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ÖN SÖZ 

Bədii yaradıcılığa, mədəniyyətə fəlsəfi münasibət 
 

Rasim Nəbioğlu (Rasim Nəbi oglu Qurbanov) ədəbi-elmi 
fəaliyyətə tənqidlə başlayıb. O, 1978-ci ildə Azərbaycan Yazıçı-
lar İttifaqının (Birliyinin) və “Azərbaycan” jurnalının nəzdində 
yaradılmış “Gənc tənqidçilər” studiyasına göndərdiyi üç məqalə 
ilə müsabiqədən keçmişdir. Sonralar studiyanın üzvü kimi imza-
sı mətbuatda görünsə də, daha çox 80-ci illərdə bir tənqidçi, 
ədəbyyatşünas, publisist, esseist və mütərcim kimi tanınıb. 
Məlumdur ki, bu dövr – 60-70-ci illərin davamı kimi, həm ədə-
bi-bədii yaradıcılıqda, həm də tənqid və ədəbiyyatşünaslığımız-
da sözün həqiqi mənasında yeni mərhələ oldu. Bu illərdə Azər-
baycan ədəbiyyatşünaslığı, nəzəri-estetik fikri klassik və müasir 
ədəbi irs konsepsiyasını formalaşdırdı, orta və gənc nəslin 
nümayəndələri tərəfindən yeni monoqrafiya, məqalələr yazıldı, 
klassik və müasir ədəbiyyatımız  yeniləşmiş ən müasir ədəbi me-
yarlarla öyrənildi. Tənqid də öz növbəsində ədəbi-nəzəri dəyər-
lərini müəyyənləşdirdi. Bütövlükdə ədəbi proses yeniləndi, dina-
mik inkişaf yoluna düşdü.  

Şübhəsiz ki, bu prosesdə R.Nəbioğlu da iştirak edirdi. 
1998-ci ildə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə də bir tənqidçi kimi 
qəbul edilib (üç zəmanət: yazıçı Əlibala Hacızadə, tənqidçilər 
Nadir Cabbarlı və Rəhim Əliyev). Deyə bilərik ki, akad. Məm-
məd Arifin humanitar idrak universallığı, akad. Məmməd Cəfər, 
akad. Aslan Aslanov, akad. Fuad Qasımzadə, müxbir üzv Cəfər 
Cəfərov, müxbir üzv Ziyəddin Göyüşov, müxbir üzv Yaşar Qa-
rayev, Mehdi Məmmədov, Asif Əfəndiyev, Osman Əfəndiyev 
və başqalarının estetik fikrində, nəzəri-tənqidi və elmi irsində 
mühüm yer tutan fəlsəfi-etik və sosial-kulturoloji mündəricə 
həmin şəxsiyyətlərin yaradıcılığından öyrənməklə onların 
məktəbini keçmiş Rasim üçün bir yazı nümunəsi, etalonu, bir 
təhlil və tədqiq meyarı oldu və onun elmi-ədəbi fəaliyyətində 
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müəyyən mənada aparıcı mövqe qazandı. 1982-ci ildə hələ 
Siyəzəndə  təhsil, maarif sahəsində işləyərkən AMEA-nın Ədə-
biyyat İnstitutundakı aspiranturaya imtahan verib ədəbiyyat nə-
zəriyyəsi ixtisası üzrə daxil olmuşdur. Burada özünün təşəbbüsü 
və institutun direktoru, müxbir üzv Əziz Mirəhmədovun 
tövsiyəsi ilə seçdiyi, habelə akad. Məmməd Cəfərin elmi 
rəhbərliyi ilə  yerinə yetirdiyi dissertasiya, yəni elmi tədqiqat 
mövzusu – fəlsəfi-etik və sosial-psixoloji səciyyəli “Hüseyn Ca-
vidin estetik idealı” (1991) ədəbi tənqidlə bilavasitə bağlı olma-
dığına görə sonrakı illərdə o, əsasən nəzəriyyəçi-ədəbiyyatşünas 
və estetik kimi tanındı. Bununla belə, tənqidçilik səriştəsi onun 
ədəbiyyatşünaslıq yaradıcılığına da təsirsiz ötüşmədi. R.Nəbi-
oğlu N.Gəncəvidən, M.Füzilidən, H.Caviddən də bəhs edəndə, 
eyni zamanda C.Cabbarlı, M.Müşfiq, S.Əhmədli, C.Novruz, 
F.Sadıq, M.Yaqub yaradıcılığından və tərcümə sənətindən ya-
zanda da tənqidçi mövqeyində dayanır, ədəbi irsin müasirlik 
əhəmiyyətinə daha çox diqqət yetirir, müasirlik və tarixilik prin-
sipindən çıxış edir, yeni ədəbiyyatşünaslıq meyarlarına əsaslanır. 

Hələ Xarici Dillər İnstitutunun tələbəsi ikən yazdığı  “Ma-
hiyyət, təzahür” adlı ilk mətbu  publisistik məqaləsindən (1972) 
hiss olunurdu ki, o, ədəbiyyatın, mədəniyyətin və incəsənətin, 
hər şeydən əvvəl isə, həyatın, ictimai mühitin, cəmiyyətin fəlsə-
fəsinə və psixologiyasına daha çox meyillidir və düşüncələrində 
sosioloji-etik dəyərləndirmələrə üstünlük verir. İlk gənclik illə-
rindən məqalə və resenziyalarında özünü göstərən bu istiqamət 
zaman keçdikcə əsərlərinin mayasına hopdu, elmi üslubunu for-
malaşdırdı. Məqalələrdən ibarət “Mədəniyyət. İncəsənət. Ədə-
biyyat” (I) kitabı tənqidçi və alimin illərlə təşəkkül tapmış uni-
versallığını bir daha təsdiq etdi. Elə kitabın sərlövhəsi və burada-
kı məqalələrin adları göstərir ki, Rasim mədəniyyətşünaslıqla 
ədəbiyyatşünaslığın, etika ilə estetikanın, sosiologiya ilə psixolo-
giyanın qarşılıqlı əlaqələrindən, bəzən isə vəhdətindən çıxış edir. 
Bu onun elmi təfəkkürünün, tənqidçi-alim marağının genişliyini 
göstərir. Klassik Şərq və Azərbaycan romantik poeziyasından 
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da, müasir ədəbi prosesdən də yazanda o, etik-estetik meyarlara, 
sosial-mədəni dəyərlərə daha çox önəm verir. 

Özünün araşdırma və tədqiqatlarında fəlsəfə, estetika, mə-
dəniyyətşünaslıq, ədəbiyyatşünaslıq, sosiologiya, dinşünaslıq, 
psixologiya elmlərinin son nailiyyətlərindən faydalanan Nəbioğ-
lunun Azərbaycanda və xarici mətbuatda indiyə qədər yüzlərlə 
ədəbi-tənqidi, elmi və publisistik məqalələri, həmçinin bədii 
yazıları dərc olunub. Beynəlxalq və respublika miqyaslı konf-
ranslarda maraqlı məruzələrlə çıxış edib. Orta əsrlər mədəniyyə-
tinin fəlsəfəsi, milli incəsənətin  növ təsnifatı, milli musiqimiz və 
muğam, klassik Azərbaycan şeirinin poetik sistemi, İslam və 
Şərq ədəbiyyatı, Azərbaycan romantizminin bədii-estetik xüsu-
siyyətləri, bədii yaradıcılıq və estetik ideal kimi vacib kulturoloji 
və ədəbiyyatşünaslıq problemləri kitaba daxil edilmiş məqalələr-
də ədəbi-tarixi və nəzəri aspektdə tədqiqata gətirilib. 

Sadəcə olaraq elə bir neçə məqaləsinin adını oxuyanda ali-
min elmi maraq dairəsinin sərhədləri aydın olur: “Klassika və 
müasirliyin ədəbi-elmi qovşağında” (akad. M.A.Dadaşzadə), 
“Azadə xanım Rüstəmovanın tədqiqatlarında fəlsəfi-dini və psi-
xoloji təhlil”, “Mehmet Akif Ərsoy və Hüseyn Cavid sənəti – 
türk-islam aləminin və dünya mədəniyyətinin iki böyük hadisə-
si”, “Orta əsrlərdə mədəniyyət fəlsəfəsinin əsas xüsusiyyətləri”, 
“Milli folklorumuzun epik janrında psixologizm”, “Hüseyn Ca-
vid yaradıcılığında psixologizm”, “Şəhriyarın estetik idealı” və 
s. əsərlərinin sərlövhələri göstərir ki, Rasim ədəbiyyatın, bədii 
yaradıcılığın, mədəniyyətin fəlsəfəsinə ciddi maraq və diqqət 
göstərir, klassik və müasir Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqində 
bir neçə elmin nailiyyətindən və vəhdətindən çıxış edir. Bu, 
onun məqalələrinin elmi-nəzəri səviyyəsini yüksəldir, onlara fəl-
səfi istiqamət və məzmun verir. 

Folklordan da, romantik ədəbiyyatdan da, romantizm və 
realizmdən də yazanda bədii yaradıcılığın psixoloji xüsusiyyətlə-
ri, obrazların iç dünyası Rasimin daim diqqət mərkəzində olur, 
o, obrazların görünməyən tərəflərinə, daxili aləminə maraq gös-
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tərir. 
Klassik romantik ədəbiyyatın əsas mövzusu olan kamil in-

san problemı ədəbiyyatımızın sonrakı mərhələlərində də sənət-
karlarımızı ciddi düşündürüb. Xüsusən romantizmin bədii-fəlsəfi 
sistemində və H.Cavidin əsərlərində bu problem R.Nəbioğlu 
tərəfindən nəfs (iblislik) anlayışı ilə sırf bağlı olan bir mövzu 
kimi əhəmiyyətinə görə müstəsna yer tutmuşdur. “Hüseyn Cavid 
yaradıcılığında psixologizm” adlı məqaləsində müəllif əsas diq-
qəti obrazların daxili dünyasına, ictimai mahiyyətinə, onların so-
sial-etik problemlərinə yönəldir, bədii yaradıcılıqda nəfs və ka-
mil insan mövzusunun mahiyyətini müəyyənləşdirir, dahi şair və 
dramaturqda bu anlayışların tarixən Şərq ədəbi-mədəni ənənələ-
rindən irəli gəldiyini bildirir. O, fəlsəfə, ilahiyyat, ədəbiyyat 
tarixində nəfs anlayışına münasibət və insana verilən yüksək 
qiymət üzərində dayanır, H.Cavid yaradıcılığında həmin məsələ-
yə yenidən müraciəti ədəbiyyatın əzəli və əbədi vəzifələri ilə əla-
qələndirir. Ancaq bu da xüsusi olaraq vurğulanır ki, romantizm 
ədəbi cərəyanında nəfs və kamil insan problemi yeni məzmun 
kəsb edir, yeni əsrin tələblərinə uygunlaşdırılır. Rasim belə qə-
naətə gəlir ki, bədii yaradcılıqda bu problem sufi-təriqət ədəbiy-
yatında, hürufilikdə və başqa təriqat ideyalarında yeni məzmun 
daşıdığı kimi, romantizm ədəbi cərəyanında da tamam başqa bir 
mövqedən fərqli məzmun kəsb edir.  

R.Nəbioğlu eyni həvəs, maraq və məsuliyyətlə Ü.Hacıbəy-
linin yaradcılığından (“Şərqin ilk operası “Leyli və Məcnun”), 
xalq şairi S.Vurğundan, xalq yazıçıları İ.Əfəndiyev və İ.Şıxlı-
dan, fantast yazıçı N.Abdullayevin kitabından, siyəzənli müəl-
lim-şair İ.Xətaidən, Şekspirin “Hamlet” faciəsindən, ədəbi gənc-
liyin ilk qələm məhsullarından, habelə bəstəkar, Xalq artisti 
T.Bakıxanovdan, musiqişünas F.Xalıqzadədən, “Borçalı aşıq 
mühiti”ndən və s. bəhs edir, həmçinin akad. F.Qasımzadə, prof. 
S.Əlizadə barədə vida sözü – nekroloqlar yazır. 

Bu da yerindədir ki, kitabdakı məqalələrdə müəllif təhlilə 
cəlb etdiyi şair və yazıçıların yaradıcılığına özünəməxsus möv-
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qedən yanaşır, hər bir sənətkarın fərdi üslubuna, mövzu dairəsi-
nə, milli təfəkkürünə xüsusi diqqət yetirir. Məsələn, xalq şairi 
Sabir Rüstəmxanlı yaradıcılığından bəhs olunanda milli ruh mə-
sələsi (“Milli ruhun təcəssümü”), həmçinin mübarizlik, döyüş-
kənlik (“Mübariz və döyüşkən qələm”) önə çəkilir.  

Həmişə bir qayda olaraq fəlsəfi ümumiləşdirmələrə üstün-
lük verən R. Nəbioğlu “Mənalı və dəyərli 65 il” məqaləsində  
yazıçı Ə.Hacızadənin yaradıcılığını tədqiqat predmeti kimi götü-
rüb,onun “Təyyarə kölgəsi”, “İtkin gəlin”, “Əfsanəsiz illər”, 
“Ayrılığın sonu yoxmuş”, “Dünyanı tanı” əsərlərini təhlil edir, 
yaradıcılığındakı bədii-fəlsəfi istiqamətə, xüsusən görkəmli nasi-
rin ölüm anlayışı haqqında fikirlərinə toxunur. 

“Göy qurşağı” məqaləsi eyniadlı tərcümə toplusundakı 
bədii əsərlərin təhlilinə həsr edilib. Müəllif bir tərcüməşünas ki-
mi kitabın ayrı-ayrı məziyyətlərini və nöqsanlarını araşdırıb üzə 
çıxarır.  

Rasim “Ələkbər Salahzadə: “Xatirə çiçəyi” resenziyasında 
şairin poetik irsindən onun bir kitabına müraciət edir, əsərlərinin 
assosiativ xarakterini müəyyənləşdirir, “Torpaq”, “Rənglər rən-
gi”, “Qirx birdə dogulmuşlar”, “Əsrin səksən sənəsi”, “Ölüm 
unutdurur” şeirlərində kiçik detallardan bədii ümumiləşdirmələ-
rə keçidi xüsusi olaraq araşdırır, lirik qəhrəmanın böyük həyat 
eşqini vurğulayır, şairin yaradıcılığı haqqında konkret fikir for-
malaşdırır. Bu onu göstərir ki, tədqiqatçı hər sənətkarın mövzu 
və ideya istiqamətini, yaradıcılığının mayasını düzgün müəyyən-
ləşdirməyi bacarır. 

Azərbaycan mədəniyyətinin tipologiyası, cəmiyyətin inki-
şafındakı rolu, onun mənəvi formaları R.Nəbioğlunun tədqiqat 
sferasına daxildir. “Mədəniyyət və incəsənət: fəlsəfi-kulturoloji 
təhlil” və «Общество, культура и искусство: философско-
культурологические аспекты» sərlövhəli məqalələr  milli mə-
dəniyyətşünaslıgın və sənətşünaslığın aktual problemləri ilə bag-
lıdır. Alimin elmi maraq dairəsinin əsasında dayanan fəlsəfi 
ümumiləşdirmələr, mədəni-kulturoloji kontekst haqqında bəhs 
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olunan məqalələr üçün də səciyyəvidir. Müsəlman-Şərq mədə-
niyyətinin tərkib hissəsi olan Azərbaycan milli mədəniyyətin ge-
netik əsaslarına və tarixi köklərinə münasibət bildirən Rasim 
İslama, Quran ehkamlarına, təsəvvüfə müraciət edir, klassik al-
man fəlsəfəsinin nümayəndələri Kant, Fixte, Şellinq, Hegel kimi 
filosofların və F.Şiller kimi sənətkarların mədəniyyət anlayışına 
yanaşmalarına önəm verib, nihilizm və pessimizim fəlsəfəsinin 
tərəfdarlarının fikir və mülahizələrinə qarşı çıxaraq belə nəticəyə 
gəlir ki, hər bir ictimai-iqtisadi formasiyanın konkret hüquqi-si-
yasi vəziyyətinə uyğun mədəniyyət formalaşır. Müəllifin fikrin-
cə, belə bir tərif və anlayış, daha doğrudur: mədəniyyət-kollektiv 
və tarixi təcrübəni möhkəmləndirən, özündə onun toplanması 
(akkumilyasiyası), qorunub saxlanması və ötürülməsini birləşdi-
rən formaların kompleksidir. Müasir dövrün nüfuzlu kulturoloji 
və estetik fikrindən çıxış edən R.Nəbioğlu məqalədə Azərbaycan 
mənəvi mədəniyyətinin və incəsənətin millilik, bəşərilik, vətən-
pərvərlik, insansevərlik xüsusiyyətlərini aşkara çıxarmağa 
çalışır, milli mədəniyyətlərin bir-birinə yaxınlaşmasını mütərəq-
qi, obyektiv proses kimi səciyyələndirir və bu halı inteqrasiya 
prosesinin tərkib hissəsi hesab edir. Eyni zamanda, müəllif Azər-
baycan mədəniyyətinin və incəsənətinin özünəməxsusluğunu 
diqqətlə öyrənir. 

Təhlil və tədqiqat mövzusu kimi seçdiyi klassik və müasir 
ədəbiyyata, incəsənətə hərtərəfli bələd olan Rasim hər bir sənət-
kara fərdi qaydada yanaşmağı bacarır. Həm də elə sənətkarların 
həyat və yaradıcılığına müraciət edir ki, həmin sənətkarlar ədə-
biyyat tariximizdə müstəsna mövqedədir, bədii yaradıcılıqda ye-
ni cığır açıb. Bu cür şairlərdən biri də Mikayıl Müşfiqdir 
(“Müşfiq dünyası” və “Nakamlıq”). 

Təəssüf ki, bu nadir istedad sahibinin haqqında çoxlu 
monoqrafiya, dissertasiya və məqalələr yazılmasına baxma-
yaraq, yaradıcılığı indiyə kimi kifayət qədər dərindən tədqiq 
olunmayıb, öz obyektiv elmi dəyər-qiymətini almayıb. Klassik 
Şərq, Azərbaycan və türk şeirinin tarixini və ideya-bədii incəlik-
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lərini dərindən öyrənən şair həm əruzda, həm də hecada gözəl, 
oxunaqlı, sənətkarlıq baxımından yüksək səviyyədə olan əsərlər 
yazıb, “Oxu, tar”, “Yenə o bağ olaydı” kimi sənət nümunələri 
yaradıb. R.Nəbioğlu məqalələrində sözün həqiqi mənasında 
Müşfiq dünyasına girə bilib, onun yaradıcılığındakı lirik-emo-
sional cəhətləri vurğulayıb, şairin poetik dünyasını Xəyyam, Nə-
vai, Füzuli, Vaqif kimi nəhəng ədəbi simaların sənət aləmi ilə bir 
cərgəyə çıxarıb. Hiss olunur ki, tədqiqatçı vulqar sosioloji təhlil-
lərdən fərqli mövqedə dayanır, estetik və fəlsəfi dəyərləndirmə-
lərə üstünlük verir, söz və ifadələrin, misraların daxili tutumuna 
nüfuz etməyə çalışır. Məsələn, şairin “Sən varlıgın eynisən” 
ideya-bədii fikrinin ifadəsinin fəlsəfi tutumuna diqqət yetirir, hə-
min poetik cümləyə sənət və gerçəklik mövqeyindən yanaşır. 
Müşfiqin əsərlərinin məzmun və ideya xüsusiyyətlərindən, llirik-
emosional ovqatından çıxış edən Rasim şairin sənət dünyasını 
kəşf etməyə nail olur. Həm də şairin istifadə etdiyi lirik-emosio-
nal çalarlarla: “Müşfiqin sənət aləmi heyrətedici şəkildə şəffaf 
və kövrəkdir. Onu bulaq suyuna da, şüşəyə də bənzətmk olar. 
Burada irili-xırdalı hər bir obraz, hər bir detal, hər bir söz, ifadə, 
ştrix bütövlükdə bir şəffaflıq, bir kövrəklik aləmi yaradır. Bu 
aləmdə ipək yumşaqlıgı, çiçək zərifliyi də var. Bu aləm büllur-
dur. Və bütütn bu şəffaf, kövrək, ləkəsiz, zərif, büllur aləmi cana 
gətirən, onun damarlarına qan qovan, simasını müəyyən edən 
Müşfiqin öz ürəyidir”. 

“Sirdən kəşfə doğru” və “...Gülən şairəm” məqalələrində 
Rüfət Zəbioglunun sənət aləminə diqqət yetirilir. Şairin gözəllik 
dünyasına səyahət edilir, “Sirrim, möcüzəm mənim”, “Kainatla 
üz-üzə”və “Ayselim” kitablarına üz tutulur, əsərlərindəki vətən, 
təbiət, torpaq və s. obrazlar barədə maraqlı fikirlər səsləndirilir, 
gözəllik anlayışının poeziyadakı, o cümlədən R.Zəbioğlu yaradı-
cılığındakı dərki göz önünə gətirilir. Məlum olur ki, şairin lirik 
qəhrəmanı gözəlliyi passiv surətdə seyr etməklə kifayətlənmir, 
eini zamanda onu yaradır, həyatı və dünyanı “gözəllik qanunları 
ilə” dəyişdirir. R.Zəbioglunun şeirlərini diqqətlə nəzərdən keçir-
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dikdən sonra tənqidçi  belə qənaətə gəlir ki, bu əsərlər sosial-etik 
mündəricəli olub, fəlsəfi-estetik biçimdədir. O, R.Zəbioglunun 
uşaq şeirlərini təhlil edərək şairin bu əsərlərdə uşaq aləmini, 
onun psixologiyasını duymasını, hiss etməsini də müsbət dəyər-
ləndiririr. 

R.Nəbioğlu vaxtilə öz yaşıdları olan ədəbi gənclik, 
tədqiqatçı, şair və yazıçılar haqqında, yaradıcılıq sahəsində ilk 
uğurlu qədəmlər atan müəlliflər barədə geniş ürəklə təhlil və 
araşdırmalar aparmışdır (“Sönməyən ocaq”, “Yaşıllanan, çiçək-
lənən budaqlar”, “Afrotida, Erot və... Apatiya”, “ İlk kitab – ilk 
görüş”, “Nəzəri-estetik fikrimiz və Vüqar Əhmədin “Ədəbiy-
yatşünaslıq  kitabı” və s.).  

Kitabdakı ayrı-ayrı məqalələrdə yazıldığı dövrün ictimai-
siyasi şəraitindən irəli gələn bəzi mülahizə və anlayışlara 
təsadüf edilir ki, bu da təbii və başa düşülən bir hal kimi qəbul 
edilməlidir.  

Yeri gəlmişkən, onu da qeyd  edim ki, Rasim sözün geniş 
mənasında ədəbiyyatçıdır, qələm sahibidir. O, bədii yaradıcılıqla 
da məşğul olur, şeir, hekayə, oçerk və esse yazır.  Vaxtilə prof. 
Məhərrəm Qasımlının tövsiyəsi ilə topladığı, elə Məhərrəm 
müəllimin özünün ön sözü ilə iki dəfə (2011; 2013) nəşr edilmiş 
“Dərəzarat” (Nəzm. Nəsr. Tərcümə) kitabındakı əsərləri buna 
sübutdur. R.Nəbioğlu peşəkar tərcüməçi kimi, xüsusən ingilis 
dilinə və əksinə ana dilimizə, bədii və elmi ədəbiyyatdan etdiyi 
tərcümələri ilə oxucular arasında yaxşı tanınır. 

R.Nəbioğlu zəhmətkeş, istedadlı tənqidçi, ədəbiyyatşünas-
dır, mədəniyyətşünas, psixoloq, sosioloq, dinşünas, əxlaqşünas 
və estetikdir. Alimin gözəllik, fəcilik, ülvilik, qəhrəmanlıq və s. 
bu kimi fəlsəfi anlayışları bədii yaradıcılığa uğurla tətbiq etməsi 
onun elmi təfəkkürünün, təhlil mədəniyyətinin və tədqiqatçılıq 
vərdişlərinin mükəmməlliyindən xəbər verir. Ümumiyyətlə, 
R.Nəbioğlunun bədii yaradıcılığa, mədəniyyətə, ayrı-ayrı elm və 
sənət hadisələrinə, şəxsiyyətlərə fəlsəfi münasibəti qabarıq gö-
rünür.  
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Rasim bizim elmi fikirdə ideal, xüsusən estetik ideal və ya 
çox vaxt onun özünün başqa bir ifadəsi ilə desək, – “bədii amal” 
haqqında ən çox yazan müəllifflərdəndir, bəlkə də mən de-
yərdim ki, idealşünasdır. 

Hesab edirəm ki, ədəbi və elmi ictimaiyyətə təqdim olu-
nan bu kitab uğur qazanacaq və oxucuların rəfində, masasında 
öz layiqli yerini tapacaqdır. 

 
Məhəmmədəli MUSTAFAYEV 

filologiya üzrə elmlər doktoru, professor 
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MAHİYYƏT, TƏZAHÜR... 

 
Hörmətli redaksiya!  
Psixologiya elmləri namizədi, dosent T.Mustafayevin 

“Hörmət qarşılıqlı olmalıdır” məqaləsi ilə açdığınız müzakirə 
çox vacib məsələlərdən bəhs edir.  

Tofiq müəllim mənəvi ünsiyyətdən danışıb, çox haqlı 
olaraq göstərir ki, müəllim şəxsiyyətinin tərbiyəvi rolu başqa 
tərbiyəedici amillərdən daha artıqdır. Əxlaqi hisslər, o cümlə-
dən qasrşılıqlı hörmət və həya hissi müəllim-tələbə münasibət-
lərində yaranır və möhkəmlənir.  

Tofiq müəllim əksər müəllim və tələbələrin rəyini ifadə 
edərək, koridorda fit çalanları, “sevgililəri” müəllim-tələbə mü-
nasibətlərini gözləməməkdə təqsirləndirir. Qəribə olsa da, gənc 
müəllim Fərman Zeynalov bunun əleyhinə çıxır və müəllimlə-
rin gözü qarşısında əlini “sevdiyi” qızın çiyninə qoyub gəzən 
tələbələri bir növ müdafiə edir.  

Məqaləsinin əvvəlində məhəbbət haqqında gözəl kəlam-
ları sadalayan Fərman müəllim, bir az sonra hər cür bayağı, 
milli əxlaqi normalara sığışmayan davranışı, əlaqəni, Füzulinin, 
Ələsgərin tərənnüm etdikləri ülvi və pak hisslərlə birlikdə, eyni 
məfhum – məhəbbət məfhumunun altında birləşdirir, beləliklə, 
özü-özünə zidd çıxır.  

Tanınmış jurnalist – yazıçı N.Babayev yazır: “Sevgi mü-
nasibətlərinin gözəlliyi onların incəlik və təmizliyindədir. Sev-
gidən, məhəbbətdən doğan intim hissləri başqalarına nümayiş 
etdirən adam yəqin ki, nə sevginin dərinliyinə inanır, nə də tə-
mizliyinə”. 

Mahiyyət öz ifadəsinin təzahürdə tapır. Qarşılıqlı hörmət, 
həya hissi də münasibətlərdə, əlaqələrdə təzahür edir. Konkret 
şəraitdən asılı olaraq, bu mahiyyətin yalnız ayrı-ayrı cəhətləri 
dəyişə bilər. Müəllim-tələbə münasibətləri mötədillik mövqe-
yindən sadəliyə, səmimiliyə, sərbəstliyə əsaslansa daha düzgün 
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yolla inkişaf etmiş olar.  
Arzu edərdik ki, “Bilik” belə müzakirələri gələcəkdə də 

davam etdirsin.  
 

İngilis-Azərbaycan dilləri fakültəsinin  
 tələbəsi Rasim Qurbanov  

 
“Bilik” qəzeti, 7 aprel 1972, № 9 (155)  
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KLASSİKA VƏ MÜASİRLİYİN  
ƏDƏBİ-ELMİ  QOVŞAĞINDA1 

 
Tarixdə elə şəxsiyyətlər olmuşdur ki, onlar öz xalqının elmi 

inkişafında və yüksəlişində keçmişin, indinin və gələcəyin üzvi 
vəhdətinə nail olmaqla vətənə misilsiz xidmətlər göstəriblər. XIX-
XX əsrlərin ədəbi-elmi və nəzəri-estetik fikir və düşüncələrində 
körpü rolunu oynayan belə şəxsiyyətlərdən biri, bəlkə də birincisi 
akademik Məmməd Arif Dadaşzadədir (1904-1975). Zənnimizcə, 
Məmməd Arif müəllimin klassika və müasirliyin əldə etdiyi ədəbi-
elmi vəhdət və sintezində, habelə nəzəri-estetik fikrimizə XIX əsrin 
70-ci illərində Avropada təşəkkül tapmış psixoloji məktəbin (Ş.O. 
de Sent-Böv, R.Müller-Freyenfels, A.A.Potebnya və b.) bu və ya 
digər dərəcədə nüfuz etməsində böyük rolu vardır. Məmməd Arif 
özünün geniş miqyaslı ədəbi-elmi yaradıcılığında sənət əsərlərinin 
müəllifləri ilə yanaşı, ayrı-ayrı qəhrəmanların və obrazların daxili 
aləminə sirayət etməklə onların mənəvi-əxlaqi əlaqəsi, ruhi-psixo-
loji səciyyəsini verməkdə mühüm işlər görmüşdür.  

Böyük Azərbaycan tənqidçisi, ədəbiyyatşünası, tərcüməçi, 
pedaqoq, nasir və ictimai xadim Məmməd Arif Məhərrəm oğlu Da-
daşzadə 1904-cü il iyunun 10-da Bakı şəhərində doğulub. O, 1934-
cü ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, filologiya elmləri 
doktoru (1954), professor (1955), Azərbaycan Respublikası Elmlər 
Akademiyasının həqiqi üzvü (1958), Azərbaycanın Əməkdar elm 
xadimi (1960), Azərbaycan Dövlət mükafatı laueratı (1974) olub. 

Gələcək alim Bakıda rus-tatar məktəbini bitirdikdən sonra bir 
müddət müəllim işləyib, Bakı Xalq Maarifi İnstitutunda təhsilini 
davam etdirib (1920-1925). Sonra Azərbaycan Dövlət Universiteti-
nin Şərq fakültəsini bitirib, Moskvada Sovet Şərq Xalqları Elmi-
Tədqiqat İnstitutunun aspiranturasında oxuyub (1930-1931). Azər-
baycan maarif nazirinin (komissarının) müavini, eyni zamanda 
                                                 
1 “525-ci qəzet”də məqalənin qısaldılmış variantı çap edilmişdir (10 iyun 

2014, № 101). 
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Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun rus ədəbiyyatı kafedrasının baş 
müəllimi, dosent işləyib, sonra Dövlət Universitetinin rus ədəbiyya-
tı kafedrasının müdiri vəzifəsində əmək fəaliyyətini davam etdirib 
(1941-1950). Keçmiş SSRİ Elmlər Akademiyasının Azərbaycan fi-
lialının Ədəbiyyat və Dil İnstitutunda direktor müavini (1939, yan-
var-sentyabr), direktor (1939-1950; 1957-1959), “Vətən uğrunda” 
jurnalının baş redaktoru (1941-1947), Azərbaycan Respublikası 
Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyəti nəzdində olan Terminologiya 
Komitəsinin sədri (1957-ci ildən etibarən) kimi çalışıb.  

1963-cü ildə M.A.Dadaşzadə VI çağırış Azərbaycan SSR Ali 
Sovetinin deputatı və sədri seçilib. 

1944-cü ildə M.Arif “Azərbaycan sovet ədəbiyyatının inkişaf 
yolları” mövzusunda yazdığı dissertasiyanı müdafiə edərək filolo-
giya elmləri namizədi alimlik dərəcəsini alıb, sonra “Cəfər Cabbar-
lının yaradıcılıq yolu” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müda-
fiə edib (1954). Elmlər Akademiyasının ictimai elmlər bölməsinin 
akademik-katibi (1959), ardınca isə vitse-prezident (1960) olub, 
ömrünün sonunadək bu məsul vəzifədə işləyib. 

M.Arif ədəbi fəaliyyətə 1923-cü ildə “Molla Nəsrəddin” 
məcmuəsi səhifələrində çıxan “Bədgümanam”, “Belə getsə düzə-
lər”, “Elan”, “Mərsiyə xəbərləri” felyetonları ilə başlayıb. Bu felye-
tonlar “Məğmun xızılı” imzası ilə çap olunub. Arif müəllim keçən 
əsrin 20-30-cu illərində dövri mətbuatda şeir və hekayələrlə də vax-
taşırı çıxış edib. Bu dövrdən başlayaraq Azərbaycan sovet ədəbiy-
yatşünaslığı və ədəbi tənqidinin yaranması, təşəkkülü və inkişafın-
da yorulmadan çalışıb. Azərbaycan, rus və dünya xalqları klassik 
ədəbiyyatı, ədəbiyyat nəzəriyyəsi, müasir ədəbi proses, ədəbi-mə-
dəni əlaqələr onun əsas tədqiqat obyekti olub. O, Azərbaycan ədə-
biyyatı tarixinin yaradıcılarından biridir. İkicildlik “Müxtəsər Azər-
baycan ədəbiyyatı tarixi” (1943-1944), üçcildlik “Azərbaycan ədə-
biyyatı tarixi” (1957-1960), rus dilində “Azərbaycan sovet ədəbiy-
yatı tarixi oçerkləri” (Moskva,1963), ikicildlik “Azərbaycan sovet 
ədəbiyyatı tarixi” (1967) Arif müəllimin rəhbərliyi və bir müəllif 
kimi iştirakı ilə işıq üzü görüb. Onun “Azərbaycan xalqının ədəbiy-
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yatı” (1958) kitabı rus, ingilis, fars dillərində, habelə doğma dili-
mizdə çapdan çıxıb. M.Arif artıq vəfat etdikdən sonra onun “Azər-
baycan ədəbiyyatı” (Moskva,1979), “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” 
(Bakı, 1987) kitabları rus dilində buraxılıb. 1932-ci ildən başlaya-
raq onun təklikdə, yaxud digər müəlliflərlə şərikli hazırladığı orta 
məktəb şagirdləri üçün ədəbiyyat dərslikləri 60 ildən artıq dönə-dö-
nə çap edilib, tədris olunub. O, həm də “Qədim rus ədəbiyyatı ( XI-
XVII əsrlər)”, “Rus ədəbiyyatı (XVIII əsr)” ali məktəb dərslikləri-
nin redaktoru və müəlliflərindən biri idi. 

Arif müəllim Evripid, Servantes, N.Qoqol, L.Tolstoy, A.Çe-
xov, M.Qorki, N.Ostrovski, İ.Bexer, E.Remark və başqa yazıçıların 
əsərlərindən bədii tərcümələr edib. Onun öz əsərləri keçmiş SSRİ 
xalqlarının dillərinə və xarici dillərə çevrilib. Görkəmli alim SSRİ 
Elmlər Akademiyasının “Dünya ədəbiyyatının inkişaf qanunauy-
ğunluqları” problemi üzrə elmi şurasının, Moskvada çıxan “Qısa 
ədəbiyyat ensiklopediyası”nın (1962-1978) redaksiya heyətinin, 
altıcildlik “Çoxmillətli Sovet ədəbiyyatı tarixi”nin (Moskva, 1970-
1974) baş redaksiya heyətinin üzvü idi. İran yazıçılarının I konqre-
sində (Tehran, 1946), şərqşünasların XXV Beynəlxalq konqresində 
(Moskva, 1960) iştirak etmişdir. Lenin ordeni (1971), iki dəfə “Qır-
mızı Əmək bayrağı” ordeni (1939,1964), “Oktyabr inqilabı” ordeni 
(1974), “Qaqabcıl maarif xadimi” nişanı (1964), SSRİ medalları ilə 
təltif edilmişdir. 

Məmməd Arif Dadaşzadə 1975-ci il dekabrın 27-də Bakıda 
vəfat etmiş, Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur. Bakıda küçələrdən 
biri və Yazıçılar Birliyinin kitabxanası, Şuraabad qəsəbəsində orta 
məktəb onun adını daşıyır. 

1964-cü ildə respublika ictimaiyyəti tərəfindən alimin anadan 
olmasının 60 illiyi, 1974-cü ildə isə 70 illiyi qeyd olunub. 2004-cü 
ildə alimin 100 illiyi münasibətilə onun xatirəsi Bakıda və Xızıda 
yad edilib. Bu il mütəfəkkir ədəbiyyatçının anadan olmasının 110 
illiyinin qeyd edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti cənab İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. 

Böyük alim bütün ədəbi növ və janrlar haqqında təhlil və təd-
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qiqatlar apararaq öz orijinal mühakimələrini irəli sürmüşdür. Məsə-
lən, hələ gənc bir tədqiqatçı kimi M.Arif 1940-cı ildə göstərirdi ki, 
“dərin psixoloji analiz, insan ruhunu olmazın dərəcədə gözəl bil-
mək Nizamiyə, bir sıra klassik qəhrəman tiplərini yaratmağa imkan 
vermişdir; bu qəhrəmanlar əbədi olaraq dünya ədəbiyyatı xəzinəsi-
nə daxil olmuşdurlar. Buna parlaq misal olaraq biz İsgəndəri, Leyli-
ni, Məcnunu, Şirini, Xosrovu və sairəni göstərə bilərik” (“Nizami 
əsərlərinin tərcüməsi məsələlərinə dair”. – Nizami əsərlərinin tərcü-
məsi üzrə Bakıda çağırılmış Ümumittifaq müşavirəsindəki nitqin-
dən. “Nizami”. İkinci kitab. Bakı, Azərnəşr. Bədii ədəbiyyat şöbəsi. 
1940, səh. 141). Eyni zamanda, onu da qeyd etməyi zəruri bilirik 
ki, bu məqaləsindən başlayaraq bütün sonrakı ədəbi-tənqidi fəaliy-
yətində biz Məmməd Arifi Azərbaycan tərcümə tarixi və nəzəriy-
yəsinə dərindən nüfuz edən tərcüməşünas kimi də görürük. Bütün 
bu səbəblərə görə alimin yaradıcılığı Azərbaycanda sələflər və xə-
ləflərdən ibarət yaxın-uzaq nəsillərin görüşdüyü və qovuşduğu ədə-
bi-tənqidi və nəzəri-estetik körpü hesab edilə bilər.  

Xalq şairi Səməd Vurğun hələ 1941-ci ildə “Azərbaycan 
Sovet Yazıçıları İttifaqının çağırdığı ədəbi tənqid konfransına 
məktub”unda yazırdı: “Bir də iftixarla demək lazımdır ki, bi-
zim tənqidçilərimiz arasında gözəl bədii zövqə və elmi səviy-
yəyə sahib yoldaşlarımız da az deyil. Bizim onlara qulaq asma-
ğımız, heç olmazsa, yazıçılıq borcumuz olmalıdır. Bu yoldaşlar 
bir çox bədii tənqidlər, tarixi məqalələr yazmışlar ki, onlardan 
şəxsən mən çox istifadə etmişəm. Məsələn, Məmməd Arif, Mi-
kayıl Rəfili, H.Mehdi, Əziz Şərif, Hidayət Əfəndiyev, M.C.Cə-
fərov, C.Cəfərov, Əkbər Ağayev və başqaları kimi tənqidçiləri-
miz, ədəbiyyatşünaslarımız vardır” (S.Vurğun. Əsərləri. Altı 
cilddə, V cild. Bakı, “Elm”, 1972, səh. 166). 

Heç də təsadüfi deyil ki, böyük şairimiz “Ədəbi tənqid konf-
ransında son söz”ündə o dövrün tanınmış tənqidçi və ədəbiyyatşü-
nasları dəstəsindən yeganə olaraq Məmməd Arifin adını çəkir: 
“Tənqidçi M.Arif və başqa yoldaşların məqalələri və qəzetlərimizin 
çıxışları yazıçılarımız üçün çox faydalı olmuşdur” (Yenə orada, 
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səh. 169). Və yaxud: “... Arif yoldaş məruzəsində gözəl fikirlər 
söylədi, bunları öyrənmək lazımdır (Yerlərdən səslər: “Öyrəni-
rik!”)” (Yenə orada, səh. 170). Səməd Vurğun “Respublikada icti-
mai elmlərin inkişafı və vəzifələri” mövzusunda çıxış edərək alimin 
Cəfər Cabbarlı irsini hərtərfli şəkildə, bir zərgər dəqiqliyi ilə tədqiq 
etməsinə yüksək qiymət verərək söyləyirdi: “Ədəbiyyatşünasları-
mız bir sıra maraqlı və məzmunlu işlər görmüşlər. Onlardan biri fi-
loloji elmlər doktoru M.A.Dadaşzadənin “Cəfər Cabbarlının yara-
dıcılıq yolu” monoqrafiyasıdır. Bu tədqiqat Cəfər Cabbarlı yaradı-
cılığının əhəmiyyətini geniş tarixi-ədəbi fonda açan böyük ədəbiy-
yatşünaslıq əsəridir” (S.Vurğun. Əsərləri. Altı cilddə, VI cild. Bakı, 
“Elm”, 1972, səh. 386). 

M.Arifi bir ədəbiyyat tənqidçisi kimi yüksək obyektivlik, pe-
şəkarlıq, prinsipiallıq, eyni zamanda təbiətindən gələn xeyirxahlıq 
fərqləndirirdi. Məsələn, akademik Kamal Talıbzadə “Görkəmli 
alim, tənqidçi və ictimai xadim” məqaləsində belə bir maraqlı faktı 
qeyd edir: “Mən dəfələrlə şahidi olmuşam ki, yubileyləri keçirilən 
görkəmli yazıçılarımız necə təkidlə xahiş etmişlər ki, məruzəni 
M.Arif etsin. Onlar çap olunmuş əsərləri haqqında ilk sözü məhz 
Arif müəllimdən eşitmək istəmişlər” (“Sovet ədəbiyyatşünaslığının 
aktual problemləri” kitabı. Bakı, “Elm”, 1974, səh. 27). 

Arif müəllim həm də nəzəriyyəçi bir alim olmuşdur. Akade-
mik Məmməd Cəfər Cəfərov özünün “Məmməd Arif və onun so-
vet ədəbiyyatı haqqında nəzəri fikirləri” adlı kiçik həcmli monoqra-
fiyasında ustadın ədəbi prosesə, ümumiyyətlə ədəbiyyata fəlsəfi ba-
xışlarını, bu baxışların estetik meyar və xüsusiyyətlərini təfsilatı ilə 
təhlil etmişdir (Məmməd Cəfər. Həmişə bizimlə. Məqalələr. Bakı, 
“Yazıçı”, 1980, səh. 166-229).  

Yazıçıları sənətdə həyatilik, xəlqilik, ideyalılıq prinsiplərini 
yüksək tutmağa çağırmaq yaradıcılığının ilk dövründə M.Arifin 
tənqidçilik fəaliyyətinin ən səciyyəvi cəhəti olub. Lakin o, hər za-
man ədəbiyyat və sənət aləmində yüksək fikir və düşüncələrin toq-
quşmasını arayıb, müəlliflərdən estetik meyarlara cavab verən yara-
dıcılıq ciddiyyəti tələb edib. Məsələn, o, hələ 1946-cı ildə yazdığı 
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proqram səciyyəli məşhur “Dramaturgiyamıza bir nəzər” məqalə-
sində qeyd edirdi: “Qəhrəmanlar özləri düşünməli və tamaşaçıları 
düşünməyə vadar etməlidirlər. Tamaşaçı yalnız əylənmək deyil, 
düşünmək də istəyir. Qəhrəman tamaşaçıları öz fikirləri ilə aşılama-
sa, öz hisslərinin təsiri altına salmasa, nə cür onu maraqlandıra bilə-
r?” (Məmməd Arif. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. I c. Bakı, Azərbay-
can SSR EA Nəşriyyatı, 1967, səh. 188). 

Böyük alim ədəbiyyatda lirika ilə əlaqədar öz fikirlərini belə 
ifadə edirdi: “Şeir dedikdə, ilk növbədə xəyalımıza lirika gəlir. 
Çünki lirika qədimdən bəri istər xalq ədəbiyyatında və istərsə klas-
sik ədəbiyyatımızda daha çox yayılmış kütləvi bir şeir növüdür. 
Ədəbiyyatın bəzi növlərində ədəbi ənənəmiz zəif olsa da, lirika sa-
həsində biz elə zəngin ədəbi irsə malikik ki, bir çox xalqlar bizə an-
caq qibtə edə bilərlər. Nəsimidən Füzuliyə, Nəbatiyə, Seyid Əzimə, 
Vahidə qədər gələn qəzəl şairlərimiz bu sahədə mükəmməl və hə-
qiqətən nümunəvi sənət əsərləri yaratmışlar. Eyni sözü aşıq ədəbiy-
yatımızın Qurbani, Abbas Tufarqanlı, Aşıq Ələsgər və Molla Cuma 
kimi nümayəndələri haqqında da deyə bilərik” (Yenə orada. “Liri-
ka” məqaləsi, səh. 160). 

Xalq yazıçısı Elçin Məmməd Arifin oğlu, görkəmli ədəbiy-
yatşünas və ensliklopediyaçı naşir, filologiya elmləri doktoru Araz 
Dadaşzadənin atasının məqalələrindən ibarət tərtib etdiyi “Sənətkar 
qocalmır” kitabının elmi redaktoru və həmin kitabda çap olunmuş 
“Dəyişməzlik” sərlövhəli ön sözün müəllifi olaraq göstərir ki, 
Məmməd Arif müəllim “müdriklik təcəssümü idi”. “Məmməd Arif 
yalnız Azərbaycan ədəbiyyatı və ədəbiyyatşünaslıq elmi nümayən-
dələri üçün deyil, ümumiyyətlə Azərbaycan mədəniyyət xadimləri, 
ictimai elmlərlə məşğul olanlar üçün “Arif müəllim” idi. Həm də 
bir yox, bir neçə nəsil müəllimi idi və məsələ yalnız bunda deyildi 
ki, o, sözün müstəqim mənasında bir çoxumuzun müəllimi olmuş-
du. Məsələ burasında idi ki, Arif müəllim “müəllim” məfhumunun 
daşıdığı mənəvi yetkinliyi, idraki kamilliyi öz şəxsiyyətində və ya-
radıcılığında cəmləşdirmişdi. Onun yaradıcılığı bir küll halında belə 
bir fikrin layiqli illüstrasiyası idi” (Məmməd Arif. Sənətkar qocal-
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mır. Bakı, “Yazıçı”, 1980, səh.5).  
“Səməd Vurğunun dramaturgiyası” monoqrafiyası (1964) M. 

Arifin şair haqqında yazdığı əsərlər içərisində tədqiqat obyektinin 
genişliyi, problemlərin aktuallığı və ideya-mənəvi siqləti ilə fərqlə-
nir. Bu əsər böyük alimin sənətkar haqqında neçə illik düşüncələri-
nin məhsulu kimi ortalığa çıxmışdır. Giriş sözü və beş fəsildən iba-
rət olan bu monoqrafiyanin birinci fəsli “Vaqif”, ikinci fəsli “Xan-
lar”, üçüncü fəsli “Fərhad və Şirin”, dördüncü fəsli “İnsan”, beşinci 
fəsli isə S.Vurğun dramaturgiyasının sənətkarlıq xüsusiyyətlərinin 
tədqiqinə həsr edilib. Monoqrafiya yalnız şairin yaradıcılıq dünya-
sının təfərrüatlarını açmaqla kifayətlənmir, həm də böyük sənətka-
rın bir fərd kimi, sanki təkrarsız bir portretini canlandırır. 

M.Arifin 50 illik bir dövrü əhatə edən tənqidçilik və ədəbiy-
yatşünaslıq fəaliyyətində yazdığı əsərlərin böyük əksəriyyəti XX 
əsr Azərbaycan yazıçılarının yaradıcılığına həsr edilib. Məmməd 
Səid Ordubadi, Cəfər Cabbarlı, Abdulla Şaiq, Əli Vəliyev, Süley-
man Rəhimov, Osman Sarıvəlli, Səməd Vurğun, Məmməd Rahim, 
Mir Cəlal, Mikayıl Müşfiq, Mehdi Hüseyn, Rəsul Rza, Ənvər 
Məmmədxanlı, Əhməd Cəmil, İlyas Əfəndiyev, Zeynal Xəlil və 
başqa şair, dramaturq və yazıçıların yaradıcılığını tənqidçi illər bo-
yu ardıcıl olaraq izləyib və demək olar ki, məqalələrinin hər birində 
qələm yoldaşlarının diqqətini sənətdə müasirlik və bədiilik məsələ-
sinə cəlb etməyə xüsusi fikir verib. 

Tarixə müraciət və tarixi mövzular məsələsində isə M.Arif 
bu fikirdədir ki, tarixi keçmişə məftunluq göstərib tarixi hadisələri 
idealizə etməklə müasirlikdən qaçmaq nə qədər zərərlidirsə, tarixi 
faktları təhrif edərək onları müasir fikirlərin təbliği vasitəsinə çevir-
mək də realist ədəbiyyatın prinsipinə yabancıdır. Ədəbiyyat üçün 
ən düzgün yol tarixi inkişafın istiqamətini təhrif etməmək şərtilə 
onun aparıcı qüvvələrini, bu gün üçün əhəmiyyətli olan mühüm cə-
hətlərini göstərməkdən ibarətdir. Tənqidçi M.S.Ordubadinin “Du-
manlı Təbriz” romanını, C.Cabbarlının “1905-ci ildə”, “Od gəlini”, 
S.Vurğunun “Vaqif”, “Xanlar” pyeslərini məhz bu prinsiplə yazılan 
əsərlərə nümunə göstərir. 
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M.Arif bədii dil probleminə də çox böyük əhəmiyyət verirdi. 
Alim bilavasitə bu məsələyə aid “Dil və üslub”, “Dramaturgiyada 
dil və dialoq” kimi ayrıca məqalələr həsr edib və demək olar ki, bü-
tün başqa əsərlərində də yeri gəldikcə dönə-dönə həmin mövzuya 
qayıdıb. 

Məmməd Arifin bütün mövzularda və ədəbi-tənqidi janrlarda 
yazdığı əsərlər yüksək təhlil mədəniyyəti və üslub rəngarəngliyi ilə 
seçilir. O, təhlil etdiyi bədii nümunənin hər bir təfərrüatına diqqət 
yetirir, oxucuda onun ilk nəzərdə gözə görünməyən cəhətləri haq-
qında da geniş təsəvvür oyadır. 

Roman janrı qarşısında duran tələblərdən danışarkən tənqid-
çi, hər şeydən əvvəl, bu janrın həyat hadisələrinin əhatə dairəsini 
nəzərə çatdırır. Onun fikrincə, başqa epik janrlardan fərqli olaraq 
roman cəmiyyət həyatının mühüm hadisələrini, ictimai münasibət-
ləri daha böyük lövhələrlə, geniş planda əks etdirməlidir (M.Arif. 
“Azərbaycan sovet romanı”. Seçilmiş əsərləri. I c., səh. 446). 

M.Arifin həyat həqiqəti ilə bədii həqiqət arasındakı münasi-
bət və əlaqələr haqqındakı fikirləri çox faydalıdır. Bu problemə o, 
bir çox yazılarında toxunmuş, xüsusən dram sənəti haqqındakı mü-
lahizələrində buna daha geniş yer vermişdir. Dram janrı tələblərin-
dən danışarkən tənqidçi birinci növbədə qüvvətli və real insan xa-
rakterləri yaratmaq tələbini irəli sürür. Bu tələb yalnız müsbət qəh-
rəmanlara aid deyil, bütün əsas personajlara aiddir. Eyni zamanda 
müəllif tamamilə doğru olaraq qeyd edir ki, “...Həyatdakı həqiqətlə 
səhnədəki həqiqət eyni şey deyildir. Həyatda həqiqi və inandırıcı 
olan şey səhnədə süni görünə bilər. Bəzən yazıçı həyatdan aldığı 
maraqlı bir hadisəni səhnədə canlandırmaq istərkən onu sünilikdə 
təqsirləndirirlər, “hadisə inandırıcı deyil” – deyirlər. Bu nədən əmə-
lə gəlir? Bu ondan əmələ gəlir ki, müəllif həyat həqiqətini sənət hə-
qiqəti dilinə çevirə bilməmişdir. Ona sənət nöqteyi-nəzərindən 
inandırıcılıq verə bilməmişdir” (M.Arif. “Dramaturgiyamıza bir nə-
zər”. Seçilmiş əsərləri. I c., səh. 189). 

Məmməd Arifin ədəbiyyatı təhlil və tədqiq üsulunda psixolo-
gizm açıq-aşkar görünür. Bu təhlil və araşdırma prinsipi həm əsər 
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müəlliflərinə, həm də obrazların daxili aləminə münasibətdə özünü 
qabarıq göstərir. Cəsarətlə demək olar ki, Arif müəllimin tənqidi 
bədii ədəbiyyatda və sənətdə təzahür edən psixoloji təhlilə özünə-
məxsus şəkildə əsaslanır ki, bu da, fikrimizcə, bizim milli ədəbi-el-
mi və nəzəri-estetik fikrimizdə orijinal hadisədir. 

Xalq şairi Cabir Novruz “O – ləyaqət, bütövlük, vicdan tə-
cəssümüydü...” məqaləsində M.Arifin tənqidçilik fəaliyyətinə qiy-
mət verərək yazırdı: “Onun dediyi sözlər, verdiyi tənqidi qiymətlər 
həmişə bizim yazıçılar mühitində bir müvazinət, bir tarazlıq yara-
dardı. Hətta ciddi tənqid etdiyi yazıçılar belə onun məsləhətləri ilə 
razılaşardılar. Bilərdilər ki, onun haqqında sözü elə belə tənqidçi 
yox, məhz Məmməd Arif kimi nüfuzlu bir şəxsiyyət deyib. Çünki 
sözü necə gəldi havaya sovurmazdı. Tərifləyəndə də düz hədəfə 
vurardı, tənqid edəndə də...”. 

Məmməd Arif yaradıcılığı M.F.Axundovdan başlayaraq 
F.Köçərliyə qədər və ondan XX əsrin 20-30-cu illərinə qədər 
təşəkkül tapıb inkişaf etmiş müasir Qərb tipli tənqid və ədəbi-
nəzəri fikrimizin bu günlərə qədər gəlib çatmış ən yüksək na-
liyyətlərinin bünövrəsini təşkil edir. Bu baxımdan Arif müəllim 
XIX-XX əsrlərin ədəbi-estetik ənənə və varisliyini təmin etmiş 
böyük mədəniyyət xadimidir. Görkəmli şairimiz Rəsul Rza ol-
duqca dəqiq qeyd edirdi ki, “müasir ədəbiyyatımızın geniş 
üfüqlərdə qanad açmasında, məhəlli məhdudluq bəlasından 
azad olmasında M.Arifin müstəsna rolu olmuşdur”.  

M.Arifin 110 illik yubileyi qeyd olunduğu bu günlərdə 
onun elmi irsinə dönə-dönə üz tutub əmin oluruq ki, alimin 
ədəbiyyat və sənət məsələlərinə baxışları öz aktuallığını və tə-
ravətini qoruyub saxlayır, xalqımızın elmi-ictimai təfəkkür xə-
zinəsinin önəmli hissəsini təşkil edir. 

 
Ədəbiyyatımızın vicdanı. Məmməd Arif 

Dadaşzadə. Məqalələr. Xatirələr. Məktublar. 
Bakı, “Elm”, 2015, s.246-253 
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MİLLİ FOLKLORUMUZUN  

EPİK JANRINDA PSİXOLOGİZM 
 

Ümumiyyətlə, “insanşünaslıq” olan bədii ədəbiyyat, o 
cümlədən şifahi söz sənəti, folklor mahiyyət etibarı ilə ruhşü-
naslıqdır, yəni sosio-bioloji varlıq kimi insan psixikası, mənə-
viyyatı, əxlaqı, onun ictimai varlığını təyin etməklə cəmiyyət-
dəki yerini müəyyənləşdirir.  

Psixologizm əslində milli folklorumuzun epik janrı olan 
Azərbaycan dastanlarının öz təsnifatından irəli gəlir: 1. Qəhrə-
manlıq dastanları; 2. Məhəbbət dastanları; 3. Ailə-əxlaq dastan-
ları. Qəhrəmanlıq, məhəbbət və ailə-əxlaq anlayışları üzrə böl-
gü mahiyyətcə sırf psixoloji bölgüdür. Çünki onların hər üçü 
hiss, duyğu, qavrayış, təsəvvür, diqqət, təfəkkür, təxəyyül, ira-
də və s. bu kimi ruhi-mənəvi proses, hadisə və psixi halların tə-
zahürü və təcəssümü ilə sıx bağlıdır.  

Aşıq tərəfindən ifa edilən hər bir dastan üç hissədən: us-
tadnamə, dastan özü, duvaq qapmadan (bəzən də cahannamə və 
ya vücudnamədən) ibarətdir. Aşığın dastana başlamazdan əvvəl 
adətən dediyi üç ustadnamə psixoloji səciyyə daşıyır: burada 
həm qədim ustadları xatırlayıb yaşatmaq, həm də ustadnamədə 
deyilmiş hikmətamiz fikirləri, aforizmləri, el müdrikliyindən, 
uzun müddətli həyat praktikasından irəli gələn məsləhət və töv-
siyələrin dinləyicilərə çatdırmaq (sanki psixoloji konsultasiya 
verilir), gənclərə xeyirxahlıq, mərdlik, igidlik, qəhrəmanlıq, şə-
rəf, ləyaqət, halallıq, sədaqət, etibar, əhdə vəfa, nəciblik, vətən-
pərvərlik və s. bu kimi ali insani keyfiyyətləri (etik-didaktik ya-
naşma) aşılamaq məqsədi izləyir.  

Ustadnamədən sonra dastanın psixoloji məzmun daşıyan 
və əsasən dörd mərhələli olan süjeti gəlir: 1. Qəhrəmanın qeyri-
adi, möcüzəli təvəllüdü; 2. Buta alma mərhələsi; 3. Qarşıya çı-
xan manielər və onlara qarşı mübarizə; 4. Sınaqdan çıxmaq, 
müsabiqə və qələbə. İlkin ibtidai-bədii təxəyyülün və obrazlı 
təfəkkürün məhsulu olan nağıllarımızdan fərqli şəkildə dastan-
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larımızda psixologizm daha dərin və əhatəlidir. Folklorumuz-
dakı bu epik janrın məhz həmin aspektdən, yəni psixologizmə 
nəzərən təhlili və tədqiqi el mi aktuallıq kəsb edən problemdir. 

 
Milli folklorumuzun epik janrında psixologizm. Azər-

baycan Milli Elmlər Akademiyasının  həqiqi üzvü, Sovet İttifaqı 
qəhrəmanı Ziya Musa oğlu Bünyadovun xatirəsinə həsr 
olunmuş “Müasir şərqşünaslığın aktual problemləri” (“Ziya 
Bünyadov qiraətləri”) mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans 
(16-17 oktyabr 2017, Bakı). Tezislər –  s.89-90 
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NİZAMİ GƏNCƏVİNİN “SİRLƏR XƏZİNƏSİ” 
(“MƏXZƏNÜL-ƏSRAR”) ƏSƏRİNDƏ SƏLCUQ 

HÖKMDARI SULTAN SƏNCƏRİN OBRAZI 
 

Dahi sənətkar Nizami Gəncəvinin yaradıclığı üzrə aparı-
lan tədqiqatlar göstərir ki, o, bütün “Xəmsə”sində olduğu kimi, 
əruz vəzninin səri bəhrində (Müftəlun, müftəlun, failun) qələ-
mə aldığı 20 məqalətdən (hekayət) ibarət “Sirlər xəzinəsi” di-
daktik poemasında da folklordan və özünəqədərki yazılı ədə-
biyyatdan bəhrələnməklə yanaşı, tarixi əsərlərdən də istifadə 
etmişdir. Nizami bu əsərindəki “Sultan Səncər və qarı” hekayə-
tində böyük Səlcuqlar dövlətinin axırıncı nümayəndəsi olan 
hökmdar Sultan Səncərin (1118-1157) obrazını yaratmışdır. İs-
lam Ensiklopediyasında tarixi şəxsiyyət olaraq Sultan Səncərin 
dəyəri və xidmətləri qiymətləndirilir: “Sencerin ölkümü ile Bü-
yük Selcuklu Devleti tarih sahnesinden çekilmiş oldu. Büyük 
Selcuklu devlet teşkilatı onun döneminde en ileri seviyeye 
ulaşmış, Sencer, Sultan Melik Şah ile birlikte örnek hükümdar 
olarak gösterilmiştir. Devlet teşkilatına dair resmi vesikaları 
içeren münşeat mecmualarının çoğu bu döneme aittir.” (İslam 
Ansiklopedisi, Cilt 36. İstanbul,Türkiye Diyanet Vakfı. 2009, 
s.371). 

Nizami Gəncəvini Səlcuqlar dövlətinin sonuncu hökmda-
rının obrazını yaratmağa sövq edən səbəblər, fikrimizcə, aşağı-
dakılardır: 

1. Nizami özü əslən türk oğlu türk olduğu üçün elə birin-
ci iri həcmli əsərində Oğuzların Qınıq boyundan olan Səlcuqlu 
bəyin Sultan Səncərin qürurdoğurucu vüqarlı tarixi şəxsiyyətin-
dən çıxış etməklə ilk dəfə bədii ədəbiyyatda, epik şeirdə qüd-
rətli türk hökmdarının realist-romantik obrazını təcəssüm etdir-
mişdir.  

2. Nizami vətəni Azərbaycanın Gəncə şəhərində o zaman 
hökmran olan İran-fars sosial-mədəni mühitinin təsviri və təz-
yiqi altında yaşayıb-yaratdığına görə açıq şəkildə deyil, sətiraltı 
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mənalarla Səlcuqlar xanədanının, imperatorluğunun Yaxın və 
Orta Şərqdə əhatə etdiyi geniş ərazisindən, İslam dininə göstər-
diyi tarixi qayğı, məhəbbət və sədaqətdən ictimai, iqtisadi və 
mədəni qüdrətindənhabelə onun gizli bir iftixar hissi keçirdiyi-
ni biruzə verir.  

3. Nizami Sultan Səncər obrazı istisna olmaqla, “Xəm-
sə”sindəki bütün şahları, sonda verdiyi bir neçə nəsihətlə tama-
milə dəyişib, özünün arzuladığı, estetik idealında gördüyü 
hökmdara çevirir, yəni həmin bədii məzmun və xarakterik şah 
obrazları dinamik şəkildə mənfidən müsbətə doğru hərəkət 
edir. Lakin, təkcə Sultan Səncər obrazı statik olub dəyişikliyə 
uğramır, yəni sözügedən hekayətdə o, əvvəldən axıra qədər əs-
lində Nizaminin təsəvvüründəki obyektiv tarixi səciyyəsinə 
müvafiq şəkildə olduğu kimi ədalətli və haqsevər obraz səviy-
yəsində qalır. Həm hekayətdəki xalqın nümayəndəsi şikayətçi 
qarı obrazı zahirən onu ədalətsizlikdə, zalımlıqda birbaşa həm 
də bilavasitə yox, bu əslində Sultan Səncərin təyin etdiyi mə-
murun darğanın (şihnə) timsalında ittiham edir. Nizami dövrü-
nün hakimlərinin idarəçiliyindən edilən narazılıq kimi mənala-
nır. Nizami əsərində tarixi zaman və coğrafi məkan dəyisikliyi 
apararaq darğa obrazı vasitəslə dövrünün xalqa qarşı olan əda-
lətsiz, zalım hökmdarlarını və onların idarəçilik üsulunu dam-
ğalayır. Şair bu hekayətdə Sultan Səncər obrazınıvə onun ha-
kimliyini darğa tipli hakimlərlə kontrast yaradaraq bir fon ola-
raq vermişdir və öz ideya məqsədini qabarıq şəkildə böyük sə-
nətkarlıqla ifadə etmişdir. Qarının Sultan Səncərə xitabən dedi-
yi sözlər darğaya, deməli, rəmzi şəkildə sətraltı məna ilə Niza-
mi dövrünün hakimlərinin... 
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FÜZULİ LİRİKASINDA KAMİLLİK İDEALI 

(Esse) 
 

Философ-тянгидчи Асиф Яфяндийев сайaьы 
 

Гейс доьулан эцнц тябият чох сакит иди. Щяйат юз ади 
гайдасы иля эедирди. Чайлар ахыр, гушлар охуйур, йарпаглар 
пычылдайырды. Щюкмдарлар щюкм едир, ряиййят ися итаят. Гейс 
доьулан эцнц щяр шей адилийя бцрцнмцшдц. Гейс доьулду, 
бой атды бу адиликдя. Лейлийя туш эялди вя гялбиндян бир нида 
гопду: 

 

Щейрят, ей бцт, сурятин эюрдцкдя лал ейляр мяни, 
Суряти- щалым эюрян, сурят хяйал ейляр мяни. 
 

Щяр бир инсанда олдуьу кими Гейсин дя гялбиндя 
эюзяллийя говушмаг щясряти йашайырды. Гейс юз эюзялини, юз 
бцтцнц тапмышды.  Она бундан башга щеч ня лазым дейил. 
Гейс цчцн Лейли ади бир гыз дейил, эюзяллийин юзцдцр, 
адиликдян йцксякдя дуран бир варлыгдыр: 

 

Ей мяляксима ки, сяндян юзэя щейрандыр сана, 
Щяг билир инсан демяз щяр ким ки, инсандыр сана... 
 

Лакин эюзяллик гяфясдядир, эюзяллик дустаг едилиб. Ону 
пярвазланмаьа, црякляря ишыг вермяйя гоймурлар. Гейсин 
Лейлийя говушмаг щясряти боьулур. Боьулан ещтирас, арзусу 
эюзцндя галан щясрят рущу сакит вязиййятиндян чыхардыр. 
Гейсин гялбиндян бир туфан гопур. Гейс йенидян доьулур, 
бу дяфя Мяънун кими.  

 

Бюйцк ещтираслар щябс едиляндя доьулур Мяънун!  
Эюзяллик гяфясдя гуш кими чырпынанда доьулур Мяънун! 
Минляр, милйонлар бир няфяри баша дцшмяйяндя, инсанлар 

цлвилийя арха чевиряндя доьулур Мяънун! 
Ешг дяли чай кими ашанда, адилик чярчивяси парчалананда 

доьулур Мяънун!  
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Мяънун али бир мягсядя - эюзяллийи хилас едиб она го-
вушмаг мягсядиня ъан атыр. Али мягсядя ися ади йолларла 
чатмаг олмаз. Али мягсядя али васитя иля чатарлар! 

