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Giriş. Hələ qədim dövrlərdən yazılı mətnlər, o cümlədən, əlyazmalar və onlara 

çəkilən miniatürlər Şərq dünyasında yüksək qiymətləndirilmiş və müqəddəs mətnlər 
kimi qəbul edilmişdir. Latınca “miniare” sözündən götürülən və “qırmızı qurğuşunla 
rəngləmək” mənasına gələn miniatürlər kiçik illüstrasiyalar olub, qədim və orta əsr 
əlyazmalarını bəzəmək üçün istifadə edilirdi. XV əsrdən başlayaraq rəsmlər əlyaz-
maların başlıca komponentinə çevrildi; onların funksiyası dəyişdi. Əgər əvvəllər 
rəsmlər sadəcə əlyazmaları bəzəmək üçün istifadə edilirdisə və sayça çox deyildisə, 
bu dövrdən etibarən Moğol təsviri sənətinə yeni tendensiyalar daxil oldu: daha çox 
vizual yolla oxucu diqqətini çəkmək və maraqlandırmaq başlıca məqsəd kimi qarşıya 
qoyuldu. Bu, şübhəsiz, İran1 və türk rəsm məktəblərinin təsiri ilə əlaqəli idi. Saray 
əhlinin gündəlik həyatı, ov və kef məclisləri, təbiət hadisələri, nəbatat və heyvanat 
aləminə dair təsvirlərin daxil edilməsi ilə mövzular daha dünyəvi, rənglər daha par-
laq, kompozisiyalar daha təbii oldu. Moğol dövrü miniatür nümunələri qədim hind, 
İran və Avropa üslublarının çoxşaxəli sintezi kimi unikal bir sənət məktəbinin əsasını 
qoydu. Haqlı olaraq qeyd etmək lazımdır ki, Moğol təsviri sənət məktəbinin başlan-
ğıcı Şah Hümayunun dövründə qoyulmuş, Şah Əkbər və Şah Cahangirin dövründə 
kulminasiya nöqtəsinə çatmışdı. Səfəvi rəsm ənənələri, məşhur təbrizli və şirazlı 
ustadların rəsm üslublarından bəhrələnən Moğol təsviri sənətində Azərbaycanın məş-
hur ustadları, ələlxüsus Nizami Gəncəvinin təsiri daha çox görünürdü. Böyük ustadın 
zəngin ideya və düşüncələrini vahid bir kompozisiya tərkibində birləşdirmək rəssam-
lardan böyük məharət tələb edirdi; bu da, öz növbəsində, daha mürəkkəb kompozisi-
yaların və daha kamil sənət əsərlərinin yaranmasını şərtləndirirdi.  

XVIII əsrdən başlayaraq Moğol miniatür sənəti “Əyalət Moğolu” adı altında 
Hindistanın ətraf əyalətlərində inkişafına davam etdi. İncəsənət hökmdar kürsüsün-
dən enərək sıravi insanların içərisinə qarışdı. Təəssüf, Moğol imperiyasının qiymətli 
inciləri xarici hücumlar nəticəsində talan edilmiş və dağıdılmışdır: bəziləri Nadir 
şahın Hindistana hücumu zamanı, qalanı Britaniya müstəmləkəsi dövründə. Bugünün 
özündə Britaniyanın ən zəngin kolleksiyaları və muzeylərində Moğol dövrünə aid 
                                                            
1  İran sözünün işlənməsi təsadüfi olmayıb, İran coğrafi ərazisində məskunlaşan müxtəlif millətlərin 
nümayəndələrinə, o cümlədən, Cənubi Azərbaycan türklərinə işarədir.  

mailto:af.mammadova@gmail.com
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çox sayda miniatürlərə rast gəlmək mümkündür. Hazırda Lahorda miniatür ənənəsi 
azsaylı rəssamlar tərəfindən tarixi miras kimi yaşadılır, nəsildən-nəslə ötürülür. 
Çəkilən illüstrasiyalar daha çox neoklassik üslubda olub, orijinalları təqlid etsə də, 
Moğol miniatür sənətini yaşatmaq baxımından əhəmiyyətlidir.  

Moğol təsviri sənət məktəbinin yaranması və sənətkarlıq ənənələrinin 
formalaşmasına təsir edən cərəyanlar. Hindistanda XI əsrə aid dini mövzuda olan 
ilk əlyazmalarda müqəddəslərin – Budda və Krişnanın, eləcə də, mifoloji obrazların 
təsvirləri geniş yer alırdı. Onlar etalon kimi qəbul edildiklərindən reallığa uyğun yox, 
oxucunu cəlb edəcək və kosmik enerjini təsvir edəcək şəkildə qeyri-adi biçimdə 
çəkilirdi: başlar daha çox yumurta şəklində, gözlər daha iri və biz az bərəlmiş, 
kürəklər enli, sinə geniş və qabarmış. 

 Erkən Moğol dövrünə aid miniatürlərdə daha çox hind təsviri sənətinin Benqal 
məktəbi və Cayn üslubları sezilirdi. Sərhədi konkret müəyyən edilməyən rəngli düz 
sahələr, məhdud palitra, dekorativ naxış və sıx xətlər – müasir Cayn üslubunu 
müəyyən edən başlıca elementlərdir. Cayn üslubu əlyazmalarında istifadə olunan 
başlıca rənglər ağ, yaşıl, qırmızı, sarı və göy-qara rənglər idi. Bu, hind rəsmlərində 
istifadə edilən fundamental rənglərdir. 

Moğol hökmdarı Şah Hümayunun dövründə Moğol təsviri sənəti yeni bir 
mərhələyə qədəm qoydu. 1544-cü ildə Səfəvi şahı I Təhmasibin himayəsinə sığınmış 
Şah Hümayun Hindistana geri dönərkən özü ilə Səfəvi sarayından bir neçə məşhur 
rəssamı da apardı. Moğol tarixçisi Bəyazidin dediyinə görə, Hümayun sarayına gələn 
təbrizli rəssamlar içərisində Mir Seyyid Əli, Əbd-əs-Səməd, Molla Fəxr, Şeyx 
Məhəmməd, Mövlana Dost Müsəvvir kimi məşhur sənətkarlar var idi [16, s. 6]. 

Səfəvi sarayından tək sənət adamları deyil, elm və qələm ustadları da Hindis-
tana axın etmişdilər. Bu fakt Şah Təhmasibin elm və incəsənətə laqeyd münasibətin-
dən, yaxud digər neqativ səbəblərdən irəli gəlməsi ilə bağlı çoxsaylı suallar doğurur. 
Bəzi tədqiqatçılar hesab edir ki, guya bu, Səfəvi sarayı əhli üçün nəzərdə tutulmuş 
tövbə fərmanı ilə əlaqəli idi və daha çox dini inanclardan irəli gəlirdi. Lakin bu iddia 
özünü doğrultmur. Budaq əl-Qəzvininin yazdığına görə, Şah Təhmasibin içki və 
əyləncə məclislərinə dair qadağası rəssamlara və sənət insanlarına şamil deyildi. Şa-
hın içki düşkünü rəssam Behzad və Dost Məhəmmədə güzəşt etməsi məlum idi [19, 
s. 51]. Digər tərəfdən, rəsm çəkməni kafirliyin bir nümunəsi kimi qəbul edən sünni 
məzhəb ardıcıllarından fərqli olaraq, şiələr buna qarşı əks iddia irəli sürməmişdilər. 
Səfəvilər dövründə rəsm sənəti, xüsusilə miniatür sənəti çox geniş vüsət almışdı. Şiə-
lər inanırdırılar ki, müqəddəs Quran kəlmələrinin şərhi və çizgisi ilk şiə imamı Hz. 
Əliyə ötürülmüşdür. Buna görə də şiələr arasında rəssamlıq və xəttatlığın bilavasitə 
Hz. Əli tərəfindən müdafiə və hifz olunması inancı yayılmışdı [19, s. 51]. Çox 
güman ki, elm və sənət adamları maddi sıxıntı yaşadıqlarından dolayı maddi qazanc 
naminə köç etməli olmuşdular. Şah Təhmasibin qardaşı, incəsənət və xəttatlığın ma-
hir bilicisi Bəhram Mirzənin şah qarşısında diz çökərək ona rəssam Müzəffər Əlinin 
məvacibinin artırılması ilə bağlı vəsatət təqdim etməsini göstərən təsvir əslində bu 
iddianı doğrulayır.  

Şübhəsiz, Səfəvi saray adət-ənənələrinin Moğol sarayında da davam etdiril-
məsi, digər tərəfdən, İslam və türk kökləri üzərində yetişən müsəlman mədəniyyəti 
Moğol imperiyasını Səfəvi sarayının uzaq Asiyadakı təcəllisinə çevirmişdi. Şah Hü-
mayunun Səfəvi saray rəssamlarını Hindistana dəvətindən sonra miniatürlərdə Təbriz 
sənətkarlarının təsiri hiss olunmağa başladı. Hind miniatürlərindən fərqli olaraq, Tey-
muri üslubuna xas nazik xətt kimi göz biçimi, çəlimsiz bədən quruluşu, bənövşəyi 
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rəngdə fon mənzərələri, birölçülü hamar səth və zəngin arxa fonla geniş məkan vahid 
çoxelementli kompozisiyaların yaranmasını şərtləndirirdi. 

Hümayundan sonra hakimiyyətə gələn Şah Əkbər miniatür sənətini yeni bir 
mərhələyə qaldırdı. Yeni paytaxt Fatehpur Sikri incəsənətsevərlərin və sənətkarların 
sevimli yerinə, Mərkəzi Asiyada elm və incəsənətin mərkəzinə çevrilməkdə idi.  
İncəsənət vurğunu olan və bu sahədə Təbrizdə tanınmış ustadlardan dərs almış Şah 
Əkbərin dövründə fəaliyyət göstərən rəssamlıq emalatxanaları çox məşhur idi. 
Sarayda Ayn əl-Əkbəri adı altında fəaliyyət göstərən emalatxanada, Əbu-l-Fəzlin 
dediyinə görə, yüzədək rəssam eyni anda çalışırdı. Onların arasında Xoca Əbd-
Səməd, Dasvant, Basavan, Tara, Kesu, Mukund, Lal, Fərrux, Müşkin, Madho, Fərrux 
Qalmaq, Cahan, Moheş, Kəmkərən, Sanvla, Hariban, Ram və bu kimi məşhur adlara 
rast gəlmək mümkündür [5, 1 c., s. 107-108]. Təbrizli Mir Seyyid Əli ən yüksək 
maaş alan rəssam idi. Professionallıq və bilikdə heç kəs onunla yarışa bilməzdi. 
Digər məşhur ad “Şirazın şirin qələmi” ləqəbli Əbd əs-Səməd idi. Onun himayəsi 
altında çox çayda sənətkar yetişmişdi.  

Emalatxanada işlər komandalar şəklində icra edilirdi. Bir rəsm üzərində eyni 
zamanda bir neçə rəssam işləyə bilirdi. Biri çizgisini çəkir, digəri rəngləyir, başqası 
bəzək vururdu. Hətta ən xırda iş belə çox böyük diqqət və incəlik tələb edirdi. Daha 
çox diqqət tələb edən çoxmiqyaslı və çoxdetallı işlərin çoxu gənc rəssamlar tərəfin-
dən icra edilirdi. Mürəkkəb əsasən təbii minerallardan hazırlanırdı. Alətlər və fırçala-
rın hazırlanmasında heyvan tüklərindən, əlyazmaları cildləmək üçün heyvan dərisin-
dən istifadə edilirdi. Nəzarətçilər hər gün bir rəsmi şaha təqdim edər və onun qiymət-
ləndirilməsi ilə rəssamlara maaş təyin edərdilər. Maraqlıdır ki, mövzuları rəssamlar 
yox, şah özü seçərdi. Çünki çəkilən miniatürlər onların könlünü və gözünü oxşamalı 
idi. Şah Əkbərin təlimatı ilə çox sayda əsərlərə illüstrasiyalar çəkilmiş və bəzə-
dilmişdi.  

Erkən Moğol miniatürlərinin başlıca obrazları şah və saray əyanları idisə, Şah 
Əkbər və Şah Cahangirin dövründən etibarən miniatürlərə sıravi insanlar, sənətkar və 
xədimlər daxil olmağa başladı. Bəzən bir rəsmdə sarayın gündəlik həyatı bütün 
incəlikləri ilə öz əksini tapırdı. Şah Əkbərin incəsənət zövqü tək əsərlər və əlyaz-
malarla bitmirdi. O, memarlıq abidələrində də eyni həssaslığı və zövqü gözləyirdi. 
Aqra və Fatehpur Sikridəki memarlıq abidələri İran və erkən hind motivlərinin 
sintezindən yaranmışdır.  

Şah Əkbər incəsənəti Allahı tanımağın bir yolu kimi dəyərləndirərək onu yeni 
mərtəbəyə ucaltdı. O, rəssam və sənət adamlarının Allahın əta etdiyi bilikləri daha 
yaxşı əxz etdiklərini söyləməkdən çəkinməzdi. Əkbərin fəlsəfəsi ondan ibarət idi ki, 
rəssam Allahın yaratdıqlarını təsvir edərkən onu mükəmməl şəkildə ifadə edə bil-
mədiyi üçün Allahın qüdrət və şanını hər dəfə etiraf etməli və onun aliliyi qarşısında 
təzim etməli olur [5, 1 c., s. 108]. 

Şah Əkbər emalatxanasının ilk əsəri “Tutinamə” və “Həmzənamə” idi. 1562-ci 
ildə başlamış və 15 il ərzində ərsəyə gəlmiş 12 cildlik “Həmzənamə”yə ümumilikdə 
1 400 miniatür çəkilmişdi. Onlardan sadəcə 200-ü zəmanəmizədək gəlib çıxmışdır. 
Bu əsər Böyük Moğol incəsənətinin ilk ən böyük və qiymətli incisi hesab olunur. 
Deyilənə görə, Nadir şah Moğolların zəngin elm və incəsənət xəzinəsini talan edər-
kən odövrkü Moğol şahı Məhəmməd şah sadəcə “Həmzanamə”nin geri qaytarıl-
masını istəmişdi [21, s. 46]. 

Bu dövrdə çəkilən rəsmlər real mənzərələrin təsvirindən ibarət idi. Hamar və 
birölçülü miqyaslar üçölçülü miqyaslarla əvəz olundu, rakurslar düzgün seçilməyə 
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başladı: elementlərin ölçü baxımından kiçildilməsi məkanı vizual olaraq genişlətdi. 
Erkən Moğol dövrü illüstrasiyalarından fərqli olaraq, istifadə olunan rənglər daha 
açıq tonlarda idi. Jestlər daha dinamik, dəyişməz bədən formaları daha elastiki 
formada təsvir olunurdu. Monqoloid üz cizgiləri və çəlimsiz bədən formaları dəyişə-
rək qövsvari və balığaoxşar biçimdə gözlər, iti və sivri burun, geniş sinə və kürək 
formaları ilə əvəzləndi. İnsanların hisslərini və duyğularını ifadə edən üz cizgiləri 
daha çox qabardıldı. Bir müstəvi daxilində təsvir olunan elementlərin bir-biri ilə 
ahəngi təmin olundu. Zənginlik və həşəməti təsvir etmək üçün istifadə olunan deko-
rativ təsvirlər, geyim və aksessuarların zənginliyi əslində Moğol həyat tərzini ifadə 
edirdi [17, s. 244]. Getdikcə bu həşəmət təbiət mənzərələrinə də yansıdı. Yalın və 
sadə təbiət təsvirləri bol bağatlı, yaşılbaş vadilər və sarayda saxlanan çeşidli heyvan 
təsvirləri ilə əvəzləndi. Fatehpur, Lahor, Aqra və Dehli kimi böyük şəhərlərdən səh-
nələr, qəsr və saray divarları, onların ətrafında salınan bağlar Fatehpur və erkən La-
hor dövrü miniatürlərinin başlıca elementləri idi. Urbanizmin təsvirində qırmızı rən-
gin çoxluğu Moğol dövrü binalarının üstünlüklə qırmızı rəngdə olması ilə əlaqəli idi 
və Moğol memarlığının səciyyəvi rəngi hesab olunurdu. Ağ rəng daha çox hind 
məbədlərini təsvir etmək üçün istifadə edilirdi [16, s. 163-164].  

1590-1595-ci illərdə daha naturalist rəsmlərin meydana çıxması ilə təsviri 
sənətdə realizm dövrü başladı. Şah Əkbər paytaxtı Lahora köçürdükdə emalatxana da 
köçürüldü və yeni şəhərdə yeni tendensiyalar özünü göstərməyə başladı. Artıq bir 
əlyazma üzərində bütöv komanda yox, tək-tək rəssamlar işləyirdi: hər birinin fərdi 
imzası və üslubu var idi. Təsadüfi deyil ki, məhz bu dövrdən etibarən rəssamlar öz 
əsərlərinə imza qoydular. Kollektivizmin individualizmlə əvəzlənməsi fərqli tablola-
rın yaranmasına təkan verdi. Arxa fondakı əlavə elementlər azaldı, başlıca element-
lərə vurğu edildi, bir-biri ilə uyuşan rəng çalarlarından istifadə olundu. 

Şah Cahangirin dövründən başlayaraq miniatürlər əlyazmalardan müstəqil 
şəkildə hazırlanmağa başladı: əlyazma mətnlər onların üzərinə yapışdırılaraq qızılı 
çərçivə ilə haşiyələnirdi. Muraqqa adlanan bu albomlarda daha innovativ üslubi 
elementlərdən istifadə edilirdi [bax: 6; 14; 22]. Avropa üslubu daha çox hiss 
olunmağa başladı, ələlxüsus işıq və kölgənin nizamlanmasında. Bu, həcm anlayışını 
formalaşdırdı; hər hansı elementlərin vurğulanması, yaxınlıq və uzaqlıq, məkanın 
böyüdülməsi və kiçildilməsi işıq və kölgələrin hesabına təmin olunurdu. Qarışıq 
mənzərələr yerini konkret obrazlara verdi: obrazlar miqyas və ölçü baxımından daha 
böyük, üz cizgiləri isə daha aydın təsvir olunmağa başladı. Avropa təsviri sənətinə 
məxsus digər məşhur element Moğol hökmdarlarının alilik və üstünlüyünü ifadə 
edən baş ətrafına çəkilən işıq-halo dairəsi idi. Bu, İntibah dövrü rəssamlarının xris-
tian müqəddəslərinin təsvirində istifadə etdikləri başlıca elementdir ki, XVI əsr 
rəsmlərində geniş istifadə olunmağa başladı. Lakin Moğol sənətkarları nə qədər 
Avropa üslubundan yararlansalar da, özünəməxsus hind-müsəlman ruhunu qoruyub 
saxlamağa çalışırdılar. Avropa sənətkarlarının, xüsusilə italyan rəssamlarının çək-
diyi, bədən formalarının daha əzələli və güclü təsvir olunduğu insan obrazlarından 
fərqli olaraq, Moğol təsviri sənət nümunələrində obrazlar daha incə, olduğundan 
daha arıq (sonrakı dövrlərdə bu tendensiya dəyişdi və təsvir subyektləri gerçək 
ölçülərində təsvir olunmağa başladı) və cansız təsvir olunurdu. Avropa təsvirlərində 
obrazların başı yanakı əyilmiş və nəzərləri konkret bir nöqtəyə dikilmişdir. Onların 
bədən vəziyyəti eyni zamanda həm gücü, həm də ümidsizliyi ifadə edir. Moğol 
obrazları tam profildə təsvir olunurdu; onların siması daha yumru, dodaqları pənbə, 
saçları qabarıqdır. Onların siması ümidsizlik yox, əksinə, rahatlıq və təmkinlik ifadə 
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edir. Bu tendensiya təbiət təsvirlərində də özünü göstərir: “xoşbəxt və rifah” mesajı 
verən estetikləşdirilmiş təsvirlər səciyyəvi idi [19, s. 199]. Məsələn, atasının Məc-
nunu səhrada ziyarət etməsi səhnəsində səhra Məcnunun durduğu yalın qayalıqdan 
ziyadə ətrafı zəngin fauna və florası ilə meşəlik təsiri bağışlayır. Bu kimi ideallaş-
dırılmış mənzərələr təsvir olunan ədəbi mətnə uyğun yox, mövcud və qəbul edilmiş 
standartlara əsasən təsvir edilirdi. 

Şah Əkbər dövrü miniatürlərində zaman və məkan anlayışı yoxdur. Burada 
daim gözəl yaz-yay havası hökm sürür. İçəri və bayır anlayışıları, məkanın xarici və 
daxili anlayışları itir: hər şey eyni anda və eyni məkanda baş verir [10, s. 210]. Bu 
tendensiya Şah Cahangirin vaxtında dəyişdi. Getdikcə mikroşəhər mənzərələri kiçildi 
və sadələşdirildi. Çoxsüjetli hekayələr daha iri planda təsvir olunan konkret obraz və 
hadisələrlə əvəzləndi. Profil duruş tərzi istifadə olunmağa başladı: dombagöz 
nəzərlər azacıq aşağı düşmüş şəkildə, bütöv bədən üzü baxana tərəf, ayaqlar və ayaq 
biləkləri başla eyni istiqamətdə təsvir olundu. Rasa üslubu – sringâra, başla bədənin 
eyni istiqamətdə profil duruşu vəziyyətində təsvir olunması estetik nöqteyi-nəzərdən 
xoş və təbii mənzərənin yaranmasını təmin etdi [13, s. 71]. 

Nizami “Xəmsə”sinə çəkilən miniatürlərin kompozisiyası, üslubi və 
xarakterik cəhətlərinin tədqiqi. Nizami Gəncəvi “Xəmsə”sinin Hindistan nüsxələri 
və hind müəllifləri tərəfindən “Xəmsə”yə yazılan nəzirələr, sözsüz, Moğol dövrü 
ədəbiyyat və incəsənət tarixinin qızıl fondunu təşkil edir. “Xəmsə” motivləri Moğol 
təsviri sənətinin çiçəklənmə dövründə rəssamların ən çox müraciət etdikləri motivlər 
olmaqla yanaşı, eyni zamanda, onların məharətdə bir-biri ilə yarışdığı sənətkarlıq 
meydanı idi [15, s. 96]. 

Şah Əkbərin sifarişi ilə Əbd ər-Rəhman Ənbərin tərəfindən 1593-95-ci illərdə 
üzü köçürülən Nizami Gəncəvi “Xəmsə”si hind xəttatlıq sənətinin və Moğol miniatür 
məktəbinin ən gözəl örnəklərindən hesab olunur. Əlyazma 44-dək miniatürlə bə-
zənmişdir: onlardan 2-si zəmanəmizə gəlib çıxmamış, 5-i Baltimorda Walters Art 
Muzeyində (W.613) [bax: 22], qalanı isə Britaniya Kitabxanasında (Or. 12208) [bax: 
14] qorunub saxlanılır. Ümumilikdə miniatürlərin çəkilməsinə 20-dək sənətkar cəlb 
olunmuşdu ki, onların başında Şah Hümayunun dəvəti ilə Moğol sarayına gələrək 
fəaliyyətini burada davam etdirən təbrizli ustad Mir Seyyid Əli və “Şirin qələm” 
ləqəbli şirazlı rəssam Xoca Əbd əs-Səməd dururdu [18, s. 270]. Moğol təsviri sənət 
tarixində “Əkbərin “Xəmsə”si” adı ilə məşhur olan əlyazma hind-müsəlman incəsə-
nətinin ən gözəl təcəssümü olaraq qəbul edilir. Tədqiqatçı Barbara Brend Şah 
Cahangirin zamanında (~1611-1620-ci illər) “Xəmsə”yə yeni miniatürlərin əlavə 
olunduğunu, hətta rəssamın öz rəsmini də həkk etdiyini bildirir [8, s. 159]. Şah 
Əkbərdən sonra əlyazma Şah Cahangirə vərəsəliklə keçmişdi. Nadir şah Hindistana 
hücum edərkən Moğol kitabxanasının ən nadir incilərini İrana daşımış, qalanı isə 
Britaniya müstəmləkəçiləri tərəfindən Londona aparılmışdır. Ehtimal olunur ki, 
“Əkbərin “Xəmsə”si” də Londona aparılan qiymətli əsərlər içərisində olub. 1909-cu 
ildə əlyazmanı ingilis iş adamı, qiymətli daş-qaş, kitab və əlyazma kolleksioneri olan 
Çarlz Uilyam Dayson Perrins əldə etmiş və ölümündən sonra əsər ailəsi tərəfindən 
Britaniya muzeyinə bağışlanmışdır.  

Nizami “Xəmsə”sinə çəkilən miniatürlər həm tarixləri, həm də üslubları baxı-
mından fərqlidir. Məsələn, Şah Cahangir dövrü qadın rəssamlardan Səhifə Banunun 
“Yeddi gözəl”də “Xəvərnəq qəsrinin tikintisi” fəslinə istinadən çəkdiyi miniatür 
neoklassik üslubun səciyyəvi işlərindəndir. Bu dövr sənətkarları arasında keçmiş 
rəssamların üslubunu daha fərqli və yeni tendensiyalarla işləmək, onları dövrün 
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müasir təsvir elementləri ilə zənginləşdirmək və bununla da sələflərini məharətcə üs-
tələmək dəbi sgeniş hal almışdı. Səhifə Banu məşhur miniatüründə Teymuri təsviri 
ənənəçiliyini daha innovativ şəkildə, Moğol təsviri sənətinə xas ənənələr və üslubi 
elementlərdən istifadə etməklə təkrarlamışdır. Çox güman ki, Teymurilərin məşhur 
əmirlərindən Əmir Əli Barlas (1469-1506) üçün çəkilmiş miniatür artıq Moğol 
sənətkarlarına tanış idi. Deyilənə görə, o, XVI əsrin ortalarında Aqraya gətirilmiş və 
Moğol imperiya kitabxanasına hədiyyə edilmişdi. Sələflərindən fərqli olaraq, Səhifə 
Banu qəsrin fasadını səthi və hamar deyil, üçölçülü miqyasda həndəsi xətləri 
göstərərək təsvir etmişdir. Digər bir cəhət, Teymuri nüsxəsindən fərqli olaraq, təsvir 
olunan obrazların müxtəlif rəng və cizgilərlə təsvir olunmasıdır. Bu, Hindistanın 
çoxmillətli cəmiyyətinin inikasıdır. Səhifə Banu rəsmə fəlsəfi və vizual yanaşaraq 
öncəki illüstrasiyada olmayan yeni elementlər daxil etmişdir. Məsələn, Teymuri rəs-
mində günəş və səma təsvir olunmayıb. Halbuki Səhifə Banunun rəsmində günəşin 
üzərini örtən buludlar belə məcazi mənada zamana və ustaların qəsri tikmək üçün 
gecə-gündüz çalışdıqlarına işarədir. Arxa fonda xəyali olaraq hökmdar obrazı yara-
dılıb. Ehtimal ki, bu obraz qəsri Simnar adlı ustaya tikdirən Nemandır. Miniatürdə o, 
yaşıl əba geymiş və ayaqlarını çarpaz birləşdirərək oturaq vəziyyətdə təsvir edilmiş-
dir. 

Teymuri nüsxəsində bu obraz yoxdur. Xəvərnəq və Səmərqənd qəsrlərinin 
tikintisi Moğol hökmdarları üçün tarixi önəm daşıyır. Çox güman ki, Səhifə Banu 
məcazi olaraq Şah Əkbərə və onun Aqra qalasını tikməsinə işarə etmişdir. Rəsmdə 
təsvir edilən müxtəlif dəri rəngində və cizgilərdə olan ustalar Moğol dövrü 
Hindistanında mövcud kosmopolit cəmiyyətin inikasıdır. Türk-monqol sülaləsindən 
gəlmə olan moğollar İslam dininə beyət etsələr də, onların idarəçiliyi altında çox 
sayda müxtəlif dini icmalar – yaqubçular, yunan ortodoksları, nestorianlar və başqa 
din və millətlərin nümayəndələri yaşayırdı. Faktiki olaraq, mədəni dözümlülük 
Moğol sarayının tək mədəni həyatında deyil, sosial-siyasi həyatında da özünü 
göstərirdi və bununla da multikultural siyasət yürüdən moğolları aparteid siyasəti 
yeridən digər dünya imperiyalarından kəskin şəkildə fərqləndirirdi. Şah Əkbər və 
sələfi Cahangirin siyasəti “sülhi-küll” (hamı üçün sülh) olub ümumbəşəri barışıq və 
sülhü təlqin edirdi [11, s. 253]. Bu, qədim Hindistan cəmiyyətində ayrı-seçkiliyi 
təbliğ edən kasta və irqçilik doqmasına tamamilə zidd idi. Moğolların idarəçilik, 
ictimai və dini həyatda geniş tətbiq edilən tolerant siyasətinin nəticələri çoxşaxəli 
hibrid mədəniyyəti və plüralist təsviri sənətində də geniş əksini tapmışdır. Səhifə 
Banunun rəsmi də bu baxımdan səciyyəvidir.  

Nizami “Xəmsə”sinə çəkilən digər maraqlı miniatür 1593-95-ci illərə aid 
olması güman edilən Nizaminin “İsgəndərnamə”sində “Əflatunun çalğı aləti qayır-
ması” bölümündən Əflatunun vəhşi heyvanları musiqisi ilə ovsunlaması epizodudur. 
Nizami bu prosesi belə nəql edir: “Əflatun səhrada guşənişinliyə çəkilərək müxtəlif 
səslər verən 7 küpün vasitəsilə sehrli nəğmələr yaradır. Saraya xəbər çatır ki, Əflatun 
bir saz icad edib ki, onun sirrini tapan olmayıb. Əflatun yerdə bir dairə çəkərək 
(Məndəl xətti – tilsimli xətt) düzəltdiyi sazı götürüb sehrli havalardan çalmağa 
başlayır. İfa etdiyi ilk havada sazın səsinə toplaşan heyvanlar ustadın qoyduğu həmin 
çevrəyə baş qoyub yuxuya gedirlər. Başqa havanı çalanda yuxulayan heyvanlar 
oyanmağa başlayır. Heç kəs Əflatunun sirrini çözə və məharətdə üstələyə bilmir. O 
gündən Əflatunun adı Rum elində baş ustad kimi anılır və nüfuzu ən uca məqama 
yüksəlir...” [2, s. 70-72]  
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Britaniya Kitabxanasında saxlanılan miniatür Şah Əkbər üçün 1593-95-ci 
illərdə hazırlanmışdır. Rəssamın saray rəssamlarından Madhu (Maddu) Xanzadə 
olması güman edilir. Rəsmdə Əflatun ud tipli alətlər qrupuna daxil olan qədim simli 
çalğı alətində çalır. Nizami Əflatunla bağlı epizodda bu çalğı alətini təsvir edərkən 
“ud”, “rud”, “saz” sözləri ilə yanaşı “ərğənun” sözündən istifadə edir: 

 
İçi boş qabağa çəkərək dəri,  
Düzəltdi, bağladı o, pərdələri.  
Ceyran dərisinə çəkdi qara rəng,  
Quru ud səslənib oldu xoşahəng.  
Bir xeyli cəhd edib, fikrinə uyğun  
Düzəltdi, nəhayət, o bir ərğənun.  
Telləri yaxşıca köklənmiş bu saz  
Başladı verməyə ahəngdar avaz.  
Zil və bəm nəğmələr hasil edərək,  
Səslər çıxarırdı bərkdən, yavaşdan... [4, s. 74] 

 
Tədqiqatçı Ə.Əhmədov Nizamidəki ərğənunun simli alət olduğunu deməklə 

onu orqandan fərqləndirir [1, s. 119]. Çox güman ki, bu alət Nizaminin təsvirində 
sazla ərğənunun (orqan) sintezindən yaranan qeyri-adi, bəlkə də mistik çalğı aləti idi. 
Nizami alətin təsvirində “bir küpün içində gizlənib 7 küpün səsini axtarmaq” 
ifadəsindən istifadə edir [2, s. 73]. Prof. Əkrəm Cəfər Nizaminin 7 küp dedikdə 7 
planet, 7 kainata işarə etdiyini bildirir [2, s. 235]. İstisna deyil! Lakin onu da nəzərə 
alaq ki, orqanın digər çalğı alətlərindən fərqi onda müxtəlif səs tonlarını ifa edən 7 
manualın (indiki formasında klaviatura) və hava ilə üfürülən boruların olmasıdır. 
Əslində Nizaminin işlətdiyi “küp” boru mənasına da gələ bilər. Çox güman ki, 
Nizami 7 küp deyərkən təkcə kainatı deyil, həm də orqan alətinin özünü təsvir 
etmişdir. İlk nümunələri m.ə. III əsrə gedib çıxan orqan aləti müxtəlif formalarda 
olmuşdur. Qədim yunan və Roma mətnlərində orqan küləklə üfürülən və çox sayda 
simi olan alət kimi təsvir edilir [9, s. 185]. Yalnız orta əsrlərdən etibarən orqan indiki 
formasını almışdır. Çox güman ki, Moğol sənətkarı Madhu Xanzadə həm Nizamidən, 
həm də Moğol sarayında mövcud orqandan ilhamlanaraq hər iki çalğının sintezini 
yaratmağa çalışmışdır. Onu da qeyd edək ki, ərğənun alətinin adı tək Nizamidə deyil, 
Cəlaləddin Rumi, Fərrux Sistani, Xaqani Şirvani və b. keçir. Orqan tək musiqi aləti 
kimi yox, kainatın və bəşəriyyətin sirrini aşkar edən bir alət kimi təsvir edilir. XIII 
əsr musiqişünasları Məhəmməd İbn Əbubəkir Şirvani və Şəhabəddin Şirvani gözəl 
ərğənun çalmaları ilə məşhur idilər.  

Miniatürdə Əflatunun Moğol müdrik hind alimi görkəmində – əba, çalma və 
uzun saqqalı ilə təsvir edilməsi məcazi olaraq Moğol hökmdarı Şah Əkbərə işarədir 
[16, s. 142]. Əbu əl-Fəzlin ideal insan, hökmdar-filosof olaraq səciyyələndirdiyi Şah 
Əkbərin rəssam Madhu tərəfindən assosiativ olaraq Nizaminin İsgəndər obrazı ilə 
qarşılaşdırılması onun Moğol dövlətçiliyi tarixində ali məqamına dəlalət edir. Necə 
ki, Əflatun 7 kainatın sirrinə bələd idi, miniatürdə məcazi olaraq xəyali obrazı 
yaradılmış Şah Əkbər də eləcə bütün kainatların sirrinə bələd, insani-kamil – bütün 
insan və heyvanların dilinə bələd müdrik alim və adil şah qismində təcəlli edir. Tək 
siyasətdə və idarəçilikdə deyil, elm və incəsənətdə də kifayət qədər bilikli və 
mütərəqqi görüşlü olması ilə tanınan Şah Əkbər Moğol elm və təsviri sənət 
məktəbinin intişarına geniş yol açmışdır. 



Risalə. Elmi araşdırmalar jurnalı. №2.2021(21)– ISSN 2522-4808 (print) 
 

  14

Rəsmdə diqqəti cəlb edən detallardan biri də orqan üzərinə müxtəlif təsvirlərin 
həkk olunmasıdır. Orqan üzərində müsəlman ədəbiyyatı və xristian ikonoqrafiyasın-
dan elementlər və obrazların olması mədəniyyətlərarası əlaqənin olmasına işarədir. 
Diqqətlə baxdıqda orada Nizaminin digər əsərlərindən olan motivlərə rast gəlmək 
mümkündür. Məsələn, səhrada miskin görkəmdə təsvir edilən insanın “Leyli və 
Məcnun” əsərindən Məcnun, taxtda əyləşən qadın hökmdarın isə “Xosrov və Şirin” 
əsərindən Şirin, yaxud “İsgəndərnamə”dən Nüşabə olmasını ehtimal etmək olar. 
Təsvirlərin birində katib və ya rəssamın təsviri var. Ehtimal ki, bu, rəssam Madhunun 
özü və “Xəmsə”nin üzünü köçürən katibdir. Orqanın digər divarında Avropa görü-
nüşlü, yarıya qədər təsvir olunan adamın başından papağının düşməsi musiqinin 
gücünə məcazi işarə, yaxud digər ehtimalla, musiqi çalınanda hərəkət edən mexa-
nizmli fiqurdur. Ehtimal ola bilər ki, orqan üzərindəki o illüstrasiyalar təsvir olma-
mış, bu və ya digər şəkildə hərəkət edən mexanizmli fiqurlar imiş. Bu çeşid orqanlar 
artıq XIII əsrdən mövcud idi. Onlardan biri – üzərində taxtadan yonulmuş tovuz-
quşları olan monqol xanı Hülakuya (1260-1264-cü illər) bağışlanmışdır [9, s. 76]. 

Nizami “Xəmsə”sinə çəkilən illüstrasiyalardan bir başqası 1610-1620-ci illərə 
aid olduğu güman edilən Makedoniyalı İsgəndərin Moğol imperatoru Hümayun ilə 
görüşündən bir parçadır. Hind hökmdarı siyasət işlədərək ulu İsgəndəri qiymətli 
hədiyyələrlə yola salır və ölkəsini onun qəzəbindən və talanından qorumuş olur. 
Nizamidə Hindistan hökmdarının adı Keyd kimi keçir:  

 
O, Keydə göndərdi belə bir xəbər: 
"Çarpışmaq istərsən, durma, ordu çək! 
Baş əyib əmrə bel bağlamış olsan, 
Qurtuldun, demək, bu kəskin qılıncdan” [3, s. 257-263]. 

 
Qeyri-şəffaf akvarel və qızılı kağız üzərində çəkilən rəsm Ağa xan muzeyində 

saxlanılır. Əgər öncəki rəsmlərdə Böyük İsgəndər daha çox çəkildiyi yerin insanla-
rına oxşar cizgilər və onların geyim tərzində təsvir olunurdusa, bu rəsmdə onun Şərq 
hökmdarlarına xas olmayan tərzdə qızıl dəbilqə və yaxalığı dördkünc kəsimli əba 
geydiyinin şahidi olarıq. Onu da qeyd edim ki, Moğol sarayında geyilən əbaların 
kəsimi daha çox üçbucaqlıdır. Bəzi tədqiqatçıların fikrincə, Makedoniyalı İsgəndərin 
bu təsviri, çox güman ki, Moğol sarayına gətirilmiş yunan və Roma sikkələrinə həkk 
olunmuş portretindən əxz olunmuşdur [6, s. 74]. Miniatürdə Hümayun və İsgəndər 
ağacın üzərində inşa edilmiş çay köşkündə oturaraq çay içirlər. Köşkün ağacın 
üzərində təsviri onun ikimərtəbəli olub, yerdən hündür olmasına işarədir. Köşklər 
İslam mədəniyyətində əhəmiyyətli yer tutur. Bu baxımdan orta əsr ədəbi-bədii 
nümunələrində onların çoxsaylı təsvirinə rast gəlmək mümkündür. Adətən zəngin 
bağ-bağatların rəsmlərdə təsviri ölkənin zənginlik və həşəmətinə işarə idi. Moğol 
şahları, Səfəvi hökmdarları kimi, şəhər kənarında, qala divarları ətrafında böyük 
bağlar salardılar. Bu kimi zəngin arxa fon təsvirləri tək mühit və cəmiyyətlə bağlı 
üstüörtülü ismarıc verməklə qalmırdı, eyni zamanda, Qurani-Kərimdə “cənnət 
bağları” anlayışı ilə yaxından bağlı idi. Ölkə idarəçiləri Quranda təsvir olunan cənnət 
bağlarının yerdəki nümunələrini yaratmaqda adətən bir-biri ilə yarışırdılar. İsti iqlimi 
olan ölkələrdə belə bağların salınması cənnətin kiçik təcəllisi kimi qəbul edilirdi. 
Dörd, altı, səkkiz guşəli çarhovuz ətrafında tikilən günbəz formalı çhatri (çadır) 
köşkləri və çoxsaylı hücrələr (çinikxana) isti yay aylarında sərinliyi təmin edirdi. 
Moğol və Səfəvi saraylarında “çihil sütun” (40 sütun) və ya başqa adı ilə “divan-
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amm” kütləvi toplantılar üçün zallar, əslində, bu köşklərin daha böyük ölçülərdə 
təcəllisi idi [12, s. 143-144].  

Tədqiqatçılar rəsmdə təsvir olunan ağaca böyük məna vermirlər. Halbuki Azər-
baycan və İranda bu gün belə ağac başında qurulan çay köşklərinə təsadüf etmək 
mümkündür. Çox güman ki, bu ənənə Səfəvi sarayından Moğol sarayına ötürülmüş-
dür. Ağdaş rayonunun ərazisində, Türyançayın kənarında yerləşən nəhəng çinar ağa-
cının 8 əsrlik tarixi var. Hündürlüyü 40 metr, diametri 8 metr olan bu çinar ağacını 
maraqlı edən əsas xüsusiyyət isə onun gövdəsində “Çay evi”nin qurulmasıdır. Yerli 
sakinlər asudə vaxtlarında həmin “Çay evi”ndə dincəlirlər. Sakinlərin dediyinə görə, 
bu ağacın gövdəsi yayda çox sərin, qışda isə mülayim olur. Hazırda ağac maddi-
mədəniyyət nümunəsi kimi dövlət tərəfindən mühafizə olunur.  

Nəticə. Şübhəsiz, Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinə Moğol sənətkarları tərəfin-
dən çəkilən miniatürlər bununla bitmir və onları bir məqalə çərçivəsinə sığışdırmaq 
qeyri-mümkündür. Bu miniatürlər üç böyük mədəniyyətin sənətkar ənənələrini 
özündə ehtiva edən Moğol təsviri sənətinin ən bariz nümunələridir. Tək “Xəmsə” 
deyil, ona yazılan nəzirələrdəki illüstrasiyalar kosmopolit Moğol cəmiyyəti və 
multikultural mədəniyyəti təsvir etmək baxımından səciyyəvidir. Belə nəzirələrdən 
biri ata tərəfdən türk, ana tərəfdən hindu olan və “Hindistanın tutuquşusu” ləqəbi ilə 
tanınan Əmir Xosrov Dehləvinin (1253-1325) 1298-ci ildə tamamladığı “Xəmsə-e-
Xosrovi” əsəridir. Əsər Moğol dövrü hind ədəbiyyatında və təsviri sənətində 
uzunəsrlik Nizami ənənəsini başlatmışdır. Müxtəlif illərdə üzü köçürülən və 
nüsxələri hazırda Uolters Art, Metropolitan, Asiya İncəsənət Milli Muzeyində 
saxlanılan Xosrovi “Xəmsə”sindəki miniatürlər Moğol təsviri sənətinin 5-6 əsrlik 
inkişaf tarixini izləmək baxımından səciyyəvidir. 
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Mughal period of miniature art and  
Nizami Ganjavi 

 
S u m m a r y 

 
The Mughal period's miniature art has existed since the 9th century, including 

ancient Indian religious texts. In the 15th century, under the influence of various 
styles, Mughal art was formed; more secular motives replaced religious motifs. 
Softer and lighter tones blurred the harsh and bright colours. Images in unusual sizes 
and shapes became realistic. Thanks to its distinctive style – a combination of 
Turkish, Iranian, Indian and European styles – Mughals' fine art reached its peak in 
the 16th and 17th centuries. The shift from collectivism to individualism led to more 
accurate and naturalistic paintings. In the paintings, maintaining harmony and 
balance was, figuratively speaking, an allusion to tolerance and cultural indulgence 
in the cosmopolitan Mughal society. Mughal visual art was not only a way of 
imitating the cultural tastes of aristocratic circles; it reflected the institutional 
structure of Mughal society. The political slogan "peace for all", dating back to the 
reign of Shah Babur and prevalent during the reign of Shah Akbar, was an indicator 
of the state's tolerance towards other cultures and nations. The intercultural exchange 
shaped the rich legacy of Mughal history. Miniatures of famous works satisfied the 
reader's taste and, simultaneously, were visual documents reflecting the historical 
realities of that time. Remarkably, the tradition of Nizami Ganjavi is noteworthy in 
the history of the Mughal school of fine arts and literature. This tradition, started by 
Amir Khosrov Dehlavi, tested the strength of the poets and artists in terms of style 
and composition: "Khamsa" became for them a field of rivalry and skill. The 
miniatures painted  to "Khamsa" motifs should undoubtedly be considered one of the 
perfect examples in the history of the Mughal fine arts. 

 
 

Афсана МАМЕДОВА 
 

Могольский период миниатюрного искусства  
и Низами Гянджеви 

 
Р е з ю м е 

 
Искусство миниатюры Могольского периода существует с 9-го века, 

включая древнеиндийские религиозные тексты. В 15 веке под влиянием 
различных стилей сформировалось Могольское изобразительное искусство; 
религиозные мотивы были заменены более светскими мотивами. Вместо 
резких и приземленных цветов использовались более мягкие и светлые тона. 
Изображения в смелых и необычных размерах обрели более реалистичный вид. 
Благодаря своему самобытному стилю – сочетанию турецкого, иранского, 
индийского и европейского стилей, изящное искусство Моголии достигло 
своего пика в 16-17 веках. Переход от коллективизма к индивидуализму привел 
к созданию более точных и натуралистических картин. Сохранение гармонии и 
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баланса в картинах было, образно говоря, намеком на толерантность и куль-
турную терпимость в космополитическом Могольском обществе. Политичес-
кий лозунг «мира для всех», восходящий к временам правления Шаха Бабура и 
распространенный во время правления Шаха Акбара, был показателем толе-
рантности и терпимости государства по отношению к другим культурам. 
Межкультурный обмен сформировал богатое наследие Могольской истории. 
Миниатюры известных произведений были не только изображениями, пришед-
шимися по вкусу читателю, но и визуальными документами, отражавшими 
исторические реалии того времени. Особо следует отметить традицию Низами 
Гянджеви в истории Могольской школы изобразительного искусства и 
литературы. Эта традиция, начатая Амиром Хосровым Дехлеви, проверила на 
прочность поэтов и художников дворца с точки зрения стиля и композиции: 
«Хэмсэ» стало для них поприщем соперничества и мастерства. Миниатюры, 
написанные по сюжетам «Хэмсэ», безусловно, следует считать одним из самых 
совершенных образцов в истории Могольского изобразительного искусства. 
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Giriş. XIII əsr türk-İslam mədəniyyəti və ədəbiyyatının inkişafına böyük töhfə 

verən Yunus Əmrə türk şifahi xalq ədəbiyyatının görkəmli simalarından biridir. 
Yunus Əmrə Allahı və Onun yaratdıqlarını sevən, varlı-kasıb bilməyən, çirkini-
gözəli ayırmayan böyük bir saz-söz adamı, Tanrı sevdalısı, türk humanisti idi. 

XIII əsri Anadolunun siyasi-sosial yaşamında çətin, ağır və qarğaşalı bir dövr 
olan, xalqın itirdiyi hüzur, sakit və anlamlı həyat axtarışının onları millətsevərlərin, 
bilikli insanların, dərviş ocaqlarının təsirinə düşdükləri, itirdikləri əmin-amanlığı 
mənəvi “dünyada” axtardıqları bir dövr kimi xarakterizə etmək olar. Özlərini 
monqolların və daxili çaxnaşmaların girdabında görən sadə xalq yalnız bu “mənəvi 
mərkəzlər”in ətrafında birləşərək rahat nəfəs ala bildi.  

Samiha Ayverdinin fikrincə, “Yer üzünün sənət və hikmətlə çiçəkləndiyi 
dövrlərin tarixinə baxsaq, şəxsi istək, həvəs və tələblərindən imtina etmiş, ədalətli, 
xalqına, adət-ənənələrinə sadiq hökmdarlarla qarşılaşa bilərik. Ancaq dövlət idarəsi 
dar düşüncəli, gələcəyi görməyən, şəxsi mənfəətini düşünən məmurların əlində 
qaldıqda əziyyət, zülm çəkən insanlar bu çatışmazlığı mənəvi planda doldurmaq, 
əvəz etmək üçün çox böyük ehtiyac duymuşlar. Buna görə də dövlətin başının bəlaya 
düşdüyü, çaxnaşmalar dövrü kimi tanıdığımız XIII əsrin Anadolusunda əziyyət 
çəkmiş kütlələri həyatda saxlayan bu mənəvi məkanlar və Mövlana, Hacı Bektaş, 
Tapdıq Əmrə, Yunus Əmrə kimi xalqı başa düşən, onunla nəfəs alan güclü şəxsiy-
yətlər olmuşdur” [13, s.24]. 

Bütün bu qarışıqlıqlarla bərabər Anadoluda bir inkişaf, bir silkələnmə də var 
idi ki, bu da ədəbi dilin türkləşməsi ilə bağlı idi. Ərəb-fars dillərinin üstünlük təşkil 
etdiyi və ədəbi dilin “küldən dirilməsi” kortəbii surətdə olsa da, bir “dil inqilabı” idi. 
Bu “inqilab”ın aparıcı qüvvələrindən biri də Anadolu dərviş ocaqlarının sayılıb-
seçilən şeyxlərindən Tapdıq Əmrənin müridi dərviş Yunus idi. 

XII əsrin sonu, XIII əsrin əvvəllərində Anadoluda siyasi vəziyyət. XII əsrin 
sonu, XIII əsrin əvvəllərində Anadoluda əsli Azərbaycanın Xoy şəhərindən olan Əxi 
Evren (əsl adı Mahmuddur) və müəllimi, ustadı, həm də qayınatası Şeyx Evhaduddin 
Kirmani tərəfindən Osmanlı imperiyasının Kayseri şəhərində əxi (qardaşlıq) təşkilatı 
qurulur.  

Əxilik – tarixi və sosial-iqtisadi şərtlərin gətirdiyi, həmçinin peşəsi, dini və 
əxlaqi birlik (müasir anlamda həmkarlar ittifaqı da deyə bilərik) təşkilatı idi. Əxi 
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təşkilatları sosial xarakterli olub, sənətkarlıq, məhsullar, istehsal və istehlakçı əlaqə-
lərini yaxşı təşkil etməyi hədəfləyirdi: “Əxilik – Səlcuqlu və Osmanlı imperiyası 
dövrlərində Anadoluda yaşayan xalqın təhsil, sənət, ticarət və iqtisadiyyat kimi 
müxtəlif sahələrdə yetişmələri və inkişafını təmin edən, onların mənəvi tərbiyəsi ilə 
yaxından məşğul olan, yaxşı insani keyfiyyətlər əsasında iş həyatlarının təşkilini 
təmin edən bir təşkilat olmuşdur” [5]. 

Əxi təşkilatı Osmanlı imperiyasının qurulmasında da ciddi rol oynamışdır. 
Osmanlı imperiyasının qurucusu Osman bəyin qayınatası Şeyx Ədəbalının da əxi 
şeyxlərindən olduğu mənbələrdə öz əksini tapmışdır. Osman qazinin imperiyanı 
qurduğu ilk dövrlərdə Anadoluda təhlükəsizliyi təmin etmək və İslamı yaymaq üçün 
əxi təşkilatı əhəmiyyətli fəaliyyətlər həyata keçirmiş, dövlətin  qurulması və idarə 
olunmasında böyük xidmətləri olmuşdur. Bununla belə, “yaralı bir yer”, “qanayan bir 
yara”, həllini tapmamış bir məsələ hələ də qalmışdı. Bu “yara” xalqın düşünən, 
bilikli, ziyalı insanlarını da yaxından maraqlandıran “dil” məsələsi idi. Ərəb-fars 
dillərinin istər sarayda və yazışmalarda, istərsə də ədəbi müstəvidə aparıcı mövqedə 
durduğu, üstünlük təşkil etdiyi XIII əsrdə türk dili sanki bir simurq quşu kimi küldən 
dirildi. Yunus özünün bənzərsiz şeirlərində istifadə etdiyi sözlərdən bu gün də 
dünyanın heyranlıqla baxdığı bir sənət inciləri yaratdı: 

 
Mən səni sevirəm candan içəri, 
Yolum yoxdur bu ərkandan içəri. 
Hayana baxıram, sən orda varsan, 
Necə qoyum səni məndən içəri [7, s.20]. 

 
“Anadolunun çox qarışıq bir zaman keçirdiyi və insanların hədsiz dərəcədə psi-

xoloji basqı altında olduğu bir dövrdə buna bilavasitə şahid olan Yunus Əmrə əzab-
larını insanlara öz dili ilə izah etməyə çalışdı. Bu qüdrətli qələm sahibi insanların 
qəlbini ovsunlayan qəzəl və ilahiləri ilə qısa müddətdə Anadoluda tanındığı üçün çox 
sevilən bir insan oldu” [3, s. 5].   

XIII əsrdə Anadoluda ədəbi dilin yaradılması. Bu əsrdə türkcənin ədəbi dil 
kimi inkişafında Yunusun çox böyük rolu və zəhməti olmuşdur. O, bu dövrdə işlənən 
sadə türkcəni xalq ruhu və ədəbi dilin normalarına daha yaxın bir qəlibə sala 
bilmişdi. XIII əsr Anadolu Səlcuqlular dövlətində din və təhsil-tədris ərəb, ədəbi dil 
isə fars dili idi. Bölgədə yaşayan, bu bölgəni özünə yurd seçmiş Anadolu oğuz 
tayfaları Orta Asiyadan köçərkən babalarının danışdıqları dili yaddan çıxarmamış, 
daha da inkişaf etdirmiş, bu gün tədqiqatçıların “Əski Anadolu türkcəsi” adlandırdıq-
ları şivəni qoruyub saxlamışdılar. Lakin zamanla bu türkcəyə kənar, əsasən də ərəb-
fars sözləri də qarışmışdı ki, onu da İsgəndər Pala, haqlı olaraq, Yunusun “həll 
etdiyini” söyləyir: “Yunus, hər şeydən əvvəl, türk dilinin bayraq adıdır. O, əski 
Anadolu türkcəsi dediyimiz dilin meydana gəlməsində ən vacib rollardan birini 
oynayır. Dövrünün türkcəsi və danışıq dili ilə yazan ən böyük şair kimi təsəvvüfü, 
ümidləri və mücərrəd fikirləri uğurla anlatmış və ara-sıra ərəb-fars sözlərindən 
istifadə etsə də, əslində bu sözləri ustalıqla işlədərək türkcədə əritmişdir” [6, s.19]. 

Türk dilinin intibahı baxımından XIII əsri Anadoluda “Yunus Əmrə əsri” 
adlandıran “Türk ədəbiyyatı tarixi” üzrə tanınmış tədqiqatçı Nihat Sami Banarlı “Bu 
əsrdə bugünkü Türkiyə torpaqlarında gerçək bir dil inqilabı olmuşdur. Bunun əsas 
səbəbi Anadolunun türk əhalisinin gündən-günə artması və çoxluq qazanmasıdır. 
İnsanlarının əksəriyyətinin türk olduğu bir ölkədə böyük bir xalq ədəbiyyatına sahib 
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bir millətin mədəniyyəti və ədəbiyyat dilinin türkcə olması və ya türkcəyə çevrilməsi 
təbii bir hadisədir” deyir və onu da qeyd edir ki, “Səlcuqlu dövlətinin hökm sürdüyü 
və hakim olduğu ölkələrdə türk dili nə mədəni, nə ədəbi bir dil, nə də rəsmi bir dil 
ola bilmişdi. İki əsrdən bir az çox müddətdə türklərin elm dili birbaşa ərəb olmuş, 
ədəbi əsərlər fars dilində yazılmış, dövlətin rəsmi dili olaraq bəzən ərəbcə və daha 
çox isə farsca istifadə edilmişdir” [11, s.59-60]. 

Ədəbi müstəvidə ərəb-fars dilləri hələ hökmran olsa da, qələm sahibləri 
əsərlərini ərəb-farsca yazsalar da, Yunus Əmrə şeirlərində türk dilini gözəl, aydın, 
işıqlı əks etdirə bilmişdir. Yunus babalarının dilini, ləhcəsini, ana laylası kimi bütün 
şirinliyi ilə insanın qanına hopan əsərlərində ortaya qoymuş, türk dili sanki 
kükrəyərək nərildəyən bir aslan və ya kişnəyərək şahə qalxmış at kimi öz varlığını 
göstərə bilmişdi.  