Мяънун инсанлары тярк едир, сящрайа цз тутур. Цлвилийя 
арха чевирян инсанлардан гачыр. Вящшиляр беля инсанлардан 
йахшыдыр! 

Мяънунун ешги ня гядяр чох манея иля растлашырса, бир о 
гядяр эцълянир. Бу ешг чаряси олмайан бир мяряздир. Буна 
щеч бир тябиб дярман тапа билмяз. 

 

Йохду бу рцсвалыьын дярдиня дярман, ей тябиб! 
Ейлямя рцсвай юзцн, щям гялбими ган, ей тябиб! 
 

Бу ешг сащилсиз бир дярйадыр, ашиг ися гяввас! 
Бу ешг сону эюрцнмяйян йолдур, ашиг ися йолчу! 
Бу ешг бир сянятдир, ашиг сяняткар, 
Бу ешг камилликдир, ашиг она ъан атан!  
Ашигин камиллик зирвясиня йцрцшц онун гям одуна алыш-

дыьы  эцндян башлайыр:  
 

Тутушду гям одуна шад эюрдцйцн кюнлцм, 
Мцгяййяд олду ол азад эюрдцйцн кюнлцм. 
 

Бу гямин мянбяйи вцсал щясрятидир. Анъаг бу гямин 
юзц зювг мянбяйиня чеврилир. Гям артдыгъа ашиг даща да 
щяссаслашыр, гялбинин ишыьы чохалыр, эюз йашлары цряйини йуйуб 
тямизляйир: 

 

Йашлы эюз бир эцзэцдцр, онда кюнцлляр якс едяр, 
Эюздя йаш артдыгъа, гялбин нуру артар ол гядяр. 
 

Бу кядяр эюзяллийя говушмаг щясрятиндян доьур. 
Эюзяллийи ися дювран буховлайыб, чцнки онун ясл гиймятини 
билмир. Дювран эюзялликдян фейз алмаг габилиййятини итириб. 
Беля дювран заваллыдыр. Беля дювран нагис вя шикястдир. Онун 
дярдиня галмаг, аъымаг лазымдыр: 

 

Ей Фцзули, олубам ьяргейи-эирдаби ъцнун, 
Эюр ня гящрин чякирям дюня-дюня дювранын. 
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ДЮВРЦН ГЯЩРИНИ, ДЯРДИНИ ЧЯКМЯК КАМИЛ-
ЛИК ЯЛАМЯТИДИР! 

Мяънун цчцн бцтцн дцнйа Лейлидя тяъяссцм едир. Бцтцн 
дцнйа Лейлиляшиб. Лейли ися эюзяллийин юзцдцр. Демяли, дцнйа 
эюзялляшиб. Лакин бу эюзял дцнйада мяънунлара, фярщадлара, 
йер йохдур. Онда Мяънун реал дцнйаны явяз едян хяйал 
аляминя сыьыныр. Бу хяйал аляминдя бир Мяънун, бир дя Лейли 
вар. Мяънун Лейлидян башга, йяни юз эюзял хяйал аляминдян 
башга щеч ня эюрмяк истямир: 

 

Пярдя чяк чющрямя щиъран эцнц, ей ганлы сиришк, 
Ки, эюзцм эюрмяйя ол мящлигадан гейри. 
 

Бу арзу щяр шейи эюзял эюрмяк арзусудур.  
ДЦНЙАНЫ ЭЮЗЯЛЛЯШДİРМЯК АРЗУСУ КАМİЛ-

ЛİК ЯЛАМЯТİДİР. 
Мяънунун ещтирасы эет-эедя артыр, ешг онун бцтцн 

варлыьына щаким кясилир. Ешг йолунда юзцнц унудур, юз 
варлыьлны йаддан чыхардыр.: 

 

Ей Фцзули, чох сорушма олмусан щейран кимя, 
Юйля щейран олмушам, щеч билмирям кимдир щябиб. 
 

АЛİ МЯГСЯД УЬРУНДА ЮЗЦНЦ УНУТМАГ 
КАМİЛЛİК ЯЛАМЯТİДİР. 

Мяънун дири икян рущи бир щяйатла йашайыр. О, ешг адлы 
шащын гулудур. Гулун ися бир дяст палтардан вя бир парча чю-
рякдян башга щеч няйи олмур. Онун бцтцн малы-дювляти, сяр-
вяти ешг йолунда алдыьы зювгдцр: 

 

Йох яъяб кямаля ряьбят, мцлкя гылмам илтифат, 
Мян эядайи-куйи ешгям, мцлкц малы нейлярям? 

 

МЯНЯВİ СЯРВЯТİ МАДДİ ЗЯНЭİНЛİКДЯН 
ЦСТЦН ТУТМАГ КАМİЛЛİК ЯЛАМЯТİДİР.  

Мяънун цчцн “юлцм”, “щяйат” анлайышлары йохдур. Яэяр 
саь икян севэилисиня говушмурса, демяли о чохдан юлцб. 
Яэяр мязарда беля она йетиширся, демяк юлмяйиб саьдыр. 
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Ъанан йолунда юлмяк ися бюйцк шяряфдир. Бу, ашигин камал 
сащиби олмасындан хябяр верир:  

 

Ъаныны ъанана вермякдир кямали ашигин, 
Вермяйян ъан етираф етмяк эяряк нюгсаныны. 
 

ИДЕАЛ ЦЬРУНДА ЪАНЫНДАН КЕЧМЯК КАМİЛ-
ЛİК ЯЛАМЯТİДİР.  

Мяънун камиллик зирвясиня йцксялмякдядир. Бу йцкся-
лишдя о тякдир.  

 

Ня йанар кимся мяня атяши- дилдян юзэя, 
Ня ачар кимся гапым бади-сябадян гейри. 
 

Мяънун тякдир! Мяънун тяклийи камил инсанын гейри-
камил дцнйадакы тяклийидир.  

Мяънун бу дцнйайа йаддыр! Мяънун йадлыьы гейри-
адилийин адиликдяки йадлыьыдыр. Гейсляр чохдур. Мяънун ися 
тяк.  

Севянляр чохдур, севэидя ярийянляр аз,  
Биринъиляр адидир, икинъиляр али. 
Биринъиляр нагисдир, икинъиляр камил. 
Мяънун цчцн ешг хейирин ян бюйцк тязащцрцдцр. Ешг ин-

саны камал сащиби едяр. Ешг еля ян бюйцк фязилятдир: 
 

Ей Фцзули, гылмазам тярки-тяриги ешг-ким, 
Бу фязилят дахили-ящли-камал ейляр мяни. 
 

ЕШГİ ФЯЗİЛЯТ КİМİ ДЯРК ЕТМЯК КАМİЛЛİК 
ЯЛАМЯТİДİР.  

Ешг шярбятини ичянляр щушйар олур, онлар юзляри цчцн 
дейил, мяшугя цшцн йашайырлар. Ешгя дцшмяйянляр 
худбинлярдир. Онлар йалныз юзлярини севирляр, юзляри цчцн 
йашайырлар.  

 

Защиди-худбин ня билсин зювгцнц ешг ящлинин, 
Бир яъяб мейдир мящяббят ким ичян щушйар олур. 
 

Мяънунда башгасы цчцн йашайа билмяк гцдряти вар.  
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БАШГАСЫ ЦЧЦН ЙАШАМАГ КАМİЛЛİК ЯЛАМЯ-
ТİДİР.  

Мяънун ащуну овчунун торундан хилас едяндя, юз 
рягиби Ибн-Сяламын юлцмцндян кядярляняндя, Нофялин 
гошунуна гаршы чыханда да биз онун шяхсиндя камил инсаны 
эюрцрцк:  

 

Ей Фцзули, гыл кямали-фязл кясбин, йохса мян 
Камили- ешгям, дяхи юзэя кямалы нейлярям. 
 

Мяънун камилдир, анъаг камиллийин юзц дейил, камиллик 
идеалыны дашыйанлардан биридир. Гейси Мяънун едян Лейлидир. 
Мящз Лейли камиллик идеалыны дашыйанлардан икинъисидир. 
Мяънун юзц дя Лейлини камил бир мяшугя кими сяъиййялян-
дирир.  

Камиллик идеалы Мяънунла Лейлинин, ашигля мяшугун 
вящдятиндядир. Лакин дцнйа бу идеалы рядд едир. Дцнйа бу 
идеала гаршы амансыз вя рящмсиздир. Бу дцнйада Фярщад-
Ширин, Лейли-Мяънун идеалына йер йохдур. Онларын вцсалы 
йени дцнйанын юзцня гаршы юлцм щюкмц охумагдыр. Онларын 
вцсалы йени дцнйанын илк тямял дашыдыр. Дцнйа буна разы 
дейил. О, юз нагис юмрцнц узатмаг цчцн камил инсанларын 
говушмасына мане олур, камил инсанлары мящв едир.  

Анъаг камиллик юлмцр. О мязарда олса да юз идеал вя-
зиййятиня говушур:  

 

Гцсл ейляйибян тяни-низарын, 
Дилдарынын ачдылар мязарын, 
Гойдулар ону щям ол мязаря, 
Гямнак йетишди, гямкцсаря, 
Рущ олду фялякдя рущя щямраз, 
Тян олду тян иля йердя дямсаз! 

 

Фярщад-Ширин, ашиг-мяшуг вящдятидир камиллик! 
Лейли-Мяънун вящдятидир камиллик! 
Фцзулинин бизим иля сющбятидир камиллик!  

 
“Şəhriyar”, 25 avqust 1994, № 15 
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DÜŞÜNƏN VƏ DÜŞÜNDÜRƏN HAMLET 

 

(U.Şekspirin “Hamlet” faciəsinin 400 illiyi tamam olur.) 
 

Dahi ingilis dramaturqu və şairi Uilyam Şekspir 
(1564-1616) düz dörd yüz il bundan əvvəl – 1601-ci ildə 
özünün “Hamlet” faciəsini yazmışdır. Artıq dörd əsrdir ki, 
bəşəriyyət Hamletin dili ilə “to be or not to be” - yəni 
“olum, ya ölüm” deyərək fəlsəfi düşüncələr içərisində ən 
düzgün çıxış yolunu arayır-tapır. 

Şekspirin Hamnet adlı oğlu erkən yaşlarında uşaq ikən 
vəfat etmişdir. Onun Hamlet adlı sənət övladı isə özünün dörd 
yüz yaşında yenə də gəncdir və sanki əbədi ömür qazanmışdır. 

“Hamlet” əslində bütün dünya incəsənətinin şedevri he-
sab edilə bilər. Baxmayaraq ki, “Hamlet” bədii ədəbiyyatın 
dram növünə daxildir, söz sənəti nümunəsi kimi bəlkə də bir 
əsər miqyasında onun qədər incəsəntin digər növlərinə təsir 
göstərən və inkişaf etdirən digər elə bir ədəbi əsər tapmaq çə-
tindir. Teatr, musiqi, rəssamlıq, heykəltəraşlıq, kino – “Ham-
let”in mövzusu, süjeti və ideyası ilə daim zənginləşmiş, yeni-
yeni sənət örnəkləri yaradılmışdır. 

“Hamlet” dünya xalqlarının dillərinə ən çox tərcümə edi-
lən əsərlərdən biridir, bəlkə də birincisidir. İngilis dilinin yer 
üzünə belə geniş yayılmasında Şekspir sənətinin, o cümlədən 
“Hamlet” faciəsinin əvəzedilməz yeri vardır. Əsəri təkcə tərcü-
mədə yox, orijinalda oxuyub başa düşmək istəyənlərin, tamaşa-
sını ingilis dilində görməyi arzulayanların sayı yüz milyonlar-
ladır. 

“Hamlet”də hər hansı bir yolu oynamaq aktyor üçün bö-
yük məsuliyyət və şərəf deməkdir. “Hamlet”in teatr tamaşasın-
da baş rolu oynamaq – aktyor sənətinin zirvələrini fəth etmək 
iddiasına imkan verir. “Hamlet” əsərinin özü bir məktəb kimi 
aktyoru yetişdirir, püxtələşməsinə, kamilləşməsinə şərait yara-
dır. 
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Şekspirin “Hamlet” faciəsi Azərbaycan mədəniyyəti tari-
xində mühüm yer tutur. Pyesi ilk dəfə Azərbaycan dilinə 1906-
cı ildə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev tərcümə etmişdir. Müstə-
qil əsər təsiri bağışlayan Hamletin monoloqunu görkəmli ədibi-
miz tərcümədə “Səbr, ya qəbr” sözləri ilə başlayır. Bu tərcümə 
“To be or not to be” fəlsəfəsini tam açmasa da ədəbi-tarixi fakt 
kimi maraqlıdır. Elə görkəmli səhnə xadimi, dahi aktyorumuz 
Hüseyn Ərəblinski Hamletin monoloqunu müxtəlif konsert və 
tamaşalarda xüsusi bir nömrə kimi ifa etməklə sanki onun 
Azərbaycanda müstəqil həyatının – “Hamlet”in və Şekspir sə-
nətinin əbədiyaşarlığına təkan vermişdir. 

Hamletin monoloqu Azərbaycan dilində var qüvvəsi ilə, 
bütün dolğunluğu ilə yalnız böyük sənətkarımız Cəfər Cabbar-
lının tərcüməsində səsləndi. 

C.Cabbarlı “to be or not to be” ifadəsini tərcümə sənəti-
mizin bir tapıntısı kimi “olum, ya ölüm” şəklində dilimizə çe-
virdi: 

“Hamlet 
(Girir) 
Olum, ya ölüm... budur məsələ! Hankı daha şərəflidir! 

Düşmən qəzanın ağır toqatlarına dayanmaq və ya fəna silabının 
coşqun dalğalarına qarşı qoyub onu qorutmaq , əzmək... 

Yer üzündən qaldırmaq, ölmək, uyumaq, bu qədər... 
Qəlbin iztirablarını, yaranmışların nəsibi olan minlərlə 

əzabları bir yuxu ilə bitirmək... belə bir son istənilməzmi? 
Ölmək... Uyumaq... Uyumaq? Bəlkə də röyalar görmək? 

Budur iştə məsələnin çətin yeri... 
Həyatın boranları keçdikdən sonra bu ölüm yuxusunda 

biz nələr görəcəyik? Budur yolun keçidini kəsdirən, budur bizi 
uzun həyatın sürüntülərinə məcbur edən, buna görədir ki, fəla-
kət bu qədər sürəklidir. Yoxsa dünyanın bu zülm-fəsadına, 
hökmranların təkəbbürünə, güclülərin təhqirinə, qaytarılmış, 
tapdanmış bir eşqin acı iztirablarına, qanunların boşluğuna, ha-
kimlərin utanmazlığına rəzillərin xidmətlərinə qarşı coşan nif-
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rətlərə kim dayanmaq istərdi? Halbuki, bir xəncər (bir vurğu) 
bizi bunların hamısından əbədilik qurtara bilər. Acı həyatın 
ağır cəbrini nifrət və göz yaşlarıyla kim daşımaq istərdi? Yal-
nız bir qorxu... Orada nə olacaqdır? Orada... O bilinməz (məc-
hul) vadidə ki, oradan bu vaxta qədər kimsə qayıtmamışdır... 
İradə sarsılır və bizi bilinməz bir aləmə atılmaqdansa acı, izti-
rablara dayanmağa məcbur edir. 

Qorxaq fikrin müdhiş etirafı, qəti bir iradənin iti boyası, 
təfəkküratın zülmətinə qarşı solur. Düşündükcə tələsik həyə-
canların cəsarəti sönür... Fikir isə keçməyir. Sus... Ofeliya! Gö-
zəl Pəri, öz dualarında mənim də günahlarımı xatırlat.” 

Göründüyü kimi, C.Cabbarlının tərcüməsində təkcə “to 
be or not to be” fəlsəfi kəlamı deyil, ümumiyyətlə monoloqun 
özü yüksək bədii xüsusiyyətləri ilə diqqəti cəlb edir. 

1926-cı il dekabr. Səhnəmizdə ilk dəfə olaraq “Hamlet” 
göstərildi. Əsəri C.Cabbarlı tərcümə etmişdi. Rejissoru A.Tu-
qanov idi. Hamleti iki aktyor – A.M.Şərifzadə və Ü.Rəcəb ifa 
edirdilər. 

Quruluşçu rejissor A.A.Tuqanov və tərcüməçi C.Cabbarlı 
“Hamlet”i bir növ “şərqləşdirmişdilər”. Şübhəsiz, belə bir təb-
dil böyük qorxu doğura bilərdi. Ancaq A.A.Tuqanov əsərin za-
hiri görünüşünü dəyişsə də, surətlərin daxili aləminə toxunma-
mışdı. O ancaq məkanı dəyişmişdi. Tuqanov ilə C.Cabbarlı be-
lə düşünürdülər. Hamletin faciəsi başqa xalqların həyatına o 
qədər yaxındır ki, belə bir təbdil əsərə heç bir ziyan verməz, 
buna görə də əsərdə gedən əhvalatı Danimarkadan İrana, Hin-
distana və ya Azərbaycana köçürmək olar. Onlar yalnız bir hə-
qiqəti unudurdular: əgər Şekspirin ideyaları ümumbəşəri ideya-
lardırsa, onu başqa millətlər də başa düşə bilərlərsə, o vaxt nə 
üçün Şekspirin qəhrəmanları öz vətənində saxlanılmasın. 

A.M.Şərifzadə (Hamlet), Ü.Rəcəb (Kral-Şah), Mərziyə 
xanım Davudova (Gertruda-Göhərşad), M.Mərdanov (Poloni-
Loğman), Yeva Olenskaya (Ofeliya), İ.Hidayətzadə (Layert-
Söhrab) və b. – ancaq C.Cabbarlının tərcüməsində “Hamlet”in 
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ayrıca kitab kimi nəşrində (Azərnəşr, bədii-ədəbiyyat şöbəsi, 
Bakı–1935, latın əlifbası ilə). Hadisələrin məkanı və surətlərin 
adları orijinalda olduğu kimi saxlanılıb. 

Az.SSR Maarif komissarı, tənqidçi Mustafa Quliyev 
1926-cı ildə “Maarif və mədəniyyət” jurnalında yazmışdı: 
“Hamletin quruluşu bizə göstərdi ki, yaxın bir zamanda türk te-
atrında böyük istedad sahibi aktyorlar görünməyə başlayacaq. 
Türk teatrı Yaxın Şərqdə bir bədii teatr olmaq üçün hər şeyə 
malikdir” 

1930-cu ildə Azərbaycan Dram teatrı Moskva, Leninqrad 
və Kazan şəhərlərindəki qastrollarında “Hamlet” tamaşasını 
göstərmişdilər. 

“Hamlet” sonralar rus dili vasitəslə şair-tərcüməçi Tələt 
Əyyubov tərəfindən yenidən dilimizə çevrildi. Əsər Azərbay-
canda xeyli populyarlaşdı, yeni-yeni səhnə quruluşları yarandı. 

Sabir Mustafa “Hamlet”i birbaşa ingilis dilindən Azər-
baycan dilinə tərcümə etdi. Burada C.Cabbarlının “Hamlet”in 
monoloqundakı “Ölüm ya olum” ifadəsinin saxlanması təqdirə-
layiqdir. 

“Hamlet” – dünya teatr və kino sənətinə bir sıra gözəl sə-
nətkarlar bəxş etdi: Moçalov, A.M.Şərifzadə, Lourens Olivye, 
İ.Smoktunovski... 

Hamleti oynamaq sənət hünəridir. Bu baxımdan xalq ar-
tisti Həsənağa Turabovun, rus aktyoru və müğənnisi Vladimir 
Vısotskinin Hamletləri yada düşür. Vaxtilə Xarici Dillər İnsti-
tutunda “Hamlet” ingilis dilində hazırlanmış və mərhum peda-
qoq – baş müəllim və aktyor Eldar Sadıqovun baş rolda çıxışı 
ilə Milli Dram teatrında göstərilmişdir. Bu sətirlərin müəllifi 
həmin institutun tələbəsi kimi “Hamlet”in azərbaycanlı tələbə - 
gənclər Cəmşid Cəmşidov, Firudin Sadıqov və b. tərəfindən 
səhnədə göstərilmiş orijinal tamaşasına baxmaq səadətinə nail 
olmuşdur. 

Hamlet – ümumbəşəri bir obrazdır. Uşaqlara milliyyətin-
dən asılı olmayaraq Hamlet adı qoyurlar. Hamlet insanlığın təs-
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diqidir. Hamlet – mənəviyyatın, əxlaqın qələbəsidir. Hamlet – 
ölüm – düzlük və əbədiyyət yolçuluğunda sönməz bir məşəldir. 
Hamlet – insan şərəf və ləyaqətinin bir simvoludur. Hamlet – 
vicdan anlayışının konkret – fiziki təzahürüdür. Hamlet – 
həyatın insani  cövhəridir. 

Hamletlər olmasa, bəşəriyyət – həşərat məna qafiyələn-
məsi yaranar. 

Hamletlər – bütün dövrlər və bütün xalqlar üçün “mən-
lik” etalonudur. 

Hamletlər – dünyanın qəhrəmanlıq ruhunu təcəssüm etdi-
rirlər. 

  
“Versiya” qəzeti, 27 sentyabr 2001, № 39 
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HÜSEYN CAVİD YARADICILIĞINDA PSİXOLOGİZM 

 
Fikrimizcə, H.Cavid sənətinin əsas bədii-fəlsəfi anlayış-

ları aşağıdakılardır: 
1. Gözəllik  
2. Məhəbbət 
3. Uçurum 
4. Nəfs (iblislik) 
5. Allah 
6. Qəhrəmanlıq 
Bizcə, məhz bu anlayışlar H.Cavidin estetik idealını dərk 

etmək, tədqiq edib aşkarlamaq işində elmi-nəzəri açar rolu oy-
nayırlar.  

H.Cavid gözəllik və məhəbbət anlayışlarını ayrılmaz vəh-
dətdə götürür. Onun idealı gözəllik və məhəbbətin hakim oldu-
ğu bir səltənətdir: “Mənim tanrım gözəllikdir, sevgidir”. Bura-
da məhəbbət gözəllik yaradır, gözəllik isə məhəbbət doğurur. 
Gözəllik və məhəbbət həm də yaradıcı qüvvədir, bəşəriyyətin 
xoşbəxt gələcəyini təmin edə bilən ali keyfiyyətdir: “Bütün ca-
hanı xilas edəcək iki qüvvət var, yalnız iki böyük qüvvət var: o 
da gözəllik və məhəbbətdən ibarətdir” H.Cavidin bütün qəhrə-
manları bu və ya digər dərəcədə öz anlam və dünyagörüşünə, 
əxlaqi və psixi səciyyəsinə görə gözəllik vurğunudurlar. Bu ob-
razların müqəddəs and yeri də gözəllik və məhəbbətdir: “And 
olsun gözəlliyə və məhəbbətə, mən yalnız səni sevirəm, yalnız 
sənə qovuşmaq istəyirəm”  

H.Cavidin estetik idealı gözəllik və məhəbbət səltənəti-
dir. Burada gözəllik məhəbbət doğurur, məhəbbət isə gözəllik 
yaradır. Elmi ədəbiyyatda göstərilir ki, məhəbbət öz obyektinə 
doğru təmənnasız və fədakar meyldə ifadə edilən əxlaqi-estetik 
hissdir, başqa şəxsiyyətə, insan birliyinə və ya ideyaya doğru 
canatmadır. Məhəbbət ən azad və gözlənilməz duyğuların ifa-
dəsi olmaqla onu nə məcburi oyatmaq, nə də zorla dəf etmək 
mümkün deyildir. Məhəbbət həm ayrı-ayrı sosial qruplar daxi-
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lində, həm də ümumbəşəri miqyasda həmrəyliyi ifadə edir, sə-
daqətin, nəcibliyin, mərdliyin, hətta qəhrəmanlığın mənbəyinə 
çevrilir. Məhəbbət sırf fərdi-psixoloji formada təzahür etsə də 
ictimai hadisədir. Məhəbbət ideala doğru səydir, ona qovuşmaq 
cəhdidir. 

Hüseyn Cavid sənətinin bütün bədii-fəlsəfi anlayışları 
bir-biri ilə sıx əlaqədə olub, qarşılıqlı keçid keyfiyyətinə malik-
dir. Bu anlayışlarda psixologizim yəni, obrazların fərdi- psixo-
loji və hadisələrin sosial-psixoloji məzmunu qabarıqdır. Nəfs 
(iblislik) bədii-fəlsəfi anlayışı isə sırf psixologizim təzahürü-
dür. 

Nəfs, ümumiyyətlə, psixika haqqında təlim orta əsr Şərq 
fəlsəfəsində çox mühüm problemlərdən biri idi. Görkəmli 
Azərbaycan mütəfəkkiri Bəhmənyarın və digər aristotelçi filo-
sofların fikrincə, nəfs və əql mücərrəd dərkedici substansiyalar-
dır. Bəhmənyar nəfsin üç – nəbati, heyvani və insani növlərin-
dən bəhs edirdi. Yenə Azərbaycandan olan digər bir universal 
zəkalı alim Xacə Nəsirəddin Tusi özünə qədərki Şərq və avro-
pa fəlsəfi-etik nəzəriyyələrindən çıxış edərək və bir sıra elmi 
ümumiləşdirmələr apararaq nəfs haqqında öz konsepsiyasını 
yaratmışdır. Prof. Rəhim Sultanovun dediyi kimi, “nəfs” anla-
yışı Tusidə çox geniş mənada işlənmiş, “ruh”, “psixika”, “mə-
nəviyyat”, “ağıl”, “şüur”, “idrak” mənalarında bütün varlıqla-
rın, o cümlədən cansızların, bitkilərin mahiyyətini təşkil edən 
bir kateqoriya kimi verilmişdir Nəsirəddin Tusi nəfsin müxtəlif 
növlərini göstərir: camadat (cansızlar), nəbatat, heyvanat, nitq 
nəfsi (insan nəfsi), mələk və ilahi nəfs. Hər nəfsin öz daxilində 
də müxtəlif bölgü aparılır. İnsanlarda isə üç nəfs birləşmişdir: 
1) “dun” (aşağı)– heyvan nəfsi (bəhimi); 2) ovqat (orta) – yırtı-
cı vəhşi nəfs (səban); 3) “Əşrəf” (ən şərəfli) – mələk nəfsi (mə-
ləki). “İxtiyar insanın öz əlindədir: istəyir mal-qara səviyyəsinə 
enir, onlarla bir olur; istəyir yırtıcılara qoşulur, onlara cur olur; 
məlaikə səviyyəsinə qalxmaq istəyirsə, ora yüksəlir” “Yüksək 
aləm” – ülvi aləm, göylər aləmi, Allahın və mələklərin olduğu 
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kimi, mənəvi aləmdir. “Aşağı aləm” deyəndə isə bəndələrin ol-
duğu aləm, yerlər aləmi, insanların yaşadığı, duyulan və hiss 
edilən bu dünya nəzərdə tutulur” . 

İslam dini nəfsə insanı xar eləyən, onu cəhənnəm atəşinə 
sürükləyən bir şər mənbəyi kimi baxır. Məhəmməd peyğəmbər 
buyurmuşdur ki, nəfsinə sahib olan kəs Allahını ən çox sevən 
adamdır. Cəhadların (din uğrunda müqəddəs müharibənin) ən 
böyüyü öz nəfsinə qarşı vuruşandır. Hədislərin birində deyilir 
ki, həzrəti Ömər nəfsləri günaha aparan cəsus adlandırmışdır. 
Loğman oğluna deyib: “Ey oğlum, sənə ilk qadağan etdiyim 
şey nəfsdir. Çünki hər nəfsin bir istəyi var. Əgər nəfsin istəyini 
etsən, azarsan və başqa meyllərə düşərsən. Çaxmaq daşında 
atəş gizləndiyi kimi, nəfs də qəlbdə gizlənib. Çaxılarsa parlar, 
toxunulmazsa gizlin qalar”. 

Klassik şərq ədəbiyyatında, fəlsəfi lirik və epik poeziya-
da “nəfs” məhz belə bir məzmunda, yəni alçaq, heyvani ins-
tinktlər və ehtiraslar məcmusu anlamında işlədilir. Sufi-panteist 
şeirdə nəfs saf əxlaqın, zəngin mənəviyyatın əks qütbündə du-
ran anlayışdır: yalnız təmiz və pak ruhlar səmalara (“yüksək 
aləmə”) qalxıb orada Allahla birləşəcəklər. Məsələn, XIII-X1V 
əsr Azərbaycan şairi Marağalı Əvhədi “belə bir mərtəbəyə ye-
tişməkdən ötrü bu dünyada riyazət çəkib öz nəfsini ələ almağı 
tapşırır. Nəfs və şəhvəti öldürmək yolu ilə əxlaqı təmizləməyi 
ən düzgün yol hesab edir”. 

 

Nəsimi: 
Ölmədən nəfsini öldür arifi-rəbb olasan, 
Nəfxeyi-ruhülqüdüsdən məhz rühullahı gör!  
 

Füzuli: 
Əsiri-nəfsdir əhli-cəhan bilməz fəna qədrin, 
Füzuli, tərk-təcridi, sənə ancaq müsəlləmdir. 
 

Saib Təbrizi: 
Oldu məğlubi-həvai-nəfsi-istilai-əql, 
Aldılar hakim əlindən ixtiyar ovbaşlar.  
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Nəbati: 
Ta ki, sənə ram ola hirsi-səgi-nəfsi-dun, 
Qəmkədeyi-izlətə təbini mötad qıl.   
 

Hüseyn Cavid:  
Kimin ülviysə ruhu, söz onundur, 
Əsiri-nəfs olan daim zəbundur.   

 

Göründüyü kimi, Cavidin beyti klassik poeziyamızın 
ümumi kontekstinə üzvü şəkildə daxil olur və onun ideya-este-
tik bütövlüyünü, bədii-fəlsəfi dərinliyini tamamlayır. H.Cavid 
“nəfs”ə bütün işlərin mənbəyi kimi baxır. “Nəfs” onun idealı-
nın əks qütbündə dayanan hər bir qüvvənin, daha doğrusu, anti-
idealının məğzidir. H.Cavid “nəfs” haqqında xüsusi bir elmi 
əsər yazmasa da, bədii yaradıcılığının təhlilindən görünür ki, 
onun fikrincə, müxtəlif növ nəfslər “xəyanət” adlı universal 
nəfsə daxildir və eyni zamanda bu nəfsdən şaxələnir. Tamah, 
şan-şöhrət, sərvət, şəhvət və s. nəfslər xəyanətdən başlayır və 
xəyanətdə qurtarır. “Xəyanət” bütün nəfslərin, deməli, onlar-
dan törənən iş, əməl və hadisələrin mənbəyi və mənsəbidir. 
“Xəyanət” nəfslər toplusudur, şər yüklü duyğu və düşüncələrin, 
münasibət və hərəkətlərin məcmusudur. H.Cavidin sənətində 
tez-tez “xain” və “xəyanət” sözlərinin işlədilməsi, onlara mü-
vafiq epizod, hadisə və səhnələrin verilməsi daxili bir sistem 
səviyyəsindədir. Ayrı-ayrı süjet xətləri, obrazlararası münasi-
bətlər, bütöv pyeslər çox vaxt “xəyanət” adlı universal nəfsin 
burulğanında cərəyan edib fırlanırlar. Məsələn, “Ana” pyesində 
Səlim “bizim əhbab” kimi tanıdığı Orxanın İsmətə eşq elan et-
diyini bilincə, onu “rəzil, xain”adlandırır. Şeyx Sənan islamı 
təriqət və məzhəblərə parçalayan alimləri “dini-islama rəxnə 
salmış” “xəyanətkarlar”  kimi qiymətləndirir. “Peyğəmbər” 
pyesinin qəhrəmanı: 

 

Əvət, ən doğru, ən gözəl ayin: 
Əhli-vicdanə-busə, xainə-kin!  
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sözləri ilə mübarizəyə atılır. “Xəyyam” dramında məmurlar qa-
çıb gizlənən Sabbahı və Əbu Tahiri axtararkən xəbərdarlıq 
edirlər ki:  

 

Öylə xainləri kim saxlarsa, 
Görəcək ən qaba, dəhşətli cəza.   

 

“İblis” faciəsi şər ensiklopediyası olmaqla başdan-ayağa 
“xəyanət” nəfsinin doğurduğu düşüncə və hərəkətlər silsiləsinə 
əsaslanır. Belə misalların sayını istənilən qədər artırmaq olar. 
Hətta “xain”, “xəyanətkar”, “xəyanət” sözləri işlədilməyən qə-
bih, əməlli, şər məzmunlu dialoq, epizod və səhnələrdə belə 
söhbətin nədən getdiyini, bütün bunların “xəyanət” nəfsinin 
diqtəsi ilə olduğunu açıq-aşkar görürük. H.Cavid sənətində 
nəfsli olmaq – xəyanətkar olmaq deməkdir. Nəfsə qul olan in-
san iblislik edir. İblis- H.Cavid sənətində nəfs bədii-fəlsəfi an-
layışının konkret-maddi daşıyıcısıdır. 

H.Cavidə görə, hər cür nəfsdən təmizlənmiş, xəyanətə 
(və ya iblisliyə) qələbə çalmış insan kamildir. Kamil insan gö-
zəllik və məhəbbət səltənətinin sakini olmağa layiqdir. H.Cavid 
kamil insanı sosial-etik problem səviyyəsinə qaldıraraq onu öz 
dövrünün, XX əsrin tələblərinə nəzərən yaradır. 

Eyniadlı faciənin qəhrəmanı Səyavuş nəfsə qalib gəlmiş 
kamil insandır. Səyavuş Südabənin ehtiraslı (ruhi) məhəbbətini 
rədd etməklə – a) atasına; b) müqəddəs ana adına; v) öz təbiəti-
nə xain çıxmayır və iblisləşmir. Səyavuşun mənəvi zənginliyi, 
ləyaqəti və dəyanəti şəhvət və sərvət düşkünü Keykavusla, şöh-
rət və hakimiyyət ölüsü Kərşivəzlə müqayisədə açılır. Əslində 
elə Səyavuşları məhv edən bu insan qiyafəli iblislərdir. Səya-
vuş nə qədər nəfsə qələbə çalıb ruhən gözəlləşirsə, bir o qədər 
də öz faciəsini yaxınlaşdırır. 

 Fiziki kamilliyi və mənəvi gözəlliyi özündə birləşdirən 
cəngavər Səyavuş orta əsrlərin kişi və ər idealını təcəssüm et-
dirdiyindən bəlkə də o dövrün əksər qızları, qadınları tərəfin-
dən bəyənilə və sevilə bilərdi. Və əgər onu da nəzərə alsaq ki, 
Südabənin əri mənən yoxsul, sönük hissiyyatlı qoca Keykavus-
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dur, bu temperamentli, ehtiraslı qadının Səyavuşa vurulmağını 
başa düşmək olar. 

 Biz süni şəkildə buxovlanan və qəfəsdə çırpınan çılğın 
məhəbbəti və bu məhəbbət alovunu daim coşduran, şölələndi-
rən bir varlığı görürük. Südabənin məhəbbəti fırtınalıdır, yenil-
məzdir, qüdrətlidir. Ancaq bu məhəbbət gözəl, ülvi keyfiyyət-
dən məhrumdur; o daha çox qorxunc, yırtıcı, dağıdıcı mahiyyə-
tə malikdir. Südabənin bu məhəbbətinə görə nə təqdir, nə də it-
tiham etmək olar. Südabənin məhəbbəti insan (kişi-qadın) mü-
nasibətlərində mənəvi-estetik vəhdətin konkret və spesifik təza-
hürüdür. Bu mənada Keykavusun onun ünvanına “nə sayğısız, 
nə düşgün qadın”  deməsi heç də həqiqətə uyğun deyildir. Doğ-
rudur, Səyavuş da onu “ehtirasın qara yelkəni”  adlandırır və 
eyni zamanda Südabə də bu igid cəngavərə “gözəlliyə qarşı 
kordur gözlərin”  sözləri ilə acıyır. Belə bir mürəkkəb münasi-
bətlər burulğanında kimin haqlı olmasını müəyyənləşdirmək 
bəlkə bir o qədər də asan deyildir, ancaq pyesin diqqətli oxunu-
şu və dərin təhlili göstərir ki, Səyavuş Südabəyə qarşı heç də 
tam laqeyd, biganə qalmır. Hər halda bu Kleopatra tempera-
mentli qadının onun qəlbini titrətməsi, özünə qarşı hüsn-rəğbət 
oyatması şübhəsizdir.  

Birinci pərdənin ikinci səhnəsində münəccimin təklifilə 
tonqal qalanmışdır. Südabənin böhtan atdığını və ya Səyavuşun 
xəyanət etdiyini aydınlaşdırmaq üçün onlar bu tonqaldan keç-
məlidir; sağ qalan haqlıdır, deməli, düz danışır. Bu epizodda 
Südabənin çılğın və ehtiraslı olduğu qədər də cəsarətli dişi ca-
navar məhəbbətinin şahidi oluruq: Səyavuşa xətər toxunacağın-
dan fədakarlıqla tonqala birinci girməyə təşəbbüs edir, çünki 
özünün dediyi kimi: 

 

Bu xoşdur mana, 
Könlümdə yanğın var, başda fırtına. 
 

(Acı gülüşlə) 
Təsir edərmi heç atəş atəşə? 
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Vuruldum yanaraq mən Səyavuşə...  
 

Südabənin: 
Səyavuş, Səyavuş! Sənin bir busən 
Dəyərlidir Kəyan tacından.  

 

deyərək məhəbbəti yolunda tonqala atılmağa hazır olması Sə-
yavuşu sarsıdır və mətanətli, möhkəm, iradəli bu pəhləvanın 
ürəyi sanki yumşalır, əli-ayağı boşalır və qəlbindən bir nida qo-
pur:  

Ah, sən!..  
Südabə gəncdir, gözəldir və şübhəsiz ki, öz naz-qəmzəslə 

Səyavuş kimi cavan igidləri, sağlam kişiləri ələ ala bilər. Və 
bunu da demək çətindir ki, Səyavuş Südabənin cilvələnən gö-
zəlliyinə bir sevgili kimi təslim olmamaq üçün nə qədər iradi-
mənəvi səbat göstərir, nə qədər ağıl işlədir, çünki dəhşətli bir 
tabu mövcuddur: Südabə ögey olsa belə, onun anasıdır (həm-
yaş analığıdır). Bununla belə, Səyavuş məhəbbəti naminə ölü-
mün gözünə dik baxan Südabənin qarşısında diz çökməyə, 
onun pəhləvan-cəngavər cəsarətinə və mətanətinə heyran qaldı-
ğını artıq bildirməyə hazırdır: 

Ah, sən!.. 
H.Cavid dahi sənətkarlara xas bir incəlik və həssaslıqla 

insan qəlbinin çox dərin guşələrinə varmış, gizli bir psixoloji 
anı tutmuş, zərif bir ovqatı açmışdır.  

Bu “Ah, sən” nidasında sanki Səyavuşun ürəyindəki gizli 
duyğu və düşüncələr üzə çıxır: 

“Ah, sən!” – Südabə, sənin məhəbbətin necə də böyük-
dür, əzəmətlidir, dərindir. Mən sənə heyranam! 

“Ah, sən!” – Südabə, sənin zərif və zəif qadın vücudun-
dakı cəsarət və mənəvi gücə hər bir qəhrəman həsəd apara bi-
lər. Sən öz yenilməz məhəbbətinlə qüvvətlisən! 

“Ah, sən!” – Südabə, niyə tale səni bu saraylara atdı, ata-
mın arvadı etdi. Başqa bir zaman və məkanda mən sənin mə-
həbbətini bəlkə də cavabsız qoymazdım! 
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Beləliklə, çox mürəkkəb məzmunlu bir nida Səyavuşun 
bir insan kimi daxili aləmini açmağa kömək edir. Təəssüflər ol-
sun ki, əsərin ideya-estetik strukturunda üzvi bir komponentə 
çevrilən bu nida Y.Kozlovskinin rus dilinə tərcüməsində saxla-
nılmamışdır  

Lakin Səyavuşun insanpərvərliyi fərdi – intim, duyğu və 
münasibətlər sferası ilə məhdudlaşmır; onu böyük işlər, yüksək 
əməllər gözləyir. Səyavuşun humanizmi və bu humanizmdən 
qidalanan qəhrəmanlığı gözəllik və məhəbbət səltənətini yarat-
maq naminə apardığı mübarizədə daha bariz olaraq təzahür 
edir. Onun hətta izdivacı – Firəngizlə evlənməsi belə İran-Tu-
ran müharibələrinə son qoya bilər və iki xalqın sülh bayrağı al-
tında birləşməsinə gətirər. Səyavuşu üsyançılara rəhbər edən 
məqsəd də məhz gözəllik və məhəbbət səltənəti uğrunda müba-
rizədir. Vali soruşanda ki, “mən kimlərə üsyan etdim?” Səya-
vuş cavab verir: 

 

Hər şeyə; 
Haqqa, ədalətə, insaniyyətə, 
Namusa, vicdana və heysiyyətə   

 

Səyavuş nəfsə qalib gəlmiş kamil insandır; ancaq gözəl-
lik və məhəbbət səltənəti qəhrəmanlıq aktı tələb edir. Zahirən 
Səyavuş məhəbbət intriqasının qurbanına çevrilirsə də, əslində 
“haqq”, “ədalət”, “insaniyyət”, “namus”, “vicdan”, “heysiyyət” 
yolunda “öz idealı uğrunda həlak olur”. 



Rasim Nəbioğlu 

46 

 
ÖZÜNÜDƏRKİN YENİ PİLLƏSİ 

 
Hüseyn Cavid dünya dramaturgiya tarixində Esxil, U.Şeks-

pir, J.B.Molyer, F.Şiller, H.İbsen, A.Ostrovski, B.Brext kimi 
qüdrətli sənətkarlarla bir cərgədə duran böyük dramaturqdur. 

Cavid sənəti tamlıqda bütöv, bitkin və yetkin bir estetik 
idealın bədii tərənnümü və təcəssümüdür. Bu estetik ideal H.Ca-
vidin yaradıcılığı boyu yeni-yeni xüsusiyyət və keyfiyyətlərlə 
zənginləşən, hər bir əsərində bir pillə boy atan, yeni bir mərhələ-
yə qalxan və tədricən daha dərin əxlaqi-fəlsəfi mahiyyət kəsb 
edən əzəmətli bir obrazdır. 

Bu estetik ideal pyesdən-pyesə artan, böyüyən, şaxələnən, 
budaqlanan, çətirlənən və getdikcə kökləri torpağın daha dərin 
qatlarına işləyən uca və möhtəşəm bir ağacı xatırladır. 

“Eşqdən başqa hər nə varsa, eylədim nifrət” deyən “Şeyx 
Sənan”, həyatdakı boşluq tərəfindən udulan “Şeyda”, cəlalların 
yuvarlandığı “Uçurum”, xəyanət rəmzi “İblis”, irəliləyən tarixin 
təkərləri altında əzilib qəhr olan “Knyaz”, haqq və ədalət müca-
hidi “Səyavuş”, insanları xürafat uyğusundan ayılmağa çağıran 
müdrik “Xəyyam” vahid bir estetik idealı müxtəlif yöndən xa-
rakterizə edən, cürbəcür rəng və çalarlarla tamamlayan, ideya-
bədii xüsusiyyətlər ilə dolğunlaşdıran əsərlərdir. Mənzum heka-
yətlərdən ibarət “Azər” fəlsəfi romanı isə bu idealı bütöv bir tab-
loda canlandırmaq arzusundan və səyindən doğmuşdur. 

H.Cavidin qəhrəmanlarını biz bu gün də öz müasirimiz kimi 
görürük və sevirik. Bu qəhrəmanlardakı ən ümdə keyfiyyət onla-
rın fəal bir sosial-mənəvi məzmuna malik olmalarıdır. 

“Şeyx Sənan” bir insanın fəciəli məhəbbət tarixçəsini varaq-
lamaqla yanaşı, bu tarixçənin ətraf mühitdə, kütlədə yaratdığı ru-
hi-əxlaqi təkamülü də izləyir. Şeyx Sənanın mənəvi intibahı və 
bu intibahın doğurduğu tragik final onu əhatə edənlərin, şeyxlə-
rin, müridlərin, dindarların, avam və cahil kütlənin “katarsis”inə 
doğru aparır. İlk pərdədə “mənəvi bir günəş də var nəvvar, o da 
islam dinidir, parlar” deyərək ümumdünya dinlərindən ən sonun-
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cusunu həyat və işıq mənbəyinə bərabər tutan Şeyx Sənan artıq 
ikinci pərdədə “bütün dinlərin puç və əfsanə olması” 
(M.F.Axundov) həqiqətini dərk etməyə başlayır. Röyadakı Xu-
marla gerçəklikdə görüşən və onun simasında öz “nuri-həqq”ini 
tapan faciə qəhrəmanı şeyxlərə üz tutub deyir: 

 

Seyr edib kainatı həp yorulun, 
Arayın siz də nuri-həqqi bulun. 
 

“Şeyx Sənan” faciəsinin əsasında duran bədii-fəlsəfi kon-
sepsiyanın enerji mənbəyi də məhz bu çağırışdadır. 

Düzdür, Xumar Şeyx Sənanı hər şeydən əvvəl öz xarici gö-
zəlliyi ilə titrədir: sanki təkcə ilk baxışdan məhəbbət yaranır. La-
kin Xumar öz aşiqi üçün “nuri-həqq” doğurmaq dərəcəsində gö-
zəldir, odur ki, Şeyx bu gürcü qızını ülvi mahiyyətlə təzahürün, 
gözəl məzmunla formanın vəhdəti kimi duyur və qavrayır. Din 
mənəvi bir günəş olaraq Sənanın gözlərində sönür, əvəzində isə 
onun qəlbi “nuri-məhəbbət” ilə işıqlanır. 

Birinci pərdənin II səhnəsində iki kor ərəbdən birinin oxu-
duğu mahnıda deyilir: 

 

Könüldə nuri-məhəbbət, 
gözümdə pərdeyi-zülmət, 
Nə nur olaydı nə zülmət, 
nə böylə xilqət olaydı. 
 

Bu kor ərəb öz sevgilisi yolunda göz yaşları tökə-tökə dün-
ya işığına həsrət qalmışsa da, qəlbində “nuri-məhəbbət”inə qo-
vuşmuşdur. Onun yalnız gözlərində dünya qaranlığa bürünüb. 
Şeyx Sənanı əhatə edən müridlər, dindarlar, avamlar və nadanlar 
kütləsinin isə gözü görsə də, könlündə qalın bir “pərdeyi-zül-
mət” vardır. Mənən, qəlbən kor bir kütlə, nadan və cahil insan 
yığını hər tərəfi bürüyüb, Şeyx Sənan isə bu kütlənin yox, öz nu-
ri-həqqini axtaranların, öz-məhəbbətinə çatanların mürşidi ol-
maq istər. 

“Arayın siz də nuri-həqqi bulun” çağırışı pyesdə tez-tez tək-
rar olunmasa da, bir ideya-estetik leytmotiv kimi əsərin bütöv 
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kontekstindən, obrazların qarşılıqlı münasibətindən, hadisələrin 
dramatik inkişafından doğur. 

Şeyx Sənan “arayın, siz də nuri-həqqi bulun” deyərək hay-
qırır, bağırır, çağırır, yatmışları qəflət yuxusundan silkələyir. Şə-
rab içəndə də, boynundan xaç asanda da, Quranı yandırmaq cəh-
dində də, öz müridləri və şeyxləri ilə sonrakı mükalimələrində 
də o, şəxsi həyatı ilə “nuri-həqqə” yetişməyin, qovuşmağın ən 
təhlükəli yollarından belə çəkinməməyə çağırır. 

Kütlə nə qədər nadan, kor, cahil olsa da, durğun deyildir, fə-
al dəyişmə, yeniləşmə prosesindədir. Bir fəal qüvvə kimi, alov-
lanan məşəl kimi Şeyx Sənan öz mühitini lərzəyə salır. İlk növ-
bədə fədakar, yenilməz məhəbbəti ilə, həyatından keçməyə belə 
hazır olan bu insan nə axtarır, nəyə can atır? Yüksək mənsəbi, 
mövqeyi, şan-şöhrəti, nüfuzu olan Şeyx Sənana daha nə lazımdı-
r? Xoşbəxtlik elə xoş güzəran deyilmi, həqiqətin mənası bir olan 
Allaha ibadət və itaət yolu ilə qovuşmaqdan ibarət deyilmi? Nə 
istəyir Şeyx Sənan – əbədi ruhi müvazinət, qəlb rahatlığı, yoxsa 
ki, əsrlərdən bəri öz müqəddəslik haləsi ilə pərəstiş və sitayiş ob-
yektinə çevrilmiş ilahi bir varlığın inkarından keçib “nuri-həq-
qə” gedən yolun zillətini. Nə anlaşılmazdır bu Şeyx Sənan! Elə 
ona görə də ruhən Şeyx Sənana yaxın olan Şeyx Hadi III pərdə-
də deyir: 

 

Çünki siz korsunuz... 
O mənbeyi-nur. 
 

Lakin Şeyx Sənan bu kor mühitin, qara kütlənin qəlbinə öz 
“nuri-həqq”indən qığılcım sal bilir. Artıq mühit onu anlamağa 
çalışır. Yenə Şeyx Hadi: 

 

Gedəlim, biz də şeyxi dərk edəlim (IV pərdə). 
 

deyir. 
Kütlə həm öz mənəvi korluğunu, həm də bu korluğa səbəb 

pərdeyi-zülməti parçalaya biləcək qüvvənin mənbəyini dərk 
edir. 

Faciənin sonuna doğru Şeyx Sənanın səsi daha qüvvətlə eşi-
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dilir: 
 

Məni hər kim sevərsə, yüksəlsin. 
 

Xalqı, avam kütləni yüksəlməyə, mənəvi gözəlliyə, ülvi bir 
aləmə səsləyən Şeyx öz məhəbbətində səbatlı, tutduğu yolda 
dönməz, məramında qətidir. O da bu faciə qəhrəmanları kimi 
ölümünü özü seçir. Və bu eşq, “nuri-məhəbbət” fədaisi öz ölümü 
ilə istər-istəməz mənəvi korluğa məlhəm olur, Şeyx Sənan ölü-
mü mənəvi dirçəlişə, ruhi-əxlaqi təkamülə təkan verir. Bəşəriy-
yətin özünüdərk prosesində Şeyx Sənanların qurban getməsi zə-
rurətə çevrilir. Xalq əsrlərdən bəri tapındığı saxta həqiqətlərin 
məna və məzmunu üzərində düşünməyə macal tapır. Şeyx Səna-
nın ölümü ilə insanların qəlbində “nuri-məhəbbət” doğur, həya-
tın öz bətnində köklü, əsaslı dəyişiklik üçün rüşeymlər yetişir. 
Şeyx Sənan üsyanından xalq inqilabına doğru – bu rüşeymin bo-
yartma, böyümə, inkişaf edib ərsəyə çatma yolu belədir. 

Ürəklərə işıq dolandan, qəlblərə “nuri-həqq”-dən qığılcım 
səpələnən andan xalq Şeyx Sənanla Xumarın faciəsi qarşısında 
diz çökür və həsrətlə, heyrətlə əxlaqi-mənəvi yüksəkliyin uca 
zirvəsinə qalxmış bu müqəddəs insanlara çatmaq və ya heç ol-
mazsa, onların arxasınca getmək arzuları ilə yaşayırlar. 

 

Ümum (papasa) 
Yüksəldilər, qeyb oldular, 
Təqdisə layiqdir, inan! 
Həm Şeyx Sənan, həm 
Xumar, 
Əfsus, edib əzmi-cinan, 
Qeyb oldular, qeyb oldular! 
 

Əslində onlar qeyb olmurlar. Əvvəlcə Şeyxi və Xumarı ən 
dadlı, ülvi bir duyğunu özlərində öldürməyə çağıran, finalda isə 
bu duyğunun yaratdığı fəci bir mənzərə qarşısında pərəstişlə du-
ran kütlənin, ümumun, xalqın qəlbinə çökürlər. Mənəvi korluq 
şəfa tapır, ürəklər nurlanır, özünüdərk başlanır. 

 



Rasim Nəbioğlu 

50 

Yüksəldilər, qeyb oldular, 
Təqdisə layiqdir, inan! 
Həm Şeyx Sənan, həm Xumar 
 

Bu sözlər geniş kütlənin ucalmaq, yüksəlmək ehtiyacından 
doğduğu üçün biz onun nadanlıq və xurafat bataqlığından silinib 
azad olacağına şübhə etmirik. Artıq inanmaq olar ki, bu xalqın 
içindən bir gün yeni-yeni Şeyx Sənanlar çıxacaq və onlar qəlbi 
zülmət pərdəsi ilə qaranlığa bürünmüş gözlülərin mənəvi-ruhi 
korluğunu öz həyatları hesabına olsa da sağaldacaqlar. 

Bəşəriyyət Şeyx Sənanların timsalında özünüdərkin daha 
yeni bir pilləsini adlayır.  

 
“Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 4 may 1983, № 66 
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MEHMED AKİF ERSOY VƏ HÜSEYN CAVİD SƏNƏTİ 

– TÜRK-İSLAM ALƏMİNİN VƏ DÜNYA 
MƏDƏNİYYƏTİNİN İKİ BÖYÜK HADİSƏSİ 

 
Mehmed Akif Ersoy (1873-1836) və Hüseyn Cavid Rasi-

zadə (1882-1941) Türk-İslam dünyasının mütəfəkkir sənətkar-
ları olaraq ümumşərq və ümumdünya ədəbiyyatının və mədə-
niyyətinin zənginləşib inkişaf etməsinə böyük töhfələr vermiş-
lər. Həyat və yaradıcılıqlarında özünəməxsus xüsusiyyətlərin-
dən irəli gələn bir sıra fərqli cəhətlərilə yanaşı, həm də onlarda 
bir çox oxşar və uyğun məqamların olması ilə bir-birlərinə xey-
li dərəcədə bənzəyən bu iki mütəfəkkir sənətkarın ömür yolu 
ədəbi-elmi, nəzəri-estetik fikrin olduğu kimi mədəniyyətşünas-
lığın da tədqiqi obyekti olaraq geniş material verir. Həm 
M.Akif, həm də H.Cavid Türk-İslam dünyasının iki böyük mə-
dəniyyət hadisəsi kimi öyrənilib tədqiq edilərsə, onların Yaxın 
və Orta Şərq, həmçinin dünya miqyasında tutduqları yer və 
mövqe daha obyektiv və qabarıq şəkildə üzə çıxarıla bilər. Hər 
iki sənətkarın uşaqlıq və gənclik illəri, habelə təhsilləri, bir şəx-
siyyət kimi təşəkkül tapıb bədii-fəlsəfi yaradıcılığa gəlişi xeyli 
dərəcədə eyniyyət təşkil edir: İstanbulda anadan olmuş M. Akif 
ailədə və mədrəsədə aldığı dini təlim-tərbiyə və öyrəndiyi ərəb 
və fars dilləri sayəsində şəxsi mütaliə ilə oxuduğu Quranın və 
İslam-Şərq ədəbiyyatının təsiri nəticəsində hələ erkən yaşların-
dan qələmə aldığı şeirlərinin mövzu və ideya-məzmun istiqa-
mətini islami-irfani və turançılıq istiqamətinə yönəltmişdir.  

İstiqlal marşı şairi Mehmed Akif Ersoy Türk ədəbiyyatın-
da bir əxlaq və fəzilət timsalı, bir dini iman sənətkarı və bir 
milli həyəcan sairi sifətilə əbədiləşmişdir. O, Türkiyənin idarə-
si altında bir İslam birliyi üçün tam bir idealist sifətilə çalışmış-
dır. Dini iman və milli həyacanla dolub daşdığı bəzi anlarda isə 
M.Akif yalnız Türk şeirinin deyil, bəlkə dünya şeiririnin ən üs-
tün bir neçə mənzuməsini söyləyən şairdir. 

Mehmed Akifin fikri həyatı üzərində öncə babasının, 
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sonra Kadrı Hocanın (Fatih Rüştiyesinde Türkce hocası idi), 
daha sonrakı devirlir de Muhammad Abduh və hindli şair İqbal 
kimi islamçıların təsiri olmuşdur. 

Mehmed Akifin yetişme illərində şəxsiyyətinin təşəkkü-
lündə rolu olan kişilərin başında özünə ilk dini biligiləri verən, 
ərəbcəsinin, fiqh və əqaid bilgilərinin gəlişmələrinə yardım 
edən atası Tahir Əfəndi gəlməkdədir. “Məsnəvi” və “Gülüstan” 
dərslərini təqib edərək farscanı öyrənmişdir. Baytar məktəbin-
də tələbə ikən klassik əsərləri oxuyacaq qədər fransızcasını də-
rinləşdirməyə və Qərb ədəbiyyatın təqib etməyə yönəldən İs-
partalı Haqqı Bəy məmuriyyətinin ilk illərində yanında buluna-
raq fransızca çalışdığı Baytar Miralay İbrahim bəy sayıla bilir. 
M.Akifin oxuduqları arasında çoxu yazıldığı dillərdən almaq 
üzrə Şərqdən “Müəlləqat”, “Divani-Hafiz”, “Gülüstan”, “Məs-
nəvi”, “Füzuli Divanı”, İbnül-Fariz, Feyzi-Hindi, Məhəmməd 
İqbal, Qərbdən U. Şekspir, Milton, Viktor Hüqo, Ernest Renan, 
Anatol Frans, Alfered de Müssö, Lamartin, J.J.Russo, Alfonse 
Dode, Emil Zolya, Aleksandr Düma kimi şair və yazıçıların 
əsərləri vardır. İlk şeirlərində Ziya Paşa, müəllimi Naci və Əb-
dülhəqq Hamid təsirində olduğu görünür. Bir ara Raəcaizadə 
Mahmud Əkrəm və Tofik Fikrət kimi təbiət təsvirlərinə maraq 
göstərdiyi öz ifadəsindən anlaşılır. Çap olunmuş ən köhnə şeir-
lərindən biri, hafizliyini tamamladığı vaxt yazdığı və həyatı bo-
yunca bağlı qalacağı, əxlaq və səciyyəsinin təməlini təşkil edən 
Qurani-Kərim haqqındakı mənzuməsi olub, 1905-ci ildə “Qu-
rana xitab” başlığıyla “Məktəb” jurnalında çıxmışdır. 

1908-ci illərinə doğru yazdığı bir neçə mərsiyəsində Əb-
dülhəqq Hamidi təqlid etdiyi görünən Akif bu təsirdən tez qur-
tarmışdır. 

İlk əsərini “Safahat” adı ilə 1911-ci ildə nəşr etdirdi. “Bu 
kitabta bulunan manzum parçaların pek azı Akifin şahsi tanıdk-
larını mevzu olarak almakla berabər hemen hepsi ictimai-rea-
list hikayeden ibarettir. Bunların da en meşhurları – “Küfe” ile 
“Seyfi Baba”dır. Sonralar o əsərlərini yeddi cild halında və 
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“Safahat” ümumi adı altında topladı. 
M.Akif:  

 

Budur cihanda benim en begendigim meslek, 
Şözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tək. 

 

– misralar ilə şeirdə xəyalpərvəstliyi rədd etmişdir. Gerçəkliyi 
dilə gətirən, təqdir edən Qərb yazıçılarının roman sənətindəki 
realist/naturalist anlayışınıdakı bir şeir tərzini tərcih etmiş və 
Türk poeziyasında ictimai məsələlərə ən çox diqqət yetirən şair 
olmuşdur. Şair yaradılışlı bir insan olan M.Akifin mənzum he-
kayələrinin və əxlaqi öyüd verən didaktik şeirlərini xüsusi qeyd 
etməklə yanaşı, onun sənətdə nəsihətamiz mənzumələrində və 
ümumiyyətlə, sosial-etik və idealist yolu seçdiyini vurğulamaq 
lazımdır. Ən çox ictimai mövzu və məzmun daşıyan şeirlərində 
bu və ya digər dərəcədə lirizmə və mistisizmə yüksələn M.Akif 
“Safahat” (yeddi kitab), “Süleymaniye Kürsüsünde” və s. yaz-
dıqları (11 240 misra, 108 mənzumə) ilə həyatı arasında tam 
bir uyğunluq vardır.  

Lakin H.Cavid xəyalpərəst olaraq romantizm cərəyanına 
mənsub idi. Onun da xarakteri və həyati arasında M. Akifdə ol-
duğu kimi bir uyğunluq vardır. Ona görə də yazırdı: 

 

Ben fəqət hüsni-xuda şairiyəm, 
Yerə enməm də səma şairiyəm. 

 

Kimin ülviysə ruhu, söz onundur, 
Əsiri-nəfs olan daim zəbundur. 

 

M.Akif fəal bir siyasət və idealoji adamı olmamış, islami 
ənənəyə uyğun danışmağa və yazmağa əməl etmiş, hürriyyətə, 
azadlığa söykənən konstitusiyalı bir dövlət quruluşunun tərəf-
darı olmuşdur. (H.Cavid də “ədəbiyyat başqa, siyasət başqa” 
əqidəsində olmuşdur). M.Akifin “Safahat” kitabındakı 208 
misralıq “Sənətkar” adlı son şeiri onun şəxsiyyətinin ən mü-
hüm tərəfi olan sənətkar ruhunu ortaya qoyar və daşa dəymiş 
arzu və xəyalını, acılar içində keçən ömrünü, İslam dünyasının 
ürək yaxan halını səmimi bir dillə misallarda həkk edir. 
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Prof. Dr. Süleyman Hayrı Bolay “Düşünür olarak Mehmed 
Akif” məqaləsində yazır: “Mehmed Akif Ersoy ... bir mütəfək-
kir, bir düşünürdür”. 

M.Akifin gördüyü egitim və oğretim de seviyəli, kaliteli, 
şumülludür; yani Şarkin və Qarbin tarihini, düşüncə seyrini, il-
mi və edebi hayatını içine almakdadır.  

“Öte yandan M.Akifin yetişdiği devirde bir düşünce gele-
neginin bulunduğunu söylemek de yanlış olmaz: Gerek Os-
manlı öncesi dönemlerden gerekse Osmanlı döneminden gelen 
bir gelenek vardı. Bir vaxt Mehmed Akifin çocuqluq və genclik 
donəmlərinde yaşamış olan, Ali Süavi, Namik Kemal, Ziya Pa-
şa, Beşir Fuad, Ahməd Mithat və hepsinden böyük, derin və 
muhtavalı olan Ahmet Cevdet Paşa, onun oğlu Ali Sedat gibi 
yazar və düşünürler, bunlar arasında sayıla bilir”. 

Mehmed Akif Ersoy bir mütəfəkkir sənətkar olaraq XX əsr 
Türkiyəsində İslami-türk milliyyətçiliyi adlandırıla bilən dini-
fikri bir hərəkatın qüdrətli nümayəndəsidir. İslam birliyi idealı, 
Akifin bu imana əlavə etdiyi milli rənglə birləşərək, o çağlarda-
kı Türk cəmiyyəti arasında mühüm bir zümrənin dini, fikri və 
bədii ehtiyacına bir cavab olmuşdur. M. Akifin dindarlığında 
milli, ictimai həyatımızdan alınmış qüvvətli intibahlarla və fay-
dalı müsəlman ənənələri ilə birləşən bir əxlaq və fəzilət aşiqliyi 
və bir ictimai xeyirxahlıq qabarıq görünür. 

Dinin cövhərində olan əbədiyyət dünənin, bugünün olduğu 
qədər sabahın insanına da xitab etməyi zərurətə çevirir. “Doğ-
rudan doğruya Kurandan alip ilhamı /Asrın idrakıne söyletme-
liyiz İslami!” misraları bu mövzudakı qənaətlərini ifadə edən 
bir düsturdur. Bəzən doğrudan doğruya, Quran və hədis kimi 
dinin təməl qaynaqlarından hərəkət edərək, bəzən də yenə hə-
min təmələ dayanıb daha çox öz dövrünün problemləriylə üz-
üzə bir ifadə tərzi işlətmişdir. 

Abdullah Püylü “Mehmed Akif Ersoyun şiirlərinde mede-
niyet və çağdaşlaşma meselesi” məqaləsində yazır: 

“Tənzimatdan etibarən fikir həyatımızı təmsil və təşkil 
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edənlərin ədəbiyyat adamı olmaları, sosial fikirlərin və məsələ-
lərin ədəbi əsərlərində əks etməsinə səbəb olur. Tənzimatdan 
etibarən: Şinasi, N.Kamal, Z.Paşa, daha sonra Tevfik Fikret, 
M.Emin Yurdaqul kimi şairlər sosial məsələlər üzərində dur-
muşlar. Fəqət, bunların arasında Mehmed Akif Ersoyun çox 
xüsusi bir yeri vardır. Akif şeir kitablarının ümumi adı olan 
“Safahat”da Türk millətinin, hətta islam aləminin yüksəlişini, 
geriliyini, böhranını, bunların səbəblərini və qurtuluş carələrini 
ələ alıb, incələyir, cəmiyyətə tənqidi bir gözlə baxaraq, poz-
ğunluqları göstərir. M.Akif Qərb-Şərq münasibətlərində, Qər-
bin Şərq, o çümlədən müsəlman-türk xalqlarına, qarşı müstəm-
ləkəçilik siyasətinə qarşı çıxır, bu siyasəti rədd edir”.  

M.Akif yazırdı: 
 

Alnız ilmini Qarbin, alnız sanatını; 
Veriniz hem de mesalimize son süratini; 
Çünkü kaabul degil artık yaşamak bunlarsız; 
Çünkü milliyeti yok sanatın, ilmin; yalnız. 
 

Lakin irəliləmək və dünya millətləri arasında şərəfli yer tu-
ta bilmək üçün rəhbər “milli ruh” olmalıdır. Qərbin elm və tex-
nikasını öyrənib tətbiq etsək də, onun yaşayışını, kültürünü 
kor-koranə təqlid etmək olmaz. Bu, müasirləşmə deyil, yaban-
çılaşmadır, özgələşmədir. Təəssüflər olsun ki, elm və sənət 
üçün Qərbə, Avropaya göndərilənlər və ya özləri gedənlər çox 
vaxt öz dininə və kültürünə yabançı, hətta düşmən olaraq dön-
müş və ya heç dönməmişlər. Ona görə də Mehmed Akif yazır: 

 

Bir selamat yolu varmış ... O da neymiş, mutlak 
Dini kökten kazımak ... Sonra etet Ruslaşmak,  
O zaman iş bitecekmiş ... 
 

Burada “Ruslaşmaq” ümumiyyətlə, qərbləşmək, avropalaş-
maq mənasında işlənmişdir. 

H.Cavid də:  
 

Turana qılıncdan ulu qüvvət ... yalnız 
Mədəniyyət, mədəniyyət, mədəniyyət! 
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– deyəndə yalnız Türk-İslam kültürünü nəzərdə tuturdu. 
H.Cavid şeirlərində və “Maral”, “Şeyx Sənan”, “Topal 

Teymur”, “Peyğəmbər” kimi pyeslərində Türk-İslam ideologi-
yasını, turançılığı bədii-fəlsəfi cəhətdən obraz və lövhələrdə 
təqdim edirdi.  

Balkan fəlakətində və xüsusilə Birinci Dünya müharibəsi-
nin qurtardığı illərdə M.Akif görmüş və anlamışdı ki, davamlı 
və sistemli Rus və Avropa dövlətlərinin təzyiqi altında əzilən 
Şərq millətləri üçün İslam Birliyi və Turan idealı artıq müşkül 
bir mübarizə, hətta uzaq bir xəyaldır. Bu sözləri eynilə sovet-
sosialist rejiminin təzyiqlərini görmüş və sonda repressiya olu-
naraq məhv edilmiş H.Cavid haqqında da demək olar. 

Bu sözləri eynilə Naxçıvanda dindar ailədə dünyaya gəl-
miş, mollaxanaya getmiş, daha sonralar Təbrizin “Talibiyyə” 
mədrəsəsində təhsilini davam etdirmiş, İstanbulda dörd il ərzin-
də Universitetin dil-ədəbiyyat fakültəsində oxumuş, ilk qələm 
məhsullarından başlayaraq dini-islami, turançılıq mövzusu və 
məzmununda əsərlər yazmış H.Cavid haqqında da demək olar. 
Bütün bunlar göstərir ki, M.Akif və H.Cavid şəxsiyyətinin for-
malaşması və ilk yaradıcılığının inkişafı əsasən turançılıq və 
dini-islami istiqamətdə getmişdir. Bununla belə, M.Akif bay-
tarlıq məktəbində təhsil alarkən və daha sonrakı illərdə fransız 
dilini öyrənmiş, fransız klassiklərinin əsərlərini orijinaldan 
oxuyub əxz etmişdir. O, ümumən Qərb ədəbiyyatı ilə də yaxın-
dan tanış olmuş, Qərb fəlsəfəsinin görkəmli şəxsiyyətlərinin 
əsərlərini tanımışdır. H.Cavid də həmçinin İstanbulda olarkən 
Şərq ədəbiyyatı və fəlsəfəsinə dair biliyini dərinləşdirməklə ya-
naşı, fransız dilini, Qərb ədəbiyyatını və fəlsəfəsini də öyrən-
məyə başlamışdır. H.Cavid Naxçıvana qayıtdıqdan və Bakıya 
köçəndən sonra öyrəndiyi rus dili vasitəslə rus ədəbiyyatını 
mütaliə etmiş və Qərb mədəniyyətinə də daha dərindən aşina 
olmuşdur. 

Beləliklə, mədəniyyətşünaslıq nöqteyi-nəzərdən aparılan 
kulturoloji təhlil və tədqiqlər göstərir ki, hər iki mütəfəkkir sə-
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nətkar – M.Akif və H.Cavid öz bədii dünyagörüşlərində və ya-
radıcılıqlarında Şərq-Qərb mədəniyyətinin üzvi vəhdətini və 
sintezini təcəssüm etdirmişlər. 

 
Mehmed Akif Ərsoy və Hüseyn Cavid sənəti – Türk-İslam 

aləminin və dünya mədəniyyətinin iki böyük hadisəsi. “Türk 
Dünyasını İşıqlandıranlar: M.Akif Ersoy, Hüseyn Cavid”. 
Beynəlxalq Konfransın materialları. Bakı, Qafqaz Universiteti. 
16-18 may 2013, s. 360-363 
 



Rasim Nəbioğlu 

58 

 
ŞƏRQİN İLK OPERASI “LEYLİ VƏ MƏCNUN” 
 

Dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun (1885-
1948) “Leyli və Məcnun” operasının cəhnədə tamaşaya qoyulma-
sından 100 il keçir. Bu, həm Azərbaycanda, həm də bütün Şərqdə 
ilk opera idi.  

“Leyli və Məcnun” ilə dunya musiqi tarixində operanın ye-
ni növü – muğam operası meydana gəldi. Artıq janrın adı muğa-
mın bəstəkar yaradıcılığındakı mühüm rolunu vurgulayır. “Mu-
ğam operası” ifadəsinin öz terminoloji mahiyyəti Şərq və Qərb 
ənənələrinin qovuşma nöqtəsini musiqi ictimaiyyəti ücün yeni bir 
aynayışda acıqlayır. Elə bu əsəri ilə də Ü.Hacıbəyov XX əsrin əv-
vəllərində Azərbaycanda və bütün Şərqdə peşəkar bəstəkarlıq sə-
nətinin və yeni musıqı janrının təməl daşını qoydu. 

“Leylı və Məcnun” operası XVI əsrin dahi Azərbaycan şairi 
Məhəmməd Füzulinin eyniadlı poemasına əsaslanır. Bəstəkara 
görə, Füzuli poemasının ruhu, lirikası, romantizmi məhz muğam 
kimi möhtəşəm bir musiqi ilə təcəssüm oluna bilərdi. 

Üzeyir bəy hələ on üç yaşında olarkən, Qarabağın mərkə-
zində yerləşən doğma şəhəri Şuşada (1992-ci ildə rus və erməni 
hərbi qüvvələri tərəfindən işğal olunub) “Məcnun Leylinin məzarı 
üstündə” adlı musiqili səhnəciyə baxır. Bu, Füzulinin “Leyli və 
Məcnun” poemasından sonuncu hissənin teatrlaşdırılmış şəkildə 
muğamla oxunması idi. Həmin musiqili səhnəni Ə.Haqverdiyev 
Şuşanın tanınmış musiqiçilərinin köməyi ilə tamaşaya hazırlamış-
dı. O vaxt Məcnun rolunu dövrünün ən məşhur xanəndələrindən 
biri – Cabbar Qaryağdıoğlu ifa etmişdir. Xor epizodlarına yaxşı 
səsi olan uşaqlar cəlb olunmuşdu; balaca Üzeyir də bu uşaqların 
cərgəsində idi. Bu barədə Üzeyir bəy yazırdı: “Həmin səhnə mənə 
o qədər dərin təsir bağışladı və o qədər məni həyəcanlandırdı ki, 
bir neçə ildən sonra Bakıya köçdükdə operaya bənzər bir şey yaz-
maq qərarına gəldim. Bunun üçün mən xalq yaradıcılığının klas-
sik nümunələri olan muğamlardan musiqi materialı kimi istifadə 
etmək qərarına gəldim. Vəzifəm ancaq Füzuli poemasının sözləri-
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nə forma və məzmunca zəngin, rəngarəng muğamlardan musiqi 
seçmək, əsərdəki dramatik hadisələrin inkişafını münasib tərzdə 
qurmaqdan ibarət idi”. 

Ü.Hacıbəyovun Füzulinin yaratdığı “Leyli və Məcnun” 
poemasına müraciətinin səbəbi ondan ibarət idi ki, bu əsər Azər-
baycan dilində yazılmış və Şərq ədəbiyyatının, Azərbaycan söz 
sənətinin inkişafına böyük təsir göstərmişdir. Bu əsərdən ayrı-ayrı 
parçalar, qəzəllər peşəkar xanəndələr tərəfindən muğamlarda ifa 
olunaraq, xalq arasında geniş yayılmışdır. 

Dahi bəstəkarın fikrincə, poemanın dərin məzmununu məhz 
opera kimi bir musiqi forması vasitəslə açmaq mümkün idi. O, 
Füzulinin poemasına yaradıcı surətdə yanaşaraq, onu opera janrı-
nın tələbləri səviyyəsində libretto kimi işləmişdir. Qeyd edək ki, 
operanın librettosunun tərtib edilməsində Üzeyir bəyin kiçik qar-
daşı Ceyhun Hacıbəylinin də böyuk rolu olmuşdur. Operanın lib-
rettosunda poemanın bir sıra epizodları ixtisar olunmuş və əsas 
məqsəd əsərin ideyasının, qəhrəmanlarının daxili aləminin və 
hisslərinin acılmasına yönəldilmişdir.  

Ü.Hacıbəyov poemanın sürətlərinə və süjet xəttinə bir sıra 
yeni cizgilər əlavə etmişdir. Belə ki, onun operada yaratdığı Leyli 
obrazı Füzulinin qəhrəmanından fərqlənir. Füzulinin poemasında 
Leyli İbn-Səlama ərə verildikdən sonra Məcnuna olan məhəbbəti-
ni ondan gizlətməyə məcbur olursa, Ü.Hacıbəyovun Leylisi Məc-
nunu sevdiyini İbn-Səlama açıq şəkildə etiraf edir. Leylinin bu 
etirafı o dövrün adət-ənənələrinə, feodal-patriarxal cəmiyyətin 
qayda-qanunlarına bir etiraz idi. Bununla da Ü.Hacıbəyov Azər-
baycan qadınının azadlıq arzularını əks etdirməyə çalışmışdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Füzulidə olduğu kimi, Ü.Hacıbə-
yovun “Leyli və Məcnun” muğam-operasında da qəhrəmanlar öz 
səadətləri uğrunda fəal mübarizə aparmırlar. Sevgililər bir-birinə 
qovuşa bilməsələr də pak, yüksək məhəbbətə sadiq qalaraq, bu 
sevginin xəyalı ilə yaşayır və məhv olurlar, lakin onların məhəb-
bəti ölmür. Operada təsvir olunan ayrı-ayrı məhəbbət səhnələrin-
də insanın zəngin daxili aləmi, mənəvi idealı, yüksək-ilahi eşqə 
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qovuşmaq, özünü bu eşqdə təsdiq etmək amalı öz təcəssümünü 
tapmışdır. Beləliklə, əsərin fəlsəfi mənası açılır: eşq, məhəbbət 
həyatdakı qəddarlığa qalib gəlməyə qadirdir. 

1908-ci il yanvar ayının 12-də (yeni stillə 25-də) Bakıda 
milyonçu və xeyriyyəçi (mesenat) Hacı Zeynalabdin Tağıyevin 
teatrında orkestrin və mahir tarzən Qurban Primovun ürəklərə yol 
açan gözəl çalğısı ilə ilk dəfə Azərbaycan xalqının mədəniyyətinə, 
ictimai təfəkkür tarixinə qüdrətli bəstəkar, jurnalist, publisist, dra-
maturq və musiqişünas alim kimi daxil olmuş, Ü.Hacıbəyovun 
“Leyli və Məcnun” operasının xoş sədaları yayıldı. Bu sədalar 
Yaxın və Orta Şərq musiqi tarixində yeni parlaq səhifənin açıldı-
ğını-opera janrının yarandığını bəyan etdi. Tamaşanın paytaxt kü-
çələrinə vurulan ilk afişasında “Müsəlman dilində əvvəlinci dəfə 
opera. Şənbə günü, axşam, yanvarın 12-si (yeni təqvimlə 25-i) 
“Nicat” maarif cəmiyyətlərinin dram heyəti tərəfindən mövqe-ta-
maşaya qoyulacaq. “Leyli və Məcnun”. Opera beş məclisdə, altı 
pərdədə. Əsər ədibi-şəhir molla Məhəmməd Füzuli. Bəstəkar 
Üzeyir Hacıbəyov cümlələri yazılmışdı. Premyeranın iştirakçıları 
xanəndələr, dram aktyorları və sadəcə musiqi həvəskarları idilər. 
İlk rolları: Məcnun-H.Sarabski, Ümmülqeys (Məcnunun anası) – 
M.Kazımovski, Əbülqeys (Məcnunun atası) – Mirzə Muxtar, 
Leyli-Ə.Fərəcov, Fəttah (Leylinin atası) – İ.Qasımov, Ümmülleyli 
(Leylinin anası) – C.Vəzirov, İbni Salam – C.Dağıstanlı, Zeyd – 
M.Terequlov ifa etmişlər. Suflyor – Əliabbas Rzayev olub. 

Həmin dövrdə qadın aktyorlar olmadığından tamaşalarda 
bütün rolları kişi aktyorlar ifa edirdilər. Afişadan göründüyü kimi 
ilk opera da eyni taleyi yaşayıb. İlk tamaşaya böyük aktyor və re-
jissor Hüseyn Ərəblinski quruluş vermiş, dirijor görkəmli yazıçı-
dramaturq Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev idi. İlk operada Qurban 
Primovun tarı da şəslənib. Üzeyir Hacıbəyov özü isə orkestrdə 
skripkada ifa edib. İlk tamaşa anşlaqla keçib. Sonrakı tamaşalara 
Ü.Hacıbəyovun özü və onun yaxın dostu, məsləkdaşı bəstəkar 
Müslüm Maqomayev dirijorluq etmişlər. Tamaşanın bədii tərtiba-
tında isə tanınmış ədib, publisist, rəssam və ictimai xadim Əli bəy 
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Hüseynzadənin əməyi olmuşdur. 
Dünya opera sənəti tarixində “Leyli və Məcnun” operası ki-

mi çox az səhnə əsəri tapmaq olar ki, bir əsr ərzində səhnədən 
düşməsin. Teatr təcrübəsi tarixində bu nadir müvəffəqiyyət nə ilə 
izah oluna bilər? Necə oldu ki, bitkin musiqi təhsili görməmiş 
gənc Ü.Hacıbəyov “Leyli və Məcnün” operasını yazdı? Nə üçün 
Üzeyir bəyin bəstəkarlıq sənətinin şah əsəri olan və dünya klassik 
operalarından biri hesab edilən “Koroğlu” operası yazıldıqdan 
sonra belə “Leyli və Məcnun” operasının şöhrəti azalmadı? 

Erkən yaşlarından qarşısında duran ictimai məsələləri yaxşı 
dərk edən Üzeyir bəy həyatda boynuna düşən əsas tarixi vəzifəsi-
ni də çox tez başa düşmüşdü. Bu vəzifə milli peşəkar musiqi və 
bəstəkarlıq məktəbini, o cümlədən Qərb tipli musiqi janrlarını – 
opera, operetta, romans və s. ya ratmaq vəzifəsi idi.  

“Leyli və Məcnun” operasının tamaşaya qoyulması zamanı 
ciddi ifaçılıq mədəniyyətinin, nəzəri praktik hazırlığın, səhnənin 
olmaması, eləcə də iqtisadi çətinliklər müəyyən problemlər yara-
dırdı. 

Azərbaycanda o dövrdə qadınlar səhnədə oynamadığından, 
əsas məsələ Leyli və digər qadın rollarını oynayacaq kişi aktyorlar 
tapmaq idi. Leyli rolunun ifasına xeyli axtarışdan sonra, nazik səs-
lə oxuduğuna görə Bakı çayxanalarının birində çayçı şagirdi olan 
Əbdürrəhim Fərəcov adlı bir gənc Üzeyir bəy tərəfindən dəvət 
olunur. İkinci tamaşadan başlayaraq, Azərbaycan səhnəsində qa-
dın obrazlarını kişilərin oynamalı olduğu dövrdə isə Leyli surətini 
yaradan Əhməd Ağdamskinin rolu əvəzsizdir. 

Yalnız, bir çox illər ötdükdən sonra (1920-30-cu illərdə) 
səhnədə qadın xanəndələr Azərbaycan bəstəkarlarının muğam 
operalarında çıxış etməyə başladılar. Məcnunu isə düz 37 il bu ro-
lu ifa edəcək Hüseynqulu Sarabski oynayıb. “Leyli və Məcnun” 
operasının ilk tamaşasının böyük müvəffəqiyyətinin digər səbəbi 
məhz aktyorların öz rollarını sənətkarlıqla, həvəslə, ruh yüksəkliyi 
ilə ifa etmələri idi. 

Opera yarandığı gündən xalq tərəfindən heyranlıqla qarşı-
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landı və çox sevildi. Tezliklə bu opera Azərbaycandan kənarda da 
məşhurlaşdı. Əsər azərbaycanlı aktyorların ifasında Zaqafqaziya-
nın, Orta Asiyanın, İranın bir çox şəhərlərində uğurla göstərildi və 
böyük rəğbət qazandı. 

ABŞ-dan gəlmiş bəstəkar Con Haynes Üzeyir bəyin musi-
qisinə heyranlığını bildirdi. O, bir neçə il qabaq Bakıya gəlib, 
Üzeyir bəyin ev-muzeyində olub, bu musiqinin böyüklüyünə hey-
ran olub. Amerikaya qayıdan Con Haynes bu barədə ictımaiyyətə 
məlumat verib. Hətta o, Üzeyir bəyin musiqisindən təsirlənərək 
özü də opera yazıb.  

“Leyli və Məcnun” operasının Azərbaycan xalqının ürəyin-
də xüsusi yeri vardır və bu yer əbədidir. Hələ çox illər keçəcək və 
biz “Leyli və Məcnün” ilə Üzeyir bəy sənətinin böyük qüdrətini, 
möcüzəsini, sehrini bir daha hiss edəcəyik. 

Prezident İlham Əliyev 2008-2009-cu illərdə “Leyli və 
Məcnun” operasının ilk tamaşasının 100 illik yubileyinin Azər-
baycanda dövlət səviyyəsində keçirilməsini təmin etmək məqsədi-
lə sərəncam imzalayıb. 

Bu opera 100 il müddətində dünyanı dolaşıb, Füzuli poezi-
yasını, Ü.Hacıbəyov yaradıcılığını, bütün dünyaya nümayiş etdir-
məklə, Azərbaycan xalqının şeirini, musiqisini yüksək zirvələrə 
qaldırmışdır. Sevindirici haldır kl, “Leyli və Məcnun” YUNES-
KO-nun siyahısına salınmışdır. Azərbaycan xalqı iftixar və qürur-
la deyə bilər ki, onun dahi sənətkar oğlu Ü.Hacıbəyovun yaradıcı-
lığı, ayrı-ayrı əsərləri dünya musiqi mədəniyyətinin qızıl fonduna 
daxil olmuşdur. 

Üzeyir dühası ilə canlandırılan “Leyli və Məcnun” yaşayır 
və Azərbaycan milli operasının inkişaf yolunu işıqlandırır. 

Üzeyir bəyin “Leyli və Məcnun”u əbədi xoş bir təravətlə in-
sanların qəlbinə, fikrinə təsir edəcək, onları böyük və azad insan 
məhəbbəti uğrunda daim mübarizəyə çağıracaq!.. 

   
 “Mədəniyyət” qəzeti, 5 iyun 2008, № 12 
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“SƏNƏT ƏNƏNƏLƏRİNİ DAVAM ETDİRMƏK BİZİM 
VƏ GƏLƏCƏK NƏSİLLƏRİN ÜMDƏ VƏZİFƏSİDİR” 

 
Görkəmli bəstəkar, professor Tofiq Bakıxanov (1930) 

“Xəzər balladası”, “Şərq poeması”, “Xeyir və Şər” baletlərinin 
(N.Məmmədov ilə birlikdə yazılmış), “Altı qızın biri Pəri”, 
“Məmmədəli kurorta gedir”, “Qız görüşə tələsir” musiqili 
komediyalarının, “Nəva”, “Rahab”, “Şahnaz”, “Dügah” və 
“Humayun” simfonik muğamlarının instrumental konsertlərin 
(tar, skripka, viola, violonçel, fleyta, qaboy, klarnet, truba və s 
üçün), kamera musiqisinin, bir çox mahnı və romansların 
müəllifidir. 

Tofiq müəllimlə bir neçə görüşüm olsa da, özü haqqında 
ondan nə isə öyrənməkdə çətinlik çəkirdim. Doğrudur, 
danışmağa xəsislik etmirdi, ancaq daha çox ulu babası 
Abbasqulu Ağa Bakıxaov və atası Əhmədxan Bakıxanov 
haqqında,incəsənətimizin problemləri, Azərbaycan ziyalısının 
müasir-sosial-iqtisadi vəziyyətdə üzləşdiyi çətinliklər barədə 
danışırdı. O, musiqişünas Z.Qafarovun 1980 və 1992-ci illərdə 
nəşr olunmuş “Tofiq Bakıxanov” monoqrafik kitabçalarını 
mənə verdi ki, haqqında geniş məlumat ala bilim. 

Son 4-5 ildə böyüklü-kiçikli nə qədər yubileylər keçiril-
mişdir. Hələ 1993-cü ildə Heydər Əliyev cənabları respublika 
ziyalıları ilə görüşündə demişdir ki, gələn il, yəni 1994-cü ildə 
3 böyük şəxsiyyətin – Füzulinin 500, Bakıxanovun 200 və 
Cavidin 100 illik yubileyləri qeyd ediləcək. Ancaq təəssüflər 
olsun ki, Abbasqulu Ağa Bakıxanovu yubileyi bu günə qədər 
keçirilməmişdir. 1996-cı ilin əvvəllərində Tofiq müəllimin 
prezident aparatına və Mədəniyyət Nazirliyinə göndərdiyi 
məktublar və etdiyi müraciətlər cavabsız qalmışdır. Axı, böyük 
mütəfəkkir, tarixçi alim, şair Abbasqulu Ağa Bakıxanov 
Azərbaycan mədəniyyətini zənginləşdirən bir çox əsərlərin 
yaradıcısıdır. Elə M.F.Axundovu da öz yerinə işə düzəldən 
Bakıxanov olmuşdur.Mən qəfildən Tofiq müəllimə  belə bir 
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sual verdim: 
- Deyirlər, Abbasqulu Ağa ruslara xidmət etmiş, Azər-

baycanın ikiyə bölünməsində mənfi rolu olmuşdur. Bu barədə 
nə deyə bilərsiniz? 

Doğrusu, Tofiq müəllim bir qədər tutuldu və məzəm-
mətlə mənə baxdı, yəni sən də belə şeyi dilinə gətirirsən. Bəs 
nə etməli idi A.A.Bakıxanov? Yazıb yaratmaq üçün fəaliyyət 
meydanı əldə etməli, yoxsa mövcud hakimiyyətə qarşı bir 
qiyamçı kimi çıxış edərək edam olunmalı idi? Hansı halda 
xalqına, vətəninə daha çox xidmət göstərmiş olardı? Bəs Rus 
imperiyası dövründə mülki və hərbi orqanlarda işləyib-çalışan 
və yaxud, sovet-sosialist rejimində yaşayan görkəmli ziyalı-
larımız, elm və sənət adamlarımız kimə xidmət etmişlər? Belə 
görünürdü ki, Tofiq müəllimin ürəyi doludur və bu bardə 
istənilən qədər danışa bilər... 

Tofiq Bakıxanov 1948-ci ildə Üzeyir Hacıbəyovun 
vəfatından sonra böyük bəstəkarın adına təsis edilmiş təqaüdü 
alan ilk tələbə idi. O, Üzeyir bəyin 37-ci ilin represiyalarında 
atasına və əmisinə kömək etməsini yaxşı xatırlayır, dahi 
sənətkarın xeyirxahlığından, nəcibliyindən danışırdı. Tofiq 
müəllim flarmoniyanın kitabxanasında 25 illik dövrü əhatə 
edən not əlyazmaların acınacaqlı vəziyyətindən ürək ağrısı ilə 
söz açırdı. Özünü misal göstərərək deyirdi ki, xalq artisti və 
professor olaraq Musiqi Akademiyasından cəmi 100 min manat 
aylıq əmək haqqı alır. 

Görkəmli bəstəkar böyük insanlarla, dahi sənətkarlarla, 
məşhur incəsənət xadimləri ilə görüşlərdən, söhbətlərindən 
danışdıqca onun nə qədər zəngin xatirələri olduğu görünürdü. 
Müasir dövrün milli sənətkarlarından danışarkən Tofiq Quliye-
vin və Rəşid Behbudovun adlarını dönə-dönə çəkirdi. Xalq 
musiqisinin, muğamların ifası və təbliği  sahəsində çətinlikləri 
və nöqsanları xüsusi olaraq qeyd edirdi. 

Mən Tofiq müəllimdən “Sənətkar və zaman” barədə 
fikirlərini soruşdum. O, cavabında dedi ki, zamana, əbədiyyətə 
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qovuşan Motsart, Ştraus, Üzeyir bəy, Qara Qrayev kimi 
sənətkarlardır. Mən fəxr edirəm ki, Q.Qarayevin sinfində 
oxumuşam. Böyük sənət ənənələrini davam etdirmək bizim və 
sonrakı nəslin ümdə vəzifəsidir. Lakin bizdən sonra nə qalacaq, 
nə yaşayacaq, hansı əsərimiz xalqın yaddaş tarixinə,qəlbinə, 
ruhuna həkk olacaq-bunu demək çətindir. Hər halda yazıb-
yaratmaqla xalqımıza xidmət borcunu  yerinə yetirə biliriksə, 
deməli, heç olmasa bu gün incəsənət işçisi və ziyalı kimi öz 
yerimizdəyik. 

Doğrusu, hörmətli bəstəkarımızla görüşüb söhbətləşməyə 
məni sövq edən amil-onun “Gözəlliklər məskəni” mahnısı 
olmuşdur. Bir neçə gün əvvəl radioda dəfələrlə olduğu kimi, 
yenə də onu dinləyib zövq almışdım və onun haqqında olan 
əlimdəki yazını başlayandan qurtarana qədər həmin mahnıların 
təranələri qulağımda səslənirdi: 

 

- Bura məskənidir, 
bura məskənidir, 
gözəlliklərin! 

 
1.”Millət”, 28 iyun 1997-ci il, № 64 (610) 
2. Tofiq Bakıxanov  – “Musiqi düşüncələri”, 2-ci cild.    
   Bakı.”Elm”, 2007, s. 41-44 
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GÖRKƏMLİ MUSİQİŞÜNAS VƏ  

PARLAQ ŞƏXSİYYƏT 
 

Azərbaycan Milli Konservatoriyasının (AMK) rektoru 
xalq artisti, professor Siyavuş Kərimi yazır: “Azərbaycan Milli 
musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi kafedrasının müdiri, sənətşü-
naslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Fəttah Xalıqzadə mənalı 
ömür yolunun çox hissəsini böyük əzm və sədaqətlə milli mu-
siqişünaslıq elmimizin inkişafına sərf etmişdir. O, həm respub-
likamızda, həm də onun hüdudlarından uzaqlarda kifayət qədər 
tanınmış dəyərli mütəxəssislərimizdən biridir. Mən ali məktə-
bin rəhbəri kimi çox məmnunam ki, professor F.Xalıqzadə zən-
gin bilik və təcrübəsini konservatoriyamızda elmi-tədris işinin 
təşkilinə sərf edir, müasir dünyanın elmi nailiyyətlərindən daim 
bəhrələnir və bütövlükdə özünün böyük elmi potensialını Azər-
baycan musiqi mədəniyyətinin ən aktual problemlərinə yönəl-
dir”.  

Fəttah müəllimin elmi, praktiki və pedaqoji sahələrdə qa-
zandığı uğurların əsasında onun istedadını, zəhmətsevərliyini 
xüsusilə qeyd etmək lazımdır. F.Xalıqzadə Ü.Hacıbəyov adına 
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında (indiki Musiqi Akade-
miyası) təhsil alarkən tələbə elmi işlərinin respublika və ümu-
mittifaq müsabiqələrində diplom və mükafatlara layiq görül-
müş və 1978-ci ildə dünya şöhrətli P.İ.Çaykovski adına Mosk-
va Dövlət Konservatoriyasının aspiranturasına qəbul edilmiş, 
rus musiqi elminin görkəmli nümayəndələrindən olan sənətşü-
naslıq doktoru, professor, Rusiya Federasiyasının əməkdar elm 
xadimi V.N.Xolopovanın elmi rəhbərliyi altında Azərbaycan 
xalq musiqisinin zəngin ritmik məsələlərini müasir nəzəriyyə 
və metodologiya əsasında tədqiq etməyə başlamışdır. 

Fəttah müəllimin 1986-cı ildə uğurla müdafiə etdiyi 
“Azərbaycan xalq musiqisinin ritmikası” adlı namizədlik dis-
sertasiya işi ritm nəzəriyyəsi probleminin öyrənilməsində 
önəmli bir mərhələ olmuşdur. Sonralar öz gücünü müxtəlif sa-
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hələrdə sınasa da, Fəttah müəllim yenə də zaman-zaman ritm 
məsələsinə qayıtmış və mövzunu müxtəlif yönlərdən incələmə-
yi davam etdirmişdir. 

Folklor incilərinin sorağı ilə yurdumuzun əksər bölgələri-
ni və xüsusilə, kənd məntəqələrini gəzib-dolaşan tədqiqatçı təd-
ricən ritm nəzəriyyəsindən etnomusiqişünaslıq sahəsinə keç-
mişdir. Fəttah Xalıqzadə öz zəngin müşahidələrini və folklor 
toplamalarını təhlil etmək məqsədilə elmi-nəzəri metod və ya-
naşmaları daim təkmilləşdirməyə səy göstərir. Bu mənada ali-
min yaxın və uzaq xarici ölkələrdə keçirilən beynəlxalq elmi 
konfranslara dəvətlər alması ona xeyli dərəcədə kömək etmiş-
dir. Keçmiş İttifaqın Moskva, Sankt-Peterburq, Lvov, Alma-
ata, Qızıl-Orda, Ulan-Ude şəhərlərindən başlayan elmi əmək-
daşlıq əlaqələri, sonradan İran və Türkiyədə, habelə İngiltərə, 
Macarıstan və Avstriyanın elmi mərkəzlərində davam etdiril-
mişdir. O, xarici həmkarlarının qabaqcıl təcrübəsini əxz etmək-
lə yanaşı, özü də milli musiqimizi tədqiq edir və onun zəngin 
ənənələrini keçirdiyi ustad dərsləri, oxuduğu elmi məruzələri 
və mühazirələri vasitəslə böyük həvəslə təbliğ edir. Alimin 90-
a qədər müxtəlif məzmunlu elmi işləri nəşr olunmuşdur; onla-
rın müəyyən qismi Rusiya, Qazaxıstan, Türkiyə, İngiltərə və 
Kanadada işıq üzü görmüşdür. 

Fəttah Xalıqzadə 1994-cü ildən Azərbaycan Bəstəkarlar 
İttifaqının üzvüdür.  

Mən Fəttah Xalıqzadəni iyirmi ildən artıqdır ki, şəxsən 
tanıyıram, onunla dostluq və əməkdaşlıq əlaqələri saxlayıram. 
Bizim tanışlığımız Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında 
keçirilən tədbirlərdə baş tutmuşdur. F.Xalıqzadə bir vaxtlar 
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutuna, Memarlıq və İncə-
sənət İnstitutuna və digər institutlara tez-tez baş çəkərdi və elə 
indi də o, AMEA-nın bir sira tanınmış alimləri və əməkdaşları 
ilə sıx əlaqə saxlayır. Fəttah müəllim vaxtilə böyük alim, 
AMEA-nın müxbir üzvü Y.Qarayevin özü tərəfindən Ədəbiy-
yat İnstitutunun Lənkəran şəhərndə keçirilmiş səyyar seminarı-
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na da şəxsən dəvət olunmuş və o, maraqlı məruzə ilə dinləyici-
lərin diqqətini özünə cəlb etmişdi. 

On il bundan əvvəl Macarıstan etnomusiqişünası və tür-
koloq, doktor Yanoş Şipoşun orijinalda “Azeri folk songs. On 
the fountain head of music” adlanan kitabı Budapeştdə ingilis 
dilində nəşr olunduqdan dərhal sonra mənə kitabı Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilməsi işi tapşırıldı. Əvvəla, kitabla ilk tanış-
lıqdan sonra mənə aydın oldu kl, F.Xalıqzadə Y.Şipoşun Azər-
baycan ekspedisiyasında – Şamaxı, Quba, Zaqatala, Bakıda ke-
çirilmiş toplama işlərində macar alimini müşayiət etmiş, onun 
müvəffəqiyyətli araşdırmalarına yardımçı olmuşdur. Bunu mü-
əllif özü də kitabin səhifələrində dəfələrlə qeyd etmişdir. F.Xa-
lıqzadə kitabin antologiyasinda verilmiş 300-dən artıq mahnı 
mətnlərinin redaktoru kimi də iştirak etmişdir.  

 Kitabın tərcüməsi üzərində çalışmağımıza gəlincə onu 
demək istəyrəm ki, mənim üçün bu işin ən çətin cəhəti musiqi 
terminləri ilə bağlı idi və bu barədə mən ingilis dilini yaxşı bi-
lən Fəttah müəllimin köməyinə arxalana bildim. O özü də kita-
bı elektron variantda oxumuş və əsərin ümumi məzmununa və 
terminologiyasına yaxşı bələd olmuşdu. Buna görə də indi bi-
zim musiqiçi mütəxəssislər və oxucularımız Azərbaycan dilinə 
tərcümənin ixtisas redaktoru Fəttah müəllimin olduğu həmin 
kitabla öz doğma dillərində də (Yanoş Şipoş. Azərbaycan el 
havaları.Musiqinin ilkin qaynaqlarında. Bakı, 2005) tanış ola 
bilərlər. Elə bilirəm ki, kitabın materialları biavasitə çöl-sahə 
ekspedisiyalarından yığılmış yeni və zəngin materiallar olaraq 
folklorşünaslıq elmi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Müasir zamanda beynəlxalq əlaqələrin yaradılması və 
Azərbaycan mütəxəssislərinin dünyaya inteqrasiyası çox önəm-
lidir. Bu baxımdan xarici dillərin və ilk növbədə ingilis dilinin 
çox böyük rolu vardir. Bildiyimiz kimi, Fəttah müəllim hələ 
1980-ci illərdə Moskva Dövlət Konservatoriyasının (MDK) as-
piranturasında təhsil alarkən ingilis dilinə maraq göstərmiş və 
elmi ədəbiyyatlardan faydalanmışdır. Onlarin arasında “Gro-
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ve`s Dictionary” (“Qrouvun lüğəti”) mühüm yer tuturdu. Bu 
barədə deməliyəm ki, Ser Corc Qrouv – Sir George Grove 
(1820-1900, English) ingilis lüğətşünası (leksikoqraf) olub əv-
vəlcə 4, daha sonra 20 cildlik lüğət hazırlayıb nəşr etdirmişdir.  

F.Xalıqzadənin dediyinə görə, o, 20 cildlik Qrouv lüğəti-
ni MDK kitabxanasında, daha sonra çıxmış 40 cildlik yeni nəş-
rini isə Londonda olarkən Britaniya muzeyinin kitabxanasında 
vərəqləmiş və musiqiyə, xüsusən Azərbaycan musiqisinə dair 
yazılıb nəşr olunmuş məqalələri maraqla mütaliə etmişdir. 

İordaniydan olan bir həmkarı 1983-cü ildə aspiranturanı 
bitirməsi münasibətilə ona bir “Dictionary of Music” (“Musiqi 
lüğəti”) hədiyyə edir. Sonradan F.Xalıqzadənin dil səriştəsinin 
artmasında və musiqi terminlərinə yiyələnməsində həmin lüğət 
də böyük rol oynamışdir.  

Buna əlavə olaraq, məşhur macar bəstəkari və folklorşü-
nasi Zoltan Kodainin “Folk Music of Hungary” (“Macarıstanın 
xalq musiqisi”) kitabı da onun şəxsi kitabxanasında yer tutur. 

F.Xalıqzadənin şəxsi kitabxanasında xarici dillərdə olan 
– əsasən türkcə, rusca və ingiliscə kitablar geniş yer tutur. O 
özü də imkan daxilində yaxın və uzaq xarici ölkələrdə keçiril-
miş elmi konfranslarda fəal iştirak edir. Fəttah müəllim Rusiya, 
Qazaxıstan, İran, Türkiyə, Macarıstan, Avstriya, İngiltərə və s. 
ölkələrdə bir musiqişünas kimi məzmunlu məruzələri ilə Azər-
baycanı ləyaqətlə təmsil etmişdir. Onun əsərləri rus, ingilis, 
türk dillərindəki elmi məcmuələrdə nəşr olunmuşdur. Bu məc-
muələrdən birinə məşhur ingilis mütəxəssisi Karole Pegg ətraf-
lı rəy yazmışdır ki, bunun özü də F.Xalıqzadəyə bir alim kimi 
göstərilən diqqətdən xəbər verir.  

Xarici həmkarları Fəttah müəllimin əsərlərinə tez-tez isti-
nad edirlər. Bu mənada Yaponiya tədqiqatçısı Mahoko Matsu-
motonun “Arşın mal alan” haqqında bir məqaləsi xüsusi olaraq 
qeyd edilə bilər. 

F.Xalıqzadə vaxtilə Moskvada Qnesinlər adına Musiqi 
Pedaqoji İnstitutunda tələbələr üçün Azərbaycan musiqisindən 
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bir mühazirə oxumuşdur. Son zamanlar o, Ulan-Ude, Qızıl-Or-
da və Almatı şəhərlərində keçrilimiş konfranslara qatılmış və 
həmin şəhərlərdə ustad dərsləri vermişdir. Təsadüfi deyil ki, 
keçən il o, mühazirələr kursu oxumaq üçün Qazaxıstan Dövlət 
Pedaqoji Qızlar Universitetinə dəvət edilmişdir. Qardaş respub-
likada Azərbaycan aliminin “Kitabi-Dədəm Qorqud və musi-
qi”, “Xalq musiqi ritmikasi və qadın aşıqlarımızın fəaliyyəti” 
adlı məqalələri çap olunmuşdur. 

Fəttah müəllim Milli Konservatoriyada və Musiqi Aka-
demiyasında xarici ölkə mütəxəssisləri və tələbələrinə də öz 
köməyini əsirgəmir. 

Fəttah Xalıqzadə görkəmli musiqişünas olmaqla bərabər, 
həm də parlaq şəxsiyyətdir, gözəl dostdur. O, işlədiyi kollektiv-
də professor-müəllim heyətinin və tələbə kontingentinin, ümu-
miyyətlə isə respublikamızda bütün musiqi ictimaiyyətinin bö-
yük hörmət və nüfuzunu qazanmışdır. Milli Konservatoriyanın, 
Musiqi Akademiyasının (rektor – Xalq artisti, professor Fərhad 
Bədəlbəyli ) və Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının (sədr – Xalq 
artisti, professor Firəngiz Əlizadə) 2013-cü ilin 24 dekabr tari-
xində Fəttah müəllimin anadan olmasının 60 illik yubileyini 
birlikdə yüksək səviyyədə qeyd etmələri bunu bir daha sübut 
etdi.  

YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, H.Əliyev 
Fondunun prezidenti, Azərbaycanın birinci ledisi Mehriban xa-
nım Əliyevanın təşəbbüsü ilə bir sıra layihələrin yerinə yetiril-
məsində F.Xalıqzadə fəal iştirak edir. O, H.Əliyev Fondunun 
rəhbərliyi və dəstəyi ilə”Ü.Hacıbəyli və folklor” mövzusunda 
sanballı əsər üzərində çalışır.1 Fəttah müəllimin “Muğam alə-
mi” Beynəlxalq Muğam Festivalının çərçivəsində keçirilən 
simpoziumda etdiyi məruzənin maraqlı ideyaları isə xarici və 
yerli mütəxəssislərin böyük marağına səbəb olmuşdur.  

F.Xalıqzadə İCTM (Beynəlxalq Ənənəvi Musiqi Şurası-
nın) və onun nəzdində yaradılmış “Türkdilli xalqların musiqisi-
                                                 
1 Kitab artıq nəşr edilmişdir. 
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ni öyrənən tədqiqat qrupu”nun icraçı üzvü kimi respublikamızı 
ləyaqətlə təmsil edir. Musiqişünas-alimə YUNESKO-nun qey-
ri-maddi mədəniyyət abidələrinin qorunub saxlanması üzrə ko-
missiyasının üzvü kimi yüksək etimad göstərilmişdir. 

Siyavuş müəllim yazır: “F.Xalıqzadənin elmi yaradıcılıq 
yoluna nəzər salsaq belə bir nəticəyə gələrik. Ritm nəzəriyyəsi 
və Azərbaycan xalq musiqisinin etnomusiqişünaslıq məsələləri 
F.Xalıqzadənin elmi fəaliyyətində sıx vəhdət təşkil edən iki 
əsas sahəni təşkil edir. Bununla belə, musiqişünasın elmi maraq 
dairəsi daha geniş olub, bir sıra digər mövzuları da əhatə edir: 
musiqi qorqudşünaslığı, aşıq sənəti, musiqi türkologiyası, mü-
qayisəli sənətşünaslıq, terminologiya və xüsusilə üzeyirşünas-
lıq kimi istiqamətlərdə də F.Xalıqzadə dəyərli əsərlər yazmış-
dır. Biz bu istiqamətlərin hər birinin gələcəkdə daha da inkişaf 
etdirilməsini və yeni-yeni elmi mövzuların da eyni uğurla işlə-
nilməsini gözləyirik”.  

Fəttah müəllimə cansağlığı və uzun ömür arzuları ilə mən 
də inanıram ki, görkəmli musiqişünas dostumun daha böyük 
nailiyyətləri hələ qarşıdakı onilliklərdədir. 

 
Fəttah Xalıqzadə – görkəmli musiqişünas və parlaq şəx-

siyyət, “Yeni tərəqqi naminə” ictimai-siyasi, hüquq qəzeti, 30 
may – 14 iyun 2014, № 8 
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“BORÇALI AŞIQ MÜHİTİ” 

 
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı, folkloru və aşıq sənəti 

allı-güllü bir çəmənliyə bənzəyir ki, burada hər bir çiçəyin, hər bir 
ləçəyin öz ətri və rahiyəsi vardır. Gürcüstan ərazisində yerləşən 
Borçalı mahalının saz-söz sənətini öyrənmədən, bilmədən xalqı-
mızın mənəvi-mədəni portretini bütöv şəkildə, tamlıqda yaratmaq, 
onun özünəməxsus bədii təfəkkürünün daxili enerjisi, miqyası və 
qüdrəti haqqında mükəmməl təsəvvür və anlayış əldə etmək qey-
ri-mümkündür.  

Bu mənada tədqiqatçı Tinatin İsabalı qızının (Məmmədova) 
qələmindən çıxmış “Borçalı aşıq mühiti” kitabı (Bakı, “Elm”, 
2000) yalnız onun deyil, həm də milli folklorşünaslığın ən son 
uğurlu əsərlərindən biri olmaqla, ümumiyyətlə ədəbi-elmi fikrimi-
zin zənginləşməsi istiqamətində irəli atılmış addımdır.  

Tinatin xanım 1964-cü ildə Gürcüstan Respublikasının Baş-
keçid (Dmanisi) rayonunun Qızılkilsə kəndində anadan olmuş, 
burada orta məktəbi bitirmiş və sonra Tbilisi Dövlət Pedaqoji 
Universitetinin filologiya fakültəsində ali təhsil almışdır. Ailədən, 
uşaqlıqdan, məktəb dövründən və tələbəlik illərindən göz açıb ye-
tişdiyi Borçalı folklor mühiti Tinatin xanımı öz ağuşuna almış, bu 
mühitin ayrı-ayrı sənət inciləri onu ahənrüba kimi cəzb etmiş, da-
ha sonralar isə qəlbinə və ruhuna hopan ağız ədəbiyyatı nümunə-
lərini, aşıq şeirlərini toplayıb araşdırmağa, öyrənməyə sövq etmiş-
dir. Tinatin İsabalı qızının folklora maraq və məhəbbəti adi məişət 
çərçivəsində qalmamış, o, elmi yaradıcılığa, folklorşünaslığa doğ-
ru qətiyyətli addımlar ataraq, Borçalı aşıq mühitinə dair çoxlu mə-
qalələr yazıb çap etdirmişdir. Haqqında danışdığımız kitab isə Ti-
natin xanımın elmi axtarışlar və tapıntılarının yekunu olan sanbal-
lı bir monoqrafiyadır. 

Kitabın elmi redaktoru, filologiya elmləri doktoru Məhər-
rəm Qasımlı “Redaktordan” başlıqlı qeydlərində çox haqlı olaraq 
göstərir ki, “Tədqiqat işində milli mənafeyimizin uzaqmənzilli 
niyyətləri baxımından maraq doğuracaq və düşünüb-daşınmağa 
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vadar edəcək incə mətləb və zərif məqamlar çoxdur. O məqam və 
mətləblər həssas oxucunun ağıl və ruhuna Borçalıdan gələn və 
həm də Borçalıya aparan müqəddəs işıq çiləyir...” (səh. 4). 

Tinatin xanımın kitabı giriş, üç fəsil, nəticə, ədəbiyyat və 
Borçalı aşıq mühitinə mənsub sənətkarların elmi kataloqundan 
ibarətdir.  

Fərəhli haldır ki, kitab müəllifi elmdə asanlıqla qazanılan 
nailiyyətlər yolunu tutmamış, əksinə, xanım olmasına baxmaya-
raq öz zərif çiyinlərini irəli verərək əsl bir kişiyə layiq cəngavər 
hünəri və cəsarəti ilə mövzu və problemin tarixini, nəzəriyyəsini 
və müasir tədqiqat səviyyəsini hərtərəfli şəkildə öyrənib üzə çı-
xartmaq üçün bütün daxili bilik və bacarığını səfərbər edə bilmiş-
dir. Elə dediklərimizin sübutu kimi monoqrafiyanın fəsillərinə ve-
rilən adları yada salmaq kifayətdir: “Borçalı aşıq mühitinin tarixi-
mədəni səciyyəsi” (I fəsil); “Borçalı el şairi və aşıqları” (II fəsil); 
“Borçalı aşıq mühitində ifaçılıq və sənətkarlıq” (III fəsil). Görün-
düyü kimi, müəllif öz tədqiqat mövzusunu qəsdən geniş şəkildə 
götürmüş, heç bir çətinlikdən qorxmadan onu bütün incəlikləri ilə, 
mən deyərdim ki, hətta sırf folklorşünaslıq və ədəbiyyatşünaslıq 
çərçivələrinə sığmayaraq, bir qədər də mədəniyyət kontekstində, 
kulturoloji istiqamətdə işləyib yerinə yetirmişdir. 

T.İsabalı qızının elmi-nəzəri hazırlığı ona imkan vermişdir 
ki, ayrı-ayrılıqda və demək olar ki, bütövlükdə ədəbi-bədii fakt və 
materialları sistemli şəkildə araşdıraraq öyrənsin, zəruri təsnifat və 
ümumiləşdirmələr apara bilsin. Tinatin xanım tədqiq etdiyi möv-
zunun işlənmə tarixinə nəzər salarkən özünəqədərki müəlliflərin, 
folklorşünas alimlərin fəaliyyətini, elmi əməyini yüksək qiymət-
ləndirir və Borçalı aşıq mühiti ilə əlaqədar yazılmış ən kiçik mə-
qaləni belə gözdən qaçırmayaraq ona öz münasibətini bildirir. O 
hər hansı bir elmi fikir və rəylə sadəcə oaraq razılaşmır, mövzu-
nun obyektiv şəkildə işıqlandırılması naminə müasir elmi-nəzəri 
tələblər baxımından lazım gəldikdə polemikaya girir. Və deməli-
yik ki, özünün elmi mülahizələrində kitab müəllifi irəli sürdüyü 
arqumentlərlə çox güclü görünür. Şübhəsiz ki, bu da onun tədqiq 
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etdiyi Borçalı mühitində hər bir kiçik ədəbi detalı belə yaxşı bil-
məsi, habelə aşıq sənətinin, o cümlədən bəhs etdiyi regionun tari-
xinə, ifaçılıq praktikasına və nəzəriyyəsinə dərindən bələd olması 
ilə şərtlənmişdir.  

Kitabda diqqəti cəlb edən məziyyətlər çoxdur. Fikrimizcə, 
onlardan bəlkə də ən birincisi – burada Borçalı aşıq mühitinin bü-
töv Azərbaycan aşıq mədəniyyətinin üzvi bir hissəsi kimi tədqiq 
olunmasıdır. Bu baxımdan Göyçə, Gəncəbasar, Şirvan, Naxçıvan, 
Təbriz, Urmiya və s. aşıq mühitlərinin Borçalı ilə daxili ədəbi-
praktik və ideya-estetik əlaqələrinin çözələnməsi təqdirəlayiqdir. 

Kitabın ayrı-ayrı səhifələrində biz Borçalıdan olan bir çox 
görkəmli aşıqların, habelə ümumən obyektiv səbəblərə görə 
Azərbvaycanda az tanınsa da, yüksək sənətkarlıq zirvəsini fəth et-
miş el şairlərinin, saz-söz ustalarının haqqında bioqrafik məlumat-
larla tanış oluruq. Aşıq Hüseyn Saraclı, Kamandar Əfəndiyev, 
Əmrah Gülməmmədov, Şair Nəbi və bu kimi saz-söz korifeyləri 
haqqında bilgilərimiz genişlənir və eyni zamanda biz onların sə-
nətkar kimi özünəməxsus keyfiyyətlərinə, ifaçılıq xüsusiyyətləri-
nə dair ədəbi-elmi fikir və mülahizələrlə zənginləşirik. 

Kitabın sonunda verilmiş kataloqa 117 nəfər Borçalı aşığı 
və el şairi daxil edilmişdir. İlk dəfə görülən bu ağır işin qiyməti 
yoxdur. Müəllif gərgin zəhmət hesabına yığıb topladığı məlumat-
ları elmi ictimaiyyətin və geniş oxucu kütləsinin ixtiyarına ver-
mişdir.  

“Borçalı aşıq mühiti” kitabı, yuxarıda göstərdiyimiz kimi 
təkcə müəllifin – Tinatin İsabalı qızının deyil, ümumən Azərbay-
can folklorşünaslıq və ədəbiyyatşünaslığının elmi nailiyyətləri sı-
rasına yazılmaq haqqını qazandığı üçün, fikrimizcə, onun daha 
böyük tirajla təkrar nəşrinə ehtiyac vardır. 

Qoy folklor çəmənliyimizin Borçalı çiçəyini qoxulamaq hər 
bir soydaşımıza, Vətən övladına, azərbaycanlıya qismət olsun!
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SƏNƏTKARIN BƏDİİ AMALI 

(Estetik ideal) 
 

Milli ədəbiyyatın zaman və məkan hüdudlarını aydınlaşdı-
randan sonra ədəbiyyat tarixinin elmi baxışla öyrənilməsi və öy-
rədilməsi zərurəti qarşımızda durur. Bu vaxta qədər əsasən iki – 
tarixi-xronoloji və sadədən mürəkkəbə, asandan çətinə doğru 
prinsipi – əldə rəhbər tutulmuşdur ki, onların tətbiqi də bir sıra 
ziddiyyətlər doğurur. Ədəbiyyat tarixləri məhz xronologiya və 
ədəbi şəxsiyyəti ehtiva edən və eyni zamanda, “sadədən mürək-
kəbə, yoxsa əksinə” sorğusunu aradan qaldıran bir üsulla tədqiq 
olunmalıdır. Bizim fikrimizcə, belə bir tədqiqat üsulu və öyrən-
mə yolu sənətkarın bədii amalını (estetik idealını) onun yaradıcı-
lığından sintez etmək ola bilər ki, bununla da ədəbiyyat tarixi ta-
mamilə yeni bir gözlə görünməlidir. Bədii amal anlayışı məz-
mun və forma, ideya və obraz, mətləb və dil-üslub keyfiyyətləri-
nin üzvi vəhdətini özündə birləşdirir. Elə ona görə də hər bir sə-
nətkarın yaradıcılığında ideya-estetik bütövlüyün üzə çıxarılması 
onun bədii amalının açılmasını istəyir. 

Bəs bədii amal nədir? Elmi-nəzəri ədəbiyyatda göstərilir 
ki, bədii amal – sənətkarın “gözəllik haqqında konkret təsəvvü-
rü”, “kamil şəxsiyyət ilə cəmiyyətin və onlar arasındakı harmo-
nik münasibətlərin öbrazı”, ictimai münasibətlərin “müvafiq ola-
raq hissi qavrayış aspekti”dir. 

1) Bədii amal sadəcə inkişafda olan gerçəkliyi deyil, onun 
nəzərdə tutulmuş kamilliyə doğru aparan perspektivli tərəflərini 
və meyllərini əks etdirir; 2) amalın reallaşması, öz növbəsində 
gerçəkliyin dəyişməsinə təsir göstərir; 3) bədii amal şüurda yeni 
bir gerçəklik yaratmaqla onu bütün estetik fəaliyyətin və bədii 
yaradıcılığın məqsədi və estetik tələbatı kimi təqdim edir. Bədii 
amalın bu xüsusiyyətlərini bir sıra sənətkarların yaradıcılığında 
izləmək olar. 

Məsələn, Hüseyn Cavidin amalı həyatdan qidalanır, ger-
çəkliyə söykənir. 
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Hüseyn Cavid romantizmin poetikasına uyğun olaraq öz 
amalına ülviyyət, lahuti (mənəvi, ilahi aləm), e‘tila (yüksəlmə), 
lövheyi-ülviyyət, aləmi-nur, aləmi-lahut, nuri-həqq, qayeyi-
amal, nuri-yazdan və s. bu kimi adlar verir. Hüseyn Cavid belə 
bir əqidədə idi ki, “idealsız nicat ümidi məhal”dır, bəşəriyyət gö-
zəl gələcək arzulamaqda haqlıdır. Elə ona görə də sənətkarın bü-
tün yaradıcılığı öz cövhərində gözəllik və məhəbbət səltənətinin 
təsviri, təcəssümü və tərənnümündən ibarətdir. Burada gözəllik 
məhəbbət doğurur, məhəbbət isə gözəllik yaradır. 

H.Cavidin bədii amalını bütövlükdə qabarıq əks etdirən 
əsəri yoxdur. Düzdür, “Mənim tanrım” şeiri onun bədii amalını 
ifadə edir: “mənim tanrım gözəllikdir, sevgidir”. Ancaq bu şeir 
onun bədii amalının məzmununu, mahiyyətini aça bilmir. Böyük 
sənətkarın bədii amalı onun bütün əsərlərinə səpələnmiş haldadır 
və bu əsərlərin hər biri ayrı-ayrılıqda H.Cavid amalının məz-
mun, mündəricə və strukturunu bu və ya digər cəhətdən açmağa, 
bir küll halında anlamağa xidmət göstərir. H.Cavidin bədii ama-
lını onun bütün yaradıcılığından almaq-toplamaq olar. 

Sənətkarın bədii amalı onun bu və ya digər bir əsərində 
əsasən konsentrik şəkildə də təcəssüm oluna bilər, bütün yaradı-
cılığında səpələnmiş halda da ifadə edilə bilər. Hər iki halda sə-
nətkarın bədii amalı onun bütün yaradıcılığı nəzərə alınmaqla 
öyrənilməlidir, əks təqdirdə bədii amalın bütövlüyünə, tamlığına 
elmi-nəzəri təminat vermək çətindir. Bu və ya digər sənətkarın 
bədii əsərləri ayrı-ayrılıqda və bir küll halında onun yalnız bədii 
amalı, bədii-fəlsəfi dünyagörüşü haqqında danışmağa əsas verir. 
Bir sənətkarın bədii yaradıcılığına istinadən onun ictimai, siyasi, 
hüquqi, pedaqoji və s. bu kimi görüşlərindən bəhs etmək qeyri-
elmi tədqiqat metodunun, vulqar sosiologizmin nəticəsidir. 

Hər bir sənətkarın bədii amalı onun yaradıcılığının kristal 
qəfəsi deməkdir. Hər hansı bir sənətkarın bədii amalını, bu ama-
lın məzmununu, təbiətini anlamaq və elmi-nəzəri şəkildə qavra-
maq üçün, fikrimizcə, aşağıdakıları bilmək lazımdır: 

1. Sənətkarı yetişdirən ictimai-siyasi mühit; 
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2. Təsirləndiyi və əhatə olunduğu ədəbi-mədəni mühit; 
3. Qidalandığı bədii-estetik və ideya-nəzəri qaynaqlar; 
4. Sənətkarın istedadına və şəxsiyyətinə fitrətən xas olan 

keyfiyyətlərin, temperament tipinin psixoloji və etik səciyyəsi; 
Hər bir sənətkarın bədii amalını, yəni onun yaradıcılığının 

kristal qəfəsini sintez etmək üçün aşağıdakı istiqamətdə araşdır-
ma getməlidir: 

1. Sənətkarın yaradıcılığındakı əsas bədii–fəlsəfi anlayışla-
rı aydınlaşdırmaq; 

2.Sənətkarın yaradıcılığında sosial-etik problemləri üzə 
çıxarıb öyrənmək; 

3. Sənətkarın bədii amalını (yaradıcılığının kristal qəfə-
sini) təsnif və təyin etmək. 

Hər üç istiqamətdə görülməli elmi-nəzəri təhlil və tədqiq 
işləri qarşılıqlı dialektik asılılıq və vəhdətə əsaslanır. Əlbəttə, bu, 
yeganə hazır sxem deyildir və resept kimi verilmir. 

 
“Ədəbiyyat qəzeti”, 4 fevral 1994, № 6 
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CƏFƏR CABBARLININ ESTETİKASI 

 
Fəlsəfə və estetika tariximizi yazan müəlliflərin, tədqiqat-

çıların, tənqidçi və ədəbiyyatşünasların (M.Qasımov, C.Cəfə-
rov, A.Aslanov, Ş.Mirzəyeva, Z.Quluzadə, Z.Məmmədov, 
M.Arif, M.Cəfər, M.Məmmədov, Y.Qarayev və b.) təsdiq et-
dikləri kimi, “Avesta”dan başlayaraq qədim və orta əsrlərdən 
keçib gələn ədəbi-nəzəri və estetik fikrimiz XIX əsrdə böyük 
mütəfəkkir Mirzə Fətəli Axundzadənin simasında yeni bir mər-
hələyə yüksəldi. Axundzadə milli estetik və ədəbi-tənqidi fikri-
mizi Qərbi Avropa və rus tənqidinə, sənət nəzəriyyəsinə və es-
tetikasına əsaslanaraq milli məcrada inkişaf etdirdi. XX əsrdə 
ədəbi-nəzəri və estetik fikrimiz təxminən 2500 illik tarixi ərzin-
də əldə etdiyi nailiyyətlərə söykənərək yeni bir keyfiyyət qa-
zandı. Axundzadə ənənələri estetika, tənqid və sənət nəzəriyyə-
sinin sürətli inkişafı üçün əlverişli və münbit zəmin yaratdı. Es-
tetik fikir rəngarəng, geniş, mürəkkəb bədii təcrübəyə əsaslan-
maqla, müxtəlif sənət növlərinin nailiyyətləri, fəlsəfi-ictimai fi-
kir sahəsindəki irəliləyişləri sayəsində ədəbi-bədii prosesə və 
məfkurə mübarizələrinə daha səmərəli təsir göstərdi.  

Dahi sənətkar və mədəniyyət xadimi Cəfər Cabbarlının 
elmi-publisistik irsində onun ədəbi-nəzəri görüşləri və estetik 
fikirləri xüsusi bir sanbal və məzmun əhəmiyyətinə malikdir. 
İncəsənətin bir çox növlərində praktik fəaliyyət göstərmiş Cə-
fər Cabbarlıdan biz hətta bir tənqidçi, nəzəriyyəçi və estetik ki-
mi də danışa bilərik. Cəfər Cabbarlının ümumiyyətlə, incəsənə-
tin ən ali növü olan ədəbiyyat, habelə dram nəzəriyyəsi, poeti-
ka, teatr, aktyor və rejissor sənəti, musiqi, opera, operetta, kino 
və s. sənət növləri barədə təhlil və araşdırmalarla zəngin olan 
tədqiqat xarakterli məqalələri, nəzəri-estetik fikir və düşüncələ-
ri bir sistem təşkil edir. Elə ona görə də biz Cəfər Cabbarlının 
bu sahədəki yaradıcılığını, hələ bütövlükdə öyrənilib üzə çıxa-
rılmamış və tədqiq edilməmiş milli estetika tariximizdə parlaq 
bir səhifə kimi qiymətləndirməliyik. Cəfər Cabbarlı 1916-
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1934-cü illərdə Azərbaycanın, xüsusən Bakının mədəni həyatı 
ilə sıx bağlı olmuş, ən mühüm ədəbi-estetik hadisələrin bilava-
sitə ya fəal iştirakçısı, ya da təşkilatçısı olmuşdur. Bəzən böyük 
ədib və alim bir salnaməçi-tənqidçi və estetik kimi günbəgün 
ardıcıl olaraq teatr və musiqi tamaşalarına baxmış, onları mün-
təzəm şəkildə təhlil edib, tənqidi-nəzəri cəhətdən qiymətləndir-
mişdir. Bu mənada Cabbarlını dahi alman mütəffəkkiri Lessinq 
və böyük rus tənqidçisi Belinski ilə müqayisə etmək mümkün-
dür. Cəfər Cabbarlının “Sovqat” qəzetinin 1916-cı il 18 sent-
yabr tarixli nömrəsində (№ 15) dərc olunmuş “Aşıq Qərib” mə-
qaləsindən başlayaraq – “Əsli və Kərəm”, “Hacı Qara”, “Da-
rablı və Anaplı”, “Abbas Mirzə Şərifzadə”, “Leyli və Məc-
nun”, “O olmasın, bu olsun”, “Əbülüla”, “Pəri cadu”, “Otello”, 
“Şeyx Sənan”, “Ədəbi mübahisələr”, “Ölülər” əsəri haqqında”, 
“Mətbuat və ictimai həyat”, “Dövlət Türk Teatrında”, “Bizdə 
teatro”, “El ədəbiyyatı toplaşdırılmalıdır”, “Azərbaycan türk 
ədəbiyyatının son vəziyyəti”, “İblis”in son quruluşu”, “Türk te-
atr məktəbi”, “Tərcümə məsələsinə əhəmiyyət verilməlidir”, 
“Mirzə Fətəli Axundzadə”, “Sidqi Ruhulla”, “Hara gedir Azər-
kino”, “Səhnədə qadın”, “Şahsənəm” librettosu haqqında”, 
“Mən “Almaz” ssenarisini nə üçün yazdım?” və s. məqalələri 
daxil olmaqla onun “1905-ci ildə” tamaşası haqqında” verdiyi 
müsahibəsinə (“Ədəbiyyat qəzeti”, 30 may 1934-cü il, № 9) və 
Azərbaycan yazıçılarının I qurultayında söylədiyi “Böyük vəzi-
fələr uğrunda” nitqinə (“İnqilab və mədəniyyət” jurnalı, 1934, 
№8) qədər təxminən iyirmi illik bir dövrü əhatə edən ədəbi-
tənqidi fəaliyyəti və nəzəri-estetik yaradıcılığı ümumiyyətlə 
milli estetikamızı zənginləşdirməklə onun üzvi tərkib hissəsinə 
çevrilmişdir. 
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AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDA ESTETİK İDEAL 

 
İdeal – insanın, sosial qrupların, xalqların davranış üsulunu 

və xarakterini müəyyənləşdirən nümunə və normadır. İ.Kanta gö-
rə, daxili məqsədi olmayan hadisələrin idealı yoxdur. İdeal – He-
gel fəlsəfəsinin və estetikasının əsas kateqoriyalarından biridir. 

İdeallar sistemində (siyasi, əxlaqi, hüquqi, fəlsəfi, iqtisadi 
və s.) estetik idealın, bədii amalın özünəməxsus yeri vardır. Bu 
da hər şeydən əvvəl onunla səciyyələnir ki, “estetik ideal... ka-
millik haqqında anlayış deyil, bu kamilliyin obrazıdır”. Müasir 
elmi-nəzəri fikirdə estetik ideal sənətkarın “gözəllik haqqında 
konkret təsəvvürü”, “kamil şəxsiyyət ilə cəmiyyətin və onlar 
arasındakı harmonik münasibətlərin obrazı”, ictimai münasi-
bətlərin “müvafiq olaraq hissi qavrayış aspekti” kimi öyrənilir. 
Estetika tarixində və bir sıra tədqiqatlarda estetik ideal kateqo-
riyasının məzmunu, təbiəti və funksiyaları haqqında maraqlı fi-
kirlərə, incə elmi müşahidələrə, sanballı nəzəri ümumiləşdir-
mələrə rast gəlirik. Estetik ideala dair yazılmış monoqrafiya, 
dissertasiya və məqalələrlə tanışlıq göstərir ki, estetikanın bu 
kateqoriyası ətrafında hamı üçün ümumi olan fikirlərlə yanaşı, 
polemik mülahizələr və müxtəlif münasibətlər də mövcuddur. 
Aşağıdakı mühakiməni isə, bizim elmi-nəzəri mövqeyimizi və 
“Azərbaycan ədəbiyyatında estetik ideal” tədqiqatımızda rəh-
bər tutduğumuz ədəbi-estetik prinsipləri dolğun ifadə etdiyi 
üçün olduğu kimi veririk: “Estetik idealın öz mahiyyəti şüur 
sistemində onun struktur səciyyəsini müəyyənləşdirir. Bu, fik-
rimizcə, belə məqamlarla şərtlənib: 1) estetik ideal sadəcə şə-
kildə inkişafda olan gerçəkliyi deyil, onun nəzərdə tutulmuş 
kamilliyə doğru aparan perspektivli tərəflərini və meyllərini 
əks etdirir; 2) idealın reallaşması, öz növbəsində gerçəkliyin 
dəyişməsinə təsir göstərir; 3) estetik ideal şüurda yeni bir ger-
çəklik yaratmaqla onu bütün estetik fəaliyyətin və bədii prakti-
kanın məqsədi və estetik tələbatı kimi təqdim edir”. Estetik 
idealın bu xüsusiyyətlərini konkret yaradıcılıq nümunələrində 
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və milli ədəbiyyatımızda aydın şəkildə izləmək olar. 
Estetik ideal kateqoriyası, onun ədəbiyyat və incəsənətdə 

təzahürü, təcəssümü probleminə həsr edilmiş tədqiqatların mü-
əyyən kəmiyyəti müqabilində belə bir fikirlə razılaşmaq lazım-
dır ki, bu və ya digər sənətkarın estetik idealı ifadəsi “kifayət 
qədər geniş şəkildə işlədilir, ancaq mahiyyətcə öyrənilmir”.  