F.K.Timurtaş yazır: “...dilimizin milli səsini, milli səmasını və dühasını o 
dövrdə ən yaxşı əks etdirən sənətkar olub. Yunusun dili ən gözəl və xalis türkcədür. 
O, xalqın dilini ən canlı, ən işıqlı, ən isti bir şəkildə inkişaf etdirmişdi. Türkcənin bir 
ədəbiyyat və kültür dili olaraq inkişafında Yunusun xidməti son dərəcə böyükdür. Bu 
dil islami türk mədəniyyətinin o dövrdə daşıdığı bütün zənginliyi özündə cəmləşdirib 
əks etdirən milli bir dildir. Türk xalqının bütün duyğu, həyəcan və düşüncələrini, 
bütün daxili zənginliyini ən gözəl şəkildə göstərə bildiyi üçündür ki, son dərəcə 
səmimi və millidir” [4, s.12]. 

Tərcüməsiz, şeirlərini türk dilində oxuya və anlaya bildiyimiz ən böyük 
abidəmiz, türk ədəbiyyatı və poeziyasının sufisi hesab edilən sənətkarı Yunus Əmrə 
olmuşdur ki, yazıb-yaratdığı hər misra Anadolu türkcəsi və türk xalqlarının çox 
qiymətli dil xəzinəsidir.  

Onun “sevgi” sözü bəlkə də ən mənalı şəkildə işlənmiş, bu gözəl söz bilinən və 
başa düşülən çərçivələr xaricində yeni zənginliklər qazanmışdır. Başqa sözlə desək, 
Yunus Əmrə “sevgi” anlayışına lüğət kitablarının verə bilmədiyi yeni bir məna 
zənginliyi gətirmişdir. O, misralarında “sevgi”ni ifadə edərkən heç bir sərhəd 
tanımamış, bunu özünəməxsus zəriflik və tam anlamda dilə almışdır: 

 
Könlüm düşdü bu sevdaya, 
Gəl gör məni eşq neylədi. 
Başımı vurdum qovğaya, 
Gəl gör məni eşq neylədi. 
 
Mən ağlaram yana-yana, 
Eşq boyadı məni qana, 
Nə aqiləm, nə divana, 
Gəl gör məni eşq neylədi [8, s.336]. 

 
“Dörd Kitabın mənasını “insan” olaraq, insanı insanla barışdırmaq kimi şərh 

edən Yunus Əmrə özünü daima duyğu və düşüncələrdə axtarmış, özünü tapmağa 
çalışmışdır. Gah Adəm olmuş, gah ətə-sümüyə çevrilərək Yunus kimi görünmüşdür. 
O bilir ki, hər şey insanın əlindədir, ən başlıcası isə, insan sevgisinə sahib olmaqdır. 
Elmi sevmək özünü tanımaqdır, Adəmi tanımaq Tanrını tanımaq, Allahı sevməkdir. 
Allahı sevmək də insanı, buna görə də cəmiyyəti sevməkdir” [1, s.105]. 

Şairin dildən-dilə dolaşan, xalqın qəlbini ovsunlayan əsərləri ədəbiyyat tarixi-
mizdə elə yüksək mövqeyə ucalmışdır ki, həyatını hələ də lazımınca öyrənə bilmədi-
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yimiz, qaranlıq məqamların qaldığı Yunus Əmrənin əsrlərdən bəri Türk dünyasında 
sevilərək oxunan, şeirlərində bir çox məsələlərə toxunulmuş ən vacib məsələlər 
sırasında “həyat” və “ölüm” çox mühüm yer tutur. 

“Bir kuru kemik kalmış, Kimse ermez sırrına...” – bu nümunələrdən də görün-
düyü kimi, Yunus Əmrə şeirlərində sadə, lakin güclü bir şəkildə biri müvəqqəti, 
digəri əbədi, yəni həyat və ölüm olan iki həqiqəti dilə gətirmişdir. Kainatın sirləri 
sayılan bu kimi mövzuları şeirin sehrli dili ilə bu qədər sadə və rahat bir tərzdə 
söyləyə bilən bir şair, əlbəttə ki, böyük bir şairdir” [12, s.43-44]. 

Təsəvvüf şairi Yunus Əmrə. Yunus Əmrə türk təsəvvüf ədəbiyyatının çox 
qüdrətli divan şairlərindən sayılır ki, o, bir-birindən gözəl lirik şeirlərində “Allah”, 
“ilahi eşq”, “varlıq-yoxluq”, “həyat-ölüm”, dünyanın faniliyindən və s. məsələlərin 
üzərində duraraq islami təsəvvüf fəlsəfəsini çox sadə, dərin məzmunlu, lakin 
anlaşıqlı bir dildə – xalq dilində yazmışdır. 

Yunus Əmrənin həyat və ya başqa sözlə, dünyadan bəhs edən şeirləri kifayət 
qədər çoxdur. Ancaq bu şeirlərdə mövzunun bir əsas fikir – “dünyaya əhəmiyyət ver-
məmək!” ətrafında toplandığını görürük. Təsəvvüfün “dünyadan ayrılmaq!” düşün-
cəsi bir sufi şairi kimi Yunus Əmrənin şeirlərinin hər bəndinə, hər misrasına, hətta 
hər sözünə hopmuşdur. 

 “Bizcə, bütün insanlar birdir, aralarında heç bir fərq yoxdur. Allahın yaratdığı 
bütün insanlara bir gözlə baxmaq lazımdır, daha doğrusu, elə baxmaq zorundayıq”, – 
deyir Yunus Əmrə: 

 
Yetmiş iki millətə qurban ol aşiq-insan, 
Ta aşiqlər safında imam olsam sadiq [8, s.111]. 

 
Yunusun şeirlərinə ərəb-fars sözləri qafiyə hesabına daxil olmuşdur. Bu, özünü 

xüsusilə dini ifadə və terminlərdə, həmçinin hələ oğuz türkcəsində qarşılığı tapılıb dil 
qəlibinə salınmamış sözlərdə göstərir. Yunusun təhsili ilə bağlı bir-birinə zidd fikirlər 
olduqca çoxdur və bu da istər oxucuların, istərsə də araşdırmaçıların diqqətini çəkir. 
Məhz bu hal üçün deyə bilərik ki, Yunus Quran-i Kərimi və təfsirləri, dini ədəbiyyatı 
oxuyacaq, anlayacaq və şərh edə biləcək qədər ərəb-fars dillərini gözəl bilmiş, döv-
rünün alim və qələm sahiblərinin əsərləri ilə tanış olmuşdur.  

Təsəvvüf elminə vaqif olanlar kamilliyə çatmış, əxlaqi naqisliklərdən uzaq, 
müqəddəs məqsədlərinə çatmaq üçün ən ağır sınaqlara hazır olan insanlardır. 
Müsəlman Şərqində yetişən dahi insanların çoxu təsəvvüf məktəbini keçmiş, bu 
elmin müridi olmuşdur.  

İslamın yaranmasından qısa müddət sonra ortaya çıxan təsəvvüf məzhəblər və 
dərviş ocaqları vasitəsilə İslam dünyasında təsiri əsrlər boyu davam edəcək bir dü-
şüncə və inanc sistemi kimi VIII əsrdə İraqda (Kufə və Bəsrədə) yaranmış, bir müd-
dət sonra bütün İraqa yayılmış, xüsusilə Bağdadda böyük sufilərin yetişməsinə səbəb 
olmuşdur.  

Təsəvvüf İraqdan İrana, oradan Xorasana və Türküstana yayılmış, İran ədəbiy-
yatına çox böyük təsiri olmuşdur. Hakim Sənai, Fəridəddin Əttar kimi təsəvvüf 
şairlərindən başlayaraq Molla Əbdürrəhman Cami kimi klassik fars ədəbiyyatının 
böyük şairinə qədər bir çox qələm və elm əhli təsəvvüfün təsiri altında qalmış, onu 
inkişaf etdirmiş, yaşatmışlar. Təsəvvüf şəriətin hökm və qadağanlarını yumşaltmağı, 
Allaha sevgi ilə çatmağı hədəfləyən bir sistem kimi müsəlman xalqların ədəbiy-
yatında qalıcı izlər qoymuşdur. 
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 “Yunusun duyğu və düşüncə aləminin, maddi və mənəvi dünyasının özündə, 
şəksiz-şübhəsiz, çox sadə və açıq şəkildə İslam imanı vardır. Yunusu Yunus edən, 
onu zamanlar arxasından bizə çatdıran əsas cövhər həyatının və şeirinin mənası olan 
İslam çalarıdır. Onu yaşadan əsla şübhə edilməyəcək bir səmimiyyətlə Allah eşqini 
tərənnüm etməsidir” [7, s.9].  

XII əsrdə Türküstanda yaşayıb-yaradan Əhmət Yəsəvi ilə başlayan türk təsəv-
vüf ədəbiyyatı XIII əsrdə Yunus Əmrə ilə daha da inkişaf etmişdir. Şairin öz davam-
çıları, onun dəsti-xətti ilə yazan gənclər yetişsə də, Yunus Əmrə zirvəsini keçən 
olmamışdır. 

Nihat Sami Banarlı yazır: “Yunus Əmrə yeni vətən coğrafiyasının torpaqdan 
yüksələn bütün gözəl səslərini Türk xalq diliylə birləşdirmiş, Anadolu türkcəsini o 
dövrə qədər heç bir türkcədə görülməmiş bir musiqi kimi işlətmişdir. Anadoluda bir 
fəlsəfə olmaqdan yüksələrək bir iman dərəcəsinə çatan və çox sayda xalqı öz işıqlı 
çərçivəsinə toplayan təsəvvüf fəlsəfəsini Yunus türk diliylə söyləmənin sirlərini tap-
mışdır” [11, s.61]. 

Yunusun “Risaletün-Nushiyye” (“Öyüd kitabı”) və “Divan-i İlahiyyat” (“Şeir-
lər”) olmaqla iki əsəri var. “Divan”da biz dəfələrlə Şərqin məşhur sufilərindən ilk 
dəfə “Ənəl-Həqq” deyən Həllac Mənsurun (Şibli, Əbul Qasim Nəsrabadi, Şeyx Əbu 
Səid Əbul Xeyr, Fəxrəddin Razi, Əbul Qasım Gürgani və onlarla tanınmış alim 
Həllac Mənsurun (848-922) sufi olduğunu iddia edir) adına rast gəlirik.  

Yunus Əmrənin şeirlərinə Həllac Mənsurun “Ənəl-Həqq” fikrinin təsiri onun 
yaradıcılığından da yan keçməmişdir. Əsrlər boyu insanlarda formalaşan bir fikir var 
ki, “Ənəl-Həqq” sözünü görkəmli Azərbaycan şairi Nəsimi demişdir. Ancaq yuxa-
rıda adlarını qeyd etdiyim alim, tarixçi və ədəbiyyatşünasların iddialarına görə, bu 
sözü ilk dəfə Həllac Mənsur söyləmişdir ki, məhz bu sözə görə də edam edilmişdir. 
Əslində isə həmin alimlər “Ənəl-Həqq” sözünün heç də “Allah məndədir” demək ol-
madığını, Həllacın “Mən yoxam, yalnız Haqq vardır” ifadəsi, yəni “Tanrı sevgisin-
dən ərimiş, yox olmuşam, yalnız Allah vardır” demək olduğunu iddia edir və təsdiq-
ləyirlər. 

Bizi maraqlandıran isə Yunusun Həllacın adını çəkdiyi şeirlərdə onu sevgi və 
hörmətlə yad etməsi, ehtiram bəsləməsi, hətta özünü ona bənzətməsidir. Məsələn, o 
yazır: 

 
Mənsurdum mən o zaman, uş yenə gəldim bunda mən, 
Yandır külümü, sovur yelə, mən Ənəl-Həqq dedim, əxi [8, s. 310]. 
 
Əzəldən mənim fikrim Ənəl-Həqdi zikrim, 
Hələ daha doğulmadan ol Mənsur-i Bağda [8, s. 311]. 
 
Yusufam, bazara gəldim, Mənsuram, bu dara gəldim, 
Arslanam, şikara gəldim və lakin yatağım onda [8, s. 260]. 
 
Bu gün Mənsur mənəm eşqin yolunda, 
Yürüyüb dairə vuram bu dara qarşı [8, s.241]. 

 
Yunus Əmrə yaradıcılığında Tanrı sevgisi. Yunus Tapdıq Əmrənin ocağına 

daxil olduqdan sonra təhsilini, Tanrıya inam və imanını, bir sözlə, mənəviyyatını 
inkişaf etdirərək ona yeni yön, istiqamət vermişdir. Bu, Tanrı sevgisinin hər şeydən 
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üstünlüyü, sevginin ən ali mərtəbəsinə çatmaq, onu fəth etmək yolu idi. Yunusdakı 
sevgi Tanrı və insan sevgisidir. Onun “Yaradana görə yaradılmışları sevirik” deməsi 
Yunus sevgisinin mahiyyətini kifayət qədər izah edir: 

 
Eşqin şərabından içəm, 
Məcnuntək canımdan keçəm. 
Sənsən günüm, sənsən gecəm, 
Mənə səni gərək, səni! [7, s.28] 
 

Digər bir şeirində isə: 
 
Məcnun olub can verərəm, 
Yarı röyada görərəm. 
Oyanıb məlul duraram, 
Bir gör məni eşq neylədi! [7, s. 73] – 

 
deyir. Bu, Yunusun sevgini ilahiləşdirərək insani sevgiylə ilahi sevginin vəhdətindən 
insanı pisliklərdən, bəd əməllərdən uzaqlaşdıraraq, təmizləyərək ilahi sevgiyə 
çatdırmaq arzusunu üzə çıxarır. 

“Yunus Əmrənin şeirlərindəki ən əsas anlayış “sevgi”dir. Bu anlayışı şeirlə-
rində “sevgi, eşq, məhəbbət...” kimi sözlərlə ifadə edən Yunusun bu anlayışı vur-
ğulaması ilk növbədə dünyagörüşü ilə əlaqədardır. Bu dünyagörüşü İslamdır və bu 
din sevgi, barış və qardaşlıq dinidir. Yunus Əmrə, müsəlman bir şair olaraq, bu dinin 
mahiyyətini təşkil edən sevgiyə şeirlərində “ana mövzu” kimi yanaşırdı” [9, s.109].  

Yunusun dilində Tanrı sevgisi o qədər təbii, o qədər qəlbdən səslənir ki, gözlə-
rimizin qarşısına Tanrı sevgisinə çatmaq üçün alışıb-yanan bir insan gəlir:  

 
İlahi, dərdimin dərmanı Sənsin, 
Günahkar qulların güfranı Sənsin. 
Sənin əmrin ilə dönər fələklər, 
Həm ayın, günəşin dövranı Sənsin [8, s.236]. 

 
İnsan qəlbində Allah sevgisi yaratmaq, onları haqq yoluna çağırmaq şairin 

yaradıcılığının əsas mövzusu idi.  
Heca vəzninin bütün formalarında yazan Yunus Əmrə şeirlərində özünü “qul 

Yunus”, “aşiq Yunus”, “dərviş Yunus”, “miskin Yunus”, “qoca Yunus”, bəzən də 
“Yunus Əmrə” kimi təqdim edir. Əmin Abid Yunus Əmrənin ilk təqdiqatçılarından 
olaraq şairin yaradıcılığını Orxan-Yenisey abidələrinə, Mahmud Kaşğarlının 
“Divanü-Lüğat it-Türk” əsərindəki şeirlərə bənzətmişdir. 

Yunusun yaradıcılığını bənzərsiz edən türk və müsəlman olmağından başqa 
onun “dünya şairi” olması idi. Yunusu ucaldan və onu dünya xalqlarının qəlbində bir 
taxt qurmağa imkan verən cəhət isə onun qəlbindəki  insan sevgisidir. 

“İçimdə bir mən var” cümləsini Dekartın “Düşünürəm, demək varam” ifadəsi 
ilə müqayisə edən prof. dr. Mehmet Kaplan böyük bir fikrin varlığına diqqət çəkərək 
Yunus Əmrənin insan anlayışını belə şərh edir: “İnsan öz içində bir aləmdir. Onda 
heç bir varlıqda olmayan bir ruh var. Kainatın sirri bəlkə də insanlardadır. Yunus 
bunu şeirləri ilə açıqlayır. İndiki ekzistensialist filosoflar eyni fikirdədirlər. Maddə və 
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dünyanı buraxaraq diqqətlərini insana, insanın daxilinə yönəldirlər. Mənlik və mənlik 
fikri onların da düşüncələrinin mərkəzi nöqtəsini təşkil edir” [10, s.11]. 

Nəticə. Yunus Əmrənin şeirləri sərhədlər, qanunlar, qadağalar tanımadan, 
bütün maneələri aşaraq dünyaya yayılıb, türk xalqları arasında sevginin, birliyin 
qopmamasına yardım edib, dil birliyini öyrədib, bir-birinə bağlayıb. Yaşadığı dövrdə 
türkcəni ən gözəl və anlamlı şəkildə istifadə edərək sanki öz dilinin təbliğatını aparıb. 

İtalyan türkoloq prof. dr. Anna Masalanın dediyi kimi: “Yunus səmimi inanclı 
bir müsəlmandır. Müxtəlif şeirlərindən bu inancın doğru yolundan ayrılmayan bir 
çox tərəflərini görürük. Onu ənginliklərə aparan, türk ruhunu, sonsuz tarixi olan 
Anadolunu içində qoruyub saxlaması, yüzillərin əngəlinə baxmayaraq, ən möhtəşəm 
bir dil vasitəsilə bizə çatdırmasıdır. Bununla da özünəməxsusluq zirvəsinə çatan 
Yunus aşiq olan, birliyin özünü anlayıb azad, canlı, pəncərəsiz, qapısız ruhu ilə 
sevən, qəlbən Allahı tapmış oldu. Mistik atəşindən başqa, Yunusu insan olduğu üçün 
sevirik” [2, s. 5]. 

Yunus Əmrə və onun kimi bir çox dəyərli şairlərin yaradıcılığı Azərbaycanda 
sevilə-sevilə oxunur, öyrənilir və gələcək nəsillərə təbliğ edilir. Yunus Əmrə barış, 
dostluq, bərabərlik, humanist şeirləri ilə Türk dünyasında şöhrət qazanmışdır. Haq-
qında ən çox araşdırma aparılan, elmi məqalələr yazılan “könül sultanları”ndan hər 
zaman insanların sevib oxuduğu “könüllər şairi” olmuşdur. 
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Goyarchin MUSTAFAYEVA 
 

Love to the creator and human being in the creative activity of  
Yunus Emre 

 
S u m m a r y 

 
One of the outstanding representatives of Turkish Sufi literature Yunus Emre 

touched on the problem of  Love, Truth, existence – non-existence, life-death, the 
fragility of the world, etc. in his poetry and elucidated Islamic mysticism philosophy 
very simply and profoundly. 

The mysticism, mainly the problem of love and death occupies a special place 
in the poet’s creative activity. This feature deeply enchants all the lovers of his 
poetry and his poems have passed from mouth to mouth for centuries. The love for 
the human being in Yunus Emre’s creativity elevated him in the hearts of the poetry-
lovers and made him a lovely poet in the world. 

He is our greatest monument, whose poems we can read and understand in 
Turkish without translation; the artist who is considered a Sufi of Turkish literature 
and poetry and whose every written and created line is a very valuable treasure of 
Anatolian Turkish and Turkic peoples. 

 His word “love” has been developed in perhaps the most meaningful way, and 
this beautiful word has acquired new meanings beyond known and understood 
frameworks. In other words, Yunus Emre brought a new meaning to the concept of 
“love” that dictionary books could not give.  

Yunus Emre's poems spread throughout the world without recognizing borders, 
laws and prohibitions, overcoming all obstacles, helping to maintain love and unity 
among the Turkic peoples, teaching language unity and connecting them. During his 
lifetime, he used Turkish in the most beautiful and meaningful way, as if propagating 
his language. 

 
 

Гоярчин МУСТАФАЕВА 
 

Любовь к творцу и сотворённому в творчестве  
Юнуса Эмре 

 
Р е з ю м е 

 
Юнус Эмре считается одним из выдающихся поэтов суфийской 

литературы, в частности, автором диванов. Oн воспевает в своих прекрасных 
лирических стихотворениях Творца, Божественную любовь, коснувшись 
вопросов бытия и небытия, жизни и смерти, бренности этого мира и т.п., поэт 
изложил исламскую суфийскую философию очень простым и в то же время 
глубоким языком. 

Завоевавшие любовь народа, воспетые всеми, передающиеся из уст в уста 
произведения поэта занимают достойное место в нашей литературе. До сих пор 
его жизнь изучена не до конца. В ней остаются ещё множество тёмных 
страниц. Веками читатели тюркского мира с большой любовью читают его 
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произведения. Он коснулся в своих стихотворениях многих проблем, но 
вопросы «жизни» и «смерти» были важнее всего среди поднятых им тем. А 
«человеческая любовь» в его сердце, является качеством, возвышающим 
Юнуса и поднявшим его на трон в сердцах народов мира. 

Наш самый значительный литературный памятник, стихотворения, 
которые мы читаем и понимаем на турецком языке без перевода, каждая 
созданная строка автором, считающимся суфистом турецкой литературы и 
поэзии, является бесценным сокровищем анатолийского турецкого языка и 
тюркских народов. 

Его слово «любовь» (“sevgi”), по всей вероятности, было употреблено в 
самых выразительных смыслах и это прекрасное слово приобрело новые 
богатые оттенки вне своих досягаемых и постигаемых границ. Другими 
словами, Юнус Эмре приукрасил понятие «любовь» новыми очаровательными 
чертами, которых невозможно найти ни в одном словаре. Словари не в 
состоянии отражать ту колоритность, выраженную в этом слове, которое 
определяет самое нежное чувство человечества. 

Стихотворения Юнуса Эмре не признают никаких границ, законов и 
запрет, они преодолевают все препятствия и распространяются во всём мире, 
воспевая любовь и единство между тюркскими народами, оказывают 
содействие в сближении языковых границ, опровергают преграды, 
встречающиеся на пути соединения тюркских народов друг с другом. 
Используя турецкий язык в самых прекрасных его проявлениях и выражениях, 
автор словно проводит агитацию родного языка во времена, когда он жил и 
творил. 
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EMİLİ BRONTENİN “UĞULDAYAN AŞIRIM” ROMANINDA  
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Giriş 
Viktoriya dövrü ədəbiyyatında kişi və qadın münasibətlərinin spesifikliyi. 

XIX əsrin ortalarında ingilis ədəbiyyatının üstünlük təşkil edən mövzularından biri 
olaraq qadının cəmiyyətdəki yerini, sosial tərəqqinin inkişafındakı rolunu başa 
düşmək, hüquq və azadlıqları ilə bağlı məsələnin tipikliyini və ya xüsusiyyətlərini 
aydınlaşdırmaq, bütövlükdə qadın mövzusu, qadınların ailədəki və cəmiyyətdəki 
mövqeyi, qadın azadlığı ideyası, evlilik və boşanma mövzusu Viktoriya yazıçılarının 
yaradıcılıq irsində mühüm yer tutur, tarixi və mədəni prosesin ölçüləri, bədii şüurun 
və yaradıcılığın inkişaf qanunauyğunluqlarından birinə çevrilir.  

Qadının taleyinə əhəmiyyətli şəkildə maraq göstərərək, qadın başlanğıcının  
xüsusiyyətlərini, dünyaya qadın baxışını, qadın dəyərlərini araşdıraraq, qadınların 
ictimai həyatın müxtəlif sahələrindəki rolunu öyrənərək Viktoriya yazıçıları əsər-
lərində müasirlərinin həyatını, qadın azadlığı və yeni-yeni meydana çıxan feminizmi 
əks etdirməyə çalışırdılar. Həmçinin bu dövr yazıçılarının ədəbi əsərlərinin məzmu-
nunu bütün Viktoriya dövrünün mənəvi məzmundakı dəyişikliklərə, bir növ, reaksiya 
kimi qəbul etməyə imkan verən yeni prioritetlərin və sosial dəyərlərin inkişafını 
göstərmək niyyəti təşkil edirdi. 

XIX əsrin ikinci yarısındakı İngiltərədə vəziyyətin xarakterik xüsusiyyəti hələ 
də qadının istismar edilmiş bir məxluq olması idi. Ailədə, cəmiyyətdə və peşəkar 
əmək fəaliyyətində qüvvədə olan normalar patriarxal modelə söykəndiyi üçün həmin 
dövrdə qadının hər bir peşəkar işi bu istismarı ikiqat edirdi. Mədəniyyətin patriarxal 
oriyentasiyası geniş mənada önəmli qərarların qəbul edilməsində həlledici mövqenin 
kişilərdə olması və “kişi modelinə” uyğun həyata keçirilməsi kimi başa düşülürdü. 
E.Fromma görə, “kişilərin qadınlar üzərində hökmranlığı onların ilk fəthi və istismar 
məqsədilə ilk güc tətbiqetmələridir: bütün patriarxal cəmiyyətlərdə kişilərin qadınlar 
üzərində qələbəsindən sonra bu prinsiplər kişi xarakterinin əsasını təşkil etmişdir” [3, 
s.164-165]. 

Bronte bacılarının yaradıcılığında qadın problematikası. Məqaləmizin 
həcmini nəzərə alaraq ilk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, Bronte bacılarının bədii 
yaradıcılıqlarının bütün aspektləri ilə əlaqəli olan elmi və ədəbi-tənqidi təhlilini 
təqdim etmək mümkün deyil. Bu baxımdan da onların yaradıcılıq irslərindəki önəmli 
mərhələlərə toxunmağı üstün tuturuq.  
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Bronte bacıları yaradıcılığa birlikdə başlamışdılar, onların ilk nəşri 1846-cı ildə 
“Poems by Currer, Ellis and Acton Bell” – “Kurrer, Ellis və Akton Belin şeirlər top-
lusu”, adından da məlum olduğu kimi, kişi psevdonimləri ilə dərc olunmuşdur. Ümu-
miyyətlə, qeyd etmək lazımdır ki, Viktoriya dövrü yazıçıları arasında kişi 
psevdonimləri ilə yazmaq olduqca diqqətçəkən hal idi. Qadın yazıçıların ədəbi 
prosesdə birbaşa iştirakının təmin olunması, qadınların statuslarının artması üçün 
tarixdə köklü dəyişikliklərin edilməsində qadınların iştirakı məqsədilə kişi 
psevdonimləri ilə yazmaq xüsusən əhəmiyyətli idi. Yaradıcılıqlarının növbəti 
mərhələlərində Bronte bacılarının hər biri fərdi yol tutmasına baxmayaraq, onların 
romanlarını digər Viktoriya dövrü romanlarından fərqləndirən ortaq xüsusiyyət qadın 
obrazlarını, bir növ, poetik formada yaratmaları və qadın mövqeyini araşdırmaları 
idi. Şarlotte Bronte və Emili Bronte yaradıcılığı ilə müqayisədə Ann (Ən) Bronte 
yaradıcılığında qadın problemi və gender məsələləri çox az nəzərə çarpdığı üçün 
Şarlotte və Emili Brontelərin əsərləri tədqiqat işimiz baxımından daha maraqlıdır. 

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, XIX əsrdə, hələ Bronte bacıları həyatda ikən 
onların yaradıcılığı sevilir və maraqlı müzakirələrə səbəb olurdu. Şarlottenin 
ölümündən iki il sonra nəşr olunan, Viktoriya dövrünün başqa bir qadın yazıçısı 
Elizabet Gaskelin “Şarlotte Brontenin həyatı” adlı əsəri də Brontenin öz dövrünün 
ədibləri arasında olan populyarlığını sübut edirdi. Gaskel həmin əsərdə Brontenin 
həyat və yaradıcılığını iki paralel hissədə təsvir edir: kişi obrazı – Currer Bell və 
qadın obrazı – Emili Bronte.   

Həqiqətən, “Wuthering Heights” (“Uğuldayan aşırım”, 1847) romanı ingilis 
ədəbiyyatında tamamilə bənzərsiz əsərdir. Çünki XVIII əsr ingilis ədəbiyyatının 
realist ənənələrini özündə davam etdirməklə yanaşı, mənəvi təsvir və moral əskik 
olsa da, fəlsəfi düşüncə və canlı poetik təxəyyül nümayiş olunur. Viktoriya ədəbiy-
yatına yad olan dərin və məhkumiyyət tipli sevgi (əsərin qəhrəmanı Hitklifin Ketrin 
Earnshova olan sevgisi), ağrılı romantik bir ehtirasın kompleks şəkildə qurulmuş bir 
hekayəsi olan roman və baş qəhrəmanlardan olan qadının özü və ətrafındakılarla 
münasibətləri dövrün əsərlərindən o qədər fərqlənir ki, bu əsər daim tədqiqatçıların 
diqqətini cəlb edib. Mövzumuz baxımından da əsərdə qadın problemi, qadın-kişi mü-
nasibətləri və qadın hisslərinin qabarıq şəkildə bədii təsvirinin təhlilini əhəmiyyətli 
hesab edirik.     

Emili Brontenin “Wuthering Heights” (“Uğuldayan aşırım”) əsərində so-
sial bərabərsizlik. “Wuthering Heights” (“Uğuldayan aşırım”) sosial bərabərsizlik 
və ədalətsizlik şərtləri altında təqdim olunan bir sevgi hekayəsidir. Əsərdəki qarşı-
durmalar xəyalların və reallığın toqquşması ilə müəyyən edilir. Daha öncəki roman-
tik ənənədən sonra E. Bronte iki fərqli aləmin müxalifətini təsvir edir: malikanələrin 
varlı sakinləri Lintonlar, sərt puritanizmləri, qəribə davranışları, kobudluqları mono-
ton həyat sürən Earnshovlar və qurulmuş nizama, riyakar əxlaqa qarşı çıxan, Tanrıya, 
dinə üsyan edib özünü tanrı kimi önəmsəyən Heathcliff (Hitklif).  

Əslində romanın süjeti öz dünyası alt-üst edilmiş, taleyi uşaqlıqdan gətirməyən 
Hitklifin itirilmiş həyatını, taleyini, bir növ, bərpa etmək üçün yaranan qarşısıalınmaz 
bir istək üzərində qurulub. Ketrinin (Catherine) atası Hitklifi özü ilə evə gətirib 
övladları ilə birlikdə böyüdür. Uşaqlıqdan Hitklif və Ketrin arasında münasibət 
qəhrəmanların özlərinə buraxılır, çılğın yarışlar, əyləncədən yaranan təbii sevgi və 
onun sərbəst inkişafından xəbərsiz olduqları üçün mane olan da olmur. Daha sonra 
obrazlar “böyüdükcə” fəlakət qaçılmaz olur. Hitklif yaratdığı “uşaq cənnəti”ndən, 
uşaq xəyallarından, yeganə onu maraqlandıran və özü üçün qurduğu dünyasından – 
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Ketrindən məcburən ayrılmalı olur. Onların arasındakı sevgi və ehtirası heç bir şey 
öldürə bilməsə də, birlikdə xoşbəxt olmalarını qeyri-mümkün edən pul, titul və daha 
sonra Hitklifdə yaranan məkrli qəzəb Ketrini də öz uşaqlıq xəyallarından ayırır. O, 
əvvəlcə çılğın uşaqlığını və sevgisini yarımçıq qoyaraq, məntiqli şəkildə gənc, zən-
gin və həssas Edqar Lintonla varlı və xoşbəxt bir həyat sürəcəyinə aldanır. Hitklifin 
isə uşaqlıqdan bəri çətinliklə yaratdığı dünyası məhv olduğu üçün onun bütün 
ətrafdakı insanlara dərin qərəzi və təkəbbürü baş qaldırır, onu məqsədli qisasa aparır.  

Ketrin Lintonla evlilik planını dayəsi ilə müzakirə edərkən bildirir ki, Hitkliflə 
evliliyin mümkünsüz, qeyri-rasional, hətta utancverici olduğunu düşünsə də, sev-
gisini Nelliyə – dayəsinə etiraf edir, lakin Hitklifin bu sevgini bilməsini istəmir: “It 
would degrade me to marry Heathcliff now; so he shall never know how I love him: 
and that, not because he's handsome, Nelly, but because he’s more myself than I am. 
Whatever our souls are made of, his and mine are the same; and Linton’s is as 
different as a moonbeam from lightning, or frost from fire” [1, s.104]. 

Qadın və kişi münasibətlərinin təsviri. Müxtəlif obrazların dillərindən nəql 
olunan əsərdə Ketrinin dayəsi – Nelli uşaqlıqdan həm də Hitklifə qulluq edir və 
onların arasında yaranan sevgini görür. Uşaqlıqdan Hitklif və Ketrin arasında olan 
dava-dalaşlar onları ancaq bir-birinə daha da yaxınlaşdırırdı, Nelli də başa düşürdü 
ki, onlar artıq uşaqlıq dostu deyil, sevgilidirlər.  

Daha sonra kifayət qədər varlanmış halda qayıdan Hitklifin Ketrinin saf 
sevgilərinə xəyanət etdiyini düşündüyü üçün daxilində bəslədiyi qəzəbin qarşısını nə 
qanun, nə əxlaq normaları, nə güc, nə də ölüm ala bilir. Sevgi əzabı və iztirabı çəkən 
Ketrin mənəvi formada olmasa da, qanuni yolla öz sevgisinə naxələf çıxdığı üçün 
Hitklifin mənəvi təzyiqləri və qəddarlığı ucbatından dəfələrlə sarsıntı keçirir, xəstəlik 
tapır və ölür. Hitklif isə vicdanı sızlamadan, həqiqətən də özünün Ketrinlə birgə 
öləcəyini düşünərək onun xəstəliyinə və ölümünə səbəb olur.  

Fikrimizcə, bir sıra müəllifləri, o cümlədən, Emili Bronteni də təhlil edən 
V.S.Moemin müəllifin öz dünyagörüşünün qəhrəman obrazlarında əks olunması ilə 
bağlı söylədiyi fikirlər əsassız deyil. Moemə görə, Brontenin təsvir etdiyi Hitklif və 
Ketrin hər ikisi Brontenin özüdür. Onun fikrincə, heç birimiz dəyərli deyilik; hər 
birimizdə bir yox, daha çox insan yaşayır və bir-biri ilə ünsiyyət qurmaq çox vaxt 
çətin olur. O, qeyd edir ki, Emili özünün ən dərin fikirlərini və xüsusiyyətlərini 
Hitklifdə cəmləşdirib – qəzəbini, ehtiraslı sönməz sevgisini, şiddətli şəkildə 
basdırılmış seksuallığını, qısqanclığını, dövrün insanlarına nifrətini, qəddarlığını, 
bəzən də sadistliyini birbaşa Hitklifə ötürüb [2, s.208]. 

 Hitklif obrazını Şarlotte Brontenin “Jane Eyre” (“Ceyn Eyr)” əsərindəki Ro-
çesterə bənzədən Moem qeyd edir ki, hər iki obraz həm görünüş, həm də xarakter ba-
xımından oxşar bədii vasitələrlə təsvir edilib, hər ikisi qarayanız, kobud üz quru-
luşuna malik, qəddar, sirli, ehtiraslı təqdim olunub. Lakin qadına şəxsi münasibətdə 
onların fərqi sezilir. Əgər sonda Roçester Ceyni yalnız qadın-məşuqə kimi deyil, 
həqiqi həyat yoldaşı, qadın-dost, partnyor kimi qəbul edə bilirsə, Hitklifdə sırf 
ənənəvi Viktoriya dövrü mənəviyyatı və həmin dövrün kişilərə xas xüsusiyyətləri əks 
olunur. Belə ki, Hitklif də qadını yalnız öz kişisinə – sahibinə məxsus olan, öz arzu, 
istək və hərəkətlərinə sərbəst ixtiyarı olmayan bir varlıq – bir mülkiyyət kimi görür 
[2, s. 212].  

Viktoriya dövrü qadınları ilə Ketrin obrazının oxşar və fərqli cəhətləri. 
Əsərdə Edqar və Ketrinin həyatı tam ənənəvi Viktoriya dövrü mənəviyyatını əks 
etdirsə də, qadın obrazı – Ketrin Viktoriya dövrü əxlaqı baxımından olduqca uyğun 
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görünmür: uşaqlıq məhəbbətindən ayrılıb məntiqli şəkildə varlı Lintonla ailə quran 
Ketrin Hitklifi sevməkdən vaz keçmir. Onun içində olan bu sevgi və ehtiras getdikcə 
daha da alovlanır, özünə də mənəvi iztirab verir. Bronte Ketrini dövrün qadınlarından 
daha sərbəst, hisslərini daha ifadəli, hərəkət və davranışlarını daha özgüvənli təqdim 
edir. 

Ketrində də Viktoriya dövrü qadınından fərqli sevgi təsviri, çılğınlıq təqdim 
olunsa da, əsərin gedişatından görünür ki, Hitklifə dərin məhəbbət, ehtiras hissi 
duymağına baxmayaraq, Ketrində Viktoriya dövrü qadınlarına xas ümumi xarakter 
mövcuddur. O, ətraf mühiti, ictimai münasibətləri öz hərəkətlərindən və hisslərindən 
daha üstün tutur və qınaqdan, günahdan ehtiyat edir. Hitklifin məşuqəsi olmaq, gizli 
seksual münasibətlər qurmaq və ya onunla qaçıb gedib başqa bir yerdə evlənib 
yaşamağı qəbul etmir, əksinə, evində sevmədiyi ərinə sədaqət göstərməyə və gələcək 
övladına ana olmağa çalışır. Bununla yanaşı, keçirdiyi mənəvi sarsıntı və sevgi əzabı 
onu tərk etmir.  

Öncədən ikili rol oynamağa çalışan, varlı həyat seçiminin və Edqar Lintonla 
evliliyin ən məntiqli seçim olduğunu düşünən Ketrin sonradan böyük səhv etdiyini 
düşünür. O öz dayəsinə hər şeyi etiraf edərək bu təlatümlü sevgi ilə özünün də 
Hitklifə çevrildiyini, ruhunu, mənəviyyatını Hitklif olaraq hiss etdiyini bildirir: My 
love for Linton is like the foliage in the woods: time will change it, I'm well aware, as 
winter changes the trees. My love for Heathcliff resembles the eternal rocks beneath: 
a source of little visible delight, but necessary. Nelly, I AM HEATHCLIFF! He's 
always, always in my mind: not as a pleasure, any more than I am always a pleasure 
to myself, but as my own being [1, s.106]. 

Ketrin cəmiyyətdəki və ailədəki yerini və mövqeyini tamamilə aydın şəkildə 
bilən bir Viktoriya qadınıdır – əslində özünə xas olan qadınlıq xüsusiyyətləri ilə özəl 
həyatını, evliliyini müəyyənləşdirən və möhkəmləndirən itaətkar bir arvad və Vikto-
riya dövrü anlayışına görə, anaya və ana olmağa hazırlaşanlara xas xüsusiyyətləri 
təcəssüm etdirən qadındır. O həm bu xüsusiyyətlərinə görə Viktoriya dövrü 
qadınlarına bənzəyir, həm də çox fərqlənir. İmpulsiv hərəkətləri, sərbəst və ehtiraslı 
sevgisi, dünyaya biganəliyi, azadlıqsevərliyi onu Viktoriya romanlarının qəhrəman-
larından və dövrün hakim əxlaq və dəyərlər sistemindən fərqləndirir.  

Əsərdə hiss olunur ki, Ketrin məqsədli şəkildə, bilərəkdən ölümə razılaşır. 
Çünki Viktoriya dövrü qadınından fərqli olaraq, o, hər iki kişini – həm əri Edqarı, 
həm də Hitklifi yanında saxlamağa çalışır, heç birindən vaz keçmək istəmir. Bu isə, 
təbii ki, həm müşkül, həm də Edqar tərəfindən qəbuledilməz hal idi. Bu baxımdan da 
daim əzab çəkən Ketrin ərinin ona yazığı gəlməsi üçün əvvəl özünü xəstə kimi 
təqdim edir, daha sonra həqiqətən də xəstələnməyi və ölməyi arzulayır. Ölməyi 
ağlını itirməkdən və tədricən dəli olmaqdan üstün tutur, öz ölümü ilə sanki qarşı 
cinsdən – həm Edqardan, həm də Hitklifdən qisas alacağını düşünür: “Well, if I 
cannot keep Heathcliff for my friend – if Edgar will be mean and jealous, I'll try to 
break their hearts by breaking my own” [1, s.151]. 

Ketrinin ölümündən sonra daha da hiddətlənən Hitklif hamıdan – Ketrinin 
qardaşından tutmuş baldızı, əri, qızı və öz oğlundan qisas almağa başlayır. Bütün 
qalan ömrünü hər iki ailəni – həm Earnshow ailəsini, həm də Linton ailəsini məhv 
etməyə sərf edir. Lakin özü də hər gün əzab çəkir, qocalır, əldən düşür, artıq 
bacarmadığını etiraf edir. Həyatının son dövrlərini isə Ketrinin qəbri başında onun 
xəyalı ilə keçirən Hitklif tədricən tamamilə ağlını itirir və elə Ketrinin qəbrinin 
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üstündəcə ölür: “It is a poor conclusion, is it not? I have lost the faculty of enjoying 
their destruction, and I am too idle to destroy for nothing” [1, s.141]. 

E.Bronte Ketrin obrazının bədii təsvirini müxtəlif situasiyalarda, fərqli 
obrazların dilində rəngarəng epitet və metaforlarla təqdim edir. Həm Nelli, həm 
Hitklif, həm də Edqar onu gözəl, heyranedici və xoşrəftar hesab edir. Ketrin bəzən 
şıltaq, dəcəl, səbirsiz və bəzən də acıdil təqdim edilsə də, onun gözəl, cəlbedici, 
pozitiv enerjili, hər zaman deyib-gülən, mahnı oxuyan, qıvraq, şən və şux olduğunu 
təsvir edir: “A wild, wicked slip she was – but she had the bonniest eye, the sweetest 
smile, and lightest foot in the parish” [1, s.54]. Hətta Ketrin ölüm yatağında olanda 
belə onun solğun dodaqlarına və cansız bədəninə tamaşa edən dayəsi Nelli bu 
halında belə onu mələklərdən daha gözəl hesab edərək onu ilahi varlıqla eyniləşdirir. 
Nəhayət ki, ölümə nail olub rahatladığını düşünərək, onun ölümünü belə sülh 
adlandırır:  “Her brow smooth, her lids closed, her lips wearing the expression of a 
smile; no angel in heaven could be more beautiful than she appeared.... my mind was 
never in a holier frame than while I gazed on that untroubled image of Divine rest. 
..., and HERS of perfect peace” [3, s.211]. 

Nəticə. Bronte əsərdə, bir növ, dini inancları üstün tutaraq Ketrini və Hitklifi 
öz günahlarının qurbanı kimi təqdim edir. Ketrini sədaqətsiz olub pula, var-dövlətə 
meyil etdiyi üçün, Hitklifi isə qəzəb və nifrətdən doğan intiqamlar üçün cəzalandırır, 
onlara xoşbəxtlik haqqı vermir.  

XIX əsrin ortalarında ingilis cəmiyyətinə xas olan və ümumilikdə qəbul edil-
miş davranış normaları, əxlaq, etika haqqında qaydalar romanda qeyri-adekvat şəkil-
də şərh edilir. Birincisi, öz hisslərinin boğulması və düşüncələrinin idarə olunmasını 
tələb edən Viktoriya dövrü mənəvi dəyərləri və əxlaqı ilə Brontenin qəhrəmanlarının 
açıq şəkildə öz daxili dünyalarını və təcrübələrini çatdırmaları ziddiyyət təşkil edir. 
İkincisi isə, Bronte bədii təsvir vasitələri olaraq xristian əxlaqına və dövrə zidd olan 
(scoundrel, satan, devil) epitetlər, metaforlar və kişi söyüşləri işlədir. Beləliklə, 
Viktoriya dövrü ədəbi kanonu üçün qeyri-spesifik bir romantika olan “Wuthering 
Heights” əsərində E.Bronte müasirlərindən – viktorianlardan seçilərək onların bədii 
təsvir vasitələrindən daha fərqli şəkildə kişi və qadın arasındakı münasibət və sevgi 
konsepsiyasının bədii təsvirini təqdim edir.  

Emili Ketrin obrazında yeni qadın, dövrün sosial ədalətsizliyinə etiraz edə 
bilən, öz hisslərini çılğın şəkildə etiraf etməyə cəhd edən qadın yaratmaqla feminist 
düşüncələrin ilkin mənzərəsini verməyə çalışsa da, yaşadığı cəmiyyətin basqısından 
və tənqidi münasibətlərdən ehtiyat edərək tam istədiyinə nail ola bilmir. Yəni Ketrin 
obrazı əslində müstəqilliyə can atan, lakin bacarmayan bir Viktoriya qadınıdır, 
növbəti mərhələ üçün feminist kanonun inkişafına təkan verə biləcək obrazlardandır. 



Risalə. Elmi araşdırmalar jurnalı. №2.2021(21)– ISSN 2522-4808 (print) 
 

  33

İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT: 
 
1. Emily Bronte, Wuthering Heights/London – Harper Collins Publishers 

2009, 432 p.  
2. Моэм У. С. Искусство слова: О себе и других: Литературные очерки и 

портреты / У. С. Моэм; сост. И. Н. Васильевой-Южиной; вступ. ст. 
B.А.Скороденко. – М.: Худож. лит., 1989. – 399 с.  

3. Фромм Э. Иметь или быть? / Э. Фромм. – Москва – Прогресс, 1986. – 
240 с. 

4. https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Victorian_Literature  
5. https://www.britannica.com/art/English-literature/The-post-Romantic-and-

Victorian-eras  
6. https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-

9780199799558/obo-9780199799558-0139.xml  
7. https://core.ac.uk/download/pdf/43028506.pdf 
 

 
Vusala AGHABAYLI 

 
Gender issues in  “Wuthering heights” by Emily Bronte  

 
S u m m a r y 

 
This article deals with the gender issues in the plays of Victorian writers, in 

particular, the novels of the Bronte sisters, who were distinguished by their styles of 
that period. The main purpose of the article is to study the relationship between men 
and women, to analyze the role of women in society and family and gender relations 
in “Wuthering Heights” by Emily Bronte. 

Nineteenth-century English literature, especially, Victorian literature, has 
always been a period of scientific research and interest. Writers of Victorian 
literature, based on the traditions of their predecessors, further developed new works, 
formed new themes and motives, a realistic aesthetics, and laid the foundation of 
twentieth-century literature. Thomas Hardy, Elizabeth Gaskell, Charlotte and Emily 
Bronte, Charles Dickens and other prominent figures in the literature of this period 
believed in the need to change the ideological relations, social structure, traditional 
family norms and lifestyles of the time, and hoped to form new socio-cultural 
relations. 

In Wuthering Heights, a non-specific novel for the Victorian literary canon, 
Emily Bronte was distinguished from her contemporaries to present a literary 
depiction of the concept of relationship and love between a man and a woman. 
Emily, in fact, tried to create a new image of a woman in which we can feel the new 
signs of feminism.  

In this article, we also tried to depict Victorian women through the character of 
Catherine, and the differences and similarities of Catherine Earnshaw from women 
of that period. We think that, however, Emily wanted to create a new woman in the 
character of Catherine, who could protest against the social injustices of the time and 
try to confess her feelings wildly, she was not able to achieve what she wanted, 
fearing the criticism of her society.  

https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Victorian_Literature
https://www.britannica.com/art/English-literature/The-post-Romantic-and-Victorian-eras
https://www.britannica.com/art/English-literature/The-post-Romantic-and-Victorian-eras
https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199799558/obo-9780199799558-0139.xml
https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199799558/obo-9780199799558-0139.xml
https://core.ac.uk/download/pdf/43028506.pdf
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Вусала АГАБЕЙЛИ 
 

Гендерные вопросы в романе “Грозовой перевал” Эмили Бронте 
 

Р е з ю м е 
 

В данной статье рассматриваются гендерные проблемы в пьесах 
викторианских писателей, особенно в романах сестер Бронте, отличавшихся 
стилями того периода. Основная цель статьи – изучить отношения между 
мужчинами и женщинами, проанализировать роль женщин в обществе, 
семейные и гендерные отношения в романе “Грозовой перевал” Эмили Бронте. 

Английская литература XIX века, особенно викторианская литература, 
всегда считалась периодом для научных исследований и интереса. Писатели 
викторианской литературы, опираясь на традиции своих предшественников, 
усовершенствовали новые произведения, сформировали новые темы и мотивы, 
реалистическую эстетику и заложили основу литературы ХХ века. Томас 
Харди, Элизабет Гаскелл, Шарлотта и Эмили Бронте, Чарльз Диккенс и другие 
выдающиеся деятели литературы этого периода верили в необходимость 
изменения идеологических отношений, социальной структуры, традиционных 
семейных норм и образа жизни того времени и надеялись сформировать новые 
социокультурные отношения. 

В романе «Грозовой перевал», посвященном викторианскому литератур-
ному канону, Эмили Бронте отличалась от своих современников тем, что 
представила литературное изображение концепции отношений и любви между 
мужчиной и женщиной. Эмили, по сути, пыталась создать новый образ 
женщины, в котором мы можем почувствовать новые признаки феминизма. 

В этой статье мы также попытались изобразить викторианских женщин 
через характер Кэтрин, а также отличия и сходства Кэтрин Эрншоу от женщин 
того периода. Мы думаем, однако, что Эмили хотела создать новую женщину в 
образе Кэтрин, которая могла бы протестовать против социальной 
несправедливости того времени и пытаться эмоциональным образом 
признаться в своих чувствах, но она не смогла добиться того, чего хотела, 
боялась критики своего общества. 



Risalə. Elmi araşdırmalar jurnalı. №2.2021(21)– ISSN 2522-4808 (print) 
 

  35

 
UOT 821.512.162 

Vasif QULİYEV 
Nizami Gəncəvi adına  

Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi 
vasif5000@mail.ru  

 
CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏNİN QARABAĞDA İCTİMAİ, MƏDƏNİ, 

TƏSƏRRÜFAT VƏ SİYASİ FƏALİYYƏTİ 
 

Açar sözlər: Bəhmən Mirzə Qacar, Əhməd bəy Cavanşir, Mirzə Ələkbər 
Sabir, Əliş bəy Cavanşir, Salman Əlibəyov, Kərbəlayı Əli Babayev, Əbdülkərim bəy 
Mehmandarov, Qəmər xanım Əliyeva 

Keywords: Bahman Mirza Qajar, Ahmad bay Javansher, Mirza Alakbar Sabir, 
Alish bay Javansher, Salman Alibayov, Karbalayi Ali Babayev, Abdulkarim bay 
Mehmandaraov, Qamar Khanum Aliyeva 

Ключевые слова: Бахман Мирза Гаджар, Ахмед бек Джаваншир, Мирза 
Алекбер Сабир, Али бек Джаваншир, Салман Алибеев, Кербелаи Али Бабаев, 
Абдулкерим бек Мехмандаров, Гамар ханым Алиева   

 
Kitabxana işi. Cəlil Məmmədquluzadənin ikinci dəfə Qarabağla tanışlığı 

1907-ci ilin iyun ayında Həmidə xanım Cavanşirlə ailə həyatı qurandan sonra 
başlamışdı. Həmin vaxtdan böyük ədib ömrünün sonunadək müxtəlif fasilələrlə 
Kəhrizlidə yaşamış, öz işi, əməli, yaradıcılıq fəaliyyəti ilə bu kəndin həyatında 
silinməz izlər qoyaraq onun tarixinə neçə-neçə maraqlı səhifələr yazmışdır. 

Mirzə Cəlil Kəhrizliyə gələn gündən sadə, mehriban, zəhmətkeş adamlarla 
qaynayıb-qarışmış, onların həyat və yaşayış tərzi ilə yaxından tanış olaraq dərd-
sərlərini, ehtiyaclarını öyrənib-bilmiş, problemlərinin aradan qaldırılmasına bacardığı 
qədər köməklik göstərmişdi. Çox çəkmədən kənd camaatı ilə onun arasında səmimi 
bir ünsiyyət yaranmış və ədib kəhrizlilərin dərin hüsn-rəğbətini qazanmışdı. Mirzə 
Cəlil heç vaxt özünü onlardan ayırmamış, özünü kəndin doğma övladı hesab etmiş və 
bu yerlərə getdikcə ürəkdən bağlanmışdı. Ona görə də onun Kəhrizliyə hər gəlişi 
sadə kəndlilər üçün həmişə toy-bayrama çevrilirdi. 

Cəlil Məmmədquluzadə Kəhrizlidə Həmidə xanım Cavanşirlə birlikdə bir çox 
mədəni tədbirlərin həyata keçirilməsinin təşəbbüskarı və ömür-gün yoldaşının 
arzularının həyata keçməsində ona böyük yardımçı olmuşdur. Həmidə xanım 
“Xatirələrim”də yazır: “Bizim evdə hələ ötən əsrin (XIX əsrin – V.Q.) qırxıncı 
illərindən bəri rəhmətlik atam Əhməd bəyin yaratdığı zəngin bir kitabxana vardı. 
Mərhum alim-aqronom qardaşımdan qalmış kənd təsərrüfatına aid xüsusi kitablar da 
burda toplanmışdı. Mirzə Cəlil bu kitabları maraqla nəzərdən keçirir və xoşuna 
gəlirdi. O, söz vermişdi ki, kitabxananı sahmana salacaq və yavaş-yavaş böyüdəcək” 
[2, s.110-111]. 

Əhməd bəy Cavanşirin yaratdığı bu kitabxana Qarabağda adla idi. Həmin 
dövrdə Azərbaycanda az-az ziyalıların şəxsi kitabxanası vardı. Əhməd bəyin 
kitabxanasında nələr yox idi, hansı kitablar çatmırdı?! Onun rus ordusundan tərxis 
olunub vətənə dönərkən hərbə, kənd təsərrüfatı elmlərinə və digər mövzulara dair 
alıb gətirdiyi ədəbiyyat, alman alimi F.Müllerin fransız dilində nəşr olunmuş siyasi 
iqtisada aid əsəri, elmi, fəlsəfi, tibbi mövzuda yazılmış kitablar, abunəçisi olduğu və 
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çıxış etdiyi “Vestnik Evropı”, “Niva” və başqa jurnalların, Qarabağ üzrə xüsusi 
müxbiri olduğu “Qafqaz”, “1747-ci ildən 1805-ci ilədək Qarabağ xanlığının siyasi 
vəziyyətinə dair” tarixi əsərinin dərc edildiyi “Novoe obozrenie” və müxtəlif qəzetlə-
rin nüsxələri, “Əkinçi”nin tam komplekti, rus şairləri V.A.Jukovskidən, A.S.Puşkin-
dən, M.Y.Lermontovdan etdiyi tərcümələr, dostları Mirzə Fətəli Axundovun və Hə-
sən bəy Zərdabinin ona yazdığı məktublar və başqa əlyazmaları, özünə aid 1883-cü 
ilin istintaq materiallarının ikinci nüsxəsi, uzun illərdən bəri Qarabağın və Qafqazın 
tarixinə dair topladığı qiymətli sənədlər, nəşrə hazırladığı dörd hissədən ibarət Azər-
baycan atalar sözlərinin tam külliyyatı, çap olunmayan əsərləri, digər yazı-pozu işlə-
ri, dəftər-kitabları, daha nələr, nələr... saxlanılırdı. Bütün bu materiallar, xüsusilə də 
kitablar səliqə ilə cildlənmiş halda idi [2, s. 54]. “Həm ərəb, həm də rus əlifbası ilə 
yazılmış bu kitabların içində Azərbaycan, rus, Qərbi Avropa klassiklərinin əsərləri də 
vardı. Orda Puşkin, Qoqol, Lermontov, Tolstoy və başqa şair və yazıçıların çoxlu 
kitabı olduğunu xatırlayıram. Həmidə xanım “Niva”, “Vokruq sveta” və sair jur-
nallara abunə yazılmışdı. O, qalın jurnalların ədəbi əlavəsi şəklində buraxılan 
kitabları da alırdı” [8]. 

...Cəlil Məmmədquluzadənin bir sıra yazılarından onun həm də gözəl və səliqə-
li bir kitabxanaşünas olduğu məlum olur. Xalqın savadlanmasında, millətin oyan-
masında kitabı, kitabxana işini həmişə ön plana çəkən, ona böyük əhəmiyyət verən, 
diqqət yetirən böyük ədib bir çox məqalə, məktub və felyetonlarında, habelə “Molla 
Nəsrəddin” jurnalında çıxmış karikaturalarda bu barədə gözəl fikirlər söyləyir, zəh-
mətkeş balalarını elm öyrənmək üçün dini kitabların əvəzinə Zeynalabdin Marağayi-
nin “İbrahim bəyin səyahətnaməsi”ni, Mirzə Mülküm xanın əsərlərini, Mirzə Fətəli 
Axundovun komediyalarını, Molla Pənah Vaqifin, Mirzə Ələkbər Sabirin şeirlərini 
oxumağı məsləhət görür, oxucuları kitabdan və jurnaldan səmərəli istifadə etməyə, 
ədəbiyyatı qayğı ilə qoruyub saxlamağa çağırırdı [1]. 