Müasir Azərbaycan fəlsəfi və elmi-nəzəri fikrində estetik 
ideal kateqoriyası ilə əlaqədar D.Quliyevanın, O.Əfəndiyevin 
və D.Müslimzadənin dəyərli dissertasiyalarını çıxmaq şərtilə, 
ümumən incəsənətdə və konkret bir sənətkarın yaradıcılığında 
estetik idealı xüsusi olaraq tədqiq edən monoqrafik bir əsərə 
rast gəlmək çətindir.  

Lakin ədəbi-estetik fikrimizin bu sahəsində tamamilə bir 
boşluq olduğunu da demək istəmirik. Akademik M.İbrahimov, 
prof. M.Məmmədov, filosof-tənqidçi A.Əfəndiyev, prof. 
S.Əsədullayev, filologiya elmləri doktorları Q.Qasımzadə, 
H.İsrafilov, A.Hüseynli, , prof. X.Əlimirzəyev və başqaları es-
tetik ideal problemilə bu və ya digər dərəcədə məşğul olmuş, 
səmərəli tədqiqatlar aparmışlar. Ədəbiyyatşünas-alim və tən-
qidçilərdən akademiklər M.A.Dadaşzadə, M.C.Cəfərov, K.Ta-
lıbzadə, B.Nəbiyev, Azərbaycan MEA-nın müxbir üzvü, prof. 
A.Zamanov, Azərbaycan MEA-nın müxbir üzvü, prof. Y.Qara-
yev, prof. Ş.Salmanov və daha bir sıra müəlliflər öz kitab və 
məqalələrində estetik ideal kateqoriyası və konkret bir sənətka-
rın estetik idealı problemi ilə əlaqədar tutarlı elmi-nəzəri müha-
kimələr yürütmüş, gələcək tədqiqatlar üçün çıxış nöqtəsi ola bi-
ləcək konseptual fikirlər söyləmişlər.  

Burada yeri gəlmişkən, diqqətəlayiq bir monoqrafiyanın 
adını çəkmək lazımdır: Sokrat Musayev. “Klassik Azərbaycan 
dramaturgiyasında müsbət qəhrəman problemi” (Bakı, “Elm”, 
1978). Baxmayaraq ki, mərhum ədəbiyyatşünas kitabının sər-
lövhəsində “estetik ideal” terminini işlətməmişdir, bütün əsər 
boyu o, klassik dramaturgiyamızda müsbət qəhrəman ilə bağlı 
olaraq estetik ideal kateqoriyası və onun təzahürü məsələlərinə 



Rasim Nəbioğlu 

82 

geniş yer vermişdir.  
Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, estetik ideal barə-

də yazılmış bir sıra məqalələr, irəli sürülmüş müəyyən mühaki-
mələr, söylənmiş bəzi mülahizələr, müasir dövrün elmi-nəzəri 
tələblərinə, dünya ədəbiyyatşünaslığı və estetikasının hazırkı 
səviyyəsinə cavab verə bilmir. Bəzi müəlliflər estetik ideal ka-
teqoriyasını estetikanın digər kateqoriya və anlayışları ilə qarı-
şıq salır və yaxud onu konkret predmetli təhlildə açmağa mü-
vəffəq olmurlar.  

Məsələn, dahi sənətkarımız Cəlil Məmmədquluzadənin 
dünyagörüşünə həsr edilmiş “Böyük yazıçı” monoqrafiyasında 
belə bir qeydə rast gəlirik ki, görkəmli inqilabçı-demokratın 
“estetik idealı isə ədəbiyyatı həyat dərsliyi, xalq mənafeyinin 
ifadəçisi etmək, onu sadə xalq dilində inkişaf etdirmək idi” 
(Yəhya Əliyev, göstərilən əsəri. Bakı, “Gənclik”, 1979, s.5). 
Göründüyü kimi, söhbət əslində Mirzə Cəlilin estetik idealın-
dan deyil, onun bədii yaradıcılığa dair baxışlarından, ədəbi-es-
tetik görüşlərindən gedir. Müəllifin terminlərdən qeyri-dəqiq 
şəkildə istifadəsi onun fikrindəki anlayışların dolaşıqlığından 
xəbər verir. 

Müşahidə və araşdırmalarımız göstərir ki, hər hansı bir 
sənətkarın estetik idealını üzə çıxarmaq və sintez etmək üçün, 
aşağıdakı istiqamətlərdə tədqiqat aparılmalıdır: 1) Konkret bir 
sənətkarın yaradıcılığına xas olan bədii-fəlsəfi anlayışları mü-
əyyənləşdirmək; 2) Bu yaradıcılığın, müəllifin sənət dünyası-
nın əsas sosial-etik problemlərini öyrənmək; 3) Son nəticədə 
sənətkarın estetik idealını sintez etmək. 

Burada hər hansı bir sənətkara məxsus konkret anlayışla-
rı, problemləri seçib ayırmaqla yanaşı, ümumən ədəbiyyatımız-
da, milli-poetik təfəkkürdə təzahür edən, əsasən üstünlük təşkil 
edən bədii-fəlsəfi anlayışları və sosial-etik problemləri müəy-
yənləşdirmək elmi-nəzəri cəhətdən böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
Məsələn, tədqiqatlardan bəlli olur ki, gözəllik və məhəbbət 
ədəbiyyatımızın ümumi anlayışları olub, əksər sənətkarların 
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yaradıcıdığı üçün xarakterikdir.  
Sənətkarın estetik idealı onun bu və ya digər bir əsərində, 

müəyyən bir qəhrəmanında konsentrik şəkildə təcəssüm oluna 
da bilər, bütün yaradıcılığında səpələnmiş halda da ifadə edilə 
bilər. Məsələn, dahi Nizami Gəncəvinin sonuncu poeması “İs-
kəndərnamə”də (“İqbalnamə”) xoşbəxtlər cəmiyyətinin təsviri 
ilə bağlı sətirlər onun estetik idealı barədə geniş anlayış əldə et-
məyə imkan verir: 

 

Bizdə bərabərdir hamının varı,  
Bərabər bölərik bütün malları.  
...Oğurluq eləməz bizdə bir nəfər,  
Oğurlaya bilməz bizdən özgələr.  
...Heç kəsi pis yola əsla çəkmərik,  
Fitnə axtarmarıq, qan da tökmərik.  
Dərdlinin dərdinə olarıq şərik,  
Şad olsa, onunla şadlıq eylərik.  
Qızıla, gümüşə aldanmaz heç kəs,  
Bunlar bizim yerdə bir şeyə dəyməz.  

 

Əlbəttə, bu o demək deyildir ki, mütəfəkkir şairin digər 
əsərləri estetik ideal kateqoriyasına nəzərən az material verir. 
“Nizaminin estetik idealı” anlayışı onun bütün əsərlərindən – 
“Xəmsə”dən sintez edilir. Bununla belə, Nizami məhz “İskən-
dərnamə” poemasında... öz bədii, etik, estetik və ictimai dünya-
görüşünün inkişaf yekunlarını bir növ ifadə etmiş..., hamının 
xoşbəxt olduğu bir ölkənin təsvirini vermişdir”.  

Məhəmməd Füzulinin estetik idealı əsasən “Leyli və 
Məcnun” poemasında öz ifadəsini tapır. Bununla birlikdə qəlb 
şairinin qəzəllərini və bir sıra digər poemalarını bilmədən onun 
estetik idealı haqqında bütöv təsəvvür əldə etmək çətindir.  

Mirzə Fətəli Axundovun estetik idealı əsas etibarilə “Kə-
malüddövlə məktubları”ndan və “Aldanmış Kəvakib” poves-
tindən bizə aşkar olursa da, onun komediyalarını nəzərə alma-
dan bu ideal barədə bitkin bir mühakimə yürütmək mümkün 
deyildir.  
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Məhəmməd Hadinin estetik idealı təmiz, konsentrik şə-
kildə onun “Aləmi-müsavatdan beş məktub” əsərində təcəssüm 
edir:  

 

İzzətli bəradər, sənə bu iş ola məlum,  
Yox burada hökumət, nə də hakim, nə də məhkum.  
...Hüriyyəti-şəxsiyyə və azadayi-vicdan  
Çoxdan qılınıbdır bu gözəl şəhrdə elan.  
“İnsanə məhəbbət” sözü var məzhəbimizdə,  
Həp sureyi-insan oxunur məktəbimizdə.  

 

Lakin bu idealın dolğun, bütöv, tam olaraq aydınlaşdırıl-
ması üçün mütləq Hadi yaradıcılığını öyrənmək lazımdır.  

H.Cavidin estetik idealını da nisbətən bütövlükdə qabarıq 
verə bilən ayrıca bir əsəri yoxdur. Düzdür, H.Cavidin “Mənim 
tanrım” şeiri onun estetik idealı barədə müəyyən təsəvvür yara-
dır (“Mənim tanrım gözəllikdir, sevgidir”), ancaq demək la-
zımdır ki, bu şeir proqram xarakterlidir və heç də həmin estetik 
idealın məzmununu, strukturunu, mahiyyətini açmır, bütün 
bunlara yalnız ümumi şəkildə işarə edir. Böyük sənətkarın este-
tik idealı onun bütün əsərlərinə səpələnmiş halda mövcuddur 
və bu əsərlərin hər biri və ya bir neçəsi H.Cavid idealının məz-
mun, mündəricə və şəklini aydınlaşdırır, bir küll halında dərk 
etməyə xidmət göstərir.  

H.Cavidin, demək olar ki, əksər qəhrəmanları və obrazla-
rı bu və ya digər dərəcədə öz dünyagörüşünə, anlam tərzinə, 
düşüncə səviyyəsinə, mənəvi aləminə, xarakterinə, psixi səciy-
yəsinə görə gözəllik vurğunudurlar. Onların qəlbində sönməz 
bir məhəbbət odu yanır. H.Cavidin bütün əsərlərindən bir küll 
halında gözəllik və məhəbbət səltənətinin obrazı baş qaldırır. 

Görkəmli rus yazıçısı M.Bulqakovun obrazlarından biri 
müəllifin estetik idealını ifadə edərək deyir: “...Hər hansı bir 
hakimiyyət insanlar üzərində zor deməkdir və bir vaxt gələcək-
dir ki, qeysərlərin və heç bir kəsin hakimiyyəti olmayacaqdır. 
İnsan həqiqət və ədalət səltənətinə keçəcəkdir ki, burada da heç 
bir hakimiyyət qalmayacaqdır”. Lakin bu sözləri deyən obraz - 
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İeşua (Qa-Notsri) unudurdu ki, gözəllik və məhəbbət adlı elə 
bir qüvvə vardır ki, insanlıq özü ona can ataraq könüllü şəkildə 
hakimiyyətini qəbul edir. Bəşər övladı əbədi olaraq gözəllik və 
məhəbbətin əsarətində yaşamaqdan doymaz, ona müti qul ol-
maqdan sonsuz zövq alar. H.Cavidin yaratdığı, təcəssüm və tə-
rənnüm etdiyi gözəllik və məhəbbət səltənətində bir hakim, bir 
hökmdar, bir tanrı varsa da, o, gözəllik və məhəbbətdir: “Mə-
nim tanrım gözəllikdir, sevgidir”. Bəli, gözəllik və məhəbbətin 
hakim olduğu, hökmranlıq etdiyi bir dünya – H.Cavidin estetik 
idealı belədir. H.Cavidin şair xəyalı, sənətkar arzusu, bir insan 
kimi duyğu və düşüncələri, öz xalqına və bütün bəşəriyyətə 
bəslədiyi sevgilər, insanlığın bu günü və gələcəyi üçün keçirdi-
yi narahatlıqlar onun estetik idealında – gözəllik və məhəbbət 
səltənətinin canlı, bütöv, parlaq, bitkin obrazında öz ifadəsini 
tapmışdır. 

Ədəbiyyatımızda gözəllik məzmunca mürəkkəb çeşidli 
anlayışdır. Bu bədii-fəlsəfi anlayışa – 1) ictimai münasibətlə-
rin; 2) ruhi-mənəvi aləmin; 3) ana-qadının; 4) təbiətin gözəllik-
ləri daxildir. Böyük rus yazıçısı F.M.Dostoyevskinin “Gözəllik 
idealdır”, “Dünyanı gözəllik xilas edəcək” fikirlərini yada sa-
laq.  

H.Cavid sənətində gözəllik və məhəbbət anlayışları ayrıl-
maz vəhdətdə götürülür. Cavidin idealı gözəllik və məhəbbətin 
hakim olduğu bir səltənətdir. Burada məhəbbət gözəllik yara-
dır, gözəllik isə məhəbbət doğurur. Gözəllik və məhəbbət həm 
də yaradıcı qüvvədir, bəşəriyyətin xoşbəxt gələcəyini təmin edə 
bilən ali keyfiyyətdir. Cavidin obrazlarından birinin dili ilə de-
sək: “bütün cahanı xilas edəcək iki qüvvət var, yalnız iki böyük 
qüvvət var: o da gözəllik və məhəbbətdən ibarətdir”. H.Cavidin 
bütün qəhrəmanları bu və ya digər dərəcədə öz anlam və dün-
yagörüşünə, əxlaqi və xarakterinə görə gözəllik vurğunudurlar. 
Bu obrazların müqəddəs and yeri də gözəllik və məhəbbətdir: 
“and olsun gözəlliyə və məhəbbətə, mən yalnız səni sevirəm, 
yalnız sənə qovuşmaq istəyirəm”.  
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Elmi ədəbiyyatda göstərilir ki, məhəbbət öz obyektinə 
doğru təmənnasız və fədakar meyldə ifadə edilən əxlaqi-estetik 
hissdir, başqa şəxsiyyətə, insan birliyinə və ya ideyaya doğru 
canatmadır. Məhəbbət ən azad və gözlənilməz duyğuların ifa-
dəsi olmaqla onu nə məcburi oyatmaq, nə də zorla dəf etmək 
mümkün deyildir. Məhəbbət həm ayrı-ayrı sosial qruplar daxi-
lində, həm də ümumbəşəri miqyasda həmrəyliyi ifadə edir, sə-
daqətin, nəcibliyin, mərdliyin, hətta qəhrəmanlığın mənbəyinə 
çevrilir. Məhəbbət sırf fərdi formada təzahür etsə də ictimai ha-
disədir. Məhəbbət ideala doğru səydir, ona qovuşmaq cəhdidir. 
Sufi-panteist yozumda məhəbbət kainatda hökm edən ali qüv-
vədir, ümumdünya qanunudur. 

Məhəbbət varlığın məzmunu və mövcudluq formasıdır.  
Eyni zamanda məhəbbət özünü, ətraf aləmi və Allahı 

dərk etmək vasitəsidir.  
Məhəbbətin bu ikili keyfiyyəti, yəni həm varlıq, həm də 

idrak vasitəsi olması onun ontoloji və qnoseoloji funksiyaları 
kimi fəlsəfi ədəbiyyatda təsbit edilmişdir. (Рзакулизаде С.Дж. 
Пантеизм в Азербайджане в X-XII вв. Баку, «Элм», 1982, 
с.49-115) Biz isə məhəbbət anlayışına belə münasibətin bədii 
ifadəsini klassik poeziyamızda izləyə bilərik. Məsələn, məhəb-
bətin – Ontoloji funksiyası: 

 

Eşqdir mehrabı uca göylərin, 
Eşqsiz, ey dünya, nədir dəyərin?! 
Eşqsiz olsaydı xilqətin canı, 
Dirilik sarmazdı böyük cahanı. 

(Nizami Gəncəvi) 
 

Hədisi-eşqü məhəbbət vücüd içində gəlir 
Ki, nunü vəl-qələmin sirrini əyan eylər.  

(Nəsimi) 
 

Eşq dərdi, ey müalic, qabili-dərman deyil! 
Cövhərindən eyləmək cismi-cüda asan deyil!  

(Füzuli) 
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Məhəbbətsiz bütün mənayi-xilqət şübhəsiz heçdir; 
Məhəbbətdir əvət, məqsəd bu pürəfsanə xilqətdən.  

(H.Cavid) 
 

Qnoseoloji funksiyası: 
 

Mənzilə irmək dilərsən eşqi yoldaş eyləgil, 
İrmədi mənzilinə kim baxmadı yoldaşinə. 
 Nəsimi kəşfi-əsrarini bildi, 
Anı fəhm etməyən nadan deyilmi?  

(Nəsimi) 
 

Bir pəri silsileyi-eşqinə düşdüm nagah, 
Şimdi bildim səbəbi-xilqəti – Adəm nə imiş.  

(Füzuli) 
 

Birsə həq, cümlə din də bir... naçar, 
Xəlqi yalnız ayırmış azğınlar, 
Hər kəs uymuş cahanda bir hissə...  
…İştə mən naili-vüsal oldum, 
Aradım nuri-həqqi, ta buldum.  
…Məhəbbətdir ən böyük din.  

(H.Cavid) 
 

Diqqətli araşdırmalar göstərir ki. klassik poeziyamızda 
məhəbbət aksioloji (qiymətləndirmə) funksiyası da daşıyır, yə-
ni həyata, gerçəkliyə, insanlararası münasibətlərə qiymət verər-
kən məhəbbət əsas meyar hesab edilir. Orta əsrlər və XIX əsr 
məhəbbət poeziyasının, lirik şeirimizin bütün obrazları iki əsas 
qrupa bölünür: məhəbbətdən huşyar olanlar və sevgiyə biganə 
qalanlar; fədakar aşiqlər və xudbin zahidlər. Bir sözlə, insan 
mənəviyyatının, bəşər əxlaqının iki əks qütbünü təmsil edən 
obrazlar! Dünyanı xilas edəcək qüvvənin dəyər-qiyməti də 
məhz məhəbbətdədir. Məhəbbətin aksioloji funksiyası: 

 

Saçın əsrarını zahid nə bilsin 
Ki, təsbihi anın zünnarə bənzər. 
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(Nəsimi) 
 

Məhəbbət ləzzətindən bixəbərdir zahidi-qafil, 
Füzuli, eşq zövqün zövqi-eşq var olandan sor.  

(Füzuli) 
 

Ey zahidi-xudbin, bilirəm kim, hünərin yox, 
Meydani-məhəbbət tərəfə bir güzərin yox.  

(Seyid Əzim Şirvani) 
 

“…Dünyadakı otları, çiçəkləri, quşları, kələbəkləri, in-
sanları və heyvanları həp birər-birər gözdən keçirsən, sevgidən 
məhrum heç bir məxluqə, heç bir zihəyatə rast gəlməzsən. Hət-
ta günəşlər, aylar və ulduzlar arasında belə sıxı bir rabitə var, 
sarsılmaz bir cazibə qanunu var”… 

“…Bütün bəşəriyyəti xilas edəcək yalnız məhəbbətdir” 
(H.Cavid). 

Ən kamil formasında, ən yüksək zirvə nöqtəsində məhəb-
bət-ana məhəbbətidir (yoldaş, dost, ər-arvad, bacı-qardaş, və-
tən, övlad və s. məhəbbətləri ehtiva edən ən universal məhəb-
bət), çünki Cavid demişkən “bütün sevgilər ana məhəbbəti qar-
şısında sönük qalır”; “ana qəlbi hər şeydən güclü və məhəbbət-
lidir”. 

Azərbaycan ədəbiyyatında, ayrı-ayrı sənətkarların yaradı-
cılığında, o cümlədən H.Cavid sənətində məhəbbətin bu üç 
funksiyası heç də ayrı-ayrılıqda, təmiz halda təzahür etmir; ey-
ni bir obrazda qarışıq olaraq, daxili keçidlərlə birlikdə müşahi-
də oluna bilir. Məsələn, Şeyx Sənan Xumarı bir qadın kimi 
sevməyə başlayırsa da (ontoloji funksiya), onun şəxsində dün-
yanı, həyatı, əsl bəşəri həqiqəti dərk edir (qnoseoloji) və məhz 
bu mövqedən həyat hadisələrini, insan münasibətlərini qiymət-
ləndirir, əxlaqi-mənəvi sərvətlər haqqında öz təsəvvür və anla-
yışını müəyyənləşdirir (aksioloji). 

Azərbaycan ədəbiyyatında məhəbbəti mahiyyətinə görə 
də təsnif etmək olar. Mahiyyətinə görə məhəbbət: a) xarici gö-
zəlliyin; b) ruhi-mənəvi gözəlliyin; c) zahiri-fiziki və daxili-əx-
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laqi gözəlliyin bütöv bir vəhdətdə doğurduğu hissdir. Məsələn, 
Caviddə Qaratay Afəti xarici gözəlliyinə (“Afət”), Şəmsa Pey-
ğəmbəri əxlaqi-mənəvi zənginliyinə (“Peyğəmbər”), Südabə 
isə Səyavuşu həm gəncliyinə (fiziki), həm də qəhrəmanlığına 
(mənəvi) görə sevir (“Səyavuş”). 

Böyük rus yazıçısı L.N.Tolstoyun belə bir fikri yada dü-
şür ki, başların sayı qədər müxtəlif ağıllar varsa, ürəklərin sayı 
qədər də məhəbbətlər var. Şərqin böyük mütəfəkkiri Əbu Əli 
İbn Sina isə “Məhəbbət haqqında risalə”sində yazırdı: “Əslində 
məhəbbət bütün gözəlliyin və ona layiq olanın bəyənilməsin-
dən başqa bir şey deyildir”. 

Gözəllik və məhəbbət anlayışları Azərbaycan klassik 
ədəbiyyatında və ümumiyyətlə, bədii düşüncədə təzahür edən, 
təcəssümünü tapan estetik idealın üzə çıxarılıb təhlil və tədqiq 
edilməsinin “qızıl açar”larıdır. 
 

Ədəbi-nəzəri məcmuə II.  
Bakı, “Nafta-press”, 2004, s.116-123 
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ŞƏHRİYARIN ESTETİK İDEALI 

 
Böyük sənətkarımız Seyid Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın 

“Divani-Türki” kitabı (Bakı, “Əlhudə”–“Sabah”, 1993, 217 
səh.) onun estetik idealını bütövlükdə qavramaq, dərk etmək və 
sistemli şəkildə öyrənməklə sintezinə nail olmaq baxımından 
zəngin material verir. Şəhriyarın türkcə divanında kamil bir cə-
miyyətin qabarıq obrazını açıq-aydın şəkildə görmək mümkün-
dür. Bəs bu cəmiyyətin, gözəl həyatın, yeni dünyanın ən əsas 
ideya-estetik xüsusiyyətləri nədən ibarətdir? 

Şair hər şeydən əvvəl idealında rəsm etdiyi yeni aləmi, 
gözəl cəmiyyəti bilavasitə dinə, islama bağlayır. Yeniləşmiş 
dünyanın birgəyaşayış prinsipləri İslam dininə əsaslanır. “Hə-
lali məhərrəm” şeirində (s.175-177) oxuyuruq: 

 

Gərək din olmasa, dünyanı atmaq, 
Şərəf-izzətli bir dünya yaratmaq. 

 

Belə bir dünyanı, cəmiyyəti yaratmaq isə bütün insanla-
rın bir millət kimi birləşməsini zəruri edir. Şəhriyar bu münasi-
bətlə “Məmməd Rahim həzrətlərinə cavab” (s.42-47) şeirində 
yazır: 

 

İnsanlarıq, insanlığı xoşlayın, 
Bir millətik, birləşməyə başlayın, 
Bu xan-xanlıq hökumətin boşlayın, 
Bu gün bəşər gərək olsun bir millət, 
Bir millətə olarmı yüz hökumət?! (s.43-44) 

 

“Döyünmə və söyünmə” şeirində (s.62-64) isə böyük sə-
nətkar “dünya hamı bir millət olub, qol-qola verrik” (s.64), – 
deyə öz arzusunu bildirir. Şeirin estetik idealında millət coğrafi 
və tarixi-etnik məfhum deyil, o, gözəl və kamil bir dünyanın 
sakinlərini ruhi-mənəvi və sosial-etik cəhətdən səciyyələndirən 
dini-fəlsəfi anlayışdır. Şəhriyarın nəzərində “bir millət” – Al-
lah-təalanın yeganə əsl dini olan İslama tapınan və vahid bir 
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inamla birləşən imanlı insanların toplumudur. Elə islami nöqte-
yi-nəzərdən müasir bəşər övladının – ayrı-ayrı xalqların, qövm-
lərin, etnik qrupların, habelə yəhudi və xristian dini də daxil ol-
maqla hənifiliyin, yəni təkallahlığın banisi və deməli, millətin 
babası İbrahim peyğəmbər əleyhissəlamdır (“Həcc” surəsi, 78-
ci ayə). Məhəmməd peyğəmbərin(s.ə.v.) ümməti bu millətin 
yalnız bir hissəsidir, lakin bu ilkinliyinə, islami mahiyyətinə sa-
diq qalan hissəsidir. Qurani-Kərimdə və hədisi-şərifdə göstəril-
diyi kimi, hər bir insan doğulanda müsəlman olaraq dünyaya 
gəlir, yəni pak, təmiz körpə özünü Allah-təalaya təslim etmək-
lə, hər cür günahdan xali olmaqla islami mənəviyyatı təcəssüm 
etdirir. Fəqət valideynlərinin verdiyi təlim-tərbiyə nəticəsində, 
ətraf sosial mühitin təsiri altında uşaq bütpərəst, xristian və ya 
yəhudi kimi böyüyüb, təşəkkül tapır. Əsli-kökü eyni bir millət-
dən – İslamdan olan insanların yenidən birləşməsi çox təbiidir. 
Elə Şəhriyarın estetik idealındakı “millət” anlayışı da məhz be-
lə bir məzmunu ehtiva edir. 

Böyük sənətkarın “millət” anlayışında bəşəriyyətin zalım 
və məzlumlara bölgüsü rədd edilir. Şair dünyada və həyatda 
mövcud qeyri-bərabərliyin, ədalətsizliyin əsas səbəbini də onda 
görür ki, hələ bütün ürəklər İslam nurundan işıqlanmamış və 
cəmiyyət idarəçiliyinə, insanlararası münasibətlərdə insanlığın 
əsas qanunu – Qurani-Kərimi əldə rəhbər tutulmamışdır. Şair 
Şəhriyara görə, İslam inqilabı coğrafi-məhəlli mənada təkcə 
İranla öz əhəmiyyətini məhdudlaşdırmır, bütün bəşəriyyət, yer 
üzü, əslində yeniləşmək və yenidən doğulmaq naminə bir İslam 
inqilabına, bəlkə də inqilabi proseslərə möhtacdır. Bu mənada 
“Allah vədəsi” şeiri (s.178) bədii düşüncələrin ifadəsi kimi ma-
raqlıdır: 

 

Qoy bu inqilab sel kimi axsın, 
Göy guruldasın, ildırım şaxsın. 
Müstəzəf’in qoy, həqqpə çatarkən, 
İslam baydağın dağlara taxsın. 
Məzlumun ahı qoy alav çəkib – 
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Zülmü riş’ədən yandırıb-yaxsın. 
Allah süfrəsi açıq olurmu? 
Bir iddə yesin, bir iddə baxsın?! (s.178) 

 

İnsanlığın düzlük, yaxşılıq və ədalətlə dolanmasından 
bəhs edən “Maidə” surəsində Adəm (ə)-in övladları Qabil və 
Habil qardaşları haqqında olan əhvalat çox ibrətamizdir: “Nəfs 
Qabili qardaşını öldürməyə sövq etdi. O, Habili öldürdü və bu-
nunla da zərərçəkənlərdən oldu” (30-cu ayə). 

Şəhriyar da zalımlıq edən şəxslərə, haqqa-ədalətə arxa 
çevirən insanlara sosial ədalətin labüd şəkildə bərqərar olacağı-
nı bəyan edir, özünün estetik idealında bunun təcəssümünü ve-
rir. 

Xalqların bir millət kimi yeni cəmiyyət həyatında, təzə-
dən yaranmış dünyada birgə yaşayışı bəzi amillərlə şərtlənmiş-
dir ki, bunlardan da biri vahid bir əlifbada yazıb-oxumaqdır. 
Əlifba ümumbəşəri mədəniyyətin nailiyyətidir, lakin müxtəlif 
xalqların müxtəlif yazı qrafikaları, ən dəhşətlisi isə eyni bir xal-
qın hələ də iki ayrı-ayrı əlifbası mövcuddursa, insanların kamil 
və gözəl bir dünyada vahid millət olaraq birləşib yaşaması 
mümkün deyil. Şairin estetik idealına doğru gedən yolda əlifba 
müxtəlifliyi ən başlıca maneələrdən biridir. “Türk övladı, qey-
rət vaxtıdır” şeirində (s.84-85) bu sosial-etik problem ön plana 
çəkilir: 

 

Ayırıb şeytan əlifbası sizi Allahdan, 
Öz əlifbamızı yazsaq, tapasız Quranı. 
Dünya beş gündü, cəhənnəm də olursa, olsun, 
Gəl cəhad ilə tapaq cənnəti-cavidanı. (s.84) 
 

Bəli, Qurani-Kərimin nazil edildiyi ərəb əlifbasına qail 
olmaq – elə cihadla əbədi cənnəti tapmaq deməkdir, çünki hər 
bir insan müsəlman doğulmaqla yanaşı, müqəddəs kitabımızın 
yazıldığı hərflərə fitri mehr-məhəbbəti də öz ürəyində dünyaya 
gətirir. Quran, həm məna və məzmun dərinliyi ilə, həm də tə-
cəssüm olunduğu libası-yazı şəkli ilə müqayisə edilməzdir. Bö-
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yük sənətkar da məhz belə bir incə mətləbə diqqəti cəlb edə 
bilmişdir. 

Şəhriyar Quran qiraətini, azan səsini yeni dünyanın atri-
butlarından, zəruri əlamətlərindən biri hesab edir. Şair obrazlı 
olaraq – bütün yer üzünü bürüyəcək bu səsi İlahidən güc alan 
“Zaman səsi” (s.92-93) kimi dəyərləndirir: 

 

Sübh oldu, hər tərəfdən ucaldı azan səsi, 
Guya gəlir məlaikələrdən Quran səsi, 
Bir səs tapanmıram ona bənzər, qoyun deyim: 
- Bənzər buna əgər eşidilsəydi can səsi. (s.92) 
 

Bu yerdə dahi Azərbaycan dramaturqu, şair və yazıçı Cə-
fər Cabbarlının (1899-1935) “Od gəlini” faciəsindən bir epizod 
yada düşür: 

“Axşam. Həbsxana. Elxan və Aqşin. Uzaqdan azan səsi 
eşidilir.  

Aqşin: Bax, Elxan, dinlə, gör bu səsdə nə qədər sadə bir 
həzinlik, nə qədər dərin, böyük və qüvvətli bir məna çırpınır. 
Dinlə, Elxan, Allah böyükdür, birdir, böyük Allahdan başqa 
Allah yoxdur! Budur böyük və qaçılmaz bir həqiqət! Bu səsdə 
bütün varlığın əsl mənası çırpınır.” 

İki böyük sənətkarın yaradıcılığındakı bu ideya-estetik 
səsləşmə çox təbiidir, çünki onlar müsəlman ailəsinin və mühi-
tinin yetirməsi olaraq təkcə öz xalqlarına deyil, həm də bütün 
bəşəriyyətə, dünya mədəniyyətinə xidmət göstərmişlər. 

Şəhriyar, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, estetik idealının 
təcəssümünə doğru gedən yolu İslam inqilabından keçib get-
məkdə görür. Elə İran İslam inqilabı da məhz belə bir mütərəq-
qi səciyyəsi ilə estetik idealın konkret-real təzahüründən xəbər 
verir. Şairin bu bədii məramı “Allah boyağı” şeirində (s.198) 
açıqlanır, çünki “hər rəngi at, fəqət boyan Allah boyağına” ça-
ğırışı onun ideya-estetik cəhətdən Qurani-Kərim ilə bağlılığını 
qabarıq nəzərə çarpdırır. “Bəqərə” surəsində deyilir: “Allahın 
rənginə boyan, kimin rəngi onunkundan gözəldir?! Biz təkcə 
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ona ibadət edirik” (138-ci ayə). 
Şəhriyar bir mütəfəkkir sənətkar olaraq aydın şəkildə 

dərk edir ki, yeni dünyanın yaranışı İslam inqilabına bağlı ol-
duğu kimi, islami mənəvi-əxlaqi tərbiyə və təkamüldən də ası-
lıdır. Yəni əslində insanların bir millət kimi birləşməsi yeni 
dünyanın, cəmiyyətin əsas şərtidirsə, yeni tipli insanın – dini, 
imanı olan bir insanın yetişməsi ani bir hadisə deyil, bəlkə 
uzunmüddətli bir prosesdir. Bu baxımdan İslam inqilabı və mə-
nəvi-əxlaqi təlim-tərbiyə bir-birini tamamlayan vasitə və metod 
kimi yeni bir dünyanın – Şəhriyarın estetik idealında təsvir və 
tərənnümünü verdiyi aləmin, cəmiyyətin yaranmasına, doğul-
masına xidmət edir. Burada yeni cəmiyyət sakini belə bir hik-
məti anlayır ki, “Dünya həyatı aldanışdır, yalandan başqa bir 
şey deyildir” (“Hədid” surəsi, 20-ci ayə). Elə ona görə də öz 
amalını, məqsədini qəti şəkildə müəyyənləşdirərək “Bəlalı baş” 
şeirində (s.155-156) – “bu dünya bir yol kimidir, biz axirət mü-
safiri” (s.156) qənaətinə gəlir. 

Yeni dünya, mükəmməl cəmiyyət axirətin astanasıdır ki, 
burada da insanlar vahid milləti təşkil edən qardaşlardır, daha 
doğrusu, bir-birinə qardaşlıq duyğusu ilə bağlanan doğmalar-
dır. Quran ayəsindən (“Möminlər bir-birinin qardaşıdır”) çıxış 
edərək Şəhriyar özünün estetik idealında yeni quruluşun, gözəl 
cəmiyyətin sakinlərini məhz mömin qardaşlar kimi görür. Bö-
yük sənətkarın əsərlərində tez-tez rast olunan “qardaş”, “qar-
daşlıq” sözləri öz fiziki-qohumluq mənasından çıxaraq islami, 
ümumbəşəri məzmun kəsb edir. Bu baxımdan Şəhriyarın qar-
daş-insan obrazı kamil şəxsiyyət zirvəsinə ucalaraq gözəl cə-
miyyətin, xoşbəxt aləmin qaynar həyatına üzvi şəkildə daxil 
ola bilir: 

 

Bizlər ki, lap bir dil, bir qan qardaşıq, 
Qardaş qalsın, insanlarıq, yoldaşıq… (s.44) 

 

“Məmməd Rahim həzrətlərinə cavab” şeirindən alınmış 
bu misralar göstərir ki, şair cəmiyyətdə – 1) insani münasibət-
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ləri; 2) yoldaşlıq münasibətlərini; və nəhayət – 3) qardaşlıq 
münasibətlərini qəbul edərək, keyfiyyətcə axırıncını yüksək 
mərhələ kimi qiymətləndirir. O dərindən inanır ki, “bir vaxt 
olub... bəşər hamı qardaş kimi görüşür”, çünki estetik ideal İs-
lamdan mayalanmışdır. Bu mənada “Səhəndiyyə” şeirindəki 
(s.53-61), “Gələcək şübhəsi yox ayeyi-Qurandır, əzizim” (s.60) 
hökmünə oxucu səmimiyyətlə inanır və özünü bir növ gələ-
cəkdəki həmin yeni cəmiyyətin sakini hesab edir. 

Şəhriyarın estetik idealı İslamdan, Quran ayələrindən nəşət 
aldığı üçün öz fəlsəfi, sosial və etik məzmununa görə etnik-re-
gional çərçivələrə sığışmır. Bu estetik ideal gözəl cəmiyyət, va-
hid millət və kamil şəxsiyyət harmoniyasını ehtiva etməklə 
ümumbəşəri mahiyyətdədir. Elə şairi dünyanın ən böyük sənət-
karları sırasına qaldıran əsas səbəb də budur. 

 
İranda 1998-ci il 13-20 aprel tarixində (Tehran və Təbriz) 

keçirilmiş Şəhriyar konqresi üçün məruzə. Konqresin material-
larından ibarət “Dostların görüşü” kitabında çap olunub: 
“Didare Aşena”. (Hicri şəmsi – 1377-ci il), səh. 445-452 
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ŞƏRQ ƏDƏBİYYATINDA İSLAMİ MÖVZU,  

SÜJET VƏ OBRAZLAR 
 

İslam dininin müqəddəs ilahi kitabı Qurani-Kərimdə və 
Məhəmməd Peyğəmbərin hədislərində ictimai şüurun siyasət, 
elm, əxlaq, hüquq, incəsənət, din kimi bütün formalarına bağlı 
olan ideya və anlayışlara rast gəlmək mümkündür. Bu baxım-
dan VII əsrdən XII əsrə qədər Asiya qitəsinin Ərəbistan yarı-
madasından başlayaraq bütün dünyanı bürümüş İslam fütuhatı 
ümumbəşər sivilizasiyasına unikal bir hadisə olan və əsasında 
elm, əxlaq, gözəllik duran islam mədəniyyətini bəxş etdi. Ümu-
mislam Şərq mədəniyyəti kontekstində yaranıb həm rəngarəng 
epik, həm də lirik janr və formalarda inkişaf etmiş Azərbaycan 
ədəbiyyatının Orta – XII-XVI əsrlər dövrü bir çox klassik sə-
nətkarların yaradıcılığı ilə səciyyələnən qızıl-intibah epoxası 
hesab edilir. XVII-XIX əsrlər və XX əsrin ilk iki on illiyində 
də islamı anlayış, süjet və obrazlar milli ədəbiyyatımızda bu və 
digər dərəcədə hökm-fərman olmuşdur. Son doxsan ilin ədə-
biyyatını isə iki dövrə bölə bilərik: 1) Şərqdə ilk parlamentli 
demokratik respublika olan və cəmi 23 ay yaşayan Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətindən sonrakı 1920-1991-ci illər – əsasında 
sovet-sosialist quruluşunun materialist-ateist dünyagörüşü da-
yanan marksist-leninçi ideologiya dövrü; 2) 1991-2010-cu illər 
– AXC-nin varisi olaraq bərpa edilmiş dövlət müstəqilliyimizin 
təcəssümü Azərbaycan Respublikası dövrü. Birinci dövrdə tək-
cə bizim Azərbaycan deyil, bütün türk və müsəlman xalqları – 
özbək, qazax, türkmən, qırğız, tacik, tatar və b. ideya-məzmun 
keyfiyyətlərinə və sosial-etik istiqamətinə görə ümumislam 
Şərq ədəbiyyatından bir növ təcrid edilərək özlərinin klassik 
ənənələrindən uzaqlaşdırılmışdılar. Bununla belə, ədəbiyyatı-
mızın Cəlil Məmmədquluzadə, Hüseyn Cavid, Abdulla Şaiq, 
Əliağa Vahid, Cəfər Cabbarlı, Səməd Vurğun kimi görkəmli 
söz ustaları və onların istedadlı müasirləri, habelə ardıcılları 
mövcud rejim tərəfindən allahsızlığa dəvət və məcbur edilsələr 
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də və onlardan bəziləri müəyyən qədər zahirən ateist mövqeli 
qələm sahibləri kimi qiymətləndirilsələr də, həmin şair və yazı-
çılar əslində inam və etiqadca Allah, İslam, Qurani-Kərim və s. 
bu kimi dini-fəlsəfi anlayışlardan uzaq olmamış, yeri gəldikcə 
ezop dili vasitəslə və mətnaltı məna ilə öz əsərlərində dini şüur-
dan və müsəlman zehniyyatından çıxış etmişlər. Məsələn, nəsr 
sahəsində xalq yazıçısı İsa Hüseynovun (Muğanna) “Məhşər” 
romanı İslamın bətnində təşəkkül tapmış sufi-hürufi fəlsəfəsi-
nin bədii tədqiqinə çevrilmişdir. Müstəqillik dövründə görkəm-
li sənətkarlarımız Nəbi Xəzri, Bəxtiyar Vahabzadə, Qabil, 
Məmməd Aslan, Şahin Fazil, Zəlimxan Yaqub və b. şairlər, 
həmçinin gənc qələm sahibləri poeziyada klassik islami-irfani 
ənənələri yenidən dirçəltməklə canlandırmışlar. Moskvada ya-
şayıb-yaradan görkəmli Azərbaycan nasiri və ədəbiyyatşünası 
Çingiz Hüseynov islami mövzuda rus dilində “Merac” romanı-
nı yazıb nəşr etdirmişdir. Bütün bunlar göstərir ki, islami möv-
zu, süjet və obrazlar ümumşərq ədəbiyyatının tərkib hissəsi 
olan Azərbaycan ədəbiyyatının öz ruhunda və canındadır. 
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“DEMƏ SƏMƏD VURĞUN GƏLDİ GEDƏRDİ...” 
 
Hələ məktəbə getməmişdən, oxumağı və yazmağı öyrən-

məmişdən əvvəl bir şeirin doğma misraları ürəyimizə süzülür, 
beynimizə həkk olur: 

 

El bilir ki, sən mənimsən, 
Yurdum, yuvam, məskənimsən, 
Anam, doğma Vətənimsən! 
Ayrılarmı könül candan? 
Azərbaycan, Azərbaycan! 

 

Sanki bu misraları xüsusi olaraq əzbərləmişik, onlar biz 
anadan olan, dünyaya göz açan gündən beşik laylası ilə qəlbi-
mizə, canımıza və qanımıza hopub. Bu gözəl şeirin, habelə bir 
çox sənət incilərinin yaradıcısı Azərbaycan SSR Xalq şairi Sə-
məd Vurğundur. 

Xəlqilik, dərin humanizm, lirik və epik təsvirlərin üzvi 
vəhdəti S.Vurğun sənətinə xas olan əsas ideya-estetik keyfiy-
yətlərdir. Böyük sənətkarın əsərlərində qabarıq görünən obraz 
– Azərbaycandır. Dağıstan MSSR Xalq şairi Rəsul Həmzəto-
vun qeyd etdiyi kimi, “Azərbaycan və Səməd Vurğun bir-birin-
dən ayrılmazdır. Azərbaycan və Səməd Vurğun bir anlayışdır, 
çünki Səməd Vurğun öz xalqının ən yaxşı xüsusiyyətlərini – 
onun sadəliyini, qəhrəmanlığını, dərin müdrikliyini və böyük 
istedadını tərənnüm etmişdir”. 

Bu il martın 21-də böyük sovet şairinin və dramartuqunun 
anadan olmasının 80 illik yubileyidir. Bu münasibətlə Azərbay-
can Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi xüsusi qərar qəbul 
etmişdir. Qərarda deyilir: “Azərbaycan sovet ədəbiyyatının 
klassiki, onun əsasını qoyanlardan biri, görkəmli şair və drama-
turq, böyük nəzəriyyəçi və ədəbi prosesin təşkilatçısı Səməd 
Vurğun (Səməd Vurğun Yusif oğlu Vəkilov) sovet ədəbiyyatı 
xəzinəsinə misilsiz əsərlər vermişdir”. Qərarda göstərilir ki, 
təntənəli yubiley yığıncağı 1986-cı ilin oktyabr ayında Bakıda 
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keçiriləcəkdir. Respublikamızın hər yerində ədəbi-bədii axşam-
ların təşkili nəzərdə tutulmuşdur. Yubiley günlərinə qədər 
S.Vurğunun bir sıra əsərləri nəşr ediləcəkdir. Başqa yubiley 
tədbirləri də planlaşdırılmışdır. 

Xalqımızın böyük sənətkar oğlunun 80 illik yubileyi ərəfə-
sində onun öz misraları yenidən yada düşür: 

 

Demə Səməd Vurğun gəldi gedərdi, 
Unutmaz bu oba, bu mahal məni! 

 
“Qurucu” qəzeti, 4 mart 1986, № 27 
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MÜŞFİQ DÜNYASI 

(Esse) 
 

Qəlbinin, beyninin qarışığından, 
Göylərə sığmayan bir cahan yarat. 

 

Göylərə sığmayan bir cahan, bir dünya! Elə bir dünya ki, 
onun da öz səması, öz ayı, öz günəşi, öz ulduzu, öz gecəsi, 
gündüzü, öz dağı, daşı, dənizi, küləyi, yağışı və nəhayət öz sa-
kinləri var! 

Xəyyam, Petrarka, Nəvai, Füzuli, Vaqif, Bayron, Puşkin, 
Yesenin... hərəsi bir cahan, hərəsi bir aləm! Nəhənglərdən iba-
rət olan poeziya kəhkəşanında nə çox böyük, nə də çox kiçik 
bir ulduz özünəməxsus parıltısı ilə, odu ilə, alovu ilə seçilir, ta-
nınır. Bu ulduz Müşfiq adlı bir sənət dünyasıdır, şeir aləmidir. 
Bu dünya, bu aləm sözün əsl mənasında qəlbin və beynin qarı-
şığından, vəhdətindən yaranmışdır: 

 

Sən varlığın eynisən, buna sözmü var? 
Ürəyisən, beynisən buna sözmü var? 
Gecələr ay sənindir, gündüzlər günəş, kainat kimi! 
Hər şey gözəlləşmədə sən də gözəlləş bu həyat kimi! 

 

“Sən varlığın eynisən” ifadəsi sənət ilə gerçəklik arasında 
bərabərlik işarəsi qoymur, həyatın və zamanın daxilində, məz-
mununda yaşayan şeiriyyəti görməyi, kəşf etməyi və onu in-
sanların xidmətinə verməyi nəzərdə tutur. Elə həyatın gözəlləş-
məsinə müvafiq olaraq poeziyanı da təkamül etməyə çağırış 
belə bir ideyaya əsaslanır və bu çağırış bir növ şairin yaradıcı-
lıq devizi kimi səslənir. 

Bəs varlığın eyni, ürəyi və beyni olan bu şeir aləmində, sə-
nət dünyasında nələr vardır? 

Burada acı hicran və şirin vüsal, üzücü həsrət və bihuşedici 
səadət anları, dərin nifrət və ülvi məhəbbət dəmləri vardır. 

Bu dünyada sinəsinə ayrılıq dağı çəkilmiş dağlar, sərsəri 
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küləklər, ağlaya-ağlaya qaçıb bir şəffaf parçaya dönən pərişan 
buludlar, hər şeyin anası, qaynağı olan torpaq vardır. Burada 
“yenə o bağ olaydı” arzusu ilə keçmiş xatirələrin qoynunda isi-
nən, vüsal həsrəti ilə qovrulan bir aşiq yaşayır. Bu aləmdə bir 
tar oxuyur, Füzuli, Bahar, Seyid qəzəli muğamlarda laylaya dö-
nür. 

Bu dünyada dənizlər daşqın və şaşqındır, göylər işıqlı, ul-
duzlar yaraşıqlıdır. 

Bu aləmdə “həyatdan doymayan, işdən doymayan”, ürəyi 
həyat eşqi ilə dolu nakam bir ömrün həzin, yanıqlı səsi var: 

 

Ah, mən gündən-günə bu gözəlləşən 
İşıqlı dünyadan necə əl çəkim? 
Bu yerlə çarpışan, göylə əlləşən 
Dostdan, aşınadan necə əl çəkim? 

 

Müşfiqin sənət aləmi heyrətedici dərəcədə şəffaf və köv-
rəkdir. Onu bulaq suyuna da, şüşəyə də bənzətmək olar. Burada 
irili-xırdalı hər bir obraz, hər bir detal, hər bir söz, ifadə, ştrix 
bütövlükdə bir şəffaflıq, bir kövrəklik aləmi yaradır. Bu aləmdə 
ipək yumşaqlığı və çiçək zərifliyi də var. Bu aləm büllurdur. 
Və bütün bu şəffaf, kövrək, ləkəsiz, zərif, büllur aləmi cana gə-
tirən, onun damarlarına qan qovan, simasını müəyyən edən 
Müşfiqin öz ürəyidir: 

 

Müşfiqin ürəyi yarpaqdan incə, 
Titrəyir bir xəfif ruzgar əsincə. 

 

Müşfiqin şeirləri oxunmur, içilir içim-içim, udulur udum-
udum. Müşfiq şeirləri ilə üzləşəndə elə bilirsən ki, təzə yağmış 
qarın ağlığını, təmizliyini görürsən. Görürsən və heyran qalır-
san bu bəyaz cisimlərə. Bəli, Müşfiqin şeirlərinə istəsən bir 
cisim kimi toxunmaq olar. Çox vaxt ürəyindən belə bir arzu ke-
çir ki, bu şeirləri ya bir dəstə gül kimi, solmaz bir çiçək kimi 
güldanda masa üstə qoyasan, ya da ki, gözəl bir rəsm əsəri kimi 
divardan asasan! 
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Müşfiqin şeir dünyasına şəffaflıq və zərifliklə yanaşı, ilk 
baxışdan bu keyfiyyətlər ilə uyuşmayan bir daşqınlıq, coşqun-
luq da xasdır. “Fırtınasız dəniz nə lazım mana” misrasında də-
niz sözünü həyat, ömür, sənət sözləri ilə əvəz etmək mümkün-
dür, o vaxt Müşfiqin bütün ömrü və bədii yaradıcılığı (əslində 
bunlar eyni anlayışlardır) özünün fırtınalı, coşqun və kükrək 
ahəngi ilə, istiqamətilə sakit, ölgün və ehtirassız bir həyat tərzi-
nə, ədəbi fəaliyyətə qarşı yönəlmişdir. 

Müşfiq dünyası!... Kövrəklik və coşqunluq, zəriflik və 
möhtəşəmlik, şəffaflıq və fırtınalılıq keyfiyyətlərini özündə üz-
vi olaraq qovuşduran, birləşdirən, cəmləşdirən bir şeir-sənət 
aləmi! 

Bu dünyanın, bu aləmin həmişəcavan, həmişəyaşar yaradı-
cısı – Müşfiqin anadan olmasının 75 illiyi tamam olur. 

 
“Qurucu” qəzeti, 25 yanvar 1983, № 11 
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NAKAMLIQ 

(Esse) 
 

Mənim üçün elə insanlar var ki, onlar xatırlananda, yada 
düşəndə, adları çəkiləndə kövrəlirəm. Çünki qəlbimin işığı na-
kamlığın qara buludundan tutulur, daxilim zülmətə bürünür: 
dostum Rəhman, bacım Solmaz, bəstəkar Asəf Zeynallı, aktyor 
Səməndər Rzayev, şair Mikayıl Müşfiq... Cəmi bir neçə onillik-
də tamamlanmış, yarımçıq qalmış ömür yolu! 

Azərbaycanlı Müşfiqin nakamlığı ingilis Bayron və ya rus 
Lermontovda olduğu kimi həm sosial-tarixi, həm də milli köklə-
rə malikdir. Coşqun ehtiraslar, dadlı xəyallar, ülvi arzular, yük-
sək amallarla döyünən və çırpınan bir ürək və ... sovet-sosialist 
quruluşunun siyasi hakimiyyəti bərqərar etmək naminə ən eybə-
cər mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlərin təzahürü (qorxaqlıq, paxıllıq, 
satqlınlıq, xəbərçilik, riyakarlıq, mütilik, yaltaqlıq və s.) üçün 
yaratdığı münbit şərait. Nə qədər ürək ağrıdıcı olsa da etiraf et-
məliyik ki, Müşfiqlərin hünər və istedadını məhv etməkdə kata-
lizator rolu oynamış paxıllıq və xəbislik məhz yerli-milli zəmin-
də baş qaldıra bilmişdir və digər millətlərin səlahiyyətli nüma-
yəndələri də məhz bu zəmində üstümüzə ayaq açmışdır.  

Hər bir böyük sənətkar kimi Müşfiq də öz arzu və amalla-
rını xalqının ruhi-mənəvi aləmindən əxz edərək bədii sözün qüd-
rətilə tərənnüm edirdi. Bununla belə, o, dramatik bir dövrün, an-
tidemokratik bir cəmiyyətin tragik vətəndaşı və şairi olduğunu 
aydınca dərk edirdi. Elə ona görə də Müşfiq bir tərəfdən “Mə-
nim könlüm deyir ki, hələ bunlar nədir ki” nikbinliyindən pərvə-
riş tapırsa, digər tərəfdən “Ah, mən gündən-günə bu gözəlləşən, 
işıqlı dünyadan necə əl çəkim” misraları ilə qəzavü-qədərin la-
büdlüyündən doğan bədbinliyə qapılırdı. Şairin qəlbindən qopan 
bütün ahlar, nidalar nakamlığa məhkum edilmiş yarımçıq bir 
ömrün görünən sonluğundan xəbər verirdi. “Yenə o bağ olaydı” 
həsrəti, “Ah, bu sevda yolu, vurularmı başa, könül” təşnəliyi, 
“Yalnız ağac” haqqında poetik düşüncələr və s. daxilən yaşanan 
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nakamlığın diqtəsindən yaranırdı. Şübhəsiz, Müşfiqi bir insan və 
şair kimi qəlbən sevənlər onu istəməyənlərin, məhvinə çalışanla-
rın müqabilində qat-qat çox idi, daha doğrusu, bu – böyük xalq 
məhəbbəti səviyyəsində idi. Lakin Müşfiqə, onun sənətinə olan 
məhəbbət nə qədər dərin və güclü olsa da rejimin sosial-milli zə-
mində təşkil etdiyi, qabartdığı “lənət və nifrət dalğası”nın önün-
də tab gətirmədi, daha doğrusu, gizləndi, çünki cəmiyyətdə siya-
si avantürə, xəbislik və ölüm xofu meydan sulayırdı.  

Doğrudur, taledən qaçmaq mümkün deyil, ancaq yaxınla-
rımızı itirəndə bu və ya digər dərəcədə dildə və ya ürəkdə etiraf 
edirik ki, “onu qoruya bilmədik”. Mənə belə gəlir ki, bütün in-
sanlar heç olmazsa bir-birilə tanışlıq, yaxınlıq və qohumluq çər-
çivəsində bir-birinin ölümündə günahkardır. Bəlkə də həmişə 
birbaşa yox, lap dolayı yolla – nakamlıqda, yarımçıq qalmış 
ömürdə çoxlarını ən azı vicdan məhkəməsinə çəkmək olar.  

Allah eləməsin ki, Müşfiq nakamlığı bizin üçün sosial 
problemə çevrilsin. Bu baxımdan “davam edir 37, daha kəskin, 
daha ciddi” sözləri də görünür şair mübağiləsi deyil, narahat və 
bəlkə də yenə daha bir nakam qəlbin – Xəlil Rzanın tarixi ger-
çəkliyə verdiyi poetik qiymətdir. Ancaq necə deyərlər, “keçmiş 
ola”! Eyni zamanda, mənə belə gəlir ki, nə qədər qəlbi yaralayan 
söz, xeyrin xidmətində durmayan əməl, vaxtında köməyə uzan-
mayan əl var, tək-tək olsa da Müşfiqlər həyatda nakamlığa tuş 
gələcəklər.  

M.Müşfiqin 90 illik yubiley ilində nakamlıq haqqında fi-
kirləşəndə, ən böyük təsəllim odur ki, artıq biz azad və müstəqil 
bir ölkənin vətəndaşlarıyıq. Demək olar ki, indi çox şeyi təzədən 
başlamışıq. Əvvəldə, başlanğıcda olana isə “Allah belincə”, 
“Avand olsun” deyərlər. İnşallah, hər şey yaxşı qurtarar, daha 
doğrusu, davam edər, inkişaf tapar, çünki son qurtuluş Qiyamət 
günüdür. O vaxta qədər isə əməl dəftərinin sağ və ya sol əldən 
almaq haqqına sahib olmalıyıq.  

 
“Xalq qəzeti”, 26 iyul 1998, № 197 



Mədəniyyət, İncəsənət, Ədəbiyyat 

105 

 
MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT: 

FƏLSƏFİ-KULTUROLOJİ TƏHLİL 
 

Cəmiyyət, mədəniyyət və incəsənət anlayışlarının bir-biri-
nə qarşılıqlı münasibəti, dialektik fəlsəfə dili ilə desək, ümumi-
nin xüsusiyə, xüsusinin isə təkcəyə olan münasibəti kimidir. 
Bəs, mədəniyyət və incəsənət anlayışlarının məzmunu nədən 
ibarətdir? Bununla əlaqədar mövcud olan fəlsəfi və kulturoloji 
fikirləri, konsepsiyaları xülasə etsək və konkret materialları, 
faktları ümumiləşdirsək aşağıdakı nəticələrə gələ bilərik. 

Mədəniyyət – cəmiyyət və insanın inkişafının tarixən mü-
əyyən səviyyəsidir. Nəzəri-kulturoloji anlayış kimi mədəniyyət 
müəyyən tarixi dövrlərin, ictimai-iqtisadi formasiyaların, konk-
ret cəmiyyətlərin, xalq və millətlərin maddi və mənəvi-mədəni 
inkişaf səviyyəsini səciyyələndirmək: məsələn, antik mədəniy-
yət, mayya mədəniyyəti, intibah mədəniyyəti və s., həmçinin 
fəaliyyət və ya həyatın spesifik sahəsini bildirmək üçün: məsə-
lən, iş mədəniyyəti, bədii mədəniyyət, məişət mədəniyyəti, xid-
mət mədəniyyəti və s. üçün işlədilir. “Mədəniyyət” termini dar 
mənada yalnız adamların mənəvi həyat sahəsinə aid edilir. Qərb 
fəlsəfəsi mədəniyyəti cəmiyyətin və insanın mənəvi, siyasi inki-
şaf formaları ilə eyniləşdirir. 

Alman klassik fəlsəfəsi mədəniyyəti ruh aləmində (Fixte, 
Şellinq), əxlaq (İ.Kant), estetika (F.Şiller, romantiklər) və ya fəl-
səfi şüur (Hegel) sahəsində axtarır, onu insanın “ruhi azadlıq” 
sahəsi kimi şərh edirdi. 

Qərbin bir çox sosioloq və kultuoloqları vahid mədəniyyət 
ideyasının qeyri-mümkünlüyü nəticəsinə gəlmişlər. Bu, Qərb və 
Şərqi bir-birinə qarşı qoyan və s. polisentrizm nəzəriyyələrində 
öz əksini tapmışdır.  

Nihilizm fəlsəfəsinin nümayəndələri mədəniyyət anlayışı-
nı saxta və cəfəng uydurma kimi rədd edirlər. Cəmiyyətdə ha-
kim qüvvələrin mədəniyyət anlayışına qarşı qoyulan “əks-mədə-
niyyət” nəzəriyyələri radikal əhval-ruhiyyəli ziyalılar və gənclər 



Rasim Nəbioğlu 

106 

arasında geniş yayılmışdır.  
Cəmiyyətin tarixi inkişaf səviyyəsini ifadə edən mədəniy-

yət adətən maddi və mənəvi formalara bölünür. Maddi mədəniy-
yət maddi fəaliyyət və onun nəticələrini – əmək alətləri, yaşayış 
yeri, gündəlik məişət predmetləri, paltar, nəqliyyat və rabitə va-
sitələri və s.; mənəvi mədəniyyət isə şüur, mənəvi istehsal – id-
rak, mənəviyyat, tərbiyə və maarif, hüquq, fəlsəfə, elm, incəsə-
nət, mifologiya, dil və başqa sahələri əhatə edir. Mədəniyyət fəl-
səfəsində və mədəniyyətşünaslıqda (kulturologiyada) hər iki mə-
dəniyyət növü üzvi vəhdətdə götürülür. Belə bir həyat həqiqəti 
var ki, mədəni olmaq üçün maddi istehsal vasitələrinin müəyyən 
dərəcədə inkişaf etmiş olması lazımdır, müəyyən maddi təməl 
lazımdır.  

Mədəniyyətin maddi əsasları cəmiyyətin inkişafında başlı-
ca rol oynayır. Maddi mədəniyyətin inkişafında məhz tarixi va-
rislik mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Həqiqətən də, mədəniyyət nə 
qədər dağıdılmış olsa da, onu tarix həyatından silmək olmaz. 
Həmin mədəniyyətin bu və ya digər hissəsini, bu və ya digər 
maddi qalıqlarını aradan qaldırmaq mümkün olmayacaqdır, çə-
tinlik yalnız onun bərpa edilməsində olacaqdır. 

 Hər bir ictimai-iqtisadi formasiya özünə uyğun mədəniy-
yət yaratmışdır. İctimai-iqtisadi formasiyalar bir-birini əvəz et-
dikcə mədəniyyət tipləri də dəyişir. Lakin bu heç də mədəniy-
yətlər arasında rabitəsizliyə, köhnə mədəniyyətin məhvinə, mə-
dəni irs və ənənədən imtinaya gətirmir, çünki hər bir yeni forma-
siya əvvəlki mədəni nailiyyətləri öz yeni ictimai münasibətlər 
sisteminə daxil edir; bununla bərabər, hər hansı bir mədəniyyətin 
mütləqləşdirilməsinə qarşı qəti çıxmaq lazımdır. Mədəniyyət 
ümumbəşəri hadisədir. 

Mədəniyyət – kollektiv və tarixi təcrübəni möhkəmləndi-
rən, özündə onun toplanılması (akkumlayasiya), qorunub saxla-
nılması və ötürülməsini birləşdirən formaların kompleksidir. 
Mədəniyyət-bəşəriyyətin sosial yaddaşının universal üsuludur. 
Cəmiyyətin idarə və təşkili sosial rabitənin inkişaf etmiş sistem-
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ləri olmadan təsəvvür edilmir. Buna görə də iki əsas vəzifə-mə-
dəni irs və sosial-tənzimləmə cəmiyyət və mədəniyyətin möv-
cudluğu, ənənələrin davamı, bəşəriyyətin inkişafı üçün zəruridir. 

Mədəniyyətin inkişafı azad bir xalqın müstəqil dövlətində 
bir proses kimi şüurlu, məqəsədəuyğun və planlı xarakter kəsb 
edərsə, bu sahədə daha səmərəli, böyük nailiyyətlər əldə etmək 
mümkündür. Bu isə bir tərəfdən mədəniyyətin və maddi məhsul-
dar qüvvələrin əldə edilmiş səviyyəsi, digər tərəfdən isə xalqın, 
cəmiyyətin, dövlətin qarşıya qoyduğu məqsəd və ideal ilə müəy-
yən olunur. Bizim Azərbaycan Respublikasında mədəniyyətin 
ən ümdə məqsədi və idealı hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti 
qurmaq, yeni nəsli müasirlik ruhunda formalaşdırmaq, azərbay-
cançılılığı cəmiyyətin hər bir üzvünün əqidəsinə çevirmək, in-
sanda yüksək milli əxlaqi keyfiyyətlər tərbiyə etmək, onun mə-
nəvi aləmini zənginləşdirməkdir. Cəmiyyyətin topladığı mütə-
rəqqi sərvət və ənənələri gələcək nəsillərə çatdırmaq funksiyası-
nı yerinə yetirən mədəniyyət, eyni zamanda hər bir insanın mə-
nəvi və maddi zənginliyinin artması üçün maksimum imkanlar 
yaradılmasına kömək edir.  

Tarixi çox qədim olan mədəniyyətimizdə Azərbaycan mə-
nəvi mədəniyyətimizin başlıca cəhətləri millilik, bəşərilik, milli 
birlik, vətənpərvərlik, insanpərvərlik və s. keyfiyyətlərdir. Azər-
baycanda yaşayan bütün insanlar, o cümlədən milli azlıqlar, az-
saylı xalqlar və etnik qruplar nəinki özünün mədəni irsinə əsas-
lanır, həmçinin digər xalqların mədəniyyətlərinin nailiyyətləri 
hesabına zənginləşir. Azərbaycan mədəniyyəti bütövlükdə bura-
da yaşayan millət və xalqların yaratdığı mədəniyyətdir. Milli 
mədəniyyətlərin bir-birinə getdikcə yaxınlaşması mütərəqqi, ob-
yektiv proses olub ümumən dünya xalqları mədəniyyətlərinin 
qloballaşmaya xidmət göstərən inteqrasiyasını təşkil edir. Bu 
prosesi nə süni surətdə sürətləndirmək, nə də onu ləngitmək 
cəhdlərinə yol vermək olmaz. Eyni zamanda, ayrıca bir milli 
mədəniyyətin təcrid olunmasının da qarşısı alınmalıdır.  

Şərqlə Qərbin qovşağında yerləşən Azərbaycanın zəngin 
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tarixi və əsrlərlə formalaşmış qədim mədəniyyəti vardır. Bu mə-
dəniyyət miflərdə, folklorda, etnoqrafiyada, bədii ədəbiyyat və 
memarılıq əsərlərində, o cümlədən qəsr, qala, məscid, saray tiki-
lilərində, dekorativ-tətbiqi sənətlər və miniatür rəssamlığında, 
xalça sənəti və muğamda, rəqslərimizdə, milli adət, ənənə və 
mərasimlərimizdə, habelə bayramlarımızda və s.-də öz təcəssü-
münü tapmışdır; mədəni irsimiz şəxsi kolleksiyalar və arxivlər-
də, kitabxana və muzeylərdə, foto-şəkil və kino-lentlərində qoru-
nub saxlanılmışdır. 

Müasir incəsənət həmişə mədəni-bədii irs ilə qarşılıqlı mü-
nasibətdə inkişaf edir. Mədəni-bədii irs əvvəlki epoxalarda yara-
dılmış mədəniyyətin tarixən bütün ötəri, keçici olmayan hissəsi, 
keçmişin ümummilli və yaxud ümumbəşəri əhəmiyyətli bədii 
dəyərləridir. 

Mədəni-bədii irsdən ənənə formalaşır. Ənənə isə bədii mə-
dəniyyətin yaddaşıdır, onun arsenalındakı aktual və müasir olan-
dır. Bu elə bir irsdir ki, bu gün də canlıdır, bizim müasirlərimiz 
üçün mühüm olan keçmişdir. Ənənə- keçmişin indiki zamanda 
iştirakıdır. 

Mədəniyyətin əsas sosial növlərindən biri – ictimai şüur 
forması olan incəsənətdir. 

Tanınmış ingilis yazıçısı Oskar Uayld deyirdi ki, incəsənət 
təbiətin qurtardığı yerdən başlayır. İncəsənət isə özünün konkret 
növlərində mövcuddur, yəni ümumiyyətlə, mücərrəd şəkildə in-
cəsənət yoxdur.  

Görkəmli rus estetiki, akademik Yuri Boryev incəsənəti 
aşağıdakı növlər üzrə təsnif etmişdir: ədəbiyyat, teatr, qrafika, 
rəngkarlıq, heykəltəraşlıq, xoreoqrafiya (rəqs), musiqi, arxitektu-
ra (memarlıq), tətbiqi və dekorativ sənət, sirk, bədii fotoqrafiya, 
kino, televiziya (2, 276).  

Fikrimizcə, Yaxın və Orta Şərq, o cümlədən Azərbaycan 
incəsənətinə münasibətdə bu bölgüyə muğam və xalça sənətini 
müstəqil bir növ kimi əlavə etmək vacibdir. 

İncəsənətin belə rəngarəngliyini müxtəlif səbəb və mənbə-
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lərlə izah etmək olar. Məsələn, klassik alman fəlsəfəsinin banisi 
İ.Kant bunu subyektin qabiliyyətlərindəki rəngarənglikdə, böyük 
dialektik Hegel obyektiv ideyanın daxili differensiyasında, fran-
sız maarifçiləri isə musiqiçi, şair, rəssam və başqalarının istifadə 
etdikləri bədii vasitələrdə görürdülər. Bütün bunlarla bərabər, in-
cəsənətin növlərə bölünməsinin səbəbi - insanın dünyanı bədii 
mənimsənilməsi sferasında gerçəkliyin estetik rəngarəngliyinə 
söykənən ictimai praktikasının növ əlvanlığındadır. Bəşəriyyətin 
ümumdünya-tarixi praktikası əsasında, insanların həyat fəaliyyə-
ti prosesində insan ruhunun zənginliyi yaranmış, onun gözəllik-
dən həzz ala bilən estetik hissləri, musiqili qulağı görən gözü və 
s. inkişaf etmişdir. Hər bir incəsənət növü gerçəkliyin müəyyən 
tərəflərinə daha çox üstün meyil göstərir: qulaq üçün olan pred-
met göz üçün olan predmetdən fərqlidir. Heç də təsadüfi deyil 
ki, görkəmli fransız yazıçısı Romen Rollan deyirdi ki, musiqili 
ürək üçün hər şey musiqidir. 

İncəsənətin növ müxtəlifliyi dünyanın bütün mürəkkəbli-
yini və zənginliyini estetik cəhətdən mənimsəməyə imkan verir. 

Beləliklə, mədəniyyət və incəsənət anlayışlarının məzmu-
nuna icmal xarakterli fəlsəfi-kulturoloji baxış bir daha göstərir 
ki, bu sahədə hələ də geniş və dərin tədqiqatlara ehtiyac vardır. 

 
“Müasir mədəniyyətşünaslıq”. Elmi, metodiki, publisistik 

jurnal. 2008, № 1, may, s. 92-94 
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ORTA ƏSRLƏRDƏ MƏDƏNİYYƏT FƏLSƏFƏSİNİN 

ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 

Feodal istehsal münasibətlərinin qərarlaşması yeni orta 
əsr feodal mədəniyyətinin formalaşmasına da səbəb oldu. Bu 
mədəniyyətin isə səciyyəvi xüsusiyyətini, hər şeydən əvvəl, bü-
tün ictimai şüur sistemində dinin, xüsusilə xristianlıq və İsla-
mın hakim mövqe tutması, ictimai-fəlsəfi, mənəvi fikri əsasən 
öz təsirinə alması təşkil edirdi. 

Orta əsr mədəniyyəti və fəlsəfəsinin digər başlıca xüsu-
siyyəti, xristian və İslam dinlərinin təbliğ etdiyi teokratik icti-
mai quruluş ideyası haqqında dini ehkamlara haqq qazandır-
maq cəhdləri təşkil edirdi. Bu məqsədlə, Platonun idealist ba-
xışlarından və Aristotelin məntiqi sübutlar haqqında təlimlərin-
dən geniş istifadə edilirdi. Həmin mövqe orta əsr Azərbaycan 
dini-idealist fəlsəfəsində də, məsələn, “kəlam” təlimində, peri-
patetiklikdə, işraqilikdə, panteizmdə və s. güclü olmuşdur.  

Orta əsr mədəniyyəti və fəlsəfəsinin əsas cəhətlərindən 
birini də onun kreasionist (latınca “creatio” – yaradıcı demək-
dir) səciyyə daşıması təşkil edirdi. Dini teosentrik fəlsəfi dün-
yagörüşü belə hesab edir ki, çoxallahlıq və bütpərəstlikdən 
fərqli olaraq, hər şeyə qadir, tək Allah dünyanı heçdən yarat-
mış, öz qüdrəti ilə də onu özü idarə edir. Təbiət də, cəmiyyət 
də, insan da onun iradəsinə tabedir. Bilik də insanda anadan-
gəlmədir, təcrübə ilə onun əlaqəsi yoxdur. Kreasionizmdə ənə-
nəvi fəlsəfi dualizm yoxdur, monizm hökm sürür: yalnız Allah 
mütləq, vahid başlanğıc qəbul olunur, bütün mövcudatı o yarat-
mış və idarə edir. 

Qərb və Şərq mədəniyyətinin mənşə və mahiyyətcə bir 
sıra ümumi qanunauyğunluqları və oxşar cəhətləri vardır: 1) 
onların hər ikisi mənşəcə ictimai şüurun morfoloji formasında 
olmuşdur. Morfoloji şüur formasında isə insan şüuru hələlik 
özünü ətraf aləmdən ayırmır və hadisə və proseslər allahların 
və qəhrəmanların fəaliyyəti ilə izah olunur. 2) Qərbdə də, Şərq-
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də də fəlsəfə sinifli cəmiyyətin və dövlətin yaranmasından son-
ra meydana çıxıb; 3) Qərbdə və Şərqdə fəlsəfə ümumbəşəri də-
yərlərə istinad etmək əsasında meydana çıxmışdır: xeyir və şər, 
gözəllik və eybəcərlik, məhəbbət və nifrət, xoşbəxtlik və bəd-
bəxtlik, ədalət və ədalətsizlik hər iki fəlsəfənin başlıca ideya 
mənbələri olmuşdur; 4) Qərbdə və Şərqdə fəlsəfə həmişə dün-
yagörüşü səciyyəsi daşımış, metodoloji rol oynamışdır. 

Orta əsr Avropasında fəlsəfənin inkişafında əsas cərəyan 
sxolastika (lat. “schola” – məktəb) olmuşdur. Sonralar “sxolas-
tika” sözü həyatdan ayrılan, praktiki cəhətdən məhsuldar olma-
yan elmin sinonimi kimi işlədilmişdir.  

Sxolastikanın məşğul olduğu əsas məsələ biliyin inama 
olan münasibətidir. Bu cərəyanın tərəfdarları belə bir tezisdən 
çıxış edirdilər ki, inam ağıldan üstündür. Sxolastikada başqa 
mühüm məsələ ümuminin təkə olan münasibətidir. Sxolastlar 
bu məsələnin bir sıra həlli yollarını göstərmişdilər. Lakin onla-
rın içərisində ikisi daha əsas yer tutur. Birincidə deyilirdi ki, 
“universalis” (lat. “universalis” – ümumi) – ümumi anlayışlar 
insan şüurundan və dilindən asılı olmayaraq müstəqil yaşayır-
lar. Bu görüş realizm adlanırdı. İkinci yol tərəfdarları isə təsdiq 
edirdilər ki, “universalis” real olaraq, insandan asılı olmayaraq 
mövcud deyil. Onlar yalnız ümumi adlardır. Bu təlimə görə 
ümumi qəbilə birliyi kimi “ümumiyyətlə insan” yoxdur, real 
olaraq yalnız ayrı – ayrı adamlar mövcuddur. “İnsan” yalnız 
ümumi addır və hər bir ayrı adam bu adla adlanır. Belə görüşə 
nominalizm deyirdilər (lat. “nomina” – ad deməkdir). 

Antik yunan elminin və fəlsəfəsinin dünya mədəniyyəti-
nə güclü təsir göstərməsi tarixi faktdır. VIII əsrdən başlayaraq 
yunan mədəniyyəti, ellinizm dövrünün elmi və fəlsəfi ədəbiy-
yatı tərcümə edilərək Ərəb Xilafətinə yayılmağa başlamışdır. 
İlk növbədə Platonun və Aristotelin fəlsəfi məktəbləri, ellinizm 
dövrünün yeni platonçuluğu, peripatetizm (məşşailik), stoizm, 
skeptisizm, pifaqorçuluq İslam mühitinə uyğunlaşdırılmağa 
başlamışdır. 
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Antik yunan fəlsəfəsinə ilk dəfə müraciət edən müsəlman 
mütəfəkkirlərindən biri Abdullah İbn əl-Mükafa (724-760) ol-
muşdur. Əl-Mükafa Aristotelin “Kateqoriyalar” və “Analitik-
lər” əsərlərini dərindən mənimsəyərək ərəb dilinə tərcümə et-
miş, bunlardan bəhrələnib, öz fəlsəfi mövqeyini peripatetizm  
istiqamətində müəyyənləşdirməyə çalışmışdır. Onun “Əl-ədəb 
əl-Kəbir” (Böyük işlər üçün tövsiyə) və “Əl-ədəb əl-Saqir” 
(Kiçik işlər üçün tövsiyə) adlı sırf peripatetik mövqeli əsərləri 
olmuşdur. 

Ərəb filosofu əl-Kindi (təxm. 800-870) Ptolemeyin və 
Evklidin əsərlərini yaxşı bilir, onların və Aristotelin fəlsəfi 
əsərlərini təhlil edərək, onlara qeydlər və şərhlər yazırdı. O, 
Aristotelin belə bir fikri ilə razı idi ki, fəlsəfə “hər şey haqqında 
bilikdir”. Əl-Kindinin fikrincə, bu bilik insanın öz qabiliyyəti-
nə görə şeylərin həqiqi təbiəti haqqındadır. Bundan başqa, in-
san ruhu hiss və ağıldan ibarət olduğu üçün fəlsəfə də iki hissə-
yə bölünür: ağıl əsasında əldə edilən bilik və hisslərsiz müm-
kün olmayan bilik. Bununla yanaşı əl-Kindi Allah kəlamını fəl-
səfənin zirvəsi hesab edirdi. O, inandırırdı ki, heç bir filosof 
Həzrət Məhəmmədin sözlərinə olduğu kimi yığcam, aydın, sa-
də və tam cavablar verə bilməz. İlahi sözlər (Quran) hər hansı 
insan məntiqindən yüksəkdir.  

Göstərmək lazımdır ki, Şərq peripatetizmi yeni planton-
çuluq, xüsusən müsəlman ilahiyyatçılığı ilə sıx bağlıdır. B.Ras-
selin obrazlı şəkildə dediyi kimi, “...ərəblərin Aristoteli yeni 
platonçuluq paltarını daşıyır”.  

Əl-Kindidən başqa Şərq peripatetizminin ən görkəmli nü-
mayəndələri əl-Fərabi, əl-Biruni, İbn Sina, İbn Rüşd olmuşlar.  

Böyük filosof, ensiklopedik alim, riyaziyyatçı və həkim 
əl-Fərabi (870-950) Aristotel fəlsəfəsinin dərin bilicisi olmuş, 
onun fəlsəfi və elmi-təbii əsərlərinə geniş təfsir və izahlar yaz-
mışdır. Onun fikrinə görə, dünya dərkediləndir və idrakın üç 
qaynağı var: hiss üzvləri, intellekt (zəka) və mühakimə. Hiss 
üzvləri və intellekt bilavasitə bilik verir, mühakimənin köməyi 
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ilə şeylərin mahiyyəti dərk edilir. “İnsanı bütün heyvanlardan 
fərqləndirən xüsusiyyət onda olan ruhdur ki, bədən üzvləri va-
sitəslə fəaliyyət göstərən güc ondan meydana gəlir; bundan 
başqa onda elə qüvvə var ki, bədən üzvlərindən asılı olmayaraq 
fəaliyyət göstərir, bu qüvvə ağıldır”. 

Əl-Fərabinin varlıq haqqında fikirləri əsasən Aristotelin 
görüşlərinə uyğun gəlir: “Biz deyirik ki, varlıq iki növ olur. Bir 
növ varlığa elə şeylər aiddir ki, onların mövcudluğu öz mahiy-
yətindən doğmur. Belə növ şeylər “mümkün varlıq” adlanır. 
Başqa növə isə elə şeylər aiddir ki, onların mövcudluğu öz ma-
hiyyətindən doğur. Belə növ şeylər “zəruri varlıq” adlanır”.  

İctimai-siyasi həyat haqqında təlim əl-Fərabinin elmi ir-
sində mühüm yer tutur. Bütün bəşəriyyəti filosof üç yerə bölür: 
böyük, orta və kiçik cəmiyyətlər. Böyük cəmiyyət Yer üzərində 
yaşayan bütün insanların, xalqların birliyidir, orta cəmiyyət hər 
hansı ayrı xalqın birliyidir; kiçik cəmiyyət bir şəhər ilə təmsil 
olunan cəmiyyətdir. Əl-Fərabi özünün nümunəvi cəmiyyət təli-
mini yaradarkən Şərqin sosial-siyasi ideyalarından bəhrələn-
məklə yanaşı yunan filosoflarının, ilk növbədə Platon və Aris-
totelin siyasi və etik görüşlərinə əsaslanmışdır.  

Əl-Biruni (973 – təxm. 1050) Orta Asiyanın ensiklopedik 
alimi olmuşdur. Dini görüşlərilə yanaşı, apardığı elmi-təbii 
araşdırmalar Biruni üçün təbiəti dərk etməyin əsas vasitələri 
idi. Onun fikrincə, elm birinci növbədə təcrübə və müşahidəyə 
əsaslanmalıdır. Təbiət daim dəyişir və inkişaf edir. Bütün Kai-
nat Allahın iradəsi ilə idarə olunur.  

Orta əsr müsəlman Şərqinin ən böyük alim və filosofla-
rından biri dahi İbn Sinadır (lat. Avitsena) (təxm.980-1037). O 
dövrdə elə bir elm sahəsi olmamışdır ki, alim onunla məşğul 
olmasın. Lakin onun dühası daha çox təbabət və fəlsəfə sahə-
sində parlamışdı. İbn Sinanın təbabətə aid əsəri – “Tibb elmi-
nin qanunu” – təbabətin əsl ensiklopediyası idi. Beş əsrdən çox 
bir dövrdə bu əsər həm Şərqdə, həm də orta əsr Avropasında 
həkimlərin stolüstü kitabı olmuşdur, universitetlərdə tədris 
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edilmişdir. 
İbn Sinanın fəlsəfə elmindəki xidmətləri heç də təbabət 

sahəsindəkindən az olmamışdır. Fəlsəfə, onun sözlərinə görə, 
varlıq haqqında elmdir, onun predmeti varlığın bu və ya digər 
təzahürləri yox, bütövlükdə varlığın özüdür. İbn Sina fəlsəfəni 
üç hissəyə bölürdü: fizika (təbiət haqqında təlim), məntiq (tə-
biəti və insanı dərk etmək yolları haqqında təlim) və metafizika 
(bütövlükdə varlığı dərk etmək haqqında təlim).  

İbn Sina məntiqi idrakın zəruri mərhələsi hesab edirdi. O, 
yazırdı: “Elə yol var ki, onunla mütləq dərk olunmayandan 
dərk olunana doğru getmək lazımdır ki, onu dərk edə biləsən. 
Məntiq məhz elə elmdir ki, burada məlum olur: idrak vasitəslə 
dərk olunmayan necə dərk edilir, həqiqət nədir, həqiqətə yaxın 
olan nədir, nə yalandır və bunların hər birinin neçə növü var. 

Məntiq ölçü elmidir, başqa elmlər isə fayda və ziyan haq-
qındadır”.  

İbn Sina dünyanı İlahi ağılın əsəri hesab edirdi: Aristotel-
də olduğu kimi, onun da fikrincə, Allah özü hərəkət etməyən 
təkanverici qüvvədir, bütün formaların formasıdır, əbədi yara-
dıcı şərtdir.  

İbn Sina özünün materiyanın və formanın vəhdəti kon-
sepsiyasında Aristotelə nisbətən daha ardıcıldır. O, Platonun 
ideyalar dünyasını, materiya və formanın ayrılığı fikrini daha 
ciddiyyətlə tənqid edirdi. 

İbn Sina ontologiyasının əsası – zəruri və mümkün varlıq 
təlimidir. O, hesab edirdi ki, ali səbəb və yaxud səbəblər səbəbi 
– zəruri varlıq olan Allahdır. Yerdə qalanlar isə mümkün var-
lıqlardır. “Varlıq tərifsiz və təsvir edilmədən ağıl ilə dərk edilir, 
çünki varlığın tərifi yoxdur, onun nə cinsi, nə görkəmi var; belə 
ki, ondan daha ümumi heç nə yoxdur; onu təsvir etmək müm-
kün deyil, belə ki, ondan daha məşhur heç nə yoxdur”. İbn Si-
naya görə, vahid, qeyri – cismani, əbədi, müstəqil, mütləq, zə-
ruri varlıq – Allah – kənar müdaxilə olmadan ümumi ağıl yara-
dır, bu ağıl da həm özünü, həm də öz yaradıcısını dərk edir. Bu 
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ümumi ağıldan da ardıcıl olaraq göy cisimləri və onların ruhları 
yaranıblar. Təmizlənmə yolu ilə insan fəal ağıl dərəcəsinə, pey-
ğəmbər, hətta mələk dərəcəsinə qədər yüksələ bilər.  

İbn Sinanın fikrincə, insanlar öz həyatlarının təminatı 
üçün cəmiyyət halında birləşməlidirlər; insanın yaşaması üçün 
onun başqaları ilə əməkdaşlığı zəruridir, əməkdaşlıq üçün isə 
qanun və ədalətin olması lazımdır; qanun və ədalət üçün onları 
yaradan və təmin edən adam lazımdır. Belə adam isə yalnız 
peyğəmbər ola bilər. 

İbn Sinanın siyasi görüşləri insanların təbii bərabərsizliyi 
ideyası üzərində qurulub. Bu bərabərsizliyi o, belə əsaslandır-
mağa çalışırdı ki, bütün mövcudat öz təbii varlığını necə var, 
elə də saxlamağa can atır.  

İspaniyalı böyük ərəb filosofu, hüquqşünas və həkimi İbn 
Rüşd (lat. Averroes) (1126-1198) Şərq peripatetizminin son 
təmsilçisi hesab edilir. O, Avropada və Şərqdə çox geniş yayıl-
mış həqiqətin ikiliyi təliminin banisidir. Bu təlimə görə, fəlsəfi 
həqiqət ilə dini həqiqət bir-birinə zidd deyil, çünki onlar müx-
təlif məzmuna malikdirlər: din insana necə hərəkət etməyi, ya-
şamağı öyrədir, fəlsəfə isə mütləq həqiqəti dərk edir.  

İbn Rüşd ağılı aktiv və passiv kimi iki qismə bölürdü. 
Passiv ağıl insanın fərdi hissi təsəvvürləri ilə bağlıdır, aktiv ağıl 
isə əbədi olan ümumi imtellekt xarakteri daşıyır. Yalnız bəşə-
riyyətin ümumi ağılı əbədidir.  

İbn Rüşdün sosial – siyasi görüşləri Platonun “Dövlət” 
kitabına yazdığı təfsirdə və başqa əsərlərində ifadə olunur. 

Platonun “Dövlət” əsərinə yazdığı təfsirdə İbn Rüşd gös-
tərirdi ki, ən yaxşı quruluş elə dövlət hesab edilməlidir ki, onun 
əsasında etik dəyərlər ilə praktiki fəaliyyətin təbii əlaqəsi daya-
nır. Praktiki fəaliyyət və əxlaqi dəyərlər ali xeyirxahlığın əsası-
dır. İbn Rüşd hər şeydən əvvəl ictimai sferanın şəxsi həyat qar-
şısında üstünlüyünü xüsusi qeyd edir. 

İbn Rüşd özünün “Təkzibin təkzibi” əsərində dini “zəruri 
siyasi sənət” kimi dəyərləndirirdi. 
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İbn Rüşd yaxşı işləyən qanunçuluğa əsaslanan hökmdar 
haqqında düşünürdü. Qanunlar müdrik adamlar tərəfindən ya-
radılarsa, onlar həqiqətə uyğun olarlar. O, yazırdı: “Nəyinsə 
həqiqi olması şərti onun hamı tərəfindən qəbul edilməsi deyil. 
Ümumi tərəfindən qəbul edilmək hamıya məlum olmaq de-
məkdir. Məlumdur ki, nəyinsə ümumi tərəfindən qəbul edilmə-
si heç də onun öz-özlüyündə həqiqi olması demək deyil”. Son 
nəticədə həqiqilik elə həmin müdriklik tərəfindən müəyyənləş-
dirilir. 

İbn Rüşd belə nəticəyə gəlir ki, bir adamın və yaxud bir 
neçə adamın hakimiyyəti çoxluğun hakimiyyətindən daha yax-
şıdır. Başqa sözlə, monarxiya və yaxud aristokratiya demokra-
tiyadan yaxşıdır.  

 IX əsrin ikinci yarısında Bəsrə şəhərində “Saflıq qardaş-
ları” adlı dini-fəlsəfi cəmiyyət yaranmışdı. Bu cəmiyyət 890-cı 
ildə din və müxtəlif bilik sahələrinə həsr edilmiş 52 traktat çap 
olunandan sonra çox məşhurlaşmışdı. 

Bu təlim sinkretik xarakter daşıyırdı. Məntiq və fizikada 
“Saflıq qardaşları” əsasən Aristotelə, təbabət və psixologiyada 
Qalenə, ümumi fəlsəfi məsələlərdə isə sufizmə əsaslanaraq bu 
mövqedən çıxış edirdilər.  

“Saflıq qardaşları” göstərirdilər ki, idrakın üç mərhələsi 
var: hissi, rasional və intuitiv idrak.  

Bu təlimin tərəfdarları hesab edirdilər ki, din və şəriət öz 
ilkin təmizliyini itirib. Odur ki, dini çirkabdan təmizləmək la-
zımdır. Cəmiyyət pis işlərlə dolub, əxlaq pozulub. Yalnız fəlsə-
fə cəmiyyəti dağılmaqdan xilas edə bilər.  

VIII-IX əsrlərdə meydana gələn təsəvvüf və ya sufizm 
müsəlman Şərqində ən çox yayılmış dini – fəlsəfi, mistik dün-
yagörüşüdür. Təsəvvüfün həm Şərq, həm də Qərb tədqiqatçıla-
rının çoxu bu fikirdədir ki, bu təlim islam dini zəminində mey-
dana gəlib və onun iki əsas mənbəyi var: Quran və sünnət. Baş-
qa kənar təsirlərin o qədər də əhəmiyyəti yoxdur.  

Sufizm təmsilçiləri hesab edirdilər ki, şəxsi ruhi-psixoloji 
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təcrübə vasitəslə insanın Allah ilə bilavasitə mənəvi ünsiyyəti, 
heç olmazsa hələlik onu kənardan seyr etməsi, sonra isə onunla 
tamamilə qovuşması mümkündür. Bu ünsiyyət ürəyində dərin 
ilahi məhəbbət olan insanın ehtiraslı vəcd (ekstaz) və mənəvi 
işıqlanma vasitəslə yaranır.  

Orta əsrlərdə belə cərəyanlar nadir hadisə deyildi. Misti-
ka bəşəriyyətdə mövcud olan bütün böyük dini sistemlərdə 
(buddizmdə, hinduizmdə, iudaizmdə, xristianlıqda) müəyyən 
yer tutur. Lakin təsəvvüf özəllikləri ilə onlardan kəskin surətdə 
fərqlənir. Amerika tədqiqatçısı Annemari Şimmel yazır: “Mis-
tisizmə Mütləqə məhəbbət kimi tərif vermək olar, belə ki, əsl 
mistizmi asketizmdən fərqləndirən qüvvə məhəbbətdir. İlahi 
məhəbbət sınaq və qəlbin təmizlənməsi üçün göndərilən çətin-
liklərə dözmək və hətta buna sevinmək qabiliyyətini axtaranla-
ra güc verir”.  

Sufilərə görə, həqiqi bilik ilahi nurlanma yolu ilə, mistik 
məhəbbətlə, Allaha yaxınlaşmaq və nəhayət, Ona qovuşmaqla 
əldə edilir. Ona görə də sufilər intuitiv idraka can atırlar. Onlar 
hesab edirlər ki, Allah yeganə substansiyadır və dünya bu ye-
ganə, bütöv substansiyanın təzahürləridir; bütün cisimlər, təbiət 
hadisələri müvəqqəti olaraq öz başlanğıcından ayrılırlar, darı-
xırlar, qayıtmaq istəyirlər və nəhayət, qayıdırlar (vəhdəti-vü-
cud). Dünya vəhdətinin, insanın Allaha qovuşmasının yalnız 
bir yolu var – məhəbbət. Burada ağıl gücsüzdür. 

Çünki ağıl nə qədər uca olsa da Allaha çatdıra bilmir. Hə-
qiqəti dərk etməyin əsas yolu elə İlahi eşqdir.  

Böyük sufi-filosof əl-Ərəbinin fikrincə, məhəbbətin müx-
təlif növləri son nəticədə Yaradan ilə yaradılanlar arasında qar-
şılıqlı məhəbbətə müncər olunur və yalnız insanda məna kəsb 
edir. Əgər məhəbbət səmimidirsə, o insan şəxsiyyətini inkar 
edir (fəna) və onu Allahın varlığında əridir (bəqa). O, deyirdi: 
“Sevən insanın ağlını almayan və ona sevdiyindən başqa nəyin-
sə haqqında fikirləşmək imkanı verən hər hansı məhəbbət sə-
mimi deyil. Bu, yalnız özünü inandırmaqdır. Kimsə demişdi: 
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“Ağılla idarə edilən məhəbbətdə yaxşı heç nə yoxdur”.  
Sufizm aşağıdakı prinsiplərə inanmağı tələb edir: 1) gü-

naha görə peşmançılıq; 2) sufinin yeganə qoruyucusu Allahdır; 
3) Allah hər şeyi görür və ondan heç nəyi gizlətmək olmaz; 4) 
sufi yalnız Allahın köməyinə arxalanır; 5) sufi daim Allaha ya-
xınlaşır, onu ağıl ilə deyil, qəlbi ilə görür, daim hiss edir, sevir 
və nəhayət, ona qovuşur. Bu çox uzun və məşəqqətli yoldur.  

Sufilərin fikrincə, yalnız bir Mütləq Varlıq var. O, təkdir, 
şəriksizdir, əbədidir, məkansızdır. Bu, Allahdır. Bütün Kainat – 
canlı və cansız təbiət, tək-tək əşyalar, cəmiyyət, o cümlədən in-
sanlar şərti olaraq “varlıq” adlandırılsa da fanidir, keçicidirlər, 
onların əvvəli və axırı var. Beləliklə, tək Varlıq və yoxluq var, 
mövcud olan hər şey sözün həqiqi mənasında varlıq deyil, yox-
luqdur. Yoxluq Varlığa çevrilə bilər, bunun şərtləri var. Bu yal-
nız insana aiddir. Hər bir insan, artıq deyildiyi kimi, çalışmalı-
dır ki, öz mənliyini yox etsin, varlılğını atsın, maddi dünyaya 
aludə olmasın, mənəvi cəhətdən saflaşsın, nəticədə ilahi mə-
həbbət yolu ilə özünü yox edərək Allaha qovuşsun, Mütləq 
Varlıqda əriyib əbədiyyətə çatsın, yəni əsl Varlığa çevrilsin. 
Məsələn, böyük Mövlana Cəlaləddin Rumi (1207-1273) soru-
şur ki, insan öz varlığını harada axtarmalıdır və cavab verir ki, 
öz varlığını tərketmədə. Əks halda insan ölümsüzlüyə çata bil-
mir. “Varlıqdan imtina edənlərə və mənlik qorxusundan azad 
olanlara fələk də, günəş də, ay da xidmət və təzim edir”. Yəni 
insan öz varlığından imtina edərək, onu Allahın varlığına qo-
vuşdura biləndə müqəddəsləşir və bütün Kainat ona baş əyir. 
Çünki, “dünya sənin nəzərində böyük və nəhayətsiz görünsə 
də, bil ki, qüdrəti-İlahiyyə qarşısında bir zərrə də deyil”.  

Əl-Ərəbi fənanın yeddi mərhələsini göstərirdi: 1) Allaha 
zidd hərəkətlərdən imtina; 2) insan fəaliyyətinin xəyali sərbəst-
liyindən imtina və onun Allahdan gəldiyini başa düşmək; 3) 
yaradılanların bütün xassələrindən imtina və dünyaya Allahın 
gözü ilə baxmaq; 4) Allahın böyüklüyünü seyr edərək öz şəxsi 
mövcudluğundan imtina; 5) Allahı seyr edərək ətraf mühitdən 
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imtina; 6) Allahdan başqa hər şeydən, hətta Onun maddi dün-
yadakı predmetlərdə gizlənən fəaliyyətinin təzahürlərindən təc-
rid olunma; 7) İlahi atributlardan təcrid olunma və dünya ilə 
heç bir əlaqə yaratmadan Allahı seyr etmək.  

Beləliklə, gördüyümüz kimi Qərb və Şərq mədəniyyət 
fəlsəfəsinin özünəməxsus xüsusiyyətləri olmaqla yanaşı, onla-
rın bir-birinə təsiri və qarşılıqlı zənginləşmə prosesi də getmiş-
dir.  

 
Orta əsrlərdə mədəniyyət fəlsəfəsinin əsas xüsusiyyətləri. 

“Müasir dünyada inteqrasiya və müqavimət prosesləri” Bey-
nəlxalq  elmi konfransı. Bakı, Azərbaycan Universiteti. 9 iyun 
2012. Bakı, “Elm və təhsil”, 2012, s.228-232 
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FÜZULİŞÜNASLIĞA YENİ TÖHFƏ 

 
“Sabir Əliyev Füzuli sənətinin qapısını açmaq üçün zəru-

ri mütləq proqramı dərindən mənimsəmiş tədqiqatçıdır: ana di-
lini, fars və ərəb dillərini bilir, Qərb və Şərq poetika nəzəriyyə-
sinə yaxından bələddir, gözəl əruzşünasdır və s.” 

Bu sözlər filologiya elmləri namizədi K.Vəliyevin “Füzu-
linin poetikası” kitabına (“Yazıçı”, 1986) yazdığı ön sözdən 
götürülmüşdür. S.Əliyev uzun illərdir ki, böyük şairin yaradıcı-
lığını, sənət dünyasını tədqiq edib araşdırır. Ədəbi-elmi ictima-
iyyət və geniş füzulisevərlər auditoriyası onu dahi sənətkarın 
söz ümmanından çıxardığı yeni-yeni gövhərləri ilə yaxşı tanı-
yır. Bu dəfə görkəmli füzulişünas bizi mütəfəkkir lirikin yara-
dıcılığından tam bir xəzinə ilə tanış edir: sanballı bir monoqra-
fiyanı oxucuların mühakiməsinə verir. Monoqrafiya giriş və iki 
fəsildən ibarətdir. Müəllif kitab boyu belə bir tezisi izləyir ki, 
“Şair Füzuli poeziyasında alimdir, alim Füzuli də elmi mülahi-
zələrində şairdir”. S.Əliyev tədqiqatını ədəbi-nəzəri problemlər 
üzərində qurur ki, bu da kitabın elmi ümumiləşdirmə səviyyəsi-
ni əvvəlcədən müəyyənləşdirir. Bu səviyyə yüksəkdir və müəl-
lifin dərin nəzəri-estetik təfəkküründən xəbər verir. Şeirin mən-
şəyi, mövzusu və məqsədi, bədii yalan, məzmun və forma, ori-
jinallıq və təqlidçilik, şeirdə elmlik və obrazlılıq, təsvir mütə-
nasibliyi və s. bu kimi problemləri işıqlandıran və Füzuli yara-
dıcılığına istinad edib onların müasir elmi əhəmiyyətini göstə-
rən alim nəzəri mülahizələrini faktik materiallarla möhkəmlən-
dirir. 

Kitabda böyük şairin obrazlı ifadələri açılıb aydın dillə 
şərh edilir ki, bu da müasir oxuculara Füzulini tanımaq və sev-
mək işində böyük köməkdir. S.Əliyev ayrı-ayrı qəzəllərdə, 
beytlərdə gizlənən daxili-poetik gözəlliyin üzündən pərdəni çə-
kir və oxucunun gözləri qarşısında dünya şeir-sənət tarixinin ən 
ölməz simalarından biri dayanır. 

Füzulini duymaq və dərk etmək üçün oxucu şair ruhlu və 
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aydın düşüncəli olmalıdır. Füzulini dərindən öyrənib xalqa sev-
dirmək isə əlavə olaraq elmi hünər də tələb edir. S.Əliyev məhz 
qəlbində Füzuliyə böyük məhəbbət odu ilə bu hünərə malik 
alimlərimizdəndir. 

 
“Qurucu” qəzeti, 24 yanvar 1987, № 10
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AZƏRBAYCANIN ELM VƏ TƏHSİL 

İCTİMAİYYƏTİNƏ AĞIR İTKİ ÜZ VERMİŞDİR 
(Akademik Fuad Qasımzadənin nurlu xatirəsinə) 

 
İki ay yarımdan sonra 81 yaşı tamam olacaqdı... lakin 

ömür vəfa etmədi... 
Bəli, biz Azərbaycan elmi və təhsil ictimaiyyətinə üz 

vermiş ağır itki ilə barışmalı olduq. Respublikamızın tanınmış 
alimi, fəlsəfə elmləri doktoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akade-
miyasının həqiqi üzvü, Əməkdar elm xadimi, Bakı Dövlət Uni-
versitetinin kafedra müdiri, professor Fuad Feyzulla oğlu Qa-
sımzadə 2010-cu il avqustun 3-də ömrünün 81-ci ilində vəfat 
etmişdir.  

Azərbaycan elminin tanınmış nümayəndəsi kimi Fuad 
Qasımzadə uzun illər ərzində ictimai elmlərin aktual problem-
lərinin tədqiqi ilə ardıcıl surətdə məğul olmuşdur. Fuad müəl-
limin bədii-ictimai fikir tariximizdəki görkəmli nümayəndə-
lərinin yaradıcılığının fəlsəfi-estetik aspektlərinə həsr olunmuş 
əsərləri elmi ictimaiyyətin yüksək qiymətini qazanmışdır. Mə-
həmməd  Füzuli, İmadəddin Nəsimi, Abbasqulu Ağa Bakıxa-
nov, Mirzə Fətəli Axundzadə kimi şəxsiyyətlərin irsinə dair 
araşdırmaları ilə o, fəlsəfi fikir tariximizə layiqli töhfələr ver-
mişdir. Alimin mədəni irsimizin bir sıra abidələrinin, o cüm-
lədən “Kitabi-Dədəm Qorqud”un fəlsəfi xüsusiyyətləri ilə bağlı 
fikir və mülahizələrin mütəxəssislər tərəfindən maraqla qarşı-
lanmışdır. 

Akad. Fuad Qasımzadə publisitika sahəsində də uğurla 
çılışmışdır. O, kütləvi informasiya vasitələrində milli adət-
ənənələrimizin, mədəni-mənəvi dəyərlərirmizin qorunub sax-
lanması mövzusunda məqalə və çıxışları ilə müasirlərinin 
yaddaşında qalmışdır. 

Görkəmli alim və pedaqoqun vəfatı ilə əlaqədar ölkə 
rəhbərliyinin və bir qrup ziyalının imzaladığı nekroloqda 
deyilir: “Elmi yaradıcılığını tədris prosesi ilə daim uğurlu 
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şəkildə birləşdirən Fuad Qasımzadə altmış ilə yaxın bir müd-
dətdə ictimai elmlərin öyrənilməsi, bu sahədə yüksək ixtisaslı 
kadrların hazırlanması işində öz bilik və bacarığını əsirgəmə-
mişdir. Fuad Qasımzadə filosofların bir sıra beynəlxaq konqres 
və simpoziumlarındakı çıxışları ilə zəngin ənənələrə malik 
çoxəsrlik Azərbaycan fəlsəfi və elmi fikir tarixinin nailiyyət-
lərinin təbliğinə xidmət gösərmişdir. O, ölkəmizin elmi-mədəni 
həyatında daim yaxından iştirak etmiş, Azərbaycan Respub-
likası Ali Sovetinin deputatı seçilmişdir”. (“Elm” qəzeti, 31 
avqust, 2010) 

Görkəmli alimin tərcümeyi-halından bəzi əsas məqamları 
yada salaq. 

Fuad Feyzulla oğlu Qasımzadə 1929-cu il oktyabr ayının 
22-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1937-ci ildə Bakı 
şəhərinin  4 saylı məktəbinə daxil olmuş, 1947-ci ildə  Bakının 
1 saylı oğlan məktəbini bitirmişdir. O dövrdə məktəbi bitirənlər 
may-iyun aylarında 40 gün ərzində 14 fəndən imtahan verir-
dilər. Gənc Fuad bütün fənlərdən əla qiymət almış və orta mək-
təbi qızıl medalla bitirmişdir. 1947-1952-ci illərdə Azərbaycan 
Dövlət Universitetində tarix fakültəsinin fəlsəfə şöbəsində təh-
sil almışdır. Fuad Qasımzadə 1952-ci ildə ali təhsilini fərqlən-
mə diplomu ilə başa vurmuş və Universitet Elmi Şurasının 
qərarı ilə fəlsəfə ixtisası üzrə aspiranturada saxlanılmışdır. 
Aspiranturanın ikinci ilində namizədlik dissertasiyasını müda-
fiəyə təqdim etmişdir. Fuad Qasımzadə 1958-ci ildə fəlsəfə 
elmləri namizədi, 1966-cı ildə “Füzulinin dünyagörüşü” adlı 
dissertasiyasını müdafiə etməklə, fəlsəfə elmləri doktoru elmi 
dərəcələrini almışdır. 1968-ci ildə isə həmin mövzuda “Qəm 
karvanı, yaxud zülmətdə nur” adlı monoqrafiyası çap edil-
mişdir. Sonrakı illərdə onun  Füzuli haqqında 20-dən çox elmi 
məqaləsi işıq üzü görmüşdür. 

O, 1989-cu ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının 
müxbir üzvü, 2001-ci ildə isə həqiqi üzvü seçilmişdir. 

Əmək fəaliyyətinə 1953-cü ildə, hələ Azərbaycan Dövlət 
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Universitetinin aspiranturasında təhsil alarkən başlayan Fuad 
Qasımzadə həyatını bu təhsil ocağı ilə bağlamışdır. O, 1955-
1967-ci illərdə burada müəllim, baş müəllim, dosent və profes-
sor vəzifələrində çalışmış, 1966-cı ildən ömrünün sonunadək 
texniki fakültələr üzrə fəlsəfə kafedrasının müdiri olmuşdur. 
Pedaqoji işlə yanaşı o, 1990-1992-ci illərdə Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin müşaviri vəzifəsini tutmuşdur.  

Fuad Qasımzadənin elmi-pedaqoji fəaliyyəti monoqrafi-
yalar, dərsliklər və məqalələrdən ibarət 500-ə yaxın nəşrdə öz 
əksini tapmışdır. Onun rəhbərliyi altında çox sayda namizədlik 
və doktorluq dissertasiyaları müdafiə edilmişdir.  

Fuad Qasımzadə publisistika sahəsində də uğurla çalış-
mışdır. O, kütləvi informasiya vasitələrində milli adət-ənənələ-
rimizin, mədəni-mənəvi dəyərlərimizin qorunub saxlanması 
mövzusunda məqalə və çıxışları ilə müasirlərinin yaddaşında 
qalmışdır. 

Elmi yaradıcılığını tədris prosesi ilə daim uğurlu şəkildə 
birləşdirən Fuad Qasımzadə altmış ilə yaxın bir müddətdə icti-
mai elmlərin öyrənilməsi, bu sahədə yüksək ixtisaslı kadrların 
hazırlanması işində öz bilik və bacarığını əsirgəməmişdir. 

Fuad Qasımzadə filosofların bir sıra beynəlxalq konqres 
və simpoziumlarındakı çıxışları ilə zəngin ənənələrə malik ço-
xəsrlik Azərbaycan fəlsəfi və elmi fikir tarixinin nailiyyətləri-
nin təbliğinə xidmət göstərmişdir. O, ölkəmizin elmi-mədəni 
həyatında daim yaxından iştirak etmiş, Azərbaycan Respubli-
kası Ali Sovetinin deputatı seçilmişdir.  

F.Qasımzadənin əsas tədqiqat sahəsi Azərbaycan fəlsə-
fəsi və ictimai fikri, sosial fəlsəfə, ontologiya və idrak nəzəriy-
yəsi, estetika olmuşdur. Fuad Qasımzadənin çoxillik elmi və 
pedaqoji fəaliyyəti daim yüksək qiymətləndirilmiş, müstəqil 
Azərbaycan Respublikasının ali mükafatları olan “Şöhrət” və 
“İstiqlal” ordenləri ilə təltif edilmişdir. 3 avqust 2010-cu ildə 
Bakı şəhərində ağır xəstəlikdən sonra vəfat etmişdir. Fuad Qa-
sımzadə Bakıda II Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir. 

http://az.wikipedia.org/wiki/2010
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Kitabları: 
1. “Гям карваны, йахуд зцлмятдя нур”, 1968; 
2. “Идман, эюзяллик вя естетика”, 1970; 
3. “Диалектик материализм”, 1971; 
4. “Ики феномен вя ислам”, 2000; 
5. “Гцдси щаггында дцшцнъяляр”, 2000-2001. 
Heç şübhə yoxdur ki, görkəmli alim, tanınmış pedaqoq 

və səmimi insan Fuad Feyzulla oğlu Qasımzadənin xatirəsi 
doğmalarının, dostlarının, həmkarlarının, iş yoldaşlarının, ümu-
miyyətlə onu tanıyanların qəlbində həmişə yaşayacaqdır. 

Mədəniyyət və Turizim Nazirliyi Mədəniyyətşünaslıq 
üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzin kollektivi və üzvü olduğu 
“Müasir Mədəniyyatşünaslıq” jurnalının redaksiya şurası gör-
kəmli alim, akademik Fuad Qasımzadənin vəfatı ilə əlaqədar 
öz kədərini izahr edir və xalqımıza dərin hüznlə başsağlığı 
verir. 

Allah qəni-qəni rəhmət eləsin! 
Qəbri nurla dolsun! 

 
“Müasir Mədəniyyətşünaslıq”. Elmi, metodiki, publisitik 

jurnal. 2010, № 2(4), s.113-114 
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ƏBƏDİYYƏT ÖMÜRLÜ QƏHRƏMANLAR1 

(Esse) 
 

Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin 
“Sarıköynəklə Valehin nağılı” romanı  

haqqında düşüncələr 
 

...Elə qəhrəman axtarıb tapın ki, bizə təsir 
etsin, bizi həyəcana gətirsin. Siz öz qəhrəmanı-
nızı ləyaqətsiz hisslərdən təmizləyib azad edin: 
elə edin ki, onun zəiflikləri də bizə nəcib və qüd-
rətli görünsün. Qoy sizin qəhrəmanınız böyük və 
şərəfli işlərlə məşğul olsun...  

BUALO 
(“Poeziya sənəti” kitabından) 

 
Bəs kimdir bu qəhrəman? Haradadır bu insan? Kimdir bi-

zi ali həqiqətlər uğrunda mübarizəyə səsləyən, insanlığın səadət 
adlı sarayında həm memar, həm də fəhlə kimi qan-tər tökməyə 
çağıran? Hanı o qəhrəman ki, qəlbimizə xeyirxahlıq və nəciblik 
toxumları səpməklə kifayətlənməyib, beynimizdə düşüncə adlı 
kotanla zəka şırımları açsın? Haradadır o insan ki, bizə cəsarət 
və mərdlik silahı ilə yaraqlanmağı öyrətməklə yanaşı, əmin-
amanlıq və sülh uğrunda döyüş təlimləri versin? Kimdir o qüd-
rətli şəxsiyyət ki, ürəyində bəslədiyi ülvi arzuları böyük əməl-
lərə çevirmək istərkən qarşılaşdığı hər bir maneəni Qordi düyü-
nü kimi parçalasın? Varmı elə bir şəxsiyyət ki, qərb burjua 
“üləmalarının” haqqında bar-bar bağırdıqları insanın deqredat-
siyası cəfəngiyyatına qarşı özünün ruhi-mənəvi spektri olan 
vicdan, şərəf, borc, namus, həya, sədaqət, mərdlik rənglərindən 
                                                 
1 Məqalə rus dilində tərcümədə “Literaturnıy Azerbaydjan” ədəbi-bədii jur-

nalında  çap olunmuşdur: «Ищущие и обретающие герои» (размышле-
ния над книгой). «Литературный Азербайджан», 1984, № 7, с.115-
117. 
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ibarət mənəviyyatını qoya bilsin?  
Bəs qəhrəmanlıq anlayışı özü nə deməkdir? Qəhrəmanlıq 

deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? 
Qəhrəmanlıq anlayışı konkret-tarixi məzmuna malik olsa 

da, öz genotipindən məhrum deyildir. Şübhəsiz, bu anlayışın 
tarixən vahid və zəngin bir etik-estetik irsdən bəhrələnməsi və 
onun tutumunda əzəli və əbədi ünsurlərin olmasıdır ki, biz 
Hamleti (U.Şekspir), Məcnunu (M.Füzuli), Faustu (Göte), Jan 
Valjanı (V.Hüqo), Ç.Haroldu (C.Bayron), İsgəndəri (C.Məm-
mədquluzadə), P.Vlasovu (M.Qorki), Almazı (C.Cabbarlı), 
Mehmanı (S.Rəhimov), Sarvanı (S.Vurğun), Davıdovu (M.Şo-
loxov) və s. obrazları eyni bir qəhrəman sözü ilə qavrayırıq.  

Qəhrəmanlığın cövhəri işıqlı başlanğıcdır. İstər tarixdə, 
istərsə də ədəbiyyat və incəsənətdə qəhrəmanlar konkret şəkil-
də malik olduqları işıqlı başlanğıcın dərinliyi, davamlığı və sü-
rəkliyi ilə bir-birindən fərqlənirlər. Bu başlanğıc həyatın, cə-
miyyətin qatı qaranlığına, ya da onun ayrı-ayrı qaranlıq guşələ-
rinə tuşlanır və oranı işıqlandırmaq məqsədi güdür. 

Sovet cəmiyyətinin bütün tarixi kimi, həyatımızın 70-80-
ci illəri də istənilən qədər qəhrəmanlıq nümunələri ilə zəngin-
dir. Söz sənətimiz bu dövrün bədii salnaməsini yaratmaq sahə-
sində bəzi uğurlar qazanmış və fəal həyat mövqeyi tutan, öz 
mikromühitinə təsir göstərməyi bacaran, kommunizm qurucu-
luğunun ön sıralarında gedən, sovet gerçəkliyinin antipodlarına 
qarşı ardıcıl mübarizə aparan və nəhayət bizim üçün nümunə 
səviyyəsində duran obrazlara ədəbi qəhrəman pasportu təqdim 
edə bilmişdir. Biz ideal, demiurq qəhrəman tipindən danışırıq, 
elə bir qəhrəman tipindən ki, malik olduğu işıqlı başlanğıcın 
dərinliyi, davamlığı və sürəkliyi maksimum həddə və ya həddə 
yaxınlaşmaqda olsun. 

Söhbət 70-80-ci illər qəhrəmanlığının ədəbi-bədii fakta 
çevrilməsindən gedərsə, istər-istəməz Azərbaycanın xalq yazı-
çısı İlyas Əfəndiyevin “Sarıköynəklə Valehin nağılı” romanı 
yada düşəcəkdir. Görkəmli sənətkarın “Bahar suları”, “Atayev-
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lər ailəsi”, “Unuda bilmirəm”, “Sən həmişə mənimləsən”, 
“Mahnı dağlarda qaldı”, “Qəribə oğlan”, “Natəvan” pyesləri 
geniş tamaşaçı, “Dağlar arxasında üç dost”, “Söyüdlü arx”, 
“Körpüsalanlar”, “Geriyə baxma, qoca”, “Üçatılan” və s. nəsr 
əsərləri isə böyük oxucu auditoriyasının dərin hüsn-rəğbətini 
qazanmış və ədəbi ictimaiyyətin xüsusi diqqətinə səbəb olmuş-
dur. Bizim ədəbi prosesdə İ.Əfədiyevin öz çəkisi, öz yeri var 
və hal-hazırda onun yaradıcılığı öz ideya-estetik sanbalı ilə se-
çilir, görünür. Bu baxımdan, barəsində mülahizələr söyləmək 
istədiyimiz roman nəsrimizin uğurlu hadisəsidir.  

İ.Əfəndiyev həyatın ən dramatik anlarını, insan münasi-
bətlərinin ən gərgin vəziyyətlərini tutan və lirik-emossional 
səpgidə nəql edən yazıçıdır. Onun qəhrəmanları bir qədər öz 
qeyri-adiliyi, bənzərsizliyi və mübarizliyi ilə seçilirlər. Bu qəh-
rəmanlar düşdükləri qeyri-standart situasiyalardan orijinal çıxış 
yolu tapa bilməklə can atdıqları məqsədə olan sədaqətlərini 
axıra qədər saxlayırlar. Yazıçı insan ömrünün dramatizmini, 
rəngarəngliyini və zəncirliyini obrazların özünüifadə, özünütəs-
diq prosesində izləyərək, baş verən əhvalatları, macəraları ibrə-
tamiz həyat dərsi kimi mənalandıra bilir.  

Müəllif “Sarıköynəklə Valehin nağılı” romanında öz yazı 
üslubuna, yaradıcılıq manerasına sadiq qalması 70-80-ci illəri-
nə gənc qəhrəman obrazını yaratmışdır. Romandakı hadisələr 
və surətlər respublikamızda son 15 ildə gedən ictimai-iqtisadi 
və mədəni tərəqqini, yaranan təmiz mənəvi-əxlaqi atmosferanı 
bədii dolğunluqla canlandıra bilir. Romanda toxunulan sosial-
etik məsələlər çoxdur, lakin bu əsərin bədii siqlətinə xələl gətir-
məmişdir. Ümumiyyətlə, suallar nə qədər çox olarsa, həmin 
əsərin müxtəlif, hətta bəzən bir-birinə zidd olan təhlilini və şər-
hini vermək ehtimalı da bir o qədər artır.  

Ədəbiyyat tarixi belə misallarla zəngindir. Lakin “Na-
ğıl”da toxunulan sosial-etik məsələlərin çoxluğu onun sənət-
karlıq səviyyəsini aşağı salmadığı kimi, romanın vahid ideya-
məzmunu haqqında danışmaq imkanını da aradan qaldırmır. 
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“Nağıl” atom əsrində, elmi-texniki inqilab dövründə də 
ülvi hiss olaraq qalan məhəbbətin ölmədiyini, Leyli-Məcnunun, 
Romeo-Cülyettanın eşq zirvəsi səviyyəsində yeni bir sevgi, an-
caq bu dəfə xoşbəxt sonluqlu bir sevgi dastanının mümkünlü-
yünü təsdiq edir. 

Bu roman ictimai ədalətin gec-tez qələbə çalacağını, cə-
miyyətdə ayrı-ayrı qaranlıq güşələri işıqlandıracağını, hər cür 
rəzalətin, eybəcərliyin aradan qalxacağını bədii lövhələrlə inan-
dırır.  

Lakin biz təhsilimizi nə məhəbbətin tərənümü, nə də qə-
bahətin ifşası istiqamətində deyil, qəhrəmanlıq və müasir gənc-
lik problemi ətrafında aparmaq istərdik ki, bu da fikrimizcə, 
əsərin həm müəllif, həm də obyektiv ideyasına daha çox müva-
fiq gəlir. 

Roman konkret dövrün – 70-80-ci illərin bədii təsvirin-
dən ibarət olduğu üçün, onun qəhrəmanları da həmin bu dövrün 
spesifik xüsusiyyətlərini əks etdirən, qəhrəmanlıqda keyfiyyət-
cə yeni mərhələ təşkil edən gənclərdir. Beə bir ədəbi-xronikal 
ardıcıllıqda – P.Alasov (M.Qorki), – P.Korçagin (N.Ostrovski) 
– Almaz (C.Cabbarlı) – V.Tyorkin (A.Tvardovski) – Sarvan 
(S.Vurğun) – Səməd Əmirli (İ.Hüseynov). 

Valeh – axırıncının yeri təkcə tarixi düzüm baxımından 
deyil, həm də onun keyfiyyətcə öz sələflərindən fərqli bir mər-
hələni, zaman kəsimini təmsil etməsi ilə müəyyənləşir. 

70-80-ci illər sovet gerçəkliyinin xalqımızın həyatında 
yeni bir mərhələ kimi aşağıdakı üç anlayış sərrast və konkret 
şəkildə xarakterizə edə bilir: 

1. Yetkin sosializm cəmiyyəti; 
2. İnsanların yeni tarixi birliyi olan sovet xalqı; 
3. Fəaliyyət mövqeli vətəndaş. 
“Sarıköynəklə Valehin nağılı” romanının əsas ideya-este-

tik ləyaqəti ondadır ki, bu əsər yetkin sosializm cəmiyyətində 
insanların yeni tarixi birliyi olan sovet xalqının kütləvi qəhrə-
manlığını və bu qəhrəmanlığın konkret-subyektiv daşıyıcısı 
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olan fəal həyat mövqeli insan tipini bədii şəkildə kəşf etmişdir. 
Valehlə Sarıköynəyin taleyi timsalında, həyat yolu nümunəsin-
də biz sovet gənclərinin məişətinə, əxlaqi-mənəvi dünyasına, 
romantik aləminə daxil olur və onların gündəlik həyat norması-
na çevrilmiş qəhərmanlığına heyran qalırıq. Valehlə Sarıköy-
nək, habelə onların dostları əsl canlı insanlar kimi bizimlə həm-
söhbət olur və romanı oxuyub başa vurandan sonra elə hiss edi-
rik ki, biz əziz bir adamdan, istəkli bir dostdan, sevimli bir kö-
nüldaşdan ayrılırıq. 

“Nağıl” qəhrəmanlığı imkandan gerçəkliyə çevrilmə pro-
sesində tədqiq və təqdim edir. Sadə sürücülük peşəsinə yiyələ-
nərək əmək meydanında ildırım kimi od-alov püskürən Valeh 
öz həyatından, işindən narazıdır, çünki o, yüksək ideallarla ya-
şayır və məşğul olduğu fəaliyyət növü onun potensial imkanla-
rını tam realizə etməyə qoymur və özünümüdafidə, özünütəs-
diq meydanını daraldır. Hələ həyatda çox az şey görmüş, yalnız 
orta təhsil almış, dünya və insanlar haqqında yarımçıq, sadə-
lövh təsəvvürə malik olan Valeh, ümumiyyətlə müasir dövrdə 
qəhrəmanlıq göstərməyin mükmün olmasına şübhə edir: “Müa-
sir dövrdə nə igidlik, 20 maşın torpaq daşı, bu da bir igidlik ol-
du”. Lakin əsərin sonuna doğru biz Valehi yetkin bir insan ki-
mi görürük və yazıçı təhsil ilə həyat praktikasını insanın əxla-
qi-mənəvi təkamülünü şərtləndirən amillər, onun bitkin dünya-
görüşünü formalaşdıran daxili mənbələr olaraq alıb bədii təd-
qiq və təhlilə cəlb edir. 

Valehin özünümüdafiə və özünütəsdiq ehtiyacı daxilində-
ki mənəvi-iradi gücü ilə birləşərək ictimai əhəmiyyət kəsb edən 
əməllər, işlər görməyə hazır vəziyyətə gətirilir. 

“Müasir dövrdə igidlik göstərmək olarmı? Dövrümüzün 
qəhrəmanı kimdir” və s. bu tipli suallar Valehi Əmir qayasın-
dakı mağarada daha çox narahat edir. Elə bir Əmir qaya mağa-
rasının daş divarlara öz lal sükutu ilə ulu babalarımızın igidliyi-
ni, qəhrəmanlığını geri qaytarmaq namümkünlüyünü təsdiq 
edir. Lakin ulu babaların qəlbindən od alan və nəsilbənəsil bizə 
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gəlib çatan ocağın işığı və istisi Valehin dostu Sərvərin dili ilə 
başqa bir həqiqəti xatırladır: “hər dövrün öz igidliyi var…”. 
Valeh bu həqiqəti öz həyat təcrübəsində dərk edəcək və igidliyi 
yalnız Farhad kişinin ürgəsini çılpaq minməkdə və yaxud səy-
yar tirdə nişanın düz ortasına dalbadal beş güllə vurmaqda gör-
məcəyək. Bununla belə, istər Valehlə Sarıköynəyin, istərsə də 
onların dostları Sərvər, Eldar və Zeynalın Əmir qaya mağara-
sında keçirdikləri anlar, dəqiqələr unudulmazdır, yaddaqalan-
dır. Bu gənclərin Əmir qayada keçirdikləri qeyri-adi həyəcan-
lar, xalqımızın keçmişi haqqında etdikləri söhbətlər onların qəl-
bində qədim tariximizə, elimizin dünəninə, ulu dədə-babaları-
mıza böyük bir məhəbbətin yaşadığını göstərir. Valeh deyəndə 
ki, “vallah bəzən bu meşələrə, qayalara baxanda mənə elə gəlir 
ki, hansı vaxtdasa onları doğrudan görmüşəm” biz onun səmi-
miyyətinə inanırıq. İnanırıq ki, bu təkcə nəsillərdən-nəsillərə 
keçən əcdad instinkti deyil, həm də ana südü, vətən çörəyi və el 
qayğısı ilə verilən elə böyük bir məhəbbətdir ki, doğma torpa-
ğın hər qarışını müqəddəs bilir.  

Miras qalmış xəncəri atasının dostu Valehə təqdim edən-
də, sanki bu xəncərlə birlikdə ona atasının igidlik, qəhrəmanlıq 
estafetini də təhvil verir: “İstəyirəm hər vaxt bu xəncərə baxan-
da yadına düşsün ki, sənin atan çox mərd igid idi”. Və elə bil 
ki, Valeh təkcə atasının xəncərini yox, həm də atasının mərdli-
yini, igidliyini əxz edərək gəzdirməyə başlayır. Əlbəttə, xəncər 
rəmzi məna daşıyır və müasir günlərin igidliyini, qəhrəmanlığı-
nı məzmunca aça bilməz. 

Yazıçının təsvirində Valehdəki cəsarət, mərdlik, səxavət, 
igidlik, nəciblik və Sarıköynəkdəki zəriflik, həya, ismət, səda-
qət, xeyirxahlıq keyfiyyətləri onların yaşadaqları cəmiyyətin 
bütün inkişaf istiqaməti, ruhu ilə şərtlənib. Oxucu inanır ki, 
yalnız humanist və demokratik bir cəmiyyətdə Valehlər və Sa-
rıköynəklər yetişə bilər. Həmin cəmiyyətin sosial-etik simasını 
da məhz onlar müəyyənləşdirirlər.  

Valehlə Sarıköynəyin üzləşdiyi hadisələrin, düşdüyü si-
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tuasiyaların bir neçəsini xatırlayaq: 
- Yarım metr qar ilə örtülmüş uçurumlu yollarla maşın 

sürən və arxasınca gələn iki gəncin həyatı üçün məsuliyyət da-
şıyan Valeh. 

- Tüfəngin düz ürəyinə tuşlanmasından qorxmayaraq, 
ölümün göz ilə qaş arasında olduğunu bilə-bilə balalı ceyranı 
xilas edən Valeh. 

- Ucqar bağ evlərinin birində, gecənin bir aləmində, təca-
vüzkar ehtirasın (müstəntiq Yusifov) hücumlarını dəf edərək öz 
qızlıq ismətini hifz edən Sarıköynək. 

- Təhlükəli caniləri tərk-silah edərək ədalət məhkəməsinə 
verən Valeh və Sarıköynək. 

- Sarıköynəyi yaralanmış güllələrdən xeyirə, haqqa, əda-
lətə inamı sarsılmayan, tutduqları düz yoldan sapmayan, pislik 
və xəbislik qarşısında əyilməyən Valeh və Sarıköynək. 

Diqqətlə fikir verilsə, görmək çətin deyildir ki, Valeh və 
Sarıköynəyin ən çətin anlarda, ən gərgin epizodlarda köməyinə 
çatan onların bu və ya digər bir əxlaqi keyfiyyəti yox, bir neçə 
və daha çox iradi-mənəvi məziyyətləri olmuşdur. Məsələn, 
güclü selin apardığı qoyun-quzunu, xilas etmək təkcə cəsarət 
aktı deyil, həm də xalq malına, el varına bəslənən dərin məhəb-
bət və qayğının ifadəsi, cəld qərar qəbul edib fərasətli tərpən-
məyin nümunəsidir. Sarıköynək təkcə sədaqətli olmaqla, həya-
sına sığınmaqla qalsaydı öz qızlıq ləyaqətini yəqin ki, qoruya 
bilməzdi. Diribaşlaq, iti ağıl, ayıqgözlülük onu bir xarakter ki-
mi tamamlayır. Deməli, qəhrəman hərəkəti və ümumiyyətlə 
qəhrəmanlıq tək bir keyfiyyətin təzahürü deyil, insandakı bütün 
müsbət əxlaqi-iradi keyfiyyətlərin üzvi şəkildə fəaliyyətə qo-
şulmasıdır. Qəhrəmanlıq anlayışının strukturu mürəkkəbdir və 
hər şeydən əvvəl ən insani keyfiyyətlərin toplusu kimi başa dü-
şülməlidir. Ona görə də qəhrəmanlıq Valehin və onun mühitinə 
daxil olanların mənəvi bütövlüyünü, əxlaqi kamilliyini və ideya 
yetkinliyini təsdiqləyən bir anlayış məzmunu kəsb edir. 

Romanın əvvəlində biz gənclik dövrünə yenicə qədəm 
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qoymuş, hələ insanları saf-çürük etməyi bacarmayan, həyat 
təcrübəsi olmayan, orta təhsilli iki sevgili gənci görürük. Bu iki 
sevgili – Valeh və Sarıköynək hər şeyi yalnız bir – ağ rəngdə 
görürlər. Lakin praktika deyilən prizmadan keçərək bütün möv-
cud rəng və çalarları ilə aşkar olunan ağ işıq arxasında Valeh 
və Sarıköynək üçün böyük və mürəkkəb aləm açılır. Bir qədər 
sonra onlar insanları yaxşı və pis qütblərə ayırır və hər bir kə-
sin yerini dəqiq müəyyənləşdirməyə çalışırlar. Bu baxımdan 
Sarıköynəyin aşağıdakı sözləri xarakterikdir: “Əgər bu dünya-
da Valeh, mən, Sərvər, Zeynal, Eldar, Güllübəyim xala, Camal 
müəllim varsa, bizim tikintidəki başqa fəhlə yoldaşlarımız var-
sa, demək başqa yaxşı adamlar da var! Biz, yəni Valehlə mən, 
Cavanşiri, o uzunsaç oğlanı, Məcidovu, tat Musanı görənə qə-
dər dünyada belə murdar adamlar da olduğunu heç ağlımıza 
gətirmirdik. İndi də Yusifov”.  

Sarıköynək bu sözləri əsərin lap sonunda desəydi, şübhə-
siz, Valehlə başlayan birinci siyahıya deputat Ceyran xalanı, 
prokuror Muradzadəni, Vəli əmini, professor Əlibəyi, Cavan-
şirlə başlayan ikinci siyahıya isə Salamovu, Balaəmini, Ağabə-
şiri, Zabitəni və s.-ni daxil edərdi. Başqa bir yerdə Valeh onun 
fikrini daha da dərinləşdirir: “Adamlar bəzən göründükləri ki-
mi olmurlar”. Bu artıq formanın arxasında məzmunu, təzahü-
rün arxasında mahiyyəti görə bilən insanın sözləridir. 

Valehlə Sarıköynək iliyinə, qanına, canına qədər azər-
baycanlılardır. Onların milli müəyyənliyi özünü, hər şeydən 
əvvəl psixi-əxlaqi aləmdə və düşüncə tərzində göstərir. Xalqı-
mızın ən yaxşı adət və ənənələri, əxlaq normaları yüksək sənət-
karlıqla əsərin canına hopdurulub. Söhbət və dialoqlarda, daxili 
düşüncə və monoloqlarda verilən zərb-məsəllər, atalar sözləri, 
aforizmlər obrazların milli psixologiyasını açmağa xidmət gös-
tərir. Xalq dilindən ustalıqla bəhrələnən yazıçı milli kaloritli 
hər bir detalda, kiçik ştrixdə belə qoruyub saxlaya bilir.  

Valehlə Sarıköynək milli olduqları qədər sovet gəncləri-
dirlər. Onlar əsl sovet vətəndaşına xas bir mübarizliklə rüşvət-
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xorluğa, möhtəkirliyə, bürokratizmə, harınlığa qarşı çıxırlar. 
Odur ki, biz Valehgilin sadəcə olaraq bir azərbaycanlı qəhrə-
man kimi yox, həyatımızın 70-80-ci illər qəhrəmanlığını ümu-
miləşmiş şəkildə əks etdirən bir obraz kimi dərk edirik. Valeh 
və Sarıköynək sovet gənclərinin ən yaxşı keyfiyyətlərini təcəs-
süm etdirən qəhrəman tipləridir. Onların xarakteri, həyat yolu, 
ictimai fəaliyyəti bizə müstəsna təsir bağışlamır. Bizə elə gəlir 
ki, bu qəhrəman, igid gəncləri çoxdan tanıyırıq, onları haradasa 
görmüşük. Getdikcə bizim üçün doğmalaşan bu insanlar, sanki 
kitabın səhifələrindən çıxaraq bizimlə yanaşı addımlayırlar. 