Hələ gənclik illərindən yazıçı xalqa xidmət edəcək yeni tipli kitabxananın 
yaradılmasına çalışır, bu mədəni tərəqqiyə əngəl olanlara qarşı daim və amansız 
mübarizə aparırdı. Ona görə də Kəhrizliyə gəldiyi ilk gündən o, Həmidə xanıma 
verdiyi sözə əməl elədi. Kitab o qədər çox idi ki, yer olmadığından onların bir his-
səsini yeşiklərə doldurub tavana qədər qaldırmış, bir hissəsini isə şkaflara yığıb, 
divarlara söykəmişdilər. Əhməd bəyin çox da böyük olmayan evinin bir hissəsində, 
daha dəqiq desək, iş otağında yerləşən kitabxanasını qaydaya salıb, oxucuların 
ixtiyarına verməsi Mirzə Cəlilin Qarabağın bu ucqar kəndində mədəni-maarif sahə-
sində gördüyü ilk böyük faydalı işi idi. 

Kitabxananın keçmiş oxucusu, Mirzə Cəlilin ailəsində böyüyüb təhsil almış, 
uzun illər ədibin qızı Münəvvər xanımla rəfiqəlik etmiş Qəmər xanım Əliyeva Cəlil 
Məmmədquluzadə haqqındakı xatirəsində söyləyir: “Kəhrizlidə hələ Əhməd bəy 
Cavanşirdən qalma çoxlu kitab və jurnal vardı. Biz bu kitabların çoxunu Şuşaya 
aparmışdıq. Asudə vaxtlarımızda mütaliə edirdik. Axır vaxtlar həmin kitabların bir 
çoxunu Müzəffər Bakıya gətirmişdi. İndi, deyəsən, bir qismi Əlyazmalar Fondunda 
(indiki AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu – V.Q.) Mirzə Cəlilin 
kitabları, kağızları ilə bir yerdədir” [4]. 

Sonralar Mirzə Cəlilin və Həmidə xanımın aldıqları kitab və jurnallar kitab-
xananın fondunu daha da zənginləşdirdi. Çox çəkmədən bura çoxlu ədəbiyyat, dövri 
mətbuat nümunələri, xüsusən də “Molla Nəsrəddin” jurnalının illik komplektləri top-
landı, kitabxanaya onlarca təzə oxucu cəlb olundu. Həmidə xanım Cavanşir xatirə-
lərində yazırdı: “Həmin günlərdə (1918-ci ilin dekabrında – V.Q.) Mirzə Cəlil mənə 
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dedi ki, bu pyesi (“Anamın kitabı”nı – V.Q.) yazmaqdan ötrü ona müxtəlif lüğətlər 
lazımdır. Soraqlaşdım, dedilər: Belə lüğətləri poçtalyon Rəsul bəy tapa bilər. Həmin 
poçtalyon vasitəsilə keçmiş İran şahzadəsi Bəhmən Mirzənin kitabxanasından çoxlu 
sayda müxtəlif lüğətlər və bir çox başqa kitablar aldım. Bu kitabları Bəhmən 
Mirzənin varisləri satırdılar. Mirzə Cəlil kitabları görəndə sevindiyindən başını itirdi 
və bütün fikri-xəyalı ilə onlara qapıldı. Kitablar üçün məxsusi bir dolab sifariş elədik 
və həmin dolabı da onun otağına yerləşdirdik. Sonradan Mirzə Cəlil həmin dolabı 
kitabları ilə bir yerdə Kəhrizliyə apartdırdı. Böyük bir arxivi xatırladan bu kitabxana 
1920-ci ilə qədər qorunub saxlanmışdı. İrana gedəndən sonra Bakıdan gəlmiş polk 
Kəhrizlidə bizim evimizdə yerləşmiş və bu polkun zabitləri bütün kitabxanamızı 
ikifurqonlu araba ilə bizim kənddən bir az aralı, polkun qərargahı yerləşən erməni 
kəndi Hadruta daşımışdılar” [2, s.193-194]. 

Və beləliklə də Əhməd bəy Cavanşirin, Cəlil Məmmədquluzadənin və Həmidə 
xanım Cavanşirin illərdən bəri çalışıb düzəltdikləri böyük bir kitabxana məhv oldu, 
kitabları əldən-ələ gəzərək itib-batdı. 

Məktəbdarlıq. Atasının neçə il əvvəl elədiyi bir vəsiyyəti – Kəhrizlidə qızlarla 
oğlanların bir yerdə oxuyacaqları məktəb açmaq istəyi Həmidə xanımın ürəyində 
çoxdan bir arzu olaraq qalmışdı. O, bu arzunu yerinə yetirməyə bir neçə dəfə səy 
göstərmiş, hətta bu məqsədlə məktəb üçün bina da tikdirmişdi. Lakin ortaya çıxan 
gözlənilməz mürəkkəb problemlər bu nəcib təşəbbüsün həyata keçirilməsinə hər dəfə 
də mane olmuşdu. İndi isə artıq ona kömək eləyə və istəyini gerçəkləşdirə biləcək 
“yoldaş”ı və “arxa”sı vardı. Həmidə xanım məqsədini Mirzə Cəlilə bildirərkən o, bu 
fikri ürəkdən alqışlamış, işin başa çatdırılması üçün əlindən gələni əsirgəməmişdi. 

Nəhayət, 1909-cu ildə Həmidə xanım Mirzə Cəlilin yaxından köməyi ilə öz 
arzusunu reallaşdıra bildi. Məktəbin fəaliyyətə başlaması üçün hazırlıq işləri aparıldı, 
ilkin tədbirlər görüldü. Mirzə Cəlil bəri başdan dülgər, usta Qriqora iyirmi dörd ədəd 
parta düzəltməyi sifariş elədi və işin tez başa çatması üçün özü onları yağlı boya ilə 
rənglədi. Kitab-dəftər, müxtəlif dərsliklər, dərs vəsaitləri, ümumiyyətlə, yenicə təşkil 
olunmuş məktəb üçün bütün zəruri şeylər alındı. Həmidə xanım kənd camaatının 
ümumi yığıncağını keçirdi. Mirzə Cəlillə birlikdə uşaqlarını məktəbə qoymaq üçün 
kəndin kişilərini və onların arvadlarını dilə tutdu. Həmidə xanıma və artıq Kəhrizli-
nin ictimai-mədəni həyatına daxil olmuş Mirzə Cəlilə camaatın böyük etimadı və 
inamı olduğundan bəzi adamlar oğlanları ilə bərabər qızlarının da məktəbə getmə-
lərinə tərəddüd etmədən razı oldular, bəziləri isə qızlarının kiçik bacı və qardaşlarını 
saxlamalarını, ev işlərində analarına kömək etmələrini bəhanə gətirərək övladlarını 
məktəbə göndərmədilər. Həmidə xanımın əksər qohumları isə qızlarının məktəbdə 
oxumalarına həvəslə razılıq verdilər. Birinci olaraq əmisi oğlu Əliş bəy qızı Qəmərin 
adını məktəbə yazdırdı. “Mirzə Cəlili ilk dəfə altı-yeddi yaşlarımda Kəhrizlidə 
Həmidə xanımın evində görmüşəm. Onlar təzəcə evlənmişdilər. Biz qonşu olmaqla 
bərabər, Həmidə xanımla əminəvəsi idik. Mirzə Cəlil atam Əliş bəyin xətrini çox is-
təyirdi. Hələ altı yaşım olanda, 1909-cu ildə o və Həmidə xanım atamla danışmışdı 
ki, mənim Kəhrizlidə təzə açılmış məktəbdə oxumağıma icazə versin. Atam razı 
olmuşdu. 

Kəhrizlidə bir il oxudum. Sonra hansı səbəbə görəsə məni Tiflisə aparıb orada 
məktəbə qoydular. O zaman Mirzə Cəlilin qızı Münəvvər və onun rəfiqəsi Manya da 
gimnaziyada oxuyur, həftədə bir gün evə gəlirdilər. Həmin vaxtdan etibarən mən 
bilavasitə Mirzə Cəlilin himayəsi və tərbiyəsi ilə böyüməyə başladım və o, son 
günlərinədək mənə atalıq elədi... 



Risalə. Elmi araşdırmalar jurnalı. №2.2021(21)– ISSN 2522-4808 (print) 
 

  38

Mirzə Cəlil “Molla Nəsrəddin”in müvəqqəti redaktorluğunu Məmmədəli 
Sidqiyə tapşırıb Kəhrizliyə gedəndə Münəvvəri, məni və Manyanı da özü ilə apardı. 

Təhsilimi yenidən Kəhrizli məktəbində davam etdirdim” [4] – Qəmər xanım 
Əliyeva Mirzə Cəlil və Kəhrizli məktəbi haqqında xatirələrini belə davam etdirir. 
Həmidə xanım Cavanşir isə yazır ki, Qəmərin valideynləri savadsız adamlardı. Mənə 
hörmət edərək onu açdığım məktəbə kiçik ikən vermişdilər. Sonralar isə oxumağı 
davam etdirməyə qoymamış və yazıq qızı on üç yaşında ərə verərək bədbəxt eləmiş-
dilər [2, s. 128]. 

Əliş bəy Cavanşirin belə bir addım atması, yəni qızının əlindən tutub məktəbə 
gətirməsi başqalarını da cürətləndirmiş və onlar da öz qız övladlarına təhsil vermək 
fikrinə düşmüşdülər. Həmidə xanımla Mirzə Cəlil birinci dərs ili üçün kifayət qədər, 
daha doğrusu, artıqlaması ilə şagird toplaya bilmişdilər: otuz oğlan, on qız! Beləliklə, 
hər ikisi birlikdə Kəhrizlidə ilk maarif işığı yandırmış, cəhalət qaranlığına qərq 
olmuş kəndin uşaqlarını təhsilə və mədəniyyətə qovuşdurmağa başlamışdılar. 

İlk vaxtlar məktəbdə Mirzə Cəlil özü və o vaxtlar cəmi on altı-on yeddi yaşla-
rında olan qızı Münəvvər xanım dərs deyirdi. Azərbaycan dili və şəriət dərslərini isə 
Mirzə Səfi Axundov tədris edirdi. Olqa Alekseyeva, Mariya Afanasyeva, Valentina 
Semyonova, Qori Müəllimlər Seminariyasının son sinfindən çıxarılmış Salman Əli-
bəyov da məktəbdə dərs deməyə dəvət olunmuşdular. Həmidə xanımın qızı Mina xa-
nım Davatdarovanın da dərs verməsi nəzərdə tutulmuşdu. Lakin həmin il Tiflisə kur-
sa getdiyi üçün onun yerinə Mirzə Cəlil Gürcüstandan Xmaladze, daha sonralar isə 
Rusiyanın Samara şəhərindən Sonya Aleksandrova ad-familiyalı müəllimlər gətirt-
mişdi. Sonralar, 1918-ci ildə Həmidə xanım Şuşadan qohumu, müəllim Gülü Ağa-
yevi də məktəbə dərs deməyə dəvət eləmişdi. Gülü müəllim ailəsi ilə birlikdə gəldi-
yindən Həmidə xanım hörmət əlaməti olaraq onları öz malikanəsində yerləşdirmişdi 
[3]. Mirzə Cəlil və Həmidə xanım məktəbdə çox gözəl bir beynəlmiləl pedaqoji kol-
lektiv yaratmışdılar. 

Mirzə Cəlillə Həmidə xanım avam valideynlərə təsir göstərməyi bacarır, 
məktəbə daha çox uşaq, xüsusilə qızları cəlb eləyə bilirdilər. Yoxsul şagirdlərə 
xüsusi qayğı ilə yanaşır, öz vəsaitləri hesabına onlara kitab, dərs vəsaiti, ayaqqabı, 
paltar alırdılar. Müəllimlərin aylıq maaşlarını verməyi isə Həmidə xanım öz boynuna 
götürmüşdü. Bir sözlə, məktəbin təlim-tərbiyə işləri yüksək səviyyədə idi. Həmin 
məktəbdə oxuyanların bir çoxu məktəbi və onun banilərini sonralar minnətdarlıq 
hissi ilə xatırlayır, xeyirxah əməllərindən söhbət açırdılar. Cəlil Məmmədquluzadə-
nin ali keyfiyyətlərini heç vaxt yadından çıxarmayan Boyat kənd sakini Bəhram 
Əlifov xatirələrində yazır: “Molla Nəsrəddin” jurnalının redaktoru, görkəmli jurnalist 
Cəlil Məmmədquluzadə ilə ilk tanışlığım 1919-cu ildə kəndimizdə oldu. Mirzə Cəlil 
atamın vəfat etdiyini eşidib həmkəndlimiz Zeynal Sarıyevlə Boyat kəndinə hüzrə 
gəlmişdi. Kəndin adamları bu qayğıkeş və həssas insanla yaxından tanış olmalarına 
baxmayaraq, mən gənc olduğum üçün onu ilk dəfə görürdüm. O mənə təskinlik 
verdikdən sonra sözarası dedi: 

– Oğlum, təhsilin varmı? 
Mən azacıq savadlı olduğumu bildirdim. O dedi: 
– Çox qəribədir, kənd yerində savadlı adam çox az tapılır. Mən bilmirəm 

güzgüyə baxmadan insanlar özlərini necə görə bilər? Ona görə də məsləhət bilirəm 
ki, oxuyasınız, gələcəkdə savad almaq üçün hər cür şərait olacaq. 

Mən onun bu sözlərini heç vaxt unutmaram” [8]. 
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Uşaqlıq və ilk gənclik illərini Cəlil Məmmədquluzadənin ailəsində keçirmiş, 
sonra Kəhrizli kənd məktəbində müəllim, eyni zamanda tibb bacısı və mühasib 
vəzifələrini yerinə yetirmiş Mariya Jukova da həmin o unudulmaz və xoş günləri 
belə xatırlayır: “Həmidə xanımgilin malikanəsində kəhrizlərdən əlavə məktəb və 
kitabxana da vardı. Təsərrüfat işlərinin çoxuna Pavel Mjavanadze və Ağalar baxırdı. 
Pavelin arvadı Olqa Alekseyevna məktəbdə rus dilindən dərs keçirdi. Onlar 
Kəhrizlidən köçüb gedəndən sonra rus dilindən bir az Valentina Semyonova, ondan 
sonra müfəttiş İvanovun razılığı ilə mən dərs deməyə başladım” [2, s. 185]. Öz 
qaydası ilə fəaliyyətini davam etdirən bu məktəbin səsi-sorağı artıq 1917-1918-ci 
illərdə bütün Qarabağa yayılmışdı. 

Toxuculuq emalatxanası. Şuşada neçə vaxt idi ki, kiçik və ortabab bir 
toxuculuq emalatxanası fəaliyyət göstərirdi. Burada Vasilyev familiyalı təlimatçı bir 
ustanın rəhbərliyi ilə yundan və pambıqdan müxtəlif çeşidli parçalar toxunurdu. 
Şəhərdə belə bir emalatxananın mövcud olduğunu eşidib-bilən Həmidə xanım onun 
işləri ilə maraqlanmış və sexi müştəri gözü ilə nəzərdən keçirəndən sonra oranı 
almaq fikrinə düşmüşdü. Dərhal da Mirzə Cəlilə müfəssəl bir məktub yazıb məq-
sədini bildirmiş və bu işlə əlaqədar Şuşaya gəlməsini xahiş etmişdi. 

Çox çəkmədən Mirzə Cəlil gəlib çıxdı. Həmidə xanımla birlikdə gedib emalat-
xanaya baxdı, onun fikrini bəyəndi. Həmidə xanım dedi ki, əgər on-on iki dəzgahlı 
bir emalatxana düzəldə bilsək, on-on beş nəfər yoxsul qız-gəlin burada işləyib 
çörəkpulu qazana bilər [5]. 

Emalatxananı aldıqdan sonra onlar təlimatçı Vasilyevin köməkliyi ilə dörd 
dəzgah sifariş etdilər, sonra daha səkkizini də tapdılar. Bu dəzgahların 24 min manat 
dəyərində olan dəmir hissələri Həmidə xanımın Tiflisdə yaşayan kürəkəni mühəndis 
Məmmədbəyov vasitəsilə Şuşaya gətirildi. Həkim Əbdülkərim bəy Mehmandarovun 
yaxından köməkliyi ilə dəzgahları “Bazar başı” meydanının yaxınlığındakı məsciddə 
yerləşdirdilər. Lakin yer darısqallığından Həmidə xanım məşhur tacir və şair Məşədi 
Əyyub Bakinin Merdinli məhəlləsindəki üçmərtəbəli evini onun ailəsindən kirayəyə 
götürdü və emalatxananı birinci mərtəbədə yerləşdirdi, özləri isə ikinci mərtəbədə 
yaşamağa başladılar. Beləliklə, az müddət içərisində Həmidə xanım işə xeyli qız-
gəlin cəlb elədi. Onlar yavaş-yavaş dəzgahlarda işləməyi öyrəndilər. Mirzə Cəlil 
emalatxana üçün Kəhrizlidən az-az yun alıb göndərirdi. Burada, əsasən, corab, əlcək, 
isti köynək toxunur, tullantılardan isə başqa məqsədlər üçün istifadə olunurdu. 
Sonralar emalatxananın istehsal etdiyi məhsulların çeşidləri də artdı, palaz, kilim, 
xalça da toxunmağa başladı. Həmidə xanım qadınların əməkhaqlarını natura ilə yox, 
vaxtlı-vaxtında nağd pulla ödəyirdi ki, bu da onların ürəyincə olurdu [5]. 

Həmin vaxt ordu hissələri ilə Şuşaya gəlmiş Azərbaycan Demokratik Respubli-
kasının hərbi naziri general-leytenant Səməd bəy Mehmandarov yaxın qohumu 
Həmidə xanım Cavanşirin burada olduğunu bilib onu ziyarət elədi, gördüyü işlərlə 
maraqlandı, toxuculuq emalatxanasına baş çəkdi, toxucu qadınların işlərini, eləcə də 
müəssisə rəhbərlərini təriflədi, ünvanlarına xoş sözlər söylədi. Və söz verdi ki, 
bundan sonra Azərbaycan Ordusu üçün lazım olan geyimlərin tikilməsini bu ema-
latxanaya sifariş edəcək [2, s.186]. 

Emalatxanada işlər yavaş-yavaş qaydasına düşür və məhsulun keyfiyyəti get-
dikcə yaxşılaşırdı. Lakin gəlir çıxarı ödəmirdi. Mənfəət isə yalnız bu olurdu ki, yox-
sul qadınlar faydalı əməyə cəlb olunaraq sənət öyrənir, heç olmasa, ailə büdcələrinə 
xeyir gətirirdilər. Həmidə xanımın təşkil elədiyi bu emalatxana fəaliyyətini təxminən 
iki il davam etdirdi. 
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1918-ci ildə Həmidə xanım Cavanşir Kəhrizli kəndində də kiçik bir toxuculuq 
emalatxanası yaratdı. Və bu emalatxananı təşkil etməklə kənddə çox adamları aclıq-
dan, səfalətdən qurtardı. Bu işdə Mirzə Cəlilin də xidməti az deyildi. O, Həmidə 
xanıma yaxından köməklik edir, yüksək qayğı göstərirdi. Cəlil Məmmədquluzadənin 
ailəsində böyümüş və təhsil almış Leyla Əliyeva xatirələrində bu barədə yazır: “1919-
cu ildə on doqquz yaşım vardı. Şuşada xalçaçılıq emalatxanasında işləyirdim. Bir gün 
eşitdim ki, bütün Qarabağda məşhur olan Həmidə xanım – “Molla Nəsrəddin”in arvadı 
emalatxanamıza gəlib. O, bizimlə söhbət elədi və buradakı bacarıqlı toxucu qızlardan 
bir neçəsini, o cümlədən məni də götürüb Kəhrizli kəndinə apardı. Onun Kəhrizlidə 
yenicə açdığı toxuculuq emalatxanasında işləməyə başladıq. 

Həmin ildən mən Mirzə Cəlilin simasında özümə ikinci ata, qayğıkeş bir 
himayədar tapdım. Kəhrizlidə böyük ədiblə tanış olub bütün varlığımla onun istedad 
və zəkasına vuruldum. Amma bu, hələ ilk tanışlıq idi” [9]. 

...1921-ci ildə Cəlil Məmmədquluzadə ailəsi ilə birlikdə Təbriz səfərindən 
qayıtdı. Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı Şurası Şuşadakı toxuculuq emalatxanasına 
rəhbərlik etməyi Həmidə xanım Cavanşirə həvalə elədi. Hökumət Kəhrizlidə olan 
dəyirmanını və təsərrüfatını da öz köhnə sahibinə qaytardı. Sonra Azərbaycan Xalq 
Komissarları Sovetindən Şuşa Tikiş Fabrikinə rəhbərlik etmək üçün ona mandat 
verildi... 1922-ci ilin iyununda Həmidə xanım Bakıdan Şuşaya, Mirzə Cəlil isə 
Kəhrizliyə qayıtdı. Kəhrizlidə bağlanmış emalatxananı bərpa etmək üçün Həmidə 
xanım ərizə ilə yerli hökumətə müraciət eləyib toxuculuq dəzgahları aldı. Mirzə Cəlil 
isə müxtəlif təşkilatlara məktub yazaraq bu işə icazə verilməsinə və lazımi şərait 
yaradılmasına nail oldu. Bununla əlaqədar 1922-ci ilin payızında Azərbaycan Xalq 
Təsərrüfatı Şurasının müfəttişinə göndərdiyi ərizənin surəti yazıçının arxivində 
saxlanılır. Həmin ərizədə Mirzə Cəlil təkcə Kəhrizlidə yox, qonşu Hüsülü kəndində 
də toxuculuq emalatxanasının açılmasına icazə verilməsini xahiş edirdi [2, s.298]. 

Nəhayət, Kəhrizlidə toxuculuq emalatxanası işə başladı. Həmidə xanımın bu 
kiçik sənaye müəssisəsini yenidən bərpa etməkdə məqsədi kənd qızlarına toxuculuq 
sənətini öyrətmək idi. Leyla Əliyeva onlara bu sənəti öyrətməyə söz verdi və ürəklə 
işə girişdi. Keçmiş toxucu xatirələrinə davam edərək yazır: “Mirzə Cəlilin 1921-ci 
ildə ailəsi ilə birlikdə Təbrizdən qayıtması mənim üçün böyük bir bayram oldu. O 
vaxt mən, əvvəlki kimi, Kəhrizlidə yaşayırdım. Yenə Həmidə xanımın 1922-1923-cü 
illərdə bərpa etdiyi xalçaçılıq emalatxanasında işləyirdim. 

Mirzə hərdənbir kəndə gəlirdi. O, bir neçə dəfə mənə Bakıya gedib məktəbə 
girməyi, sənət sahibi olmağı məsləhət gördü. Mən ailə vəziyyətimin ağır olduğunu, 
anamı tək qoyub getmək istəmədiyimi söylədim. Belə olduqda Mirzənin məsləhəti 
ilə Şuşada məktəbə girdim. 

Həmidə xanım hökumətdən geri aldığı dörd tikiş dəzgahını Kəhrizliyə apart-
dırdı, köhnə məktəb binasında yerləşdirdi. Kənd emalatxanasında çalışan qızlardan 
Qəmər, Xırda, Telpəri və başqaları can-başla işə başladılar. Toxuculuq emalatxana-
sının anbarında hələ 1919-cu ildən qalma xeyli pambıq ilk günlərdə kara gəldi. Bu 
pambığın bir hissəsi ciyraxdan keçirilib, sap əyirmək üçün qızlara paylanıldı. Həmin 
saplardan material toxunurdu. Həmidə xanım isə Tiflisdən sap gətirtdirirdi. Çöldə 
bitən yabanı süpürgənin kökündən istifadə edərək toxunulan parçanı boyatdırır, 
camaata paylatdırırdı. Kasıb qadınlara isə parçanı pulsuz verirdi” [2, s.310]. Bakıdakı 
V.İ.Lenin adına Toxuculuq Fabrikindən iplik almağı Mirzə Cəlil öz öhdəsinə 
götürmüşdü. Bakıdan iplik alana qədər isə burada hələlik qızlara yavaş-yavaş 
toxuculuq öyrədilirdi. 
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1924-cü ilin yazında Azərbaycan Fövqəladə Komissiyasının sədri Mircəfər 
Bağırov xidməti vəzifəsi ilə əlaqədar Kəhrizliyə gəlib çıxmışdı. Azərbaycan çekistlə-
rinin rəhbəri burada Həmidə xanımla görüşdü, onun toxuculuq emalatxanasına baş 
çəkdi, qız-gəlinlərin əl işləri çox xoşuna gəldi. Və Həmidə xanıma söz verdi ki, ən 
sərfəli şərtlərlə onlara Bakıdan 100 pud iplik göndərmək üçün əlindən gələn köməyi 
edəcək [2, s.311]. 

Mirzə Cəlil isə Bakıda çox yerə ayaq döydü, çalışdı, ancaq iplik tapa bilmədi. 
Emalatxananın işçiləri iş dayanmasın deyə hərəsi bir neçə girvənkə ip tapıb gətirdi və 
əllə əyrilmiş ipək saplardan şal, süfrə, dəsmal, çesunçaya bənzər parça toxumağa 
başladılar. Çesunçaya oxşar parça Mirzə Cəlilin o qədər xoşuna gəldi ki, həmin 
maldan özü, uşaqları və yaxın adamları üçün kostyum tikdirdi... 

Ümumiyyətlə, istər çar hökuməti dövründə, istərsə də sovet hakimiyyətinin ilk 
illərində Həmidə xanım Cavanşirə məxsus mülkiyyətin Gəncədə, Tiflisdə, Bakıda 
olan bütün sənədləşdirmə işləri ilə Mirzə Cəlil məşğul olur, onun təsərrüfatını idarə 
edirdi. Bununla əlaqədar o, gah həmin şəhərlərdə müxtəlif idarələrə gedir, gah da 
Kəhrizlidə kəndlilərin hökumətlə bağlı işlərinə kömək edirdi. 

Təsərrüfat işləri. Kənd həyatı Mirzə Cəlilə ilk günlərdən cansıxıcı görünsə də, 
sonralar bu yaşayışa elə öyrəşmiş, elə alışmışdı ki, Kəhrizlidən ayrı düşəndə oradan, 
onun adamlarından ötrü bərk darıxır, harada olur-olsun özünü kəndə tez çatdırmağa 
çalışırdı. Mirzə Cəlil kəndə gələrkən Həmidə xanımın yaxın qohumları ilə tez-tez 
Kəhrizlini başdan-başa gəzir, Əhməd bəy Cavanşirdən qalma müxtəlif tikililərə, 
xüsusən də yeraltı su kəmərinə tamaşa edir, gözəlliklərini gözlərinə köçürür, necə 
deyərlər, darıxmağa vaxtı qalmırdı. Kəhrizlidə keçirdiyi günlər getdikcə ona daha 
çox maraqlı görünür, bu həyatdan daha çox xoşu gəlir, böyük və xüsusi zövq alır, 
kəndə ürəkdən bağlanırdı. Həmidə xanım xatirələrində yazır ki, Mirzə Cəlil faytonçu 
ilə yanaşı, qozlada oturmağı sevirdi. Bəzən atların yüyənindən özü tuturdu. 
Kəndlilər, nökərlər və muzdlu işçilərimizlə uzun-uzadı söhbət edir, onların həyat 
tərzini, adət və məişətlərini öyrənirdi [11, s. 37]. Həmidə xanım xatirələrini davam 
etdirərək yazır: “Bir dəfə kefinin kök vaxtında Mirzə Cəlil mənə dedi: “Kəhrizliyə 
gələrkən hələ uzaqdan yan-yana düzülmüş hündür qovaq ağaclarını görüb malika-
nəmizi tanıyır və bu zaman ürəyim sevinclə döyünməyə başlayır, doğma ailəmə, 
mənim üçün əziz olan dost-tanışa tez qovuşmaq üçün faytonçunu tələsdirirəm. Mən 
özümü ancaq burda, təbiətin bu sakit guşəsində xoşbəxt hiss edirəm. Bu yerlərin 
gözəl binaları, füsunkar aylı gecələri, kölgəli bağları, güllərin ətri, bülbüllərin cəh-
cəhi, “İsaq-Musaq” deyib səsləşən quşların ahəngi, çoban tütəklərinin səhər erkən 
ətrafı bürüyən xoş avazı yorğun əsəblərimi sakitləşdirib, fikirlərimə qol-qanad verir. 
Mən jurnalın qarşısında öz borcumu yerinə yetirdikdən sonra ömrümün son illərini 
bu sakit guşədə keçirmək istərdim” [11, s. 37]. 

Mirzə Cəlil kəhrizlilərin təhsili ilə yanaşı, şəxsi problemlərinə də fikir verir, 
onlara yaxından köməklik göstərirdi. Böyük ədibi həyatda çox görmüş Şirxan 
Hüseynov onun haqqındakı xatirələrində deyir: “Cəlil Məmmədquluzadə əsəblərini 
sakitləşdirdiyi, mənəvi zövq aldığı bu yerlərə təkcə istirahət xətrinə gəlmirdi. O, hər 
dəfə gələndə əhalinin qeydinə qalır, camaatla çiyin-çiyinə çalışır, kəndin müəyyən 
işlərinə kömək edirdi. O, nəinki mühüm işlərdə iştirak edir, habelə xırda təsərrüfat 
işlərində də çalışaraq dəyirmana gedir, taxıl səpir, əkinləri suvarır, bağdakı ağaclara 
qulluq edirdi” [7]. 

Mirzə Cəlilin kənddəki fəaliyyəti təkcə məktəblə, maariflə məhdudlaşmırdı. O, 
kəndlilərin əməyini yüngülləşdirmək üçün bir sıra faydalı təşəbbüslərə də əl atırdı. 
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1909-cu ildə Həmidə xanımla birlikdə mədəni bağçılıq təsərrüfatı ilə məşğul olmağı 
qərara almışdı. Rus dilində çıxan qəzetlərin birində David Şaraşidze ad-familiyalı bir 
gürcü bağçılıq mütəxəssisinin qaneedici maaşla iş axtarması haqqında elan çıxmışdı. 
Və Həmidə xanım onunla danışıb ayda 25 manata onu işə götürdü. Gürcü mütəxəssis 
Kəhrizliyə gəldi və Əhməd bəy Cavanşirin baxımsız qalmış bağına əməlli-başlı əl 
gəzdirdi, əlavə olaraq təzə bir bağ da saldı. Gənc bağban Tiflisə Həmidə xanıma sifariş 
göndərib Kəhrizliyə yüzlərlə ağac tingi göndərməsini xahiş elədi. Həmidə xanımın 
göndərdiyi bu tinglər Yevlaxda yubandı və yay vaxtı olduğundan quruyub yandı. 
Lakin Mirzə Cəlil özü Qori şəhərinə gedib oradan xeyli sayda ağac tingi gətirdi. 

Növbəti ildə Mirzə Cəlil Rusiyanın Rostov şəhərindən bir neçə növ alma, 
armud, ərik tingi gətirilməsini sifariş elədi. Naxçıvandan və İrəvandan da yaxşı 
meyvə növlərinin tingləri gətirildi. Mirzə Cəlil təzə salınmış bağı, xüsusilə də “əkin-
çilikdə mütəxəssis olan, bağbanlıqda çox böyük təcrübələr hasil edən və bütün 
həyatını... bostançılıq və bağbanlıqda keçirən, özündən cəmi beş-altı yaş böyük olan 
doğmaca dayısı Kərbəlayı Əli Babayevin Naxçıvandan göndərdiyi ərik, alma, armud, 
badam ağaclarını daha çox sevirdi. Çünki bağçılıq və dirrikçilik üzrə gözəl bir 
mütəxəssis olan Əlişdan dayısı lap kiçik yaşlarından bacısı oğlunda təbiətə, bağ-
bağata böyük həvəs aşılamış, maraq oyatmışdı. Rostovdan gətirilmiş tinglərin bir 
hissəsini öz həyətlərində əkmiş, bu ağaclardan əkmək istəyən kənd adamlarına da 
paylamışdı. Bu ağaclar sonralar bol bəhrə verməyə başladı. 

1910-cu ildə Qarabağda pambığın əvvəlki illərdəkindən daha yaxşı məhsul ve-
rəcəyi gözlənilirdi. Çünki nə quraqlıq baş vermişdi, nə xəstəlik olmuşdu, nə də çəyirtkə 
vardı. Həmidə xanıma məxsus torpaqlar əkib-becərmək üçün o qədər də yararlı olma-
dığından o, qonşu bəylərdən bir neçə desyatin torpaq sahəsi icarəyə götürüb kəndlilərə 
vermişdi. Həmidə xanım əkin üçün toxum, suvarma üçün su da ayırmışdı. Həmin il, 
doğrudan da, məhsul gözlənildiyindən çox olmuşdu. Sahələrdə məhsulun qarovulunu 
təşkil etmək, yığılmış pambığı tərəzidə çəkmək, müəyyən olunmuş yerə daşımaq üçün 
işə can yandıran və etibarlı adamlar lazım idi. Belə adamlar tapmaq üçün Mirzə Cəlil 
Gürcüstana yollanmış, dostu Qotua vasitəsilə altı nəfər işgüzar və təmiz qəlbli gürcü 
tapıb Kəhrizliyə göndərmişdi. Bu gənc işçilərin sayəsində məhsul vaxtlı-vaxtında və 
səliqə-sahmanla toplanmışdı. Mirzə Cəlil və Həmidə xanım həmin gürcülərə qədərin-
dən də çox əməkhaqqı verərək onları Gürcüstana yola saldılar. Onlardan biri – 
Lavrenti Qogeliya isə xeyli müddət Kəhrizlidə qaldı, təsərrüfat işlərinə kömək elədi. 
Hətta o, sovet hakimiyyətinin ilk illərində – 1921-ci ildə yenidən Kəhrizliyə gəlmiş, 
Həmidə xanımın evinin və dəyirmanlarının təmirində köməkliyini əsirgəməmişdi. 
Başqa biri – Pavel Mjavanadze də uzun illər Mirzə Cəlilgildə yaşamış, Kəhrizli 
məktəbinin müəllimi Olqa Alekseyevna ilə ailə həyatı qurmuşdu [12]. 

Dədə-baba düşmənləri Həmidə xanımı və Mirzə Cəlili o qədər də sevmir, on-
ların kəndə və təsərrüfata gətirdikləri yenilikləri qəzəblə qarşılayırdılar. Bir sözlə, bu 
yenilikçi insanları gözləri götürmürdü. Həmidə xanımı da, Mirzə Cəlili də ləkələmək 
üçün onlar yığışıb həmişə torpaq üstündə mübahisə edən və münaqişəyə səbəb olan 
bəylərdən birini kəndlilərə döydürmüş və bunun da günahını Mirzə Cəlillə Həmidə 
xanımın üstünə atmışdılar. Döyülmüş bəy də Yelizavetpol qubernatoruna teleqram 
vuraraq onlardan şikayət eləmişdi: “Həmidə xanımın əri Cəlil Məmmədquluzadə 
kəndlilərimizi aqrar məsələlərlə bağlı bizim üstümüzə qaldırır. Xahiş edirik qəti 
tədbir görün!” [2, s.143]. Lakin həmin bəylərin məkrli məqsədləri həyata keçmə-
mişdi. Qubernator Kovalyov Həmidə xanımı da, Mirzə Cəlili də yaxşı tanıdığından 
və xalq üçün faydalı iş gördüklərini bildiyindən bəylərin teleqramına heç fikir də 
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verməmişdi. Qubernator sonralar Həmidə xanıma demişdi ki, həmin bəylər onun 
haqqında tez-tez belə donoslar göndərirlər, amma o, bu donosları birbaşa arxivə gön-
dərir. Daha sonralar da Həmidə xanımla düşmənçilik edən bəylər bu qadının işlərinə 
hər vəchlə mane olmağa çalışır, qohumlarını və qonşularını da öyrədərək onların 
üstünə qaldırırdılar. Həmidə xanım bəylərin əməllərinin birinin üstünü açaraq yazır: 
“Biz evimizin qabağında Tehran tənəyindən üzümlük salmışdıq. Bu üzüm növünü 
cücülər məhv edə bilmirdi. Mən bu növü qonşumuz, aqronom və şərabçı Pirim Piri-
movdan almışdım. Biz Cəlillə tənəyin peyvəndinin yaxşı tutmasına çox sevinirdik və 
ümid edirdik ki, ya bu il, ya da yeni ildə artıq üzümlüyün bəhrəsi masamızın üstündə 
olacaq. Gecələrin birində bu bəylərin nökərləri çəpəri söküb, mal-qaranı üzümlüyə 
buraxır və körpə tənəkləri tamamilə məhv edirlər. 

Ümumiyyətlə, mənim qonşularım vaxtaşırı bizim əkdiyimiz, yetişdirdiyimiz 
bağ-bağatı tələf edir, ziyan vururdular. Heç bir çəpər, heç bir qarovul bu ikiayaqlı 
çəyirtkələrin qarşısını ala bilmirdi” [2, s. 147]. 

Kəhrizlidə Mirzə Cəlil kənd təsərrüfatı işlərində böyük həvəslə çalışırdı. O, bir 
neçə yük atı və ikikavanılı kotan almışdı. Şum işlərinə şəxsən özü nəzarət edir, toxum-
luq dəni ayırır və təmizlətdirir, səpin və suvarma işlərini vaxtında edirdi. Kəhrizlidən 
Şuşaya Həmidə xanıma 25 avqust 1918-ci il tarixli məktubunda Mirzə Cəlil gördüyü 
işlər haqqında yazır, bir növ, hesabat verirdi: “Xırmanın işini davam etdirirəm. Arpanı 
döydürmüşəm, indi isə buğdanı bitirməkdəyəm, rəncbər çörəyi isə hələ davam edəcək. 
Ortaqlarımız da zəmilərinin məhsulunu döyməkdədirlər, hələ yaxşı vaxtda işlərini 
bitirməzlər. Darını həyətə komalamışıq. Ancaq samanlıq artıq ağızbaağızdır, hətta eşik 
də samanla doludur. Həyət-bacada taya əlindən yer yoxdur. Anbarda yetərincə dən var. 
Ancaq belə bahalıq zamanında bu qədər məhsul dolanışıq üçün bəs edəcəkmi, 
bilmirəm... Dəyirman birtəhər işləyir... Dəyirmanı bacardığım qədər özüm yola 
verirəm, ancaq vaxtım çox azdır, üyütmə bütün vaxtımı aparır. Bizim soğan bostandan 
toplanıb qurtardı... Anbarımıza xeyli yemiş-qarpız toplanıb, onları sizdən ötrü saxla-
mışıq... Həm də ərik qurusu, albuxara, əncir, zoğal, iki pud bəhməz və başqa azuqəmiz 
vardı. Qışa bir neçə çuval qoz olacaq. Narımız da boldur. Alıcıları da var artıq, hələ ki 
danışıqlar gedir. İşlərimiz sanki öz qaydasındadır...” [2, s.151]. 

Mirzə Cəlil payızlıq taxıl və arpa əkdirdi, payızlıq işlərini qurtarıb, dekabrda 
Şuşaya getdi və heyranlıqla Həmidə xanıma dedi: “Bilirsənmi, Həmidə! Bu il taxılla 
arpa necə cücərib? Ona görə ki, vaxtında əkdik. Gələn il toxum səpməyə yer 
tapmayacaqsan. İstəyirəm ehtiyac və qıtlıq çəkməyək. Bu dəfə kəndlilər də mənə 
baxıb əkinə tez başladılar. Çəyirtkə, dolu, quraqlıq, başqa təbii fəlakətlər olmasa, bol 
məhsul gözlənilir” [6, s. 39]. 

Təbrizdən qayıdandan sonra Həmidə xanıma irsən mənsub olan dədə-baba 
mülkiyyətinin böyük bir hissəsini, o cümlədən də dəyirmanını və Kəhrizlidəki 
təsərrüfatının idarəsini geri qaytardılar. Üç ildən çox təmir olunmayan və baxımsızlıq 
ucbatından kəhrizin axarı başqa səmtə yönəlmiş, kəndin düz ortasından keçən 
kəhrizin isə suyu xeyli azalmışdı. Bu səbəbdən də dəyirman yaxşı işləmirdi, tökülüb-
dağılmışdı, təmirə ciddi ehtiyacı vardı. İşi yenidən canlandırmaq üçün Mirzə Cəlil 
məsləhət gördü ki, Həmidə xanım Kəhrizliyə qayıtsın. Nəhayət, 1927-ci il avqustun 
30-da o, kəndə qayıtdı. Mirzə Cəlil də dağıdılmış təsərrüfatlarını bərpa etmək üçün 
kəndə gəlməyə hazırlaşırdı. O, Bakıda bir çox xırda-para işlərini yekunlaşdırıb 
dekabrın 8-də Kəhrizliyə gəlib çıxdı. O, Azərbaycan İnqilab Komitəsinin sədri 
Nəriman Nərimanovun icazəsi və köməkliyi ilə Bakıdan Həmidə xanıma bir fayton 
alıb hədiyyə etmiş, iki at almaq üçün 10 milyon manat pul gətirmişdi. 
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Mirzə Cəlil, necə deyərlər, əl-qolunu çırmalayıb işə başladı. Bakıdan gətirdiyi 
pulla mal-qara aldı, dəyirmanı təmir elətdirdi, bağ-bağçanın, həyətin uçulmuş çəpərlərini 
dikəltdi, kəhrizləri təmizlətdirdi. Və onların kənd həyatı yavaş-yavaş öz axarına düşdü. 

1922-ci ildəki çörək qıtlığı bərk aclığa səbəb olmuşdu. Hamı çörək istəyirdi. 
Ona görə də Mirzə Cəlil bütün gününü dəyirmanda keçirir, aclıq çəkən kəndlilərə un 
paylayır, kəndlilərin bu zəruri və vacib ehtiyaclarını minimum dərəcədə də olsa 
təmin etməyə çalışırdı. 

Siyasi fəaliyyəti. Həmidə xanım Cavanşirin xatirələrindən məlum olur ki, Cəlil 
Məmmədquluzadə hələ “Molla Nəsrəddin” jurnalını nəşr etməzdən əvvəl əqidə dostu 
Ömər Faiq Nemanzadə ilə birlikdə dövrün ən qabaqcıl ideyalarına, proletar işinə 
maraq göstərmiş, Tiflisdə baş verən siyasi hadisələrdə fəal iştirak etmişdi. Həmidə 
xanım xatırlayır: “Oktyabrın 13-də (1905-ci il – V.Q.) axşamçağı Mirzə Cəlil dostu 
və həmkarı Ömər Faiq Əfəndi Nemanzadə ilə birlikdə gəldi... Bu görüşümüzdə Faiq 
Əfəndi bu yaxınlarda Naxalovkada (Tiflisdə məhəllə – V.Q.) böyük mitinqdə iştirak 
etdiklərindən və həmin mitinqdə müsəlman icması adından çıxış etdiklərindən də 
söhbət açdı...” Sonra o, xatirələrini davam etdirərək yazır: “Oktyabrın 19-da tək günü 
Sofiya xanımla qızlarımıza baş çəkmək üçün instituta getdik (Sofiya xanımın iki qızı 
orada təhsil alırdı). Geri qayıdanda Qolovinski prospektində gördük ki, Olqinski 
küçəsindən böyük bir izdiham gəlir. Adamlar əllərində qırmızı bayraqlar tutmuşdu-
lar. İzdiham şəhər dumasının qarşısında dayandı, mitinq quruldu, natiqlər danışdı, 
padşaha, nazirlərə və başqalarına lənətlər yağdırıldı. Sonra nümayişçilər Baryatinski 
enişi ilə Vorontsov körpüsünə sarı yönəldilər. Biz də nümayişçilərin ardınca düşərək 
onlara qoşulduq. Biz təzə tanışlarımız Mirzə Cəlili və Faiq əfəndini də izdihamın 
arasında gördük. Onlardan öyrəndik ki, nümayişçilər siyasi məhbusların azad 
olunması tələbi ilə Metex qalasına gedirlər... Onlar tətillərdə iştirak edir, mitinqlərdə 
çıxış edirdilər. Onların əllərində üzərində “Yaşasın azadlıq!” sözləri yazılmış qırmızı 
bayraq var idi. 

Mirzə Cəlil və Faiq əfəndi həmin günlərdə vərəqələr çap edir, nümayişlərdə və 
mitinqlərdə iştirak edirdilər...” [6, s. 16]. 

...Cəlil Məmmədquluzadənin kiçik qardaşı Mirzə Ələkbər Məmmədquluzadə İran 
inqilabçısı, 1906-1911-ci illər İran inqilabının iştirakçısı idi və Səttarxanın ən yaxın 
silahdaşlarından sayılırdı. Yeddi il əzablı məhbus həyatı yaşamışdı. Onu Təbrizdə həbs 
edib rus hökumətinə təhvil vermişdilər və o, İrəvan həbsxanasında yatırdı. Mirzə 
Ələkbəri daha ağır cəza gözləyirdi: ya asılmalı, ya da katorqa cəzasına məhkum edilməli 
idi. Mirzə Cəlil qardaşının həbs edildiyini yalnız altı aydan sonra bilmişdi. 

Qardaşının bu acı taleyindən xəbər tutan Mirzə Cəlil 1910-cu ilin oktyabr 
ayında təcili olaraq Tiflisdən Kəhrizliyə gəldi. Həmidə xanım xatirələrində yazır ki, 
bu hadisədən dəhşətə gələn Mirzə Cəlil demişdi ki, o, bu dərdə dözə bilməyəcək. 
Əgər İrəvan Dairə Məhkəməsi onu edam cəzasına məhkum etməsə, katorqaya göndə-
rəcək və əlavə edirdi ki, işdi-şayət, sürgün eləsələr də, dalınca Sibirə gedəcək. 

Əlbəttə, bu məsələ Həmidə xanımı da düşündürürdü. Dərhal o, iki ən etibarlı 
və ən yaxşı vəkil tapmaq üçün lazım olan 1 200 manat pulu düzəldib ərinə verdi. 
Mirzə Cəlil İrəvana yola düşdü, iki vəkil tapdı. Onlar Mirzə Ələkbərin mühakimə 
olunmasını yaza qədər uzatmağa nail oldular və Mirzə Cəlil geri – Kəhrizliyə qayıtdı. 

Mirzə Ələkbərin məhkəməsi 1911-ci il may ayının sonlarında oldu. Məhkə-
mədə Cəlil Məmmədquluzadə də iştirak edirdi. Onun çox əlləşib-vuruşduqdan sonra 
tapdığı həmin o güclü vəkillərin bacarığı sayəsində İrəvan Dairə Məhkəməsi Mirzə 
Ələkbərə cəmi iki ay şərti həbs cəzası kəsdi. Üstəlik də, onu qardaşına təhvil 



Risalə. Elmi araşdırmalar jurnalı. №2.2021(21)– ISSN 2522-4808 (print) 
 

  45

verdilər. Mirzə Cəlil qardaşını da götürüb geri qayıtdı. Bundan sonra başını salamat 
saxlasın deyə Həmidə xanım öz adamlarından bir neçəsini ona qoşub birdəfəlik 
Kəhrizlidə yaşamağa göndərdi. 

1912-ci ilin yayında Həmidə xanım ailəsi ilə Şuşaya yaylağa gedəndə Mirzə 
Ələkbəri də özü ilə aparmışdı. O istəyirdi ki, qaynı ikiaylıq cəzasını Şuşa həbsxana-
sında çəksin. Həmidə xanım həbsxana həkimindən xahiş eləmişdi ki, Mirzə Ələk-
bərin səhhəti ilə müntəzəm maraqlansın və onu əməlli-başlı müalicə eləsin. Həmidə 
xanım hər gün Mirzə Ələkbərə yemək göndərirdi. Və beləliklə də, Mirzə Ələkbər 
qısamüddətli cəzasını çəkib qurtardı... 

1918-ci ilin yayında Qarabağda erməni-müsəlman davası yenə də alovlanmağa 
başladı. Daşnaklar Əsgəran yolunu kəsmiş, Şuşa ətraf yerlərdən təcrid olunmuşdu. 
Mirzə Cəlilin ailəsi Şuşada, özü isə Kəhrizlidə qalmış, əlaqələri tamam kəsilmişdi. 
Bir-birindən çox narahat idilər. Mirzə Cəlil, demək olar ki, hər gün kənddən vurub 
Ağdama gəlir, Həmidə xanımgildən xəbər tutmağa çalışırdı. Əsas yol bağlandığından 
o, Şuşaya gizli yollarla getməyə can atırdı. Lakin iki dost – Malıbəylidən olan Mayıl 
Səlimov və gülablılı Heydər Hüsüyev (akademik Əziz Mirəhmədov yazılarının 
birində Heydəri Cəlil Məmmədquluzadənin əvvəlki arvadından olan oğlu Heydərlə 
dəyişik salır) onu bu qorxulu yoldan çəkindirmiş və Mirzə Cəlilin Həmidə xanıma 
yazdığı məktubu od-alov içərisindən keçərək özləri Şuşaya aparmışdılar. 

Mayıl həmin vaxtlar maraqlı, yaddaqalan hadisələrlə də üzləşirdi. Bir gün o, 
dostu Heydərlə Gülablıdan iş dalınca Ağdama getmişdi. Ağdam karvansarasının 
qarşısı izdihamla dolu idi. Adamlar topa-topa ağacların kölgəsinə yığışıb söhbətləşir-
dilər. Şuşa tərəfə getmək istəyənlər bir yerə toplaşmışdılar və zabitlərdən onlara kö-
mək göstərmələrini xahiş edirdilər. Birdən Mayılın gözü həmin adamların içərisində 
səliqə ilə geyinib-kecinmiş bir nəfərə sataşdı. Tanış gəlirdi, onu hardasa görmüşdü, 
amma yadına sala bilmirdi. Yaddaşını silkələdi, yadına düşdü. Bu, Mirzə Cəlil idi. 
Yeddi-səkkiz il əvvəl Malıbəylidə görmüşdü onu, kənddə Cəlil Məmmədquluzadə – 
“Molla Nəsrəddin”lə keçirilən görüşdə. Dərhal Mayıl da, Heydər də ona ya-
xınlaşdılar, salam verdilər. Mayıl onunla hal-əhval tutmağa başladı:  

– Mirzə, necəsiniz, xeyir ola burada durmaqda?! – deyə tanışlıq vermək istədi. 
– Mən sizi tanıyıram, bizim kənddə görmüşəm.  

– Hansı kənddə?! – Mirzə Cəlil təəccüblə soruşdu.  
– Malıbəylidə, Mirzə!  
– Hə, hə! Mən o kənddə olmuşam! Gör üstündən neçə illər keçib?! – deyə 

Mirzə Cəlil Malıbəylidən olan tanışları ilə maraqlandı, onlara salam-dua göndərməyi 
də unutmadı. 

Amma Mirzə Cəlilin üz-gözündə bərk nigarançılıq duyulurdu. Mayıl onun 
pəjmürdəliyinin səbəbini soruşanda Mirzə Cəlil:  

– Bizim uşaqlar Qaladadır, yollar xaraba da ki, bağlı. Nə o tərəfə gedən var, nə bu 
tərəfə gələn. Mən onlardan bərk narahatam, onlar da, yəqin, məndən nigarandırlar. 
Ürəyim az qala partlayır! Ailəmdən xəbər tutmaq üçün hər gün kənddən bura gəlirəm ki, 
görüm birtəhər Şuşaya gedə bilərəmmi? Amma heç cür mümkün olmur. İstəyirəm 
meşələrlə, gizli yollarla gedim, – deyə əlini qarşıda görünən dağlara tərəf uzatdı. 

Mayıl da, Heydər də Mirzə Cəlilə etirazlarını bildirdilər. Mayıl dedi:  
– Mirzə, siz nə danışırsınız?! Yollar çox qorxuludur, meşələr də erməni 

quldurları ilə doludur. Biz gizli yolları yaxşı tanıyırıq. Nə qulluğunuz varsa, buyurun, 
yerinə yetirək. Sizsə qalın Ağdamda, dediyiniz vaxt görüşərik. 

Mirzə Cəlil ani fikrə dalıb dedi:  
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– Uşaqlar, onda mən bir məktub yazım, təcili çatdırın Şuşada Həmidə xanıma. 
Və ağacın kölgəsindəki kötüyün üstündə oturub kağıza nəsə yazdı, dörd 

qatlayaraq onlara verdi.  
– Bax, sabah yox, birisi gün sizi elə buradaca gözləyəcəyəm! – deyib, yenə də 

nigarançılıqla onların üzünə baxdı. 
Mayılla Heydər Mirzə Cəlili arxayın salıb, xudahafizləşərək dərhal işlərinin 

dalınca yollandılar və axşam düşəndə geri – Gülablıya döndülər. Yaraqlanıb-
yasaqlanıb Malıbəyliyə adladılar, oradan da gecənin qaranlığında Əylis meşəsindən 
keçib, gizli yollarla hava işıqlaşmamış Qalaya girdilər. Mirzə Cəlilin verdiyi ünvanı 
tapdılar. Həmidə xanımla, övladları ilə görüşdülər. Bu qonaqpərvər qadın:  

– Mən məktub yazana qədər siz bir loxma çörək yeyin, – deyib, onları zorla 
süfrə arxasında əyləşdirdi. Həmidə xanım məktubu yazıb başa çatdırandan sonra bir 
üçkünc konvertə qoyub Heydərə verdi. Gecə ikən onlar gəldikləri yolla da geri 
qayıtdılar. Və ertəsi gün günortaüstü Ağdamda Mirzə Cəlillə vədələşdikləri yerdə 
oldular. Mirzə Cəlil Heydərlə Mayılı görəndə oturduğu yerdən cəld qalxıb uşaq kimi 
sevinə-sevinə onlara tərəf yüyürdü. Görüşdülər. Heydər cibindəki məktubu çıxarıb 
Mirzə Cəlilə verdi. O, məktubu birnəfəsə oxuyub dodaqlarına yaxınlaşdırdı, göz-
lərindən iki gilə yaş süzülüb məktubu islatdı. Sonra Mirzə Cəlil Heydəri də, Mayılı 
da bağrına basıb minnətdarlıqla:  

– Çox sağ olun, övladlarım! Allah sizi Özü qorusun! Məni xeyli sakitləş-
dirdiniz! Sizin bu hərəkətiniz, elə bil, mənə dünyaları bağışladı, – deyə onlara bir 
daha “sağ ol!” dedi.  

– Nə danışırsınız, Mirzə, bu, bizim borcumuzdur! 
Sonra Mirzə Cəlil əlavə eləyib dedi:  
– Yəqin, ikiniz də subaysınız. Allah qoysa, toyunuza məni də çağırarsınız. 

Əgər çağırmasanız, sizdən möhkəm inciyərəm, çağırsanız, görün necə qol götürüb 
oynayacağam!!! 

Mirzə Cəlil hər iki dostu yenidən qucaqlayıb bağrına basdı. Və ayrılıb hərə öz 
işinin dalınca getdi. Mirzə Cəlil isə Şuşadan, arvad-uşağından arxayın olub Kəhriz-
liyə qayıtdı. 

Bir neçə gündən sonra dostlar yenə də Mirzə Cəlilin işinə yaradılar. Bu dəfə də 
ondan Həmidə xanıma, Həmidə xanımdan da ona məktub aparıb-gətirdilər. Bu dəfə 
Şuşaya göndərdiyi məktubunda Mirzə Cəlil yazırdı: 

“Əzizim Həmidə! 
Yaxın günlərdə türk qoşunlarının Əsgərana hücumu gözlənilir. Onlara kömək 

üçün bu gün atlıların siyahısı tutulur. Mən gəlmişəm əlimdən gələn köməyi göstərim 
və qoşunlarla birgə hücumda iştirak eləyim. Bu gün Ağdamda deyirlər ki, Şuşada 
aclıqdır. Bu, məni yaman pərişan eləyib. Dünən, bu gün Ağdama dalbadal türk 
qoşunları gəlir. Axmaq ermənilər doğrudanmı müqavimət göstərəcəklər?! Heydərin 
harada olduğunu və onların bazar günü yazdığım xəbərləri sənə çatdırıb-çatdır-
madıqlarını bilmirəm. İndi Şuşadan nümayəndə heyəti gəlmişdi, baxırdılar görsünlər 
ki, bütün bu işlər necə qurtaracaq. Bu gün sənə poçtla pul göndərə bilmədim, çünki 
cümə günü olduğuna görə bu gün tacirlərin heç biri yerində deyil. Bazar günü üç 
araba un göndərəcəyəm, qoy uşaqlar sənin üçün (...) hazırlasınlar. Özümsə imkan 
olan kimi gələcəyəm. Sənin təsərrüfat işlərinin hamısı öz qaydasındadır. 