Valeh və Sarıköynəyin qeyri-adi, müstəsna deyil, adi və 
ümumiyyət üçün xarakterik səciyyə daşımasını yazıçı bədii şə-
kildə əsaslandırır. Diqqətlə baxsaq görərik ki, qəhrəmanları 
əhatə edən müsbət planlı obrazlar – onların dostları, iş yoldaş-
ları, bir çox yaşıdları və xeyirxahları haradasa, nədəsə bir-biri-
nə bənzəyirlər. Bütün bu obrazlar mənəvi-əxlaqi cəhətdən bir-
birinin qohumudurlar. Əlbəttə, bu oxşarlıq heç də onların özü-
nəməxsusluğunu inkar etmir. Romandakı hər bir surət ətə-qana 
dolmuş canlı insandırlar və həyatda olduğu kimi əsərdə də biz 
onları heç vaxt dəyişik salmırıq. Lakin mənəvi bütövlüyünə, 
düşüncə tərzinə, öz xalqının keçmişinə və bu gününə olan mə-
həbbətə, gələcəyinə bəslənən inamına görə, habelə malik ol-
duqları potensial qəhrəmanlıq imkanlarına görə Zeynal, Eldar, 
Sərvər, Valehə çox bənzəyirlər. Elə bəzi çətin situasiyalarda 
onların birgə, əlbir fəaliyyətini xatırlamaq kifayətdir. Şübhə et-
mirsən ki, digər epizodlarda da Valehin, Sarıköynəyin dostları 
onlar kimi hərəkət edərdilər, özlərini məhz o cür aparardılar. 
İstər-istəməz düşünürsən ki, bu əsər Valehlə Sarıköynəyin 
dostları haqqında, məsələn, deyək ki, bir qədər dəyişikliklə 
“Sənubərlə Sərvərin nağılı” da ola bilərdi. Bütün bu gəncləri 
birləşdirən ümumi əxlaqi-iradi keyfiyyətlər yalnız azad, xoş-
bəxt və sağlam bir cəmiyyətdə formalaşa bilər. Valehlə Sarı-
köynəyin təkcə öz yaşıdları ilə deyil, yaşadıqları cəmiyyətin 
yaşlı üzvləri ilə də mənəvi bağlılığını görmək olar. Elə Valeh 



Mədəniyyət, İncəsənət, Ədəbiyyat 

135 

prokuror Muradzadənin gəncliyi deyilmi? Heç şübhə etmək 
olarmı ki, sabah Valeh özü də haqq-ədaləti bir əlində tərəzi, o 
birində qılınc olan Femida tək qoruyacaq, öz insanpərvərliyi 
ilə, xeyirxahlığı ilə neçə-neçə adamın karına gələcək? 

İnanırsan ki, deputat Ceyran xala da gəncliyində, qızlı-
ğında Cavanşir kimilərin dərsini verər, müstəntiq Yusifovun 
canavar pəncəsindən bir quzu ürkəkliyi ilə sivişib çıxardı. 

Bütün bu obrazlar fərdi taleyə, özünəməxsus psixi key-
fiyyətlərə malikdirlər. Ancaq Valehlə Muradzadə və Sarıköy-
nəklə Ceyran xala arasındakı mənəvi-əxlaqi vərəsəlik eyni bir 
humanist cəmiyyətin əxlaq normalarından, burada hökm sürən 
sağlam iqlimdən, yaşayış tərzindən irəli gəlir. Onlar eyni bir 
xalqın, eyni bir cəmiyyətin layiqli övladlarıdırlar. Fərəhlə dü-
şünürsən ki, sən də həmin bu xoşbəxt və firavan cəmiyyətin üz-
vüsən. Bu cəmiyyətdə bir-birinə kömək etmək, əl tutmaq, xalqı 
üçün, vətəni üçün canını belə əsirgəməmək, firavan bir həyat 
naminə yorulmadan çalışmaq, yaşayış vasitələrinə, maddi ne-
mətlərlə “mənimki” yox “bizimki” prinsipi ilə yanaşmaq adi 
bir hal alıb. “İnsan insanın canavarıdır” prinsipinə əsaslanan 
burjua əxlaqının tamamilə əksinə olaraq, sosializmdə “insan in-
sana yoldaş, dost və qardaşdır” devizi əməli işdə tətbiq edilir. 
Hətta sosializm cəmiyyətində “hər hansı bir əxlaqi keyfiyyət 
burjuaziyada olduğundan fərqli məzmun kəsb edir” (A.S.Ma-
karenko). Bunu elə qəhrəmanlığın təzahüründə də görmək olar. 

Sosialist qəhrəmanlığı kütləvi səciyyəyə malikdir və cə-
miyyətin əxlaq norması hesab edilir. 

Sosializmdə insanpərvərlik, xeyirxahlıq, mərdlik, fəda-
karlıq, düzlük və s. keyfiyyətlər kimi qəhrəmanlıq da nə isə 
fövqəladə, görünməmiş, nadir bir hadisə deyil, cəmiyyət üzvlə-
rinin böyük bir qisminə, əksəriyyətinə xas olan, adi bir insani 
sifətdir. 

Qəhrəmanlıq qeyri-adilikdən çıxıb adiliyə çevriləndə küt-
ləvi qəhrəmanlıq dövrü başlanır. Kütləvi qəhrəmanlıq cəmiyyə-
tin yetkinliyindən, kamilliyindən xəbər verir. Qəhrəmanlıq haq-
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qında təsəvvürlər dəyişir, anlayışın özü məzmunca dərinləşir, 
mürəkkəbləşir. İgidliyə, qəhrəmanlığa verilən tələblər artır. 
Normativ qəhrəmanlığın sərhədləri genişlənir. 

Cəmiyyət kamillik zirvələrinə yürüşdə mürtəce mövqedə 
duranları, əl-ayağa dolaşanları dəf etməli olur. Bu vaxt Valeh, 
Sarıköynək, Sərvər, Cəmil müəllim, Muradzadə, Ceyran xala 
ilə yanaşı həyatda özünə yer tapan Cavanşir, Rövşən, Məcidov, 
Balaəmi, Zabitə, Ağabəşir kimi alaq otlarını təmizləmək lazım 
gəlir. Birincilər nə qədər mərd, igid, saf və xeyirxahdırlarsa, 
ikincilər bir o qədər namərd, kəmfürsət, çirkin və xəbisdirlər. 
Birincilər özlərində Hörmüzdün, ikincilər isə Əhrimanın ruhu-
nu daşıyırlar. 

Mayası qeyrətdən yoğrulmuş Valehlə və onun dostları ilə 
müqayisədə Cavanşir kimilərin qeyrətsizliyi, namussuzluğu 
tam dolğunluğu ilə üzə çıxır. Rövşənlər, Yedişlər, Cavanşirlər 
təkcə ona görə iyrənc deyillər ki, qız kimi saçını uzadırlar, öz-
lərinə bəzək-düzək verirlər və xaricən öz kişi görünüşlərini iti-
rirlər. Bu tiplərin iyrəncliyi onların daxilən cılızlaşmaqlarında, 
daxili kişilik məzmunlarını itirməklərindədir. Belə olduqda, cə-
miyyətin xüsusilə cəmiyyətin qadın üzvlərinin qeyrətli, namus-
lu, mərd kişilərə ehtiyacı artır. Odur ki, Sərəncam müəllim 
uşaqları Qədirxan babanın yanına gətirir ki, o babalarımızın 
keçmiş həyatından, igidliyindən, qəhrəmanlığından, indiki xoş-
bəxt həyat haqqında arzularından, öz nəvələrinə daha mərd və 
igid görmək istəklərindən, gənc nəslə bəslədikləri ümiddən da-
nışsın. Sərəncam müəllimə bir pedaqoq kimi yaxşı başa düşür 
ki, təzə yedişlər, rövşənlər, cavanşirlər böyütməmək üçün gənc 
nəsli milli ruhda tərbiyə etmək gərəkdir, böyüməkdə olan kör-
pələrə vətənpərvərlik dərsi vermək lazımdır. Bu işdə sinəsi el 
söz-söhbəti ilə dolu olan, keçmişin canlı yaddaşına çevrilən, 
getdikcə aramızda sayı azalıb seyrələn Qədirxan babaların rolu 
böyükdür. İndi onların özlərini, müdrik sözlərini-söhbətlərini 
müasir texnikanın köməyi ilə qorumaq, gələcək nəsillərə çat-
dırmaq ehtiyacı var. 
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“Mən bu böyük dünyanı Valehsiz ağlıma gətirə bilmi-
rəm” – Sarıköynəyin bu sözləri ali bir həqiqəti ifadə edir. Əs-
lində bu o deməkdir ki, dünya qəhrəmanlarsız keçinə bilməz, 
həyatda həmişə qəhrəmanlığa meydan var. 

Əslində bu o deməkdir ki, bizim cəmiyyət “dünyanın 
qəhrəmanlıq əhvalını” (Hegel) təcəssüm etdirən insanların cə-
miyyətidir. 

Qəhrəmanlar bəşəriyyət üçün zəruri bir ehtiyacdır. Onlar 
olmasaydı həyat öz şeiriyyatını, gözəlliyini, insani məzmununu 
itirərdi. 
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AZADƏ XANIM RÜSTƏMOVANIN 

TƏDQİQATLARINDA 
 

Fəlsəfi-dini və psixoloji təhlil 
 

Görkəmli Azərbaycan ədəbiyyatşünası, milli şərqşünaslıq 
elmimizin parlaq simalarından biri olan Azadə xanım Rüstə-
mova ümumən humanitar fikrimizin müasir zənginliyinə öz 
töhfələrini vermiş bir mütəfəkkir ziyalımızdır. Onun monoqra-
fiya və məqalələri orta əsrlər dövrünə aid əlyazmalara, mənbə-
lərə bir xiridar bələdliyi nümunəsi olmaqla yanaşı, hətta çox az 
kişi ədəbiyyatşünas və orientalist alimlərimizdə rast gəldiyimiz 
orijinal təhlil-tədqiq genişliyi və dərinliyi ilə seçilir. Azadə xa-
nım ictimai və bədii fikrimizdə Renessans problemləri, sufilik, 
xalqımızın dünyaya bəxş etdiyi Nizami və Füzuli kimi nəhəng-
lər barədə, habelə digər klassik sənətkarlarımız haqqında yazar-
kən həmişə onların özünəməxsus dünyasını Şərq ümummədəni 
kontekstində kompleks şəkildə araşdırmış, əsərlərindəki este-
tik, fəlsəfi, dini, irfani, sosial, etik, psixoloji layları açıb göstər-
məyi qarşısına elmi məqsəd və vəzifə kimi qoymuşdur. Bu isə 
hər şeydən əvvəl dərin mütaliə və biliyə, geniş dünyagörüşü və 
erudisiyaya, İslam Şərqi ilə bərabər xristian Qərbinə də obyek-
tiv elmi yanaşma nümayiş etdirmək bacarığına əsaslanmışdır. 
Cəsarətlə deyə bilərik ki, Azadə Rüstəmovanın yaradıcılığında 
klassik ədəbiyyatımızın bir çox məsələlərini, xüsusilə estetik 
ideal, dini-fəlsəfi mövzu və psixoloji məzmun baxımından 
onun yeni-yeni xüsusiyyətlərini tədqiq edib öyrənmək və üzə 
çıxarmaq nümunələri milli ədəbi-elmi fikrimizin və şərqşünas-
lığının yeni mərhələsini təşkil edir. Keçən əsrin son onilliklə-
rində, əsasən də müstəqillik dövründə orta əsr mütəfəkkir sə-
nətkarların əsərlərini araşdırarkən diqqəti cəlb edən ideal obraz 
probleminə, dini-fəlsəfi mövzu, süjet və motivlərə, həmçinin 
təsəvvüfə ən düzgün elmi-metodoloji yanaşma məhz Azadə xa-
nıma məxsusdur. Şərqşünaslıqda nadir hal olan obrazların dərin 
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psixoloji təhlilinə də məhz Azadə xanım Azərbaycanda ilk dəfə 
müraciət edən alimlərimizdəndir. 

Keçmiş Sovet dövründə marksizm-leninizm ideologiyası 
mövqeyindən yazılıb nəşr edilmiş kitablarda klassiklərimiz de-
mək olar ki, çox vaxt az qala materialist-ateist kimi qələmə ve-
rilirdi. Məsələn: “Azərbaycanın görkəmli mütəfəkkir və şairi 
Nizami Gəncəvi (təqribən 1141-1209-cu illər) dini ehkamlara 
qarşı mübarizədə ciddi rol oynamışdır. Onun “İsgəndərnamə” 
poemasında İslam dininin əsas ehkamları tənqid edilmişdir. Şa-
ir əqli, onun maddi aləmi dərk etmək hüququnu qətiyyətlə mü-
dafiə edirdi”. 

Üçcildlik “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”nin “Nizami 
Gəncəvi” oçerkində oxuyuruq: “...Biz Nizaminin real-maddi 
aləmi dinlərin təbliğ etdiyi “axirət aləmindən” üstün tutduğunu 
görürük...”. “...Şair İslam dininin rəsmi qayda-qanunlarının və 
sufilik əqidələrinin ziddinə olaraq, həyatın bütün nemətlərindən 
istifadə etməyi lazım sayır, həm də bu həyatı daha da yaxşılaş-
dırmaq, şənləndirmək uğrunda mübarizəni lazım bilir”. 

Və ya “Nəsimi” oçerkində deyilirdi: “Nəsimi Yaxın Şərq 
və xüsusən Azərbaycanın ictimai fikri tarixində vaxtına görə 
tərəqqipərvər mahiyyətdə olan panteizm ideyalarına əsaslana-
raq öz əsərlərində islam dininin dar, məhdud qanun-qaydaları 
xaricinə çıxmağa can atmış, zülmə, ədalətsizliyə qarşı çıxmış, 
insanpərvərliyi, əxlaqi-mənəvi təmizliyi təbliğ etmişdir”. 

Əlbəttə, tədqiqatçıların öz dövrünə görə çox vaxt düzgün 
elmi fikirləri ilə yanaşı, dinə, İslama qarşı bəlkə də məcburən 
ortaya qoyduqları bu növ ifrat mövqelərini başa düşmək olar. 

Azadə xanım Rüstəmova hələ 1979-cu ildə – sovet rejimi 
dönəmində yazırdı: “Nizami Şərq Renessansının ilk böyük nü-
mayəndələrindən biri kimi çox zaman dini, mövhumi və xürafi 
etiqad və anlayışlara qarşı əqli, elmi bilikləri qoyur, hadisələrin 
mahiyyətinə nüfuz etməyə səy göstərirdi”. Diqqət yetirsək, gö-
rərik ki, burada Azadə xanım dinin, İslamın özündən daha çox 
mövhumat və xurafatı xüsusilə vurğulamışdır. 
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XXI əsrin əvvəllərində isə Azadə xanım Rüstəmova bir 
qədər də irəli gedərək altıcildlik “Azərbaycan ədəbiyyatı tari-
xi”ndəki “Nizami Gəncəvi (935-36/1141-599/1203)” oçerkində 
əsl elmi həqiqəti belə ifadə edirdi: “Təmiz dindar idi, kainatın 
və mövcudatın yaradıcısı Allaha və onun peyğəmbərlərinə 
əsərlərində nə qədər mədhləri – minacat və nətləri vardır. İsla-
mın əsaslarını ürəkdən qəbul edir, ilk dörd xəlifəyə də inamı 
dərindir. Ancaq xurafatçı deyil. Odur ki, dini-irfani görüşlərin-
də şübhəliliyə də yer verir”. 

O, “Məhəmməd Füzuli” oçerkində isə göstərirdi ki, “Fü-
zuli ya qatı mistik şair-mütəfəkkir, ya da bunun əksinə tam 
dünyəvi sənətkar kimi öyrənilmiş... böyük şairin islamın mü-
qəddəsliyinə naxələf çıxıb zahirən özünü onun müdafiəçisi ki-
mi göstərən, əslində isə naqafil işlərlə məşğul olub “İslama rəx-
nə vuran” din dəllallarının ifşasına hətta ateist mövqedən yana-
şanlar da olmuşdur. Xüsusilə sabiq Sovetlər birliyində yetmiş 
illik totalitar rejim dövründə marksizm-leninizm ehkamları ba-
xımından Füzuli bütövlüyünə az xələl gəlməmiş, şairin dünya-
ya və həyata idealist baxışı bir çox hallarda tənqidə məruz qal-
mışdır”. 

Görkəmli alimin fikrincə, Füzuli şeirinin əzəməti və este-
tik qüdrəti burada yüksək bədii cilvələrlə öz inikasını tapmış ir-
fani və həyati problemlərin vəhdətindən ibarət ülvi-ideal hisslə-
rin heyrətamiz sənət təcəssümündədir. Şairin təlqin etdiyi ali 
əxlaqi ideyalar ümumiləşmiş dəyərlərə yiyələnmək yolları üzə-
rinə ruhani bir işıq çiləyir, insanı əbədiyyət intəhasızlığına pər-
vazlandırır, nəsilləri əzəmi ideallar uğrunda fədakarlığa, ilahi 
gözəlliyi duymağa və qiymətləndirməyə şövq edir. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Azadə xanım Rüstəmova 
klassik ədəbiyyatımızda obrazların psixoloji təhlilini verən ilk 
ədəbiyyat və şərqşünas alimlərimizdəndir. Məsələn, o, Nizami-
nin lirikasından bəhs edərkən xüsusi olaraq vurğulayırdı ki, 
“Nizami qəzəlləri psixoloji çalarlıdır, daha çox “daxili insan” 
probleminin bədii həllinə yönəlmişdir”. 
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Və yaxud: “..Bütün Nizami sənəti üçün aparıcı olan xü-
susiyyət – hisslərin psixoloji şərhi şairin rübailərində də gözlə-
nilir. Nizaminin çox rübailəri psixoloji-bədii nümunələrdir, in-
cə, zərif psixoloji ilmələr, nəqşlər onlara ayrıca bir məna – 
məzmun aşılayır... Vüsalın bir anını təsvir edən lövhə. Şair san-
ki əlvanlıq və şuxluğunu bu gün də itirməyən lirik bir tablo – 
sevgililərin psixoloji aləmini kiçik bucaqdan işıqlandıran mi-
niatür etüd qələmə alır”. 

Ümumən milli elmi ictimaiyyətin və o cümlədən A.Rüs-
təmovanın təsdiq etdiyi kimi, Fələki Şirvani dövründə, yəni XII 
əsrdə Azərbaycan ədəbiyyatı öz Renessans siqləti ilə seçilirdi 
və onun zirvəsini Nizami sənəti təşkil edirdi. Nizami Azərbay-
can Renessans mədəniyyətinin önündə gedəni idi. Lakin Re-
nessans işartıları bu və ya başqa şəkildə XII əsr ictimai-bədii 
fikrimizin digər nümayəndələrinin yaradıcılığında da özünü bü-
ruzə verirdi. “Xüsusən poeziyada “daxili insan” probleminin 
poetik şərhi Renessans duyumlu idi. Sənətkarlarımız hisslər 
aləminə vüsətli müdaxilə edirdilər. Mənəviyyat aləmi – qəlbin 
təlatüm və böhranlı anları maraqlandırırdı şeiri. Bu artıq nə VI-
II-X əsrlər ərəb poeziyası, nə də X-XI əsrlər Buxara və Xora-
san məktəbi şairlərinin məhəbbət lirikası deyildi, ənənələrdən 
çox şey əxz olunmuşdur. Lakin onlar yeni məna və məzmunda 
təqdim edilirdi. ...İnsan ehtisasının rəngarəng təzahür formaları 
– eşqin iztirabları, fəraq, vüsal səhnələri, real insan – məşuqə-
nin təbiətin gözəlliklərinə belə meydan oxuyan füsunkarlığı və 
i. a. ədəbiyyatın predmetinə çevrilib, ecazkar bir inandırıcılıqla 
təsvir olunurdu. Psixoloji təhlil ön plana keçmişdi”. 

Görkəmli alim tarixi şəxsiyyətlərə, real insanlara, müasiri 
olduğu həmkarlarına öz həqiqi qiymətini verərkən də onların 
bir psixoloq kimi keyfiyyətinə xüsusilə diqqəti cəlb edirdi. Mə-
sələn o, “Klassik Azərbaycan şeiri Məmməd Arif yaradıcılığın-
da” adlı məqaləsində böyük alim, tənqidçi, şərqşünas və ictimai 
xadim kimi yüksək qiymətləndirdiyi akademik Məmməd Arif 
Dadaşzadənin ali məziyyətlərini belə sadalayırdı: “Akademik 
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Məmməd Arif! Görkəmli alim, qabaqcıl ictimai xadim və ən 
mühümü ideal İnsan – nəcib və zəngin mənəvi aləmi ilə onunla 
təmasda olan hər kəsi heyran edən, qəlblərə yalnız və yalnız 
işıq çiləməyi həyat amalı sayan, yaxşını pisdən bir andaca ayır-
mağı bacaran incə duyumlu psixoloq, ülvi şəxsiyyət. 

Arif müəllim mənim xatirəmdə belə əbədiləşib”. 
Beləliklə, yuxarıda verdiyimiz xülasə səciyyəli analitik 

qeydlər göstərir ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi, professor Azadə xanım 
Rüstəmova tədqiq etdiyi bütün elmi mövzu və problemlərə mü-
nasibətdə, o cümlədən fəlsəfi-dini və psixoloji təhlil üsulunda 
çox vaxt düzgün metodoloji və obyektiv mövqedə dayanmağı 
bacaran alimlərimizdən olmuşdur. 

 
Azadə Rüstəmovanın yaradıcılığında dini-fəlsəfi mövzu və 

psixoloji təhlil. “Çağımızdan görünən orta əsrlər”. AMEA-nın 
müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi, professor R.Azadəyə həsr 
olunmuş II Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. 15-16 
dekabr 2014, səh. 45-48 
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İLLƏR VƏ XATİRƏLƏR 

 
Öz istedadının gücünə və sehrinə inam oyadan sənətkarla 

hər bir yeni görüş əsl mənada fərəhli və sevindirici hadisədir. 
Bu görüş oxucunu intizarda qoyan üzünmüddətli ayrılıqdan 
sonra baş verdikdə yaranan fərəh və sevinc hissi daha dərin 
olur. Bu mənada yazıçı İsmayıl Şıxlının “Xatirəyə dönmüş il-
lər” (“Yazıçı”, 1980) kitabı böyük maraq doğurur.  

Kitab “Qranit kimi sərt” xatirəsi ilə açılır. Görkəmli sə-
nətkarımız Mehdi Hüseynə həsr edilmiş bu xatirə, hər şeydən 
əvvəl, özünün psixoloji dərinliyi ilə diqqəti cəlb edir. Müəllif 
böyük bir səmimiyyətlə və həzin kövrəkliklə M.Hüseynşəxsiy-
yətinini geniş oxucu kütləsinə məlum olmayan keyfiyyətləri 
haqqında söhbət açır, onun əxlaqi-mənəvi aləmində incə, gizli 
qalan xüsusiyyətləri təqdim edir və yazıçı M.Hüseyni – insan 
M.Hüseyn kimi tanımağa müvəffəq olur. “Çalışın ədəbi vic-
danlara ləkə düşməsin!” – İ.Şıxlı qələminin gücü ilə M.Hüseyn 
şəxsiyyətinini və onun qəbirüstü qorelyefinin doğurduğu əzə-
mətli və sərt qranit assosiasiyası fonunda məhrum sənətkarın 
bu sözləri bir vəsiyyət kimi səslənir və dərindən inanırsan ki, 
bu yonulmuş qaya parçası üzərindəki təsvir elə ləkəsiz ədəbi 
vicdanın özünə qoyulmuş bir abidədir.  

İ.Şıxlı böyük bir ədəbiyyatçılar nəslinin müəllimi olmuş 
Əli Suiltanlı, qələm yoldaşları M.Aranlı, B.Qasımzadə, Əbül-
həsən haqqında yazdığı xatirələrdə də, hər şeydən əvvəl, daxili-
mənəvi bir portret yaradır və diqqəti bu portretin ayrl-ayrı ciz-
gilərinə yönəldərkən onun əsas psixoloji rəng və çalarları bü-
tövlüyündə qavrayışına nail olur.  

Yazıçının kitabda gedən məqalələri və çıxışları təkcə 
mövzu dairəsinin genişliyi, söhbət predmetinin aktuallığı və 
müraciət edilən obyektlərin rəngarəngliyi ilə deyil, həm də çö-
zələnən fikir və düşüncələrin yüksək nəzəri-estetik səviyyəsi, 
təhlil mədəniyyəti, habelə ədəbiyyatçı professoinalizmi ilə xü-
susi diqqətə layiqdir. İ.Şıxlı həmişə obyektivlik hissini qoruyur, 
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predmetin mahiyyətini, məğzini ön plana çəkir və öz müəllif 
mövqeyini tutarlı arqumentlərlə möhkəmlədir.  

“Səmimi yazıçı, həssas insan” məqaləsi xalq yazıçısı 
İ.Qasımovun yaradıcılıq prinsipləri və sənət kredocu haqqında 
aydın təsəvvür verir. Müəllif İ.Qasımovun yazıçı şəxsiyyətini 
yaxşı tanıda bilən əsərləri üzərində dayanır və onu “axtarış apa-
ran sənətkar” kimi səciyyələndirir.  

“Hər şeydən əvvəl” məqaləsi isə xalq yazıçısı İ.Əfəndi-
yevin “Unuda bilmirəm” pyesinə və pyes əsasında hazırlanmış 
tamaşaya həsr edilib. İ.Şıxlı həm dramaturji materialı, həm də 
onun səhnə təcəssümünü, rejissor, aktyor, bəstəkar, rəssam işi-
ni bir tənqidçi, bir teatrşünas səriştəsi ilə araşdırır. O, tamaşa-
nın problematikasını məişət məsələləri ilə məhdudlaşdırmır və 
belə bir fikri xüsusi vurğu ilə qeyd edir ki, “müəllif məişət mə-
sələlərini günün və dövrün aktual hadisələri ilə çarpazlaşdırıl-
dığına görə əsərin təsir dairəsi genişlənmiş, məsələlər ailə çər-
çivəsindən çıxaraq siyasi məna kəsb etmişdir”. 

İ.Şıxlı öz nəzəri-estetik müddəalarının metodoloji dürüst-
lüyünə və mühakimələrinin elmi obyektivliyinə xüsusi fikir 
verməklə tədqiq etdiyi mövzunu konkret sosial-iqtisadi zaman 
müstəvisində öyrənir. Elə götürək “Ədəbiyyatda müasirlik” 
məqaləsini. Məqalədə qaldırılan problemin hərtərəfli və köklü 
həllindən irəli gələn “Yazıçı həyatımızın inkişafına kömək et-
məlidir” tezisini müəllif konkret gerçəklik və bədii təcrübə mü-
qayisəsində açır. Söylənən fikirlərin istinad nöqtəsi İ.Hüsey-
nov, S.Əhmədov və F.Kərimzadə yaradıcılığı olsa da, ümumən 
Azərbaycan sovet nəsrinin müasir mərhələsinə xas sağlam inki-
şaf təmayülü haqqında təsəvvür əldə etmək mümkündür. 

“Böyük sənətkarın tələbləri” isə Bualonun “Poeziya sə-
nəti” kitabının nəşri ilə əlaqədar yazılmışdır. İ.Şıxlı məqalənin 
tematikasını ədəbiyyatımızın bugünkü vəziyyətilə sıx şəkildə 
bağlayır və “Poeziya sənətindən gətirdiyi sitatlarla sübut edir 
ki, “Bualonun səsi XVII əsrdən yox, lap yaxından gəlir”.  

İ.Şıxlı hər hansı bir yazıçı, şair, görkəmli ədəbi sima haq-
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qında danışırsa, əldə olan məlumatın və ya öz şəxsi müşahidə-
sinin verdiyi imkan daxilində mütləq onun əxlaqi-mənəvi alə-
mindən, insani keyfiyyətlərindən söhbət salır. O, bədii yaradı-
cılığa gedən yolun başlanğıcını, mənbəyini büllur və pak mənə-
viyyatda axtarırvə görkəmli ədəbi uğurların uzunömürlülüyünü 
də onların bu mənbədən mayalanmasında görür.  

İ.Şıxlı həmişə insan nəcibliyindən və qayğıkeşliyindən, 
həssaslığından və saflığından məxsusi danışır. Məsələn, S.Vur-
ğundan bəhs edərkən onun “başqalarının müvəffəqiyyətinə se-
vinə bilmək cəhətini” ön plana çəkir və S.Vurğun şəxsiyyətinin 
unudulmazlığını şair böyüklüyü ilə insan böyüklüyünün müştə-
rək qovuşuğunda və üzvü vəhdətində görür. 

İ.Şıxlı öz fikirlərini qəti hökm şəklində deyil, subyektiv 
mülahizə formasında ifadə edir. Bununla belə, bu fikirlərin 
doğruluğuna şübhə ilə yanaşmırsan. Çünki müəllif barəsində 
danışdığı mövzunu dərindən bilir, predmetin real vəziyyətini 
yaxşı dərk edir. Məhz buna görə oxucu onun məqalələrində hər 
hansı bir məsələyə hərtərəfli aşina olan proffessional münasi-
bətlə üzləşir. “Ədəbi tənqidimizin vəziyyəti”, “Aşıq yaradıcılı-
ğı haqqında”, “Aygün ekranda”, “Tofiq Bayrama açıq mək-
tub”, “Dahiyanə sadəlik” və s. məqalələr bu baxımdan xarakte-
rikdir.  

Kitaba daxil olan “Cəbhə gündəlikləri” gənc müəllim 
İ.Şıxlının həyatından bütün bir dövrü əks etdirir. Gündəliklər 
oxucunu da müharibə iştirakçısına çevirir, onun ürəyini bəzən 
kövrəldir, bəzən sevindirir, bəzən də qəzəblə coşdurur. Hadisə-
lərin mərkəzində ən çətin anlarda belə faşizm üzərində qələbə-
yə inamını itirməyən, habelə işıqlı duyğularla, sarsılmaz ideya-
larla və aydın məqsədlə silahlanmış sovet adamının qəhrəman 
obrazı durur. “Cəbhə gündəlikləri” xronikal təsvir ilə obrazlı 
təhkiyənin üzvi vəhdətindən və sintezindən yaranmışdır. Oxu-
cu gündəliklər vasitəslə müharibənin üç ili ərzində təkcə müəl-
lifin getdiyi cəbhə yolunu deyil, həm də onun bədii istedadının 
inkişaf tarixini izləyir. Burdakı fakt bolluğu və təəssürat zən-
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ginliyi, üslub rəngarəngliyi və həyati ümumiləşdirmələr İ.Şıxlı-
nın güclü sənətkar təxəyülündən və təfəkküründən xəbər verir.  

İ.Şıxlının yaradlıcılığı davam edir. “Xatirəyə dönmüş il-
lər” kitabının doğurduğu xoş arzu və ümidlə biz hörmətli və se-
vimli yazıçımızdan yeni-yeni əsərlər gözləyirik.  
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XALQ ŞAİRİ CABİR NOVRUZUN  

YARADICILIĞINA DAİR 
 

 
1983-cü ildə ildə şairin 50 illiyi 
münasibətilə Siyəzən şəhər mədəniyyət 
sarayında oxunmuş məruzə 

 
Cabir Mirzəbəy oğlu Novruzov 12 mart 1933-cü ildə Xı-

zı rayonunun Upa kəndində anadan olmuşdur. O, natamam orta 
təhcil alandan sonra, Bakı Pedaqoji məktəbində oxumuşdur. 
Pedaqoji məktəbi qurtardıqdan sonra is., gənc şair Azərbaycan 
Sovet Yazıçıları İttifaqının zəmanəti ilə Moskvadakı M.Qorki 
adına Ədəbiyyat İnstitutuna göndərilmiş və 1957-ci ildə 1957-
ci ildə təhsilini başa vurararq, doğma Azərbaycana qayıtmışdır. 

Cabir Novruzun ilk şeiri 1952-ci ildə “Azərbaycan” jur-
nalında dərc edilmişdir. Şairin “Mənim muğamatım” adlı birin-
ci şeir toplusu isə 1960-cə ildə nəşr olunmuşdur. Sonralar Cabir 
Novruzun “İnsan məhəbbəti”, “İllərin ömrü”, “Bizim əsr”, 
“Adi həqiqətlər”, “Həyat, sən nə qəribəsən”, “Taleyin töhfələ-
ri”, “Bir dünyam var”, “Tələbəlik illəri”, “İnsan himnləri”, “Nə 
qədər ki, sağam” və s. kitabları çap edilib.  

C.Novruz “Adi həqiqətlər” kitabına görə 1970-ci ildə 
Respublika Lenin Komsomolu Mükafatına layiq görülüb. Şair 
Azərbaycan SSR Əməkdar İncəsənət Xadimi fəxri adını daşıyır. 
O, Respublika Yazıçılar İttifaqının katibi kimi məsul bir iş apa-
rır.  

Cabir Novruzun bütün yaradıcılığı və bu yaradıcılığın 
ideya-estetik mündəricəsi bir-birilə sıx bağlı olan, tam bir vahi-
din ayrı-ayrı üzvi hissələri kimi çıxış edən üç obrazda öz bədii 
təzahürünü tapır. Bu obrazlar İnsan, Ana, Vətəndir. 

Hələ görkəmli proletar yazıçısı M.Qorki ədəbiyyatı in-
sanşünaslıq adlandırmışdır. Poeziyanın da əsas obyekti insandır. 
Lakin şairlər öz istedadının dərəcəsinə və xarakterinə müvafiq 
olaraq insan həyatı haqqında bu və ya digər şəkildə danışmışlar. 
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İnsan haqqında nə demək və necə demək – bütün sənət adamla-
rını, o cümlədən şairləri bir-birindən fərqləndirən keyfiyyətlər 
bunlardır.  

Azərbaycan poeziyasında humanizm ənənələri qədimdir. 
Hər biri yeni bir insan konsepsiyası yaratmış Nizami, Nəsimi, 
Füzuli, Vaqif, Sabir kimi sənət korifeylərindən sonra, ən ali 
canlı varlıq haqqında poeziya dililə danışmaq, onu vəsf etmək 
və cəsarətlə yeni bir insan fəlsəfəsi yaratmağa can atmaq çox 
çətindir. Lakin həqiqətən poetik talanta, aydın dünyagörüşünə, 
düzgün sənətkar mövqeyinə malik bir insan üçün, çoxəsrlik 
şeirimizin ənənələrinə söykənən və bu ənənələri novatorcasına 
mənmsəyən bir şair üçün bu heç də çətin deyildir.  

Cabir Novruz məhz belə bir sənətkardır. Təkcə elə “in-
san” sözünün işləndiyi əsərlərin sərlövhəsinə fikir verin: “Tələ-
sin, insanlar, gecikin insanlar”, “İnsan... insan....”, “Yaşayır in-
san”, “İnsan məhəbbəti”, “İnsan vətənində böyükdür ancaq”, 
“Dünyada səadət axtarır insan”, “İnsan himnləri” və s. və i.a. 

Cabir Novruz insanı torpaqdan, yer kürəsindən, dünya-
dan ayırmır, onu nə isə yayğın, mücərrəd bir varlıq kimi təqdim 
etmir. Bu insan hərəkətdə olan insandır və o, öz konkret mühi-
tinə, elinə, torpağına bağlıdır. Bu insan həyatın dinamikasına 
müvafiq olaraq dəyişir və eyni zamanda, bu həyatın özünü də-
yişdirir. Hələ 1921-ci ildə V.Mayakovski “Sənət ordusuna Əmr 
№ 2” şeirində yazırdı: 

 

Yoldaşlar, 
yeni sənət yaradın bizim üçün. 
Elə sənət ki, 
çəkib bütün respublikanı 
bataqlıqdan çıxartmaq 
olsun onunla mümkün. 

 

Sənətin, poeziyanın belə bir fəal, dəyişdirici qüvvəsinə 
dərin inam C.Novruzun bəyük hərflə yazılmış İnsan obrazında 
öz poetik təcəssümünü tapa bilir. Lakin dünyanı, həyatı dəyişən 
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bu insanın yeganə bir məqsədi var: insan səadəti.  
 

Biz insanıq, bizim üçün bir yad sevinc, 
Bir yad kədər ola bilməz bu cahanda. 

 

“İtmiş kəndin nağılları” poemasından olan bu beyt şairin 
“İnsan məhəbbəti” əsərindəki: 

 

Bütün insanlığa düşmən sayıram 
İnsan taleyinə xor baxanları 

 

– fikrini yaxşı tamamlayır. İnsan və onun taleyi, insan və za-
man, dünyada insanın yeri və s. bu kimi problemlər dünya poe-
ziyasında, eyni zamanda bizim şeirdə zəngin ənənəyə malikdir. 
“Soyuq məzara da ziynətdir insan” – S.Vurğunun bu poetik kə-
lamı şeirimizin bu günü üçün də epiqraf olaraq qalır. Müasir 
Ukrayna şairi Boris Oleyinkinin bu sözləri yada düşür: “Ma-
dam ki, şairsən, demək hamının qarşısında və həmişə cavab-
dehsən”. Görkəmli Litva şairi Eduardes Mejelaytisin “İnsan” 
şeirlər silsiləsi də məhz soyuq məzarı ziynətləndirən hər cür 
qaranlıqda nur saçan insanın taleyi üçün cavabdehlikdən doğ-
muşdir.  

R.Rojdestvenskinin “XXX əsrə məktub” və “Rekviyem” 
əsərləri, Y.Yevtuşenkonun “Ana və neytron bombası” poeması, 
Rəsul Həmzətovun, A.Voznesenskinin, Y.İsayevin, İ.Draçın 
silsilə şeirləri, ayrı-ayrı əsərləri planetimizin və bu planetin ye-
ganə sahibi olan İnsanın taleyi üçün, xoşbəxtliyi üçün narahat 
olan, həyəcanlanan, dərd çəkən şair qəlbinin çırpıntılarından 
doğmuşdur.  

C.Novruzun poeziyası ümumittifaq şeirimizin üfüqlərin-
də, hazırkı mənzərəsində insan haqqında oxunan nəğmələr sıra-
sında öz konkret yeri ilə, özünəməxsus nəfəsi ilə seçilir və so-
vet poeziyasının indiki mərhələsində öz ideya-bədii çəkisinə 
görə ön sıralarda layiqli yerini tutur. Hələ vaxtilə “Zaman” 
poetik monoloqlarında fəlsəfi lirikanın gözəl nümunəsini yara-
dan şair, getdikcə daha da püxtələşmiş, yetkinləşmiş və “İnsan 
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himnləri” kimi dərin məzmunlu, dolğun formalı, bitkin kompo-
zisiyalı silsilə şeirləri ilə oxucularını sevindirmişdir. Şair belə 
bir həqiqətə inanır ki, “insan olmaq ən qüdrətli, ən əbədi vəzi-
fədir”. Lakin bu vəzifəni şərəflə daşımaq və yerinə yetirmək 
üçün biz yüksək əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlərə sahib olmalıyıq. 
Elə böyük hərflə yazılmış insan da məhəbbətdən, həqiqətdən, 
bütövlükdən, ilkinlikdən, təbiilikdən və inamdan yoğrulmuşdur. 
Bu keyfiyyətlərdən kənarda əsl insan yoxdur, varsa da, o, na-
qisdir.  

“İnsan himnləri” lirik-fəlsəfi düşüncələrin məhsuludur və 
şairin estetik idealındakı insan konsepsiyası üçün əsas özəkdir.  

C.Novruzun əvvəl və sonra yazılmış əsərləri bu özək ət-
rafında birləşərək müasir insanın kamil bədii portretini yaradır. 
Estetik idealdakı bu insanın – lirik-fəlsəfi düşüncəli qəhrə-
manın öz dünyası var və o özünü belə təqdim edir: 

 

Bir dünyam var, o dünyada yaşayar 
İnsanların işıqlısı, ulduzu. 
Təmizlikdir, sədaqətdir, etibar 
O dünyanın sərkərdəsi, ordusu. 
Kövrəklik var o dünyamda nə qədər 
Ürkəklik var o dünyamda nə qədər. 
Uşaqlıq var o dünyamda tərtəmiz, 
Sadəlövhlük hər nə qədər desəniz. 
Müdriklikdir o dünyamın açarı, 
Büllur-büllur duyğulardan divarı. 

(“Bir dünyam var”) 
 

Bu qəhrəman, lirik-fəlsəfi “mən” etiraf edir ki, nöqsanlar-
dan, günahlardan azad deyil, çətinliklə üzləşən vaxtı da olub, 
bəzən ruhdan düşüb, səhv eləyib, amma vicdanını itirməyib, 
inamını qoruyubdur hər bir zaman. Yaxşılıq onun silahıdır, öz 
həmcinslərinin ömür edib yaşamağa tələsdirir, bir-birinin ürə-
yini qorumağa çağırır. Bu insan “milyonlara kömək olum” ar-
zusu ilə yaşayır, “sağlığında qiymət verin insanlara” deyə fər-
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yad edir.  
Bəs bu qəhrəman-insan, bu ali varlıq, bu lirik “mən” ki-

min övladıdır, ona kim süd verib, kim ərsəyə çatdırıbdır onu?!  
Ana! 
C.Novruz yaradıcılığında özünün bütün xarakterik key-

fiyyətləri ilə, qabarıq ideya-estetik cövhəri ilə nəzərə çarpan 
obraz – Ana obrazıdır.  

Bütün cahanın, bütün insanlığın nüvəsindəki ən saf, ən 
ülvi, ən müqəddəs cəhətlərin vahid mənbəyini şair belə ümumi-
ləşdirir: “Dünyanı bir ana doğubdur sanki”.  

Şairin yaradıcılığında analıq fiziki-bioloji anlayışdan 
daha çox uzaqdır. Ana təmizlik, müqəddəslik rəmzidir, ana ən 
ali duyğular, ən ülvi düşüncələr çeşməsidir. C.Novruz poeziya-
sında analıq mənəvi-əxlaqi və sosial-psixoloji məfhumdur: 

 

Ömrün gözəl çağı, cavanlıq dəmi, 
Çox arvad güvəndi evdə ərinə,  
Sənsə külüng çaldın kişilər kimi, 
Odun da doğradın kişi yerinə.  
 

Bir əlində oxlov, bir əlində çin, 
Dərz də bağladın, yayma da yaydın, 
Buğda xaralları duranda çin-çin 
Özünü dünyanın xoşbəxti saydın. 
 

Bu həyat gəlmədi əsla eynimə, 
Bir yol körpə sinəm bir dağ görmədi, 
Sən yamaqlı paltar geydin əyninə, 
Mənim corabımda yamaq görmədim. 
 

Sən dərdi, qüssəni, qəmi tək yedin, 
Məni hər bəladan gözlədin, ana! 
Sən gedib xəlvətdə duz-çörək yedin, 
Məni balla-yağla bəslədin, ana! 
 

İndi vaxt ötüşüb. Dəyişib zaman, 
Dodağın incisə sözümü verrəm, 
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Göz üstə bəslərəm səni, anacan, 
Gözlərin görməsə, gözümü verrəm! 

(“Anam Qızılgülə”) 
 

Şairin Ana obrazı təkcə Şirin (“Fərhad və Şirin”) sədaqətli 
deyil, həm də Həcər (“Qaçaq Nəbi”) hünərlidir. Bu ana öz öv-
ladı üçün şam kimi yanır, əriyir, fədakarlıq simvoluna çevrilir. 
“Gözüm görə-görə qocalır anam”, “Ana muzeyləri yaradaq gə-
lin”, “İran qadınlarına heyrət məktubu”, “Dünyanı bir ana do-
ğub elə bil”, “Kəndimizin antik heykəli”, “Elegiya”, “İtmiş 
kəndin nağılları”, “Qərbi Berlin” və s. şeir və poemalarında 
ananın, qadının bitkin obrazı rəsm edilmişdir.  

Ana bir övlad böyüdür, bir insan yetişdirir. Bu “insan vətə-
nində böyükdür ancaq”. Və biz C.Novruzun sənət dünyasında 
üçüncü bir obrazla üşləşirik – Vətən.  

 

Vətəni sevməyən insan olmaz,  
Olsa ol şəxsdə vicdan olmaz.  

 

XX əsrin əvvəllərində (1909) qüdrətli qələm sahibi Abbas 
Səhhətin insan-vətən münasibətinə verdiyi bu qiymət müasir 
şeirimizdə öz konkret təzahürünü tapmaqdadır.  

Rəsul Həmzətov “Mənim Dağıstanım” əsərində öz doğma 
aulunu Böyük Vətənin kiçik bir parçası kimi tərənnüm edir.  

C.Novruz doğulduğu Upa kəndinə üz tutub deyir: “Mənim 
üçün cahan səndən başlayır”. Bütün ruhuna görə Məhəmməd 
Hüseyn Şəhriyarın “Heydərbabaya salam” poeması ilə səsləşən 
“Haçan ki, gedərəm o doğma kəndə” şeiri bir tərəfdən şairin öz 
doğma elinə, obasına möhkəım bağlandığını göstərir, digər tə-
rəfdən isə onun tükənməz ilham çeşməsini nişan verir:  

 

Haçan ki, gedərəm o doğma kəndə, 
Qəribə duyğular oyanar məndə... 
Göy üçün, yer üçün doğmalaşaram, 
Söz üçün, şeir üçün doğmalaşaram... 
Özümü dağlar tək uca bilərəm, 
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Ən böyük arzuma çata bilərəm. 
Bütün qapıları aça bilərəm, 
Ən şirin yuxumu yata bilərəm. 
Torpaqdan güc alıb gəzə bilərəm, 
Ən yaxşı şeirimi yaza bilərəm... 

 

Şairin lirik qəhrəmanı öz kəndində, Azərbaycan deyilən bir 
diyarın geniş qoynunda azad və firavan gəzir, yaşayır, yaradır. 

 

Azərbaycan! Ana yurdum! 
nadir gövhər, nadir inci, 
Mən istərəm bircə ovuc 
Torpaq olum sənin üçün... 

 

Şair üçün ana vətən anlayışı geniş məzmun daşıyır: 
 

Deyəcəkdim dərmanımsan, ana vətən, 
Öpəcəkdim məhəbbətlə yeri, göyü, 
Deyəcəkdim mən səninəm, sən mənimsən 
Doğma anam! Azərbaycan... 

 

Cabir Novruzun poetik istedadı dünyanı və insanı bütün 
rənarəngliyi və ziddiyyətləri ilə duymağa, qavramağa və dərk 
etməyə qadirdir. Şairin lirik “mən”i dünya üzdən görünür, içə-
ridən necədir” fikrilə hər şeyin mahiyyətinə varmağa, içinə, 
cövhərinə bələd olmağa səy göstərir. Onun yaradıcılığında biz 
tez-tez təmizlik, mərdlik, yaxşılıq, düzlük, bütövlük və s. bu ki-
mi fəlsəfi-etik anlayışlarla üzləşirik. Şair bu anlayışları mücər-
rədlikdən çıxararaq onların konkret – hissi obrazını yaradır və 
həyat, onun mənası, insan ömrü və onun dəyəri, bəşəriyyətin 
taleyi, insan və cəmiyyət, şəxsiyyət, zaman və s. problemlər 
üzərində oxucunu düşüncələrə sövq edir.  

C.Novruzun lirik qəhrəmanının etirafı da güclüdür. Öz 
səhvlərinə, nöqsanlarına qarşı barışmaz olan lirik “mən” öz 
qəlbini oxucuya açmaqdan çəkinmir, səmimiyyətlə, kövrəkliklə 
hər şeyi olduğu kimi təqdim edir. Oxucu maraqla, qayğıkeşlik-
lə bu etirafı dinləyir. Lirik qəhrəman öz-özülə söhbətlər anında 
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özünü dərk etməyə çalışır.  
Şair yaradıcılığında xatirələrdən doğan şeirlər də əhəmiy-

yətli yer tutur. “Düşürəm xatirə dənizlərinə”, “Qoşun çəkir xa-
tirələr” deyən şairin lirik qəhrəmanındakı şəxsi-subyektiv baş-
lanğıcın güclü olmasıdır ki, bu səpkili şeirlər həzin, lirik notlar-
la zəngindir və özünüdərkin gözəl poetik nümunələridr.  

C.Novruz tez-tez səfərdə olur. Bu səfərlər onun üçün bir 
növ yaradlıcılıq ezamiyyətləridir. Çexoslovakiya, İraq, İngiltə-
rə, AFR, ABŞ və s. ölkələrə səyahətdən aldığı təəssüratlar yük-
sək ideya-siyasi səviyyəli şeirlərin yazılmasına səbəb olub.  

Hörmətli sənətkarımız bir şeirində yazır: “Mən də öz şei-
rimdə Kolumb kimiyəm”. 

Həqiqətən, C.Novruz öz poetik kəşfləri ilə şeir dünyasın-
da bir Xristafor Kolumb kimi yeni-yeni amerikalar tapmaqda-
dır. Cəsarətlə demək lazımdır ki, C.Novruz novator sənətkardır. 
Onun toxunduğu problemlərin, işlədiyi mövzuların bir çox qis-
mi ilk dəfə şairin qələmində öz yüksək bədii həllini tapmışdır. 
C.Novruz ümumən poeziyamızın bir çox xam torpaqlarını söz-
qələm kotanı ilə şırım-şırım şumlamışdır. Onun bütün yaradıcı-
lığı öz ideya-estetik ruhuna, ictimai-siyasi pafosuna görə müa-
sir şeirimizin yüksək inkişaf mərhələsini tam və dolğun şəkildə 
əks etdirə bilir. 

İlk dəfə XX əsrin 20-ci illərindən S.Vurğun, S.Rüstəm, 
M.Müşfiq və R.Rza tərəfindən qaldırılan yeni dövr Azərbaycan 
poeziyasının bayrağı etibarlı əllərdədir. Şair Cabir Novruz bu 
bayrağı bir estafet kimi alıb gələcəyə addımlayanların ön cər-
gəsində inamla gedir.  
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“ÖLÜM VAR Kİ, HƏYAT QƏDƏR DƏYƏRLİ” 

(Vida sözü) 
 
31 may 2002-ci il tarixdə görkəmli dilçi, türkoloq, 

ədəbiyyatşünas, Bakı Dövlət Universitetinin professoru, 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü 

Samət Qürbət oğlu Əlizadə vəfat etmişdir. 
 

Azərbaycan xalqının ən ləyaqətli yaradıcı ziyalılarından 
biri, alim və pedaqoq, gözəl insan Samət müəllim dünyasını 
dəyişməklə həm ailəsinin, qohum-qardaşının, dostlarının, Xızı 
camaatının, həm də bütün tələbələrinin, iş yoldaşlarının, elmi 
və ədəbi ictimaiyyətin, onu tanıyanların və hətta bu geniş təfək-
kürlü, zəngin mənəviyyatlı şəxsiyyətlə cəmi bir dəfə ünsiyyət-
də olanların belə ürəyini kövrəltdi, qəlbini ağrıtdı. 

Samət Əlizadə bizdən ayrılıb əbədiyyətə qovuşdu. Hamı-
mız bu yolun yolçusuyuq. Lakin elm-sənət Fərhadı olmaq, 
özündən sonra cild-cild kitablar qoymaq, paklıq və xeyirxahlıq 
mücəssəməsi kimi insanların qəlbində yer almaq, elə diriykən 
xalqın əbədi məhəbbət və hörmətini qazanmaq hər insana nəsib 
olmur. 

Bu günlər Xızı dağları matəm içindədir. C.Cabbarlı, 
M.Ə.Mirqasımov, M.Müşfiq, M.A.Dadaşzadə, S.Dağlı, G.Ab-
basov, N.Abdullayev, R.Zəbioğlu… və Azərbaycanın elm-sə-
nət qaymağı olmuş neçə-neçə övladını itirərkən ağladığı kimi 
yenə qan ağlayır elimiz-obamız. 

Bəli, bu ölüm məhz “həyat qədər dəyərli” (H.Cavid) olan 
ölümlərdəndir; buna görə də Samət müəllimin cismən bizdən 
ayrılması xalqımızın ağır itkisi olaraq nə qədər qəm-kədər gəti-
rirsə, onun elmi tədqiqatlarından, ədəbi əsərlərindən, övladla-
rından, tələbələrindən, dostlarından cəmləşib canlanan obrazı 
bir o qədər bizə böyük təsəllidir. 

İndi Samət Əlizadə adlı daha bir zəngin, bitib tükənmə-
yən xatirələr çeşməsi yarandı. Bu çeşmə Sərəkünün şip-şirin, 
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buz bulaqları kimi ürəyi nə qədər sərinlədirsə, bir o qədər də 
“doydum” deməyə imkan vermir… 

Əzizimiz Samət müəllim! 
Allah sənə rəhmət eləsin!. 
Rahat yat, qəbrin nurla dolsun, ancaq bil ki, biz sənsiz 

deyilik. 
Sən həmişə bizimləsən! 

 
“Versiya” qəzeti, 15 iyun 2002, № 6 
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“DƏRD MƏNİ ŞAİR ELƏDİ” 
(Fikrət Sadıq: portret cizgiləri) 

 
“...Təkcə qədim poeziyamızın ənənələrindən 

deyil, eləcə də təsviri sənətimizin minillik ənənələ-
rindən, orta əsr miniatürçülərinin rəsmlərindən gə-
lən zəriflik, poetik dünyagörüşünün zərgər incəliyi 
Fikrət Sadıq istedadının başlıca xüsusiyyətidir.” 

Rəsul Rza 
 
Şairin tərcümeyi-halından bəzi məqamlar: 
Fikrət Abbas oğlu Sadıqov – Fikrət Sadıq 30 may 1930-

cu il tarixdə Azərbaycanın qədim şəhəri Şamaxıda anadan ol-
muşdur. Burada ibtidai təhsil aldıqdan sonra Bakıda sənət mək-
təbini bitirmiş və Gəncədə, Naftalanda, Tərtərdə neft kəşfiyyatı 
sahəsində işıqçı-montyor işləmişdir (1946-1952). Orduda hərbi 
xidməti başa vurub Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologi-
ya fakultəsində təhsil almışdır (1956-1961). Ədəbi fəaliyyətə 
tələbəlik illərindən universitet nəşriyyatının buraxdığı “Gənclik 
nəğmələri” almanaxında “Artist” və “Ana əli” şeirləri ilə başla-
mışdır. O, universitetin Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında 
baş laborant, Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasında elmi re-
daktor, şöbə müdiri, “Gənclik” nəşriyyatında redaktor, şöbə 
müdiri, Cəfər Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasın-
da elmi-kütləvi və sənədli filmlər birliyində baş redaktor 
(1961-1975), Azərbaycan Yazıçılar Birliyində bədii ədəbiyyatı 
təbliğ bürosunun direktoru olmuşdur. Hazırda Azərbaycan Ya-
zıçılar Birliyində şeir üzrə məsləhətçidir. 

Bakıda və Moskvada nəşr olunmuş 25 kitabın müəllifidir. 
İlk kitabı – “Cığır” 1963-cü ildə “Gənclik” nəşriyyatında işıq 
üzü görmüşdür. Sonralar “Ömrün bir günü” (1965), “Dəniz kü-
çəmizə gəlir” (1968), “Sevgi yağışı” (1970), “Cırtdan hara get-
mişdi” (1970), «Ранение дома» (M., 1970), “Bala kirpi” 
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(1972), “İşığın yaşı” (1974), «Вечерняя песня» (M., 1974), 
“Göydə nə var” (1978), “Ağ cığır” (1979), “Yerdən göyə 
ümid” (1981), “Gəlin, dənizi yuyaq” (1988), “Dünya öz işində-
dir” (1991), “Seçilmiş əsərlər” (1991), «Надежда от земли до 
неба» (M., 1995), «Белая тропа» (M., 1995), “İşlə ev arasın-
da” (1997), “Şeirli əlifba” (1998), “Bir parça vətən” (1998), 
“Gözlədiyim ömür” (2001) və s. kitabları çap olunmuşdur. 
Onun “Məmməd Arazdan yeddi söz”, “Ədəbi etüdlər”, “Musi-
qinin işığında yol getmək olar”, “Adını de, səni tanıyım” və b. 
publisist yazıları və məqalələrindən ibarət “Sərhəddə səhər” 
(1994) kitabı vardır. Fikrət Sadıq əsasən lirik şair olsa da, həm 
də epik əsərlər müəllifi kimi tanınmış və “Qərib at – Qəribə 
at”, “Çiçək qan”, “Buz nənni”, “Dava istəməyən ulus”, “Səfil, 
dahi Pirosman”, “İşığın yaşı”, “Ömrün bir günü”, “Vətənin əl 
boyda daşı”, “Səs”, “Arzu bulağı”, “Sevgi yağışı” və s. poema-
ları ilə oxucuların məhəbbətini qazanmışdır. 

Fikrət Sadıq nəşr və dramaturgiya sahəsində qələmini sı-
nayaraq maraqlı hekayələr, pyeslər və ssenarilər yazmışdır. 
Pyesləri (“Bir parça vətən”, “Oğul”, “Biri vardı, biri yoxdu”) 
Bakıda, Şamaxıda, Lənkəranda tamaşaya qoyulmuş, ssenariləri 
üzrə sənədli (“İçəri şəhər”, “Naxçıvan-50”, “Süleyman Rüs-
təm”) və cizgi filmləri (“Cırtdanın yeni sərgüzəştləri”) çəkil-
mişdir. 

Fikrət Sadıq 1991-ci ildə Dövlət mükafatına layiq görül-
müşdür. Prezidentin fəxri təqaüdçüsüdür. Üç oğlu, bir qızı, 
dörd nəvəsi var. 

Mənə belə gəlir ki, Fikrət Sadıq haqqında yazmaq təkcə 
milli şeirimizin son 40 ilində yetişmiş ən parlaq simalarından 
biri barədə söz açmaq deyil, həm də ümumiyyətlə Azərbaycan 
poeziyasını XXI əsrə gətirib çıxaran ideya-bədii təkamül barə-
də fikir yürütmək deməkdir. Şairin poetik məramnaməsi kimi 
səslənən: 

 

..Yalan təriflənəndə, 
Doğru təklənəndə, 
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Yazmamaq olmur 
...Ömür əzablı yoldursa, 
Acılarla doludursa, 
Birinin yoxudursa, 
Birinin varıdırsa,  
İnsan insanın canavarıdırsa,  
Yazmamaq olmur. 
  (“Yazmamaq olmur”) 

 

– misraları əsas sənətin mahiyyətini və həqiqi sənətkarın estetik 
amalını (idealını) nişan verməklə onun həm milli, həm də 
ümumbəşəri tələbat və ehtiyaclara cavab olaraq sosial zərurət 
şəklində meydana çıxmasını çox dəqiqliklə ifadə edir. Elə ona 
görə də Fikrət Sadığın ənənəvi poeziya üzərində təşəkkül tap-
mış müasir bədii təfəkkürü bir tərəfdən “nimdaş qafiyədən qu-
laqlar qabar, hardansan, üzə çıx, təzə qafiyə” (“Qafiyə”) qətiy-
yətli xitabı ilə köhnəliyin dil-üslub-forma mirasını rədd edir, 
digər tərəfdən isə həmişə, hər dövrdə orijinal şair kimi doğul-
mağın mütləq şərtini poetik düstura çevirir: 

 

İçindən dərd boylanmasa, 
Şeir-şeir olmaz, bala! 
  (“Köhnə qafiyə”) 

 

Məhz bu baxımdan Nəsimi, Hafiz, Füzuli, Şekspir, Hay-
ne, Bayron, Puşkin, Seyid Əzim, Sabir, Hadi, N.Hikmət, 
S.Vurğun, M.Müşfiq, R.Rza.. və neçə-neçə söz-sənət səməndə-
rini yaradan səbəb və zərurət Fikrət Sadıq üçün də öz ictimai-
milli, ictimai-bəşəri həqiqət məqamını saxlayır: 

 

Dərd məni şair elədi, 
Dərdimə məlhəmdir şeir, 
Ən ağır günümdə mənə 
Ən yaxşı həmdəmdir şeir 
  (“Şeir”) 

 

Lakin şairin lirik qəhrəmanı məişət problemlərindən, şəx-
si çatışmazlıqlardan irəli gələn fərdi-intim dərd-qüssəsi ilə sı-
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zıldayıb, inildəyib həyatın dibinə çökmüş, pessimizm burulğa-
nına düşmüş adi bir insan deyil, o, “ölümdən niyə qorxum ki, 
doğulanda ölmüşəm mən” (“Etiraf”) həqiqətini dərk etmiş bir 
şəxsiyyətdir. 

 

Ömrüm məhkəmədir mənim, 
Göz açandan müqəssirəm. 
Bu dünya-zülmətxanada 
O vaxtdan işıq gəzirəm. 

 

Heç təsadüfi deyil ki, görkəmli sənətkarımız Anar Fikrət 
Sadığın ədəbiyyatımızda tutduğu yeri “işıqlı və uca”, şəxsiyyə-
tini isə “işıq, təmizlik, paklıq təcəssümü” hesab edir. “İşıq və 
xeyirxahlıq şairi” (S.Rüstəmxanlı), “İşıq ömrü” (Musa Yaqub) 
və bu kimi epitetlər Fikrət Sadığın yaradıcılığını sərrast şəkildə 
açıb göstərir. Bəs bu işığın mənbəyi harada və istiqaməti hansı 
tərəfədir?! 

Hər bir insan öz zatında, cövhərində olan şeyə can atır. 
Fikrət Sadığın də poetik “mən”indəki işıq, nur onu məhz belə 
bir yola, axtarışa yönəldir, təhrik və sövq edir. Bu işıq şairin es-
tetik amalıdır – yerdə tapa bilməyəndə göylərə üz tutur. Mər-
hum fantast-yazıçı Namiq Abdullayevə həsr etdiyi “Yerdən göyə 
ümid” şeiri bizcə müəllifin sadəcə canlı, şüurlu varlığın yaşadığı 
başqa bir planet axtarışı deyil, lirik qəhrəmanın təhtəlşüur şəkil-
də ideal dünya, ülvi bir həyat, kamil bir insan təşnəliyidir: 

 

Var, hardasa var, 
Yaxında, uzaqda deyə bilmirəm, 
Əlim çatmır, 
Ünüm yetmir, 
Hələ qapısını döyə bilmirəm. 
...Amma var! 
Var, hardasa var, 
İnanıram əvvəl axır 
Cavab gələcək o başdan, 
Ağır dərddir, 
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bu boyda kainatda 
Yalqız qalmaq bu yaşda. 

 

Bu qəhrəman üçün idealsız ömür əslində fəci bir taledir! 
Onun qəlbindən süzülən kədər və həsrət-məhz arzusunda oldu-
ğu, can atdığı, qovuşmaq istədiyi gur işıq selinin-idealın yoxlu-
ğu ilə şərtlənmişdir. Axı onun özü də etiraf edir ki, artıq bu real 
dünyada “insan olmaqdan bezmişəm, ağac olmaq istəyirəm”. 
Həmin işıqlı ülviyyət və ruhaniyyət aləmində isə yenidən in-
san, özü də daxili-mənəvi adilikdən aliliyə, naqislikdən xalisli-
yə yüksəlmiş bir insan kimi dərd-qüssəsi, müşkülü, problemi, 
bədbəxtliyi, nifrəti, davası, hərbi olmayan bir cəmiyyət içrə ya-
şamaq – bax, şairin estetik idealı budur. “Burda bir gün görmə-
dim, bəlkə orda nəsə var?” (“Təzadlar”) poetik ümidi isə belə 
bir ideal təşnəliyindən doğur. 

Fikrət Sadığın “Əzabdı”, “Ağılar”, “Allahın məkanı”, 
“Ruh”, “Çevrə”, “İnsan”, “İki mələk”, “Çərxi-fələk”, “Yadda-
şın qayıtması”, “Məhəmməd Hadiyə” və s. şeirləri həyatın mə-
nası, insanın mahiyyəti, dünyanın əvvəli və axırı barədə poetik 
düşüncələr kimi oxucu qəlbinə sirayət edir. O, qələm dostu 
mərhum İsa İsmayılzadənin xatirəsinə həsr etdiyi “Gözlədiyim 
ömür” şeirində deyir: 

 

Bir də gəlsəm bu dünyaya, 
Bütöv, azad və bölünməz Vətənimin göylərində 
Gəzəri bulud olaram. 
Yalnız o vaxt gözlədiyim 
Ömrümdən razı qalaram. 

 

Bəli, şairin sənət amalı aydın və konkret şəkildə ifadə 
edilib. Başqa bir şeirində isə yazır: 

 

Mən çox arzuma çatmışam, 
Bir arzum qalıb dünyada. 
Öləndən sonra hardasa- 
Dönüb olum əks-səda. 
  (“Əks-səda”) 
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İnamla demək olar ki, Fikrət Sadıq sənəti və şəxsiyyəti 
elə indinin özündə oxucuların, Azərbaycan xalqının qəlbində 
özünəməxsus şəkildə əks-səda yaratmış, milli ədəbiyyatımızın 
üzvi bir hissəsinə çevrilmişdir. 

 
“Versiya” qəzeti, 17 avqust 2002, № 10 
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MƏNALI VƏ DƏYƏRLİ 65 İL 

 
Mübaliğəsiz demək olar ki, Azərbaycanda Əlibala Hacı-

zadə kimi populyar olan, sevilən, xüsusilə gənclər arasında ki-
tabları əldən-ələ gəzən yazıçılarımız bəlkə də barmaqla sayıla-
caq qədərdir. 

Oxucu məhəbbəti isə boş yerdən yaranmır – sənətkarın öz 
qələmini ürəyinin qanına batıraraq yazdığı, qəlblərə nəqş etdiyi bə-
dii lövhələr, canlı obrazlar və ehtiraslı düşüncələrlə qazanılır. Bu 
mənada Əlibala müəllim xalqımıza məhrəm olan yazıçıdır. Onun 
əsərlərinin əsas ideya-estetik keyfiyyəti də məhz məhrəmlikdədir. 
Həyatı, insanları, xüsusilə, qadın qəlbini dərindən öyrənib bilməklə 
təsvir obyektinin bədii təhlilini vermək, obrazın daxili aləmini, 
onun ən incə guşələrini açıb göstərmək – Ə.Hacızadə yaradıcılığı-
nın başlıca prinsipidir. Elə ona görə də oxucu üçün sevimli və doğ-
ma olan bu obrazlar bir həmdərd və sirdaş kimi onun şəxsi həyatına 
daxil ola bilirlər. Mürəkkəb insan taleləri, keşməkeşli ömür yolları, 
odlu-alovlu məhəbbət səhnələri, dramatik və tragik hadisələr... bax 
Ə.Hacızadənin romanlarını – “Təyyarə kölgəsi”, “İtkin gəlin”, “Əf-
sanəsiz illər”, “Ayrılığın sonu yoxmuş”, “Dünyanı tanı” və həmçi-
nin, başqa əsərlərini oxunaqlı edən əsas xüsusiyyətlərdir. 