Cəlil 
17 sentyabr 1918-ci il”  [10]. 

 



Risalə. Elmi araşdırmalar jurnalı. №2.2021(21)– ISSN 2522-4808 (print) 
 

  47

Məktubun məzmunundan da aydın olur ki, Mirzə Cəlil “axmaq ermənilər”in 
Qarabağdakı qanlı cinayətlərinə dözməyib əlinə silah alaraq Ağdama gələn türk 
qoşunlarının Əsgərana hücumu ərəfəsində onlara kömək üçün siyahı tutulan zaman 
yerli atlı dəstənin tərkibinə yazılıb döyüşlərdə iştirak etmək istəyirmiş. 

Həmin vaxt Gülablı kəndinin yaxınlığından keçən cəbhə xəttində hər iki tərəf 
üzbəüz səngər qazmışdı və ara-sıra atışmalar olurdu. Gülablıdan və qonşu kəndlərdən 
adamlar hər gün ora gedir və döyüşlərə tamaşa edirdilər. Mirzə Cəlil də tez-tez 
müsəlmanların səngərinə gəlir, münasib bir yerdə durub döyüşü izləyirmiş. Amma 
bir gün onu tanıyan Həsən Nəsiroğlu ad-familiyalı bir nəfər Mirzə Cəlilə yaxınlaşıb 
təkidlə tələb edir ki, burada durmasın, o yerdən çəkilsin, yoxsa ona güllə dəyə bilər. 
Sözə baxmayan Mirzə Cəlil onun sözünə baxıb yerini dəyişmişdi. Elə bu vaxt açılan 
atəş həmin yerdə dayanıb durbinlə döyüşün gedişini izləyən Lütfəli bəy Behbudova 
dəymiş və onu öldürmüşdü. Həsən Nəsiroğlunun bu hərəkəti, onu ölümdən qurtar-
ması Mirzə Cəlili bərk təsirləndirmiş və o, bunu ömrünün sonuna qədər unutmamışdı 
[6, s. 38-39]. 

Nəhayət, söz-söhbət dolaşdı ki, türklər gəlirlər. Türklər ölkədə nizam-intizam 
yaratmaq və Şuşa yolunu açmaq üçün gəlirdilər. Hər kəs türklərin gəlişini gözləyir və 
Şuşada böyük pişvaz tədbirləri görülürdü. Şəhər bəzədilmiş, qala qapılarının girə-
cəyində bir neçə zəfər tağı asılmışdı. Bu zəfər tağlarının birini Şuşa qadınları adından 
Həmidə xanım ucaltmışdı. Ağ kəlağayı üzərində tikmə naxışla hilal və ulduz salmış 
və türkcə belə bir şüar yazdırmışdı: “Gün gələcək, həqiqət günəşi doğacaq, əsarətdə 
qalan ana Şərq istiqlal qazanacaq” [2, s. 180]. 

Şuşaya birinci olaraq avtomobildə türk qoşunlarının komandanı Cəmil Cahid 
paşa gəldi. Gələn kimi də Gövhər ağa məscidini ziyarət elədi. Sonra ətrafı ilə birlikdə 
Xan qızının bulağına tərəf getdi. Həmin vaxt şəhərin erməni hissəsindən hakimiyyət 
nümayəndələri bayraq və nişanlarla əhatə olunmuş avtomobillə aşağıya tərəf – 
şəhərin müsəlman hissəsinə gələrək öz itaətlərini bildirdilər. Sonra uzun-uzadı nitqlər 
söylədilər, saxtakarlıqla sülhdən, barışıqdan, dostluqdan, qonşuluqdan dəm vurdular 
və az sonra çıxıb getdilər. Türklər ehtiyatı əldən verməmək üçün silahlı qüvvələrinin 
bir hissəsini şəhərin erməni hissəsində yerləşdirdilər. 

Türklərin gəlişindən bir gün sonra Mirzə Cəlil ölümü gözünün qarşısına alaraq 
çətinliklə Şuşaya gəlib çıxdı. Bu ağır vaxtda onun gəldiyini eşidən şuşalılar, o cüm-
lədən, Cəmil Cahid paşa da Mirzə Cəlilin görüşünə gəldi. Sən demə, bu türk zabiti 
Cəlil Məmmədquluzadəni “Molla Nəsrəddin” jurnalı vasitəsilə tanıyırmış və bu 
adama böyük hörmət və ehtiram bəslədiyindən onunla şəxsən tanış olmaq istəyirmiş. 

Xəmirləri bicliklə və riyakarlıqla yoğrulan Şuşanın erməni ziyalıları Cəmil 
Cahid paşanın şərəfinə ziyafət təşkil etmişdilər. Bu ziyafətə azərbaycanlı ziyalılar, o 
cümlədən, Cəlil Məmmədquluzadə və Həmidə xanım da dəvət olunmuşdular. Ziya-
fətdən bir neçə gün sonra Mirzə Cəlillə Həmidə xanım Cəmil Cahid paşanı evlərinə 
qonaq çağırdılar. Türk paşası bu dəvəti məmnuniyyətlə qəbul eləyib qonaq gəldi. 
Stol açıldı. Masa arxasında hər iki valideynin övladları – Mina və Münəvvər də 
əyləşmişdilər. Cəmil Cahid paşa Cəlil Məmmədquluzadə ilə xeyli söhbət elədi. O, 
Həmidə xanıma dedi ki, Türkiyədə hələ indiyə qədər çadrasını atan qadın yoxdur. 
Türk paşası çadra örtməyən Həmidə xanıma və onların övladlarına baxıb təəccüb-
lənir və Azərbaycan xalqının gələcəyinin parlaq olacağını deyirdi. 

...Mirzə Cəlil uzun müddət Kəhrizlidə yaşayıb-yaratdı. Böyük ədibin bir sıra 
gözəl əsərlərinin meydana gəlməsi bu kəndin adı və mühiti ilə bağlı oldu. 
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Vasif KULIYEV 
 

Calil Mammadkuluzadeh’s activity in the social, cultural, agricultural and 
political life of Karabagh 

 
S u m m a r y  

 
The article focuses on Jalil Mammadkuluzadeh’s social, cultural, agricultural 

and political activity in Karabagh.  
The writer’s second acquaintance with Karabagh happened in June of 1907, 

after getting married to Hamida Khanum Javansher. From that time, till his death, the 
author lived in Kahrizli with short breaks, created interesting pages in the history of 
this village leaving permanent signs with his work and creative activity. 

Since he came to Kahrizli Jalil Mammadkuluzadeh met simple, kind, hard-
working people, learned about their lifestyle, problems, needs and did his best to 
help. 

Mirza Jalil and Hamida Khanum started several cultural activities and he 
assisted Hamida Khanum to realise her dreams. They together opened a school, 
library, knitting workshop in the village.  

In his works, he mentioned that the library was beautiful and tidy. The author 
who underlined the great role of the libraries to enlighten the nation, stated 
interesting thoughts in many of his articles, letters, essays and the caricatures 
published in “Molla Nasuriddin”. To educate well, he advised the children to read 
Zeynalabdin Maraghayi’s “Voyages of Ibrahim bay”, Mirza Mulkum Khan’s works, 
M. F. Akhundov’s comedies, Molla Panah Vaqif’s, M. A. Sabir’s poems rather than 
religious books, use books, journals appropriately and preserve literature. 

The writer was active in political sphere as well. 
 
 

 Васиф КУЛИЕВ 
 

Общественная, культурная, хозяйственная и политическая деятельность 
Джалила Мамедгулузаде в Карабахе 

 
Р е з ю м е 

 
Статья посвящена общественной, культурной, хозяйственной и 

политической деятельности Джалила Мамедгулузаде в Карабахе. 
Знакомство великого литератора с Карабахом во второй раз началось в 

июне 1907 года – после его женитьбы с Гамидой ханым Джаваншир. С того 
времени гениальный писатель до конца своей жизни с небольшими 
перерывами прожил в Кяхризли, где своей работой, деятельностью, 
творчеством оставил неизгладимый след в жизни этого села, вписал множество 
интересных страниц в его истории.  

С того дня, как Джалил Мамедгулузаде приехал в Кяхризли, он наладил 
дружественные отношения с простыми, искренними, трудолюбивыми людьми, 
близко ознакомился с их образом жизни, изучил проблемы и заботы, по мере 
своих возможностей оказывал им помощь в решении этих проблем.   
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В Кяхризли Мирза Джалил вместе с Гамидой ханым стал инициатором 
осуществления многих культурных мероприятий и оказал большую помощь в 
осуществлении желаний своей супруги. Они вместе открыли в селе школу, 
создали библиотеку, ткацкую мастерскую, занимались хозяйственной работой.  

С ряда публикаций Джалила Мамедгулузаде становится известно, что он 
также был прекрасным и аккуратным библиотекарем. Видный литератор всегда 
выводил в передний план книги, библиотечное дело в повышении грамотности 
у народа, возрождении нации, в своих статьях, письмах и фельетонах, а также в 
карикатурах, отраженных в журнале «Молла Насреддин», он высказал 
прекрасные мнения об этом, детям тружеников он советовал вместо 
религиозных книг читать «Сеяхетнаме Ибрагим бека» Зейналабдина Марагаи, 
произведения Мирзы Мулькум хана, комедии М.Ф.Ахундова, стихи Моллы 
Панаха Вагифа, М.А.Сабира, призывал читателей эффективно использовать 
книги и журналы, бережно относиться, хранить литературу.  

Выдающийся писатель-демократ, в то же время, занимался и политикой.  
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Giriş. İngilisdilli bədii ədəbiyyatda utopiya müəyyən bir inkişaf xətti üzrə 

yaranmışdır. XVI əsrdə əsasən dəniz səyahəti ilə bağlı olan bu əsərlər növbəti 
mərhələlərdə müstəmləkəçilik, hüquq bərabərliyi, qadın hərəkatları kimi məsələləri 
də əhatə etməyə başladı, problemlərə satirik yanaşma sərgiləyən utopiyalar meydana 
çıxdı. Elmi-texniki yeniliklər, onlarla yanaşı təhsilin önəmi, sosial statusundan və ya 
cinsi mənsubiyyətindən asılı olmadan bərabərhüquqlu təhsil alma, yaşama və təm-
silolunma məsələləri də utopiya ədəbiyyatında ön planda duran problemlərə çevrildi.  

Bütöv bir dövrün utopik ədəbiyyatını ümumiləşdirərkən biz mövzunu əsas iki 
istiqamətdə təhlil edirik. Bunlardan birincisi elmi-texniki yeniliklərə münasibət və bu 
fonda qəhrəmanla utopiya icması arasında münasibət, dini inanclar, yaşayış tərzi kimi 
məsələlərə yanaşmalardır. Burada əsasən E. B. Lyutonun “Vril, the Power of the 
Coming Race” (1871), S. Batlerin “Erewhon” (1872), M. E. B. Laynin “Mizora” 
(1880-1881) əsərlərinin müqayisəli analizi aparılır. Elmi-texniki inkişaf müəyyən 
dərəcədə siniflərarası münasibətin kəskinləşməsi səbəbi, insanlar arasında uçurum 
yaradan amil olaraq qəbul edilir. Bu da utopiya ədəbiyyatında ikinci istiqamətə yol açır. 

İkinci istiqamət sosial-siyasi reformalara çağırışdır. Təbii ki, yuxarıda adları 
çəkilən əsərlərdə də bu mövzu mütləq şəkildə müzakirə olunur. Lakin onlarda işçi 
sinfinin maraqları, sosializm ideologiyası əsas diqqət mərkəzində deyil. Biz burada 
M. H. Hudsonun “Crystal Age” (1887), E. Bellaminin “Looking Backward” (1888), 
V. Morrisin “News from Nowhere” (1892) utopiyalarını təhlil edirik. Sadalanan 
əsərlər bu dövrdə qələmə alınmış utopiya ədəbiyyatının müəyyən bir hissəsini əhatə 
edir. Lakin onlar dövrün bədii utopiyası haqqında müəyyən fikir söyləməyə, 
ümumiləşdirmə aparmağa kifayət edir. 

Elmi-texnoloji yeniliklərə münasibət. 1859-cu ildə Darvinin “Origin of Species” 
əsəri çap olundu. Darvin nəzəriyyəsindən sonra meydana çıxan texnoloji yeniliklər bədii 
əsərlərdə də əksini tapdı. S. Batler maşınlara münasibəti 1872-ci ildə Erevhon cəmiyyəti 
timsalında satirik şəkildə təqdim etdi. Erevhon icmasında adamlar gözəl, yaşadıqları 
ərazi zəngin və münbitdir. İdeal görünən bu cəmiyyətin özünəməxsus qaydaları var. 
Burada fiziki zəiflik, xəstəlik qəbuledilməzdir. Ən böyük qorxu isə insanların maşınlara, 
hər növ texniki vasitəyə qarşı duyduqları şübhə və xofdur. Məlum olur ki, qəhrəmanın 
mavi gözləri və sarışın saçı olmasaydı, onun cibindən tapılan adi bir mexaniki vasitə, 
saat onun haqqında sərt tədbir görülməsinə səbəb olardı: “I was aroused by a look of 
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horror and dismay upon the face of the magistrate, a look which conveyed to me the 
impression that he regarded my watch not as having been designed, but rather as the 
designer of himself and of the universe; or as at any rate one of the great first causes of 
all things” [5]. Saatla bağlı sualları onu yüzillərlə əvvəl baş tutmuş texniki inkişafdan 
xəbər verən müxtəlif maşınların qalıqlarının saxlanıldğı muzeyə aparır. Aydın olur ki, bir 
neçə yüz il əvvəl Erevhon icması qəhrəmanın dünyasından belə daha irəli olan, elmi-
texniki inkişafdan bəhrələnən bir cəmiyyət olub. Lakin maşınları təhlükə mənbəyi kimi 
görərək məhvinə qərar vermiş elm adamları bunu onunla əsaslandırırlar ki, maşınlar 
təkamülün növbəti mərhələlərində insan irqini kölə halına gətirəcək, inkişaf edərək 
insanlardan azad olub insanlarla lazımsız varlıq kimi davranacaqlar. Beləcə, insanlar və 
maşınlar arasında analogiya apararaq ikincini birincinin varlığı üçün təhlükə mənbəyi 
hesab edirlər. Bu cəmiyyət texnoloji vasitələrdən mümkün qədər uzaq durmağa çalışırsa, 
Vril cəmiyyəti bu yenilikləri, hətta qeyri-adi gücə malik Vril işığının gücünü belə ram 
etmişdir, məqsədəuyğun və rifaha yönəlmiş şəkildə istifadə edir. 

Vril icmasında qadınlar evlilik yaşına kimi, kişilər isə həyatları boyu 
qanadlardan istifadə edərək qısa bir zamanda uzaq məsafəni qət etməyə qadirdirlər. 
Fiziki baxımdan qüsursuz olan bu varlıqlar əqli cəhətdən də insanları üstələyirlər. 
Yerin dərin qatlarında məskunlaşmış icma yer üstündən enmiş insanların nəsilləridir. 
Çox uzun müddət əvvəl, yəqin ki, Yerin səthində baş vermis daşqından qaçaraq 
burada məskən salmış, Vril gücünü kəşf edərək buradakı həyatlarını qurmuşlar. 
Zaman keçdikcə fiziki quruluşları dəyişən bu insanlar müəyyən bir təkamül keçərək 
uçmağı, texniki vasitələri inkişaf etdirməyi öyrənmişlər. Burada hər cür texniki 
vasitə, hətta evlərdə xidmət göstərən robotlar, əsanın köməyi ilə Vril gücündən 
istifadə edərək insanların fikrinə, əqlinə təsir etmək qabiliyyəti formalaşmışdır.  

Bu məqamda Vril gücünü ram etmiş bu utopik cəmiyyəti başqa bir cəmiyyətlə, 
Mizora ilə müqayisə etmək yerinə düşər. M. E. B. Leynin yaratdığı qadın utopik 
dünyasında da cəmiyyətin inkişafı birbaşa elmi-texniki inkişafla əlaqəlidir. Buradakı 
əsas güc mənbəyi elektrik enerjisidir. Sudan enerji almağı öyrənmiş bu cəmiyyət 
qidaları süni yolla əldə etməyi, məsafədən kommunikasiya yaratmağı öyrənmiş bir 
cəmiyyətdir. Məlum olur ki, onların növbəti hədəfi süni intellekt formalaşdırmaqdır. 
Bu əsər bir çox xüsusiyyətlərinə görə diqqətəlayiqdir. İlk feminist utopiyası olaraq 
qəbul edilən əsərdə utopik cəmiyyətdə kişilər də cəmiyyətdə olan xəstəlik, kasıblıq, 
cinayət, digər mənfi amillərlə birgə yox edilir. Bu da haqqında söhbət açılan cəmiy-
yəti rifaha, utopik inkişafa gətirib çıxarır. Təhsilə verilən dəyər, cinsindən və sosial 
statusundan asılı olmadan hər kəsin təhsil almaq hüququnun yaradılmasına çağırış 
əsərin dəyərini artırır. Digər bir maraqlı məsələ isə insan irqinin ümumi insanlıq üçün 
çalışmadan firavanlığa nail olmayacağı fikridir. Bəşəriyyətin bədbəxtliyi ondadır ki, 
insanlıq parçalanıb, hər kəs öz rifahının qeydinə qalır: “Your country will never rise 
above its ignorance and degradation, until out of its mental agony shall be evolved a 
nature kindled with an ambition that burns for Humanity instead of self” [6]. Bu 
əsərdə də biz, Vril icmasında olduğu kimi, elmin gücündən tam şəkildə yararlanan 
bir cəmiyyət görürük və bu inkişafın mərkəzində müəyyən bir enerji mənbəyi 
dayanır. Təsvir olunan utopik cəmiyyət də o mərkəzin ətrafında birləşərək, qayda-
qanunlara ciddi əməl edərək ümumi firavanlığa xidmət edir. 

Haqqında söhbət açdığımız əsərlərdə əsərin qəhrəmanı individual şəxs olmaqla 
qalmır, bötövlükdə məlum dünya insanının simvolu kimi təqdim olunur. Bu insan aid 
olduğu ölkənin vətəndaşıdır. Lakin, deyəsən, elə müəlliflər də belə hesab edir ki, bu 
ölkələr insanın aid olmağı seçəcəyi ən uyğun ölkələrdir, Vrilə səyahət etmiş qəh-
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rəmanın öz sözləri ilə desək: “I believe that if the Vril-ya first appeared in free 
America – as, being the choicest portion of the habitable earth, they would doubtless 
be induced to do” [1]. Qəhrəmanlarımız ilk növbədə müstəmləkəçi ideologiyanın 
təmsilçiləridir. Təəccüblü deyil ki, S. Batlerin qəhrəmanı qızıl axtarışında səyahət 
edərkən rastlaşdığı Erevhon icmasını qula çevirməyin yollarını düşünməkdə, Lyut-
tonun qəhrəmanı Vril icmasının başçısının qızı ilə evlənə bilərsə mütləq hakimiyyət 
quraraq digər icmaları özünə tabe etməyin yollarını fikirləşməkdədir. Burada, 
xüsusilə Lyutonun qəhrəman obrazında Qulliverin izlərini görməmək mümkün deyil. 
O da, Qulliver kimi, düşdüyü ideal cəmiyyətdə, özündən üstün varlıqlar arasında 
yararsız olmadığını sübut etməyə çalışır, insan irqinin, insan cəmiyyətinin müdafiə-
çisinə çevrilir. Bu ümidsiz müdafiədə üstün xüsusiyyətləri sadalanan insan cəmiyyəti 
arzulananın əksinə olaraq, daha da zəif görünür. Əsərdə adı verilməyən qəhrəmanın 
Vril icmasında qazandığı ad da burada əhəmiyyət daşıyır. Onu Tish adlandırırlar, “a 
pet name meaning “small barbarian” [1]. Qəhrəman gəldiyi dünyanı təsvir etdikdən 
sonra məlum olur ki, Vril icması üçün bu xüsusiyyətləri daşıyan ölkə sadəcə “Koom-
Posh” – bihudə və cahil bir ölkə hesab olunur. 

Ənənəvi olaraq bütün utopiya ədəbiyyatı kimi, bu əsərlərdə də müəlliflər 
həqiqəti, real mövcud olan, lakin hər kəs üçün əlçatan olmayan bir cəmiyyəti təsvir 
etdiklərini iddia edirlər. Nəinki utopiyaya aparan yol, hətta qəhrəmanın (hadisələr hər 
zaman birinci şəxsin dilindən nəql olunur) bu yolu tapdığı fəsil belə təsvir olunmur, 
çünki bu, havanın vəziyyətini bilərək utopik icmanın yerləşdiyi yeri təsəvvür etməyə 
yol aça bilər. Qəhrəmanlar bütöv insan irqini təmsil edən tənha insanlardır, Vril 
cəmiyyətinə düşən qəhrəmanın yol yoldaşını yolda vəhşi heyvan yeyir, bununla da 
utopiyanı kəşf edərkən bir şahid, yol yoldaşı belə yoxdur. Müstəmləkəçi ideologiya, 
“..rule over an empire in which the sun never sets” [1] arzusu əsərlərdə satirik əksini 
tapır. Bununla yazıçılar dövrlərinin aparıcı siyasi ənənəsinə, bir çox halda cəmiyyətin 
daxilinə də nüfuz etmiş ambisiyaya münasibət bildirirlər. Bu münasibət adıçəkilən 
məsələləri müəyyən dərəcədə lağ hədəfinə çevirir. S. Batlerin qəhrəmanı ingilis müs-
təmləkələrindən birində işləyərkən dağların arxasında qalan, hələ ingilislərin tabeli-
yində olmayan ərazilərə getməyi qarşısına məqsəd qoyur. Onun arzusu yeni əraziləri 
ilk kəşf edən, qızıl yataqları tapıb var-dövlətə sahib olan birinə çevrilməkdir. Qəh-
rəman istəyinə müəyyən dərəcədə nail olur. Belə ki, o, yeni bir icma tapır. Fikrincə, 
bu icma itmiş yəhudi qəbiləsinin nəslidir. Qızıl tapmasa da, yeni bir icmaya sahib 
olmaq iddiası ilə insanları kölə kimi daşıyıb plantasiyalara satmaq niyyəti yaranır. 
Burada da Qulliverlik hiss olunur, Qulliver zəka axtarışındadırsa, Batlerin qəhrəmanı 
Hiqs əsl müstəmləkəçi ideologiyanın yetirməsi olaraq şan-şöhrət, var-dövlət, yeni 
ərazilərdə ağalıq axtarışındadır. Qəhrəmanı böyük bir şübhə ilə qarşılayan Erevhon 
icması yalnız bir xüsusiyyətinə görə onu qəbul etməyə hazırdır, qəhrəmanımız sarışın 
və mavi gözlüdür. Postkolonial bədii ədəbiyyat, sosial, mədəni istiqamətli müzakirə-
lərə baxsaq, müstəmləkəçilərin fiziki görünüşü, buna əsaslanaraq onların üstün zəka-
ya malik olmaları barədə yaradılmış illüziya, yerlilərlə müqayisədə meydana çıxmış 
stereotiplər barədə saysız mülahizələrə rast gələrik. S. Batler də əsərində incə 
şəkildə, satirik çalarlarla məsələyə münasibət nümayiş etdirir.  

Təsvir olunan utopik cəmiyyətlər nə qədər rahatlıq və firavanlıq nümayiş 
etdirsələr də, distopik elementlərdən də qurtula bilmirlər. Hər iki icma arzuolunmaz 
qonaqlarına müəyyən müddət səbir və diqqət göstərsə də, son qərar olaraq onlardan 
qurtulmağı seçir. Dünyanın digər bölgələri ilə əlaqələrini birdəfəlik kəsmiş bu 
icmalarda mövcud olan qapalı yaşam tərzi, düşüncə, davranış azadlığını çərçivələyən 
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qaydalar qəhrəmanları qaçmağın yollarını axtarmağa vadar edir. Beləliklə, haqqında 
danışdığımız əsərlər bir-birini qəbul etməyən iki fərqli dünya təqdim edir. Mövcud 
cəmiyyətdə böyümüş insan üçün utopik icmalar nə qədər dözülməzdirsə, onlar üçün 
də bilmədikləri dünyadan qəflətən peyda olmuş bu varlıqlar o qədər arzuolunmaz və 
qəbuledilməzdir. Onların varlığı Erevhon üçün rədd edilmiş mexanizm, texniki 
vasitələr kimi təhlükəli, Vril icması üçün isə özlərindən daha az inkişaf etmiş bir 
varlığın icmada yaratdığı həyəcan üzündən qəbuledilməzdir. 

Erevhonu kəşf etmiş Hiqsin əsl müstəmləkəçi ideologiyası ilə yaşayan bir insan 
olduğunu qeyd etmişdik. Onun daha bir xüsusiyyəti dini inancına sadiqliyidir. 
Burada da dövrün müstəmləkəçi siyasətinə istehza yox deyil. Onunla müəyyən yerə 
kimi yol yoldaşı olmuş Çovbok (Chowbok) qəhrəmanın işlədiyi koloniyanın yerli 
əhalisidir. Məlumdur ki, yerlilərin ərazilərini əllərindən alıb özlərini qula çevirən 
müstəmləkəçilər bu siyasətlərini iki əsas vasitə ilə – din və maarifləndirmək 
niyyətləri ilə ört-basdır edirdilər. Ç. Açebe yaradıcılığı ilə tanış olan hər kəs bu haqda 
məlumatlıdır. Məşhur deyimə çevrilmiş “missionerlər gələndə İncil onlarda, torpaq 
bizdə idi, “bizə dua edin” dedilər, gözlərimizi açanda İncil bizdə, torpaq isə onlarda 
idi” fikri də məhz bu məsələdən qaynaqlanır. S. Batler öz satirik utopiyasında bir çox 
məsələləri gülüş hədəfinə çevirmiş ola bilər. Zənnimizcə, onlardan ən maraqlısı da 
məhz bu müstəmləkəçilik siyasətini humanizm kimi təqdim etmək cəhdləridir. Buna 
görə də əsərin qəhrəmanı yerli Çovbakı xristian etməkdə qərarlırdır, amma Çovbakı 
səfeh hesab etdiyindən bu missiyasının uğuruna çox da inanmır. Maraqlıdır ki, biz 
əsərin sonunda Çovbakla yenə qarşılaşırıq, bu dəfə Hiqsin vətənində və onun bütün 
təəccübünə rəğmən itirilmiş yəhudi qəbilələrinin təmsilçisi kimi təqdim olunan bir 
missioner kimi. Erevhon cəmiyyətində də onu təəccübləndirən buradakı adamların 
dini inanclarının olmamasıdır. Bununla belə, onlar firavan həyat sürməkdədirlər. O, 
sonrakı planlarında, Erevhon icmasını qul kimi plantasiyalara satmaq barədə düşü-
nərkən də ilk öncə əhalinin dini inancını möhkəmləndirmək zəruriyyəti hiss edir: “By 
the time the emigrants had got too old for work they would have become thoroughly 
instructed in religion; they could then be shipped back to Erewhon and carry the 
good seed with them” [5]. 

Digər utopiyalarda da dini inanca maraqlı yanaşma təsvir olunur. Vril cəmiy-
yətinin Kainatın bir yaradıcısı və hamisinə etiqad var. Bundan əlavə, bu cəmiyyətdə 
hər kəs öz işinə etiqad edir. Bu cəmiyyətin həyatında dini ziddiyyətlərin olmaması 
mühüm rol oynayır: “...they secure for that state in the bowels of the earth what no 
community ever secured under the light of the stars – all the blessings and 
consolations of a religion without any of the evils and calamities which are 
engendered by strife between one religion and another” [1]. Vril cəmiyyətində enerji 
həyatın var olmasını təmin edən əsas amildir. Buna görə də etiqadın mərkəzində 
olması təəccüb doğurmur. Eynilə Mizora cəmiyyətində təbii enerji həyatın qaynağı 
olduğu kimi. Orada da insanlar bu enerjiyə, təbiətə sitayiş edirlər. İnsan özü də eyni 
elementdir. Deməli, etiqad edərkən insan özünə sitayiş etmiş olur. 

Söhbət açdığımız cəmiyyətlərdə insanın dünyaya gəlməsi və dünyadan getməsi 
təbii gedişatın bir hissəsi olaraq qəbul edilir. Bu təbii proses qarşısıalınmazdır. 
İnsanların sağlamlığı onların həyatını uzatsa da, son nəticədə ölüm qaçılmazdır. Bu, 
ya başqa bir dünyaya yolçuluq olaraq, ya da təbiətin digər elementlərinə çevrilmə 
hesab edilərək heç bir xüsusi matəm doğurmayan hadisə kimi qəbul olunur.  

Sosializm utopiyası. XIX əsrdə işçilər və kapitalistlər arasında ciddi ziddiyyət 
yaranmışdı. Bu vəziyyətin aradan qaldırılması, daha humanist cəmiyyətin formalaş-
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dırılması, bərabərhüquqlu təhsil, iş bölgüsü və balanslı cəmiyyətin qurulması kimi 
məsələlər gündəmdə idi. Hələ T. Mordan başlayaraq utopiya ədəbiyyatı bu 
məsələləri müzakirə edir, fərdi mülkiyyətin ləğv olunduğu, təhsil və iqtisadi sistemin 
bütün insanların rifahına xidmət etdiyi, kasıblıq və bundan qaynaqlanan zərərli vər-
dişlərin aradan qaldırıldığı maddi və mənəvi yüksəlişə nail olmuş bir cəmiyyət təsvir 
edirdi. Sonra “New Atlantis” utopiyası təhsilin, elmin inkişafının önəmini sərgilə-
yərək 1660-cı ildə “British Royal Society” kimi cəmiyyətin təsis edilməsinə təsir 
etdi. Bu cəmiyyət F. Bekonun adıçəkilən əsərindəki “House of Solomon”la müqayisə 
oluna bilər. XVIII əsrdə utopiya əsasən kolonializm, ərazilərin genişləndirilməsi, 
yeni ərazilər və insan növlərinin kəşfi kimi mövzuları əhatə etdirdi. XIX əsr isə artıq 
elmi-texniki inkişafdan bəhrələnən, ərazisini kifayət qədər genişləndirib varlanmış 
dövlətin, lakin ölkə daxilində sosial təbəqələrarası münasibətin kəskinləşdyi dönəmin 
hadisələrinə işıq tutur. Burada ən çox diqqətçəkən məsələlərdən biri sosializm adı 
altında müzakirə olunan məsələlərdir. Bu illərdə sanki Morun sosial-siyasi və Beko-
nun elmi utopiyasına təkrar baxış hiss edirik. 

K. Marks və F. Engelsin utopik sosializmi bu vaxt yayılaraq dərin iz buraxırdı. 
C. Bentamın fəlsəfi görüşləri ilə R. Ouvenin işçilərinin həyat tərzini təkmilləşdirmək 
üçün müəyyən uğurlu islahatlar həyata keçirərək utopik sosializmi praktikaya tətbiq 
etmişdi. Onun icması “New Harmony” adlanırdı. Uzun sürməsə belə, bu sistemin 
mümkünlüyünü sübut etmiş bir təcrübədir. Deməli, utopiya sadəcə fəlsəfi ideya və ya 
sosial-siyasi çağırış deyil. İnsanların həyatını bu istiqamətdə təşkil etmək mümkün-
dür. Bu fikirləri bədii ədəbiyyatda əks etdirən bənzər görüşlü yazıçlar da məsələni 
bədii müstəvidə müzakirə edirdilər. E. Bellami, V. Morris bu qəbildən olan yazıçı-
lardır. Bu iki yazıçının sosializm haqqında fikirləri fərqlidir. E. Bellami ümumiyyətlə 
bu kəlmədən istifadə etmir. Onun yaratdığı cəmiyyət, daha doğrusu, amerikalı qəhrə-
manın xəyalən, ya da yuxuda səyahət etdiyi XX əsrin Amerikası bütün xüsusiyyətləri 
ilə utopik sosializmi tərənnüm etsə də, müəllif bunu qəbul etmir. O, şəxsi mülkiy-
yətin milliləşdirilməsini cəmiyyətin rifahı üçün ən önəmli addım hesab edir. Əsərin 
iqtisadi, siyasi problemlərin çulğaladığı, 1873-79-cu illərin depressiyası, qiyamlar, 
Haymarket hadisəsindən sonra yazıldığını qeyd etmək lazımdır. Məhz bu amillər əsə-
rin ideya istiqamətini təyin edir. Qəhrəman XX əsrə səyahətindən, utopik cəmiyyətin 
çatmış olduğu rifahı gördükdən sonra yaşadığı dövrün iztirablarını, çatışmazlıqlarını 
dərinliyinə qədər dərk edir. Təbii ki, biz, müəllifdən fərqli olaraq, XX əsrə bələdik və 
müəllifin ümidinin sözün həqiqi mənasında gerçəkləşmədiyinə də şahidik. Bu mə-
nada onun əsərdə dəfələrlə qeyd etdiyi metaforik müqayisə gerçəkliyini itirməyib: 
“In the first place, it was firmly and sincerely believed that there was no other way in 
which Society could get along, except the many pulled at the rope and the few rode, 
and not only this, but that no very radical improvement even was possible, either in 
the harness, the coach, the roadway, or the distribution of the toil... The other fact is 
yet more curious, consisting in a singular hallucination which those on the top of the 
coach generally shared, that they were not exactly like their brothers and sisters who 
pulled at the rope, but of finer clay, in some way belonging to a higher order of 
beings who might justly expect to be drawn” [2]. Qeyd edək ki, əsər özündən sonra 
bir çox əsərin qələmə alınmasına səbəb oldu. Düzdür, Bellaminin əsərini orijinal 
hesab etməyən, onun dövrünün özündənəvvəlki yazıçıların yaradıcılığından geniş 
şəkildə bəhrələndiyini iddia edən tənqidçilər də var. Lakin işıq tutduğu məsələlərin 
aktuallığı səbəbindən əsərin geniş bədii ədəbiyyatın formalaşmasında rolunu danmaq 
olmaz. Bunu kitabların döyüşü, “battle of the books” deyə xarakterizə etmək heç də 
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yanlış deyil. Biz bura aid etdiyimiz əsərlərdən birinə, V. Morrisin “News from 
Nowhere” utopiyasına da nəzər salmaq istəyirik. 

Morrisin qəhrəmanı da bənzər şəkildə utopik gələcəyə səyahət edir. Lakin 
müəllif əsərin sosializm utopiyası olduğunu gizlətmir, açıq şəkildə vurğulayır. Əsər 
boyu müəllif sanki özünün fərqli, bəzən bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edən fikirlərini 
qəhrəmanla digər obrazlar arasında dialoqlar şəklində təqdim edir. Vurğulanan əsas 
fikir sosial təbəqələşmə, varlı sinfin kasıb sinif üzərindəki qəddar ağalığı kimi 
məsələlərdir: “...that the ugliness and vulgarity of the rich men’s dwellings was a 
necessary reflection from the sordidness and bareness of life which they forced upon 
the poor people” [7]. Qeyd etmək istədiyimiz daha bir məqam insanların fiziki 
əməyə və təbiətə münasibətləridir. Fiziki əmək bədənin möhkəmləndirilməsi üçün 
könüllü seçilir. Təbiətdə işləmək insanların arzusu və sağlamlıqları üçün üstünlük 
verdikləri əməkdir. Bu məsələ V. H. Hudsonun “Crystal Age” utopik romanında 
təbiətə münasibəti xatırladır. Lakin təbii ki, “Crystal Age” pastoral utopiyadır, 
distopiya elementləri daha çoxdur. Bu əsərdə insanların bir evə mənsub olması, 
burada əmək bölgüsü, evdaxili münasibətlər cəmiyyətin balanslı yaşayışının 
təminatıdır: “For the house is the image of the world, and we that live and labor in it 
are the image of our Father who made the world; and, like him, we labor to make for 
ourselves a worthy habitation, which shall not shame our teacher” [8]. Bu əsəri 
Morrisin əsəri kimi elmi-texniki yeniliklərin deyil, təbiətin utopik cəmiyyətdə, 
firavan insan həyatında önəminin ön planda saxlanıldığı utopiya əsərləri siyahısına 
daxil edirik. Bu siyahıda yer alan daha bir əsər V. D. Houvelsin “A Traveller from 
Alturia” romanıdır.  Bu əsər utopik Alturia cəmiyyəti ilə müqayisədə müəllifin 
dövründə Amerika cəmiyyətinin mövcud problemlərinin ön plana çəkilməsi şəklində 
qurularaq digər əsərlərdə qoyulmuş problemləri işıqlandırır. 

Nəticə. XIX əsr ingilisdilli utopiya ədəbiyyatı dövrün əsas problemlərini 
işqlandırmağa xidmət edir. Bu problemlər siniflərarası münasibət, mülkiyyət və 
əmək bölgüsü, bərabərhüquqlu təhsil və təmsilolunma, elmi-texniki inkişaf və təbiət 
kimi problemlərdir. Onların həllini tapmış olduğu utopik cəmiyyətlərin təsviri müəl-
liflərə yaşadığı dövrlə müqayisələr aparmağa, həllini arzu etdikləri problemlərin 
səbəbləri və həlli üsulları haqqında fikirlərini çatdırmağa kömək edir. Dövrün 
utopiya ədəbiyyatı bütünlükdə sosial-siyasi hadisələr və fəlsəfi-ideoloji yanaşmalar 
barədə təsəvvür yaratmağa şərait yaradır. Bu yanaşmaların real olaraq praktikaya 
şamil edilməsi, bədii şəkildə müzakirə olunan məsələlərin reformaların təşkilinə təsir 
etməsi onların əhəmiyyətini artırır və ümumilikdə bədii ədəbiyyatın cəmiyyətdə 
gedən prosesləri həm əks etdirmək, həm də müəyyən dərəcədə yönləndirmək iqti-
darında olduğunu sərgiləyir. Bir qayda olaraq, utopiya ədəbiyyatında ideal cəmiyyət 
yazıçıların yaşadıqları dövrün cəmiyyətində nəzərəçarpan çatışmazlıqların həllini 
tapmış olduğu dünyadır. Bu müqayisə imkan verir ki, mövcud cəmiyyətdəki prob-
lemlər qabardılsın. Bunu sadalanan çatışmazlıqların həlli yolunda təklif olunan 
addımlar kimi də qəbul etmək olar. Bu, heç də sistemli və aydın təqdim olunmuş həll 
vasitələri deyil. İstənilən halda bədii əsər bədii təfəkkürün məhsuludur, onu reforma 
planı kimi qəbul etmək olmaz. 

İlk utopiyalardan başlayaraq qəhrəmanlar səfər etdikləri ideal dünyanın harada 
yerləşdiyini dəqiq ifadə etmirlər. Qəhrəmanlar adətən tənhadır, onların hekayələrini nə 
təsdiq, nə də rədd edəcək yol yoldaşları var. Utopik məkan Şimal qütbündə naməlum bir 
ərazidə, yerin dərin qatlarında, dünyanın harasındasa, dağların əlçatmaz etdiyi bir bölgə 
ola bilər. Burada, təbii ki, istisnalar var. Bellami Amerika, Morris isə İngiltərənin 
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gələcəyini təsvir edir. Bu, qəhrəmanın zamanda səyahətidir, məkan eynidir. Bu mənada 
hər iki əsər reallıqla bağlıdır, biz qəhrəmanların gerçək utopiya səyahəti iddiası ilə 
qarşılaşmırıq. Deməli, utopiya ədəbiyyatında yeni bir inkişaf xətti formalaşır. 

Beləliklə, XIX əsrdə elmi-texniki irəliləyiş, onun qarşısında duyulan şübhə, so-
sial islahatlara çağırış, qadın haqları mübarizəsi bədii ədəbiyyatın da ideya istiqamətinə 
yenilik gətirdi. Eyni istiqamətləri utopiya əsərlərində də müşahidə edirik. Bildiyimiz 
kimi, ilk utopik cəmiyyətlərin təsvirindən başlayaraq bir fikir təkrarlanır. Bu, şəxsi 
mülkiyyətin ləğvidir. Danışdığımız dövrdə də sosializm, kommunizm ideyaları eyni 
fikrə əsaslanır, rifahı ümumi maraqlara xidmət etməkdə görən yanaşmalar sərgilənirdi. 
Qeyd etməliyik ki, bənzər proses yalnız İngiltərədə getmirdi. Amerikada, Fransada da 
eyni mövzuda utopiya ədəbiyyatı inkişaf edirdi. Biz əsasən ingilisdilli bədii mühitin 
olduğu, əsasən İngiltərədə və Amerikada formalaşan utopiya əsərlərini təhlil edirik. 

S. Batlerin “Erewhon” və E. Bulver-Lyotun “Vril. The Power of Coming 
Race” əsərləri həm də elmi-fantastik bədii ədəbiyyat nümunələri hesab olunur. 
Birincidə texniki inkişafdan uzaq duraraq insan irqini hifz etməyə çalışan, ikincidə 
isə bu inkişafdan düzgün bəhrələnərək firavan həyat sürən bir icmadan söhbət açılır. 
Eynilə V. H. Hudsonun “Crystal Age” utopiyası elmi-texniki yeniliklərdən uzaq, 
təbiətə sığınan yaşayış tərzini utopik firavanlıq kimi tərənnüm edir. Bu əsərlərdə 
müəlliflərin müasirləri olan insan irqinin təmsilçiləri isə, təəssüf ki, bütün xüsusiy-
yətləri ilə müstəmləkəçilər, ambisiya və nəfsinə hakim ola bilməyən insanlar olaraq 
təqdim olunur. Sanki insanlar nəinki utopik cəmiyyətə çatmaq iqtidarında deyil, 
çatsalar belə orada yaşamağa, qayda-qanunlara ciddi əməl edərək icmanın bir üzvünə 
çevrilməyə qadir deyillər. Eynilə M. E. Bredli Leynin “Mizora” əsəri elmi-texniki 
inkişafın son nailiyyətlərindən bəhrələnən bir cəmiyyəti təsvir edir. Əsər, hər şeydən 
öncə, radikal feminist yanaşma əks etdirir, firavanlıq üçün cəmiyyətdəki bütün 
islahatlarla yanaşı, kişi irqinin aradan qaldırılması da əhəmiyyət daşıyır. 

Qeyd etdiyimiz kimi, sosial-siyasi hadisələr, tarixi dövr bədii əsərlərin mövzu 
və ideya istiqamətini təyin edir. XIX əsrdə sosial siniflərarası ziddiyyətin, əmək-
çilərin iş və yaşayış vəziyyəti ətrafında gedən müzakirələrin və sosializmin diqqət 
mərkəzində olduğu dönəmdir. Bu məsələlər bənzər şəkildə E. Bellaminin “Looking 
Backward” və V. Morrisin “News from Nowhere” əsərlərində əsas təsvirini tapmış 
mövzulardır. Bellami sonralar əsərin davamını yazıb “Equality” adı ilə çap etdirmiş-
dir. Burada onun fikirlərinin bir qədər də inkişaf etdiyini görürük. Yazıçıların müasiri 
olduqları cəmiyyətlərin ciddi ziddiyyət təşkil edən utopik cəmiyyətlərlə buna bənzər 
müqayisələri əsrin sonlarına doğru kapitalizmin tənqidi kimi davam etdi. Bu 
əsərlərdən V. Brouninin “2894, or the Fossil Man (A Midwinter Night’s Dream)”,    
V. D. Houvelin “A Traveller from Altruia” əsərlərini qeyd etmək olar. Adıçəkilən 
əsərlər bütöv bir əsr boyu İngiltərə və Amerikada baş verən əsas sosial-siyasi 
proseslər barədə fikir yaradır. Utopiya ədəbiyyatında ideya genişlənir, mövzu 
dərinləşir və “yaxşı yer”in mümkünlüyü sual altına düşməyə başlayır. 
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Mahira HAJIYEVA 

 
Conflicts of Social Classes and Calls for Reforms in the Utopian Fiction 

 
S u m m a r y 

 
In the nineteenth century, scientific and technological advances, the skepticism 

they faced, the call for social reform, and the struggle for women's rights developed 
new directions in the fiction. We see the same trends in the works of utopia. As you 
know, in utopian literature there is a certain recurring idea, starting with the 
description of the first utopian societies. This is the abolition of private property. At 
the time we spoke, the ideas of socialism and communism were based on the same 
idea, and approaches to the welfare of common interests were demonstrated. It 
should be noted that this process was not limited to England. In America and France, 
utopian literature developed on the same topic. Since our main focus is on the 
English-speaking artistic environment, we only treat it appropriately by analyzing 
utopian works that have formed mainly in England and America. 

"Erewon" by S. Butler and "Vril. The Power of the Coming Race” by E. Bulwer-
Lytton are also considered examples of science fiction as well as utopias. The first is a 
community that seeks to preserve humanity by avoiding technological progress, and the 
second is a community that takes advantage of this development and lives a prosperous 
life. Likewise, Hudson's utopia “Crystal Age” celebrates a way of life far removed from 
scientific and technological innovation and finds refuge in nature as utopian prosperity. In 
these works, representatives of the human race, the authors' contemporaries, are, 
unfortunately, represented as colonialists with all their features, people unable to control 
their ambitions and desires. It is as if people are not only unable to achieve a utopian 
society, but even if they do, they cannot live in it and become members of the community 
strictly following the rules. Likewise, in “Mizora” M. E. Bradley Lane describes a society 
that has benefited from the latest advances in science and technology. The work reflects, 
above all, a radical feminist approach, and the elimination of the male race is also 
important for prosperity, along with all reforms in society. 

As we have already noted, socio-political events and historical periods determine 
the themes and ideas of works of art. The nineteenth century was a period of social class 
conflicts, disputes over the working and living conditions of workers and socialism. 
These issues can also be found in “Looking Backward” by E. Bellamy and “News from 
Nowhere” by W. Morris. Bellamy later wrote a sequel, “Equality” and developed his 
ideas further. Similar comparisons between societies in which writers were 
contemporaries and utopian societies continued as criticisms of capitalism until the end 
of the century. These include W. Browne's “2894, or Fossil Man (A Winter's Night's 
Dream)”, and W. D. Howells’ “Traveler from Altruria”. These works give an idea of the 
main socio-political processes that took place in England and America over a century. In 
this way, in utopian literature, the idea expands, the subject deepens, and the possibility 
of a "good place" begins to be questioned. 
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http://www.gutenberg.org/files/3261/3261-h/3261-h.htm
http://public-library.uk/ebooks/25/40.pdf


Risalə. Elmi araşdırmalar jurnalı. №2.2021(21)– ISSN 2522-4808 (print) 
 

  61

Махира ГАДЖИЕВА 
 

Конфликты социальных классов и призывы к реформам  
в утопической литературе 

 

Р е з ю м е 
 

В девятнадцатом веке научно-технический прогресс, скептицизм, с 
которым он столкнулся, призыв к социальной реформе и борьба за права 
женщин привнесли новаторство в идею художественной литературы. Мы 
наблюдаем те же тенденции в произведениях утопии. Как известно, в 
утопической литературе встречается некая повторяющаяся идея, начиная с 
описания первых утопических обществ. Это отмена частной собственности. В 
то время, когда идеи социализма и коммунизма основывались на одной идее, и 
были продемонстрированы подходы к благосостоянию общих интересов. 
Следует отметить, что подобный процесс не ограничился Англией. В Америке 
и Франции утопическая литература развивалась на ту же тему. Поскольку наше 
основное внимание уделяется англоязычной художественной среде, мы отно-
симся к ней только должным образом, анализируя утопические произведения, 
которые сформировались, в основном, в Англии и Америке. 

"Эревон" С. Батлера и “Врил. Сила грядущей расы» Э. Булвер-Лиота также 
считаются образцами научной фантастики. Первое – это сообщество, которое 
стремится сохранить человечество, избегая технического прогресса, а второе – это 
сообщество, которое пользуется преимуществами этого развития и живет 
благополучной жизнью. Точно так же утопия Хадсона «Хрустальный век» 
прославляет образ жизни, далекий от научных и технологических инноваций, и 
находит убежище в природе как утопическое процветание. В этих произведениях 
представители человеческого рода, современники авторов, представлены, к 
сожалению, колонизаторами со всеми их чертами, людьми, не способными 
контролировать свои амбиции и желания. Это как если бы люди не только 
неспособны достичь утопического общества, но даже если они это сделают, они 
не могут жить в нем и стать членами сообщества, строго следуя правилам. Точно 
так же “Мизора” М. Э. Брэдли Лейна описывает общество, которое извлекло 
пользу из последних достижений науки и техники. Работа отражает, прежде всего, 
радикальный феминистский подход, и для процветания, наряду со всеми 
реформами в обществе, также важно искоренение мужской расы. 

Как мы уже отмечали, общественно-политические события и исторические 
периоды определяют темы и идеи произведений искусства. Девятнадцатый век был 
периодом социальных классовых конфликтов, споров об условиях труда и жизни 
трудящихся и социализма. Эти проблемы также можно найти в «Оглядываясь 
назад» Беллами и «Новости из ниоткуда» Морриса. Позже Беллами написал 
продолжение, “Equality”. Здесь мы видим, что его идеи немного получили развитие. 
Подобные сравнения между обществами, в которых писатели были 
современниками, и утопическими обществами, находившимися в серьезном 
конфликте, продолжались как критика капитализма до конца века. К ним относятся 
«2894 или Ископаемый человек» («Сон в зимнюю ночь») У. Брауни, и 
«Путешественник из Альтурии» У. Д. Хауэлла. Эти работы дают представление об 
основных социально-политических процессах, происходивших в Англии и Америке 
на протяжении столетия. В утопической литературе идея расширяется, предмет 
углубляется, и возможность «хорошего места» начинает подвергаться сомнению. 
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Общеизвестен факт, что постмодернизм как самостоятельное направление 

первоначально возник и оформился в Западной Европе, во Франции, вскоре он 
перекинулся в Англию, затем в Германию и значительно позднее стал 
развиваться в России. Такой разброс ставит перед учёными закономерный 
вопрос: какие же принципы и специфические особенности были заимствованы 
или отброшены каждой из последующих национальных культур? Констатируем: 
даже к концу второго десятилетия XXI века на эти вопросы нет 
удовлетворительного ответа. Поэтому в самом начале настоящего параграфа 
считаем целесообразным остановиться на причинах возникновения и основных 
признаках становления французского постмодернистского романа.  

Необходимо заметить, что французский постмодернизм по сравнению с 
русским, в значительной степени сохранил ценностные ориентации. Эстети-
ческие нормы и правила прошлых десятилетий, когда это направление и во 
Франции ещё не сложилось, имело для писателей определённое значение. 
Более бережное отношение к классическому наследию своей литературы и 
культуры связано с характером политических событий и социальными 
потрясениями, которые при известном влиянии на общественное сознание, всё 
же не приобрели такого катастрофического масштаба, как в России.  

Это положение диктует особое отношение французских писателей к 
реалиям современной им действительности, точнее, к тем фактам, с которыми 
они ежедневно сталкивались. Во Франции хаос и неразбериха в культуре не 
достигли апогея, и осталась (хотя и зыбкая) почва в деле сохранения и 
приумножения культурного наследия. Правда, противовесом был обозначен и 
другой процесс. На подмостках национальных театров шли (и не без успеха) 
пьесы С. Беккета и Э. Ионеско, откровенно манифестируя в стране абсурд 
ситуаций в буквальном смысле слова. Но, во-первых, это явление отмечалось 
исключительно в драматургии, во-вторых, некоторые французские писатели-
постмодернисты сумели сделать соответствующие выводы, что словесная 
путаница, сопровождавшая постановки в театре абсурда, необоснованно 
оборачивалась анти-логикой и бессмысленностью. Возврат к такому искусству, 
защита его основных теоретических положений в целом были не характерны 
для французской современной романистики.  
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Сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, французские 
теоретики нового направления писали о том, что культуре прошлого вынесен 
суровый идеологический и эстетический приговор. С другой стороны, 
неприятие нравственных норм прошлого вызывает оценочное сопереживание. 
Так,  Ж. Деррида, апеллируя к своей национальной литературе и культуре, в 
частности, пишет: «Постмодернизм решительно не принимает бывших 
нравственно-эстетических норм, его отношение к ним носит «агрессивный и 
сексуальный характер». В то же самое время французский учёный указывал на 
универсальное переживание данного исторического периода в новейшей 
европейской прозе» [4, c.151]. В своих трудах он особенно не утруждает себя 
дополнительными комментариями. Но совершенно очевидно, что отмеченное 
критиком «переживание» какого-либо явления во французской романистике 
его времени тесно связано с перекодировкой эмоционального сознания и с 
переключением авторского внимания в отношении психологии личности на 
иной, более чувственный регистр. 

В аспекте указанных теоретических положений обратимся к анализу 
некоторых известных романов в современной французской прозе, в которых, как 
нам представляется, наиболее ясно дают о себе знать парадоксы игры. Прежде 
всего подчеркнём, что литература послевоенной Франции широко была 
представлена несколькими следующими жанрами: «социальным», «новым» и так 
называемым каламбурным «новым, новым романом». Однако, несмотря на то, что 
в основе этих жанров, как видим, лежит (или подразумевается) корень слова 
«обновлённый», в своих наиболее лучших образцах эта литература, создаваемая 
вслед победы над фашизмом, словно возвращалась к прежним истокам и 
классическим традициям. Более того, во Франции она породила обширную и 
много-проблемную литературу Сопротивления; многое из того, что было создано 
видными писателями-прозаиками того времени, было подхвачено, органично 
продолжено и творчески углублено на последующих этапах развития передовой 
французской литературой.  

Однако сами по себе «социальный», «новый» и «новый, новый роман» не 
объясняют и не исчерпывают богатого содержания французской литературы во 
второй половине и тем более последней трети ХХ века. Так, Сартр и Камю 
явились пионерами экзистенциализма в довоенной французской литературе. 
Это было не просто смелое начинание; на волне созданных ими философских 
произведений особо пристальное внимание к различным экзистенциальным 
проблемам сказалось в творчестве и видных английских писателей. Именно 
идеи французских художников слова в русле формирующегося пост-
модернизма были подхвачены и органично развиты А. Мёрдок, У. Голдингом, 
К. Уилсоном, М. Спарк и другими1. 

Далее, военные проблемы породили цикл романов Роберта Мёрля; ряд 
других писателей творили в жанре сугубо футурологических произведений, 
или романов-предвидений; Эрве Базен прославился семейными трилогиями; 
Андре Мальро и Веркора волновали вопросы приостановки патологической 
агрессии, охватившей мир. Первый сигнализировал человечеству о его бедах и 
тревогах в реалистическом ключе, второй искал пути выхода из кризиса, 
                                                            
1  См. подробнее об этом: Ализаде Афер. Женское мировосприятие и его художественная 
реализация в прозе современных русских и английских писательниц. Баку: Мутарджим, 217, 
158 с. 
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главным образом, в философии экзистенциализма. Существенно углубил этот 
поиск своего героя яркий представитель современной литературы – Лауреат 
Нобелевской премии Жан Мари Гюстав Леклезио.  

Были и принципиально иные подходы: Франсуаза Саган, как флагман 
новой литературы, восприняв некоторые позитивные идеи Веркора, насытила 
экзистенциальное направление ранее вообще не практикуемыми лирическими 
мотивами. Этот аспект глубоко и основательно разработан в одной из работ Н. 
Дж. Мамедхановой [6]. Мифолог Ролан Барт явился одним из зачинателей 
структурализма, впервые умело соединив высокие художественные досто-
инства произведений с необычными лингвистическими приёмами; Н.Саррот, 
пройдя сложный и диалектически противоречивый путь, в конечном итоге 
пришла к парадоксальным выводам. Игра, образно выражаясь, стала частью не 
только её творческих достижений, но и собственной жизни. Некоторые её 
произведения с определённой подменой фактов стали носить автобиогра-
фический характер. Путь этой писательницы, по признанию многих критиков, 
был отмечен значительными отступлениями от реалистической и собственно 
экзистенциальной литературы; новатор в области жанровых форм Роб-Грийе 
перенёс многочисленные постмодернистские принципы в национальный 
кинематограф. 

Современная французская проза оказалась также насыщенной острыми и 
злободневными социально-политическими новеллами. Их постмодернистская 
направленность очевидна. Таковы сочинения А. Догеля, Д. Буланже, М. Тур-
нье, А. Тома, П. Севатье, Ж. Серро, Н. Бароша, П. Буля. Примечательно, что 
большинство новелл названных авторов «построено на игре характеров и 
парадоксов человеческих судеб. В них трагедия и комедия единовременно 
освещает образ праздного и бесцельного существования людей. Это есть 
своеобразное хождение по мукам, когда вполне обыденное маскируется под 
необыкновенное, а повседневность таит знак необычности, приближая игру к 
семиотическим системам» [9, c.6-7]. Очевидно, что в новеллах перечисленных 
мастеров пера речь идёт, скорее всего, о парадоксах игры в современном 
постмодернистском дискурсе. 

Таким образом, до последней трети XX столетия панорама французской 
постмодернистской прозы была очень пёстрой и разноликой. Однако под-
черкнём: какие бы литературные убеждения и пристрастия не одолевали ум и 
душу перечисленных и некоторых других поистине выдающихся писателей, их 
творения до сих пор заставляют глубоко и серьёзно задуматься о важнейших 
философских проблемах бытия, о социальном статусе человека в противо-
речивом и взрывоопасном современном мире. Вышесказанное во все времена 
были центральными темами в мировой литературе и искусстве. Они актуальны 
и сегодня, представляют большой интерес и как для специалистов узкого 
профиля, так и рядовой читательской аудитории. 

Между тем в этих серьёзных философских темах и проблемах, требу-
ющих от французских романистов ответственного отношения к своему труду в 
целом, мы имеем реальную возможность выделить аллегорию, мистику, сим-
волику, маскировку действительности, а также массу всевозможных игровых 
приёмов, порою доходящих до гиперболизации и парадоксов. 

Например, в большинстве романов Ф. Саган ключевой темой становится 
дилемма гармонии и дисгармонии любви. Подчеркнём, что первое понятие 
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почти всегда существует только на начальном этапе развития любовных отно-
шений между людьми и держится она на нетвёрдой основе – увлечения, 
влюблённости, страсти. В дальнейшем большинство её героев не в состоянии 
удержать любовь, а главной причиной разрыва почти всегда является слабость 
внутренних резервов личности и отсутствие взаимопонимания. И до уровня 
масштабных гипербол вырастают в её произведениях такие качества личности, 
как эгоцентризм, непомерное тщеславие, неумеренное преувеличение своих 
сил и возможностей и, как следствие, – возвеличивание своего «Я». Всё это, по 
мнению, Саган, препятствует достижению гармонии как внутри себя, так и в 
любви.  

Так рождается бегство от действительности, по сути превращающееся в 
бегство от самого себя. Это ясно ощущается в романах Саган позднего периода 
– «Неясный профиль», «Смятая постель», «Приблуда». В первом из названных 
главная героиня Жозе в экстазе выкрикивает: «Уйти, убежать, вырваться». 
Если бы речь шла только о разрыве с избранником, можно было бы говорить о 
вполне реалистической коллизии двух людей, не понимающих друг друга. Это 
были бы перипетии «семейного романа», столь близкого миропониманию 
очень многих французских писателей (Р. Роллану, Э. Базену, Ф. Буссерелю и 
т.д.). Но идея Саган глубже. Жозе после первой же встречи с Юлиусом Крамом 
смутно уловила поддержку для своих новых целей. Однако для их исполнения 
ей предстоит очень долгий и мучительный путь само раскрепощения. Поэтому 
она категорично избирает расставание как единственно возможную форму 
свободы. На такой путь свободы выбора любви или призрачной мечты 
читателя условно нацеливает и эпиграф из стихотворения Шарля Бодлера: А 
может быть, и ты – // Всего лишь заблуждение ума //  Бегущего от истины в 
мечту?» [8, c.7].  

Однако мы вновь встречаемся здесь с парадоксами игры в трактовке 
Саган. Они заключаются в том, что те меры, которые героиня предпринимает 
во избежание предсказаний ей судьбы, в действительности приводят лишь к её 
осуществлению, то есть к роковым результатам. Подлинная свобода – только в 
мыслях, в больном воображении, ассоциациях. На самом деле, получается по 
формуле – «одиночество в толпе».  

О том, что такие идеи витали в воздухе, давая представление об общей 
картине литературной ситуации второй половины XX века во Франции, 
свидетельствуют не только произведения Ф. Саган. Оказывается, эта тема 
весьма популярна в современной европейской литературе. Так, инициатором её 
продолжения является Ж. М. Г. Леклезио, правда, под индивидуальным углом 
зрения. «Основная тема ранних рассказов Леклезио – постоянное и 
непреодолимое и давящее на психику одиночество человека в мире абсурда, 
где люди поглощены собой, глухи к жизненным интересам и склонностям 
ближнего. В центре внимания писателя рецидивы искусственной цивилизации 
и социального бытия, несущие анти-культуру, духовное омертвление» [5, c.19].  

Доминирование этой анти-культуры во французском постмодернистском 
романе отнюдь не случайно. Необходимо подчеркнуть, что многие известные 
современные учёные – философы, историки и просветители такие метаморфозы 
непосредственно связывают с поступательным движением общества вообще. 
Они считают, что этот «великий скачок» в материально-технической сфере был 
осуществлён за счёт попрания и даже разрушения коренных человеческих и 
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духовно-нравственных ценностей. Цена экономических успехов оказалась 
слишком высокой – произошло заметное снижение значимости человека, 
отдельной личности. Крайне ускоренный характер развития обнажил то, что не 
бросилось бы заметно в глаза при более плавной и последовательной эволюции. 
Обнаружилась бесчеловечность прежней системы. В рамках действия её 
механизмов человек был представлен лишь как участник процесса производства, 
как хорошо отлаженный инструмент, способный обеспечить выгоду. Все 
остальные человеческие качества оказывались не нужными, мешающими 
функционированию системы.  

Обойтись без указания на эти экономические показатели, пожалуй, 
невозможно, так как они являлись реалиями дня, и к ним было приковано 
внимание не только Ф. Саган, Ж. Леклезио, но и многих других передовых 
французских художников слова. Однако при ближайшем рассмотрении 
выясняется, что в основе этих теоретико-механистических рассуждений 
нередко лежит игра.  

Так, уже в первом своём романе «Протокол» главный герой Адам Полло, 
пытаясь отгородиться от насущных проблем, не разрешает их в реалис-
тическом ключе, то есть по мере их поступления, а уходит в мир иллюзии. 
Адам помещён автором в атмосферу военных буден. Война, что неудивительно 
для прогрессивно мыслящего писателя-антифашиста, рисуется в виде 
всепожирающего монстра. Нам представляется важным подчеркнуть схожую 
тему двух этих романов прежде всего по той причине, что в следующей главе 
работы, целиком и полностью посвящённой творчеству П. Модиано, можно 
будет провести аналогичные параллели. Всё агонизирует – девиз П. Модиано в 
большинстве своих повестей и романов. Под таким же флагманом выступает и 
Леклезио. Более того, военная тема становится камнем преткновения для 
многочисленных персонажей произведений Модиано. Совпадает даже целый 
ряд деталей в период поиска героями утраченных корней. Что же касается 
индивидуальных отличий, то об этом будет сказано ниже, в своё время.  

Но не только с военными событиями играет Леклезио; забавным опытам 
подвергается также и само имя героя. Если фамилия широко распространена во 
Франции, то греко-библейское имя встречается на родине писателя реже (Одно 
не очень вяжется с другим). По здравому размышлению, автор наделил героя 
этим именем по аналогии с первым человеком на земле. Но, спрашивается: а 
человек ли он вообще? К примеру, если в «Пустыне» – последующем и одном 
из лучших своих творений, Леклезио стихию разрушения заменит стихией 
созидания, то в «Протоколе» о созидательном начале ничего не сказано. 
Напротив, нет никакой реорганизации, так как все признаки человека как 
личности стёрты. Если бы стояла историко-философская проблема о сотво-
рении человека, то его следовало бы каким-либо образом индивидуализи-
ровать. Однако в «Протоколе» все на удивление похожи друг на друга. Но это 
и не типический портрет, потому что Леклезио откровенно заигрывает с 
читателем по вопросу об отсутствии преодоления единообразия скучного и не 
развивающегося общественного бытия. А в основе такого социального бытия 
лежит опасность, поглощающая не только Полло, но и вообще всех Адамов, не 
персонифицированных персонажей.  

Вот почему печально прогнозируемые события, замысловатое имя 
центрального героя и даже сам жанр следует воспринимать в игровой форме. 
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Вдумаемся, что означает слово «протокол»? В делопроизводстве, с сугубо тех-
нической точки зрения – это построчная запись тех или иных фактов, событий, 
явлений. Но ведь фиксирование происходящего всегда осуществляется в 
предельно краткой, тезисной форме. Леклезио осознанно пишет не роман, но 
именно протокол, точнее – черновик, суть которого в эмпирическом 
существовании не состоявшегося человека. Следовательно, подлинного романа 
как строго заявленного жанра здесь нет, а если только игровые экзерсисы с 
ним. Впрочем, такое решение жанрового вопроса вполне в духе постмодер-
нистского, вернее сказать, экзистенциального мышления этого даровитого 
писателя.           

Нам кажется, что французский постмодернистский экзистенциальный и 
пост-экзистенциальный романы можно сопоставить с идеей круга и в других 
произведениях европейской литературы. Так, в «Маятнике Фуко» он замыкается 
не возвращением в точку отсчёта, а интеллектуальной игрой, в результате которой 
был изобретён некий План тайного заговора. Леклезио же интересует другая 
сторона этого вопроса при сохранении той же темы круга. Например, история 
героя в «Войне» дана в её последовательном развитии. Цепь состоит из трёх 
звеньев: бег – остановка – вновь бег. С одной стороны, автор даёт понять, что в 
этом технократическом мире крайне сложно выжить, сохранив своё лицо. С 
другой – игровой реконструкции подвергается сама война. Её подлинное лицо – в 
страданиях и гибели людей. Война в реалистическом истолковании (и об этом 
существует колоссальная мировая художественная литература) не подчиняется 
последовательности вышеуказанных трёх звеньев. Это исключительно игровой 
подход, в данном случае тесно связанный с индивидуальными психологическими 
этапами в развитии героя.     

Почти ту же самую тематическую линию продолжают в своём творчестве 
французские писатели конца XX столетия – Жан Пьер Аметта (роман «Юность в 
нормандском городке») и Жан Мари Руар (роман «Канун войны»). Оба 
произведения по духу и проблематике очень напоминают повести П. Модиано 
«Улица тёмных лавок», «Утраченный мир» и «Августовские воскресенья». 
Современник и пропагандист идей Ж. Руара и Ж. Аметты – П. Модиано в 
названных повестях постоянно обращается к временам Второй Мировой войны. 
Но в центре внимания автора не столько сами события, сколько поиск бывших 
друзей, соотечественников. Главные герои мучительно пытаются их вспомнить. 
Но память к героям возвращается лишь периодически, обрывками, словно 
вспышки молний, которые временно озаряют их сознание и так же неожиданно 
исчезают. Аметта и Руар также утверждают, что беспамятство – это страшное зло 
и наказание. Отсутствие прошлого – проклятие. Как и у Модиано, прошлое в 
романах «Юность в нормандском городке» и «Канун войны». Но внимание          
Ж. Руара и Ж. Аметты сосредоточено именно на военных событиях.  

Оба писателя ставят вопрос ребром: кто развязал Вторую Мировую? И 
совершенно конкретно отвечают: эта война была развязана не только 
фашистской Германией, хотя на ней, бесспорно, лежит большая преступная 
тяжесть, но также и с попустительства других мировых держав. Она была 
несправедливой со всех сторон, велась нечестными методами. Война несла с 
собой смерть и внутреннюю опустошённость людей разных поколений. Эта 
война выражала отношение к существующему строю, уже к развращённому 
поколению определённой части людей. Она и отражала отношение человека и 
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художника к так называемой цивилизации «машинного века», о которой мы  
вкратце сказали в первом разделе работы, процитировав мнение современного 
политолога и социолога Карла Ясперса. Рецидивы это порочной цивилизации, 
собственно, и отразились на беспамятстве отдельных реальных исторических 
лиц или литературных героев.  

Ж. Аметта пишет: «Об этих событиях словно забыли. Погребли на дне 
бездонного болота. Каждое утро открываю я газеты, на свежей типографской 
краске иллюзия, что мир только что родился. Соседи, друзья, часто и не 
задумываясь, говорят о возможности уже третьей мировой». И уже от имени 
самого автора отчётливо звучат слова, как призыв: «Я хочу, чтоб они прочли 
это в книге – зовите ей романом, исповедью, хроникой – как хотите. Я хочу, 
чтобы прогулялись они по этому мрачному берегу, где ещё дымятся останки 
города» [1, c.18]. У кого-то из героев более ясные впечатления от прошедших 
трагических событий, кому-то, напротив, для освежения памяти, по щемящему 
определению Аметты, их надо освежить («пройтись по руинам городов»). Так 
исподволь осуществляется игра в генную память, становящуюся, наряду с 
литературными героями, тоже действующим нематериальным лицом. И вдруг 
оказывается, что эта память носит парадоксальный характер. Она 
избирательна, хотя этот слово и режет слух в отношении погибших. Но, к 
сожалению, это реалии современной жизни, утверждает Аметта. 

Эта линия продолжена в романе Жан-Мари Руара «Канун войны». «Тема 
генной памяти и здесь находит своё яркое воплощение. Главный герой 
произведения – Пьер Ленар, по указке автора, попытался распланировать свою 
жизнь и даже предопределил её конец. Его не раз могли и расстрелять – в 
Виши, где он сочувствовал патриотам, и в Алжире за помощь коллабо-
рационистам» [7, c.294]. Судьба берегла его, но память порою подводила. Вот 
почему этот же учёный подчёркивает: «Ж-М.Руар нередко пользуется теми же 
игровыми приёмами, что свойственно и творческой манере П. Модиано 
(добавим – и Аметты – примечание наше). Но характерно, что окончательные 
выводы и обобщения носят здесь отнюдь не игровой характер» [7, c.295]. 
Известный исследователь европейской литературы Т.В. Балашова дополняет: 
«Повествование, поначалу избравшее русло адюльтерного романа, завершается 
трагическими размышлениями о власти и ответственности Человека пе  
тьбюред Историей» [2, c.177].          

Хочется зафиксировать внимание на одном немаловажном, с нашей точки 
зрения, художественной детали. Создавая произведение, писатель вкладывает в 
него свою душу, сокровенные мысли. Но оно (несмотря на любые регалии и 
престижные премии) не станет подлинным достоянием масс, если не найдёт 
своего читателя. Мы убеждены в том, что современный французский 
постмодернистский роман с его обилием игровых и иных приёмов, в 
упомянутых и других образцах заимел широкую читательскую аудиторию. 

Подводя итоги отметим: 
 Постмодернизм, по нашему мнению, явление интернационального 

характера, литературоведы относят к этому течению писателей, разных по 
своим мировоззренческим и эстетическим установкам. В соответствии с такой 
установкой, в практике писателей это порождает различные подходы в самих 
принципах исследования и разноречивые интерпретации тех или иных фактов, 
событий, явлений. 
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Нам думается, что это связано с тем, что истоки нового видения 
обнаруживаются прежде всего в кардинальном изменении мировоззрения 
писателей во второй половине XX столетия. Причём, это происходит в связи с 
принципиальным отличием эпохи постмодерна от предшествующей (модерна). 
Было также показано, что европейский постмодернизм можно оценивать и как 
закономерную реакцию на кризис модернистского мышления, воплотившуюся 
в радикальном плюрализме мнений. «Но одновременно с тем отвергая 
предшествующую литературную традицию, он тем не менее является своего 
рода синтезом, так как включает эти художественные методы в разных 
модификациях в свой код. Таким образом, утверждается равнозначность всех 
стилистических единиц в пределах одного текста» [3, c.95].  

По вышеуказанным причинам в интересующем нас направлении 
наблюдаются как индивидуальные, так и типологические черты. Однако это 
естественное положение. Как и всякое крупное течение или направление, 
постмодернизм в Европе, как было отмечено, характеризуется целым рядом 
индивидуальных и типологических особенностей. Разумеется, их схематичное 
перечисление осталось бы в рамках нереализованной структуры, если бы не 
подкреплялось как теоретическими суждениями известных учёных, так и 
наиболее яркими представителями постмодернистской мысли. 

В качестве доказательств  мы указали на тот факт, что игровой характер в 
целом и общем стал доминировать в литературе XX столетия, так как игра по 
сути своей становится прочной мировоззренческой основой современной 
жизни. Всё превращается в игру. Очевидно, что европейская художественная 
литература не могла не откликнуться на этот призывный лозунг.  

Во французской  постмодернистской литературе игра входит в те базовые 
понятия и установки, которые стали основополагающими в интеллектуальной 
деятельности, характерными для стиля мышления эпохи постмодерна. Приведено 
мнение видного учёного Ортега-и-Гассета, который выделял основные параметры 
искусства XX века, подчёркивая большое влияние на превращение самого хода 
творчества в игру, тем самым прежде всего потеснив более ранние базовые 
понятия творчества, такие, как «цель», «замысел» и «сущность».  

Подкрепляя аксиому использования всевозможных игровых приёмов 
конкретными примерами, в дальнейшем нами были использованы главные 
идеи нескольких наиболее известных романов французских писателей. 
Причём, указано, что каждый из этих известных писателей имел собственные 
игровые пристрастия. Они перечислены и проанализированы на основе 
текстов. В центре внимания авторов были и оставались парадоксы игры, в 
которую втянуты одновременно автор, герои и читатели. Кроме того, 
зафиксировано внимание и на иных игровых приёмах, входящих в структуру 
проанализированных произведений. Игра рассмотрена на разных уровнях: 
языковом и собственно литературном; внешнем (формальном) и внутреннем 
(содержательном). Завершает статью обзор современной французской 
романистики.   
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Gülnar BABAYEVA  

 
Müasir postmodernist fransız romanında oyun paradoksu 

 
X ü l a s ə 

 
Məqalə postmodern fransız romanında daha maraqlı bir mövzuya – oyun 

paradoksuna həsr olunub. Fransız postmodernizminin rus dilindən fərqli xüsusiy-
yətləri nəzərdən keçirilir. Fransız postmodernizmi əsərlərinin janr orijinallığı təhlil 
edilir. Vurğulanır ki, postmodernizm dünya ədəbiyyatında çox qeyri-müəyyən 
qiymət almış, bir çox problemlərə gözlənilməz və orijinal həllər təqdim edən bir 
fenomendir. Müəllif bu metodu həm də postmodern ədəbiyyatda müasir sosial 
reallığın dərk edilməsi kimi qəbul edir – Jan Pyer Ametta (“Norman şəhərində gənc-
lik” romanı), Jan Mari Ruart (“Müharibə ərəfəsi” romanı), P. Modiano “Qaranlıq dü-
kanların küçəsi” və başqaları. Müəllifin fikri, təhlil edilən əsərlərdə oyun yanaşması 
qəhrəmanın inkişafındakı ayrı-ayrı psixoloji mərhələlərlə sıx bağlıdır. Məqalənin 
nəzəri hissəsində müəllif fransız postmodernizminin təmayüllərinin öyrənilməsinə 
həsr olunmuş elmi mənbələri təhlil edir. Bu işin məqsədi fransız müəlliflərinin 
əsərlərində fransız ədəbiyyatının roman janrları ilə oynama paradokslarını nəzərdən 
keçirməkdir.  

Metod. Mətn, mədəni-tarixi və hermenevtik tədqiqat metodlarından istifadə 
olunur.  

Nəticələr. Tədqiqat fransız yazıçılarının istifadə etdiyi janr təriflərinin 
əksəriyyətinin oynaq təbiətini araşdırdı. Oyun paradoksu söz oyunu, oxucuların 
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gözləntilərinin aldadılması, forma və məzmun səviyyəsində və onlardan aşağıda 
təzad şəklində özünü göstərir.  

Nəzəri və praktik əhəmiyyəti. Tədqiqatın nəticələri müasir ədəbi prosesin 
nəzəriyyə və praktikasının öyrənilməsinə kömək edir. Tədqiqatın yeniliyi filoloji 
mənbədədir: onun köməyi ilə forma və məzmun vəhdətində oyun paradoksu fonunda 
postmodern romanın orijinallığı üzə çıxır. Oyun paradoksu problemi və obrazlar 
sisteminin özəllikləri mətnin semantik məzmununu genişləndirir. 

 
 

Gulnar BABAYEVA  
 

Paradoxes of the game in the modern postmodern French novel 
 

S u m m a r y 
 

The article is devoted to an interesting topic in the postmodern French novel – 
the paradox of the game. The distinctive features of French postmodernism from 
Russia are considered. The genre originality of the works of French postmodernism 
is analyzed. It is emphasized that postmodernism is a phenomenon that has received 
a very ambiguous assessment in world literature providing unexpected and original 
solutions to many problems. The author also considers this method as an 
understanding of modern social reality in postmodern literature – Jean Pierre Ametta 
(the novel "Youth in a Norman town"), Jean Marie Rouart (the novel "The Eve of 
War"), P. Modiano "Street of Dark Stores" and so on. In the author's opinion, the 
game  approach in the analyzed works is closely related to the individual 
psychological stages in the development of the protagonist. In the theoretical part of 
the article, the author analyzes scientific sources devoted to the study of the 
tendencies of French postmodernism. The purpose of this work is to consider the 
paradoxes of playing with novel genres of French literature in the works of French 
authors. 

Method. The textual, cultural-historical and hermeneutic research methods are 
used. 

Results. The study investigated the playful nature of most of the genre 
definitions used by French writers. The paradox of the game manifests itself in the 
form of a game on words, deception of readers' expectations, contrast at the level of 
form and content and below them.  

Theoretical and practical significance. The research results contribute to the 
study of the theory and practice of the modern literary process. The novelty of the 
research lies in the philological resource: with its help, the originality of the 
postmodern novel is revealed against the background of the paradox of the game in 
the unity of form and content. The problem of the paradox of the game and the 
peculiarities of the system of images expand the semantic content of the text. 
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Введение. Феномен социалистического реализма как ведущего направ-

ления в литературе СССР 1930-х – 1960-х гг. после распада государства стал 
одним из наиболее острых проблемных узлов современного литературоведения. 
Исследовательские работы, написанные в советский период или в первые 
десятилетия после распада СССР, не могли дать полную объективную оценку 
литературному наследию этой эпохи, поскольку либо создавались в условиях 
политически обусловленной цензуры, либо были написаны в пику 
социалистической идеологии – в режиме острой публицистической полемики с 
советскими эстетическими концепциями.  

Сегодня, спустя почти три десятилетия с момента геополитической 
перекройки мира, настало время дать взвешенную, сбалансированную, 
академически корректную и развернутую интерпретацию феномена соцреализма 
в рамках литератур тюркоязычных народов.  

Неоспорим тот факт, что после установления Советской власти 
литературы тюркоязычных стран и регионов, ставших частью СССР, испытали 
сильнейшее влияние новых идейно-эстетических принципов – прежде всего 
норм и ценностей русской советской литературы. При этом радикальное 
обновление литературного процесса в тюркоязычной части СССР протекало 
иначе, чем в Советской России, потому что этому обновлению предшествовали 
иные, чем в ней, социокультурные стадии развития общества, а сами 
литературы опирались на иные, чем в России, духовные ценности и традиции. 

С этой точки зрения, еще интереснее выглядит история развития 
турецкой литературы XX века. Турция не являлась частью Восточного блока, 
но левое движение, возникшее после окончания Первой мировой войны, имело 
много сторонников в этой молодой республике. Среди них были и такие 
известные писатели, как Назым Хикмет, Азиз Несин, Орхан Кемаль, Тахир 
Кемаль, Факир Байкурт и многие другие. В данном контексте важно отметить, 
что, на наш взгляд, турецкое литературоведение не дает четкого определения 
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этому направлению в рамках собственной литературы, часто путая с таким 
движением в литературе как социальный реализм.  

Говоря об эстетике соцреализма, необходимо отметить, что в современ-
ном литературоведении существуют разные трактовки этого направления. 
Одни считают, что соцреализм нужно воспринимать как художественное 
направление литературы ХХ века, возникновению которого сопутствовали 
определенные исторические события. Другие интерпретируют как офици-
альную доктрину советского государства, утверждая, что этот тип творчества 
возник искусственно, согласно директивам партии для пропаганды советской 
идеологии.  

По мнению многих критиков, было бы неверно всю советскую литературу 
этого периода идентифицировать лишь с методом социалистического реализма. 
Хотя именно это направление было основополагающим в искусстве Советского 
Союза. К примеру, Катерина Кларк – профессор славянских языков и 
литературы Йельского университета (США), автор научных трудов в области 
советской литературы, наряду с литературой социалистического выбора 
выделяет еще два направления в литературе народов СССР: идеологически 
нейтральную и диссидентскую. 

Профессор МГУ имени М. В. Ломоносова М. Голубков в советской 
литературе этой эпохи выделяет три направления: нормативизм, нейтральный 
стиль и новый реализм, особо отмечая тот факт, что нормативизм и новый 
реализм «ни в общественном сознании, ни в эстетическом, ни в литературно-
критическом не различаются, напротив, осмысляются как единая сначала 
пролетарская, потом советская литература» [Голубков, 2017: 139]. Именно за 
этой литературой закрепляется термин «социалистический реализм».  

А. Луначарский – первый литератор, заложивший идеологический 
фундамент этого направления в советской литературе, в своей статье «Задачи 
социал-демократического художественного творчества», определяя главные 
задачи пролетарских художников, отмечает, что «пролетарский реализм» будет 
не только бичевать старый мир, но и бороться за новый, особо упоминая 
необходимость изображения «картины и картинки чаемого будущего» 
[Луначарский, 1967: 166].  

Революционное искусство Факира Байкурта. В рамках данного иссле-
дования, на примере анализа творчества турецкого писателя Факира Байкурта, 
попытаемся выявить и описать формирование эстетики социалистического 
реализма в турецкой литературе ХХ века. Смеем предположить, что система-
тические исследования творчества турецких писателей левого толка могут 
выявить новые аспекты этого литературного направления.   

Литературную деятельность Факир Байкурт начинает как поэт, но 
широкую популярность получает как прозаик. Настоящее имя автора – Тахир, 
но он использует литературный псевдоним «Факир», что дословно означает 
«бедняк». В восточной литературе в большинстве случаев литературный 
псевдоним «тахаллус» избирался писателем для оценки и характеристики 
собственного творчества. Борьба за права бедняков становится не только делом 
его жизни в качестве лидера профсоюзного движения, но и определяет 
творческое кредо. 
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Не беремся утверждать, что Факир Байкурт был знаком с работами          
А. Луначарского, но именно в его творчестве, на наш взгляд, нашли свое 
отражение основные постулаты советского идеолога.   

Роман «Tırpan» («Коса») Факира Байкурта без всякого преувеличения 
можно назвать призывом к борьбе против бесправного положения крестьян в 
провинциальных глубинках Турции.  

Уже в предисловии к роману Факир Байкурт раскрывает его авторский 
замысел: «Революционное искусство – это искусство, которое меняет жизнь. 
Мы не должны писать книги для того, чтобы завоевать славу и обессмертить 
свое имя. Наши книги должны направить общество на революционные пере-
мены. Искусство, целью которого не являются перемены в жизни людей, не 
может помочь людям стать сознательными и объединиться» [Baykurt, 1972: 3]. 

Основополагающая фабула романа, на первый взгляд, ничем не 
отличается от сюжетов романов в духе социального реализма: 13-летнюю 
девочку по имени Дюрю за несколько золотых отдают замуж за богатого 
старца Мусду агу, и она решает свести счеты с жизнью.  

Тема невест-подростков была не новой в турецкой литературе, но «этот 
роман примечателен тем, что в нём Факир Байкурт не только рисует 
удручающую картину жизни простого народа, но впервые открыто призывает к 
активной борьбе за переустройство общества или, как он сам говорит, за 
«изменение жизни» [Байкурт, 1987: 9]. 

Описывая деревню Гёкчимен, где разворачиваются основные события 
романа, автор буквально уже в первых строках отмечает, что в этой деревне 
считается обычным делом отдавать малолетних дочерей за богатых старцев за 
небольшой выкуп: «Если в руках пару копеек, но хочешь взять в жены 
молодую невесту, отправляйся в деревню Гёкчимен и купи там себе девушку» 
[Baykurt, 2017: 1].  

 Героиня Дюрю решает повторить судьбу многих девочек деревни, 
прибегнув к самоубийству, как к последнему шагу, но на своем пути встречает 
мудрую наставницу – старуху Улукуш, которая убеждает ее не подчиняться 
чьей-то воле, вести борьбу против ненавистного мужа и отцовского деспо-
тизма. Если выразиться словами А.Луначарского, автор не ограничивается 
«экскурсиями на общественное дно» [Луначарский, 1967: 161], но и указывает 
тот самый путь, по которому можно выбраться из этого дна.    

Борьба за новый мир. Самые бедные и бесправные жители деревни, 
внимая призывам старухи Улукуш, объединяются против произвола местного 
старосты и поочередно прячут девочку у себя дома.  

Старуха Улукуш, выступая в роли наставницы молодых девушек деревни, 
призывает их бороться против насильственных браков. Она рассказывает им 
восточную притчу, иллюстрируя с помощью этого рассказа некую скрыва-
ющуюся за ним истину. 

 Рассказывают, что когда-то в давние времена в одной стране все муравьи 
объединились. Вы знаете, насколько муравьи малы! В этой стране жило 
огромное серое существо, которое было даже больше, чем верблюд и звалось 
оно «слоном». Слон все время давил и топтал муравьев. Однажды муравьи 
решили объединиться, чтобы спастись от этого чудовища. Сказано, сделано. 
Собрались все муравьи страны и отправились в поход против слона. Свалили 
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его и стали кусать, что есть силы. Не осталось от чудовища ни крови, ни плоти! 
Если муравьи объединятся, смогут съесть и слона [Baykurt, 2017: 157].  

 Древняя восточная притча начинает светится новыми красками.  
Молодые девушки понимают, что, только объединившись, бедняки могут 
противостоять бесчинству богачей, но у них возникает другой вопрос: «Как 
беднякам объединиться?». На что мудрая Улукуш отвечает: «Возьмитесь за 
руки и начните борьбу прямо сейчас, не оставаясь равнодушными к судьбе 
Дюрю» [Baykurt, 2017: 157].  

Вдохновленные девушки прикладывают все усилия, чтобы спасти Дюрю, 
но Мусду ага, пользуясь деньгами и связями, находит ее и вынуждает 
отправиться под венец. Дюрю решает бороться до конца. Старуха Улукуш в 
качестве приданого дарит Дюрю косу, которой она в день свадьбы убивает 
Мусду агу и убегает в горы.  

Теперь уже молодые девушки деревни прячут Дюрю от правосудия и на 
вопрос шерифа о ее местонахождении отвечают:  

 
Закей: «Глаза у меня!» 
Севим: «Одна рука у меня!» 
Наджие: «Часть волос у меня!» 
Хасибе: «Часть у меня!» 
Кезибан: «Другая рука у меня!»  

 
Султан, ударив рукой в живот, кричит: «Дюрю во мне!» [Baykurt, 2017: 

355].   
В финале романа из уст старухи Улукуш звучит призыв к всеобщей 

борьбе. «Вставай, принимайся за дело! Вставай, женщина! Вставай, мир не 
останется прежним!» – наставляет Улукуш, обращаясь к убитой горем матери 
Дюрю [Baykurt, 2017: 355].  

В этом контексте важно отметить образ матери Дюрю – Хаванны, которая 
открыто выступает против устоявшихся традиций общества, когда женщина 
обязана полностью подчиниться воле мужа и зависеть только от него. Она 
вступает в конфликт с мужем, отстаивая права своей дочери. Хаванна стано-
вится на сторону дочери в ее борьбе против отцовского деспотизма, что 
обретает некие сюжетные параллели с образом Пелагеи Ниловны из романа     
М. Горького «Мать». Хаванну к борьбе подвиг страх перед тем, что дочь 
повторит ее судьбу. Страх Пелагеи Ниловны за судьбу сына, который хочет 
жить, как отец – главная причина ее безграничной поддержки, оказываемой 
сыну в его борьбе.  

Песня о Соколе. Тем не менее, ни Хаванна, ни Дюрю не являются 
главными героями романа, как это может показаться неподготовленному 
читателю. Ключевой образ романа – старуха Улукуш, из уст которой, словно 
революционные лозунги, звучат призывы к борьбе и объединению бедняков. 
Именно старуха Улукуш, настоящее имя которой жители деревни давно 
забыли и называли по прозвищу «Сокол», выступает в роле защитника 
обездоленных.   

С образом Улукуш в романе связаны мифологические образы, сюжеты и 
мотивы. Фольклорная стилизация романа – прием, к которому часто прибегали 
писатели разных литературных направлений, по нашему глубокому 
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убеждению, в данном произведении выстраивается как система представлений, 
концептуальных установок, характерных для соцреалистической парадигмы. 
Увлечение автора фольклорными мотивами связано с его стремлением полнее 
и глубже передать народное мироощущение. Автор часто обращается к такому 
жанру народно-поэтического сказания, как «масал» («сказка»), в роли 
рассказчика которых выступает старуха Улукуш. Ценности, закодированные в 
богатых образцах народного творчества, налагаются на современные реалии, 
переводя сюжет из фольклорного в авторское повествование.      

Старуха Улукуш часто рассказывает сказку о соколе, спасшем 
маленького мальчика и его мать от рабства. Сокол на собственных крыльях 
увозит сына и мать на плодородные земли, где живет одинокий пастух. Создав 
семью с пастухом, они строят страну, в которой «нет ни эксплуатируемых, ни 
эксплуататоров» [Baykurt, 2017: 36].   

Старуха Улукуш олицетворяет собой этого сказочного сокола-спасителя. 
Благодаря ей Дюрю спасается от рабства, найдя пристанище в горах, а девушки 
деревушки Гёкчимен, вдохновившись примером Дюрю, решают бороться 
против устоявшейся в этих краях традиции покупать и продавать несовер-
шеннолетних девочек как самый обычный товар. 

Неоспоримым фактом биографии Факира Байкурта является его увле-
чение творчеством М.Горького. Можем предположить, что при написании 
романа и создании образа Улукуш (Сокол) автор был вдохновлен «Песней о 
Соколе» М.Горького. Старуха Улукуш, «седая и сильная», «сердито воя», 
«бьется грудью в бессильном гневе о твердый камень» [Горький, 2017: 44] 
бесчинства и произвола, царящего в ее родной деревне.  

«Коса» или «серп». Нетрадиционным персонажем романа является коса, 
которая на протяжении всего повествования незримо участвует в судьбе 
героев. Еще в самом начале романа старуха Улукуш обращается в полицию, 
заявив о пропаже своей косы, что вызывает лишь смех у служителей закона. 
Именно поиски косы приводят старуху Улукуш в сарай, где ей удается спасти 
Дюрю, пытающуюся свести счеты с жизнью. Все действия в романе 
разворачиваются на фоне поисков старухой Улукуш ее косы. Именно коса 
становится тем самым орудием, с помощью которого Дюрю обретает свободу.  

Смеем предположить, что по первоначальному замыслу автора этим 
персонажем должен был стать «серп», но опасаясь цензуры из-за явных 
аналогий с символикой коммунистического движения, он осознанно заменяет 
серп на косу. В этом случае данный персонаж романа можно рассматривать как 
символ борьбы крестьян за свободу и равенство.  

Автор, словно искусный игрок в кости, в нужный момент «подбрасывает» 
читателю этот персонаж: то как призыв к объединению, то как символ 
равенства.  

К примеру, когда Улукуш просит начать поиски ее косы, шериф отвечает 
ей отказом, пояснив, что все силы брошены на поиски Дюрю. Возмущенная 
Улукуш требует от шерифа справедливости, но Мусду ага нервно кричит: 
«Разве мы с тобой равны?!» «И почему же мы не равны?! Разве я в утробе 
матери пробыла девять месяцев, а ты десять?! Разве тебя родила мать, а я 
появилась из камня?!» – гневно отвечает Улукуш [Baykurt, 2017: 286]. Но лишь 
ответ служителя закона, и следующая за ним реплика Улукуш раскрывают 
истинный смысл этой символики:  
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«У него срочное дело! Похищение девушки!..» 
«У меня тоже срочное дело!.. Коса!.. »  [Baykurt, 2017: 286].   

 
 Коса, вернее, даже серп, как символ борьбы за социальную справедливость 

и свободу, противопоставляется здесь безнравственности, разгулу беззакония и 
тирании власть имущих, борьбу с которой нужно начать без всякого промедления.   

Революционер-марксист. Интересной авторской задумкой можно 
считать включение в сюжет романа образа Слепого Джелала в момент, когда 
разгорается спор между шерифом, старухой Улукуш и Мусду агой.   

Тип героической личности – важная составляющая произведений 
социалистического выбора. К примеру, известный немецкий литературовед 
Ханс Гюнтер отмечает, что «герой в его разных проявлениях – самая 
динамичная фигура советского мифа» [Гюнтер, 2000: 746]. Он выделяет 4 
категории героев соцреалистической литературы: герой социалистического 
труда, герой-воин, героизированный политический деятель и герой жертва.  

Весьма примечательно, что одним из ключевых героев романа становится 
политический деятель левого толка, преследуемый служителями закона.  

Слепой Джелал винит шерифа в прислужничестве местным богачам, за 
что тот, в свою очередь, обвиняет его в служении марксистским идеям. «Что 
ты знаешь о Марксе? – отвечает Слепой Джелал. – Вы все запрещаете! Мы 
читали его тайком, при тусклом свете керосиновых ламп! Потому и ослепли! 
Потому и зовут меня Слепым Джелалем» [Baykurt, 2017: 287].     

Шериф требует Слепому Джелалу замолчать, угрожая тем, что открытое 
на него дело пополнится новыми обвинениями. Но Слепой Джелал привык к 
таким угрозам, ими его не запугаешь:  

«Пожалуйста, сколько угодно! Я не совершал воровства, не посягал на 
чью-либо честь и не сосу кровь народа! Наступит день, когда из числа тех, на 
кого вы открыли такие дела, мы выберем настоящую личность! Пусть будет 
стыдно тому, на кого такое дело не заведено!» [Baykurt, 2017: 287].    

И здесь в качестве важного элемента литературы социалистического 
выбора, выступает категория будущего, представленная как актуальная 
социальная реальность. В литературе этого направления «отрицание прошлого, 
затрудняющего движение вперед, и восприятие настоящего как начала 
истинной истории, ее точку отсчета выводило категорию будущего в ряд 
абсолютных ценностей» [Скороспелова, 2003: 295]. Автор рисует картину 
будущего, о важности изображения которого писал А.Луначарский, что 
вплотную приближает роман к образцам советской литературы.         

Выводы. Таким образом, проведенное нами исследование и детальный 
анализ романа дает основание полагать, что литературное направление, 
названное социалистическим реализмом, было частью мирового процесса в 
искусстве и его возникновение в турецкой литературе не было связано с чьим-
то волевым решением. Между тем, важно отметить, что в литературах народов 
СССР в период самой узкой «жизненной фазы соцреалистического канона» 
[Гюнтер, 2000: 283] отдается «приказ видеть не реальность, а проект, не то, что 
есть, а то, что должно быть» [Голубков, 2017: 151], что, в конечном итоге, 
приводит к феномену «нормативизма», описанному в трудах профессора         
М. Голубкова. Но даже в рамках турецкой литературы можно обнаружить 
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такие элементы нормативизма, как ориентация на будущее и оправданность 
жертв сегодня ради лучшего завтра. Очевидно одно, ключом к пониманию 
этого интересного феномена является не только литература народов СССР, но 
и вся мировая литература, которая зачастую остается за пределами 
исследований критиков, изучающих данное литературное направление.      
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XX əsr Türkiyə ədəbiyyatının təkamülü baxımından  
sosialist realizmi diskursu  

 
(Fakir Baykurtun “Tırpan” romanı əsasında) 

 
X ü l a s ə 

 
Bu məqalədə tanınmış türk yazıçısı Fakir Baykurtun “Tırpan” romanı əsasında 

XX əsr türk ədəbiyyatında sosialist realizmi estetikasının təşəkkülü prosesləri təsvir 
edilir. SSRİ xalqlarının ədəbiyyatlarında sosialist realizmi cəmiyyətdə yekdilliyin 
formalaşması üçün mühüm bir mənbə kimi dövlət tərəfindən dəstəklənirdi, türk 
ədəbiyyatında isə tam əksinə, ixtilaf mənbəyi kimi senzuraya məruz qalırdı. Türk 
ədəbi tənqidçiləri öz ədəbiyyatları daxilində bu istiqaməti dəqiq şəkildə müəyyən 
etmirlər, çox vaxt dünya ədəbiyyatında sosial realizm (“social realism”) kimi tanınan 
cərəyanla qarışdırırlar. Türkiyə ədəbiyyatında sosialist realizmi solcu türk yazıçıları-
nın yaradıcılığında müşahidə edilir, məhz onlar sovet ədəbiyyatının ideoloji-estetik 
prinsiplərinin güclü təsirinə məruz qalmışdılar. Fakir Baykurtun “Tırpan” romanı 
sosialist realizminin SSRİ xalqları ədəbiyyatından fərqli bir bədii-estetik kontekstdə 
təqdim olunması ilə diqqət çəkir. Romanın sosialist realizmi paradiqması ilə əlaqəli 
olan folklor üslubu xüsusi maraq doğurur.  

Məqalədə F.Baykurt və M.Qorkinin yaradıcılığı arasında da əlaqə yaratmağa 
cəhd göstərilir. Bu baxımdan romanın süjet xəttinə türk marksist inqilabçısı obrazının 
daxil edilməsi maraqlı müəllif ideyası kimi qiymətləndirilə bilər. Belə bir fikir irəli 
sürülür ki, müəllif ilkin versiyada romana “Oraq” adı vermək istəyirmiş, lakin 
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kommunist hərəkatının simvolları ilə açıq-aşkar səsləşdiyinə görə, senzuradan 
ehtiyatlanaraq, “Tırpan” adını vermişdir. Bu halda romanın başlığı da ideoloji mesaj 
daşıyır. Məqalədə qeyd edilir ki, XX əsr türk ədəbiyyatında gedən proseslərin 
öyrənilməsi sosialist realizmi ədəbi cərəyanının tədqiqi üçün böyük nəzəri əhəmiyyət 
kəsb edə bilər. 

 
 

Fatima DURSUNOVA 
 

The socialist realism discourse in the context of the turkish literature formation 
in “Tirpan” (scythe) novel by Fakir Baykurt 

 
S u m m a r y  

 
This article attempts to identify and shed light on the socialist realism 

aesthetics in the Turkish literature in the case of "Tirpan” (Scythe)  novel by the 
prominent Turkish writer Fakir Baykurt. Whilst in the USSR literature this type of 
genre was encouraged by the very state as an important tool to form and maintain 
public unanimity, in the Turkish literature, to the contrast, socialist realism was 
treated and regarded as a source of dissent. The Turkish literary studies do not entail 
a clear definition within the frames of the Turkish literature,  often confusing it with 
a movement of social realism. The socialist realism should be traced in the works of 
left-wing Turkish writers, profoundly influenced by the Soviet literature and its 
ideological and aesthetic traits. The most explicit distinction of Baykurt’s “Tirpan” 
from the USSR literature lies in a different artistic and aesthetic presentation of the 
key categories of socialist poetics. A particular interest concerns the folklore 
stylization of the novel within the socialist realist paradigm. The article also attempts 
to establish a connection between the work of F. Baikurt and M. Gorky. In the light 
of the above, the incorporation of the Turkish Marxist revolutionary character in the 
plot is an interesting addition by the author. It is believed that according to the 
original intention of the author, the novel should have been called "Sickle". 
However, in a fear of censorship, and due to obvious analogy with communist 
symbolism, the title was changed to "Scythe".  In this case, the very title of the novel 
has an ideological message. The article highlights the great theoretical value of the 
Turkish literature studies in the general research of this phenomenon in literature.  
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Giriş. 1950-80-ci illərdə ədəbiyyat iki istiqamətdə fəaliyyət göstərirdi. Bir 

istiqamət sosialist realizminin əvvəlki prinsiplərinə müvafiq əsərlərin yazılmasını 
özündə əks etdirirdi. Lakin onların da yaradıcılığında artıq vulqar sosiologizmlərə 
çox nadir hallarda təsadüf etmək olardı. Bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən yazıçıların 
əsərlərində sülh, əmək, xalqlar dostluğu kimi stereotiplərə əsaslanan mövzular diq-
qəti cəlb edirdi. “Ədəbiyyat qəzeti”nin 1949-cu il 13 yanvar tarixli sayında “Ədəbi 
tənqidin fəaliyyətini qüvvətləndirməli” adlı baş məqalə çıxmışdı. Məqalədə sovet 
tənqidçilərinin partiyanın tələblərinin yerinə yetirilməsində fəallıq göstəməsinə çağı-
rış var idi. Bu illərdə partiyaya xidmət etməyən hər hansı bir əsər ciddi tənqidə məruz 
qalmalı idi. “Pravda” qəzetinin (1949, 28 yanvar) ayrıca redaksiya məqaləsi çap 
olunduqdan sonra Azərbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqında tənqid müşavirəsi çağırıl-
dı. Səməd Vurğunun “Tənqid konfransına məktub”unda,  Mirzə İbrahimovun “Ədəbi 
tənqidin vəziyyəti və vəzifələri haqqında” məruzələrində yenə də tarixilik, sinfilik və 
partiyalılıq sovet ədəbiyyatşünaslığının ən mühüm prinsipləri kimi dəyərləndirilir. 
Lakin bununla yanaşı, 1954-cü ilin aprelində keçirilən Sovet yazıçılarının II qurulta-
yında Səməd Vurğunun bu dövrdə ən cəsarətli addım kimi romantizm prinsiplərinin 
ədəbiyyata gətirilməsi kimi təklifi amansız tənqid atəşinə tutulmuşdu. Səməd Vurğun 
bu qurultayda poeziya haqqında məruzə edir və qeyd edir ki, ədəbiyyatı romantizm 
kimi dəyərli qanaddan məhrum etmək onu sırf məişətçiliyə endirmək deməkdir. 
S.Vurğunun “Sosialist realizmi və inqilabi romantika uğrunda” məqaləsi ideal qəh-
rəman, klassik irsə münasibət kimi problemlərə həsr olunmuşdu. 

1950-ci illərdə Azərbaycan sovet ədəbiyyatında konfliktsizlik nəzəriyyəsi də 
mövcud olmağa başladı. Öz kökünü rus sovet ədəbiyyatından götürmüş, müharibənin 
dəhşətləri haqqında yazılan bir neçə əsəri istisna etməklə, bu dövrdə ərsəyə gətirilən 
ədəbi əsərlər əsasən "istehsalat" mövzusuna həsr olunurdu. İkinci Dünya müharibəsi 
nəticəsində xarabazarlığa çevrilmiş Avropadan da qat-qat ağır vəziyyətdə olan, aclıq 
və səfalət içində əzab çəkən SSRİ-də yaradılan ədəbi əsərlərdə gerçək həyatdan 
tamamilə uzaq olan mövzular öz əksini tapmaqda idi. Rəsmi ideologiya mövcud 
vəziyyətdən çıxış yolunu ədəbiyyat və incəsənəti yalan danışmaq üçün səfərbər 
etməkdə görürdü. Yəni gerçəklikdə mövcud olan problemlərin təsviri ədəbi əsərlərdə 
olduğu kimi əks edilməməli, ört-basdır olunmalı idi. Əsərlərdə kommunizm qurucu-
luğu ilə məşğul olan insanlar təzə neft yataqları kəşf edir, şəhərlər salır, kənd təsər-
rüfatında əmək nailiyyətləri qazanır, tikintidə hünər göstərirdilər.  Bütün bu proseslər 
həqiqətən baş versə də, həmin dövrün insanının ekzistensial problemindən qat-qat 
uzaq idi. Lap öncədən sosialist realizmi prinsiplərinə müvafiq ədəbiyyatla həyat ara-
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sında yaranmış uyuşmazlıq 50-ci illərdə yazılmış nümunələrdə kəskin uçuruma çev-
rilmişdi. Bu da “konfliktsizlik nəzəriyyəsi”nin yaranmasına gətirib çıxardı. Sovet 
dövlətinin ideoloqları belə hesab edirdilər ki, ədəbi-bədii nümunədə məzmundan asılı 
olmayaraq hər hansı bir konflikt cəmiyyətdə mövcud olan real konflikti ortaya 
qoymağa kömək edə bilər. Konfliktsizlik nəzəriyyəsi prinsipi ilə yazılan əsərlərdə 
ciddi bir qəhrəman tipinin yaranması, bu qəhrəmanın bir insan kimi bütün mürəkkəb 
aləmi ilə canlandırılması qeyri-mümkün idi. "Müsbət qəhrəman" ziddiyyətli olma-
malıdır" şüarı onsuz da insanın real problemlərinin təcəssümünə əngəllər yaradan 
"istehsalat romanları"nın bədii-estetik dəyərini heçə endirirdi.  Qulu Xəlilov qeyd 
edirdi ki,  “...heç bir ədəbi növ bəşəriyyətin tarixini, ictimai-siyasi və mənəvi həya-
tını, dövrün ehtiras və pafosunu roman janrı qədər hərtərəfli, dərindən əks etdirmək 
gücünə qadir deyil... Canlı həyata yaxınlaşmaq, üzünü əsl ictimai münasibətlərə, 
konkret faktlara çevirməklə roman janrı möhkəm özülə, tükənməz mövzuya malik 
oldu, məğlubedilməz qüvvəyə arxalandı. Bu qüvvə həyat həqiqəti, realizm idi. Öz 
qoynunda realizmə geniş yer vermək roman janrının ən böyük qələbəsi idi” [2, s.5-
6]. Təqdim olunan obrazı yalnız "aydan arı, sudan duru" görmək istəyi ona gətirib 
çıxarırdı ki, bəzi yazıçılar qəhrəmanın mənəvi aləminin təsvirindən imtina edirdilər. 
Beləliklə də cansız, quru, müqəvva "müsbət qəhrəmanlar" meydana gəlirdi. Mirzə 
İbrahimov 1953-cü ildə çap olunmuş “Dramaturgiyanın bəzi sənətkarlıq məsələləri” 
adlı məqaləsində konfliktsizlik nəzəriyyəsinin sovet ədəbiyyatına vurduğu zərərləri 
konkret misallarla göstərirdi. Bu tipli əsərlərdə konflikt yaxşı ilə ən yaxşı arasında 
baş verə bilərdi. Onlar varlığın, mürəkkəb həyati proseslərin dərinliklərinə enmək 
əvəzinə asan, sxematik, şablon yolla gedərək həqiqi fövqəladə, kəskin konflikti, ciddi 
dramatizmi bəsitləşdirir və saxtalaşdırırdılar. Bu nəzəriyyə mahiyyəti etibarilə çox 
davam etmədi. Hər zaman olduğu kimi, Mərkəzi Komitə bu dəfə də işə qarışaraq 
həmin “nəzəriyyəni” pislədi. Bu dövrdə partiyanın qərarlarına müvafiq olaraq 
yazıçılar müharibə mövzusunda yazmağa üstünlük verirdilər. Yazıçılar İttifaqında 
gedən müzakirələrin bir qismi də bu mövzuda yazılmış əsərlərin tənqid olunması idi. 
Ümumiyyətlə, bu illərdə müharibə mövzusunda yazmayan sənətkar, demək olar ki, 
yox idi, xalqın taleyi ilə bağlı mövzuda söz deməyi hər bir sənətkar özünə borc 
bilirdi. S.Rəhimov, M.Hüseyn, Ə.Məmmədxanlı, Mir Cəlal, Ə.Vəliyev, İ.Əfəndiyev, 
M.S.Ordubadi, Əbülhəsən, S.Vəliyev, H.Abbaszadə və bu kimi nasirlər qəhrəman 
azərbaycanlı döyüşçünün parlaq obrazını yaratmağa üstünlük verirdilər. Bu dövrün 
nəsrində ideya, konkret mətləb, müəyyən bir söz demək, fikir təlqin eləmək əsas yer 
tuturdu. Bu baxımdan bu dövrdə yaranmış əsərlər ədəbiyyat tarixində sənətkarlıq 
keyfiyyətlərinə görə gələcəkdə yazılacaq əsl sənət nümunələrinin ilkin eskizləri təsiri 
bağışlayırdı. Ədəbiyyatşünas alim Bəkir Nəbiyev Azərbaycan yazıçılarının XI qurul-
tayında çıxış edərək bildirirdi: “Cəbhəni, əsgər həyatını, ozamankı döyüşün xüsusiy-
yətlərini lazımi səviyyədə öyrənib əks etdirməmək nəsrdəki sxematizmin başlıca 
səbəblərindən sayılırdı” [6, 16]. Bununla belə, bəzən müharibəyə birtərəfli yanaşma 
ədəbi-bədii və tənqidi fikrin inkişafında o dərəcədə xarakterik hal alırdı ki, bu mövzu 
ilə bağlı əsərlər üçün hazır olan qəliblərdən kənaraçıxma halları qüsur, çatışmazlıq 
hesab olunurdu. Bu dövrdə Yazıçılar İttifaqında gedən müzakirələrdən biri də yazıçı 
Əbülhəsənin “Müharibə” romanının tənqidinə həsr olunmuşdu. Müzakirələrdə adıçə-
kilən romanda sərt cəbhə həyatının hərtərəfli, dolğun, realist planda təsviri, təsadüfi 
qorxaqlığın, acizliyin, təbii səhvlərin göstərilməsi döyüşçü-yazıçının cəbhə həyatına 
yaxından bələd olmaması kimi mənasız bir ittiham doğururdu: “Hər şeyi bədii ədə-
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biyyatda hazır görməyə vərdiş edənlərsə yazıçını cəbhə həyatını yaxşı bilməməkdə 
ittiham edirdilər” [3, s.6]. 

1950-60-cı illərdə Stalinin ölümü, hakimiyyətin dəyişməsi ölkədə uzun sürən 
repressiya, şiddət, qorxu içində yaşamaqdan bezib artıq bütün sədləri qırmağa hazır 
olan insanları bir qədər sakitləşdirməyə sövq etdi. Ölkənin yeni sosial-ideoloji 
qərarları tətbiq olundu. Sov.İKP-nin XX qurultayının əsas qərarlarından biri də “şəx-
siyyətə pərəstiş” dövründə repressiyaya uğrayan “xalq düşmənləri”nə bəraət verilmə-
si idi. Bu qurultayda N.Xruşşovun Stalin şəxsiyyətinə pərəstişi və Stalin repressiyala-
rını qəti şəkildə pisləməsi və bunun sovet vətəndaşlığına vurulan zərbə olaraq dəyər-
ləndirilməsi, keçmiş postsovet ölkələrinin də nisbətən sərbəstliyə meyil etməsi 
mədəniyyətdə, o cümlədən ədəbiyyatda yeni dəyər prinsiplərinin, istiqamətlərin mey-
dana gəlməsinə yol açdı. Bu illərdə mühacirətdə fəaliyyət göstərən mətbu orqanları 
da qeyd etmək yerinə düşərdi. Uzun müddət Azərbaycandan uzaq düşən siyasi-ədəbi 
xadimlər  yaşadıqları ölkələrdə, xüsusilə Türkiyədə ana vətənin mədəniyyəti, ənənəsi 
uğrunda usanmadan yazıb-yaratmaqdan heç bir zaman vaz keçməmişdilər. Bununla 
bağlı olaraq qeyd etmək yerinə düşər ki, Avropada məskən salmış azərbaycanlı 
ziyalıların çoxu 1947-ci ildə özlərinə ikinci vətən hesab etdikləri Türkiyəyə köçdülər. 
Türkiyəyə köçən ziyalılar Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin başçılığı ilə Ankarada 
“Azərbaycan Kültür Dərnəyi” adlı təşkilat yaratdılar. Bu təşkilatın öhdəsində  
müəyyən vəzifələr müəyyənləşdirilmişdi. Müəyyənləşdirilmiş vəzifələrdən ən birin-
cisi Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, milli-mənəvi dəyərlərinin təbliğ olunması idi. 
Bu məqsədlə Azərbaycan haqqında yazılan məqalələr tərtib olunmalı, yerli mətbuat-
da dərc olunaraq yayılmalı idi. Vəzifələrdən biri də ehtiyacı olan azərbaycanlılara 
həm maddi, həm də mənəvi dəstək göstərmək idi.  