Ə.Hacızadənin əsərlərində mənim diqqətimi cəlb edən əsas 
leytmotivlərdən biri- ölümün təsviri və ölüm haqqında yazıçının 
bədii-fəlsəfi düşüncələridir. O, həyat həqiqətindən çıxış edərək, 
ölüm səhnəsini bütün çılpaqlığı ilə bərbəzəksiz, olduğu kimi, yük-
sək sənətkarlıqla verməyi üstün tutur. Yazıçının qələmində ölüm – 
yoxluq, heçlik kimi deyil, varlığın başqa bir formada davamı kimi 
anlayış məzmunu kəsb edir. Oxucuya da ölüm yaşanan ömür üçün 
məsuliyyət təlqin edən labüd bir sonluq kimi təqdim olunur. “Ölüm 
insanı soyundururmuş, ölüm hər şeyin üstündən pərdəni götürür-
müş, sən daha vücudunun heç bir əzasını – gözəlliklərini də, əgər 
varsa, eyiblərini də mürdəşirdən gizləməyə qadir olmadığın kimi, 
ömrün boyu tutduğun yaxşı-pis əməllərini də kimsədən pünhan 
saxlamağa qadir olmursan... Sənin yoxluq dünyan başlayan andan 
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həyatda necə olmusansa, eləcə də qiymətini alırsan: yaxşı olubsan-
sa, yaxşı, pis olubsansa, pis... Daha o anlarda, günlərdə deyilənlərdə 
yalan olmaz, ikiüzlülük olmaz, haqq olar, həqiqət olar. Bəli, əsl 
haqq söz məhz o anlarda, o günlərdə söylənər sənin barəndə...” 

Bəli, yazıçının ölümlə bağlı bədii-psixoloji müşahidə və qə-
naətləri təkcə ayrı-ayrı obrazların konkret xarakterini müəyyənləş-
dirmək baxımından deyil, ümumiyyətlə, həyatı və insanı idrak nöq-
teyi-nəzərindən də çox əhəmiyyətlidir. 

Əlibala müəllim sadə, təvazökar və şərəfli bir sənətkar ömrü 
yaşayır. Çox böyük fəxri ad və təltif, mükafat və titulları olmasa da 
(hərçənd ki, madam ölkəmizdə belə bir şey qəbul edilib, onda 
Ə.Hacızadəyə bütün ad və mükafatlar layiqdir) və 1992-ci ildən bə-
ri bu bazar iqtisadiyyatı şəraitində heç bir kitabını çap etdirə bilmir-
sə də, yenə yazı masasının arxasındadır, çünki oxucular ondan ye-
ni-yeni əsərlər gözləyirlər. 

Mən Əlibala müəllimlə “Şəhriyar” qəzetinin redaksiyasında 
bir yerdə işləyəndə onun bir çox gözəl insani keyfiyyətlərini gör-
müşəm. İran İslam Respublikasına birgə səfərimizdə Əlibala müəl-
limin yol yoldaşlığını, böyüklə böyük, kiçiklə kiçik olmasını gör-
müşəm. Uzun müddət o, Əfqanıstanda tərcüməçi işləmiş, həm də 
elmi-pedaqoji fəaliyyəti ilə şərqşünas həmkarları və tələbələri ara-
sında böyük hörmət və məhəbbət qazanmışdır. Mən onun həmişə 
gənclərə qayğı və diqqətlə yanaşdığını, yeri gələndə hətta balaca bir 
uşaqdan sanki böyük bir insandan olduğu kimi üzr istədiyini (Teh-
randa pilləkənləri düşərkən 9-10 yaşlı bir oğlana təsadüfən qolu ilə 
toxunmuşdu) görmüşəm. 

Əlibala Hacızadənin – görkəmli yazıçı, şərqşünas, publisist, 
tərcüməçi olan yüksək mədəniyyətli bir ziyalının 65 yaşı tamam 
olur. Altmış beş il – nə çoxdur, nə azdır, ancaq ən əsası odur ki, 
mənalı və dəyərlidir. 

 
“Versiya” qəzeti, fevral 2001. Xüsusi buraxılış, № 1 
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İLKİNLİYƏ CAĞIRIŞ 

 
İnsan nə vaxt əslliyini saxlayır, öz həqiqi simasını qoru-

yur. Mənəvi bütövlüyü şərtləndirən hansı keyfiyyətlərdir? Mi-
zantropiya insan xislətinin təbii göstəricisi ola bilərmi? Ünsiy-
yət, ülfət mənəvi aləmin güzgüsü deyilmi? 

Şair Musa Yaqubun “Üzü bəri baxan dağlar” (Bakı, 
“Azərbaycan”, 1977) kitabını oxuduqdan sonra, bizi məşğul 
edən fikirlərin coğrafiyası təxminən belədir. Şair ülfət və xeyir-
xahlığı mənəvi bütövlüyün əsas komponentləri kimi tərənnüm 
edir: 

 

Mənimçin həmişə ümidgah olan, 
Bəxtimə açılan bir sabah olan, 
Könlümdə xeyirxah adamlar yaşar. 
Təkliyin niskili qəlbimə dolsa, 
Əllərim üşüsə, havada qalsa, 
Könlümdə xeyirxah adamlar yaşar. 

(səh. 9) 
 

Lirik “mən”i təklikdən, təhnalıqdan qurtaran, ona dar 
gündə həyan olan insanlar, məhz xeyirxah insanlardır. Bu cür 
insanlarla ünsiyyətdən lirik “mən” özü də nəcibləşir, xeyirxah 
olur və “bu ülfətdən ürəyimə xeyirxahlıq dolar mənim” (“Təzə 
əkin”, səh.10) deyir. 

Tənhalıq, yalqızlıq iki səbəbdən – obyektiv və subyektiv 
səbəblərdən baş verə bilər. Birinci səbəbdən irəli gələn yalğız-
lığa elin, obanın münasibəti aydındır. Şairin “lirik mən”i də bu-
nu öz həyat təcrübəsindən bilir: 

 

Xeyirxah adamlar gəldi karıma, 
Üstümdən yetimlik ötənə kimi. 

(səh.34) 
 

İkinci növ tənhalığa münasibətdə isə cəmiyyət amansız-
dır. İnsanları sevməyən, daxilən onlarla bağlanmayan, bağa ki-
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mi öz qınından çüxmayan bu “qılaflı adamlar” cəmiyyətdə süd 
içində milçəyə bənzəyirlər. Şair bu mizantropların mənəvi çü-
rüklüyünü, həyat fəlsəfəsinin puçluğunu, köməksizliyini, tən-
halığını belə ifadə edir: 

 

İndi bildim tək qovaqlar nə çəkir 
Yarpaqları danışır öz-özünə... 
Tənha çiçək boz daşa da sığınar 
Küləklər də yarar tənha buludlu. 

(səh.48) 
 

Musa Yaqub adamsevməzliyi, tənhalığı təkcə mənfi bir 
keyfiyyət kimi pisləmir, onu eqoizmdən doğan insan faciəsi ki-
mi təqdim edir. Yalğızlığın faciəvi məzmunu “Təkqayada bitən 
vələs” (səh.41) və “Qarağaclar” (səh.47) şeirində poetik şəkildə 
açılır: 

 

Quruyurlar ayaq üstə bu ağaclar, 
Bəlkə yaxın olsaydılar 
Arxa durub bir-birinə 
Qurumazdı qarağaclar, qarağaclar. 

 

Lakin şair belə bir düzgün qənaətə gəlir ki, insansevərlik 
və nəciblik, xeyirxahlıq və ülfət ümumən insanların əksəriyyə-
tinə xasdır. O, üzünü oxucuya tutub “bir-iki bədxahdan ötrü xe-
yirxah eldən incimə” deyir. Şairin əxlaq konsepsiyası belədir: 
ülfət və xeyirxahlıq insan mənəviyyatının atributlarıdır.  

Musa Yaqubun şeirlərini oxuyanların hamısı bir səslə de-
yər ki, o, təbiət vurğunudur. Bəlkə də təbiətə vurğunluğun nəti-
cəsidir ki, şairin qurduğu təşbehlər, məcazlar, yaratdığı obraz-
lar silsiləsi təbiətdən qidalanır. Təbiət, bir növ şair üçün hazır 
obrazlar arsenalıdır. Lakin təbiət, hər şeydən əvvəl Musa Ya-
qub üçün gözəllik və ahəngdarlıq, paklıq və ülvülük mücəssi-
məsidir. Təbiət xeyirxahlıq, nəciblik, təmizllik, saflıq mənbəyi-
dir. Deməli, əslində bu keyfiyyətlərin kəmiyyəti təbiətlə olan 
ülfətin, ünsiyyətin dərəcəsindən asılıdır. İnsan təbiətə nə qədər 
yaxınlaşarsa, bir o qədər də xeyirxah, nəcib, insansevər olar. 
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Və əksinə. Odur ki, şair təbiətə qarşı amansızlığı pisləməklə 
yanaşı, təbiətdən ayrı düşməyin fəlakətli nəticələrini də xəbər 
verir.  

Kitabın ümumi ruhu təbiətə çağırış təsiri bağışlayır. Bu 
çağırış ilkinliyə, xeyirxahlığa, ülfətə, insaniliyə çağırışdır. Şai-
rin lirik “mən”i də məhz: 

 

Öz yuvamda pərvaz idim, göylərdən də 
Qalmaz idim,  
Bu dağlarla həmraz idim, heyf, uçdum  
Qucağından. 

(“Beytlər” səh.19) 
 

– deyərək öz keçmişini ürək ağrısı ilə xatırlayır, ana təbiətdən 
ayrı düşməklə təbiilikdən, ilkinlikdən, xeyirxahlıq və insaniy-
yətlik mənbəyindən uzaqlaşdığını dərk edir. “Beş-altı günlük”, 
“Dağlar, məni qəbul edin”, “Bağışla məni”, “Torpağı duymaz-
san sən mənim kimi”, “Beytlər” əsl poeziya nümunələri olaraq 
göstərir ki, şairin estetik idealı təbiətin təlqin etdiyi gözəl, ülvi, 
təbii duyğuların axarı istiqamətindədir: 

 

Torpaq olub ilkin andım, mən pərvanə  
vətən odum, 
Ya bir yanıb kül olmadım, ya doymadım  
Çırağından. 

 

Bəli, təbiətin təlqin etdiyi gözəl duyğular, fikirlər... Məhz 
bu gözəl duyğular, fikirlər insanı daha da gözəlləşdirir. Təbiə-
tin bizə verdiyi keyfiyyətlərin ilkin xarakterini böyük mütəfək-
kir F.Bekon vaxtilə göstərmişdi. Məqaləni də ingilis filosofu-
nun sözləri ilə qurtarırıq. F.Bekon təbiətin insan orqanizmində-
ki təzahürünün iki forması haqqında demişdir: “Təbiət hər bir 
adamda ya taxıl, ya da alaq otu kimi cücərir. Qoy o, vaxtında 
birincini sulasın, ikincini isə məhv etsin.” 
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ƏLƏKBƏR SALAHZADƏ: “XATİRƏ ÇİÇƏYİ” 

(Bakı, “Yazıçı”, 1982) 
 
Ə.Salahzadənin ötən il “Yazıçı” nəşriyyatı tərəfindən çap-

dan çıxmış şeirlər və poema kitabı belə adlanır. Nəşriyyat tərə-
findən kitaba verilən annotasiyada deyildiyi kimi, şeirlərin ço-
xusunu Vətən torpağına, sadə əmək adamlarına məhəbbət sə-
ciyyələndirir. Müəllif ana yurdun hər qarışına poetik gözlə ba-
xır, müasirlərimizin arzu və düşüncələrini, sevgi hisslərini sə-
mimiyyətlə qələmə alır: 

 

Tarixini sıx yaşına, 
dünənindən bu gününə 
nəyi varsa yığ canına, 
yurdunun od parçasıtək 
çıx dünyanın hər yanına!... 
   (“Vətən”) 

 

Şairin vətəndaşlıq lirikasını gözəl xarakterizə edən bu mis-
ralar kitaba daxil olan şeirlərin vahid bir qayəsi kimi səslənir. 

Assosiativ şeirin kamil nümunələrini yaradan Ə.Salahzadə 
həyat, insan, ömrün mənası və s. barədə bədii-fəlsəfi düşüncə-
lərə dalır. Xoşbəxt və firavan həyat, gəncliyin verdiyi nəşə bizə 
belə bir acı həqiqəti unutdurur ki, “ikinci bir gündə, ikinci bir 
yerdə, ikinci bir ana doğmur insanı bir də!” Şairin bu fikri oxu-
cunu da düşündürür, onu yaşamağa, yaratmağa tələsdirir. 

“Göl qırağında gül” metaforik çevrilməyə gözəl nümunə 
olan şeirdir. Finaldakı misralar bədii akkord səviyyəsində mü-
əllif niyyətini bütövlükdə bir obraz kimi ifadə edə bilir: 

 

Dağda kiçicik bir göl, 
düşüb gül ayağına, 
Qorxur bir-iki ləpə 
Qalxa gələ yaxına. 

 

Gül zəriflik və təmizlik, təravət və lətafət rəmzidir. Onun 
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ayaqlarına düşən, yalvaran gölü və onun uzanan əllərini – ləpə-
ləri oxucu aydın şəkildə görür. Gül isə bu əllərin ona toxunma-
sından qorxur və oxucunun gözləri qarşısında həya, ismət və 
bəkarət təcəssümü olan bir qız obrazı canlanır. 

“Torpaq”, “Rənglər rəngi”, “Qırx birdə doğulmuşlar”, 
“Əsrin səksən sənəsi”, “Ölüm unutdurur” kimi şeirlərdə şair 
adi predmetlərdən, kiçik detallardan bədii ümumiləşdirmələrə 
körpü sala bilir. 

Ə.Salahzadə söz üzərində ciddi işləyir. Hər misra, hər beyt 
gərgin axtarışların bəhrəsi kimi meydana çıxır. “Əsrin səksən 
sənəsi” şeirində bir qədər arxaik olan sənə – il sözü təkcə [s] 
səslərindən ibarət alliterasiya yaratmaq üçün işlədilmir. O, şair 
niyyətinin poetik ifadəsinə xidmət edən zəruri bir leksik vahid 
kimi çıxış edir. 

Yığcamlıq, lakonik deyim tərzi Ə.Salahzadə yaradıcılığına 
xas məziyyətlərdəndir. 

 

Bu qablar az-az tapılar, 
şilləsinə tablar vaxtın. 
 (“Lahıc əks-sədası”). 

 

Yuxarıdakı misralar dekorativ-tətbiqi sənətin qədimliyini 
və onun davamlı ömrünü bədii dillə əks etdirir. Həcmcə kiçik, 
lakin mənaca tutumlu “Balaban”, “Şüa”, “Sarı inək”, “Beçə” 
şeirləri Ə.Salahzadənin yaradıcılıq manerası haqqında aydın tə-
səvvür yaradır. “Elə bil ki, yamyaşıl bir gül parçasıdır göl”, 
“Xoruzun da gözlərinə yapışmışdı yuxu dadı”, “ot heykəli-ta-
yalar”, “dəniz, dalğa dişli dəniz” tipli bədii cümlə və ifadələrə 
kitabda tez-tez rast gəlmək olar. 

Ələkbər Salahzadənin ənənəvi mövzulara orijinal münasi-
bət səyi, predmet və hadisələrə öz görüş nöqtəsindən baxmaq 
arzusu, çoxsaylı obrazlar silsiləsi yaratmaq təşəbbüsü, çeynən-
miş, qəlibə çevrilmiş bənzətmələrdən qaçmaq cəhdi çox vaxt 
uğurla realizə edilərək, öz konkret bədii formasını tapır. 

“Su üzündə tənha balıq” poeması aktual mövzuda yazılıb. 
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Ancaq fikrimcə, Tur Heyerdalın və onun on bir nəfərlik ekspe-
disiyasının göstərdiyi rəşadət, şücaət fikrimizcə, daha dolğun 
və qabarıq təsvirə layiq idi. 

Kitabda şairin imkanlarından aşağı səviyyədə duran şeirlər 
və ayrı-ayrı misralar, beytlər də vardır. “Qədim qalalar kimi 
nar”, “Vaxt”, “Zəng”, “Qrip”, “Bulud” şeirləri bizcə ümumilik-
də zəif yazılardır. 

Ə.Salahzadə müasir poeziyamızın ən istedadlı nümayəndə-
lərindəndir. Haqqında söhbət açdığımız “Xatirə çiçəyi” kitabı 
belə bir qənaətə gəlməyə inam, ümid verir ki, qarşıda oxucuları 
şairlə yeni-yeni uğurlu, sevincli görüşlər gözləyir. 

 
“Qurucu” qəzeti, 25 yanvar 1983, № 11 
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YUXULAR VƏ HƏQİQƏTLƏR 

 

(Namiq Abdullayev. “Gecələr uzanaydı...”  
Bakı, “Yazıçı”, 1980) 

 
Görkəmli fantast-yazıçı Artur Klark bir müsahibəsində 

demişdir: “Dövrümüz fantastikanın qızıl əsridir”. 
(«Литературная газета», 16 sentyabr 1981-ci il, № 38) 

Saysız-hesabsız fərziyyələr, arzular, düşüncələr elekrto-
nika və kibernetika, lazer və kosmos erasının ən xarakterik və 
aşkar əlaməti olsa da, biz yenə XX – qızıl əsrin tükənməz mö-
cüzələri qarşısında heyrətlənirik. Heyrətlənirik ona görə yox ki, 
bu möcüzələr bizi sirli, tapmacalı bir aləmə aparır və bu aləmin 
bağlı qapıları qarşısında düşünməyə məcbur edir. Xeyr! Hey-
rətləndirən odur ki, bu gün şüurumuza “Fantastika” kimi daxil 
olan bir ideya insanın nəhəng miqyaslı zəkası və gələcəyə yö-
nələn yaradıcı fantaziyası sayəsində çox qeyri-adi bir sürətlə 
gerçəkləşmə, aşkarlanma, adiləşmə imkanlarını artırır və gözlə-
nilmədən real fakta çevrilərərk həyatımızda sıçrayışlar yaradır. 
Elə bədii-elmi fantastikada da dünya ədəbiyyatında öz vətən-
daşlıq mövqeyini təcviredici, seyrçi, qeydedici işi ilə deyil, xə-
bərverici, nüfuzedici, təkanverici keyfiyyəti ilə qazanıb qoru-
muşdur.  

Elm və texnikanın əsaslarına dərin bələdlik, fitri sənətkar 
intuisiyası, mütərəqqi dünyagörüşü, alovlu ürək, güclü məntiqi 
təfəkkür – müasir dövrün A.Əzimov, İ.Yefremov, S.Lem kimi 
qüdrətli fantast-yazıçılarına məxsus əsas keyfiyyətlər bunlardır. 
Lakin əsl sənətkar hansı ədəbi növdə və janrda işləməsinə bax-
mayaraq, öz xalqının oğlu, öz zəmanəsinini övladıdır. Sosial-
fəlsəfi fantastikanın banisi H.Uells gələcək haqqında düşüncə-
lərində öz dövrünün qayğıları, problemləri ilə yaşayır. Onun 
yaradıcılığı bəşəriyyətin qarşısında duran mövcud qlobal prob-
lemlərdən təcrid edilmədiyi üçün, insanlığın səadəti haqqında 
arzuların davamı olduğu üçün indi də öz ideya-estetik 
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əhəmiyyətini saxlayır.  
“1960-cı illərin erkən vaxtında Sovet elmi-bədii fantasti-

kasında yeni dövr başlarkən, onun əsas mərkəzləri Moskva, Le-
ninqrad, Bakı və Kiyev idi”. (Гость из страны фантастики. 
Сборник рассказов. Москва. 1981.стр.7) 

Ön söz müəllifi tənqidçi N.M.Berkovanın bu sözlərini 
oxuyanda istər-istəməz iftixar hissi keçirirsən. Və buna da şüb-
hə etmirsən ki, Bakının 60-cı illər fantastikasının mərkəzinə 
çevrilməsində N.Abdullayevin əvvəlki üç kitabı az rol oynama-
mışdır. İndi artıq nəşr edilmiş dördüncü kitabı oxuyub başa vu-
randan sonra, inamla demək olar ki, respublikamızın sərhədlə-
rindən də uzaqlarda tanımanmağa, sevilməyə, haqqında söz 
açılmağa layiq professional fantast yazıçımız vardır.  

N.Abdullayev “Göy” hadisələrinə “Yer” problemlərindən 
yanaşan, xəyalın sürətli uçuşlarında ayağını yerdən üzməyən, 
öz sənət tekeskopu ilə insan adlı dünyaları tədqiq edən, mühit 
ilə şəxsiyyət arasındakı münasibətləri daxildən işıqlandıran, bir 
qəlbin tarixçəsini yaradan, bir ömrün çevrilmə və keçidlərini, 
gizli axın və cərəyanlarını öyrənən sənətkardır. Fantastika onun 
üçün öz yazıçı “mən”ini ifadə etmək, oxucu ilə canlı dialoqa 
girmək üsuludur. N.Abdullayev qələmə aldığı bütün mövzular-
da realist olaraq qalır və öz vətəndaş-sənətkar mövqeyinə möh-
kəm həyati dirəklər vurur. Yazıçının realizmi bəhs etdiyi mənə-
vi-etik problemlərin aktuallığında üzə çıxır, müasir insanların 
daxili aləminə nüfuzunda özünü göstərir.  

“Dirilmə” povestinin əhatə etdiyi həyat materialı zəngin, 
toxunduğu məsələlər rəngarəngdir: beynin informativ transpla-
tasiyası, teplopatiya, ölümün inkişafda zəruriliyi, uzun ömürlü 
insan üçün ağır bir yükə çevrilmiş əzici xatirələr, qravitasion 
translyasiya, özgə dünyanın ideal insanları, gözəlovların eybə-
cərliyi və s. Bütün bunlar povestin ideya-bədii struktur bütöv-
lüyünü təşkil edən ayrı-ayrı konkret vahidlər kimi təhlilə layiq 
olsalar da, “Dirilmə”ni intensiv ömrə, sürət dolu həyata çağırış 
– povest kimi qavramaq və qiymətləndirmək əsərin obyektiv 



Mədəniyyət, İncəsənət, Ədəbiyyat 

173 

ideya-məzmununa daha çox müvafiq gəlir. Həyatın hər bir tə-
zahüründə mövcud normalara sığmayan, adət edilmiş ölçüləri 
parçalayan və hələ qeyri-adi görünən sürət povestdə ehtiva 
olunmuş bədii materialın mehvər oxudur. Məsələ təkcə onda 
deyil ki, Xəyalın nişanlısının xəstəlikdən vəfat etmiş Arazın 
bədənində “məskən” salaraq “dirilən” özgəplanetli ikinci Araz 
kitabları çox qeyri-adi bir sürətlə oxuyur, onları nöqtəbənöqtə 
hafizəsinə həkk edir (lazım gəldikdə əhəmiyyətsiz nə varsa 
yaddaşından silir), qısa bir müddətdə - ilyarıma ali tibb təhsili 
alır, alim olur və yaxud yüksək tezlikli səsləri eşidib başa dü-
şür, vaxta qənaət edir. Araz zəngin mənəviyyatlı, intellektual 
bir şəxsiyyət olmaqla, sürətə əxlaqi-fəlsəfi kateqoriya kimi ba-
xır, onu həyatın və elmin inkişafında mühüm amil hesab edir 
və öz fəaliyyətində bü sürətə arxalanaraq yaşamağa, yaratmağa 
tələsir. Bu səbəbə görə də insan ömrünün dəyərini onun xalqa, 
bəşəriyyətə nə dərəcədə intensiv xidmət etməsi ilə ölçür.  

Povestin maraqlı süjet xətlərindən biri – Araz və Xəyal 
münasibətidir. İkinci dəfə sevmək mümkündür. Bəzən bu sevgi 
əvvəlkindən daha dərin, daha qüvvətli ola bilər. Şübhə və tə-
rəddüdlər, iztirab və ziddiyyətlər son nəticədə məhəbbətə çev-
rilsə də, müəllif oxucunu intizarda qoyur. Ona görə intizatda 
qoyur ki, Xəyal ilə “ikinci” Araz arasındakı yaxınlıqda “Yer” 
ilə “Göy” fərqi var və Xəyalın məhəbbəti heyrət, qorxu və pə-
rəstişdən mayalandığı üçün bu ilvi (indiki halda həm də xəyali) 
hissin ailə səadəti yarada biləcəyi şübhə doğurur. Odur ki, göy-
lər oğlu Arazın yerlər qızı Xəyal ilə evlənməsi bir növ simvolik 
məna daşıyır. Estetik-etik idealın konkret təcəssümü olan Araz 
özü ilə birlikdə Yerə qeyri-adi qüdrət, cürət və sürət gətirir. 
Sanki, Yer sivilizasiyası kənardan peyvənd edilir və əsl oyan-
ma, yaranma, dirilmə gözlənilir. Kim bilir, bəlkə, bu peyvənd 
və onun nəticəsində dirilmə mümkündür, bəlkə də zəruridir. 

Kitaba daxil olan əsərlərdə ideal həsrəti, ideal yanğısı 
güclüdür. Ayrı-ayrı obrazların mövqeyi, vəziyyəti, münasibəti 
arxasından yazıçı idealının konturları tamlıqda vəhdət təşkil 
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edərək, kamil bir həyat və insan təsəvvürü yaradılır. Bu təsəv-
vür real əsasa malik olduğundan oxucuya xülya təsiri bağışla-
mır. Bəlkə bu kamilliyə qovuşmaq yolunda onu səfərbər edir.  

Bəhram ilə Leylanı (“An”) bir dam altında yaşamağa 
məcbur edən ailə-nikah münasibətləridir. Bəhram günəşin sir-
lərini öyrənmək istəyir, ancaq Leylanın könül dünyasındakı 
müəmmaları aça bilmir. Leyla ulduzların möcüzəli poeziya və 
musiqisinə vurğundur, amma Bəhramın prozaik və praqmatik 
“mən”inə laqeyddir. Birinin rasional xarakteri digərinini ro-
mantik təbiəti ilə uyuşmur. Leyla hələ gənclik illərindən (təkcə 
Leylamı), ürəyində bir ideal bəsləyir. Bu ideala bir an qovuş-
maqla, Leyla mənəvi sıxıntılar və sarsıntılar içində keçən öm-
rünün şeiriyyətdən, fərəhdən və sevincdən məhrum bir quru nə-
fəs olduğunu dərk edir. Elə dərk etdiyindəndir ki, oyanmış şəx-
si ləyaqət və dəyanət duyğusunun təsiri ilə ərindən ayrılır və öz 
idealı olan xəyali adamla keçirdiyi o xoşbəxt anın müqəddəsli-
yini qoruyur. “Nə isə Leyla üçün anlaşılmaz, izahedilməz, gö-
zəl bir hadisə baş verdi. Cəmisi bircə an. Bəlkə də bu anı yaşa-
maq bütöv bir həyata dəyərdi... Bu hissi həyatda yalnız bir an 
yaşamaq mümkündür”. 

Gəlin yaşadığımız ayrı-ayrı xoşbəxt saniyələrə, dəqiqələ-
rə mistik bir don geyindirməyək, onları çoxaldaq və qoy bu şi-
rin anlar bütün həyatımız qədər sürəkli olsun – hekayənin təl-
qin etdiyi fikir belədir.  

Həyata keçmiş yuxu, yoxsa yuxuya dönmüş həyat?! Na-
ğıllardakı göydən düşəcək üç alma həsrəti ilə əlləri qoynunda 
gözləmək, yoxsa divlərə Məlikməmməd dözümü və cəsarəti ilə 
qalib gələrək, gənclik və gözəllik ağacını xilas etmək?! Həyatın 
dolanbac labirintlərinə düşən andan tale kompasının xoşbəxtli-
yə tuşlanmış əqrəbləri istiqamətində özünə yol açmaq, yoxsa 
yuxulardakı idillik həyatın nəşəsi ilə xumarlanmaq? Ayxanın 
(“Mənim məxmər gecələrim”) və Kəmalənin (“Gecələr uza-
naydı”) şəxsi həyatı ilə tanışlıqdan sonra, biz bu suallar ətrafın-
da düşünürük. Hər iki obrazı ümumi bir cəhət birləşdirir: möv-
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cud həyatın dözülməz monoton ritmi və bundan irəli gələn zə-
ruri tələbatlar. Həm Ayxan, həm də Kəmalə irreal aləmin – yu-
xuların yaratdlğı xoşbəxtlıik illüziyaslı sayəsində real gerçəkli-
yin iztirab və qayğılarından müvəqqəti azad olurlar. Xarakte-
rikdir ki, müəllif öz qəhrəmanlarının ehtiyaclarını bioloji-fizio-
loji əsaslardan məhrum etmir, onları bir canlı varlıq kimi hiss 
edir və ehtirasları ilə, həvəs və arzuları ilə birlikdə tanıdır. 
Məhz buna görə də Ayxanın və Kəmalənin yuxularındakı frey-
dist çalarlar onların həqiqətən can atdıqları bir aləmin tam 
mənzərəsini cızmağa kömək edir. Lakin yazıçı, doğru olaraq, 
seksual tələbatı hekayələrin əsas pafosu və ideya-bədii leytmo-
tivi kimi vermir, surətləri də yalnız şəhvani duyğuların əsiri ki-
mi təsvir etmir; o bütün bunların ruhi-mənəvi ehtiyaca çevrildi-
yinin və bu çevrilmədə insan mahiyyətinin mühüm dəyişikliyə 
uğradığını tədrici gedən bir proses kimi izləməyə çalışır. Elə 
obrazların kamil bədii portretləri də məhz bu prosesdə yaradılır 
və oxucu nəyin keçici, ani, müvəqqəti və nəyin daimi, davamlı, 
əbədi olması üzərində düşünür və eyni zamanda, bir daha ina-
nır ki, kamil həyat tərzindən doğan xoşbəxtliyin ayrılmaz vəh-
dətdə olan iki əks qütbü – kişi və qadın təkcə fiziki-erotik sə-
bəbdən deyil, həm də mənəvi-etik baxımdan bir-birinə möhtac-
dır.  

N.Abdullayevin yaradıcılığına aid edilə bilən ideya-este-
tik məziyyətlərdən biri də odur ki, yazıçı həyatın dinamik və 
statik tərəflərini, rənarəng və standart cəhətlərini, əlvan və qə-
libvari formalarını, habelə bütün bunların malik olduqları ob-
yektiv məzmunu qarşılaşdırma və müqayisə etmə yolu ilə verə 
bilir. Eyni zamanda, oxucuya düşünmək üçün geniş meydan 
açır, onun sərbəst mühakimə yürütmək imkanını artırır.  

“Tənhalıq” hekayəsi bu cəhətdən səciyyəvidir. Hekayə-
nin bütün strukturu və intonasiyası tənhalığın faciəsi üzərində 
qurulmuşdur. Kosmik gəmini öz bədəni kimi duyan insan bey-
ni müxtəlif aparat və cihazların, robot və maşınların əhatəsində 
kainatın sonsuz ənginliklərini tək-tənha dolaşmaqdan bezir, isti 
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bir nəfəsə, canlı bir sözə həsrət şəkir. Tənhalıq labüd şəkildə 
ünsiyyət ehtiyatcı doğurur. Ünsiyyətin ən ali və ülvi forması 
məhəbbətdir. Veqanın fikrincə, məhəbbət konkret bir şəxsin 
keçirdiyi fərdi duyğudur və təkcə beyindən ibarət olan ürəksiz, 
qəlbsiz bir varlıq sevməyə qadir deyildir. Veqanın etirazı və in-
karı sintez maşını ilə surəti sonsuz sayda çoxala bilən, bir növ 
robotlaşan, maşınlaşan beynin simasız şəxsiyyətinə qarşı yö-
nəlmişdir.  

Əbədiyyət müqabilində bir qığılcım kimi yanıb sönən 
ömrümüz özündən sonra nə qoyur: alovlanan məşəl, yoxsa tüs-
tülənən kösöv? Bəlkə elə təkcə kiçik bir torpaq təpəciyinin üzə-
rində yüksələn və həmişəlik lövbər salmış gəminin yelkənsiz 
dor ağacını xatırladan mənhus görünüşlü başdaşı?! Fövqəladə 
ağlına, heyrətamiz gücünə müvafiq olaraq qeyri-adi arzularla 
yaşayan, öz ömrünün mənasını bəşəriyyətə təmənnasız xidmət-
də görən Kiborq (“Allah olma”) hər yeri cənnətə çevirmək və 
məhəbbət yuvasına döndərmək istəyir. Bu nəhəng varlıq insan-
lara bir günəş və yeddi planet bağışlayaraq intihar edir və heka-
yə kainatın yaranışında Allah ideyasını təsdiq etməklə insan 
qüdrətinə himn kimi səslənir. Lakin müəllif mövqeyində insa-
nın real arzularla yaşaması, ölçü hissini gözləməsi, öz yorğanı-
na görə ayağını uzatması barədə nöqteyi-nəzəri nə qədər doğru-
dursa, həddindən artıq güc və ixtiyar sahibi olmağın bir gün 
təhlükəyə çevrilə biləcəyi haqqında fikri bir o qədər mübahisə-
lidir. Axı güc özlüyündə vasitə olmaqla təsbit edilən məqsədin 
xarakterindən, məzmunundan asılıdır. Atom həm Xirosimalar 
və Naqasakilər səmasında bitən göbələk, həm də elektrostansi-
yalar və buzqıranlar sinəsində döyünən ürək ola bilər. Baxır ki-
min əlindədir və nə məqsədə xidmət edir.  

N.Abdullayevin yazı tərzinə yüksək ekspressivlik, ro-
mantik üslub, lirik təhkiyə hakimdir.  

Lakin bu xüsusiyyətlərin özləri də zəif əsərin ideya-este-
tik ləyaqətini artıra bilməz, necə ki “Uzaq dünyanın çiçəyi” he-
kayəsində artırmamışdır. Müəllif burada süjet-kompozisiya da-
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ğınıqlığına yol vermiş və obrazların heç birini xarakter səviy-
yəsində işləməmişdir. Bundan başqa əvvəllər zəif görünən bu 
qüsur – müəyyən bir elmi-bədii priyomun ifrat istismarı – bu 
hekayədə qabarıq şəkildə üzə çıxır. Hörmətli yazıçı özü də ra-
zılaşar ki, beyində surət yaratmaq, beyinə qoşulmaq kimi ma-
raqlı bir fantastik fərziyyə əsərdən-əsərə təkrar ediləndə öz ide-
ya-bədii effektini itirir.  

“Gecələr uzanaydı” kitabından görünür ki, Namiq Abdul-
layev həyat hadisələrinə və insan münasibətlərinə nüfuz etməyi 
bacaran, bədii ümumiləşdirmələrə meyl göstərən, təsvirdə psi-
xologizmə və lakonizmə üstünlük verən yazıçıdır. Mövzuya 
dərin bələdlik, yaradıcı təxəyyüldə sərbəstlik, süjet xəttində di-
namizm, həyati müşahidələrdə dəqiqlik, təhkiyədə lirizm onu 
bir nasir kimi xarakterizə edən müsbət keyfiyyətlərdəndir. Ya-
zıçı tez-tez görkəmli şəxsiyyətlərin həyatından aldığı faktlara, 
rəvayətlərə, müxtəlif elmi məlumatlara, xalq lətifələrinə, mə-
səllərinə müraciət edir və bütün bunları yerli-yerində işlətmək-
lə əsərin bədii dolğunluğunu, ideya tutumunu yüksəldir, eyni 
zamanda, oxucu təsəvvürünə və təfəkkürünə qida verir.  

Yaradıcılığının yetkin dövrünə qədəm qoymuş Namiq 
Abdullayev, söz yox ki, bundan sonra da öz yazıçı istedadının 
yüksək səviyyəsinə müvafiq olaraq sənət axtarışlarını davam 
etdirəcəkdir. 
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SİRDƏN KƏŞFƏ DOĞRU 

 
“Məhsuldarlıq” anlayışı adətən kəmiyyət artımı, miqdar 

çoxluğu mənasında işlədilir və insan fəaliyyətinə verilən qiy-
mətin mühüm göstəricisi hesab edilir. Ancaq bu da bəllidir ki, 
söhbət hər hansı bir artımdan yox, məhsulun, özü də keyfiyyət-
li məhsulun artımından gedir. Bu mənada bədii yaradıcıllığın 
məhsuldarlığının şeirin, hekayənin, pyesin və s.-nin hər cür say 
çoxluğu ilə müəyyənləşdirmək düzgün deyil. Eyni zamanda, 
hər hansı bir müəllifin vahid zaman müddətində əvvəlkinə nis-
bətən az ədəbi məhsul yaratdığını əldə əsas tutaraq onun qeyri-
məhsuldar işlədiyini güman etmək səhvdir. “Məhsuldarlıq” an-
layışına kəmiyyəti nəzərə almadan sırf keyfiyyət artımı kimi 
yanaşmaq hər bir sahədən daha çox, bəlkə ədəbi-estetik fəaliy-
yət sahəsində böyük səmərə verir.  

Şair Rüfət Zəbioğlunun “Sirrim, möcüzəm mənim” (Ya-
zıçı, 1978) kitabını oxuyub başa vurandan sonra, məni öz mü-
lahizələrimi deməyə sövq edən ilk səbəb yuxarıdakı düşüncələr 
oldu. Ancaq mən “Təbəssüm” (“Gənclik”, 1975) poema və şe-
irlər toplusunu haqqında danışmaq istədiyim kitabla müqayisə 
edib şairin yaradıcılığında ikincinin irəliyə doğru bir addım ol-
duğunu sübut etmək fikrində deyiləm. Əslində “Təbəssüm”də 
cəmləşən 80 şeir və bir poema, “Sirrim, möcüzəm mənim” ki-
tabında toplanan 36 şeir və üç poema ilə müqayisədə kəmiyyə-
tin azalması müqabilində baş vermiş keyfiyyət artımını əyani 
şəkildə açıb göstərməyə əsaslı imkan verir. Lakin biz elə şairin 
hələlik sonuncu olan poetik məcmuəsindən aldığımız təəssüratı 
oxucu ilə bölüşdürsək, müəyyən mənada izlədiyimiz məqsədə 
çata bilərik.  

Kitab “Azərbaycan” poeması ilə açılır. Şair lirik düşün-
cələr və ricətlər, orijinal metaforalar və epitetlər vasitəslə odlar 
diyarının bədii obrazını yaradır. Vətənin gözəllikləri, igid oğul 
və qızları, xalqın gələcəyə doğru yüksəlişi tərənnüm üslubunda 
təqdim edilir. Poema sanki bir oturuma, birnəfəsə yazılıb: 
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Azərbaycan, çırağımsan, şəfəqimsən, 
Tərlanımsan, üfüqümsən. 
Sən gücümsən, mən biləyin, 
Sən könlümsən, mən diləyin. 
...Azərbaycan, qismətimsən, 
Azərbaycan, ismətimsən. 

 

Vətən təkcə dağları və çayları, gölləri və meşələri olan 
coğrafi məkan deyil, o həm də bir xalqın əsrlərdən bəri forma-
laşan xarakteri, təşəkkül tapan mənəviyyatıdır. Vətən anlayışı-
nın belə əhatəli tutumda bədii dərki poemanın əsas leytmotivi-
dir və bunu şairin uğurlu işi kimi qeyd etmək lazımdır.  

Poemada insan əllərinin qüdrətini vəsf edən hissə bir 
himn təsiri bağışlayır və müəllif ilə Azərbaycan arasındakı 
oğul-ana münasibətinin poetik ifadəsinə çevrilir: 

 

Azərbaycan bu əllərlə.... 
Pöhrələnir, pərvazlanır... 
Bu əllərlə rəvanlaşır, 
Ahənglənir, avazlanır. 

 

Şair “min möcüzə görürəm mən, insan əli varsa harda” de-
yərək, oxucuya belə bir fikri təlqin edir ki, vətənin torpağına, 
daşına, “iksir” – insan əli dəyməsə təbiətin səxavətlə bəxş etdi-
yi nemətlər, gözəlliklər naqis qalar və tədricən məhv olub ge-
dər. Azərbaycanı səyahətə çıxan şair-əlbəttə, bu səyahət daha 
çox rəmzi-məcazi xarakter daşıyır – hər addımda vətən məhəb-
bətinin şirinliyini, ülviliyini duyur və keçdiyi həyat yolu ilə be-
lə bir həqiqəti dərk edir ki: 

 

Vətənə sevimli olmaq çətindir, 
Sevimli oldunsa səadətindir. 

 

 “Zirvələr” poeması müəllifin tarixi qələbələrimizə zəngin 
olan həyatına bir lakonik poetik baxışıdır. Yer üzündə sinifli 
cəmiyyətin, istismarın, ədalətsizlik və haqsızlığın olmasının 
harmoniyanın pozulması kimi mənalandıran şair dahi Leninin 
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tarixi xidmətini sərrast şəkildə belə qiymətləndirir: 
 

Lenin gəldi bu dünyaya, 
O, yetişdi ilkin haya. 
Bu dahinin zəkası ilə 
Bərpa oldu harmoniya. 

 

 “Əsrin, zamanın ilk zirvəsi”, Oktyabr inqilabı, sovet xal-
qının nailiyyətlər – zirvələr silsiləsinin başlanğıc halqasıdır. Şa-
ir bu zirvələrdən birinin – yeni tipli insan üçün sovet adamının 
formalaşmasını və onun bəşəriyyət üçün kamillik meyarına 
çevrilməsinin yüksək bədii fikir səviyyəsində təqdim edir.  

Təbiətdən, onun gözəlliklərindən, şəfaverici gücündən az 
yazılmayıb. Əgər desək ki, R.Zəbioğlunun təbiətə qarşı öz şü-
urlu münasibəti və bu münasibətdə öz görüş nöqtəsi var, yəqin 
ki, yanılmarıq. “Könlümün işığında” bölməsinə daxil olan bu 
mövzulu əksər şeirlərin mündəricəsi “insan-təbiət münasibəti, 
övlad-ana münasibəti”dir, ideyası ilə bağlıdır: 

 

Təbiət anamdır, mən ona 
Sipərəm, sipərəm, sipərəm. 

(“Mənim sevgim”) 
 

İnsan təbiətin övladırsa, onun bir hissəsidirsə, deməli elə 
müəyyən mənada o təbiətin özüdür: 

 

İlk yazda torpaqdan çıxan buxaram, 
Hirslənsəm qışam mən, gülsəm baharam. 
Mənəm çəmənlərdə min bir naxış da, 
Mənəm ildırırm da, sel də, yağış da. 

(“Təbiətəm”) 
 

R.Zəbioğlunun bu və ya digər dərəcədə təbiəti poetik pred-
metə çevirmiş olduğu digər şeirləri (“Gözündə bəslə”, “Olma-
yır”, “Kainat”, “Dünyanın təbiəti”, “Quşların səsi”) tam halda, 
“biz bütün canımız, qanımız və beynimizlə təbiətə mənsubuq” 
(F.Engels) fikrinini dolğun bədii ifadəsidir.  

Məlumdur ki, təbiətin qorunması sosial ekologiyanın bir 
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nömrəli problemidir və əslində aktual bir vəzifə kimi bütün bə-
şəriyyəti düşündürür. Şair təbiətin istismar edilməsinə, ekoloji 
tarazlığın pozulmasına qatrşı çıxır və bu prosesi bəşəriyyət 
üçün tədrici intihar hesab edir. “Amandır, qoruyaq təbioəti biz” 
çağırışı bu özünüqəsdin bu intiharın bütün dəhşətini duyan, in-
sanlığın gələcəyi haqqında düşüncələr dalan narahat bir şairin 
ürəyindən qopumuş nidadır. “Narahat” epiteti, düzünə qalsa, bu 
məqamda şair ovqatının, ruhi-mənəvi yaşantılarını bir o qədər 
də dürüst çatdıra bilmir. Burada daha çox təşviş, kədər və izti-
rab var. Elə ki, söhbət qığıldayan körpələrin gül nəfəsini yox 
etmək, yuvaları qaranquşsuz, zəmi və tarlaları , dağ və dərələri 
insansız qoymaq istəyən qara niyyətli “Ağ ev”dən gedir, şairin 
bu dərinləşən hisslərinə qəzəb və nifrət duyğusu da qarışır. 
(“Neytron”) 

Yeri gəlmişkən, qeyd etmək lazımdır ki, R.Zəbioğlunun 
şeirlərində siyasi kəskinlik güclüdür, qüvvətlidir. Şairin tənqid 
oxu təkcə imperializmin çürük siyasətinə yönəlməyib, o həm 
də həyatımızın eybəcər tərəflərinə tuşlanıb. “Haray-həşir” böl-
məsində gedən şeirlər satirik qələmin məhsulu olub tamahkarı-
lığı, rüşvətxorluğu, xudpəsəndliyi, harınlığı, qohumbazlığı, yer-
lipərəstliyi sərrast deyimlərləı və incə ştrixlərlə ifşa edir. Şair 
istehza, kinayə və sarkazm vasitəslə mənəvi boşluğa, daxili 
puçluğa qarşı hiddət və nifrət oyadır. (“Bundan belədir”, “Ye-
ri”, “Acgöz”, “Bəs sən nəsən”, “Biabır oldu”, “Eybəcər”, “Ba-
yatı-78” və s.). 

Bu bir həqiqətdir ki, son illər istər poeziyada, istərsə nəsr-
də bir sıra müəlliflərin yaradıcılığında ülvi məhəbbətin, Leyli-
Məcnun səviyyəli eşqin tərənnümü əvəzinə,yüngül və keçici 
hisslər, bayağı və natural səhnələr, erotik münasibətlər və ya-
xud qondarma, süni əhvalatlar, qeyri-səmimi, saxta yalvarışlar, 
iniltilər baş alıb gedir. 

R.Zəbioğlunun məhəbbət lirikası təbii və ülvi hisslərdən 
yoğrulmuşdur. Əlbəttə, biz heç də belə bir iddiada deyilik ki, 
yuxarıda göztərilən mənfi təmayüldən yalnız R.Zəbioğlu kə-
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narda qalmışdır və təkcə onun poeziyası bu baxımdan müstəs-
nalıq təşkil edir. Hər halda bunu da danmaq olmaz ki, məhəb-
bətin “Heyrət ey büt, surətin gördükdə lal eylər məni” (M.Fü-
zuli) zirvəsindəın bədii inikası son iyirmi ildə çox az qism sə-
nətkara müyəssər ola bilmişdir. R.Zəbioğlunun sevgi lirikası 
poeziyamızın bu mövzuda əldə etdiyi çoxəsrlik ənənələrdən qi-
dalanır və onun bu sahədə qazandığı ən uğurlu keyfiyyətləri 
özündə cəmləşdirir. Şairin “lirik” məni öz eşqində mətanətli, 
dəyanətli və sədaqətli aşiqdir. R.Zəbioğlunun məhrəm (intim) 
şeirlərində sızıtıya, şikayətə, xəyanətə, cılızlığa, heyvani şəhvə-
tə yer yoxdur. Şairin məhəbbət lirikası oxucunu qanadlandıran, 
pillə-pillə ucaldan, onu daxilən zənginləşdirən, paklığa və gö-
zəlliyə səsləyən, insan ürəyini nəcib və təmiz duyğularla doldu-
ran bir Orfey nəğməsidir: 

 

Sənsiz nə gərəkdir mənə dünya, 
Sənsən ona məna. 
Sənsiz nə xəyal var, nə həqiqət, 
Ey ülvi məhəbbət.  

(“Sənsiz”) 
 

Büllur və kövrək mənəviyyatını lirik qəhrəman öz sələfi 
Məcnun tək sevdiyi qıza canlı – real, həqiqi-təbii gözəllik kimi 
baxır, onu munislyin, qüdsiyyətin təcəssümü hesab edir: 

 

Sənin gözəlliyin gözəllik deyə, 
Qılınc sivirmişdir eybəcərliyə. 

(“Sənin kövrəkliyin”) 
 

Lirik “mən”in səsində bəzən qəmgin, hüznlü akkordlar da 
eşitmək olar. Bina səbəb təkcə şəxsi vüsal həsrətindən doğan 
minor əhval-ruhiyyə deyil, həm də bir ictimai sərvət kimi gö-
zəlliyin heç kimə qismət olmadan faydasız qalacağı qayğısıdır. 
(“Bu dünya kimi”) 

Kitabda toplanan şeirlərin yüksək ideya-bədii səviyyəsi bi-
zə haqq verir ki, R.Zəbioğlunun bir şair kimi həm lirik, həm də 
satirik istedada malik olduğunu iqrar edək. Onun ilham pərisin-
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də hansı qanad – lirik, yoxsa satirik qanad güclüdür sualına da 
birmənalı cavab vermək mümkün deyil.  

“Sirrim, möcüzəm mənim” kitabı müxtəlif çiçəklərdən hö-
rülmüş çələngə bənzəyir. Biz kitaba daxil olan əsərlərin vəzn, 
janr və forma rəngarəngliyini nəzərdə tuturuq. Şair özünün sa-
tirasında həm heca, həm də əruz vəznindən, həm qoşma, həm 
də müxəmməsdən, həm bayatı, həm də gəraylıdan eyni dərəcə-
də müvəffəqiyyətlə istifadə edir. Çarpaz və qoşma qafiyələr, 
müxtəlif təqtili – beş, yeddi, səkkiz, on bir, on iki, hecalar və s. 
şeirləri daha da oxunaqlı edir və müəllifin poetikasına əlvanlıq 
gətirir. Zəngin leksikon şairə demək istədiyi mətləbi obrazlı 
ifadə etməyə imkan verir.  

R.Zəbioğlunun hələlik sonuncu olan şeir və poemalar kita-
bı haqqında fikirlərimizin və onun yaradıcılığına bəslədiyimiz 
münasibətin tamlığı naminə bu məqalədə öz iradlarımızı da bil-
dirmək qərarına gəldik.  

“Sərdar” poeması əməyi, əmək bahadırlarının tərənnüm et-
mək məqsədi güdür. Ümumən, ayrı-ayrı dolğun bəndlərə, tutar-
lı misralara rast gəlinsə də, poema müəllif niyyətinin bədii tər-
cümanı ola bilmir. Əvvəla, Sərdar kimi tarla qəhrəmanlarını 
yetişdirən xalqın, cəmiyyətin və torpağın obrazları poemada, 
demək olar ki, yoxdur. İkincisi, finala doğru əsərin sənətkarlıq 
səviyyəsi aşağı düşür və həqiqi bədiilik öz yerini süni patetika-
ya verir. Elə məhz buna görədir ki, bir elin, bir obanın “sərdar-
laşma” prosesi müəllifin qələmində inandırıcı çıxmır və “sənə 
halal olsun bu şöhrət, halal” sözləri nə qədər sadə xalq deyimi 
olsa da, sərdarların şücaətinə verilmiş poetik qiymətə çevrilir.  

“Misralaşıram” şeiri də kitabın ümumi ruhuna yaddır və 
özünün proiazik, hələ bir az da deyərdim, vulqar ahəngi ilə 
“poeziya mənim həyatımdır” həqiqətinin orijinal bədii ekviva-
lenti” ola bilmir. 

Kitabda bəzən şairin ideya mövqeyinə, sənət məramına 
zidd olan fikirlərə də rast gəlmək mümkündür. 

Məsələn, “Kainat” şeiri təbiətə, canlı aləmə böyük məhəb-



Rasim Nəbioğlu 

184 

bətin, heyranlığın gözəl nümunəsi olsa da, buradakı: 
 

Hər gözəllik onun hədiyyəsidir,  
Onu sevmək yer oğlunun bəsidir, 

 

– beyti təbiətə və onun gözəlliləklərinə seyrçi, passiv münasi-
bəti kafi bilir. 

Kitabda tək-tək olsa da uğursuz misralara, qeyri-müəyyən 
ifadələrə, mücərrəd deyimlərə təsadüf olunur. Məsələn: 

 

Çimir musiqidə bütün çöl-bayır. 
   (səh.11) 

 

Bir bomba da peyda olub, 
“Neytron”dur, o, “neytron”, 
Vahiməsi-dünyamızın 
Əynində don. 
   (səh. 99) 

 

Duyğu ustadı, ruhi mahirlər. 
   (səh.106) 

 

Yeri gəlmişkən, şairin yaradıcılığında, “Neytron” səpkili 
şeir əlamətdardır. Arzu edərdik ki, o, bu cür mövzulara diqqə-
tin sferasını genişləndirsin. 

“Sirrim, möcüzəm mənim” kitabı, habelə son vaxtlar mət-
buatda dərc edilən şeirlər göstərir ki, Rüfət Zəbioğlu yaradıcılı-
ğında məhsuldarlıq keyfiyyət artımı şəklində təzahür edir. Bu 
yaradıcılıq şeirimizin təkamülündə özünün sənət fəallığı ilə, 
güclü ideya-estetik pafosu ilə seçilməyə başlayır və inamla de-
mək lazımdır ki, o, ədəbi ictimaiyyətin diqqət mərkəzində dur-
mağa layiqdir.  

Şeirlərinin birində R.Zəbioğlu deyir: 
 

Səni kəşf edirəm, yenə sirsən. 
 

Bəli, təbiət, həyat, insan, zaman sözləri hələ özlərində 
çox sirri, möcüzəni gizlədir və gizlədəcək də. Bəlkə bu özü də 
bir gözəllik mənbəyidir, poeziyanın, incəsənətin əbədi ömür 
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qaynağıdır. Odur ki, biz bir tərəfdən dünyada, insan adlı kainat-
da olan sirr və möcüzələrin tükənməzliyinə şübhə etmirik, o bi-
ri tərəfdən isə şairlərimizin bu tükənməzlikdən bir çox sənət 
kəşfləri edəcəklərinə dərindən inam bəsləyirik. 
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“...GÜLƏN ŞAİRƏM” 

 
Mərhum şairimiz Rüfət Zəbioğlunun “Kainatla üz-üzə” 

(“Yazıçı”, 1983) və “Ayselim” (“Gənclik”, 1983) kitablarını 
oxuyuruq. Birinci kitabda müəllifin lirik və satirik şeirləri, poe-
maları, ikinci kitabda isə uşaqlar üçün yazdığı əsərləri toplan-
mışdır. 

R.Zəbioğlunun lirik qəhrəmanı gözəllik təşnəsidir. O, tə-
biətin və həyatın hər bir təzahüründə şeiriyyət axtarır. Bu ba-
xımdan “Dünya gözəl dünyadır”, “Amansız gözəlliklər”, “Çi-
çəyi üzmə”, “Heyranam”, “Nə var həyatda”, “Elə baxdım ki” 
şeirləri səciyyəvidir. 

 

Mən elə baxdım ki, gülə gül oldum. 
Gül kimi açıldım, gül kimi soldum. 
Mən elə baxdım ki, uda, ud oldum, 
Səsim yanğı saldı qəlbə, od oldum. 
Mən elə baxdım ki, şimşəyə, şimşək 
Şimşək olmağına gətirmədi şəkk. 
Mən elə baxdım ki, ulduza, ulduz 
Dedi: ay ulduzum, sənsiz buzam, buz. 

 

R.Zəbioğlunun şeirlərində təbiət, torpaq obrazları qabarıq 
görünür, şair onları gözəllik çeşməsi kimi tərənnüm edir. Bəlkə 
elə məhz buna görə də bu şeirlərin özləri də təbiət qədər təbii, 
torpaq kimi ətirlidir. 

Şairin lirik qəhrəmanı gözəlliyi passiv şəkildə seyr etmək-
lə, ondan yalnız həzz almaqla kifayətlənmir. O, özü gözəllik 
yaradır, həyatı və dünyanı “gözəllik qanunları ilə” dəyişdirir. 
“Əllərin qüdrəti”, “Biz belə insanlarıq”, “Dünya yaşayacaqdır”, 
“Eşidirsənmi?” şeirləri, “Torpağın iftixarı”, “Dənizli insanlar” 
poemaları insan əməyinin dəyişdirici gücünü bədii lövhələrlə 
əks etdirir. 

R.Zəbioğlunun qələm məhsulları sosial-etik mündəricəli 
və fəlsəfi-estetik pafoslu əsərlərdir. “Oğluma vəsiyyət” şeirində 
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bəşəriyyətin bu günü və sabahı üçün narahat olan bir ürəyin dö-
yüntülərini eşidirik. 

 

Dünyanın könlünə yenə dəyən var, 
Onu neçə yerdən hədələyən var, 
Oğlum, hər əzəldən əzəldi dünya, 
Qoru bu dünyanı, gözəldi dünya. 
Təmizlə nankordan, xəbisdən onu, 
Mənə xəbər elə, düzəldi dünya. 

 

Şairin poetik ilhamı sənət dünyasında lirik və satirik qa-
nadlarla pərvaz edir. Özünün dediyi kimi, “bir gözüm sevinir, 
bir gözüm dolur, ağlayan şairəm, gülən şairəm”. 

Onun satirik və yumorlu tənqid hədəfləri, tipləri rənga-
rəngdir. Bəzi şeirlərdə incə yumor üstündür, bəzilərində isə sa-
tirik kəskinlik hakimdir. “Budu, bu...” (pulgirin dilindən) şeiri 
isə cəsarətlə demək olar ki. böyük sənətkar M.Ə.Sabirin “Pul” 
şeirindən sonra bizim ədəbiyyatda bu mövzuda yazılmış ən 
yaxşı satirik şeirdir. İstər ideya-estetik keyfiyyətlərinə, ifşaedici 
satirik gücünə və istərsə də orijinal bədii həllinə görə bu şeir 
poeziyamızın, xüsusilə satirik şeirimizin şedevrlərindən biridir. 

 

Nədi pul? Mülk, maşın, tazə kəslmiş əl əti, 
Sənə pul göstərərəm Yalta bilərsən Ələti, 
Pula qeyrət deyənin zərrəcə yoxdur qələti, 
Mənə pulsuz demə insan, kişi, insan budu bu. 
 

R.Zəbioğlu uşaq aləmini, uşaq psixologiyasını dərindən bi-
lir. “Kənddən məktub”, “Oyuncaq deyil”, “Tarçalan” və s. şeir-
lər və “Kələk” poeması “Ayselim” kitabının müsbət ideya-bə-
dii xüsusiyyətlərindən danışmağa imkan verir. Şair uşaqlara gə-
ləcəyin vətəndaşı kimi yanaşır, onlarla ciddi söhbət edir. O, 
uşaqların ruhi aləmini, hiss və həyəcanlarını sevinc və qayğıla-
rını, duyğu və düşüncələrini açmağa, üzə çıxartmağa müvəffəq 
olur. “Habil əmi çalanda” şeirinin finalına fikir verin: 

 

Bu səslər hardan süzür? 
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Can əridir, can üzür. 
Mən ki, dözə bilmirəm, 
Bəs özü necə gözür 
Habil əmi çalanda?... 

 

Azərbaycan şairlər yurdudur, Azərbaycan xalqı şair xalq-
dır. S.Vurğun, M.Müşfiq, R.Rza, S.Püstəm, N.Xəzri... Belə 
parlaq poeziya ulduzları olan bir sənət kəhkəşanında bəlkə də 
diqqəti çox cəlb etməyən, hələ qiyməti layiqincə verilməyən 
bir kiçik ulduz da göz qırpa-qırpa yanmaqdadır. Bu ulduz çox-
ları ilə müqayisədə kiçik və zərif görünsə də, özünəməxsus işı-
ğı və özünəməxsus yeri ilə əbədi olaraq yaşamaq səadətinə qo-
vuşmuşdur. Bu – Rüfət Zəbioğlunun sənət ulduzudur. 

 

Hədər həyat nədir bilməmişəm mən, 
Yüz ömür sürmüşəm, ölməmişəm mən, 
Dünyadan getməkçin gəlməmişəm mən, 
Dünyada qalmaqçın gələn şairəm. 

 
“Qurucu” qəzeti, 19 yanvar 1985, № 9 
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“GÖY QURŞAĞI” 
(Tərcümə toplusu) 

 
Azərbaycan KP MK-nın “Respublikada tərcümə işinin 

vəziyyəti və onu yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında” qərarı 
(may, 1983) tərcümə nəzəriyyəsi və praktikasının inkişafına tə-
kan verən mühüm partiya sənədidir. Bu qərara əməli cavablar-
dan biri olaraq “Göy qurşağı” ədəbi almanax çap edilmişdir. 
(“Yazıçı”, 1983). Əlbəttə, qardaş respublikaların ədəbiyyatın-
dan tərcümələr birincə dəfə deyil ki, toplu şəklində oxuculara 
təqdim edilir. “Göy qurşağı”nı bu tipli almanaxlardan fərqlən-
dirən əsas cəhət onun müntəzəm nəşr olunmağa başlanması 
(hələlik ildə bir dəfə) və vətənimizin daha geniş coğrafiyasını 
əhatə etməsidir. 

Almanax iki bölmədən ibarətdir: “Qəlbimdəsən, Azər-
baycan” və “Dost əlləri”. Elə yeri gəlmişkən qeyd edək ki, əgər 
bölmələrə ayırmaq çox zəruridirsə, onda iki bölmə kitaba daxil 
edilmiş əsərlərin mövzu əlvanlığını, ideya-məzmun rəngarəng-
liyini tam əhatə edə bilmir. Ona görə də ya bölmə prinsipindən 
imtina etmək, ya da ki bütün əsərləri mövzu-janr xüsusiyyətlə-
rinə görə cəmləşdirmək lazımdır.  

Birinci bölməyə adından göründüyü kimi, respublikamız-
la, xalqımızla bağlı bədii yazılar toplanmışdır. A.Düyenbiyevin 
“Azərbaycan”, R.Xarisin “Rəsul Rzaya suallar” (çevirəni 
S.Sərxanlı), S.Cuvuyevin “Səməd Vurğun” (S.Rüstəmxanlı), 
A.Poqosyanın “Sabira”, K.Hakopyanın “Qardaşlıq nəğməsi” 
(Ə.Vəkil), M.Qəninin “Nəriman şəhəri” (Ağasəfa) şeirləri, ha-
belə N.Nərzullayevin “Qəlbimdəsən, can Azərbaycan” 
(Ə.Muxtar), H.Bayramukovanın “Azərbaycan dəftəri” (M.As-
lan) silsilələrindən verilmiş nümunələr və s. Azərbaycan torpa-
ğına, onun görkəmli simalarına bəslənən məhəbbət və ehtira-
mın səmimi şəkildə bədii təzahürüdür. Mütərcimlər orijinalın 
dil-üslub xüsusiyyətlərini maksimum dərəcədə saxlamağa əsli-
nə müvafiq ideya-estetik səviyyədə səsləndirməyə çalışmış və 
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buna xeyli dərəcədə nail olmuşlar. Y.Kalnıştın “Nəsimi” heka-
yəsi (V.Arzumanov) böyük şairin faciəli ölüm günlərinə həsr 
edilib. Əsərdən görünür ki, yazıçı Azərbaycan xalqının ədəbiy-
yatına, folklor və etnoqrafiyasına yaxşı bələddir. Nəsiminin 
ideya mübarizəsi, nümayiş etdirdiyi mərdlik və mətinlik real 
boyalarla rəsm edilmişdir: “Əgər insan həmişə qəlbində qorxu 
hissi ilə yaşasaydı, ona fəlakət və bədbəxtlik gətirən, yeri gə-
ləndə, hətta ölümünə səbəb ola biləcək sözləri deməkdən çə-
kinsəydi, onda bu dünyada həqiqət adlı şey mövcud olmaz-
dı…həqiqət ən çıxılmaz vəziyyətdə, ən çətin anlarda təmiz və 
mərd insanların əlindən tutan sehrli açardır” – hekayənin süjet-
kompozisiya bütövlüyü bu cümlələrdə ifadə edilmiş bədii fikir 
üzərində durmaqla, Nəsimilərin əbəs yerə həlak olmadığına 
inandırır. Ancaq təəssüf ki, əsərə daxil edilmiş edam səhnəsi ilə 
bağlı rəvayətdən Nəsiminin qorxaq ruhaniyə xitabən söylədiyi 
məşhur “Zahidin bir barmağın kəssən dönüb həqdən qaçar, gör 
bu miskin aşiqi sərpa soyarlar ağrımaz” – beyti atılmışdır. Bizə 
belə gəlir ki, müəllif dərisi soyularkən Nəsiminin söylədiyi 
uzun monoloq və din xadimləri ilə apardığı qeyri-təbii dialoq-
ların əvəzinə məhz bu lakonik, aforistik beyti versəydi, hekayə-
nin ideya-bədii dolğunluğunu artırar və öz yazıçı mövqeyini 
daha da qabarıqlaşdırardı. 

Yaradıcı müdaxilə baxımından görkəmli sənətkar K.Si-
monovun “Gözlə, qayıdacağam” («Жди меня, я вернусь») şei-
rinin tərcüməsini uğurlu hesab etmək olar. Əsəri dilimizə çevi-
rən İ.İsmayılzadə orijinalın vəzn-ritm quruluşunu, lirik-drama-
tik axarını qoryuyub saxlaya bilmişdir. Rus dilində şeir cəmi 36 
misradır, Azərbaycan dilində isə 49. Əsasən “gözlə”, “gözlə 
sən məni” təkrirləri hesabına yaranmış artıq misralar şeirin dili-
ni ağırlaşdırmır, müəllif ideyasını təhrif etmir, əksinə onun təl-
qin etdiyi dərin inam ruhuna müvfiq olaraq, əsas leytmotivi da-
ha da gücləndirir. Ancaq tərcümə mətnində kiçik bir xəta gözə 
dəyir: 

 

Qoy dostlarım yorulub, 
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Yoxluğumla barışsın. 
…Ocağın qırağında 
Sağlığıma içsinlər, 
Xatırlasınlar. 

 

Aydın məsələdir ki, ölmüş insanın sağlığına içməzlər. 
Əgər lirik qəhrəmanın dostları onun yoxluğu ilə barışıblarsa, 
deməli bu, matəm içkisidir. Şeirin orjinalında müəllif elə bunu 
nəzərdə tutur: 

 

Выпют горькое вино, 
На помин души… 

 

 “Qəlbin, ruhun yad edilməsi, xatırlanması” (Allah rəh-
mət eyləsin, rəhmətlik) mənasında olan axırıncı misra bir az 
aşağıda düzgün olaraq” “Yoxluğuma içsinlər, xatırlasınlar” ki-
mi tərcümə edilib, ona görə də “sağlığıma içsinlər” ifadəsi şei-
rin ümumi konteksində artıq və məntiqsiz görünür. 

Bu hissə X.Rzanın tərcüməsində belədir: 
 

… Dostlarım da əl üzsünlər yol 
   gözləməkdən. 
Acı şərab içsinlər qoy, yad edib 
    məni. 
Yox, tələsmə qaldırmağa sən piyaləni. 