Türkiyə hökuməti Azərbaycan siyasi mühacirlərinin siyasi fəaliyyətini qadağan 
etmişdi. Ona görə də siyasətçilər mədəni dərnək fəaliyyətini “Müsavat” partiyasının 
prinsiplərinə müvafiq uzlaşdırmışdılar. Həmçinin dərnəyin adında istifadə olunan 
“kültür” ifadəsinin arxasında siyasi fəaliyyət də dururdu. 1960-cı illərə qədər davam 
edən bu dərnəyin fəaliyyətində Sovet Azərbaycanının Yazıçılar İttifaqının heyətin-
dən qoşulub gizli iclaslar keçirənlər də var idi.  

1958-ci ildə çağırılmış Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının III qurultayında Mir 
Cəlal “Sovet nəsri dörd il ərzində” adlı məruzə ilə çıxış edir. Görkəmli yazıçı-alim öz 
məruzəsində son illər ərzində çap olunan əsərlərin ideya-məzmun xüsusiyyətlərindən 
söz açaraq yeni istiqamətdə nəsr  nümunələrinin yaranma zərurəti dövrünün meydana 
gəldiyini vurğulayır. Məruzə iştirakçıların da bu mövzuda diskussiyasına yol açır. 
Diskussiyada artıq yeni meyarların müəyyən olunması müzakirə olunurdu. Bu qu-
rultayda əslində sosialist realizmindən kənarlaşma qətiyyən müşahidə olunmurdu. 
Lakin Stalin despotizminin bir qədər yumşalması, repressiya qurbanlarının bəraət 
alması incəsənət nümayəndələrinə də sovet ideologiyasına uyğun insanın tərbiyə 
olunması problemindən canlı insan obrazının yaradılması imkanını yaratdı. Bu ba-
xımdan görkəmli rus yazıçısı İlya Erenburqun (1891-1967) məhz bu mövzuda yaz-
dığı “Ottepel” povestinin adından götürülmüş ottepel – yumşalma dövrü özünün 
fərqli xüsusiyyətləri ilə diqqəti cəlb edir. Məsələn, tarixi mövzuda yazılan əsərlərdə 
əvvəlki dövrlərdə mövcud olan tarixi proseslərin təcəssümünə deyil, insanın içində 
baş verən təbəddülatların, iztirabların təsvirinə daha çox yer verilirdi. Beləliklə, yeni 
xarakterlərə İsmayıl Şıxlının, İsa Hüseynovun, Yusif Səmədoğlunun və b. yaradıcılı-
ğında rast gəlinir. Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, bu illərdə yeni ədəbi 
təşkilatlar yaranır. İndiyə qədər sovet ideologiyasına xidmət edən bayağı mövzu-
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lardan bezmiş yetişməkdə olan yeni ədəbi nəsil Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində 
fəaliyyət göstərən bu dərnəklərdə yeni mövzulara müraciət edir, çap olunurdu. Bu 
illərdə fəaliyyət göstərən “Hücum” dərgisində çap olunan əsərlər yeni ruhda yazılmış  
ədəbi-bədii təfəkkürün məhsulları idi. Lakin buna baxmayaraq, “İnqilab və 
mədəniyyət” jurnalı aparıcı ədəbi tribuna mövqeyini qoruyub saxlamışdı. 

Ottepel – yumşalma dövrünün bariz ifadəsi olan “altmışıncılar2 ilk dəfə rus 
ədəbiyyatşünası Stanislav Rassadin tərəfindən irəli sürülmüşdür. Bu ifadə ilk dəfə 
onun “Altmışıncılar. Gənc müasirlik haqqında kitab” adlı məqaləsində öz əksini 
tapmışdı. Bu məqalədə o, yeni nəsli təmsil edən ədəbi nümunələr və onların şərhini 
verərək, ədəbi dövrü bütövlükdə xarakterizə edərək yeni ədəbiyyatın əvvəlki dövrün 
senzurası, hakim ideologiyası ilə qarşıdurma şəklində təzahür etdiyini vurğulayır.   

Ölkədə siyasi rejimin dalbadal dəyişməsi (Mircəfər Bağırovun güllələnməsi, 
İmam Mustafayevin getməsi) yazıçı talelərinə təsirsiz ötüşmədi. İmam Mustafayevin 
Azərbaycan Kommunist Partiyası MK-nın birinci katibi seçilməsindən sonra 1956-cı 
ildə Mirzə İbrahimov Ali Sovetin sədri seçilir. Görkəmli yazıçının bu vəzifəyə seçil-
məsi ölkədə milli proseslərin başlanmasına rəvac verir. Elə həmin illərdə “Kommu-
nist” (1956-cı il 25 oktyabr) qəzetində çıxan Mirzə İbrahimovun “Dövlət idarəsində 
Azərbaycan dili” adlı məqaləsində qeyd olunurdu: “Respublikada sovet hakimiyyə-
tinin ilk illərində dövlət idarələrində Azərbaycan dilinin işlənməsinə xüsusi rəğbət 
yetirilir və bununla bağlı bütün təhriflərin qarşısı alınırdı. Lakin təəssüflə qeyd etmək 
istəyirəm ki, sonuncu on beş-iyirmi ildə bu baxımdan səhvlərə yol verilmişdir. Hətta 
bəzi idarələrin və bəzi adamların ana dilimizə biganə, laqeyd münasibətinin 
yaranması hallarına rast gəlinir. Hətta onu da demək lazımdır ki, vətəndaşlarımızın 
Azərbaycan dilində olan ərizələrinə və ya digər yazılarına azərbaycanca olduğu üçün 
cavab verməyən bürokratlar da vardır” [4, s.3-4]. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, qatı 
kommunist siyasi ideologiya zəifləsə də, bəzi yumşalmalar olsa da, mövcud totalitar 
rejimin hakim kəsildiyi və  həmin dövrdə erməni lobbiçilərinin də üstümüzdə 
“nəzarət”inin əksik olmadığı vaxtda görkəmli yazıçının məqaləsi ana dilinə 
himayədarlığı ilə bərabər ruslaşdırma siyasətinə qarşı da atılan bir addım idi. Məhz 
onun səyləri nəticəsində 1956-cı ildə respublika Konstitusiyasına Azərbaycan dilinin 
dövlət dili olması ilə bağlı yeni maddələrin əlavə edilməsi ölkədə ana dilimizin 
xüsusilə təhsil və mədəniyyət sahələrində daha çox möhkəmlənməsinə səbəb oldu. 
Bu illərdə ana dilimizin əsrlər boyu təqiblərə, istismara məruz qalması haqqında 
Yazıçılar İttifaqında da ədəbi müzakirələr keçirilir. Məhz bu dövrdə mühacirətdə, 
əsasən qardaş Türkiyədə yaşayan və doğma vətənin həsrəti ilə fəaliyyət göstərən 
azərbaycanlı ziyalılarımızın keçirdiyi tədbirlər ölkəmizdə də azadlıq ruhunun möh-
kəmlənməsinə rəvac verirdi. Ankarada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Kültür Dərnəyi 
Azərbaycanda gedən siyasi prosesi daim izləyir, dövrün bütün hadisələrini öz orqanı 
olan “Azərbaycan” dərgisində işıqlandırırdı.  

1956-58-ci illərdə Azərbaycan dili haqqında dövlət qanunu qəbul edildikdən və 
bu qanunun əsas təşəbbüskarı M.İbrahimov tərəfindən "Azərbaycan dili dövlət idarə-
çiliyində" məqaləsi dərc edildikdən sonra dövlət dili məsələsi geniş müzakirələrə sə-
bəb oldu, dəfələrlə tənqid edildi. Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitə-
sinin 16-17 iyun 1959-cu il tarixində keçirilmiş səkkizinci plenumunda çıxış edən-
lərin, demək olar ki, hamısı dil qanununun əsas təşəbbüskarı olan M.İbrahimovu kəs-
kin tənqid etdi. Ana dilini ürəkdən sevən, onu öz həyat tərzinə çevirərək yaşayan 
millətçi yazıçı və müdrik insan M.İbrahimov bütün hücumlara cəsarətlə müqavimət 
göstərir, dövlət dilinə münasibətini tənqid edənlər, ona “millətçi” damğası vurmaq 
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istəyənlər qarşısında geri çəkilmirdi. Böyük yazıçı 1959-cu ildə yazdığı "Dostluğun 
gücü" məqaləsində yazırdı: "Yəqin ki, bir çox insan bu dövrdə dilimizin hökumətdə 
istifadəsini artırmaq uğrunda apardığım əzab və əzabları bilir" [4, s.68]. Sonralar 
Los-Ancelesə köçən, Bakıda uzun illər “Bayatı” televiziya almanaxının müəllifi, apa-
rıcısı, tərcüməçi-şair Aleksandr Qriç “Otuz il sonra” adlı məqaləsində Azərbaycan 
dilinin cəmiyyətdəki rolundan yazır: “Oxucu inana bilər: Mirzə İbrahimov Azərbay-
can dili uğrunda məhz mübarizə aparmışdır” [10, s.152]. 1956-cı ildə M.İbrahimo-
vun təşəbbüsü ilə qanun qəbul edildikdən sonra Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi 
əhəmiyyətini azaltmaq üçün çoxsaylı cəhdlərə baxmayaraq, qanun Azərbaycan 
dilinin cəmiyyətdə layiqli yer tutmasında mühüm rol oynadı.  

Bu illərdə milli azadlıq ideyaları bir hərəkata çevrilmişdi. Bu hərəkata xüsusilə 
ədəbi yaradıcılığa başlayan gənc yazıçı və şairlər qoşulmuşdu. Çox tezliklə Bəxtiyar 
Vahabzadənin Azərbaycan xalqını iki yerə parçalayan tarixi faciəni təcəssüm edən 
“Gülüstan” poeması ilə yanaşı Konstitusiyada ana dili ilə bağlı yeni dəyişiklikdən 
ilhamlanan “Ana dili” şeiri çap olunur. Bu illərdə Yazıçılar İttifaqında gedən müza-
kirələrdə də ana dilinin əhəmiyyəti vurğulanır, xüsusilə gənc şairlərə yad dillərin tə-
sirindən uzaqlaşmağı aşılayan şeirlər yazmaq tövsiyə olunurdu. B.Vahabzadənin 
“Latın  dili”, X.Rzanın “Laylam mənim, nərəm mənim”, M.Şəhriyarın “Türkün dili” 
kimi şeirlərini nümunə göstərmək olar.   

“Gülüstan” poemasının dərc olunmasına icazə verilmədiyi üçün redaktorun 
işini itirməsi ilə artıq yeni ədəbi siyasətin meydana çıxması və sosialist realizminin 
üfüqündə rəsmi ideologiyanın geri çəkilməsi müşahidə olunur.  

Azərbaycan Yazıçılar Birliyi bu müddət ərzində iki qurultay keçirmişdi. Qurul-
tayların ana dilində keçirilməsi və rəsmi kargüzarlıq işinin də öz dilimizdə aparılması 
yeni hadisə kimi ədəbiyyat tarixində öz yerini tapdı. Bu haqda B.Əhmədov “XX 
yüzil Azərbaycan ədəbiyyatı; mərhələlər, istiqamətlər, problemlər” adlı kitabında 
qeyd edir: “M.İbrahimovun milliləşmə prosesinin baş memarlarından olması ədəbi 
düşüncədə milli ideyanın genişlənməsinə müəyyən təkan vermiş oldu” [9, s.435]. 

Həqiqətən də 1960-cı illərdən başlayaraq yumşalmağa doğru gedən qlobal 
ictimai-siyasi atmosfer və SSRİ-də ideoloji cərəyanın zəifləməsi nəticəsində sənət 
sahəsində fəaliyyət göstərən gənc istedadlar mövcud siyasi sistemi tənqid edən əsər-
lər yaratmağa başladılar. 60-cılar nəslinin görkəmli nümayəndələrinə misal olaraq 
İ.Hüseynovu, S.Əhmədlini, M.Arazı, Anarı, Ə.Əylislini, Elçini, S.Rüstəmxanlını, 
Ə.Salahzadəni, F.Kərimzadəni göstərmək olar. İsmayıl Şıxlının “Dəli Kür” romanı 
bu dövrün xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. Təbii olaraq adları çəkilən sənətkarlar 
öz yaradıcılıqlarında əksər hallarda demək istədiklərini sətiraltı mənalarla təsvir 
edirdilər. Tam açıq danışmaq hələ də mümkün deyildi. Lakin bu proses artıq başla-
mışdı və geriyə dönüş qeyri-mümkün idi. Bu dövr sovet totalitar rejimində senzuralı 
düşüncə tərzinin sonunun başlanğıc fəaliyyəti kimi dəyərləndirildi. 1960-cı illərə 
keçid 1940-1950-ci illərdə ədəbiyyata gələn bir nəslin iştirakı ilə başladı və davam 
etdi. 60-cı illər nəslinin, xüsusilə Anar, Ə.Əylisli, Elçin, S.Əhmədli, M.Süleymanlı 
kimi nasirlərin yaradıcılıq axtarışları ədəbi tənqiddə kəskin polemikalar doğurdu, 
ciddi, amansız tənqidlərə məruz qaldı. Tənqidin fəallıq göstərdiyi bu illərdə həmin 
nəslin nümayəndələri bu tələblər, eləcə də ittihamlar qarşısında güzəştə getmirdilər, 
amma yazdıqlarının əsl sənət olduğuna inanaraq, inamla yazıb-yaradırdılar. Xoşbəxt-
likdən onlar güzəştə getmədilər, getsəydilər, “boz ədəbiyyat” yaradanların sayı bir 
qədər də artacaqdı. Amma həmin nəslin özünütəsdiqə meyil göstərməsində bu gün 
yanlış görünən hökmlərin, mülahizələrin rolu az olmadı, çünki həmin nəsil həmin 
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tənqidlə mübarizədə ərsəyə çatdı, əlbəttə, həmin dövrdə bədii ədəbiyyatın öz prin-
siplərinə, marağına istinad edilən, nəzəri səviyyəsi, təhlil mədəniyyəti və orijinal 
müşahidələri ilə seçilən məqalələr az deyildi. Məhz həmin məqalələr “tənqid” atəşinə 
tutulan yazıçılara inam, ruh verirdi, amma heç vəchlə istedad, onlar üçün naməlum 
qalan yaradıcılıq göstərişləri, məsləhətləri vermirdi və verə də bilməzdi.  

Bu baxımdan bizə tanış olan sosialist realizmi konsepsiyasını nəzərdən keçir-
mək tamamilə kifayət edər: faktiki olaraq, bütün sovet incəsənəti nəzəriyyəsinin və 
praktikasının monopolisti qismində çıxış edən yaradıcılıq metodu özünü dünya 
estetik fikrinin inkişafının zirvəsi, bütün digər metodları yarıtmaz elan edirdi. Bu, ilk 
növbədə mədəniyyətin totalitar ideologiyanın prinsiplərini avtomatik olaraq özünə-
tətbiqi ilə bağlı idi. Sovet mədəniyyəti ilə bağlı keçən əsrin 50-ci illərinin sonunda 
bir tərəfdən tendensiyalı mədəniyyət, ikinci tərəfdən onun daşıyıcıları və təbliğatçı-
ları yorulmuşdular. 60-cılar dediyimiz fenomen həmin bu yorğunluğun məhsulu idi. 

S.Vurğunun son şeirləri belə bir "yorğunluq" xəstəliyinin simptomları idi. Əgər 
bu yorğunluq olmasaydı, Ç.Aytmatov kimi bir yazıçı formalaşmazdı. Bu dövrdə 
vaxtilə sosialist realizmi ideyasını ruh yüksəkliyi ilə qəbul etmiş xarici sənətkarlar bu 
və ya digər şəkildə dünyagörüş mövqelərini dəyişdirdilər. Fransız şairi Lui Araqonun 
son əsərləri buna misal ola bilər. Ümumiləşdirib qeyd etmək olar ki, SSRİ-nin dağıl-
ması təkcə sovet iqtisadiyyatının deyil, həmçinin sovet mədəniyyətinin süqutu idi. 

60-cı illərdə yaranan əsərlərin ədəbi ictimaiyyətə gec, çətinliklə çatdırılmasın-
da, həmin əsərlər haqqında yanlış qənaətin, təsəvvürün yaradılmasında tənqidin 
günahı az deyildi, amma  ittihamları ilə “tanınan” tənqidçilərin tələbləri, ən başlıcası 
isə səviyyəsi, ədəbi duyumu qarşısında güzəştə gedən yazıçılar da var idi. Onların 
əsərləri kommunist ideologiyasına xidmət edən, bir tərəfdən ədəbi prosesdə stereotip 
mövzu və mənalandırma, müsbət qəhrəman tipi, həyatdan uzaq, gerçəkliklə ziddiyyət 
təşkil edən bədii həqiqətlərin, ideyaların, idealların axınını yaradırdı, bir tərəfdən də 
öz tənqidçilərini yetişdirirdi. 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyində 60-cı illərin Azərbaycan nəsrini məqbul edən 
ən ümdə məsələlərdən biri qəhrəman və mühit problemi olmuşdur. Mübaliğəsiz 
demək olar ki, bu, təkcə bizim milli nəsrimiz üçün deyil, ümumən dünya bədii nəsri 
üçün hər zaman aparıcı mövqedə duran bir məsələdir. Buna görə də təsadüfi deyil ki, 
tənqid və ədəbiyyatşünaslıq da daim diqqətini həmin problemin işıqlandırılması 
üzərində cəmləşdirir. 

İstər bədii nəsrin özünün, istərsə də ədəbi tənqidin qəhrəmanı və mühit proble-
minə bu cür sürətli, intensiv diqqət, zənnimizcə, sənətin əbədi mövzusu olan İnsan və 
Zaman mövzusu ilə bağlıdır: bu fəlsəfi mövzunun bədii şərhi özünü qəhrəman və 
mühit probleminin təcəssümünün spesifikliyində tapır. Məlum olduğu kimi, qəh-
rəman və mühit probleminin iki tərəfi vardır: birincisi sosioloji aspektdir ki, burada 
qəhrəmanın fəaliyyət və davranışında onun yaşadığı cəmiyyətin ictimai münasibət-
ləri, mühitin rolu, təsiri müəyyənləşdirilir; ikincisi isə mənəvi-psixoloji aspektdir ki, 
burada qəhrəmanın iç dünyasında, daxili aləmində baş qaldıran duyğu və düşüncələr, 
onun mənəviyyatında yaranan müsbət və mənfi dəyişikliklər, bunların mühitin 
ümumi mənəvi ab-havası ilə bağlılığı, uyğunluğu, ya da təzadlığı və s. məsələlər 
araşdırılır. Bizi məhz ikinci aspekt daha çox maraqlandırır. Lakin aydındır ki, hər iki 
aspekt bir-biri ilə möhkəm surətdə bağlıdır və bunları qəti şəkildə ayırmaq əslində 
mümkün də deyildir. 

60-cı illərdə fəallıq kəsb edən bir çox üslubi meyillərin, ədəbi-bədii tenden-
siyaların, poetik sistemin 70-ci və 80-ci illərdə davamı və inkişafı müşahidə olunur. 
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Buna baxmayaraq, ən konservativ yazıçıların belə meyil göstərdikləri orijinal ənənə 
də əsas məqsəd, istiqamət və hədəfə çevrilə bilmədi. Sovet təfəkkürü ədəbi prosesdə 
yenə də hökm sürürdü. Bu prinsiplərdən kənara çıxan əsərlər güclü təqibə və tənqidə 
məruz qalmaqda davam edirdi. Bu illərdə Mövlud Süleymanlının sovet cəmiyyətini, 
sistemi tənqid edən, onun cəmiyyətdə törətdiyi faciələri özündə əks etdirən “Dəyir-
man” povesti çap olunur. Əsər çap olunar-olunmaz müəllifini antixalq, antiazərbay-
canlı kimi ittihamla dolu ifadələrlə tənqid etdilər. Bəkir Nəbiyevin əsərin Azərbaycan 
reallığını əks etdirməyən və xalqı təhqir edən məziyyətləri olması haqqında “Kom-
munist” qəzetində məqaləsi dərc olundu. 1980-ci ildə Yazıçılar İttifaqının “Natəvan” 
klubunda gedən müzakirələrdə M.Süleymanlını tənqid edənlərdən biri də Əziz 
Mirəhmədov idi. O, müəllifin bu əsərini uğursuz hesab edərək qeyd edirdi ki, bədbin 
əhvali-ruhiyyəyə malik bu əsər keçmiş patriarxal dövrün təcəssüm olunmasına bən-
zəyir, yazıçının sosialist realizminə uyğun fəal həyat mövqeyi əsərdə öz əksini tap-
mamışdır. Ələviyyə Babayeva, Əli Vəliyev də əsərdə müsbət qəhrəmanın olmama-
sını qüsur hesab edərək əsəri tənqid hədəfinə tutmuşdular. Bunula yanaşı, yazıçının 
əsərini təqdir edənlər da var idi. R.Rza, Anar, Elçin, İ.Şıxlı, İ.Əfəndiyev, Ə.Əylisli 
əsəri müdafiə edirdilər. Bu illərdə “Dəyirman” povesti haqqında Rəsul Rzanın 
“Ulduz” jurnalında “Dəyirman dərdi” adlı əsəri təqdir edən yazısı da çapa hazırlan-
mış, lakin dərgidən çıxarılmışdı. “Biz belə deyilik, bu, xalqımıza ləkədir” deyənlər 
isə üzümçülüyün inkişaf problemlərinə dair cildlərlə əsərlər həsr edərək üzümçü 
qızların şəninə tərif yağdıranların, meşələri qırıb yerinə üzüm saldıranların səsinə səs 
verirdilər. Yalançı uğurları, nailiyyətləri tərənnüm edərək durğunluğa düçar olan xal-
qın ağrısını, əzabını, narahatlığını üzə çıxaran bu əsərin taleyi dövrün keşməkeşli 
yollarından üzüağ çıxaraq ədəbiyyat tariximizdə yeni bir istiqamətin, tendensiyanın 
əsasını qoymuşdu. Əsərin Moskvada çap olunmasının qəti əleyhinə çıxanlar da var 
idi. Məhz bu müzakirədə yeni nəsil və köhnə nəsil təfəkkürü arasında mübarizə 
gedirdi. Köhnə ədəbiyyatı təqdir edənlər çıxışlarında əsərdə toğluların başının kəsil-
məsi, qanının suya axıdılması, ruzi-bərəkət simvolu olan dəyirmanın daha dən üyüt-
məməsi, sərxoş insanların məkanına çevrilməsi kimi təsvir olunan hadisələri ədəbiy-
yatımıza ciddi ləkə adlandırırdılar. Lakin əsəri müdafiə edənlər də müzakirədə az 
deyildilər. Əsərə qarşı yaranmış bu səs-küyün qarşısı Azərbaycan KP MK-nın 1-ci 
katibi Heydər Əliyevin müdaxiləsindən sonra alındı. H.Əliyevin əsəri təqdir edən 
qərarından sonra povestə münasibət dərhal dəyişdi. Şahnəzər Hüseynovun “Fəal 
həyat mövqeyi və sənətkar refleksi” məqaləsi [9, s.173-187] əsərə artıq yeni – obyek-
tiv münasibəti ortaya qoydu. Bu məqalədə tənqidçi alim M.Süleymanlının “Dəyir-
man” povestini digər əsərlərlə müqayisə edir və yüksək məziyyətlərindən söz açır. 

Mövlud Süleymanlının mübahisə obyekti olan və tənqid oluna-oluna tənqidə 
dözə bilən əsəri haqqında tədqiqatçı yazır: “Dəyirman” povestinin adını yazıçı əgər 
“Kababxana” qoysaydı, əsərin nəinki mövcud bədii kompozisiyası pozulardı, hətta 
əsər kimi güclü bədii-estetik təsir yaratmazdı. “Dəyirman” burada həyat materialının 
bədii əsər materialına çevrilməsi vasitəsidir. Dəyirmanın gerçəklik həqiqətlərinə uy-
ğun gəlib-gəlməməsi, protokol dəqiqliyi müəllifin bədii estetik mövqeyinin əsas 
məqsədi deyildir”  [1, s. 179]. 

Beləliklə, 60-cı illər tendensiyası öz təsirini göstərmiş və artıq 80-ci illər ədəbi 
tənqidində yeni münasibət öz əksini tapmışdı.  

“Dəyirman” povestinin “Azərbaycan” jurnalında çap edilməsi jurnalın öz həyatın-
da da mühüm hadisəyə çevrildi. Əsərin yaratdığı səs-küy Mərkəzi Komitəyə qədər gedib 
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çıxmışdı. İndiyə kimi jurnalı oxumayan rusdilli məmurlarda da “Azərbaycan” jurnalına 
maraq oyanmışdı. Artıq o dövrdən “Azərbaycan”  jurnalına daha çox maraq var idi. 

70-80-ci illərin ədəbi prosesi müəyyən mənada 20-50-ci illərin ədəbi-mədəni 
həyatının davamı idi. A.Məmmədov “Drujba narodov” [1987, 7], V.Quliyev “Litera-
turnıy Azerbaydjan” [1988, 3] jurnallarında dərc olunmuş məqalələrində qeyd edir-
dilər ki, yeni Azərbaycan nəsri XX qurultayla başlayan yeni dövrün yetirməsidir. 
Lakin qeyd etmək lazımdır ki, yeni Azərbaycan nəsrinin klassik Azərbaycan nəsrinin 
təcrübəsi və sovet dövründə yazıb-yaradan nasirlərin ən yaxşı ənənələri yetirməsi 
fikri daha əsaslı məntiqə dayanır. Ədəbi prosesin fasiləsizliyi ilk növbədə sələf-xələf 
münasibətlərinin qırılmazlığı ilə təmin olunur. Anar, Elçin, M.Süleymanlı, Ə.Əylisli 
XX qurultaydan ruhlanmış, amma M.Cəlildən, o cümlədən Molla Nəsrəddin ədəbi 
məktəbindən öyrənmişdilər.  

60-cı illərdən fərqli olaraq, 80-ci illərdə Azərbaycan nəsrində roman janrının 
xüsusi inkişafı diqqəti cəlb edir. Bu dövrdə Yazıçılar İttifaqında gedən müzakirələrdə 
xüsusilə tarixi mövzuda yazılmış romanların geniş təhlil olunması müşahidə olunur. 
Babək, Şah İsmayıl Xətai, M.Ş.Vazeh və bu kimi tarixi şəxsiyyətlər haqqında 
yazılmış bədii əsərlər məlum və məşhur faktların məhdudluğundan kənara çıxmama-
sı ilə yadda qalır. Müxtəlif dövrdə yaşamış şəxsiyyətlərin qəhrəmanlıqları bir-birinə 
bənzədiyi kimi, sənətkarların da yaradıcılıq taleləri arasında oxşarlıqlar fərqlərdən 
çoxdur. Müzakirələrdə bu tipli əsərlərdə sənətkar və cəmiyyət, ölüm və həyat, tale və 
azadlıq və s. problemlərin ətrafında onların öz bədii irslərinin imkanlarına istinad 
etməklə maraqlı fikir mübadilələri aparılırdı. Məhz bu tipli müzakirələrin nəticəsi 
olaraq Anarın, Elçinin yaradıcılığında esse janrı inkişaf etməyə başlamışdı. 70-ci 
illərin sonu, 80-ci illərdə Yazıçılar İttifaqında İ.Əfəndiyevin (“Geriyə baxma, qoca”, 
“Üçatılan”), İ.Hüseynovun, Ç.Hüseynovun  assosiativ üslubu, İ.Əfəndiyevin təhkiyə-
sində lirik-psixoloji başlanğıcla realist-obyektiv üslubun vəhdəti, yeni epik axtarış-
ların inkişafında yeni təmayülün inkişafı ilə bağlı keçirilmiş müzakirələr ədəbi prose-
sin gedişində mühüm rol oynadı. 
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Aynur HASANOVA 

 
Criticism of the 1950s and 1980s in the literary debates of the Writers' Union 

 
S u m m a r y 

 
The article discusses the most important issues of Azerbaijani literary process 

existing in Writers' Union during 1960s-80s and the literary concepts influenced by the 
Writers' Union. Some scientific conclusions have also been drawn about the forms of 
expression of the XX century's Azerbaijani literary criticism and their influence on the 
literary process and works. The article emphasizes the need to address the ongoing 
discussions in Writers' Union in order to study literary and critical thinking, to create a 
comprehensive and in-depth study of the full scientific picture of our history. The article 
notes that as a result of the global socio-political atmosphere, which has been softening 
since the 1960s and the weakening of the ideological currency in the USSR, young 
talents in the field of art began to create works critical of the existing political system. 
For example, prominent representatives of the 60s generation such as I. Huseynov,          
S. Ahmadli, M. Araz, Anar, A. Aylisli, Elchin, S. Rustamkhanli, A. Salahzade,              
F. Karimzade can be mentioned. Ismayil Shikhli's novel "Deli Kur" reflects the features 
of this period. Naturally, the artists often described what they meant by subtext in their 
works. As a result of this type of discussion, new directions, literary trends and various 
genres began to develop in the works of different writers.   

 
Айнур ГАСАНОВА  

 
Критика 1950-80-х годов в литературных дискуссиях Союза Писателей 

 
Р е з ю м е 

 
В статье рассматриваются обсуждение в Союзе Писателей Азербайджана, 

важнейшие вопросы азербайджанского литературного процесса 1960-х и 1980-х 
годов и анализируются литературные концепции, созданные под влиянием Союза 
Писателей. Сделаны также некоторые научные выводы о формах выражения 
подхода азербайджанской литературной критики ХХ века к литературному 
процессу и произведениям. В статье подчеркивается необходимость обращение к 
дискуссиям проведенных в Союзе Писателей с целью изучения литературно-
критической мысли, создания комплексного и глубокого изучения полной 
научной картины нашей истории. В статье отмечается, что в результате смягчения 
мировой общественно-политической атмосферы, начиная с 1960-х годов, и 
ослабления идеологического течения в СССР, молодые таланты в области 
искусства стали создавать произведения, критически относящиеся к сложившей 
политической системы. Можно подчеркивать видных представителей поколения 
60-х, например И. Гусейнова, С. Ахмедли, М. Араза, Анара, А. Айлисли, Эльчина, 
С. Рустамханлы, А. Салахзаде, Ф. Керимзаде. В романе Исмаила Шыхлы «Дели 
Кур» отражается особенности этого периода. Естественно, эти писатели в своих 
произведениях часто описывали подтекстом то, что они имели в виду. В резуль-
тате такого рода дискуссии стали развиваться новые направления, литературные 
течения и разные жанры в произведениях разных типов писателей. 
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Şanlı Qacarlar nəslinin parlaq təmsilçiləri Azərbaycanın da, bütövlükdə Yaxın 

və Orta Şərqin də tarixində silinməz izlər qoymuşlar. İctimai-siyasi həyatın ən 
müxtəlif istiqamətlərindən tutmuş ədəbiyyat və mədəniyyətin bir neçə əsr 
içərisindəki tərəqqisinədək Qacarlar mütəmadi olaraq əvəzsiz töhfələrini vermişlər.  

Ayrı-ayrı Qacarların həyat yolu və fəaliyyətlərinin müfəssəl öyrənilişi bir 
tərəfdən bu nəslin tarix səhnəsindəki yerini daha aydın və dəqiq görməyə xidmət 
edirsə, digər yandan tarixin bir sıra vacib mərhələləri və hadisələri barədə yetərincə 
dolğun bilgi almağa meydan açır. 

Bu şəcərənin dəyərli təmsilçilərindən olmuş Xurşid Qacarın mübarizəli və 
bəhrəli ömür və sənət taleyi zahirən uzaq olmayan bir dövrün və qaynaqlarının sanki 
yaxında göründüyü tarix parçasının hadisəsi olsa da, təəssüf ki, bu gün nə elmi 
mühitdə, nə də ictimaiyyət arasında yaxşı bilinir.  

İctimaiyyətə artıq bu adın səslənincə nəsə deyə bilməməsinin ilk səbəbi, təbii 
ki, dəyişmiş vaxtdır. Xurşid Qacarın yaş nəslinə mənsub olan, onu görmüş, eşitmiş, 
fədakar əməklərindən bilavasitə xəbərdar insanların ən qocamanları da XX yüzilin 
sonlarında həyatdan getdilər.  

Gedən nəsillərlə əgər onların söylədikləri yazılmayıbsa, ya özləri hafizələrin-
dəkiləri sabahlara da çata biləcək memuar irsinə çevirməyiblərsə, istər-istəməz 
tədricən unuduluşa məhkumdurlar. 

Elmsə bu yoxolmanın qarşısını da ala bilər, aradakı üzdən bəzən iri təsir 
bağışlayan vaxt körpülərini də qısalda, dünənki mühüm şəxsiyyətləri, onların 
unudulmamalı xidmətlərini də gələcək zamanlara rahatca çatdıra bilər. 

O baxımdan bu nəslin Azərbaycan musiqisi mədəniyyəti və təhsili, bütövlükdə 
Azərbaycan ziyalılığı tarixində müstəsna zəhmətləri olmuş nümayəndəsi Xurşid 
Qacarın gerçək və dolğun surətinin tarixi sənəd və şəhadətlər əsasında bərpa 
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edilməsinə, bugünkü və sabahkı nəsillərə olduğu böyüklüyündə göstərilməsinə 
ehtiyac var. Həm də bunun üçün mötəbər təməllər də mövcuddur.  

Etibarlı söykənəcəklərin ən ilkini elə Xurşid Qacarın özünün vaxtında səliqə ilə 
toplayaraq nizamladığı, hazırda Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı 
Muzeyində sənətkarın adına açılmış memorial fondda (inventar №2540) qorunan 
tərcümeyi-hal sənədləri, məktublar, yazışmalar, fotolar və digər materiallar, ikincisi 
isə XX əsrin ilk onilliklərinin mətbuatında dərc edilmiş yazılardır.  

Bu gün az adama bəllidir ki, Azərbaycanın XX əsrdə Xurşid Qacar adlı bir 
opera müğənnisi olub. Nəinki geniş kütlələr və cəmiyyətin mədəniyyətə mail kəsimi, 
hətta mütəxəssislərə də bu ad tanış olmayan kimidir.  

Bir zamanlar Xurşid Qacarın daimi müşayiətçisi olmuş alqışlar, həyəcanlar, 
sevinclər, narahat günlər, gecikmiş təəssüflər, sabaha ümidlər hamısı çoxdan arxada 
qalıb.  

İndi Xurşid Qacar yadigarı yazıları qaldırdıqca, onun və məsləkdaşlarının 
sabaha bağlı arzuları, niyyətləri haqqında düşündükcə, baxırsan ki, nələrsə 
gerçəkləşib, hansı istəklərsə elə ümid olaraq qalıb. Onların görməyi umduğu yaxın 
sabahlar lap çoxdan keçmişləşib, bütün olanlarla və onların baxışınca olmalılar 
çöküb dünənin dibinə. Ancaq bütün bunları araşdırmağın, üzə çıxarmağın bir 
əhəmiyyəti də odur ki, keçmişin aydın görünən mənzərəsi sadəcə yaşanmış tarixi 
dürüst bilməyimizə yardımçıya çevrilmir, həm də dünəndə qalan, lakin orada susub 
qalmalı olmayan, bu gün təzədən bərpasına, tətbiqinə zərurət duyulan layihələri, 
təşəbbüsləri, mülahizələri də həmin dərin sükutdan qurtararaq indimizə gətirir. 

Həm də bütün bunlar sadəcə mədəniyyət məsələləri yox, bütöv tariximizin 
yaxşı bilinməli və dərslərindən ibrət götürülməli başvermişləridir. 

Azərbaycan mədəniyyətinin nisbətən cavan hadisəsi olan, 1908-ci ildə 
yaranmış operamızın keçdiyi enişli-yoxuşlu yolda artıq yüzlərlə deyil, minlərlə ad 
pozulmaz yaddaş lövhəsinə həkk olunub. Xüsusən bu yolun çətin başlanğıcında 
əməkləri olanları, fədakar təməlçiləri biz gərək həmişə minnətdarlıqla yad edək. 

XX yüzilin ilk iki onilliyinin afişalarında, proqramlarında adları keçən, bəzən 
hətta bircə tamaşada çıxış etmiş olan şəxsin də bu gün anılmasına, tanınması və 
tanıdılmasına lüzum var.  

Xurşid Qacar isə sıradan olan opera müğənnilərindən biri deyilmiş.  
1920-30-40-cı illər Azərbaycan mədəni həyatında onun xüsusi yeri olub və 

demək, bir çox başqa müasirlərindən də daha geniş və diqqətlə öyrənilməsi gərəkdir. 
Axı Xurşid Qacar yalnız müğənnilik də etməyib.  

Vaxtilə Bakıda ilk dəfə yaradılan Opera studiyasına da rəhbərlik edib, yenicə 
təşkil edilmiş Musiqi nəşriyyatının da direktoru olub. Və daha ümdəsi – o, 
Azərbaycan qadınının səhnədə hələ seyrək göründüyü çağlarda ən öndəgedən 
ilklərdən və ən fəallardan idi. 

O, Azərbaycanın xaricdə ali musiqi təhsili almış ilk qadınlarından biri idi. 
Əgər qarşımızda olan, Xurşid Qacarı bütün yönləriylə bizə göstərə biləcək 

sənəd qovluqları indi, 2000-ci illərin sürətlə irəlilədiyi vaxtlarda deyil, XX əsrin son 
çərəyində, heç olmazsa 25-30 il əvvəl qabağımıza çıxsaydı, vərəqləndikcə bu gün 
yazıla biləcəklərdən qat-qat artıq və daha təfərrüatlı, ondan da 5-10 il əvvəlki dövr 
olsaydı, əlbəttə, daha canlı və daha təsirli yazmaq üçün fürsət verərdi. Çünki yarım 
əsr öncə, hələ ondan da 10-15 il sonra belə Xurşid Qacarla bağlı yaddaşları 
daşıyanların, onu şəxsən tanımışların xeylisi sağ idi və onların xatirələri bu sənədlərə 
canlı dayağa çevrilmək, Xurşid Qacarı bir insan və sənətkar kimi ən xırda cizgiləri, 
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ömür və sənət yolunu bütün rəng çalarları ilə təsvir etməyə yardımçıya çevrilmək 
gücündə idi. 

Təəssüf ki, illər söz soruşa biləcəyimiz təqribən bütün şahidləri özü ilə aparıb.  
Şəmsi Bədəlbəyli, Niyazi, Bəhram Mansurov, Azər Rzayev, Qubad Qasımov, 

Qulam Məmmədli və daha neçə-neçə başqa doğruçu şahid Xurşid Qacar haqqında 
çox həqiqətləri çatdıra bilərdilər. 

İndi isə ümid yalnız arayışlar, afişalar, proqramlar və digər dilsiz sənədlərədir. 
Əlbəttə ki, şahidlərin iştirakı ilə bu iclas protokolları, afişalar, proqramlar, 

çeşidli sənədlər dinməzcə durmazdılar. Yada neçə maraqlı, heç vəchlə unudulmayan 
anı salardılar. Hər halda cəhd edəcəyik ki, hətta bu quru sənədlərin belə arxasındakı 
insan səsləri və surətlərini o vaxtın nəfəsi ilə isidək.  

1970-ci illərin ortalarından başlayaraq Azərbaycan Radiosunda hazırlamağa 
başladığımız və indi də davam edən “Axşam görüşləri” musiqi proqramı artıq yarım 
əsrə yaxınlaşan mövcudluğu boyunca Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin bir çox 
görkəmli simaları ilə ünsiyyətlərimizə imkan yaradıb, onların yaddaşımıza köçən 
söhbətləri indi özümüzü də bir mənbəyə çevirib. Amma daha diqqətəlayiq mənbə 
görkəmli musiqi xadimləri ilə lentlərin yaddaşına hopmuş və radionun səs 
xəzinəsində fondlaşmış, arxivləşmiş söhbətlərimizdir ki, həmin səs saxlancları indi 
bütün başqa məziyyətləri və bələdçilikləriylə yanaşı həm də Xurşid Qacarın dövrü və 
ömrünə işıq salmağa qiymətli vasitəçidir. 

Xurşid Qacar bəlkə də ayrı bir zaman içərisində yaşasaydı, tutalım, 1894-cü 
ildə deyil, 20-30 il əvvəl dünyaya gəlsəydi, bu qabiliyyətləri və fitri istedadı, bu əsli-
kökü ilə artıq tarixə bəlli olandan dəfələrlə yüksək nailiyyətlərə çatardı. Bu ehtimal 
heç vəchlə sadəcə hissiyyat kimi qavranılmasın.  

Naxçıvanlı Xurşid xanım 1912-ci ildə əslən şuşalı olan şahzadə Mirzə Feyzulla 
Qacara (1872–1920) ərə getmişdi [11]. Mirzə Feyzulla Qacar İran taxt-tacına 
namizədlərdən olan Şəfi xan Qacarın yeganə oğlu idi. Onun həyat ssenarisini tale 
başqa cür yazır. Çar ordusunda xidmətə başlayır, Rus-yapon müharibəsində, sonrakı 
bir sıra döyüşlərdə böyük igidliklər göstərir, general-mayor rütbəsinədək ucalır. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulanda o, artıq Milli Orduda idi və əvvəlcə süvari 
diviziyasının, daha sonra isə Gəncə qarnizonunun komandiri təyin edilmişdi. 1920-ci 
ilin Gəncə üsyanında da Mirzə Feyzulla Qacar bolşevik işğalına qarşı döyüşən xalqın 
önündə gedənlərdən idi və üsyan yatırıldıqdan sonra işğalçılar tərəfindən ilkin qətlə 
yetirilənlərdən biri də o idi. 

Əlbəttə ki, həmin tarixdən sonra onun həyat yoldaşı Xurşid Qacarın da 
aqibətinin sovet rejimi içərisində necə olacağını təsəvvür etmək çətin deyil. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində xidmətdə olmuş, xüsusən bolşevizmə qarşı 
silahlı mübarizə aparmış Mirzə Feyzulla Qacar kimilərin ailə üzvləri də, tarixdən 
bəllidir ki, repressiya qurbanlarına çevrilir, həbs və sürgünlərə məruz qalırdılar. 

Xurşid Qacarı xilas edənsə dövlətdə yüksək vəzifə tutan Nikolay Nikolayeviç 
Xudyakovla ailə qurması olur [19]. 

Lakin istənilən halda onun bioqrafiyasının yeni hökumətə və quruluşa qətiyyən 
xoş gəlməyən səhifələrini silib atmaq mümkün deyildi, dövlət də bundan xəbərdar idi 
və bütün bunlar Xurşid xanıma sovet onillərində nə layiq olduğu səviyyədə 
parlamağa, nə də haqq etdiyi ən yüksək məqamlara çatmağa imkan verdi. Nail 
olduqlarısa onun zəmanəsində istedadı ilə ən seçilmişlərdən olmasının, onun tipli 
insana ehtiyacın böyüklüyünün sayəsində mümkünləşdi. Bəlli siyasi məhdudiyyətlər 
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olmasaydı, təbii ki, müqayisəedilməz dərəcədə çox iş də görə, izlər də qoya bilərdi. 
Mürəkkəb zəmanə bu qədər imkan verdi. 

*** 

1920-ci illərin Azərbaycan qadın intibahını bütün yönləriylə əks etdirməyə səy 
göstərən “Şərq qadını” dərgisi elə Xurşid xanımın Rusiyadan Azərbaycana qayıtdığı 
ilk ildəcə ona ayrıca məqalə həsr etmişdi. Azərbaycan auditoriyasına Xurşid xanımı 
ilk dəfə təqdim edən jurnal onun haqqında qısa da olsa əhəmiyyətli bilgilər verir və 
yazının başlanğıcındaca Azərbaycan mədəniyyətinin yeni dövr içərisindəki mühüm 
bir nailiyyəti – səhnəmizə gələn Şövkət Məmmədova, Fatma Muxtarova, Sona 
Hacıyeva, Xurşid Qacar və digər bu qəbil aktrisaların hesabına teatrımızda 
qadınlarıın artıq kişiləri üstələməyə başladığı vurğulanırdı: “Azərbaycan türk səhnəsi 
get-gedə irəliləyir. Teatro məktəbi, xüsusi təhsil görmüş türk qadın artistkalarımızın 
sayı hər ildən artır. Bu anda səhnə xadimlərimizdən sənət cəhətcə qadın qüvvələrimiz 
kişi qüvvələrimizdən yüksəkdir. Məktəb təhsili görmüş və ali təcrübə hasil etmiş türk 
qadın aktrisalarımızdan ikisi də daha bu il Azərbaycan türk səhnəsinə qədəm 
qoydular. 

Xurşid xanım Qacar və Fatma xanım Gəncinskaya yoldaşlar öz vətənləri olan 
Azərbaycan türk səhnəsini yadlarına salıb içrə (mərkəzi – R.H.) Rusiyadan Bakıya 
gəlmişlər.  

Xalq Maarif Komissarlığı səhnəmizin tərəqqi və təalisini (şan-şöhrət 
qazanması, yüksəlməsini – R.H.) ancaq məktəb və təhsil görmüş səhnə qüvvələrində 
görüb var qüvvəsi ilə böylə hazırlıq görmüş sənaye-i nəfisə xadimlərini səhnəmizə 
cəlb etməkdə çox böyük ciddiyyət göstərir. Yeni artistkalarımızdan Xurşid xanım 
Qacar əslən naxçıvanlı olub əsl familiyası Naxçıvanskayadır. Orta təhsilini Qafqasi-
yada bitirib, musiqi təhsilini Moskvada professor Mazettinin təht-i nəzarətində 
təkmil etmişdir. 

Xurşid xanım teatroçılıq sənətindən başqa ədəbiyyat sahəsində də fəaliyyət 
göstərməkdədir. Bakıya gələndən sonra mətbuatda türk teatrosu və sənəti haqqında 
bir neçə müfid (faydalı – R.H.) məqalələri də çıxmışdır. 

Xurşid xanımın şairlik istedadı da vardı” [26, 26].  
Şübhəsiz, Fatma Muxtarova çox parlaq idi və onun Bakı səhnəsində hər 

görünməsi Azərbaycanın opera həyatında bayrama çevrilirdi, qəzetlər bu haqda 
heyran yazılar dərc edirdilər. Lakin Fatma xanım bura öz vətəni olsa da, qastrola 
gəlir, çıxış edib gedirdi [18, 57; 76; 77; 80].  

Xurşidsə buradakı musiqi həyatının bir parçası idi, Bakıya həmişəlik 
qalmaqçün gəlmişdi. 

Xurşid xanım Qacar 1920-ci illərin yeniləşmə ehtiyacı ilə çırpınan Bakı, 
Azərbaycan mühitinə gəlincə, ictimai həyata daxil olunca onun böyüklüyü, digərlə-
rinə də örnək olması dərhal sezilmişdi. Onun 1925-ci ildə “Şərq qadını”nda dərc 
edilmiş “Türk qadınlığı və sənaye-i nəfisə” (“Türk qadınlığı və gözəl sənətlər”) adlı 
yazısı da elə ilk cümlələrindən məhz örnək ola biləcək qadınlara bir çağırış kimi 
səslənirdi: “İstedad və zəkaları sayəsində qadınlar ictimai həyata girir və böyük 
görsənir. Başqalarından ötrü dəxi nümunə ola bilirlər. Ədədi pək məhdud olan qadın-
ların ictimai həyatda sayı artıq yüzlərə, minlərə baliğ (çatır – R.H.) olur” [9, 12].  

Və Xurşid xanım mətləbi yönəldir musiqi sarı. Çünki o, vətənə qayıtmışdısa, 
ən əvvəl daha çox fayda verə biləcəyi bu sahədə sözünü deməliydi və Bakı mətbua-
tında dərc edilmiş bu ilk irihəcmli yazısı əslində onun məramnaməsi kimi idi: “Tar, 
kaman nəğmələri, şirin və ahəngdar xalq mahnıları bizə həqiqi həyatın zövq və 
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səfalarını bərəks etmirlərmi? Zülm və təhkim altında əzilən qadınların dərd və 
ələmlərini tərənnüm etməyirlərmi? Hərgah təbiri caizsə, deyə bilərik ki, musiqi və 
şərqi həmişə qadınlarımızın ruhunda yaşamış və yaşayacaqdır. Lakin buna min bir 
şəkil verib sənaye-i nəfisəyə idxal etməyə müvəffəq olmurlardı. Buna səbəb də, təbii, 
onların keçirdikləri qaranlıq həyat olmuşdur. Öz hərəmxanələrinin yüksək divarları 
arasında məhbus həyatı keçirməkdə olan qadınlarımızın ürəkləri dərddən şişir və 
ruhlarından incə və ahəngdar təranə yüksəlirdi. Öz qülub xanəsindən (könül evindən 
– R.H.) kimsəyi görmədən – kəndi başına oxumaq, şərqi söyləmək və dərdlərini 
ovutmağa məcbur idi. 

Qadınların təbii olaraq sənaye-i nəfisəyə meyil edəcəkləri aşkar olur. Çarşab 
əsarətindən qurtulunca biz qadınları teatr səhnələrində və sinema lövhələrində 
görürük. Onlar sayir ictimai işlər ilə bərabər zülm və əsarət dövründə onun ruhunu 
tərənnüm edən və onun dərdlərini ovudan sənaye-i nəfisəyə qarşı öz borcunu ifa 
edəcəklərdir. Cocuqluğundan bəri eşitmiş olduğu bəstəkar və faciənevislərimiz 
tərəfindən yaradılmış olan nəğmə və muğamatı öz gənc ruhilə qəbul edib təcəssüm 
etdirməyə çalışacaqdır” [9, 12].  

Xurşidin vətənə dönüşü qadınlarımızın səhnəyə gəlişinin başlandığı çağlara 
düşürdü və o, həmin sıraların getdikcə daha da sıxlaşmasını arzulayırdı. Bu yazısı 
hələ bir dəvət idi, amma aylar ötdükcə həmin niyyətin gerçəkləşməsindən ötrü çox 
zəhmətlərə də qatlaşacaqdı. Hələliksə belə davam edirdi: “Qadınların təbii olaraq 
tamaşa səhnələrində görünmələrini təbrik etməklə bərabər hər vasitə ilə 
vüsətləndirməyə çalışılmalıdır. 

Burjuaziya teatrosundan indiki teatroda məarifliə artistin əhəmiyyəti pək 
böyükdür. O, geniş xalq kütlə arasına elm, ürfan yayan diri və canlı amildir. Qadın 
səhnəyə girməklə, öz cinsinə məxsus şəkil və rolları ifa etməklə bu yoldakı nöqsanı 
bərtərəf edir. Və kişi artistləri özlərinə uymayan qadın rollarını oynamaqdan qurtarır. 
Və heyət-i ümumiyyəsiylə səhnə nöqsanlarını rəf etməklə teatro aləmini 
gözəlləşdirir” [9, 12]. 

Xurşid Qacar müğənniliyindən savayı düşüncəsinin, yanaşmasının tərzi ilə həm 
də təhsil, mədəniyyət təşkilatçısı və qurucusu olan bir insan idi və bütün ömrü boyu 
da belə oldu. Elə həmin proqram səciyyəli yazısında da qısaca da olsa məqsədlərini, 
diləklərini çatdırır. Ən ümdə istəklərindən biri qadınları sadəcə səhnədə, ekranda 
görmək deyil. Bu yol artıq onsuz da açılıb, deməli, getdikcə daha mütəşəkkil olacaq. 
O, qadınlarımız arasında Azərbaycanın öz bəstəkarlarını da görmək istəyir. Yəni 
niyyət budur ki, qadınımız sadəcə başqalarının yazdıqlarının ifaçısı olmasın, özü də 
başqalarının ifa etməsindən ötrü yazıb-yaratsın: “Qadınların səhnə və sinemalardakı 
iştirakı onların mücəddədən (yenidən – R.H.) hisslərini tərbiyə edir. Ola bilsin ki, 
qadın bəstəkar və dramaçılarımızın artması zamanları bir o qədər uzaq deyildir. Bu 
qayda ilə qadınlardan birisi Şərq qadınlarının uyuşmuş fikirlərini və keçirmiş 
olduqları cəhalət və qəflət həyatından qurtulub azadlıq və geniş kəndli və zəhmətkeş 
yoluna düşdüyündən hasilə gələn şadlıq və sevinci bəstələmiş olduğu bir nota və 
yaxud qələmə almış olduğu bir pyesada səhne-yi tamaşaya qoyar, musiqisində çalar 
və tərənnüm edər, vücuda gətirilmiş olan nümunələr onların özlərinin çəkmiş 
olduqları cəfaları və azadlığın həqiqi mənzərələrini tamaşaçılara göstərər.  

Axırda bizim yerli bəstəkarlarımız yaratmış olduqları və bir vaxtlar 
operalarımızın diri qəhrəmanı olan Leyli və Əsli rollarımızın türk qadınları tərəfin-
dən oynandığını görüncə uzun illərdən bəri gözləməkdə olduqları mənəvi mükafat-
lara nail olacaqlardır. İşbu mənəvi mükafat yeni yaradıcılar qafiləsi doğuracaqdır. 
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Qadın səhnəmizi canlandıracaqdır. Qadın xalq ürfan və mədəniyyətinin çərxi başında 
durur!” [9, 12].  

Qadının yeniləşən cəmiyyətdə aparıcı yer tutmasına səsləyən Xurşid Qacarın 
bu bəyanatı verməyə hər kəsdən daha çox haqqı vardı. Çünki özü öndəgedənlərdən, 
nümunə olanlardan idi. Azərbaycan qadınını oxumağa, öyrənməyə, öncül olmağa, 
qətiyyətə dəvət edirdi: “Qonşularımızda bulunan və qəflət uyğusuna dalmış olan 
İslam ölkələri qadınlarından ötrü artist türk qadınlarımız qızğın bir təbliğatçıdırlar. 
Qoy Azərbaycana bilikli və azad həyata təşnə olan minlərcə əllər uzansın… 

Şərq də uyğusundan oyanıb ayağa qalxacaqdır. Bu işdə haqq olaraq ən baş 
hissə türk qadınlarının payıdır. Azərbaycan qadınları, oxuyunuz! Qüvvət və 
qüdrətinizi toplayınız! Səhnədə işləmək arzu edirsinizsə, ora gediniz! Amma ciddi 
hazırlıq işlərini gördükdən sonra gediniz” [9, 12].  

 
*** 

Keşməkeşli bir tarix arxada qalıb. Həm də məsafəcə çox da uzaqda olmasa da, 
həmin dövr haqqında bir çox səbəblərdən sanki orta əsrlərə nisbətən daha az 
məlumatlıyıq.  

Azərbaycanda sovetləşmənin ilk onilliklərindəki həmin həyəcanlı tarix 
parçasında mədəni həyat necə cərəyan edirdi və tariximizdə qalmaq haqqı qazanmış 
neçə məşhur sənətkar hansı sıxıntılarla qarşı-qarşıya idi suallarına tutarlı cavablar 
tapmaq təşəbbüsləri bizi o çağın mətbuatına, qorunub saxlanmış yazışmalara, vaxtilə 
xüsusi xidmət orqanlarında açılmış cinayət işlərindəki dindirmələrə sarı səmtləndirir.  

Qəribədir ki, 1920-30-cu illərin istər mətbuat, istər istintaq ritorikasında 
heyrətli bənzəyiş, qeyri-adi səsləşmə duyulur. 

Örtülü – “Ə.T.” imzalı bu məqalə 1929-cu il aprelin 14-də “Bakı” qəzetində 
dərc edilib. Zənnimcə, bu, Əhməd Triniçdir. “Türk operası mövsümünün yekunları” 
adlı məqalənin məhz bu müəllifə aidliyi ehtimalımızı mövzunun özü və Əhməd 
Triniçə xas olan cod tənqidi üslub nişan verir: “Türk operası mövsümi (məqalənin 
dili və üslubu olduğu kimi saxlanılır – R.H.) aprelin birindən rəsmi surətdə bitmişdir. 
Bundan sonra “türk operasının son iki tamaşası” deyə iki gün dəxi opera oynanmış 
və nihayət, bir gün əvvəl bütün operaların bir yerdə quraşdırılaraq “cır-bır” halinə 
gətirilməsi ilə məsələyə xitam verilmişdir. 

Bu il türk operasının nələr etdiyini nəzərdən keçirəcək olursaq, onun ayağına 
heç bir müvəffəqiyyət yaza bilməriz. 

Bu il bütün mövsüm içərisində bircə dəfə də olsun yeni quruluş üzü görmədik. 
Bu il yeni opera meydana çıxmadı. Halbuki yeni musiqi əsərləri yox degildir. 

Bu il opera teatrosu türk operasına heç bir xərc qoymamış və yalnız kassa gəliri ilə 
maraqlanmışdır. İlin ortasında “Şah İsmayıl” operasını “yeni quruluş”da vermək 
təşəbbüsü meydana gəlib, dekor və əlbisə için eskizlər belə hazırlandı, fəqət 
qəzetlərdə türk operası ətrafında böyük gurultu qopması ilə bu təşəbbüs yatmış oldu. 

İmdi oynanılan operalar və iştirak edən aktyor qüvvələrinin gördüyü işlərə 
yekun vurmaq və qiymət vermək lazımdır. Operaların dəgəri haqqında dəfələr ilə 
yazılmış və yararsız olduqları göstərilmişdir. Bunu bir daha təkrar etmək və qəti 
surətdə göstərmək lazımdır ki, bu operalar gələcək il mövsümündə heç bir surətdə 
oynanmamalıdır (yalnız “Şah İsmayıl” istisna olmaq şərtilə. Zira bu opera 
səhnəmizdəki başqa operalardan yaxşı və yüksəkdir. Aktyor və aktrisalar qüvvəsin-
də, hər il olduğu kibi, bu il dəxi bir yenilik görünmədi, zatən opera səhnəsinə yeni 
qüvvələri konservatoriya yetişdirə bilərdi, hələ ki oradan bir səs gəlmir. Mövsümü ən 
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yaxşı aparanlar içərisində ilk növbədə Bağırof qeyd edilməlidir. Zira quruluşunun 
tamamilə düzgün olmadığına baxmayaraq, Avropa üsulu ilə oxumaqdan bir addım 
belə geri durmamışdır)” [6]. 

İlin bitəcəyində hər hansı Azərbaycan teatrının fəaliyyətini geniş təhlil edən, 
olsun ki, dəyərləndirmələri və tənqidləri bəlkə də sərt səslənsə də, belə müfəssəl 
təhlil münasibətini mətbuat səhifələrində onillərdir ki, görmürük. O çağlarsa bu cür 
yanaşmalar adi hal idi.  

Həm də belə sərt ifadə tərzi və nöqsanlara qarşı barışmaz münasibət heç də 
1930-cu illərin ortalarından, siyasi repressiya dalğalarının qalxması ərəfəsindən 
başlanmır.  

Belə kommunistcəsinə, qırmızılıqla, bəzən də həddi pozmaqla, insafı aşmaqla 
yazılmış bu qəbil məqalələri indi oxuyarkən bir tərəfdən onların yanaşma tərzindən 
və üslubundan narazı qalırıqsa da, digər tərəfdən məhz bu cür barışmaz münasibətin, 
qeyd-şərtsiz tənqidin həm də səfərbər etdiyini, özünü yığışdırmağa məcbur 
qoyduğunu etiraf etməliyik. Lap qərəzli olsa da, lap çox məqamları ilə barışmasan 
da, hər halda bu qəbil əks baxışların da olduğunu diqqətdə saxlamaq zəruriyyəti daha 
ciddi çalışmağa sövq edirdi. Xüsusən də mətbu sözə rəsmi dairələrin etinasız 
qalmadığı həmin illərdə. 

Qərəzə gəlincə, sonacan sağlam olmayan mövqe bu kiçik yazıda aşkar hiss 
edilməkdədir. Əvvələn, müəllifin sırf milli operalardansa Avropa tipli operalara 
rəğbəti hiss edilir. Ad çəkməsə də, üstüörtülü eyhamla Üzeyir bəyə xoş olmayan 
münasibətini də hiss etdirir. “Şah İsmayıl”dan savayı digər operaların növbəti 
mövsümdən səhnəyə çıxarılmaması fikrini ortaya atmaq nə deməkdir ki! 

“Şah İsmayıl”la işi yoxdur, əksinə, bu əsəri həm tərifləyir, həm də onu daha 
yaxşı təqdimetmələrin ən arzulanan olduğu rəğbətini gizlətmir. 

“Şah İsmayıl”ın bəstəçisi Müslüm Maqomayevin gündəliyindəki qeydlər və 
1920-30-cu illər dövri mətbuatında Əhməd Triniçin yazıları bu iki şəxs arasında 
mehriban münasibətlərin olduğunu təsdiqləyir. 

Bu məqalədə Xurşid Qacar haqqında da sətirlər var. Müəllif Məmmədtağı 
Bağırovun ardınca Xurşid xanımı da təqdir edir: “İkinci növbədə X.Qacar 
göstərilməlidir. Yalnız bir cəhət vardır ki, aktrisa dilini düzəltmədən və səsinin aşağı 
registrinə diqqət vermədən ilərləyə bilməz” [6]. 

“Vışka” qəzetinin 1929-cu il 28 oktyabr sayında Azərbaycan Kommunist 
(bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi Nəzarət Komissiyasının qərarı olaraq dərc edilmiş 
“Yoldaş Quliyev haqqında məqalə təsdiqini tapmadı” adlı təkzib yazısı Xurşid Qacar 
və bir sıra digər görkəmli ziyalılar və sənətkarların ətrafında necə qərəzli oyunlar 
getdiyini açıqca göstərir [27, 4].  

“Vışka”nın 1929-cu il 5 avqust sayında işıq üzü görən və komissar Mustafa 
Quliyevi silsilə cinayətlərdə ittiham edən “Xalq Maarif Komissarlığının kassasını öz 
şəxsi cibləri sayırdılar. Xalqmaarifkomun rəhbərləri və əməkdaşları dövlət pullarını 
şəxsi ehtiyacları üçün sərf etmişlər” adlı çox aqressiv məqalə əsasən bir nəfəri hədəf 
götürsə də, üstünə diş qıcadığı sənətkarlar çox idi və Xurşid xanım da ittiham 
olunanlar arasında idi [28, 4]. 

Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər) Partiyası Bakı Komitəsinin gündəlik 
rəsmi qəzetindəki bu yazının elə bircə sərlövhəsi hər kəsin kitabının bağlanmasına 
bəs edərdi. Amma hələ görün məqalənin içərisində nələr vardı! 

Bu amansız yazının yalnız Xurşid xanıma aid olan hissəsindən deyil, 
bütövlükdə tam məzmunundan ona görə ətraflı yazırıq ki, bu, həm də o çağın 
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yaradıcı insanının, o sıradan Xurşid xanımın axarında olduğu təlatümlü, narahat 
mühit deməkdir. 

İri qəzet səhifəsinin yarısını tutan bu məqalə hərəsi ayrıca bir ittiham olan 8 
yarımbaşlıqdan ibarət idi. “Onminlərlə qayıtmayacaq və ümidsiz borclar” adlı 
başlanğıc bölümdə göstərilirdi: “Xalq Maarif Komissarlığının başda komissar 
Quliyev və onun sabiq müavini Məmmədzadə olmaqla bir qrup işçisi 2 il ərzində 
xalq kassasını dağıtmaq və oğurlamaqla məşğul olublar.  

Onlar dövlət xəzinəsi ilə öz şəxsi cibləri kimi davranmışlar. Onlar işçilərin min 
manatlarla borclarını silmişlər. Onlar hər cür geri qaytarılmayan yardımlar 
vermişlər” [28]. 

Bir məhkəmə hökmünün müddəalarını xatırladan bu cümlələrin hər biri sadəcə 
uzunmüddətli həbs yox, güllələnmə vəd edirdi. 

Elə N.Qalkin imzası ilə dərc edilmiş həmin məqalənin sonunda tələb məhz bu 
cür qoyulurdu: “Biz tələb edirik ki, onlar inqilabi qanunun bütün ciddiliyi ilə 
cəzalandırılsınlar!” [28] 

“İnqilabi qanunun ciddiliyi” isə elə “müharibə dövrünün qaydaları” demək idi. 
Siz hələ yarımbaşlıqlara fikir verin: “Quzunu qurda tapşırıblar” (orijinalda: 

«Доверили козлу огород»), “Öz əli, öz başı” («Своя рука владыка»). Qurda 
tapşırılmış quzu nə imiş? Məqalə “ifşa edir”: “Xalq Maarif Komissarlığının Maliyyə 
idarəsi sabiq çar məmuru Yembayevə etibar edilib. Yembayev əvəzolunmaz işçi 
hesab edilir. Partiya özəyinin onun işdən xaric edilməsi ilə əlaqədar bir sıra 
qərarlarına baxmayaraq, Yembayev xidmətində qalmaqdadır. Bu Yembayev əslində 
Xalqmaarifkomun rəhbərliyi üçün əvəzedilməz şəxsdir. O, müxtəlif qaranlıq əməlləri 
məharətlə gizlətməyi bacarır” [28]. 

Məqalənin üçüncü hissəsindəki “ifşa” atəşləri daha gurdur. Bu hissədə 
bilavasitə Xurşid xanımın da adı çəkilir. Ancaq Mustafa Quliyevin dağıdıcı surətini 
bir az da qabarıq etməkçün əvvəlcə onun dövlət vəsaitini şəxsən öz ehtiyaclarına 
yönəltməsi ilə bağlı rəqəmlər göstərilir: “Xalq komissarı Quliyev öz mənzilinin 
bütün mebelini təmir etdirərək ipək üzlük çəkdirib. Mebelin təmiri üçün 379 
manatlıq hesab isə Xalqmaarifkomun kassasının hesabına ödənilib” [28]. 

Bu məqalə yazılanda Xurşid xanımın 35 yaşı vardı. Bir opera müğənnisi üçün 
əsl parlayış dövrü sayılacaq yaş!  

2 il əvvəl onu nazirlik xətti ilə təcrübə keçmək üçün Moskvaya yollamışdılar. 2 
il əvvəl Xurşid xanım 33 yaşında imiş və bu yaşda olan adama qoca deyərlərmi? [13] 

Ancaq gözlərini qəzəb örtmüş məqalə müəllifi (və bu tələnin təşkilediciləri) 
belə yazır: “O, qəfildən qoca, yaşlı, istedadsız artist Xurşid Qacarı Moskvaya 
təkmilləşdirməyə göndərir və ona aylıq dövlət müavinəti – 150 manatlıq təqaüd təyin 
edir. Lakin eyni zamanda İtaliyaya göndərilmiş türk artisti Bülbül aclıq çəkir. 

Bütün tələbələr 50 manat təqaüd aldığı halda Moskvaya ezam edilmiş 
Verdiyevə 150 manat təqaüd müəyyən edilir. Məmmədzadənin sərəncamı ilə təqaüd 
azaldılsa da, Quliyev yenidən həmin məbləği 150 manata qaldırır və ödənilməmiş 
hissənin də verilməsi haqda əmr imzalayır” [28]. 

(Xalq Maarif Komissarlığı Maliyyə şöbəsinin arayışında qeyd edilir ki, Dövlət 
Opera Teatrının artisti Xurşid Qacara 1929-cu il apelin 1-dən oktyabrın 1-dək 150 
manat həcmində aylıq subsidiya verilsin [12]. Və digər sənəddən bu da məlum olur 
ki, Xurşid xanım Moskvaya əmrdə nəzərdə tutulduğu kimi aprelin 1-də deyil, həmin 
ayın 23-dən sonra yola düşə bilmişdir [13]. 
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Mustafa Quliyevin bütün bu “cinayətləri” təkbaşına həyata keçirmədiyi, 
ətrafında bir “quldur şəbəkə” yaratdığı təsəvvürünü oyatmaq üçün bu şəri təşkil 
edənlər qazdıqları quyunu bir az da dərinləşdirirlər.  

Məqalənin “Onminlər ciblərə sovrulub” adlı bölməsində: “Xalqmaarifkomun 
kollegiya üzvləri pulları özləri götürüb, özləri də silirlər. Məsələn, Pepinov, 
Manutsyan, Sultanov, Yembayev hərəsi 4 min manat geri qaytarılmayan müavinəti 
qapışdırmışlar. Kollegiyanın qərarı ilə bütün bu məbləğlər ilin sonunda onların 
adından silinmişdir” [28]. 

Söz yox, bu məqalənin izi ilə yazıda adı çəkilənlərin hər birindən o vaxt izahat 
alınıb, hərəsi də lazımi cavabını verərək bu ittihamları rədd edib. Onlardan birinin – 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dönəmində parlamentin üzvü və Məclis-i Məbusanın 
katibi, əmək naziri işləmiş, sovet dövründə də əvəzedilməz kadrlardan olduğundan 
güllələnənə qədər daim yüksək vəzifələr etibar edilmiş Əhməd Pepinovun ömür 
yolunu dərindən araşdırdığımdan yaxşı bilirəm ki, o, büllur kimi təmiz bir şəxsiyyət 
idi və müxtəlif istintaq dindirmələrində də heç vaxt ona dövlətin bir qəpiyinə belə 
əyri gözlə baxdığı haqda irad irəli sürməyə əsas olmayıb [Bu haqda təfərrüatlı bax: 7, 
326-381]. 

Ancaq irin saçan bu məqalə onu da, yəqin, elə əksəri onun kimi təmiz olan 
digər nazirlik əməkdaşlarını da korrupsioner elan edir və belələrinə qarşı amansız 
cəza istəyir: “Bu şəxslər öz vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə edərək dövlət vəsaitini 
oğurlayırmışlar. 

Biz tələb edirik ki, onlar inqilabi dövr qanunlarının bütün ciddiyyəti ilə 
cəzalandırılsınlar!” [28] 

Məqalə müəllifinin bu ifadələri elə “müharibə dövrünün qanunları ilə 
cəzalandırılsınlar” deməyə bərabərdir. Yəni güllələnsinlər! 

Məqaləyə son söz olaraq redaksiyadan ayrıca bir hissə əlavə edilib: “Xalq 
Maarif Komissarlığının maliyyə işlərini təcili yoxlamalı” [28]. 

Məhz bu hissədə redaksiya öz əməkdaşının qeydlərini məsələni siyasiləşdir-
məklə yekunlaşdırır: “Xalq Maaarif Komissarlığında maliyyə ilə əlaqədar baş 
verənlər ikicə sözlə ifadə edilə bilər: Dəhşətli biabırçılıq. Əsas məsələ odur ki, 
partiyanın və sovet hökumətinin böyük dövlət işinə rəhbərliyi etibar etdiyi adamlar 
bu etibardan sui-istifadə edirlər. Redaksiyada bizim əlimizdə olan materialları dərin 
qəzəb hissi keçirmədən oxumaq olmur. İş ondadır ki, bəzi məsul yoldaşlar öz 
müəssisələrinin kassasına öz ciblərinə baxan kimi yanaşırlar. Buna birdəfəlik son 
qoymaq lazımdır. Biz hələ bu məqalədə Xalq Maarif Komissarlığındakı biabırçılıq-
ların heç də hamısından bəhs etmirik. Hətta bu çap olunanlar da bizi belə bir tələb 
irəli sürməyə vadar edir ki, Xalq Maarif Komissarlığının maliyyə işlərini araşdırmaq 
üçün təcili yoxlama təyin edilsin” [28]. 

Əlbəttə, bu məqaləni guya elə sadəcə redaksiyanın özünün ayıq-sayıqlıq 
nümayiş etdirərək ortaya çıxarmasını düşünmək sadəlövhlük olardı. Bakı Partiya 
Komitəsinin orqanında belə bir sərt ifşa məqaləsinin dərc edilməsi, yuxarıdan xüsusi 
tapşırıq olmasaydı, çətin ki, baş tutaydı. 

Amma nədirsə, bu dəfə fırtına faciələr törətmədən sovuşur. Çünki 1937-38-ci 
illərin oxşar nümunələri göstərir ki, adətən KQB dəsti-xətli belə yazılardan dərhal 
sonra kütləvi həbslər başlanırdı.  

“Vışka” qəzetində isə oktyabrın 28-də təkzib yazısı dərc edilir və bu, sadəcə 
redaksiyanın da cavabı deyil, Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər) Partiyası 
Mərkəzi Komitəsinin qərarıdır [27].  
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Bu qərarın verilə bilməsi üçünsə 3 aya yaxın müddətdə ayrıca komissiya 
araşdırmalar aparmışdı. Məlum olmuşdu ki, Xalq Maarif Komissarlığının kassa-
sından qəzetdə göstərildiyi kimi son 2 ildə 55 min manat deyil, 12 839 manat 23 
qəpik vəsait çıxarılmış və bunlar tamamilə qanuni məqsədlərlə istifadə edilərək 
Pedaqoji texnikumu bitirmiş çox kasıb kənd müəllimlərinə və elmi işçilərə – 
professuraya verilmişdi. 

Komissiya bunu da ayrıca vurğulayır ki, Pepinov, Manutsyan, Sultanov və 
maliyyə şöbəsinin müdiri Yembayevin özləri özlərini maliyyələşdirməsi faktları 
təsdiqini tapmamışdır. Başqa sözlə, ağ yalan, qara böhtanmış. 

Komissiya Mustafa Quliyevin ayrı-ayrı şəxslərə himayədarlıq etməsi, kimlə-
rəsə etinasızlıq göstərməsi barədə yazılanları da rədd edir: “Yoldaş Quliyevin guya 
“yaşlı və istedadsız artist” Xurşid Qacarı Moskvaya təkmilləşdirməyə göndərməkdə 
proteksionizmə yol verməsi və İtaliyaya göndərilmiş artist Bülbülə dəstək göstər-
məməsi haqda ittiham da doğru deyildir. Bakı şəhəri incəsənət işçilərinin rəylərinə 
əsasən yoldaş Xurşid Qacar Moskvaya göndərilməyə tamamilə uyğun gəlir və yoldaş 
Bülbül də təqaüdünü məqalədə göstərildiyi kimi Xalq Maarif Komissarlığından yox, 
Zaqafqaziya Xalq Maliyyə Komissarlığından səliqə ilə və vaxtlı-vaxtında alır” [27]. 

Komissiya bunu da dəqiqləşdirir ki, Mustafa Quliyev evinin təmirində 
rəhbərlik etdiyi komissarlığın texniki təmir şöbəsinin əməkdaşlarından istifadə 
etməyinə edib, lakin həmin məqalənin dərc edilməsindən bir il qabaq mənzilinin 
təmiri üçün sərf edilmiş 379 manat 40 qəpiyi kassaya ödəyib. 

Amma təsəvvür edin ki, belə bir mötəbər komissiya yaradılmır, belə bir 
ədalətli, obyektiv araşdırma aparılmır, elə partiya qəzetində sınanmış kommunist 
əməkdaşların yazdıqları əsasında hökm verilir, Mustafa Quliyev, komissarlığın digər 
neçə məsul işçisi ləkələnir, cəzalandırılır. 

O sıradan da müğənni və aktrisa Xurşid Qacar. 
Həmin çağların cəzası isə yalnız müvəqqəti dilxorluq yaradan töhmət, 

xəbərdarlıq, vəzifəsini kiçiltmək, işdən çıxarmaq kimi dözüləsi tənbehlər deyil, 
adətən uzunmüddətli həbslər, sürgünlər, “xalq düşməni” damğası, yeri bilinməyən 
məzarlar olurdu.  

*** 

Avropa musiqisi və musiqi janrlarının Azərbaycan gerçəkliyində, Bakının 
mədəni həyatında getdikcə daha artıq yer tutması, qadınların ifaçılığa və səhnəyə 
gəlişi, opera səhnəsində qadınların artıq nadir hadisə kimi deyil, ardıcıl olaraq 
görünməsi 1920-30-cu illərin hadisəsidir.  

Avropa operasında Azərbaycan dilində ilk oxuyan Şövkət xanım Məmmədova 
oldu.  

1920-ci illərin başlanğıcında Bakıya qayıtmış Şövkət xanım Azərbaycan Teatr 
Texnikumunu təşkil etməklə yanaşı, burada təhsilin səviyyəsini də qaldırmaq üçün 
Leninqraddan (indi Sankt-Peterburq) məşhur rus aktyoru və pedaqoqu professor 
Vladimir Vladimiroviç Sladkopevsevi (1876-1957), bir neçə digər müəllimi dəvət 
edir. Elə Şövkət Məmmədovanın təşəbbüsü və yaxından iştirakı ilə 1923-cü ildə 
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev (1870-1933) Edmond Qondin və Filipp Jillin 
librettosuna Leo Delibin bəstələdiyi “Lakme” operasını ilk dəfə Azərbaycan dilinə 
tərcümə edir. Və Şövkət xanım baş rolda çıxış edir [17, 91]. 

(O vaxt – 1923-cü ilin 26 noyabrında “Bakinskiy raboçiy” qəzeti bu haqda 
ayrıca məqalə də buraxmışdı).  
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Şövkət Məmmədova İtaliyada təhsil almışdı, başqa mədəni mühitin içərisindən 
çıxaraq vətənə qayıtmış sənətkar idi və təbii ki, opera səhnəmizdə elə buralarda 
yetişən yeni başqa xanımlara ehtiyac böyük idi.  

Elə həmin dövrdə Bakıda Əli Bayramovun adını daşıyan ilk Qadınlar klubu 
açılır. Buradakı müxtəlif özfəaliyyət dərnəklərində drama və musiqili teatra maraq 
böyük idi və fəallığı, istedadı ilə seçilən Gülsüm Gülüstani adlı bir azərbaycanlı qız 
[4, 25] mütəmadi olaraq çeşidli opera və operettalarda rollar ifa edir.  

Azərbaycanın 1959-cu ildə Moskvada keçiriləcək Ədəbiyyat və İncəsənət 
Ongünlüyü qarşısında opera teatrımızın keçdiyi tarixi yol haqda kitabını nəşr etdirən 
rejissor Soltan Dadaşov opera səhnəmizdəki ilk qadın aktrisalar sırasında Xurşid 
Qacarın adını birinci çəkirdi: “1925-1926-cı il mövsümündə Azərbaycan Opera 
Teatrı dram teatrından ayrılaraq indiki M.F.Axundov adına teatrın binasında müstəqil 
fəaliyyətə başlamışdır. Azərbaycan operasında qadınlardan Xurşid xanım Qacar, 
Məhbubə Paşayeva, sonralar Fatma Gəncinskaya və başqaları çalışırdı.  

1923-24-cü il mövsümündə də yaradıcılıq fəaliyyətinə başlamış Xurşid xanım 
Qacar “Şah İsmayıl” operasında Gülzar, “Şah Abbas və Xurşid banu” operasında 
Xurşid banu rolunda, “O olmasın, bu olsun” musiqili komediyasında Gülnaz rolunda 
və “Arşın mal alan” musiqili komediyasında Gülçöhrə rolunda çıxış edən və Avropa 
qaydası ilə oxuyan ilk aktrisalardan olmuşdur” [4, 26]. 

Xurşid xanımın arxivində ömrünün opera illərindən saxladığı bir yadigar da 
var. 

İndi bu qəbil kağızları çox adam heç saxlamır. Çünki az qala hər gün, günaşırı 
hansısa tədbirə çağıran o qədər dəvətnamələr alırsan ki, hamısını saxlasan, onlara 
evdə yer çatmaz. Lakin sovet dövründə dəvətnamələr də xüsusi hallarda çap 
olunurdu və hətta onlar da Mətbuatda Dövlət Sirlərini Mühafizə edən İdarənin – 
senzuranın nəzarətindən keçirdi. 

Bu dəvətnamə isə sıradan olan bir tədbirə deyil, Opera və Balet Teatrının 50 
illiyinə səsləyir. O teatrın ki, onun yüksəlişlərində, ən çətin illərindəki dirçəlişlərində 
Xurşid xanımın əvəzsiz xidmətləri olmuşdu. Dəvətnamənin arasında 2 biletin 
kəsikləri də var. Parterdə, 14-cü sırada, 23-24-cü yerdə oturubmuşlar [22].  

Həmin bayram gecəsinə Xurşid xanım kimlə gedibmiş, həmin axşam orada 
kimlərlə görüşüb, nə söhbətlər ediblər? Daha bu sualların cavabı yoxdur. 

Ümidim gələn bircə 90 yaşlı Tofiq Bakıxanov idi. Ondan da 2020-ci il mayın 
6-da Xurşid xanımı soruşuram, tanışlığımız olmayıb deyir, Xurşid xanımla əmisi 
Məmmədxanın yaxşı münasibətləri olduğunu, evdə Xurşid xanımın adını tez-tez 
çəkdiyini deyir. 

Yenə Xurşid xanım özü kömək edir. Həmin gün səhnəyə də qalxıb, təltif də 
olunub, çıxış da edib. 

Arxivində qalan bir şagird dəftərində çıxışının mətni də qalır: “Əziz yoldaşlar! 
Sizi ordenli teatrımızın şanlı əlli illiyi münasibətilə salamlayır və ürəkdən təbrik 
edirəm. Teatr kollektivinin şəxsimə diqqəti məni qəlbən duyğulandırdı. Azərbaycan 
opera sənətinin uzun və şərəfli yolunun göstəricisi olan yubiley medalı ilə təltif 
edilməyimə görə də minnətdaram. Xoşbəxtəm ki, sizinlə birgə mənə teatrın 
yubileyini bayram etmək nəsib oldu” [14, 11]. 

Xurşid xanım “xoşbəxt” sözünün altından xətt çəkib və onun həmin əziz 
bayram günündə özünü bəxtiyar hiss etmək haqqı vardı. 

O, bu yolda can qoyanlardan idi. 
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Və kürsüdəydi, danışırdı: “Mən opera teatrının formalaşmasının lap başlan-
ğıcından, 1924-cü il mövsümündən bu səhnədəyəm və qadın rolları oynayan kişiləri 
əvəz edən ilk azərbaycanlı qadınlardanam. Mən 10 il bu səhnədə çıxış etmişəm. 
Sonra isə bir neçə il opera üçün kadrlar hazırlayan Opera studiyasına rəhbərlik 
etmişəm və həmin məzunların çoxu indi teatrda işləyirlər. Bütün bunlara görə mən 
teatrı öz doğma kollektivim hesab edirəm. Həmin səbəbdən də sizin yaradıcılıq 
yolundakı çətinlikləriniz mənim qəlbimə çox yaxındır və vokal sənətində, bədii 
sənətkarlıqda qazandığınız nailiyyətlər məni hədsiz sevindirir. 

Üzeyir Hacıbəyovun “Arşın mal alan” musiqili komediyası dünya şöhrəti 
qazandı. Bu əsərdə mənə dəfələrlə Gülçöhrə və Asiyanın partiyalarını oxumaq nəsib 
olub. “O olmasın, bu olsun”da Gülnazı ifa etmişəm. İkinci görkəmli bəstəkarımız və 
dirijor Müslüm Maqomayev 1938-ci ildə Moskvada dekadada oynanan inqilabi 
“Nərgiz” operasını yazdı. Mən 10 il ərzində Müslüm bəyin “Şah İsmayıl” operasında 
baş qəhrəman Gülzarın partiyasını ifa etmişəm. Daha sonra bu partiyanı ifa etməkdə 
mənim davamçım gözəl səsə malik aktrisa Umuxanım Əhmədova oldu” [14, 13-15]. 

Xurşid xanım unudulmaz səhnə tərəfdaşlarını da yada salır: “Mənim 
partnyorum əvvəlcə əla muğamatçı və artist olan Hüseynqulu Sarabski idi. 
Oyununun və səsinin zərifliyi ilə o, sözün əsl mənasında dinləyənləri valeh edirdi.  

Mənimlə birinci bariton müğənni, Aslan şah rolunun gözəl ifaçısı Hənəfi 
Terequlov da çıxış edib” [14, 15].  

*** 

Xurşid xanım kimi fəal ictimai mövqeli, səhnəyə büsbütün yeni ruh gətirmiş 
bir qadının varlığı gendən hər kəsə görünürdü və yeniləşməyə köklənən, vaxtın 
çağırışlarına cavab verməyə səy göstərən Azərbaycanda belə bir parlaq nümunə xeyli 
dərinlərə işləyən təsirini göstərirdi. 

Xurşid Qacara göndərilmiş və olsun ki, aldığı onlarla başqa məktubdan daha 
əziz, daha qiymətli və fədakarlıqlarına mükafat sayaraq saxladığı bu məktubda məhz 
həmin ovqat var. Bu məktub Xurşid Qacarın oçağkı Azərbaycan insanının şüurunda 
özünə necə yer tapması və hansı dəyişikliklərə bais olmasının nişanələrindəndir:  

“Çox hörmətli Xurşid xanım! Sizi bu mövsümdəki ilk çıxışınız və türk xalqı 
arasında qazandığınız rəğbətə görə təbrik edirəm. 

Sizi bir də hələ bizim türk qızlarının qapalı, çadrada olduğu vaxtlarda səhnəyə 
çıxmış yeganə mədəni aktrisa olaraq salamlayıram.  

Beləliklə də, Siz unudulmuş türk qadınına cəmiyyətə çıxmaq, indiki gənc qadın 
aktrisalara səhnəyə gəlmək üçün yol göstərdiniz. 

Sizə baxaraq mənim valideynlərim teatr işçisinə baxışlarını dəyişdilər. Çünki 
əmin oldular ki, səhnədə yalnız yüngülağıllı qadınlar deyil, mədəni, ciddi, uşaqlara 
və gənc qızlara yaxşı nümunə göstərən namuslu türk xanımları çalışırlar. 

Çox hörmətli Xurşid xanım, sözlərlə və kağız üzərində Sizin türk teatrı və türk 
xalqı üçün nələr etmiş olduğunuzun hamısını ifadə etmək mümkünsüzdür. Sizə 
gələcəkdə daha böyük müvəffəqiyyətlər qazanmağı arzu edirəm. 

Sizə ehtiram bəsləyən Alya xanım” [1, 1-2]. 
Aşağıda Xurşid xanımın qara karandaşla qeydi var: “Adilə xanım Məmmədova 

hazırda Azərnəşrdə işləyir” [1, 2]. 
*** 
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Xurşid Qacarın operada oxuduğu və qeyd-şərtsiz əvəzolunmaz olduğu 1924-
27-ci illərdə hələ heç Bakı şəhərində evi də yoxmuş, Yefim Saratovlu küçəsi, 40-da 
yerləşən yataqxanada qalırmış [20]. 

Və teatr, dünyanın hər yerində olduğu kimi, teatrdır və hər yerdə olan sayaq, 
bizim operada da dedi-qodular da varmış, umu-küsülər də, intriqalar da, 
qəlbədəymələr də. 

Teatr rəhbərliyinin aprelin 13-də (il göstərilmir), yəqin ki, Xurşid Qacarın 
yazılı şikayətinə cavab olaraq ona göndərdiyi kiçik sakitləşdirici məktub: “Yoldaş 
Xurşid xanım! Sizə məşq vaxtı “Karmen” operasında Mikaello rolu tapşırılmasına 
baxmayaraq, tamaşa vaxtı həmin rolun ifasına buraxılmamağınız haqda daxil olmuş 
müraciətinizi nəzərə alaraq bu ayın 18-nə sizin Mikaello rolunda iştirakınızla 
“Karmen”in nümayişini təyin edirəm” [11]. 

Lakin belə xırda-xırda narazılıqların üst-üstə yığılaraq günlərin birində Xurşid 
xanımı hövsələdən çıxarması, onu işdən getmək haqda ərizə yazmağa sövq etməsi də 
olub. Bir neçə gün əvvəl yazdığı həmin ərizəyə qoyulmuş dərkənar onu bir az da 
əsəbiləşdiribmiş və Opera Teatrı müdiriyyətinə 1933-cü il oktyabrın 8-də surətini 
özündə saxlamış olduğu (həmin surət qalmasaydı, təbii ki, bu hadisədən də xəbərsiz 
qalardıq) belə bir növbəti ərizə təqdim edir:  

“Opera Teatrının direktoru Kərimov yoldaşa. 
Rəhbərlik etdiyiniz teatrdakı işimdən azad olunmağım barədə sentyabrın 28-də 

yazdığım ərizəyə oktyabrın 6-da qoyduğunuz dərkənarla bu gün tanış olandan sonra 
yenidən bəyan edirəm ki, mənə teatrda işləmək üçün yaradılmış şərait qəbuledil-
məzdir. Ona görə də teatrdan getməyimi qəti şəkildə təkid edirəm. Sizin mənim 
kvalifikasiyam haqda yazdığınız rezolyusiyaya gəlincə, hesab edirəm ki, 9 il eyni 
teatrda işləmiş, bu mövsümün afişasında da adı birinci dərəcəli artistlər sırasında 
olan aktrisaya münasibətdə bu, tamamilə qeyri-normal bir haldır” [15].  

*** 

1923-cü ildə Nəriman Nərimanovun təşəbbüsü ilə gələcək Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyasının təməli sayıla biləcək Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö 
Cəmiyyəti yaradılmışdı. Qısa zaman ərzində xalqımızın tarixi və mədəniyyətini 
araşdırmaq istiqamətində böyük işlər görmüş həmin Cəmiyyətə Xurşid xanımla sıx 
yaradıcılıq əlaqələri olan görkəmli yazıçı və dramaturq, eyni zamanda SSRİ Elmlər 
Akademiyası Diyarşünaslıq bürosunun müxbir üzvü Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 
başıçılıq edirdi [25, 54]. 

1925-ci il noyabrın 8-də Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin 
yaradılmasının 2 illiyi münasibətilə təntənəli mərasim keçirilir və həmin tədbir 
öncəsi əvvəlcə oktyabrın 19-da Cəmiyyətin İncəsənət alt komissiyasının üçüncü 
plenumu baş tutur. Həmin alt komissiyanın təşkilatçısı Hənəfi Terequlov Xurşid 
xanıma göndərilən bildirişdə onu sadəcə ənənəvi sözlərlə dəvət etmir, “iştirakınız 
fövqəladə dərəcədə zəruri və arzuolunandır” [10] yazır. 

Noyabrın 8-də “Satiraqit” türk teatrının binasında Cəmiyyətin 2 illik yubileyinə 
həsr edilmiş təntənəli iclas Leninqraddan dəvət olunmuş professor (1932-ci ildən 
SSRİ Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, 1945-ci ildən Azərbaycan Elmlər 
Akademiyasının fəxri üzvü) İvan İvanoviç Meşşaninovun (1883–1967) “Urartu mixi 
yazıları əsasında Azərbaycan haqqında ən qədim məlumatlar” adlı elmi məruzəsi ilə 
başlanır. Daha sonra isə həm musiqi, həm də teatr üzrə alt komissiyaların ayrıca 
məruzələri dinlənilir və hər iki məruzədə adı dönə-dönə çəkilənlərdən biri Xurşid 
xanım Qacar idi [25, 63-64]. 
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“Kommunist” qəzetinin daimi “Teatr və musiqi” rubrikasında “Arşın mal alan” 
haqqında digər yazını Xəlil İbrahim qələmə alıb. “Kanun-i saninin (dekabr –R.H.) 6-
da “Arşın mal alan” yeni qüvvələr iştirakilə 2-ci dəfə oynandı. Əvvəla onu qeyd 
etmək lazımdır ki, bu gecə ümumiyyətlə qadınlar erkəklərə faiq gəliyorlardı. Çünki 
dörd qadın rolunu yaxşı, erkəklər isə zəif apardılar. Fəqət rollara keçmədən əvvəl 
bəzi cəhətləri qeyd edəlim. 

Birinci calib-i diqqət (diqqəti cəlb edən  – R.H.) burasıdır ki, bu gecə orkestro 
ilə aktyorlar arasında əslən rabitə yox idi. Birinci pərdədə əvvəlcə Əskər tarsız 
başlayır, orkestro bir, Əskər isə başqa bir pərdə götürüyor. Ahəng pozuluyor, dirijor 
pərdəyi saldırıyor. Sonra hər musiqi nömrəsində dirijor gah sağa, gah sola, gah da 
aktyora acıqlanıyor. Yenə də düz getməyir ki, getməyir. Görünür ki, orkestro eləmək 
zəif və az olmuşdur. Digər tərəfdən, nədirsə rejissorluq əslən qrimlərə diqqət 
verməyir. Səhnədə qrim simayı dəyişdirmək üçün isə, bu da lazım olan yerdə qocayı 
cavan, cavanı qoca, göyçəyi çirkin və biləks etməkdən ibarətdir. 

…Nəhayət, 3-cü məclisdə Soltan bəyin evi bəy salonundan ziyadə qəza 
məscidlərinə oxşayırdı. Amma “sütun”lar onun da üslubunu pozuyordu. 

…Oynayanlara gəlincə, xala (Əzizə xanım), Asiya (Sona xanım) və Telli 
(Zərrintac) rollarını yaxşı və təbii bir surətdə keçirdilər. 

Gülçöhrə rolunda ilk dəfə çıxan Xurşid xanım rolunu, xüsusən musiqi 
nömrələrini çox müvəffəqiyyətli keçirdi. Eyni zamanda ifadəsi (danışığı) 
gözlədiyimizdən yaxşı keçdi. Ümumiyyətlə, Xurşid xanım bu rolu keçən dəfə ifa 
etmiş olan Fatimə xanıma səbqət etdi (üstün gəldi, onu arxada qoydu, ötdü – R.H.) və 
Məğfurə ilə rəqabət edə bilir (lakin ümumiyyətlə demək lazımdır ki, bu rol Xurşid 
xanıma da yaraşmıyor). 

Əskər rolunu ilk dəfə Bağırof oynadı. Fəqət səsi nə qədər yaxşı idisə, oyunu 
süst, hərakatı zəif idi və bir qədər tələsiyordu. Ümumiyyətlə, Sarabski ilə rəqabət 
edəmədi. 

Yoldaş Atamalıbəyov çox çalışdı ki, Süleyman rolunu yaxşı oynasın, lakin özü 
də boynuna alır ki, bütün səylərinə rəğmən, müvəffəq olamadı. Çünki Süleyman şən, 
şalayin, oynaq bir roldur. Atamalıbəyov isə ciddi və ağır rolları yaxşı oynayır. 

Yanmərdanova gəlincə, çox zəifdir və bu rola layiq deyildir. 
Bu gecəki rolunda ilk dəfə çıxan yoldaşlardan erkəklər arasında gənc aktyor 

Şarsplı hamıdan artıq müvəffəq oldu” [8]. 
Opera teatrımızın beşiyi başında duranlardan olan Hüseynqulu Sarabski (1879–

1945) səhnəmizin qadınsızlığının əziyyətini öz səhnə ömründə bilavasitə yaşayan-
lardan idi və 1908-ci ildən 1920-ci ilə qədər dəfələrlə kişi Leylilərlə, Əslilərlə, 
Gülçöhrələrlə, Xurşidbanularla... səhnə tərəfdaşı olmuş görkəmli müğənni 1935-ci 
ildə “Zarya Vostoka” qəzetində dərc edilmiş “Yeni məsud həyat” adlı məqaləsində 
operamızın qazandığı uğurlardan bəhs edərkən səhnəmizdəki istedadlı ifaçı qadınlar 
mövzusuna xüsusi diqqət ayırır və bu sırada Xurşid xanımın adını əvvəldə çəkirdi: 
“Türk Dram Teatrında Mərziyə, Sona xanım, Fatma xanım, Qədərli çalışmaqdadır. 
Operada Xurşid xanım Qacar, Şövkət xanım Məmmədova, Həqiqət Rzayeva, Sona 
Mustafayeva, Firuzə Ağayeva, Balabacı Muxtarova. Hələ nə qədər Dövlət 
Konservatoriyasında oxuyan, nə qədər Moskvaya təhsil almağa gedən var” [24]. 

*** 

Xurşid xanımın üstünlüklərindən biri də bu idi ki, o, şərqli ola-ola həm də 
qərbli idi. Bunu 1935-ci il noyabrın 18-də Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığının 
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Böyük Dövlət Teatrında təşkil etdiyi “Birinci böyük Şərq–Avropa konserti” də əyani 
şəkildə nümayiş etdirir. 

O.M.Bron və doktor A.A.İonesyantsın idarəsi ilə keçirilən həmin konsertdə 
Seyid Şuşinski, Hüseynqulu Sarabski, Hüseynağa Hacıbababəyovla yanaşı Zaxarova, 
Atamanova, Olxovski, Moribel, Livinenko çıxış edirdilər. Afişada Xurşid xanımın 
adı birinci idi və bu azərbaycanlı xanım həmin konsertdəki iki qütbün tən ortası da 
hesab edilə bilərdi. Xurşid xanım həm konsertin Şərq tərəfindən tək qadın idi, həm 
də onun ifa etdikləri musiqi quruluşu və ifa tərzi baxımından Avropaya aid olmaqla 
yanaşı, mahiyyətiylə milli idi [3]. 

Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin qurulmasının 15-ci ildönümündə Dövlət 
Opera Teatrının daimi fəaliyyət göstərən Opera studiyasının fəaliyyətə başlaması ilə 
bağlı “Bakinskiy raboçiy” qəzetinin müxbiri Xurşid xanım Qacardan müsahibə də 
almışdı [23].  

“Studiyanın yaranması ilə teatr ilk dəfə olaraq öz gənc kadrları ilə əsaslı 
yaradıcılıq işi aparmaq imkanları qazanır”, – söyləyən Xurşid Qacar görülən ilk 
tədbirlərdən bəhs edərək bildirirdi: “Ən istedadlı gəncləri seçmək məqsədi ilə biz 
studiyaya qəbul haqda müsabiqə elan etmişik və həmin müsabiqədə 40-dan çox 
müğənni iştirak edib.  

Studiyada həmçinin Dövlət Operasının cavan artistləri də təhsil alacaqlar. Bir 
qayda olaraq biz studiyaya bitkin musiqi təhsilli oxuyanları götürürük. Eyni zamanda 
biz qabiliyyətli, ancaq xüsusi hazırlığı olmayan cavan müğənniləri də təhsillə təmin 
edə bilməkçün studiyada vokal sinfi açırıq” [23]. 

Xurşid xanım studiyanın hansı proqram üzrə işləyəcəyini də vurğulamağı lazım 
bilir: “Bizim studiyanın proqramı əsasən Moskva Böyük opera teatrı studiyasının 
proqramı tipində qurulur. Tədris-istehsalat işinin özünü isə 1936-cı ilin yanvarından 
başlayacağıq” [23]. 

Qısa məqaləsində Əfrasiyab Bədəlbəyli “həm “O olmasın, bu olsun”un müasir 
gerçəklikdəki yeri məsələsinə toxunur, həm ayrı-ayrı ifaçıların ifasındakı uğurlu və 
uğursuz cəhətlərə diqqət yönəldir, həm orkestri, həm xoru səciyyələndirir. Xurşid 
xanımın ifasının yaxşılığı ayrıca qeyd olunanların cərgəsindədir: “O olmasın, bu 
olsun” vaxtilə həyatdan çox da uzaq olmayıb bir dərəcəyə qədər doğru bir müəks idi. 
Orada göstərilən tiplərin həman həpsi keçirmiş olduğumuz həyatdan alınmışdırlar. 

Fəqət həyati əsərlərin özlərinə məxsus müəyyən bir dövri oluyor. Həyat ilə 
iləriləyə bilməyib geridə qalıyorlar. 

Bilxassə, əxlaq və təbiyələri dolayısıyla keçmiş mühitimizin birər mənfi 
fərdləri sayılan “O olmasın, bu olsun” tipləri bugünkü həyatımızda əski mövqelərini 
təmamilə qeyb etmiş, özləri də qayib olmuşlardır.  

Ona görə “O olmasın, bu olsun” bu gün yalnız keçmişimizi xatırlada biləcək 
bir musiqi komediyasıdır (Əlbəttə, Əfrasiyab Bədəlbəylinin bu fikirləri ilə 
razılaşmaq çətindir. Lakin həmin sətirlərin hansı tarixi şərait içərisində yazıldığını, o 
çağın hakim ideologiyasının mətbuatdan, yazan qələmdən nə istədiyini də 
unutmuruq. Sovet cəmiyyətini qüsursuz göstərmək cəhdi bu xəsis qeydlərə belə 
sirayət etmişsə də, həmin dövrün ictimai-siyasi və sosial mühitini göz önünə 
gətirəndə hiss edirik ki, Üzeyir bəyin qəhrəmanları həmin illərə uyğun şəkildə necə 
həyatda idilərsə, “O olmasın, bu olsun”un yazılmasından ötən bir əsrlik müddətdə də 
başqa görkəmdə və biçimdə yenə də diridirlər – R.H.).  

Ümumiyyətlə, operetta musiqisi, təbiidir ki, nisbətən sadə və yüngül olur. “O 
olmasın, bu olsun”da olduqca sadə, ibtidai bir orkestrovka və harmonizasiya vardır. 
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Çəharşənbə günü noyabrın 11-də bu əsər Böyük teatrda oynandı. İştirak 
edənlərdən Sərvər rolunda Hüseynağa Hacıbababəyov zəif idi. Bütün hərəkətlərini 
sanki cəbrən icra ediyordu. Odur ki, açıq bir süniliyin nəşət etməsinə bais oluyordu. 
Məşədi İbad rolunda Mirzağa Əliyof yaxşı idi. Xüsusən son pərdədə Sərvər 
qaçdıqdan sonra səs-küy salması və ürəyinin getməsi müvəffəqiyyətli idi. 

Həmçinin Gülnaz rolunda Xurşid xanım yaxşı idi. 
Sayir iştirak edənlər ümumi ahəngi düzəltməyə çalışıyordular. 
Quruluş etibarilə nəzər-diqqəti cəlb edəcək bir yenilik yox idi. 
Bir dərəcəyə qədər ixtisara uğramış orkestroyu Müslüm bəy yaxşı idarə 

ediyordu. Xor unison idi” [5]. 
Əfrasiyab Bədəlbəylinin “Kommunist” qəzetində 10 gün sonra işıq üzü görən 

digər yazısı artıq Üzeyir bəyin başqa məşhur operettası – 1925-ci il teatr 
mövsümündə noyabrın 25-də Opera Teatrında tamaşaya qoyulan “Arşın mal alan” 
haqqındadır. Əfrasiyab Bədəlbəylinin tənqidi özünəxas dəqiq, obyektiv təhlillər və 
əsaslı iradlar üzərində qurulub. Nəinki rejissor, orkestr, ifaçılar haqda mülahizələrini 
bölüşür, hətta tamaşaçıdan, tamaşaçıya ifrat sərbəstlik verən teatr administrasiya-
sından narazılığını da içərisində saxlamır. Yazır ki, dərs olsun və belə hallar 
gələcəkdə təkrarlanmasın: “Teatr müdiriyyəti körpə uşaq gətirənlərə deməlidir ki: 
“Onların teatroya gəlmələrinə hələ 7-8 il var” [5]. 

Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənətinin 1938-ci ildə Moskvada keçirilmiş 
ongünlüyü respublikanın mədəni həyatında o dövrdə mühüm əks-sədalar doğurmuş, 
Azərbaycan mədəniyyəti və sənət xadimlərimizin daha geniş çərçivədə tanınıb 
şöhrətlənməsinə meydan açmış əlamətdar hadisə idi. 

Bunu da nəzərə alsaq ki, mahiyyəti ilə bayram olan bu hadisə bütün Sovet 
İttifaqında, o sıradan Azərbaycanda müdhiş repressiyaların baş tutduğu, insanların 
ruhi sarsıntı və səksəkə içərisində yaşadığı vaxt kəsiyində baş verirdi, gələn hər xoş 
xəbərin necə şəfaverici təsəlli olduğu, ürəklərdə nə qədər xoş ümidlər oyatdığı 
təsəvvür edilə bilər. 

Həmin dekadadan SSRİ Xalq artisti kimi qayıdan, 1920-ci ilin aprelindən bəri 
başı üzərində hər an qılınc kimi asılı qalan repressiya xofundan, nəhayət ki, xilas 
olan, Stalinin birbaşa zəmanəti ilə kommunistlər cərgəsinə qəbul edilən Üzeyir bəyin 
və onun çox məsləkdaşının, tələbələrinin həyatında yeni və coşqun, daim yaşayacaq 
sənət bəhrələri ilə zəngin mərhələ başlandı. 

Dekadaya elə əvvəldən də məhz belə uğurlu qapılar açacağı ümidləri bəslənirdi 
və mədəni mühitimizdə müəyyən yeri olan hər kəs çox istəyirdi ki, Moskvaya 
gedəcək heyətin tərkibinə o da daxil edilsin. Siyahının ətrafında isə qəliz pərdəarxası 
qarşıdurmalar da cərəyan edirdi, xəbis addımlar da atılırdı, məkrlər də törədilirdi. 

Təbii ki, tarixin bu qaranlıq səhifələrini qismən də olsa bərpa edə bilməkçün üz 
tutula biləcək xatirə daşıyıcılarının təxminən heç biri artıq həyatda yoxdur. Amma 
bəzi qeydə alınmış xatirələr və günümüzə çatmış tək-tək sənədlər müəyyən 
qənaətlərə gəlməyə imkan yaradır. 

Dekada ərəfəsində heç də rahat sayıla bilinməyəcək səksəkəli günlər, həbs 
təhlükəsi qorxusu ilə yaşayan Hüseynqulu Sarabski üçün digər narahat məqam da bu 
idi ki, onun baş rolda oynadığı operaların heç biri Moskvaya aparılmayacaqdı. 
Demək, onun dekadada iştirakı da alınmaya bilərdi. Bu isə kənardan bütün başqa 
mənəvi sıxıntılarından əlavə dövlətin gözündən düşməyin əlaməti təəssüratı yarada 
bilirdi. Lakin yaxşı əl qabiliyyəti olan Hüseynqulu Sarabski dekadaya Azərbaycan 
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sərgisinin rəhbəri kimi aparılır və önündə gedənlərdən biri olduğu Azərbaycan 
mədəniyyət xadimləri cərgəsindən bu minvalla kənarda qalmır [2]. 

Maestro Niyazi Moskva səfərinə qatılmaq yolunda cərəyan edən intriqaların 
aşağı və yuxarı səviyyələrdə hətta bəzən tragikomik hallar yaratdığı barədə 
təfərrüatları da söyləyirdi. Anonim məktublardan tutmuş şərləmələrədək hər cür 
fəndlər işə salınırmış. Maestro Niyazi bir musiqiçinin Üzeyir bəyin yanına gələrək 
orkestrdəki kontrabasçalanın Moskvaya aparılacağı təqdirdə bunun yaxşı nəticələr 
verməyəcəyini söyləyir. Niyəsi soruşulanda çox çək-çevirdən sonra həmin şəxs deyir 
ki, bəs kontrabasçalan mavidir. Üzeyir bəy özünə xas sarkazmla bu mərdiməzarın 
səsini kəsir: “Tutalım lap elədir, kontrabası ki əli ilə çalacaq!” [21] 

Elmi olmaq niyyətli yazıda məişət detalları kimi ayrıntıların yer alması yersiz 
sayılmasın. Bu dəlillərdə tarixin gerçəkləri və vaxtın mənzərəsi var. 

Xurşid Qacar kimi bir təcrübəli sənətkar, Azərbaycan operasının yüksəliş-
lərində əvəzsiz xidmətləri və dekadada nümayiş etdiriləcək “Nərgiz” operasının 
səhnəyə hazırlanmasında da əməkləri olan bu güclü ifaçı məhz qərəz, bədxahlıq 
nəticəsində siyahıya salınmır. Bu, müğənnini çox sarsıdır və hər şeydən küsür.  

1938-ci il fevralın 27-də Azərbaycan Xalq Komissarları Şurası yanında 
İncəsənət İşləri üzrə İdarənin rəisi Mirzə İbrahimova incik ərizə ilə müraciət edir, 
Bakıda – Dövlət Opera Teatrı, Opera studiyası, Musiqi nəşriyyatındakı 14 illik 
fəaliyyətinə, Azərbaycan operasında faktiki ilk aktrisalardan olmasına rəğmən belə 
münasibəti anlamadığını və onunla bu cür davranılmasının çox ədalətsiz olduğunu 
yazır, öz arzusuyla tutduğu vəzifədən kənarlaşdırılmasını istəyir [14]. 

Yəni Xurşid Qacar həmişə belə olmuşdu. Haqsızlıq görəndə dinməməyə tabı 
çatmamışdı. İstər bu haqsızlıq ona qarşı olsun, istər başqalarına qarşı yönəlsin. 

Ömrünün müxtəlif illərində təzyiqlərə və təqiblərə, sərt tənqidlərə məruz qalsa 
da, yetərincə möhkəm insan olan Xurşid xanım müqavimət də göstərmişdi, yalnız 
müdafiə mövqeyində dayanmaqdan uzaq olan cod bir üslubda ifşaçı çıxışlar da 
etmiş, ona qarşı olanları küncə sıxışdırmışdı, 1920-30-cu illərin yalnız bolşevik 
mətbuatına deyil, elə inqilab havalı adi yığıncaqlarına xas olan pərdə saxlamayan, 
kəskin, bəzənsə lap amansız ritorika ilə fikirlərini açıqca bəyan etmişdi [16]. 

1933-cü ildir, Opera teatrında Qadınlar bayramı günündə teatrın kollektivi ilə 
Fəhlə-Kəndli Müfəttişliyinin briqadası (sovetləşmənin ilk onillərində sonraların Xalq 
Nəzarəti komitələrinin bənzəri, amma səlahiyyətləri daha da çox və komissarlıq 
statuslu belə qurum da olub) birgə iclas keçirir və Xurşid Qacar söz alaraq kürsüyə 
çıxır. Bütün əlamətləriylə bu çıxış epoxanı dəqiq səciyyələndirir. Bu çıxışda vaxtın 
rəngi yalnız nitqin cod üslubunda, sərt ifşaçı mövqe nümayişində üzə çıxmır. 
Danışan bir qadındır və həmin gündən 20-25 il əvvəl bir azərbaycanlı qadının nəhəng 
bir auditoriya qarşısında bu tərzdə nitqini kim təsəvvür edə bilərdi? 

Xurşid xanım həmin çıxışı rusca etmişdi və o nitqin makinada çap edilmiş 
mətni də qalmışdır. Yəni bu mətn həmin çıxışı tam və dəqiq əks etdirir. Çünki bütün 
iclas stenoqrafik olaraq yazıya alınıb və Xurşid xanıma da, yəqin ki, öz istəyi ilə 
həmin iclasın protokolundan öz nitqinin mətni çıxarış olaraq verilib. Belə danışırdı: 
“Bu gün martın səkkizi bizim bayramımızdır – qadınların bayramı. Mən sizə hər şeyi 
olduğu kimi danışacağam. Yoldaşlar, əvvəlki bütün natiqlərin teatrdakı xoşagəlməz-
liklər barədə fikirlərini eşitdik. Əvvəl-axır bilmək istəyirsən ki, bəs bu xoşa-
gəlməzliklər nədən ibarətdir. Bunu teatrdan kənarda axtarmağa ehtiyac yoxdur. Bu 
teatrı kim idarə edib? Rəhbərlik necə həyata keçirilib? Sanki bir üçbucaq. Bu 
üçbucaqda kimlər olub? Səttarov, Terequlov, Nayqov. Ən yuxarı nöqtədən, 
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Səttarovdan başlayım. Həmişəmi yoldaş Səttarov möhkəm bir xətt tutub gedirdi və o, 
hərəkətlərində haqlı idimi? Xeyr! O, hər şeyi öz subyektiv nöqteyi-nəzərindən və 
vahid rəhbərliyi subyektivcəsinə dərk etməsi baxımından idarə edirdi. Elə onun 
bizim operanın bədii heyəti qarşısında administrasiyasının iclasındakı çıxışını 
götürək. Deyirdi ki, mən necə kommunist və təsərrüfatçıyam gəncləri müdafiə etmək 
üçün 12 min rubl tapa bilməyim? Bir həftə sonra isə həmin cavanların hamısını elə 
dərbədər saldı ki, onlar Fəhlə-Kəndli Müfəttişliyi ilə teatr arasında sədəqə gəzən kimi 
çörək kartoçkalarından ötrü yollarda qaldılar.  

Bütün başqa hallarda olduğu kimi, burada da, gördüyünüz kimi, ortada olan 
yalnız yalan idi” [16, 1]. 

Bir Azərbaycan qadını tribunadan belə kəskin danışa bilirsə, həqiqət saydığını, 
nöqsan bildiyini belə qətiyyətlə dilə gətirirsə, bu, artıq epoxanın özünüifadəsi 
deməkdir. Çünki 15-20 il öncə bir Azərbaycan qadınından belə ötkəmliyi gözləmək 
xam xəyal olardı. Sadəcə, nə mühit bununçün yetişmişdi, nə də içərisində olduqları 
mühit Azərbaycan qadınını bu sayaq dilli-dilavər, bunca ictimai mövqeli etmişdi. 
Doğrudur, Xurşid Qacar Bakıya Moskvadan gəlmişdi. Ancaq 15-20 il əvvəl nəinki 
bir müsəlman şəhəri olan Bakıda, heç Moskvada da qadınlarda bunca ictimai fəallıq, 
həm də dövrün inqilabi ovqatına uyğun olan bu təhər açıq, sərt ifadə tərzi yox idi. 

Xurşid xanım yalnız hədəf seçdiyi müəssisə rəhbərini tənqid etmir, onu 
müdafiəyə cəhd edən yetərincə nüfuzlu həmkarını da kəskin şəkildə inkar və 
məzəmmət etməkdən də çəkinmir: “Burada Bülbül yoldaş dedi ki, Səttarov 
təsərrüfatçıdır. Mən isə deyirəm ki, o, başdan-ayağacan qeyri-təsərrüfatçıdır! Onun 
sayəsində teatrın ixtiyarında olan qüvvələr tam həcmdə və rasional şəkildə istifadə 
edilməyib. Nəyə görə Kuçenko kimi gözəl tenor olduğu halda onun əvəzedicisi 
Korobeyçenko dəvət edildi və nədən ona böyük pullar ödənildi, nə üçün onun adı 
afişada iri hərflərlə yazılır? Ayrı-ayrı adamları nə qədər lağa qoymaq olar? Məgər 
budur təsərrüfatçılıq? Bəs onun bir direktor kimi Moskvaya truppa yığmaq üçün 
səfəri? Biz ona truppa toplamaq halı olan bir mütəxəssis kimi baxmırdıq. Səfəri 
əsnasında o, truppanın tərkibinə kimi dəvət etdi, kiminlə danışıqlar apardı, niyə 
danışıqları elə teleqraf vasitəsilə həyata keçirmədi? Məgər Moskva Səttarov deyilən 
adamı tanıyırdı? Moskva onun haqqında çox mənfi fikirdədir. Bir çox aktyorlar 
mövsümü yarımçıq qoyub getdilər. Respublikanın əməkdar artisti Boqolyubov və 
dirijor Şefer kimi mütəxəssislərə münasibət necə idi?  

Yoldaş Boqolyubov yararsız kimi qiymətləndirildi və cürbəcür hədyanlarla 
kabinetdən qovuldu.  

Bəli, əlbəttə ki, Rusiyada bilmirlərmiş ki, Boqolyubova niyə əməkdar artist adı 
verirlər və Səttarovdan icazə almağı unudublarmış. Şeferə olan münasibət indiyədək 
müəmmalı qalır.  

Yoldaş Şefer teatrda 6 ildir ki, işləyir və məntiqlə Azərbaycan teatrı onun 
xidmətlərini dəyərləndirməli idi. Təşəkkür etmək əvəzinə Səttarov onu da isteh-
salatdan qovur və biz onu müdafiə edəcək bir söz deyə bilmirik. Dərhal boğazı-
mızdan yapışırlar. Məgər bu, özünütənqidi sıxışdırmaq deyil? Ümid edirəm ki, Fəhlə 
Kəndli Müfəttişliyinin briqadası Şeferin də məsələsini yaxşı araşdıracaqdır. Axı belə 
məsələləri dar çərçivədə həll edib kağızlarını da haradasa masaların siyirtmələrində 
gizlətmək olmaz. Biz, sovet ictimaiyyəti öz həyati məsələlərimizin müzakirələrində 
iştirak etmək istəyirik və özümüzə qarşı diqqət tələb edirik. Səttarov adamları 
işlərinin keyfiyyətinə görə yox, onların öz adamı olub-olmaması baxımından 
qiymətləndirirdi. Daha sonra, teatrın türk bölümündəki qüvvələrə qarşı etinasızlığı 
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götürək. Teatrda 2 ildir ki, işləyən aktrisa Məmmədova nə iləsə razılaşmadığına görə 
kabinetdən qovulur.  

O, üçbucağın daxilində, daha doğrusu, üçbucağın bir bucağında əriyib yox 
olmadı. Beləliklə, “Niyə bu qadın burada, Azərbaycanda işləmir?” kimi rəsmi 
müraciətlərə o, cavab verir ki, nə qədər Səttarov orada oturub, ora mənim ayağım 
dəyməyəcək. 

Sual verirəm: vəzifə səlahiyyətlərindən şəxsi məqsədlər üçün istifadə edilibmi? 
Əlbəttə, bəli! İnşaat işlərinin belə qızğın getdiyi, material, işçi qüvvəsi çatışmadığı 
bir vaxtda Səttarovun ixtiyarı vardımı evində təmir etdirəydi? O, teatrdan gipsalit, 
çox çətin tapılan dikt, şüşə, çilçıraq və digər şeyləri götürüb aparır.  

Yoldaş Metelin, yoldaş Baqdasarov, niyə susursunuz, mən haqlı deyiləmsə, 
etiraz edin” [16, 1]. 

Xurşid Qacar ziyalı bir qadın idi, zərif ruh daşıyıcısı bir xanım idi. Əslində bu 
deyiş tərzi heç ona və onun kimi kübar qadınlara xas deyil. Çox da ki, söylədikləri 
müşahidə etmiş olduğu, bildiyi həqiqətlərdir. Danışığın, tənqidin, daha dəqiqi – 
ifşanın bu tərzini sovet gerçəkliyi formalaşdırıb. Bir neçə il sonra bu cür ifşaçılıq 
ənənəvi hal alacaq. 

Xurşid Qacarı doğma nənəsi kimi qəbul etmiş, ilk uşaqlıq illərindən onun 
himayəsində olmuş və həyatdan erkən gedən Nadir Əliyev adlı dostumuz vardı (İndi 
Avropada məşhur olan pianoçu həmin Ədilə Əliyevanın qardaşı). Hələ 1970-ci illərin 
sonlarında mənə Xurşid nəvazişkarlığı, qayğıkeşliyi haqqında danışmaqla yanaşı 
dəmir iradəli, çox zabitəli, güzəştsiz qadın olduğunu da söyləyirdi. Ancaq bir var bu 
keyfiyyətlər insani münasibətlərdə, ailə içərisində, doğmalara, yaxınlara münasibətdə 
təzahür etsin, bir də var ictimai səciyyə daşısın, həmin adamın, xüsusən də bir 
qadının iş həyatında görünsün. Təbii ki, büsbütün fərqli münasibət səviyyələri 
deməkdir. Sovet epoxası insanlara prokuror, müstəntiq ədaları ilə danışıb-rəftar 
etməyi, münasibətlərin bu tərzini həyat, davranış ülgüsünə döndərməyə cəhd edirdi 
və elə Xurşid xanımın da nitqindən göründüyü kimi, 1920-ci illərin sonları, 1930-cu 
illərin əvvəllərində artıq buna müvəffəq də olmuşdu: “Üçbucağın digər nöqtəsi 
yoldaş Terequlova keçirəm. Belə görünür ki, onun başı öz işlərinə çox qarışıbmış ki, 
burada az olurdu, bizim gündəlik işlərimizdə iştirak etmirdi və ona görə də baş 
verənlər barədə səsini qaldırmırdı. Sadədilliyi, hər deyilənə inanması ucbatından onu 
yanlış istiqamətə yönəltmişlər.  

Yəqin, sizi maraqlandırır ki, üçbucağın üçüncü küncü, yerli komitənin sədri 
Nayqovun rolu nədən ibarət idi? O və onun ailəsi – özü, arvadı, oğlu maddi cəhətdən 
Səttarovdan tam asılı olduqlarından subyektiv mövqeli rəislərinin dediyi ilə oturub-
dururdu. Nayqov həmkarlar təşkilatının nümayəndəsi ola və istehsalatın maraqlarını 
qoruya bilməzdi. 

Sizə Valentinov haqqında nə deyim? Simasızlaşdırılmış mütəxəssis. Onu da 
bütün kollektiv kimi terrorizə edirdilər. Onu hətta xidməti ərazidən məhrum 
emişdilər. Onun nə kabineti, nə stol-stulu, nə oturası yeri vardı. Həmin səbəbdən də 
biz aktyorlar onu bütün teatr boyu axtarmalı olurduq. Öz keçmiş kabinetinin üstündə 
mənzili olan Valentinov istehsalatdan ayrı salınmışdı və teatra daxil olmaq üçün o, 
pərdənin arxasından dövrə vurub gəlməli idi. Valentinovun bu məcburi təcridi ona 
görə baş vermişdi ki, Səttarov onun mənzilinin bir hissəsini guya elmi tədqiqat 
kabineti üçün istifadə etməyə qərar vermişdi.  

Həmin yerdə hansı elmi tədqiqat işləriylə məşğul olurdular, – mənə bəlli deyil, 
mən ora az gedirdim və ola bilsin ki, teatrdan kimsə həmin kabinetə tez-tez baş 
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çəkirmiş, onlara orada görülən elmi işlər daha yaxşı məlum olar. Bəlkə Səttarovun ən 
yaxın əməkdaşı və müavini yoldaş Ginzburq bizə həmin elmi tədqiqat kabineti 
haqqında nəsə danışa bilər? Doğrudur, Ginzburq Səttarovun təsərrüfat məsələləri 
üzrə müavinidir, ancaq teatrda baş verən qatmaqarışıqlıqda Ginzburq üçün heç bir 
xidməti və şəxsi tapşırığı yerinə yetirmək çətinlik törətməzdi. Ola bilsin, o, tədqiqat 
kabinetinin əsərlərindən agahdır. Deməliyəm ki, yoldaş Ginzburq sinizmin elə bir 
həddinə çata bilib ki, xorun solisti oğru Burşteyni işdə saxlamaq, onu müdafiə 
etməkçün dəridən-qabıqdan çıxır, o biri yandansa onun kor-koranə tabe olduğu 
birbaşa rəisi Səttarov mədəni türk qızlarını teatrdan kənarlaşdırır” [16, 1-2]. 

Xeyli geniş olsa da, Xurşid Qacarın 1933-cü ildə etdiyi bu sərt tənqidi çıxışı 
bütünlüklə çevirərək ilk dəfə elmi dövriyyəyə qatmağı münasib saydıq. Çünki bir 
tərəfdən bu mətndə Xurşid Qacarın prinsipiallığı, cəsarəti, həqiqətləri mərd-mərdanə 
dilə gətirməkdən çəkinməməsi, bir sözlə, güclü xarakteri bariz şəkildə görünür, digər 
tərəfdən, ikicə səhifəyə sığan, zamanında 6-7 dəqiqə davam etmiş bu çıxışdan dövr, 
onun çalxantılı, mübarizəli, qarşıdurmalarla dolu axarının gerçək əks-sədası eşidilir.  

Xurşid Qacar və sənətkar müasirləri hansı ictimai-siyasi ab-havada nəfəs alırdı, 
Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin vacib qanadlarından olan operanın həyatında 
1930-cu illərdə nələr yaşanırdı, üzdən çoxlarına görünməyən hansı daxili burulğanlar 
coşurdu həqiqətlərini əyan etməkçün bu ikicə səhifə ən canlı və mötəbər şahid kimi 
bir kitablıq mətləb çatdıra bilir.  
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WAVES OF RENEWAL AND IDEOLOGICAL,  

CULTURAL FIGHTS 
IN AZERBAIJANI MUSICAL CULTURE 

OF THE 1920-30s 
(Creative destiny of opera singer Khurshid Gajar) 

    
S u m m a r y 

 
The struggle and fruitful life and creative destiny of Khurshid Gajar, who made 

an unparalleled contribution to the development of Azerbaijani musical culture in the 
first decades of the 20th century, seems to belong to a not so distant period. However, 
this part of the story, the sources of which seem to be recent, is unfortunately little 
known today either in the scientific community or among the general public.  

The first reason Khurshid Ghajar's name is less known to the public today is, of 
course, that times have changed. At late 20th century, the oldest representatives of the 
young generation of Khurshid Gajar, who saw and heard her and knew directly about 
her selfless work, also died. With the passing generation, if what they say has not 
been written down, or if they have not turned what they remember into a legacy of 
memories to be remembered tomorrow, it will inevitably be gradually forgotten. 
Science, on the other hand, can prevent this disappearance, shorten bridges of time 
that sometimes have a great impact, and easily transfer important figures of the past 
and their unforgettable merits into the future. From this point of view, it is necessary 
on the basis of historical documents to restore the true and complete image of 
Khurshid Gajar, a representative of this generation of Azerbaijani musical culture 
and education, who made an exceptional contribution to the history of the 
Azerbaijani intelligentsia as a whole. There are good reasons for this too. The first 
reliable sources are biographical documents, letters, correspondence, photographs 
and other materials compiled by Khurshid Gajar, which are now stored in the Nizami 
Ganjavi National Museum of Azerbaijani Literature, and the second are writings 
published in the Azerbaijani press in the first decades of the 20th century. 

Thousands of names are carved on indelible plaques on the path with ups and 
down of our opera founded in 1908, a relatively young event in Azerbaijani culture. 
We should always remember with gratitude those founders who worked hard and 
sacrificed themselves, especially at the difficult beginning of this path. 

Today there is a need to perpetuate the memory, to recognize and present a 
person who was mentioned in posters and programs of the first two decades of the 
twentieth century, and sometimes even performed in one spectacle. Khurshid Ghajar 
was not an ordinary opera singer. She occupied a special place in the cultural life of 
Azerbaijan of the 1920s and 1940s and therefore should be studied more widely and 
thoroughly than her many other contemporaries. After all, Khurshid Gajar not only 
used to sing. She also headed the first opera studio in Baku and was the director of 
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the newly established music publishing house. And most importantly, she was one of 
the first and most active in those times when Azerbaijani women were still rarely 
seen on stage. She was one of the first women in Azerbaijan who received higher 
musical education abroad. 

Khurshid Ghajar had a strong inclination for innovation in all spheres of social 
and political reality in the 1920s and 30s, when she was on the stage, in the flow of 
cultural life. However, what distinguished the innovation, which was essentially a 
progressive phenomenon, in Azerbaijan and in the Soviet environment in general, 
and in some cases distorted it, was that culture was directly influenced by Soviet 
ideology. Although the state took care of culture, on the one hand, it tried to keep it 
under its influence, on the other. 

A number of speeches by Khurshid Gajar about this period are included in 
scientific circulation for the first time in this article. These texts testify to the courage 
and adherence to principles of Khurshid Gajar as well as her will to speak the truth in 
a complicated and politically turbulent period. It is these everyday thoughts that 
clearly demonstrate the atmosphere in which Khurshid Ghajar and his 
contemporaries lived. At the same time, a detailed disclosure of the truth about the 
creative biography of Khurshid Gajar allows us to understand what progress was 
made on the path of renewal in Azerbaijan at early 20th century and what obstacles 
hindered further development. 

 
Рафаэль ГУСЕЙНОВ 

 
ВОЛНЫ ОБНОВЛЕНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 1920-30-Х ГОДОВ И ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ  
И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА 

(Сценическая судьба оперной исполнительницы Хуршид Каджар) 
    
     Р е з ю м е 
 
 Плодотворная и насыщенная борьбой жизнь и творческая судьба 

Хуршид Каджар, внесшей беспрецедентный вклад в развитие азербайджанской 
музыкальной культуры в первые десятилетия ХХ века, на первый взгляд 
относятся к не столь отдаленному периоду. 

Однако отрезок истории, источники которой датируются не столь 
далеким прошлым, к сожалению, сегодня малоизвестен как в научном 
сообществе, так и в кругу широкой публики. 

Первая причина малоизвестности имени Хуршид Каджар вне всякого 
сомнения это смена эпохи. В конце XX века ушли из жизни старейшие 
представители поколения Хуршид Каджар, знакомые с ней лично, слышавшие 
ее и непосредственно знавшие о ее самоотверженной деятельности.  

Если, высказывания представителей уходящего поколения не записать, 
или если они сами не превратили свои воспоминания в наследие-мемуары, 
которые можно передать будущим поколениям, то оно неминуемо обречено на 
забвение. Наука в свою очередь может как предотвратить такого рода 
исчезновение, сократив большие на первый взгляд временные мосты так и 
безпрепятственно передать в будущее незабвенные заслуги деятелей прошлых 
лет. Исходя из этого необходимо на основе исторических документов 
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восстановить и донести до современников и будущих поколений во всем 
величии подлинный образ Хуршид Каджар, как представительницы поколения 
внесшего исключительный вклад в историю азербайджанской музыкальной 
культуры, образования и просветительства в целом. Для этого существуют 
серьезные предпосылки. Первым надежным основанием является аккуратно 
собранные ею самою автобиографические документы, письма, переписки, 
фотографии и другие материалы которые в настоящее время хранятся в 
Национальном Музее Азербайджанской Литературы имени Низами Гянджеви, 
а вторыми являются статьи, опубликованные в азербайджанской прессе в 
первые десятилетия ХХ века. 

На полном взлетов и падений, пути относительно молодого явления 
азербайджанской культуры-оперы, основанной в 1908 году, запечатлены не 
сотни, а тысячи неизгладимых из памяти имен. 

 С особой благодарностью мы во все времена должны вспоминать о 
самоотверженных основоположниках, которые вложили немало труда в начало 
этого непростого пути 

Сегодня необходимо увековечить память, изучить и сделать узнаваемыми 
имена, которые упоминались в программах и афишах первых двух десятилетий 
ХХ века, включая имя исполнителя выступавшего всего один раз в 
единственном спектакле.  

Хуршид Каджар не была рядовой оперной исполнительницей. Она 
занимала особое место в культурной жизни Азербайджана в 1920-30-40 годах, 
а значит и ее творчество должно быть изучено более глубоко и тщательно чем 
творчество ее современников. Ведь она была не только исполнительницей. Она 
также возглавляла первую Оперную студию созданную в Баку, была 
директором ново учрежденного музыкального издательства. А самое главное, 
она была одной из первых и самых деятельных женщин на сцене в то время, 
когда было редкостью увидеть азербайджанскую женщину на сцене. Она была 
одной из первых женщин в Азербайджане, получивших высшее музыкальное 
образование за границей. В1920-30-х годах, когда Хуршид Гаджар была на 
сцене, в потоке культурной жизни, во всех сферах общественно-политической 
действительности наблюдалась сильная тяга к новаторству. Но по сути своей 
такое прогрессивное явление как новаторство в Азербайджане и повсеместно в 
советской среде отличалось тем, что культура находилась под 
непосредственным влиянием советской идеологии. Хотя с одной стороны 
государство и заботилось о культуре, но с другой стороны оно пыталось 
удержать ее под своим влиянием. 

Ряд выступлений Хуршид Гаджар того периода впервые включены в эту 
статью. Эти тексты свидетельствуют о принципиальности, смелости и отваге 
Хуршид Гаджар, говорить истину в сложное и наполненное политическими 
перипетиями время. Размышления такого рода наглядно изображают среду, в 
которой жила Хуршид Гаджар и ее современники. Наряду с этим раскрытие 
фактов сценической биографии Хуршид Гаджар, в деталях проливает свет на 
то какие успехи были достигнуты в области новаторства в Азербайджане в 
начале ХХ века, и какие преграды препятствовали дальнейшему развитию. 
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Giriş. Mərasimlər qədim dövrlərdən toplumun bütün üzvlərini bir araya gəti-

rərək onların kollektiv yaşamasının təminində böyük əhəmiyyət daşımışdır. Hələ 
ibtidai dövrlərdən mərasimlər insanların həyatının mərkəzində mühüm yer tutaraq 
onların bütün fəaliyyət sahələrində müşahidə edilmişdi. Mərasimləri tədqiq edərkən 
insanların müxtəlif dövrlərdə həyata baxışı, təfəkkürü, məişəti haqqında məlumat 
əldə etmək mümkündür. Mərasimləri araşdırarkən eyni zamanda müxtəlif ərazilərdə 
yaşayan xalqların tarixi, mədəni irsinin dərinlikləri öyrənilir. Təsadüfi deyil ki, 
qədim tarixi köklərə və zəngin mədəniyyətə malik xalqların məişətində müxtəlif növ 
mərasimlər geniş yer tutur. Qərblə Şərqin astanasında yerləşən, strateji və coğrafi 
cəhətdən əlverişli mövqeyə malik Azərbaycan ərazisində və cəmiyyətində də məra-
simlərin özünəməxsus yeri olmuşdur. Hər dövrdə Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, 
mədəni proseslərin mərkəzində durması, müxtəlif xalqların bu əraziyə axını mədə-
niyyətin bütün sahələri kimi, mərasim mədəniyyətinə də təsirsiz qalmamışdır. Qədim 
dövrlərdən burada mərasimlər iki əsas qola – mövsüm (Böyük çillə, Kiçik çillə, Boz 
ay, Xızır Nəbi, Padşah oyunu və s.) və məişət mərasimlərinə (Toy, Yas, Çay dəst-
gahı, Hamam mədəniyyəti və s.) [3, s.134-163] ayrılır. Tarixən Azərbaycan xalqı 
mərasimlərə ata-baba mirası kimi yanaşmış, onları qoruyaraq yaşatmağa çalışmışdır. 
Lakin zaman keçdikcə mərasimlər müəyyən dəyişikliklərə uğramış, bəziləri məişətdə 
öz funksiyasını itirərək hafizələrə milli dəyər kimi həkk olunmuşdur. Günümüzdə 
keçirilən mərasim növləri çoxdur ki, bunlardan biri də elmi, ədəbi və qeyri-maddi 
mədəni irsin yaşadılmasında böyük yer tutan ədəbi mərasimlərdir. 

Ədəbi mərasimlər dedikdə ədəbiyyat tarixinin görkəmli simalarına həsr olun-
muş yaradıcılıq və yubiley gecələri, şeir məclisləri, elmi-ədəbi konfranslar, elmi-
nəzəri sessiyalar, kitab təqdimatları nəzərdə tutulur. Bu mərasimlərdə şeirlər, xatirə-
lər, məruzələr çıxış edilir, xronikalar, süjetlər, filmlər hazırlanaraq ictimaiyyətə təq-
dim olunur. Azərbaycanda ilk ədəbi yığıncaqların nə vaxtdan yarandığı barədə dəqiq 
məlumat yoxdur. Lakin səyyahların, tarixçilərin xatirələrindən məlumdur ki, orta 
çağlarda saraylarda şeir məclisləri təşkil edilmişdir. “Məlik üş-şüəra” – “Şairlər baş-
çısı”nın ayrıca bir vəzifə, rütbə kimi olması və dövlətdən daimi məvacib almaq 
müqabilində bir bölük söz ustasına rəhbərlik etməsi göstərir ki, ədəbi məclislərə 
böyük əhəmiyyət verilib. Gəncədə Tacəddin Əmir Əhməd Pure-Xətibe-Gəncə şeir 
məclisi, Mirzə Şəfi Vazehin “Divani-hikmət”, Şamaxıda Seyid Əzim Şirvaninin 
“Beyt üs-Səfa”, Qarabağda Xurşidbanu Natəvanın “Məclisi-üns”, Naxçıvanda, 
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Təbrizdə şeir yarışmaları, aşıq məclislərinin keçirilməsinə dair bilgilərə qaynaqlarda 
rast gəlinməsi də buna daha bir nümunədir [9, s.5-10]. 

Müasir dövrdə Azərbaycan ədəbi irsinin qorunub saxlanılmasında, təbliğ 
edilməsində Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin müstəs-
na xidmətləri vardır. Muzey Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 1 noyabr 
1939-cu il tarixi 4972 №-li sərəncamı ilə yaradılmışdır. Muzey 30 ekspozisiya zalı, 
10 əsas şöbə, elmi fonddan ibarət olmaqla, qədim dövrlərdən müasir dövrə qədər 
Azərbaycan ədəbiyyatını əks etdirən nümunələr – sənədlər, əlyazmalar, kitablar, 
həmçinin rəsm və heykəltəraşlıq əsərləri, şair və yazıçılara, ədəbiyyatşünaslara məx-
sus fotomateriallar, şəxsi əşyaları [13] toplamışdır. Muzeydə mütəmadi olaraq müha-
zirələr, yaradıcılıq gecələri, yubiley mərasimləri, konfranslar, ədiblərlə görüşlər təş-
kil olunur. 

1940-cı illərdən etibarən Nizami muzeyi Azərbaycanın baş şeir, söz məbədinə 
çevrilmişdir [13]. XX əsr boyunca Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində əvəzolunmaz 
yeri, xidmətləri olan və çağdaş mədəni tariximizin yaradıcısı olan şəxsiyyətlərin işti-
rakı ilə konfranslar, elmi sessiyalar, görüşlər keçirilib. Həmin tədbirlərdə korifeylər 
eyni məkanda toplaşaraq elə qiymətli fikirlər söyləmişlər ki, onlar nə kitablarda, nə 
də hər hansı bir yazılarında əksini tapmışdır. Xeyli dəyərli bilgilər, məlumatlar elə 
həmin tədbirlərdə söylənilib və orada da qalmışdır. Təəssüfləndirici məqamdır ki, 
illərlə keçirilən tədbirlərdə, yığıncaqlarda tarixi şəxsiyyətlərin dilindən qopan dəyərli 
məlumatlar, kəlamlar əriyib, yox olub. Onlar itən, qeyb olan tarixlər, tarixçələrdir. 
Bu isə muzeydə fonoteka bölməsinin yaradılması, fonosənədlərin toplanmasının, 
həmin tədbirlərin, məclislərin lent yazılarına alınmasının vacibliyini göstərdi. Çünki 
yaşanmalı, öyrənməli, nəsil-nəsil ötürülməli sözlər, fikirlər yaddaşlardan pozulub 
gedirdi. Bununla əlaqədar olaraq artıq keçirilən ədəbi mərasimlərin səs və görüntülə-
rinin lent yaddaşlarına köçürülməsinə, fotoların toplanmasına başlanıldı. Muzey həm 
də özündə topladığı maddi və qeyri-maddi irsin tanıdılması məqsədilə “Şərq”, 
“Xəzinə”, “Qaynaq” kimi toplular nəşr edir. 2003-cü ildən isə tədbirlərin stenoqrafik 
ifadəsi əks olunan “Məclis” adlı toplu nəşr edilməyə başladı [9, s. 3]. 

Nizami muzeyində keçirilən tədbirlərdəki xatirələrdən nümunələr. Muze-
yin ədəbi mərasimləri, tədbirlərinin lent yazıları və nəşr edilmiş topluları əvəz olun-
mayan, misilsiz xatirələrlə doludur.  

Azərbaycanın sevimli yaradıcılarından, Azərbaycan Xalq şairi adına layiq 
görülmüş üç böyük qadın şairdən biri olan Nigar Rəfibəylinin 90 illiyinə həsr 
olunmuş tədbirdə muzeyin direktoru Rafael Hüseynov çıxışı zamanı onun millət, 
dövlət naminə fədakarlıqlarından bəhs etdi. O, şair haqqında bu sözləri qeyd etdi: 
“Nigar xanım, Məhsəti kimi, həmişə vicdanının səsinə qulaq asıb, əbədi dəyərləri 
vəsf edib. Ona görə də hər misrası, şeiri hər zaman diridir, diri olaraq da qalacaq”. 
Hər iki şairənin şeirlərinə nəzər yetirsək görərik ki, eyni duyğular – vətənpərvərlik, 
torpağa, xalqa, insanlara, təbiətə sevgi, mənəvi dəyərlər şirin kəlmələrlə əks olunub 
və eyni zamanda hər biri öz dövrünün çətinliklərinə məruz qalıb [9, s.13]. Vətəni-
mizin üzərinə müxtəlif dövrlərdə çökmüş qara buludlar, işğalçıların hədəfləri ziyalı 
insanlara, nəsillərə daha çox yönəlmiş, onların əzmini, iradəsini sındırmaq üçün 
müxtəlif əzablar vermişlər. Tədbir iştirakçıları olan elm və mədəniyyət xadimləri 
Nizami Cəfərov, Əli Səmədli, Qəzənfər Paşayev, Anar, Qabil, Əzizə Cəfərzadə və 
başqaları bu barədə xatirələrini, fikirlərini bölüşmüşlər. Nigar xanımın ailəsi Cümhu-
riyyət dövründə atası Xudadat bəyin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə 
səhiyyə naziri olmasına görə daim mənəvi təqiblərə, məhdudiyyətlərə məruz qalmış, 
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atası Xudadat bəy Nargin adasında güllələnmişdir [9, s.15]. Əməkdar incəsənət 
xadimi Nəriman Həsənzadənin tədbirdəki çıxışında hüznlü, həssas məqam xüsusilə 
təsiredicidir. O, Nigar xanımın öz həyat yoldaşı Sara xanıma bənzədiyini, hətta Nigar 
xanımın büstünü hazırlayan heykəltəraşa Sara xanımın şəklini göstərərkən heykəl-
təraş oxşadıqlarını da qeyd edmişdir [9, s.15-16]. Nəriman Həsənzadə bu sözləri 
qeyd etmiş və “Gəncə gözəli” adlandırdığı şeirini səsləndirmişdi: “1981-də Ana 
şairimizi itirdik. Nigar xanımı. 1986-da mənim uşaqlarımın anası getdi. Sara xanım. 
İki Ana” [9, s.19]. 

 
...Sən yatan yataqda yer salmışdılar, 
danırdım, qorxurdum dərdindən hürkək 
Onu görüb səni tanımışdılar, 
orda, Moskvada cərrah həkimlər 
Burda heykəltəraş gör necə duyub, – 
iki qəbir üstə eyni büst qoyub. 
Biri sənsən, biri sənə oxşayan, 
Daş deyil, həyatda daşda yaşayan. 

 
Muzeydə eyni zamanda xarici ədiblərlə görüşlər, müxtəlif ölkələrdə yaşayan 

Azərbaycan şair və yazıçıları ilə görüşlər, elmi sessiyalar, ədəbi konfranslar, il-
dönümləri qeyd edilmişdir. İran şairləri ilə 20 sentyabr 2003-cü ildə keçirilmiş 
görüşlərdə belə razılığa gəlinmişdi ki, “Şərq” tərcümə toplusunun nəşrinə başlanılsın. 
Bu, İranla Azərbaycan arasında ədəbi körpü olacaqdı. Bu görüşdə hər iki dövlətin 
söz ustaları Gəncədə ulu Nizaminin məqbərəsini ziyarət etmiş, elmi və mədəni 
əlaqələrin genişlənməsi, inkişaf etdirilməsi ilə bağlı fikirlər irəli sürmüşlər. Xüsusilə 
sovet dönəmində minlərlə soydaşımızın Təbriz həsrəti ilə yaşaması, bir-birindən 
uzaq düşməsi ilə bağlı məqamlara toxunulmuşdur. İran şairləri ilə görüşdə Əlibala 
Hacızadə, Said Bağıri, Süheyl Mahmudi, Əli Gərmuradi çıxışlar etmiş, şeirlər səslən-
dirmiş və elmi-mədəni əlaqələri bundan sonra da davam etdirəcəklərini vurğula-
mışlar. Görüşdə Said Bağıri “Saz” adlı türkcə şeirini, Əlibala Hacızadə isə Arazın 
hər iki tərəfində yaşayan insanların həsrətini, hicranını xüsusilə qeyd etdi. Əlibala 
Hacızadə ustad şairimiz Şəhriyarın sənətinin ucalığı, onun məzarını ziyarət etməsi və 
qəbri üzərində şeir pıçıldaması ilə bağlı təəssüratlarını bölüşdü [9, s.71-81]. 

Müxtəlif ölkələrin yazıçı, şair və ədəbiyyat, elm nümayəndələri ilə muzeydə 
görüşlərin keçirilməsi ölkələrin, xalqların, elm və mədəniyyət xadimləri arasında 
münasibətlərin dərinləşməsinə, yeni-yeni layihələrin hazırlanmasına gətirib çıxarır. 
Bu görüşlər həm də elm və mədəniyyət xadimlərinin bir-birinin yaradıcılığı ilə tanış 
olması, bundan yaranan yeni əməkdaşlıqlar, beynəlxalq dərəcədə yaradıcı nümunə-
lərin hazırlanması, elmi araşdırmalar aparılmasına zərurət yaradır. Beləliklə də xalq-
lar, dövlətlər arasında yeni yol, körpü yaranır. Həmin elmi araşdırmalar, nəşrlər isə 
həm muzeyin fondunu zənginləşdirən, həm də gələcək nəsillərə ötürülən qiymətli 
elmi, tarixi, mədəni informasiya bazasıdır. İran şairləri ilə görüşü haqqındakı infor-
masiyadan görürük ki, siyasi, iqtisadi münasibətlərdəki gərginliklər, problemlər ədə-
bi aləmdəki münasibətlərə heç bir mənfi təsir salmamışdır. Əksinə, bəlkə də dövlətlər 
arasında keçirilən ədəbi görüşlər, tədbirlər, mərasimlər, konfranslar öz xoş əhvali-
ruhiyyəsini, müsbət təsirlərini digər sahələrə də ötürəcəkdir. Nəticədə günümüzdə 
olduğu kimi, ölkələrdə digər xalqların şair və yazılarının yubiley və anım mərasim-
ləri, xatirə, poeziya gecələri keçirilməsi daha da genişlənəcəkdir. Bu tədbirlər gənc 
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nəslin də görkəmli ədəbiyyat xadimləri və onların yardıcılığı ilə tanışlıqlarını dərin-
ləşdirəcəkdir [8, s.20-25]. 

Muzeyin direktoru Rafael Hüseynov muzeydə keçirilən Avstraliya yazıçısı 
Ceyms Oldricin 85 illiyinə həsr olunmuş elmi sessiyada yuxarıda göstərilən tədbir-
lərin əhəmiyyətini təsdiqləyəcək gözəl fikirlər səsləndirib: “Ceyms Oldric Avstrali-
yadan çıxıb, yüzlərlə dildə danışılan ölkədən. 600-dən artıq dil, ləhcə mövcud olan 
yerdən çıxan insan bircə dildə –  ingiliscə yazıb. Amma bu gün dünyanın 30 dilində 
danışır. Bu da ədəbiyyatın qüdrətindən deyir” [9, s.149-150]. Həqiqətən də yaradılan 
əsər hansı dildə olmasından asılı olmayaraq, sonralar müxtəlif dillərə tərcümə 
edilərək dilindən, millətindən asılı olmayaraq bütün insanlara təqdim olunur. Ədəbi 
nümunələrlə tanış olub oxuyarkən bütün insanlar eyni duyğuları, hissləri yaşayır, 
hadisələri təhlil edir, insani, mənəvi dəyərlər mənimsəyirlər.  

Baş verən tarixi, siyasi gərgin proseslərdə bu, özünü daha da açıq büruzə verir. 
Məsələn, İkinci Dünya müharibəsi dövründə bütün incəsənət nümunələri kimi, ədəbi 
nümunələr də bu mövzuda yazılırdı. İnsan itkiləri, insanların maddi problemləri, 
yaralıların ön cəbhədən gətirilməsi, arxa cəbhədə gecə-gündüz davam edən iş pro-
sesi, həyəcanla ön cəbhədən gözlənilən xəbərləri yazıçılar və şairlər yaratdıqları 
nümunələrdə oxucuya hiss etdirirdilər. Dünyanın hər bir nöqtəsindən bunları oxuyan 
oxucu eyni həyəcanı, nostalgiyanı yaşayır. Yaxud da sevgi, ayrılıq, təbiətin gözəlliyi 
kimi duyğular, yüksək əxlaqi dəyərlərin aşılanması hər bir oxucuda eyni təəssüratları 
yaradır. Ədəbi yığıncaqlarda müxtəlif hadisələrə, proseslərin yazarların həyatında 
izlərinə toxunarkən müşahidə olunur ki, doğrudan da, ədəbiyyat sərhədsizdir. Bütün 
dünyanın bir ədəbiyyat aləmi var. O aləmdə insanlar birləşir, eyni hissləri, fikirləri 
bir-biri ilə bölüşür. 

Nizami muzeyinin fəaliyyətində ədəbi mövzularda keçirilən tədbirlərlə yanaşı 
təbliğat, təşviqat xarakterli ictimaiyyətlə işlər də əsas yerlərdən biridir [13]. Çünki 
ədəbi mərasimlərdə daha çox aktiv iştirak etmək elm və mədəniyyət xadimlərinə, 
muzeyin əməkdaşlarına məxsusdur. Ədəbi nümunələrin, biliklərin tanıdılması üçün 
isə daha geniş kütlə cəlb olunmalıdır. Buna görə də ictimaiyyətlə işlərə üstünlük 
verilir. Baxmayaraq ki, muzeyin Azərbaycan ədəbiyyatının bütün dövrlərini əhatə 
edən ekspozisiyasında maraqlı ekskursiyalar təşkil olunur, bununla kifayətlənmək 
bəsit olardı. Buna görə də ənənəvi ekskursiyalarla yanaşı, muzeydə açıq dərslər, 
poeziya gecələri, məruzələr, mühazirə saatlarına vaxt ayrılır. Maarifləndirmə işində 
muzeyin təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlığı, birgə tədbirlər keçirməsi də təqdir edilir. 
Çünki estetik zövqün formalaşması muzeyə, ədəbiyyata sevgi, ədəbi aləmə dəyər 
uşaq yaşlarından insanlara təlqin edilməlidir. Nizami muzeyi çoxlu məktəblərlə 
təlim-tərbiyə, tədris işləri ilə əlaqədar əməkdaşlığa yer ayırır. Həmçinin təhsil müəs-
sisələri, onların rəhbərlikləri ilə sıx əlaqələr saxlayır, konfranslar, seminarlar keçirir 
[8, s.130]. Bu tədbirlər ədəbiyyat nümayəndələri ilə keçirilən mərasimlərdən təbii 
olaraq fərqlənir. Əgər ədəbi şəxslərlə görüşlərdə daha çox fikir mübadiləsi, tənqid, 
təəssüratların bölüşdürülməsinə yer verilirsə, təhsil müəssisələri ilə bağlı tədbirlərdə 
onları muzeyə cəlb etmək, ədəbi yaradıcılıq nümunələri və şəxsiyyətlərlə tanış et-
mək, maarifləndirmək, gənclərə biliklər ötürmək və onlarda maraq yaratmaq məqsədi 
daşıyır. 2003-cü ildə muzeydə keçirilən seminarda muzeyin rəhbərinin qeyd etdiyi 
kimi, muzey məktəbin bir şəkli, daha əyani formasıdır və Azərbaycan təhsilinin, 
məktəbinin bir parçası olmuşdur [13]. Xüsusilə muzey Azərbaycan ədəbiyyatının 
daha dərin öyrənilməsində məktəblilərin köməyinə çatır. Gənc nəsil muzeyi tez-tez 
ziyarət edib ekspozisiyanı izləyərkən, məruzə və mühazirələri dinləyərkən şair və 
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yazıçılar haqqında elmi informasiyalarını artırırlar. Tədris prosesinin üç komponenti 
olur: öyrədən, öyrənən və öyrədilən. Məktəbdə öyrədilən dərslikdirsə, muzeydə 
şagirdlər vizual olaraq öyrədiləni görür və eyni zamanda muzeylə birgə təşkil olunan 
yığıncaqlarda özləri də aktiv iştirakçıya çevrilir. Bununla bağlı tədbirlərin daha da 
təkmil hazırlanması üçün muzey əməkdaşlıq etdiyi məktəblərlə iclaslar, seminar və 
görüşlər keçirir. 

Muzeyin elmi-kütləvi işlər şöbəsi uzun illər bu işlərlə məşğul olmuş və gənc 
nəslin, məktəblərin muzeyə cəlb olunması, maarifləndirmə ilə bağlı müəyyən sistem 
qurulmuşdu. Lakin muzeydə hazırda “Elmi inkişaf və tədris layihələri” şöbəsi də fəaliy-
yət göstərir. Şöbə yalnız ali təhsil müəssisələri ilə deyil, həmçinin Təhsil Nazirliyi ilə də 
sıx əməkdaşlığa üstünlük verir. Azərbaycan ədəbi dilinin və mədəniyyətimizin düzgün 
istiqamətlərdə tədrisi ilə bağlı birgə proyektlər həyata keçirir. Şöbənin rəhbəri Tutu xa-
nım illərdən bəri bu istiqamətlərdə iş aparır. O, seminarlarda hər dəfə vurğulayır ki, “təd-
ris edilən fənlərin mənimsənilməsində yalnız orta və ali məktəblər deyil, ədəbi, mədəni 
ocaqlar da vacib rol oynayır. Muzeyə gələn tamaşaçılar içərisində xüsusi yer tutan tələ-
bələr və məktəblilər ekspozisiya ilə tanış olarkən izahatları dinlədikcə şair və yazıçıla-
rımız barədə biliklərdən bəhrələnirlər. Dərsliklərdən əxz etdikləri biliklər muzey və mu-
zeylə bağlı iştirak etdikləri tədbirlərlə daha da dolğunlaşır, hafizələrinə həmişəlik həkk 
olunur. Muzeydəki eksponatlar daha realist, öyrədici xarakter daşıyır” [9, s.181-183]. 

Muzeyin bu fəaliyyət yönümü həm də şagirdlərdə milli, mədəni dəyərlərə 
rəğbət, vətənpərvərlik hisslərinin gücləndirilməsində böyük əhəmiyyət daşıyır. 

Nəticə. Muzeylərin tarixi, maddi və qeyri-maddi mədəni dəyərlər haqqında 
zəngin informasiya bazası olduğu hamımıza məlumdur. Fondlarda toplanmış nümu-
nələr istənilən mövzu üzrə tədqiqatlar, tədbirlər üçün zəngin qaynaqdır. Sərgilər, 
konfranslar, elmi sessiyalar və digər tədbirlər üçün bu nümunələrdən istifadə edərək 
ictimaiyyəti geniş məlumatlandırmaq mümkündür [8, s.170-175]. Məqalədən də 
göründüyü kimi, Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin 
fəaliyyətində bu, yüksək səviyyədə tətbiq edilir.  

Ədəbi irsin yaşadılmasında nəinki muzeyin fondunda maddi mədəniyyət nümu-
nələri qorunur, həmçinin keçirilən tədbirlər, mərasimlər özü də mədəni irsə çevrilir. 
Yerli və xarici şairlərin, yazıçıların, ədəbi sahədə görkəmli şəxslərin yaradıcılıq 
gecələri, yubileyləri və anım günlərində olan çıxışlarda dəyərli bilgilər, məlumatlar, 
xatirələr ictimaiyyətə çatdırılır. Bu tədbirlərdə göstərilən videolar, nümayiş edilən 
nümunələr, video və səs yazıları və məruzələr gələcək tədqiqatlara, tədbirlərə istinad, 
mənbə kimi cığır açır. Tədbirlərə toplaşan insanlar isə görkəmli şəxslər haqqında 
daha geniş və bəlkə də çoxuna bəlli olmayan informasiyalardan bəhrələnir. 

Muzeyin yerli və xarici ədiblərə həsr etdiyi görüşlər, xarici ədiblərlə bağlı 
tədbirlər, yaradıcılıq gecələri, konfranslar isə beynəlxalq ədəbi mühitin formalaşma-
sında və Azərbaycanın da buna inteqrasiya etməsində mühüm rol oynayır. Bu tip 
tədbirlərdə həm yerli tamaşaçılar xarici ədəbiyyat və ədəbi şəxslərlə geniş tanış olur, 
dünyagörüşünü və bilik bazasını genişləndirir, həm də əcnəbilər bizim ədəbi sahə ilə 
dərindən məlumatlanır. Bu isə beynəlxalq aləmdə yerli ədəbi mədəniyyətin tanıdıl-
masında, təbliğində böyük rol oynayır. Həmçinin ədəbi dostluqlar, əməkdaşlıqlar 
gələcəkdə yeni-yeni yaradıcı işlərə zəmin yaradır və daha da informasiya, elmi-
mədəni bazasını zənginləşdirir [14]. 

Muzeyin Təhsil Nazirliyi ilə sıx əlaqələri, təhsil müəssisələri ilə birgə həyata 
keçirdiyi əməkdaşlıqlar, layihələr, gənclərin muzeyə və muzeydə keçirilən ədəbi 
mərasimlərə cəlb olunması isə gələcək nəslin ədəbi mədəniyyətə maraq göstər-



Risalə. Elmi araşdırmalar jurnalı. №2.2021(21)– ISSN 2522-4808 (print) 
 

  120

məsində, estetik zövqün formalaşmasında, milli-mənəvi dəyərlərin yaşadılmasında 
əhəmiyyətli fəaliyyətdir. Gənclər nəinki muzeydəki eksponatlar və tədbirlərdə bilgi 
əldə edirlər, həmçinin özləri də bu ədəbi mərasimlərin aktiv iştirakçısı olurlar. Bu isə 
gələcək ədəbi şəxslərin və nümunələrin yaradılmasına böyük təsir edir [9, s.188-
190]. 

Tədqiqatdan görünür ki, ədəbi irsin qorunmasında və zənginləşməsində Nizami 
muzeyinin layihələri, tədbirləri və ümumilikdə fəaliyyəti ayrılmaz hissədir. Muzey 
öz missiyasına uyğun olaraq bu irsin qorunub gələcək nəsillərə ötürülməsində böyük 
səy göstərir. 
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Rahima RAHIMOVA 
 

The role of literary ceremonies held in the  
Nizami Museum in the preservation of cultural heritage 

 
S u m m a r y 

 
The article examines and presents information about literary ceremonies and 

the role of the Azerbaijan National Museum of Literature named after Nizami 
Ganjavi in preserving these ceremonies and passing them on to future generations.  

The introductory part of the article first informs about the emergence of 
ceremonies, their place in society and people's lives, their importance as a household 
ceremony in the study of the national mentality of the people at different times, as 
well as literary ceremonies held today. Extensive information is provided on 
anniversaries, creative evenings and days of remembrance, conferences, meetings 
with poets and writers, as well as literary ceremonies. 

As an example of the memories of the events held at the Nizami Museum, brief 
information is given about the event dedicated to the 90th anniversary of Mrs 
Rafibayli. Here, Nigar Khanum and her example depict an Azerbaijani woman, a 

http://www.nizamimuseum.az/
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female poetess with all her noble and noble features. Poems dedicated to Nigar 
Khanum and the words of prominent literary figures and intellectuals about her are 
also valuable. 

International events, meetings dedicated to foreign writers and other gatherings 
are also important among the museum's literary ceremonies. As an example, the 
article mentions the course of the scientific session dedicated to the 85th anniversary 
of the Australian writer James Aldrich. Representation of this scientific session 
highlighted the importance of getting acquainted with foreign writers and gaining in-
depth knowledge, introducing local literary figures outside the country and forming 
an international literary environment. 

In general, it is clear from the article that the literary ceremonies held by the 
Azerbaijan Museum of Literature named after Nizami Ganjavi and video and audio 
recordings of these ceremonies have an incomparable role in the preservation and 
enrichment of the literary and cultural heritage. The museum always pays special 
attention to such events and projects in the field of public relations. 

 
 

Рагима РАГИМОВА  
 

Роль литературных церемоний, проводимых в музее  
Низами в сохранении культурного наследия 

 
Р е з ю м е 

 
В статье исследуются и представлены сведения о литературных 

церемониях, мероприятиях и роли Национального музея азербайджанской 
литературы имени Низами Гянджеви в сохранении этих церемоний, 
мероприятий и их передаче будущим поколениям. 

 Во вступительной части статьи сначала рассказывается о возникновении 
церемоний, мероприятий, их месте в обществе и жизни людей, об их значении 
в изучении национального менталитета людей в разное время, как церемоний и 
мероприятий бытового характера, а также о литературных мероприятиях, 
проводимых в наше время. Была предоставлена обширная информация о таких 
литературных мероприятиях, как юбилеи, творческие вечера и памятные дни, 
конференции, встречи с поэтами и писателями. 

В качестве примера воспоминаний о мероприятиях, проведенных в музее 
Низами, была дана краткая информация о церемонии, посвященной 90-летию 
Нигяр ханум. Здесь Нигяр ханум и в её образе азербайджанская женщина 
изображены как поэтесса со всеми ей присущими изящными и благородными 
манерами. Стихи, посвященные Нигяр ханум, и слова, высказанные о ней 
выдающимися литераторами и представителями интеллигенции, также 
являются ценной информацией. 

Важное место среди литературных мероприятий, проведённых музеем, 
занимают также международные мероприятия, встречи, посвященные 
иностранным писателям, и другие собрания. В качестве примера в статье 
упоминается ход научной сессии, посвященной 85-летию австралийского 
писателя Джеймса Олдрича. В представлении этой научной сессии была 
подчеркнута важность знакомства с иностранными писателями и получения 



Risalə. Elmi araşdırmalar jurnalı. №2.2021(21)– ISSN 2522-4808 (print) 
 

  122

глубоких познаний, представления местных литературных деятелей за преде-
лами страны и формирования международной литературной среды. 

 В целом, из статьи видно, что литературные церемонии, проводимые 
Национальным музеем азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, 
а также видеозаписи и аудиозаписи этих церемоний играют несравненную роль 
в сохранении и обогащении литературного и культурного наследия. Музей в 
своей деятельности всегда уделяет особое внимание подобным мероприятиям и 
проектам в сфере связей с общественностью. 
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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 veril-

məlidir. Minimum 5 açar söz olmalıdır. 
Dərc olunduğu dildə və əlavə digər iki dildə məqalənin xülasəsi verilməlidir. 

Məqalənin müxtəlif dillərdə olan xülasələri bir-birinin eyni olmalı, məqalənin 
məzmununa uğun olmalıdır. Xülasədə müəllifin gəldiyi elmi nəticə, işin elmi 
yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti və s. öz əksini tapmalıdır. Hər bir xülasədə müəllifin tam 
adı göstərilməli, həmçinin məqalənin adı tərcümə edilməlidir. 

Məqalələrin həcmi 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 of literature, 
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 
филологии (азербайджанская и мировая литература, теория литературы, 
литературный анализ и критика, текстоведение) и искусствоведения 
(музееведение). 

Статьи, представленные для публикации, должны отвечать требованиям и 
правилам Высшей Аттестационной Комиссии (ВАК), поставленным перед 
периодическими научными изданиями. 

Статьи должны быть новыми исследованиями, нигде не опубликованными 
ранее (в том числе на других языках), и не представленными в другие издания.    

Один автор может представить в один и тот же номер только одну статью. 
Статьи с соавторами не принимаются к публикации. 
Статьи, представляемые к печати, должны быть в объеме 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 размера и интервал 

между строками должен составлять 1,5; формат текста – А4 
 Поля – сверху и снизу 2 см, слева 3 см, справа 1 см. 
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Список литературы должен быть  в алфавитном порядке, составлен в 
соответствии с требованиями ВАК, ссылки в статье должны быть указаны в 
транскрипции (например: [5, стр.12] 

Ключевые слова должны быть указаны на том языке, на котором 
опубликована статья, и дополнительно еще на двух языках. Должны быть 
указаны, как минимум, 5 ключевых слов. 

Следует представить резюме статьи на языке публикации и 
дополнительно еще на двух языках. Резюме статьи на различных языках 
должны соответствовать друг другу, а также содержанию статьи. В резюме 
должны найти свое отражение научное заключение, к которому пришел автор, 
также научное новшество труда, значимость применения и др. В каждом 
резюме следует полностью указать имя автора, а также перевести заголовок 
статьи. 

Объем статьи должен составлять 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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	CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏNİN QARABAĞDA İCTİMAİ, MƏDƏNİ,
	TƏSƏRRÜFAT VƏ SİYASİ FƏALİYYƏTİ
	Kitabxana işi. Cəlil Məmmədquluzadənin ikinci dəfə Qarabağla tanışlığı 1907-ci ilin iyun ayında Həmidə xanım Cavanşirlə ailə həyatı qurandan sonra başlamışdı. Həmin vaxtdan böyük ədib ömrünün sonunadək müxtəlif fasilələrlə Kəhrizlidə yaşamış, öz işi, əməli, yaradıcılıq fəaliyyəti ilə bu kəndin həyatında silinməz izlər qoyaraq onun tarixinə neçə-neçə maraqlı səhifələr yazmışdır.
	Məktəbdarlıq. Atasının neçə il əvvəl elədiyi bir vəsiyyəti – Kəhrizlidə qızlarla oğlanların bir yerdə oxuyacaqları məktəb açmaq istəyi Həmidə xanımın ürəyində çoxdan bir arzu olaraq qalmışdı. O, bu arzunu yerinə yetirməyə bir neçə dəfə səy göstərmiş, hətta bu məqsədlə məktəb üçün bina da tikdirmişdi. Lakin ortaya çıxan gözlənilməz mürəkkəb problemlər bu nəcib təşəbbüsün həyata keçirilməsinə hər dəfə də mane olmuşdu. İndi isə artıq ona kömək eləyə və istəyini gerçəkləşdirə biləcək “yoldaş”ı və “arxa”sı vardı. Həmidə xanım məqsədini Mirzə Cəlilə bildirərkən o, bu fikri ürəkdən alqışlamış, işin başa çatdırılması üçün əlindən gələni əsirgəməmişdi.
	Toxuculuq emalatxanası. Şuşada neçə vaxt idi ki, kiçik və ortabab bir toxuculuq emalatxanası fəaliyyət göstərirdi. Burada Vasilyev familiyalı təlimatçı bir ustanın rəhbərliyi ilə yundan və pambıqdan müxtəlif çeşidli parçalar toxunurdu. Şəhərdə belə bir emalatxananın mövcud olduğunu eşidib-bilən Həmidə xanım onun işləri ilə maraqlanmış və sexi müştəri gözü ilə nəzərdən keçirəndən sonra oranı almaq fikrinə düşmüşdü. Dərhal da Mirzə Cəlilə müfəssəl bir məktub yazıb məqsədini bildirmiş və bu işlə əlaqədar Şuşaya gəlməsini xahiş etmişdi.
	Təsərrüfat işləri. Kənd həyatı Mirzə Cəlilə ilk günlərdən cansıxıcı görünsə də, sonralar bu yaşayışa elə öyrəşmiş, elə alışmışdı ki, Kəhrizlidən ayrı düşəndə oradan, onun adamlarından ötrü bərk darıxır, harada olur-olsun özünü kəndə tez çatdırmağa çalışırdı. Mirzə Cəlil kəndə gələrkən Həmidə xanımın yaxın qohumları ilə tez-tez Kəhrizlini başdan-başa gəzir, Əhməd bəy Cavanşirdən qalma müxtəlif tikililərə, xüsusən də yeraltı su kəmərinə tamaşa edir, gözəlliklərini gözlərinə köçürür, necə deyərlər, darıxmağa vaxtı qalmırdı. Kəhrizlidə keçirdiyi günlər getdikcə ona daha çox maraqlı görünür, bu həyatdan daha çox xoşu gəlir, böyük və xüsusi zövq alır, kəndə ürəkdən bağlanırdı. Həmidə xanım xatirələrində yazır ki, Mirzə Cəlil faytonçu ilə yanaşı, qozlada oturmağı sevirdi. Bəzən atların yüyənindən özü tuturdu. Kəndlilər, nökərlər və muzdlu işçilərimizlə uzun-uzadı söhbət edir, onların həyat tərzini, adət və məişətlərini öyrənirdi [11, s. 37]. Həmidə xanım xatirələrini davam etdirərək yazır: “Bir dəfə kefinin kök vaxtında Mirzə Cəlil mənə dedi: “Kəhrizliyə gələrkən hələ uzaqdan yan-yana düzülmüş hündür qovaq ağaclarını görüb malikanəmizi tanıyır və bu zaman ürəyim sevinclə döyünməyə başlayır, doğma ailəmə, mənim üçün əziz olan dost-tanışa tez qovuşmaq üçün faytonçunu tələsdirirəm. Mən özümü ancaq burda, təbiətin bu sakit guşəsində xoşbəxt hiss edirəm. Bu yerlərin gözəl binaları, füsunkar aylı gecələri, kölgəli bağları, güllərin ətri, bülbüllərin cəh-cəhi, “İsaq-Musaq” deyib səsləşən quşların ahəngi, çoban tütəklərinin səhər erkən ətrafı bürüyən xoş avazı yorğun əsəblərimi sakitləşdirib, fikirlərimə qol-qanad verir. Mən jurnalın qarşısında öz borcumu yerinə yetirdikdən sonra ömrümün son illərini bu sakit guşədə keçirmək istərdim” [11, s. 37].
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