(“Qardaşlıq çələngi”, “Maarif”, 1982, səh. 587) 
 

Ə.Muxtarın tərcümələri üzərində xüsusi dayanmağa də-
yər. Şeir texnikasına və doğma dilin incəliklərinə mükəmməl 
yiyələnmiş şair elə mütərcimlərdəndir ki, onların imzası tərcü-
mə əsərinin altında orijinalın müəllifi ilə həmhüquq səviyyədə 
yazılmağa layiqdir. Onun Zülfiyyə və A.A.Aripovdan, Şöhrət 
və T.Əbdürrəhmanovdan, M.Canqazıyev və M.Tursunzadədən, 
Gülruxsar, A.Atabayev və b. şairlərdən etdiyi tərcümələr orji-
nalın milli koloritini, müəllifin dəst-xəttini saxlamaqla yanaşı, 
Azərbaycan dilində də təbii səslənir. Ə.Muxtar daha çox intim-
məhəbbət səpgili və lirik-fəlsəfi mündəricəli şeirlərin tərcümə-
sinə üstünlük verir. 
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T.Bayram elə şairlərimizdəndir ki, onlar üçün bədii tərcü-
mə orijinal yaradıcılıq ilə bir səviyyədə duran həyati işdir. 
Onun tərcümə məhsulları forma və məzmunun vəhdətini qoru-
maq, sözün ən gizli və incə leksik-semantik çalarlırını üzə çı-
xartmaq, dildəki ən qəliz və mürəkkəb birləşmələrin ekvivalen-
tini tapmaq nümunəsidir. Ən başlıcası isə şair-mütərcim tərcü-
mə etdiyi sənətkarın qəlbini, onun şeirinə hakim olan ruhu dili-
mizə adekvat şəkildə çevirə bilir. Lenin mükafatı laureatı 
R.Həmzətovun müdrik və humanist poeziyası T.Bayramın qə-
ləmində doğmalıqla dil açır: 

 

Onda yaralansan taparam səni, 
Qartal caynağından qaparam səni, 
Parçalaram dağ kəlini, 
Ver əlini, ver əlini! 
Əlin əyrin olsa, çörəyin haram, 
Çağırma, payına şərik olmaram! 
Bayquş tək yaşa, tək, 
Əlini çək, əlini çək! 
   (“Dost əlləri”) 

 

Lakin H.Əliyevin görkəmli avar şairindən etdiyi iki adsız 
şeirin tərcüməsi barədə yuxarıdakı sözləri demək olmaz. Şeirlə-
rin əsasında duran müəllif fikri az-çox oxucuya çatır, ancaq bu 
fikir bədiilik keyfiyyəti qazana bilmədiyindən heç bir emosiya 
doğurmur, estetik təəssürat yaratmır. Məsələn: 

 

Nə vaxtsa qəfildən, söylədiyi söz 
Qəlbimi daş kimi yaralayacaqdır. 

 

Azərbaycan dilində söz qəlbi daş kimi yox, ox kimi yara-
layar. İkinci misrada 11-lik heca ölçüsü və 6+5 təqtisi pozulub: 
12 heca və 6+6 olub. 

R.Rojdestvenskinin “Satılmış” siyasi şeirini C.Novruz 
böyük ilhamla dilimizə çevirmişdir. Tərcümənin uğurunu tə-
min edən əsas cəhət odur ki, o, poetik ruhu və yazı manerası ilə 
özünə yaxın bir şairə müraciət etmişdir. 
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Adi bir həqiqətdir ki, bu və ya digər əsərin yazıldığı dili, 
həmçinin SSRİ məkanı üçün qeyri-rəsmi ümumxalq dili olan 
rus dilini bilmək hələ uğurlu bədii tərcümə əsərinin yaradılaca-
ğına təminat vermir. Şeir tərcüməsində vəzn, qafiyə, ölçü kimi 
texniki tələbləri gözləmək nə qədər vacibdirsə, tərcümə olunan 
şairin poeziyasına dərin bələdlik, sənətkar “mən”inə qəlbən 
məhrəmlik, poetik aləminə daxili bağlılıq bir o qədər, bəlkə da-
ha artıq zəruridir. Yoxsa, sanballı, dəyərli bir tərcümə nümunə-
si yaratmaq mümkün deyildir. Xüsusilə, ümumxalq məhəbbəti 
qazanmış əsərlərin tərcüməsi həm tutumlu bədii istedad, həm 
də zəngin tərcüməçilik praktikası tələb edir. 

Görkəmli sovet şairi A.Surkovun dillər əzbərinə çevrilən 
və mahnı kimi məşhur olan “Qazma” (Zemlyanka) şeiri təəssüf 
ki, sənətkarın adına layiq bir səviyyədə tərcümə edilməmişdir. 

Orijinalın bədii məziyyətlərini R.Duyğunun tərcüməsində 
görmürük. Şeir bu beytlə başlanır: «Бëтса в тесной печурке 
огонь, на поленях смола как слеза». Sətri tərcüməsi belədir: 
kiçik, dar sobada alov çırpınır (vurnuxur), odunlardan isə göz 
yaşı kimi qatran (zift, yağ) süzülür”. Tərcüməçi həmin beyti bu 
şəkildə çevirib: 

 

Bayırda qar, çovğun, odunlar yaş, don 
Sızlaya-sızlaya yanır ocaqda. 

 

Əvvəla, “odunlar don” ifadəsi dilimizdə süni səslənir. Bu 
süniliyə səbəb üçüncü misradakı “qarmon” sözünə qafiyə dü-
zəltmək istəyi olmuşdur. İkincisi, A.Surkov odunların yağış-
dan, qardan yaş və ya donmuş olduğunu göstərmir, axı belə 
odunu heç “yandırmaq da mümkün deyildir. Bəs müəllif nə de-
mək istəyir? Məlumdur ki, yaşıl (yaş) ağacı yandırarkən, ondan 
köpüklü maye, yağtəhər su ayrılır. Ehtimal ki, sobada yanan 
odun həmişə yaşıl-şam, küknar və s. ağaclardandır. Şair həmin 
hadisəyə işarə edir və daxildən gələn bu mayeni obrazlı şəkildə 
göz yaşına bənzədir. Bu bənzətmə lirik qəhrəmanın ovqatı ilə, 
kədərli ruhi vəziyyətilə həmahəng səsləndiyi üçün estetik key-
fiyyət kəsb edir. Lakin tərcüməçi müəllif fikrinin incəliyinə, 
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gözəlliyinə vara bilməmiş və orijinalın həmin hissəsinin 
qarşılığı kimi özünün bədii cəhətdən solğun olan misralarını 
bizə təqdim etmişdir. Axırıncı bəndə fikir verək: 

 

Пой, гармоника, вюге назло, 
Заплутавшее счастъе зови. 
Мне в холодной землянке тепло 
От моей негасимой любьви. 

 

R.Duyğunun tərcüməsində: 
 

Oxu, qarmon, oxu, sevda naminə, 
Çovğunda yol azmış səadətimdən. 
Buz kimi qazmada istidir mənə, 
Mənim sönüb getməz məhəbbətimdən. 

 

Müəllif fikrinin bədii şəkildə açılmasında əsaslı ol oyna-
yan «вюге назло» (“çovğunun acığına” – qarmonun səsi ilə tə-
zad təşkil edir) birləşməsi və «зови» (səslə, çağır) sözü tərcü-
məçinin diqqətindən kənarda qalmışdır. Bundan əlavə, “istidir 
mənə” prozaik ifadəsi daha çox fiziki duyumla bağlıdır və lirik 
qəhrəmanın qəlbini, ürəyini qızdıran, isidən böyük məhəbbətin 
odunu, alovunu görə bilmir. 

Biz həmin bəndi öz eskizvari tərcüməmizdə belə görü-
rük: 

 

Oxu, qarmon, kəssin çovğun səsini, 
Səslə səadəti, o azmış yolu. 
Bu soyuq qazmada isidir məni. 
Qəlbimin sönməyən məhəbbət odu. 

 

Şübhəsiz, professional tərcüməçinin ağır zəhmətlə yoğ-
rulmuş alın təri daha düzgün, daha kamil variantlar əldə etməyə 
qadirdir. Üçüncü bənd nisbətən uğurlu tərcümə edilib, lakin 
burada da ikinci misra zəif çevrilib: “Arada qar düzü (?!) qar 
da bol-boldur” (Orijinalda: «между нами снега и снега».) 
“Qar düzü” ifadəsinin yöndəmsizliyi bir tərəfə qalsın, söhbət 
sevgililər arasındakı maneədən gedirsə, deməli dağ, uçurum və 
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s. Bu kimi sözlər daha çox yerinə duşərdi. İkincisi, «снега и 
снега» təkririnin bədii gücü tərcümədə görünmür. Ümumiyyət-
lə, poeziyamızın incilərindən olan belə şeirlərin tərcüməsinə 
“birə on qat” məsuliyyətlə yanaşmaq lazımdır. 

Yeri gəlmişkən, X.Rza bu şeirin tərcüməsində ifrat sər-
bəstiyə yol verib və əslində tərcümə mətni yaratmayıb, öz oriji-
nal şeirini yazıb. (“Qardaşlıq çələngi”, səh 71.) 

M.Aslanovun A.Xaçuns, A.Xanməhəmmədov və Q.Mir-
zəliyevdən, Ağasəfanın S.Narovçatov, M.Tank və A.Lupandan, 
Ə.Vəkilin K.Saryan və V.Petrosyandan, V.Rüstəmzadənin 
İ.Kuçiyak və A.Metsdan etdikləri tərcümələr müasir ideya-es-
tetik tələblərə, bədii tərcümə prinsiplərinə layiqincə cavab ve-
rirlər. E.Vahidovun şeirləri A.Vəfalının, V.Belovun hekayələri 
M.Orucun tərcüməsində əsasən uğurludur. Fədakar və nakam 
bir qadının qəmli taleyi barədə yazılmış hekayənin (M.Volçak 
“Bacı”) tərcüməsindən görünür ki, A.Abdulla Ukrayna milli 
psixologiyasını, xalq məişətini dərindən bilir. O, sırf Azərbay-
can dilli frazeoloji birləşmələrdən, idiomatik vahidlərdən, mə-
səllərdən elə məharətlə istifadə edir ki, oxucu bütün bunların 
hər iki xalq üçün müştərək olmasına inanır. Məsələn, “xanım-
xatın anam”, “qızlar bulağından su içmək”, “el ağzı, fal ağzı”, 
“goru nurla dolsun”, “işin tumarı”, “əlin qabarı” və s. L.Uvaro-
vanın “Sonuncu sərnişin” hekayəsini (A.Mansurzadə) həyəcan-
sız, ürək ağrısız oxumaq olmur. 

Mütərcim qəhrəmanın keçirtdiyi əhval-ruhiyyəni, yaşadı-
ğı daxili dramatizmi, dilimizin zəngin leksik-semantik imkan-
larını səfərbər etməklə Azərbaycan oxucusuna çatdırır. Lenin 
mükafatı laureatı Ç.Aytmatovun almanaxdakı hekayəsi – “Mən 
Toktosunun oğluyam” artıq bizə tanışdır (“On beş yarpaq” al-
manaxı, Azərnəşr, 1975, səh. 69-76; tərcümə edəni B.Nəri-
man). Doğrudur, A.Kəmərlinin tərcüməsi daha səlis və obrazlı 
bir dillə yerinə yetirilib, ancaq yaxşı olardı ki, almanaxa gör-
kəmli qırğız yazıçısının oxucularımıza bəlli olmayan əsəri salı-
naydı (Məsələn, “Rəqiblər” hekayəsi). Yeri gəlmişkən, bir mə-
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sələni də qeyd edək: tərcümədə xüsusi isimlərin orjinaldakı or-
foqrafiyasını imkan daxilində saxlamaq lazımdır. Məlumdur ki, 
müasir qırğız dilində belə fenomen yoxdur, məhz buna görə də 
Toktosunun dul qalmış arvadı əvvəlki tərcümədə olduğu kimi 
Cəyəngül yox, indiki şəkildə – Ceengül (daha dəqiq desək, Ce-
yengül) deyə çağırılmalıdır. Ancaq əsərin qəhrəmanı Avalbay 
hər iki variantda azərbaycanlaşdırılıb – Avalbəy kimi səsləndi-
rilib. 

Almanaxdakı zəif yazılar iki qruppa bölünür: öz orijina-
lında ideya-estetik qüsurlu olan və türcüməsi uğursuz alınan 
əsərlər. Biz əsasən ikinci qisim yazılar üzərində dayandıq. Əl-
bəttə, bir resenziyada 100-ə yaxın müəllifi olan almanaxın bü-
tün məziyyətlərinin uğurlu cəhətlərini göstərmək mümkün ol-
madığı kimi, nöqsanlarının tam siyahısını tutmaq da imkan xa-
ricindədir. Bütövlükdə uğursuz tərcümələrlə yanaşı, naqis 
bəndlərə, qeyri-bədii misralar və deyimlərə də rast gəlmək olur. 
Müasir ədəbi dilimiz üçün xarakterik olmayan və ya orijinalın 
koloritinə yatmayan söz və ifadələr, yerinə düşməyən bənzət-
mələr, düzgün işlədilməyən sabit söz birləşmələri bəzən ümumi 
təəssüratı pozur. Məsələn, həcəmət qoymaq (səh.105); gümül-
dənmək (s.185,192); evi xoruza yük eləmək (s.186); bugünkü 
radələrdə (s.276); zəvvar (s.284); xuda (s.294); əllərim günəş-
dən şəfəq əməcək (s.299); nəşidə (s.350) və s. 

Almanaxın tərtibi və nəşri ilə əlaqədar bəzi arzu və təklif-
lərimizi də bildirmək istərdik: 

1) Şair və yazıçılar haqqında qısa bioqrafik məlumat ver-
mək; 

2) Tərcüməçiləri yığcam şəkildə təqdim etmək; 
3) Respublikalar və qardaş xalqlar təsnifat aparmaq üzrə 

bölgü Prinsipi tətbiq etmək. 
4) Almanax üçün şeir və hekayələr diqqətlə seçilməlidir, 

zəif yazıların tərcüməsinə vaxt və zəhməğ sərf etməyinə dəy-
məz. İmzaların sayını azaltmaq hesabına eyni bir müəllifin da-
ha çox ideya-bədii səviyyəli əsərlərini vermək lazımdır ki, oxu-
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cu onun haqqında daha dolğun təsəvvür əldə etsin; 
5) Hər bir əsərin əslindən (orijinaldan), sətri tərcümədən 

və ya üçüncü dildən çevrildiyi göstərilsin; 
6) Təəssüf ki, sovet ədəbiyyatının o cümlədən müasir 

dövrün bir sıra görkəmli nümayəndələri. Öncül mövqe tutan 
sənətkarlar, tanınmış şair və yazıçılar almanaxa düşməmişdir. 
Məsələn, Q.Qulam, Y.İsayev, O.Süleymanov, A.Voznesenski, 
M.Dudin, B.Kerbabayev, Q.Abaşidze, E.Mejelaytis, F.Əliyeva, 
M.Kərim, Y.Bukov, F.Abramov, V.Zakrutkin, H.Niyazi, Y.Ku-
pala, D.Kuqultinov, A.Çakovski, O.Şestinski, S.Kapitukyan, 
T.Qurbanov, S.Zalıgin və s. Bizə elə gəlir ki, almanaxın birinci 
nömrəsinə mütləq belə görkəmli simaların əsərlərindən nümu-
nələr salınmalıydı. 

Tərcümə üçün əsərlər hansı prinsiplə seçilir? Şübhəsiz, 
mütərcim şəxsi zövqü meyar olmasa da, müəyyən rol oynayır, 
yoxsa onun ilhamla işə girişib uğurlu tərcümə əsəri yaradıcılı-
ğına inanmaq çətindir. Tərcüməçinin bədii istedad dərəcəsi, 
dilləri bilmək səviyyəsi, erudusiyası, oxu mədəniyyəti çox şeyi 
həll edir. Bununla belə, sosial-estetik ehtiyac, dövrün tələbi 
əsas rol oynayır, yüksək bədii keyfiyyətlərin dərin əxlaqi-fəlsə-
fi məzmunu ilə obyektiv elmi-nəzəri qiymətdən keçmiş, əksə-
riyyətin hüsn-rəğbətini qazanmış, ədəbi hadisə hesab edilən və 
geniş oxucu kütləsi tərəfindən sevilən əsərlər ilk növbədə tər-
cümə edilməlidir. Nəşiyyat orqanları, Tərcümə İdarəsi, məhz 
bu iki amili-mütərcimin şəxsi zövqü ilə konkret bədii əsərin 
malik olduğu obyektiv ideya-estetik dəyəri birləşdirmək, qo-
vuşdurmaq sayəsində yeni-yeni tərcümə əsərlərinin yaranması 
qayğısına qalmalıdır. 

Fikrimizcə, respublikamızda bədii tərcümənin nəzəri-
praktik bir hərəkata çevrilməsi üçün münbit zəmin yaranmaq-
dadır, haqqında danışdığımız almanax bunun ilk müjdəçisidir. 
“Göy qurşağı” ədəbi mühitimizin səmasındda nadir bir hadisə 
olaraq qalmayacaq, şeir-sənət dünyamızın daimi yaraşığına 
çevriləcəkdir.  
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MİLLİ RUHUN TƏCƏSSÜMÜ 

(Sabir Rüstəmxanlının poeziyası) 
 

Sabir Xudu oğlu Rüstəmxanlı (1946) – şair, siyasi xadim, 
yazıçı, alim, tərcüməçi, publisist. “Tanımaq istəsən” (1970), 
“Sevgim, sevincim” (1974), “Xəbər gözləyirəm” (1979), “Gəncə 
qapısı” (1981), “Sağ ol, ana dilim” (1983), “Qan yaddaşı” 
(1986), “Zaman məndən keçir” (1995) şeir kitablarının, “Ömür 
kitabı” (1988) və “Bu, sənin xalqındır” (1995) publisistik əsərlə-
rin müəllifidir. Milli Məclisin deputatı, Vətəndaş Həmrəyliyi 
Partiyasının sədri. 

Əgər Azərbaycanda hər hansı bir şəxs Vətənin havasını 
udub, onunla nəfəş alıbsa, doğulduğu torpağın halalca suyundan, 
çörəyindən qidalanıbsa, ana laylası ilə yuxuya gedib mışıldayıbsa, 
Heyratı, Mənsuriyyə harayı ilə yuxudan ayılıbsa, “Cırtdan” nağılın-
dan tutmuş, “Kitabi-Dədəm Qorqud” dastanınadək xalqın şifahi söz 
incisini öz mənəviyyatına hopdurubsa, Xətai, Füzuli, Mirzə Cəlil, 
Sabir, Şəhriyar, Müşfiq poetik bulağından təşnəsini söndürübsə və 
hazırda özünün keçmiş qəhrəman tarixini dərindən əxz edərək ona 
dağ kimi söykənirsə, millətin bugünkü ictimai vəziyyətindən, ovqat 
və halından çıxış edərək həmişə gələcəyə, xoş iqbala, amala qovuş-
maq naminə ona doğru pərvaz edirsə və üstəlik, bədii söz demək 
üçün təbə, ilhama malikdirsə və bu ilhamın təsiri ilə əlinə qələm 
alıb şeir-sənət aləminə atılırsa, onda qarşımızda milli ruhdan doğu-
lan bir şair dayanmış olar. 

Xalqın tarixi boyu sənətdə milli ruhu bu və ya digər dərəcədə 
ifadə edən şəxslər az olmayıb. Lakin onu bütövlükdə, tam şəkildə 
təcəssüm etdirən şəxsiyyətlər isə çox az-az yetişib. Sabir Rüstəm-
xanlının sənəti, poeziyası, şəxsiyyəti milli ruhun məhz belə bir bü-
töv, tam təcəssümüdür. Çünki onun lirik qəhrəmanı: 

 

Torpağı ot deyil, kişi göyərdən, 
Vətən... Vətən! 

 

– deməyə qadirdir. 
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Milli ruhdan doğularaq onun bu və digər zərrəsini, qətrəsini 
deyil, bir küll halında bu ruhun özəlliyini, ümman qədər sahilsizli-
yini, asiman qədər intəhasızlığını təcəssüm etdirmək qüdrəti 
İlahidən gələn vergi sayəsində mümkündür: Tanrı özünün ən se-
vimli bəndəsinə xalqın, millətin taleyinə tərcüman olmaq vəzifəsi 
etibar edir. Çünki həmin sənətdən boy qaldıran lirik qəhrəman: 

 

Hər tufana yıxılmaram, 
Köküm ana torpaqdadır! 

 

– deyə bilir. 
Və eyni zamanda, bu qəhrəman – lirik “mən” xalqın iztirab çə-

kəni, ən böyük əzabkeşidir – o içində “dərd ağacı” göyərdir. Özü-
nün şəxsi, fərdi – intim qəm-qüssəsi olmayan və ya olsa belə bu 
qəm-qüssəni çəkməyə özünü haqlı bilməyən əzəmətli bir insandır. 
O inanır ki, içindəki dərd ağacını özünün sevinci “nə zamansa ildı-
rım tək vuracaq”; bu dərd ağacı bir dəfəlik kökündən quruyacaq. 

O, inanır ki, mənsub olduğu millət “adi millət” deyil, axı doğ-
rudan da adi olsaydı bu millət özünüdərkin və namus-qeyrətin son 
həddində “Xocalıdan sonra özümdən zəhləm gedir” deməzdi: 

 

Xocalıdan sonra 
qısılıb səsim... 
Səsim o dağlara ilişib qalır. 
Xocalı ləkəsi daşıyan millət, 
Vuruşdan savayı nə işin qalır?! 

 

Sabir Rüstəmxanlının lirik qəhrəmanı o dərəcədə milli məsu-
liyyət daşıyır ki, özünün ölümünü, dünyasını dəyişməyi də xalqını 
yer üzündə tək, yalqız, himayəsiz buraxıb getmək kimi başa düşür. 

 

Ölüm də bir işdi. 
...Ancaq məni ağrıdan ömrünün bu çağında 
Ruhunu qırmağımdı, 
Bir telinə dəyməyən, 
bir sözünü duymayan 
Qansızlar arasında 
Səni tək qoymağımdı... 
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Bu misralar böyük sevgidən, məhəbbətdən xəbər verir. Ancaq 
onlar yalnız ayrıca bir qadına, gözələ, sevgiliyə ünvanlanmayıb, 
həm də və bəlkə də başlıca olaraq bu gözəl sevgilinin mənsub oldu-
ğu bütöv bir xalqa, millətə tuşlanıb. Lirik qəhrəman daxildən gələn 
bir od-alovla, təbiiliklə istər-istəməz ictimai-milli məzmun kəsb 
edən belə bir dildə danışa bilir. O, sevdiyi gözəli də xalqından əla-
hiddə şəkildə tərənnüm edə bilmir. O, buna sadəcə olaraq qadir de-
yil: 

 

“Mən”, “Sən” sözləri də qulağı deşir, 
Sanma dinləyənlər ta yana bilmir. 
Dağların döşünə min cığır düşür, 
Onunçün böyük yol yarana bilmir. 

 

Sabir Rüstəmxanlının lirik qəhrəmanına İlahi vəhyi ilə xalqın 
İsa Məsih kimi əzabkeşi olmaq missiyası verilsə də o, məzlum və 
başıaşağı deyil, o həm də xilas yolu, Xudafərin körpüsü olmaq və-
zifəsini aydın şəkildə dərk edərək mübarizəyə qalxan bir nəhəng 
şəxsiyyətdir. “Allah bu millətdən nə əsirgəməyib?!” – Dünyanın 
bütün yeraltı və yerüstü sərvətləri ilə yanaşı, məhz “Öləndə bayrağa 
büküləcəyəm” deyən oğullar da bəxş edib Tanrı bu millətə. Elə lirik 
qəhrəman da bu oğulların sərkərdəsidir. Əvvəlcədən bu bayrağın 
ictimai-milli dəyəri beləcə elan edilib: 

 

Bir haqq bayrağı var əlimdə, 
Torpaq da bayraq işığını duyur. 
Kişilər yalnız yurdun 
bayraq nəğməsində uyuyur. 

 

Lirik qəhrəmanın həm konkret siması və həm də ümumi səciy-
yəsi Azərbaycandan başlayıb Azərbaycanda qurtarır. “Azərbaycan” 
sözünün təkcə fiziki-coğrafi anlayışı deyil, həm də əsasən mənəvi-
ruhi tutumu onun daxili aləmini, dünyagörüşünü, düşüncəsini, dini-
ni, inamını, həyat tərzini, danışığını, sözünü müəyyənləşdirir. Lirik 
qəhrəmanın dilində “Yardımlı” sözü də Azərbaycanın bir bölgəsi, 
zərrəsi olmaqla yanaşı, bütöv Azərbaycanı əks etdirən, onunla öz 
arasında bərabərlik işarəsi qoymağa imkan verən fəlsəfi məzmunlu 
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bir rəmzdir: 
 

Doğulmusan ulu, gözəl bir torpaqda, 
Milyon illik üfüqlərin qucağında. 
Qədim-qədim adətlərin, 
nəğmələrin, arzuların ocağında. 
Burda insan çinar kimi qol-budaqlı, 
Burda insan dağlar kimi əzəmətli; 
...Doğulmusan ilk insanın, 
İlk hünərin, ilk atəşin beşiyində. 

 

Bu misralarda Yardımlı göründüyü qədər də Azərbaycan var... 
Azərbaycan göründüyü qədər də Bakı, Gəncə, Naxçıvan, Şəki, 
Təbriz, Şamaxı, Lənkəran, Quba, Marağa ... var. Bütöv bir ürəkdən 
– əzalara, bədən üzvlərinə gedən qan damarları – yollar Azərbay-
can adlı bir məmləkətdə, Orlar yurdu deyilən bir diyarda ruhi-mə-
nəvi yüklü yollardır: 

 

Azərbaycan! 
Ruhu kimi yolları ulu! 
Azərbaycan! 
qəlbi kimi yolları geniş! 
...Azərbaycan yollarının ilqarı dönməz, 
Bu yol ilə düzlük gedir, həqiqət gedir. 
Azərbaycan yollarının sonu görünməz, 
Əvvəlcə nəğmə kimi qəlbimizdədir! 

 

Xalq ruhuna, mənəviyyatına dərin bağlılıq, son dərəcə millilik 
lirik qəhrəmana haqq verir ki, desin: 

 

Xalq ilə əbədi bağlı olanda, 
Kiçik köksümüzə dağ olur ürək! 

 

Ancaq onun dəyər-qiyməti və Allah vəhyi ilə aldığı tapşırığa 
cavab verməsi bu dağ ürəkli insanın xalqın arxasında özünün dağ 
kimi durmasındadır. Elə ona görə də öz xalqını metaforik-rəmzi şə-
kildə kəpənək obrazında ifadə edən fikirlər çox təbii səslənir: 

 

Mən də elə sənintək, 
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Nə yerdənəm, nə göydən. 
Milyon arzu rəngində 
Qopmuşdum bir ürəkdən. 

 

Qon əlimə, qanadım, 
Qon əlimə, çiçəyim, 
Sənə kobud əl dəysə, 
Bir yerdə öləcəyik... 

 

Axırıncı beyt öz torpağına, vətəninə söykənib, xalqın arxasın-
da özü bir Atlanta çevrilə bilən qüdrətli qəhrəmanın Azərbaycana 
xitabı deyilmi?! 

“Sağ ol, ana dilim” deyən lirik qəhrəman öz günahlarını da 
ümumxalq mövqeyindən etiraf edir: 

 

Parçalandıq – günahkarıq, 
Haqqımız yox düşmən gəzib, qınamağa. 
Yüz illərdi yol gəlirik, 
Özümüzü tanımağa... 
İşimizi boş tutmuşuq – 
Qansızlara qan verəndə, 
Özümüzü unutmuşuq. 

 

“Zaman məndən keçir” – Bəli, keçmiş, indiki, gələcək zaman 
müstəvilərinin kəsişməsində, qovuşuğunda və milli ruha çevrilmə-
sində inikas edən fəlsəfi zaman lirik qəhrəmandan keçməklə təcalla 
edir və özünün poetik-estetik təcəssümünü tapır. 

Bütöv bir xalqın milli ruhunu təcəssüm etdirən lirik qəhrəman 
necə də möhtəşəmdir! 

Bu lirik qəhrəmanı yaradan şair, sənətkar necə də qüdrətlidir! 
Bu şairin, sənətkarın özü də xalqının keçmişinə, bu gününə, 

xoşbəxt gələcəyinə qarışmış, tarixinə, taleyinə çevrilərək əbədiya-
şar bir ömür qazanmışdır. 

 
 “Versiya” qəzeti, 11 aprel 2003, № 4 
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MÜBARİZ VƏ DÖYÜŞKƏN QƏLƏM 
(Sabir Rüstəmxanlının publisistikası) 

 
“Mənə elə gəlir ki, öz ömrümdə həm də yurdumun ta-

rixini yaşayıram. Doğulandan ölənə, öz neçə min illik yolu, 
təcrübəsi, dərdi, qələbə və itkiləri ilə Vətən bizim içimizdən, 
ömrümüzdən keçir.” 

...Mən özlüyümdə həmişə inanmışam ki, Azərbaycanın 
Sabir Rüstəmxanlı fenomeni haqqında çox danışmağa və yazma-
ğa elə bir zərurət yoxdur: onu yalnız oxumaq, özü də dönə-dönə 
oxumaq lazımdır. Sabir Rüstəmxanlını oxuyandan sonra, o sənin 
mənəvi və zehni ehtiyacına çevrilir. Artıq bilirsən ki, Sabir Rüs-
təmxanlı yaradıcılığını öyrənmədən, bilmədən xalqımızın keç-
mişini dərk etmək, bu günü ilə yaşamaq, gələcəyinə isə boylan-
maq çox çətindir. 

Sabir Rüstəmxanlının ən kiçik resenziyası və məqaləsin-
dən başlamış, ta ki onun elmi və bədii təfəkkürünün üzvi qovşa-
ğından yaranan “Ömür kitabı”na, müstəqil və demokratik mət-
buatımızın ilk qaranquşu “Azərbaycan” qəzetindən “Xətai yur-
du” xatirə-romanına qədər hər bir tənqid və publisistika nümu-
nəsi, nəsr əsəri və bunların hər bir cümləsi, ifadəsi, sözü insanın 
qəlbində xalqa övladlığın, yurda vətəndaşlığın tonqalını qalayan 
bir ildırım atəşidir. 

Mübaliğə hesab edilməsin, Sabir Rüstəmxanlının ədəbi-
publisistik yaradıcılığındakı ideya-məzmun zənginliyi və möv-
zu-janr rəngarəngliyi Azərbaycan torpağından, xalqımızın mənə-
viyyatından nəşət alıbsa da, dərd-sərindən, müşküllərindən do-
ğubsa da özünün gücü, enerjisi, əhatə dalğasına görə müstəqil 
bir nüvə ocağına bənzəyir. 

Hər şeydən əvvəl ona görə ki, Sabir bəyin qələmindəki 
mürəkkəb onun ürəyinin şah damarından süzülür və ümumən 
xalqımızın vuran nəbzi ilə həmahəng şəkildə əlahiddə Azərbay-
can adlı bir məkan və zaman dünyası yaradaraq, bu dünya ilə 
bağlı hər bir olmuşu, olanı və olacağı zəncirvari silsilə ilə özün-
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də əks etdirir. Digər tərəfdən, bu qələmdəki qırıcılıq və dağıdıcı-
lıq məramı heç də onun yaradıcılıq və quruculuq ruhundan zəif 
deyil. Lakin bu, nüvə silahının qırıcılıq və dağıdıcılığı yox, sinə-
sində nüvə ürəyi daşıyan buzqıran gəminin əsrlərin buzlaqlarını 
parçalaması, atom-elektrik stansiyasının isə verdiyi enerjidən 
yüz illərin qaranlığını öz işığı ilə yarmasıdır. 

Bəli, Sabir Rüstəmxanlının qələmi milli-azadlıq və müstə-
qillik uğrunda mübarizə apararaq döyüşərkən şanlı keçmişimizi, 
qəhrəman tariximizi təsvir və tərənnüm etdiyi qədər də taleyimi-
zin qara səhifələrinə işıq saçır, buzlaşmış çay və dənizlərini öz 
hərarəti və odu ilə əridir. O hətta bəzən qəzəb və nifrət bombası 
olursa da tarixi haqsızlığın, sosial ədalətsizliyin, milli məhkum-
luğun Z.Balayan məkrinin və riyakarlığının, bədnam qonşu təca-
vüzkarlığının, müstəmləkəçiliyin, hegemonluğun, despotizmi-
nin, siyasi naşılığın, xəyanətin, rəzilliyin, habelə eybəcərliyin ba-
şında çatlayır. 

Sabir Rüstəmxanlının şifahi xalq ədəbiyyatına, dastanları-
mıza, klassik ədəbiyyata, Mirzə Cəlil irsinə, “Molla Nəsrəddin” 
jurnalına, Mirzə Ələkbər Sabir yaradıcılığına həsr edilmiş məqa-
lələri və başqa bu kimi söz-sənət korifeylərimizdən bəhs edən fi-
kir və düşüncələri obyektiv həqiqətə, ədəbi tariximizə bir alim 
baxışıdır. 

“Tənqidin gücü – ədəbiyyatı dərindən duymaqla yanaşı, 
cəmiyyətin ictimai-mənəvi problemlərini də nə dərəcədə bilmə-
sindən asılıdır. Əsl ədəbi tənqid həyat və cəmiyyət qarşısında hə-
mişə öz çiyninə bədii əsərlərdən daha çox yük götürməlidir. Bə-
dii-estetik düşüncənin xüsusi bir növü olmaqla – o, cəmiyyətin 
yüksək tələblərinin və ictimai fikrin birbaşa ifadəsidir.” – Sabir 
Rüstəmxanlının öz ədəbi-tənqidi məqalələri onun klassik tənqid 
ənənələrindən qidalanan bu fikrinin bariz nümunəsidir. S.Vur-
ğun, R.Rza, Şəhriyar, İ.Əfəndiyev, B.Vahabzadə, G.Hüseynoğ-
lu, C.Əlibəyov, Qabil, A.Abdulla və başqaları haqqında yazdığı 
məqalələri, mühakimə və düşüncələri, “Həqiqətdən keçən yol-
lar” məruzəsi, çıxışları professional tənqidimizin, nəzəri-estetik 
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fikrimizin ən yüksək səviyyəsindədir. Doğrudan da “Məmməd 
Araz şeiri Azərbaycan torpağı ilə nəfəs alır” (“Məmməd Araz 
doğmalığı və ya Vətən daşlarının vətəndaşlıq nəğməsi”), “Publi-
sistikası da daxil olmaqla Anarın bütün yaradıcılığı üçün bir çı-
xış nöqtəsi, ayrıcı və ya qovşaq var ki, onun da adı Ağrıdır. İcti-
mai Ağrı!” (“Mənəvi varislik”) və ya “Nəbi Xəzrinin poeziyası 
adiliyi gözəllik, qəhrəmanlıq səviyyəsinə qaldıran, ucaldan poe-
ziyadr” (“Mərdanəlik və zəriflik poeziyası”) və yaxud da “Azər-
baycan poeziya kəhkəşanında yazılı şeirimizin min dörd yüz il-
lik tarixi ərzində Vətən adına sığınmaq, bu adı yaradıcılıq və 
mübarizə vasitəsinə döndərmək səadəti Balaş Azəroğluya nəsib 
olub” (“Bütövlüyün tərənnümçüsü”). 

Sabir Rüstəmxanlının özünün içində yaşayan o taylı-bu 
taylı Vətənin bütövlük həsrəti, quzeyli-güneyli xalqın birlik nis-
gili onun ədəbi-publisistik yaradıcılığının başlıca ideya-mövzu 
istiqamətlərindəndir. Hələ vaxtilə Naxçıvanda olarkən dostları-
nın evinə deyil, qəsdən “Təbriz” mehmanxanasına düşən Sabir 
bəy həsrətini, nisgilini belə ovundururdu: “Qoy and içəndə deyə 
bilim ki, mən də Təbrizdə yaşamışam. Kimdir onun qonaq evi 
olduğunu fikirləşən”. Doğrudur, o sonralar İranda olmuş, Təbri-
zə də getmişdir. Lakin görkəmli vətəndaş-yazıçının oxucuya 
bəxş etdiyi bu kövrək, bakir duyğular hələ də öz ülviliyini, röv-
nəqini qoruyub saxlamaqdadır, çünki “Təbriz, Ana, Yurd, Vətən 
sözləri kimi müqəddəsdir və ürəyimizdə bitib-tükənməz fikir 
ümmanı yaradır”. 

“Bu, sənin xalqındır” xitabı ürəkdəki böyük sevgi və mə-
həbbətin, qürur və iftixarın, şəfqət və kədərin, qüssə və iztirabın 
ən yüksək zirvəsindən səslənir. Elə bir zirvədən ki, özündə Sabir 
Rüstəmxanlının tələbəlik çağının darısqal kirayə otağından, 
onun ilk yazılarının yarandığı kiçik hücrədən geniş Azadlıq 
meydanına doğru gedən həyat yolunu ehtiva edir. “Min illərdi 
mənim xalqımın dərd adlı bir yol yoldaşı var. Saymaqla qurtaran 
deyil bu dərdləri. Ancaq inamımız sarsılmazdır. Çünki işimiz 
haqq işidir və xalqın gücü kimi sarsılmaz bir qüvvəyə arxalanı-
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rıq” – bax, məhz bu dərdin əlindən, ucbatından, səbəbindən qə-
ləmə sarılmış Sabir bəy Azadlıq meydanının uca zirvəsinə – 
yüksək kürsüsünə qalxmaqla kifayətlənmədi, Azərbaycanın is-
tiqlal və bütövlüyü naminə dünyanın özünü, Yer kürəsini, bey-
nəlxalq aləmi ömür yolu üçün bir Meydan elan etdi. Çünki Sabir 
Rüstəmxanlının ictimai və milli istiqlal mübarizəsi, müstəqillik 
çarpışması konkret bir meydana sığmır və o, ömrünün hər bir 
anımında, hər bir pillə və mərhələsində xalqa məxsus idealların 
gerçəkləşməsinə doğru aparan yolun yeni-yeni çətin və keşmə-
keşli dolaylarına düşüb getməli olur. 

Burada, bu məqsəd və amal yolunda Sabir Rüstəmxanlının 
şairlikdən başqa bacardığı, iqtidarı çatdığı çox müxtəlif döyüş və 
mübarizə üsulları, Vətənə və xalqa xidmət növləri vardır: yazıçı-
lıq, publisistika, elmi yaradıcılıq, tribun-natiqlik, nazir-dövlət 
xadimliyi, partiya rəhbərliyi... 

Sabir Rüstəmxanlının qələmi Qüdrətdən güc almaqla Və-
tənin tarixinə, etnoqrafiyası, folkloru, coğrafiyası, mədəniyyəti-
nə, Azərbaycan xalqının ideologiyasına, ədəbiyyat və incəsənti-
nə, mənəviyyatı, əxlaqi və psixologiyasına dərindən-dərinə işlə-
yən və bütün bunları böyük övlad məhəbbəti, Vətəndaş qeyrəti 
ilə təsvir və tərənnüm edən, məzmun və mahiyyətə vararaq yeri 
gələndə bir həkim kimi müayinə aparıb nüsxə yazan, həm də də-
qiq əlac və məlhəmi göstərən, torpağın, millətin gözəlliklərini, 
özəlliklərini, müşküllərini təşrih etməklə üzə çıxaran qələmdir. 

Qüdrətdən gələn isə haqdır. 
  

“Versiya” qəzeti, 19 aprel 2003, № 5 
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İNSANIN DƏYƏRİ 

(Esse) 
 

İnsanın dəyəri nədir? Niyə insan bizim üçün bu qədər qiy-
mətlidir? Bütün insanların dəyəri eynidirmi?  

Yazıçı Sabir Əhmədovun “Qanköçürmə stansiyası” poves-
tini (“Ulduz”, 1976-cı il, № 10, s.1-26) oxuyandan sonra, biz 
özümüzə bu suallarla müraciət edirik. Əsərin etik-estetik dəyəri 
də məhz onun oxucunun qəlbində özünə qarşı oyatdığı suallar-
dadır. Povest sözün yaxşı mənasında oxucunu yerindən tərpədir, 
onu narahat edir və sanki belə bir müdrik kəlamı bizə xatırladır: 
İnsanın rahatlığı onun narahatlığındadır. Bu şirin dillə yazılmış 
əsərdə biz cürbəcür xarakterlərlə, müxtəlif əxlaq sahibləri ilə üz-
ləşirik. Hər şeyin pulla həll edilməsinə dərindəın, səmimi qəlb-
dən inanan, bir əli həmişə yan cibinə yönələn Hüsənin vasitəsi 
ilə surətlərin müxtəlif rəngli, müxtəlif çalarlı aləmləri ilə rastlaşı-
rıq, tanış oluruq. Əsərdə Hüsən başqa surətlərin mənəvi aləminin 
pərdələrini bizim üçün açan “bədii açar” rolunu oynayır. Sanki 
Hüsən oxucunun əlindın tutub onu Qanköçürmə stansiyası ilə ta-
nış edir və burada kimlərin olduğunu və nələrin baş verdiyini bi-
zə göstərir. Analarını xəstəxanaya qoymaq üçün kənddən şəhərə 
gələn Hüsən və Sevindik öyrənirlər ki, ehtiyat üçün qan verməli-
dirlər. Hər şey məhz buradan başlayır, povestdəki süjetin əsas 
hadisələr silsiləsi start götürür. 

Əsərin əvvəlində Hüsən nə üçün, kimin üçün, hansı məq-
sədlə qan vermək lazım gəldiyini başa düşmür və bundan nəyin 
bahasına olursa-olsun boyun qaçırmaq istəyir. Hüsənin aləmində 
pul bütün dərdlərin dərmanıdır. Hüsən əyri yolla pul qazanan 
adamlardan deyil. O, zəhmətlə, alın təri ilə qazandlığı pulu istə-
diyi kimi xərcləyə bilər. Odur ki, Hüsən qardaşı Sevindiyi qan 
verməkdən qurtarmaq üçün stansiyada kütləvi hal alan qan alve-
rindən istifadə edib bu işi pul ilə düzəltmək istəyir. Ona qarşı çı-
xan Sevindiyin sözlərində böyük həqiqət təsdiq olunur: “Cibinin 
halal pulunu verirsən, amma haram üçün, alver üçün şərait yara-
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dırsan”. Sevindik qardaşını bu çirkin yoldan çəkindirirsə də, ona 
qan verməyin zəruriliyini başa salmaq üçün uzun-uzadı mühazi-
rə oxumur. Əvvəla, Sevindik o qədər mərifətsiz deyil ki, öz bö-
yük qardaşına moizə oxusun. Bundan başqa o inanır ki, Hüsən 
qan verməyin əhəmiyyətini başa düşəcək. O, qardaşının xarakte-
rinə, onun diribaşlığına, rəhmli olmasına, nəciblik və xeyirxahlı-
ğına bələddir. Eyni zamanda, Qanköçürmə stansiyasındakı şərait, 
mühit, hökm sürən əhval-ruhiyyə Hüsənin gözünü açmaq üçün, 
ona qan verməyin zəruriliyini anlatmaq üçün bir şərait yaradır. 
Stansiyadakı adamlar təkcə “Ağdam” şərabı içənlərdən ibarət 
deyil, burada heç də hamı qan ilə alver etmir. Hüsən stansiyanı, 
onun bölmələrini, şöbələrini gəzə-gəzə görür ki, necə insanlar 
var. Eşitdiyi söhbətlər, tanış olduğu adamlar ona əsl həqiqəti bil-
məyə kömək edir və Hüsən onu düşündürən suallara cavab tapa 
bilir. Hüsən heç vaxt bu suallar üzərində beynini yormazdı. Hü-
sən heç vaxt Qanköçürmə stansiyasına gəlməzdi. Hüsən heç vaxt 
donorluq kimi bir nəcib və gərgin işin olduğunu bilməzdi. Necə 
gərəkli, dəyərli insanlar varmış!  

Bəli, Hüsən bunları bilməzdi, əgər bir gün anası xəstələn-
məsəydi. Anasını kənddən şəhərə gətirib xəstəxanaya qoymasay-
dı, Hüsən bunları bilməzdi. Bilməzdi ki, təkcə onun anası deyil, 
milyonlarla analar, oğullar, qızlar, bacılar və qardaşlar qana 
möhtac ola bilərlər. Ancaq Hüsən bildi ki, 19 il donorluq edən 
kişi, öz gözəl-göyçək canına qıyaraq, qanını başqa bir insanı 
xilas etmək yolunda əsirgəməyən dolu əndamlı gəlin əbəs yerə 
qollarını iynə vurmaqla göyərtmirlər. Hüsən bildi ki, bu adamlar 
müqəddəs bir işlə məşğuldurlar. Hüsən bildi ki, haradasa, kimə-
sə qan vurmaq lazımdır. Haradasa, kiminsə qanı azlıq edir. Hə-
min adam ölə bilər, həmin adamı xilas etmək üçün kim isə öz 
canındakı artıq qanı ona verməlidir. “Mənim qanım milyonların 
ürəyindəın axır”, “Qan həyat mənbəyidir”, “Sənin bir damla qa-
nın mənim həyatımı xilas etmişdir” yazıları Hüsənə nələr de-
mir!.. Hüsən anlayır ki, qan verməmək üçün müxtəlif yollara əl 
atmaqdansa, çaxır içənlərin qanını satmağa şərait yaratmaqdansa, 
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verilən qanın təmizliyi, saflığı qayğısına qalmaq lazımdır.  
Hüsənin nəzərində Sevindiklə özündə bir fərq yoxdur. 

“Onları qanı birdi, damarlarından bir qan axırdı. Bu qan onların 
nəslinin-nəcabətinin qanı idi. “Qeydçi qızın qardaşı ilə maraq-
landığını hiss edən Hüsən onun qan verməməkdə Sevindiyə heç 
bir kömək etmədiyinin görüb ürəyində qızdan umu-küsü edir və 
bu nəticəyə gəlir ki, “Eşq elə qan deməkdi. İstək qandan çağla-
yar...” (səh. 21) 

Əgər insanın əsli-nəcabəti, eşqi, məhəbbəti, əxlaqı, həyat 
tərzi onun damarlarından axan qan ilə həmahəngdirsə, niyə insa-
nın qanı təmiz olmasın. İnsanın mənəvi paklığı, qəlb saflığı, da-
xili gözəlliyi ürəyin vurduğu qandan qidalanmırmı?! Gözəl in-
sanların damarlarında gözəl, təmiz; eybəcər insanların damarla-
rında isə çirkin, natəmiz qan axır.  

“Eşq elə qan deməkdi. İstək qandan çağlayar”. 
Çünki həyat gözəldir, bütün canlılar, həmçinin insan da 

yaşamaq istəyir. Başı kəsilən cöngə də son nəfəsinə qədər həyat 
uğrunda çarpışır.  

“Eşq elə qan deməkdi. İstək qandan çağlayar”. Ona görə 
də Hüsən qardaşının qan itirməısinin istəmir, müxtəlif yollar ara-
yır. 

“Eşq elə qan deməkdi. İstək qandan çağlayar”. Qoy insan-
ların qanı, deməli, ruhu, qəlbi təmiz olsun! Yalnız təmiz, gözəl 
insanlar yaşamağa, yaratmağa qadirdirlər! Bu təmizlik, bu saflıq 
qan vasitəsi ilə nəsildən-nəslə verilər, daim dövr edər. İnsanlıq 
özünün əsl mahiyyətinə qayıdar.  

İnsanın, adam oğlunun, adam qızının damarından, çaxıri-
çənlərin, Zili oğlu kimi satqınların qanındansa, qoy Sevindiklə-
rin – təmiz, pak, nəcib insanların qanı çağlasın.  

Hüsənin gəldiyi qənaət belədir. Hüsən anlayır ki, insanda 
yaxşı, gözəl hər bir şey başqalarına lazlımdır. İnsanın dəyəri 
onun cəmiyyətə, həmcinslərinə, bəşəriyyətə xidmət dərəcəsin-
dədir! 
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“ƏDƏBİYYATIMIZ, DİLİMİZ, TARİXİMİZ” 

 

 (Rəhim Əliyevin ədəbi-tənqidi və publisistik yaradıcılığı) 
 

Ədəbiyyatımızda 60-70-ci illər qabarması və nəzəri-este-
tik prinsiplərinə söykənən bir tənqidçi nəslinin də yaranmasına 
səbəb oldu. Əlbəttə, bu bədiiliyi görməyi və göstərməyi baca-
ran fitri istedadlı tənqidçiləri gətirdi. 

Rəhim Əliyev “hərəkətdə olan estetika”nın tələb etdiyi 
orijinal təfəkkür tərzilə nəinki bu nəslin öncüllərindən oldu, 
həmçinin, ümumiyyətlə Azərbaycan tənqidində bədii əsərə, sə-
nətkara, ədəbi prosesə, sosial və mədəni hadisələrə iç tərəfdən 
və kənardan bütöv daxili münasibətilə seçildi, özünəməxsus 
mövqeyilə fərqləndi. O, bir neçə nəsr, tənqid və ədəbiyyatşü-
naslıq kitabının müəllifidir. Rəhim – Cəfər Cabbarlı yaradıcılı-
ğını ilk dəfə Qərb-Avropa fəlsəfi-etik və nəzəri-estetik cərə-
yanlarından, məktəblərindən bəhrələnməklə öyrənmiş, tədqiqat 
aparmış və nəticədə dahi sənətkarın ümumbəşəri dəyərini açıb 
göstərən bir elmi əsər və doktorluq dissertasiyası yazaraq mü-
dafiə etmişdir. Respublika ictimaiyyəti tərəfindən bir yazıçı-
publisist və tənqidçi-alim kimi yaxşı tanınan Rəhim Əliyevin 
“Ədəbiyyatımız, dilimiz, tariximiz” (“Elm”, 1997) kitabı 70-
80-ci illərdə çap olunmuş məqalələrdən ibarətdir. Kitabın titul 
vərəqinə “Son iki onilimiz” sözləri əlavə edilsə də, demək la-
zımdır ki, hər halda məndə belə bir təəssürat və qənaət yarandı 
ki, bu – yalnız məqalələrin çap tarixi-xronoloji vaxt əhatəsi ba-
xımından doğrudur. Hələ dövri mətbuatdan bizə tanış olan bu 
məqalələr əslində ədəbi material və mövzusuna görə ümumən 
neçə onillikləri ehtiva edir. Ədəbiyyatımızın sovet, xüsusilə 60-
cı illər dövrü haqqında R.Əliyevin mülahizə və müşahidələri, 
ayrıca məqalələri, tənqidçi mühakimələri, S.Vurğun, M.İbrahi-
mov, M.Cəfər kimi sənət və elm korifeyləri, xalq şairləri 
N.Xəzri, B.Vahabzadə, görkəmli yazıçı S.Vəliyev barədə port-
ret-oçerkləri, resenziyaları (“Sənətkarlıq axtarışlarının yeni 
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mərhələsi”, “Böyük idealların tərənnümçüsü”, “Xalq taleyi zir-
vəsindən”, “Müəllimin müdrikliyi”, “Söz sehrkarı”, “Səda-
qət”), onun ayrı-ayrı nəzəri fikir və ümumiləşdirmələri göstərir 
ki, kitabın elmi və problematik dəyəri, əhəmiyyəti iki onilliklə 
məhdudlaşmır. 

Kitabdakı məqalələrin, o cümlədən “Müəllifdən” qeydlə-
rinin diqqət və maraqla qarşılanmasına səbəb hər şeydən əvvəl 
Rəhimin aydın dil və üsluba söykənən publisistik təhkiyəsi və 
akademizm çərçivələrini parçalayan özünəməxsus qələm cazi-
bəsi, oxucusuna həmişə göstərdiyi hörmət və səmimi münasi-
bətidir. Dərin mətləblərdən və mürəkkəb məsələlərdən sadə şə-
kildə söz açmaq, danışmaq, çoxunun başa düşəcəyi bir formada 
elmi-nəzəri fikrini ifadə etmək – əsl istedadların özlərinə az-az 
nəsib olan bir xoşbəxtlikdir. R.Əliyevdə bu var, elə ona görə də 
onun ədəbi-tənqidi və publisistik məqalələri təkcə mütəxəssis-
lər, peşəkar ədəbiyyatçılar üçün deyil, hər bir şeir-sənət maraq-
lısı, həvəskarı üçün də oxunaqlıdır. Bu kitabda toxunulan ədə-
bi-elmi, sosial-etik problemlərin aktuallığı, predmet və hadisə-
lərə müəllif şəxsiyyətindən, mənəvi dünyasından süzülüb gələn 
işıqlı məhrəmanə münasibətin reallığı, tənqidi-estetik fikirlərin 
dolğunluğu ədəbi prosesi canlı bir orqanizm kimi görməyə, 
mədəniyyət, tarix və sosial həyatın bir sıra təzahür, təmayül və 
qanunauyğunluqlarını yaxından qavramağa, onların dərinliyinə 
enməyə imkan verir. 

R.Əliyevin bir tənqidçi və tədqiqatçı kimi ampluası geniş 
olduğundan o, ədəbiyyat və sənətin hər növü, janrı, müxtəlif 
anlayışları, mövzu və problemləri barədə öz elmi-arqumentli 
fikrini, bəzən polemik görünsə belə, ümumnəzəri səviyyədə 
təsbit edə bilir. Burada ədəbi-estetik təhlil həmişə sosioloji-etik 
təhlillə vəhdətdə olur. Rəhim sadəcə əsəri, obrazı, süjeti, kom-
pozisiyanı, dil və üslubu təhlil etməklə qalmır, hətta onların 
hansı həyati materialdan ideya məzmunu kəsb etməsini müəy-
yənləşdirməklə də kifayətlənmir – bir tərəfdən nəzəri-estetik 
ümumiləşdirmələr aparır, digər tərəfdən isə həyat, insan, ömür 
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yolu, xoşbəxtlik, milli əxlaq, ümumbəşəri ideal və s. bu kimi 
anlayışlarla əlaqədar daxili düşüncə və qənaətlərini bölüşür. Bu 
mənada oxucu tənqidçinin özünəməxsus mənəvi aləmindən 
faydalanmaqla, onun bir çox hökmlərilə razılaşmalı olur. “Adi-
liyin böyük poeziyası” (Əli Kərim), “Həyatın altıncı mərtəbəsi” 
(Anar), “Sadəliyin mürəkkəb aləmi” (Elçin), “Bəraət ala bil-
məz” (İ.Əfəndiyev), “Həyatla təmasda” (S.Azəri) və s. məqalə-
lərdə, Ə.Əylisli, S.Əhmədov, Ç.Hüseynov və b. tanınmış qələm 
sahibləri haqqında fikirlərində müəllif obrazın, əsərin daxili 
ideya-bədii məzmununu, yazıçı qayəsini açmaqla, aşkarlamaq-
la yanaşı, incə mənalandırmalar və praqmatik nəticələr də çıxa-
rır. 

R.Əliyev istedadlı şəxslərə, yaradıcı gənclərə xüsusi diq-
qət, qayğı və tələbkarlıqla yanaşmağı zəruri bilir. O, əslində is-
tedadsız yazılan psevdo (saxta) ədəbiyyatı qəbul etməyir və ey-
ni zamanda göstərir ki, “istedad nə qədər böyük olsa da, ona 
mühit lazımdır. Özü də təkcə onu tərifləyən mühit yox, həm də 
tənqidi şəkildə təhlil edən, uğur və qüsurlarını aydın dərk edib, 
deyən mühit” (“Tək istedad azdır”). 

R.Əliyev sənətdə həyatiliyi – realizmin sinonimi olaraq 
əsas estetik anlayış kimi müəyyənləşdirir. Elə ona görə də tən-
qidçi “İstedad həyatiliyi” rakursundan təhlil etdiyi və qiymət-
ləndirdiyi gənc yazıçıların əsərlərində “həyat materialının, hə-
yat biliyinin, yazıçı dünyabaxışının darlığı və dayazlığı”nı əsas 
qüsür kimi göstərir. İsi Məlikzadə yaradıcılığını isə “ən adi epi-
zodlarda da çox vaxt həyatın ritmini” gözlədiyinə görə təqdir 
edir (“Təbiiliyə doğru”). 

Rəhimin bu gün və yəqin ki, gələcək üçün də aktual olan 
fikirlərindən biri də sənətdə “Professionallıq və istedad” məsə-
ləsidir. Müəllif texniki peşəkarlığı yox, “istedadın əsl yazıçılığa 
doğru inkişafında bir pillə olan” səriştəli, savadlı yazı manera-
sını nəzərdə tutur. O, istər klassik Azərbaycan, istərsə də müa-
sir dünya ədəbiyyatından (Q.Markes, Ç.Aytmatov, N.Dumbad-
ze, V.Rasputin...) bəhs edəndə əsasən ədəbi gəncliyə nümunə 
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ola biləcək, onun üçün sənət dərsinə çevriləcək problem və an-
layışlara, xüsusilə forma və məzmun vəhdətinə, sənətkarlığa, 
ideya-süjet-kompozisiya bütövlüyünə, milli-həyati və ictimai-
əxlaqi məsələlərə diqqəti yönəldir. 

R.Əliyev sırf publisistik məqalələrində də – “Gücümüz 
birlikdədir və ya müxtəlifliyin zənginliyi”, “Müstəqilliyimiz və 
islam” və s.-də özü olaraq qalır, yəni tarixi-mədəni proseslərə, 
sosial-etik problemlərə, dil, əlifba, vətən, xalq, millət, birlik, 
müstəqillik kimi anlayışlara tənqidi-analitik təfəkkür işığında 
münasibətini bildirir, dialektik düşüncə tərzində qiymətini ve-
rir. O, bir sosioloq-tənqidçi olaraq qarşıya ictimai məzmunlu 
suallar qoyur və oxucunu fəal mükaliməyə dəvət edir. 

Rəhim Əliyev “Ədəbiyyatımız, tariximiz, dilimiz” kita-
bındakı ədəbi-tənqidi və publisistik yaradıcılığı milli şüurun, 
habelə ictimai fikrin təşəkkül və zənginləşmə prosesinə öz xid-
mətini göstərir, bu prosesin üzvi tərkib hissəsinə çevrilməklə 
qələmini hər cür süni pozalara, saxta ədəbiyyatçılığa, sənətdə, 
həyatda, münasibətlərdə kök salmış ifratçılıq və naqislik təza-
hürlərinə qarşı yönəldir. 

 
“Ədəbiyyat qəzeti”, 9 oktyabr 1998, № 39 
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İLK KİTAB – İLK GÖRÜŞ 

 
“Gənclik” nəşriyyatı bu il həmyerlimiz gənc şair Tofiq Nu-

rəlinin “Şehli kəpənəklər” kitabını çapdan buraxmışdır. Kitab-
dakı şeirləri oxuduqca biz müəllifin fərdi-poetik imkanları ilə 
tanış olur və yəqin edirik ki, bu şeirlər poeziyaya yeni bir iste-
dadlı gəncin gəlişindən xəbər verir, çünki onlar yüksək bədii 
keyfiyyətə və tutumlu sosial mündəricəyə malikdir. 

T.Nurəli təsvir predmetini öz ilhamı ilə ram edir və onun 
adi göz ilə görünməz tərəflərini aşkarlayır. “Heykəllər” şeiri 
buna yaxşı misaldır. Bu şeirdə yağış fiziki hadisə olmaqdan çı-
xır və müəllifin poetik nəfəsi ilə qızınaraq lazımi mətləbləri 
ifadə etmək üçün əlverişli bədii vasitəyə çevrilir: 

 

Hamının ürəyi kövrəlirsə də, 
Heykəllər ağlayır yağış yağanda. 
Deməyin, yağışdır yağır buluddan, 
Göylərin ürəyi dolub ağlayır. 
Leylini Məcnuna qovuşdurmayan 
Füzuli peşiman olub ağlayır. 

 

Kitabdakı “Zorgenin ürəyi”, “Babəkin qolları”, “Qobus-
tan”, “Nəsimi”, “Portret” və bir sıra adsız şeirlər T.Nurəlinin 
təzə-tər söz deməyə, yeniliyə və orijinallığa can atdığını göstə-
rir. 

“Zorgenin ürəyi” şeirində belə bir müəllif qeydi var: “Çe-
kist Zorge asıldıqdan sonra ürəyi səkkiz dəqiqə döyünmüşdür”. 
Şair bu hadisəyə belə bir poetik həll verir: 

 

Baxın, biz kommunistlərik! 
Biz bu böyük şərəfi daşımağı 
   bacarırıq, 
Biz öləndən sonra da 
  yaşamağı bacarırıq! 

 

Şairin lirik qəhrəmanı səmimidir, o öz duyğularını, düşün-
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cələrini oxucu ilə bölüşməkdən çəkinmir, çünki daxilindəki 
saflığa, təmizliyə əmindir və özünü gizlətməyə heç bir ehtiyac 
hiss etmir. 

T.Nurəlinin ən yaxşı şeirlərinin böyük bir qismini məhəb-
bət lirikası təşkil edir. Gənc şair hər şeydən əvvəl gözəl, saf, tə-
miz duyğulardan yoğrulmuş məhəbbəti tərənnüm edir. Aydın 
görünür ki, lirik aşiqin sevgisi nakamdır. Düzdür, bu nakamlı-
ğın sosial-əxlaqi səbəbləri çox vaxt dumanlı qalsa da, biz səda-
qətli, dözümlü aşiqin psixoloji vəziyyətinə, ruhi-mənəvi aləmi-
nə şərik oluruq: 

 

Bu gecə döyməsin kimsə qapımı, 
Qəlbim qırmayacaq öz inadını. 
Sıxıb dodağıma sənin adını, 
Sənin ad gününü keçirəcəyəm. 

 

“Şehli kəpənəklər” kitabında biz tez-tez yeni bənzətmələrə, 
epitetlərə, metaforalara, orijinal deyimlərə, ifadələrə rast gəli-
rik. Məsələn: 

 

Bu yağış şəhəri yuyur bayaqdan, 
Sular yollar kimi burulur tini. 
Maşınlar yağışı küçədə qoyub, 
Qaçır ayaqyalın uşaqlar kimi... 

(“Yağışlı şəhər”). 
 

T.Nurəli həm sərbəst, həm də heca vəznində yazır və hər 
ikisində uğur qazanır. 

İlk kitab çap olunub!... İndi sübut etmək lazımdır ki, bu ki-
tab sənət aləminə gəlişin, böyük poeziyaya məhəbbətin ilkin, 
lakin etibarlı vəsiqəsidir. Əminik ki, T.Nurəli özünə qarşı bun-
dan sonra da tələbkar olacaq, poeziyanın enişli-yoxuşlu yolla-
rında inamla zirvəyə doğru addımlayacaqdır. 

 
“Şəfəq” qəzeti, 7 iyun 1983, № 66 
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AFRODİTA, EROT VƏ ...APATİYA 

 

 (Gənclərin yaradıcılığında məhəbbət lirikası) 
 

“...Onu nə vaxtdan sevidiyimi bilmirəm. Ancaq 
mən təkcə onu, ömrüm boyu təkcə onu sevmişəm və 
həm də elə sevirəm ki, onsuz həyat nədir, təsəvvür 
edə bilmirəm”. 

(L.N.Tolstoy “Hərb və sülh” romanı.  
Əsərləri, 5-ci cild. Bakı, “Yazıçı”, 1978, s.262) 

 
Məhəbbət!... Elə bir insan tapılarmı ki, bu sözdə bələnən 

sehr və möcüzə dünyasına düşməsin və düşməklə də bahar tu-
murcuğu kimi çırtlamasın, sarı bülbül təki ötməsin! 

Məhəbbət! Sən bir ömrü mehr, ülfət, ünsiyyət, vüsal məl-
həmi ilə xoşbəxt də, hicran, həsrət, fəraq, nakamlıq zərbəsi ilə 
şikəst də edə bilərsən! 

Məhəbbət! Sən bir canlının qönçə təki düyümləndirər, 
tonqal kimi şölələndirər, kababsayağı qovurarsan da, buğda ki-
mi üyüdər, gül kimi soldurar, kül kimi sovurarsan da!  

Məhəbbət! Kimliyindən asılı olmayaraq hər bir insan sə-
nin yaratdığın gözəllik aləminə düşərsə, burada özünü tül bilər, 
hamı sənə bir allah kimi səcdə edər və “mənim tanrım gözəllik-
dir, sevgidir” (H.Cavid) inamına tapınar. 

Məhəbbət! Nizaminin Fərhad və Şirinlərini, F.Petrarka-
nın sonetlərini, Füzulinin qəzəllərini və Leyli-Məcnun dastanı-
nı, Şekspirin Otellolarını və Romeo-Cülyetta faciəsini, Vaqifin 
qoşmalarını, Bayronun “Yəhudu melodiyalarını”, Yeseninin 
“İran nğəmələrini”, Müşfiqin “Yenə o bağ olaydı” arzulu şeir-
lərini və neçə-neçə sənət incisini yaradan ilham çeşməsi! 
“Гений чистой красоты (A.Puşkin” Kamil gözəlliyi ilə ürək-
ləri titrədən, ruhu sarsıdan, heyrət və heyranlığa səbəb olan bir 
varlığın adı zərfərcəsinə, klassik şəkildə belə möhürlənmişdir! 

“Oxu, gözəl” (S.Vurğun) xitabı nəğmə dinləmək istəyin-
dən deyil, öz sevgilisinin adi danışığını belə xoş təranə, incə bir 
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musiqi kimi qavrayan və elə ona görə də “danış”, yox, “oxu” 
deyən lirik aşiqin ilahi bir səsə dönə-dönə qulaq asmaq həsrə-
tindən doğmuşdur. 

Dünya poeziya nəhri və onun məhəbbət lirikası adlanan 
qolu! Azərbaycan şeirində bu qolun çoxsərlik tarixi kökləri 
vardır. Bəs milli ədəbiyyatın qədim ənənələrinə söykənən və 
XX əsrin sosial-iqtisadi, elmi-texniki inqilablarından nəzəri-es-
tetik şəkildə bəhrələnən müasir poeziyamızın məhəbbət-lirika-
sında ideya-sənətkarlıq mənzərəsi necədir, burada hansı əxlaqi-
mənəvi problemlər qaldırılır və həll edilir? Böyük Məhəbbətin 
təsvir, təqdim və tərənnümü bizi daxilən, ruhən nə dərəcədə 
zənginləşdirə bilir? Şübhəsiz, bu suallara əsaslı surətdə elmi-
nəzəri cavab vermək bir məqalənin işi deyil, lakin biz daha 
konkret bir ünvana – ədəbi gəncliyin poeziya yaradıcılığına üz 
tutmaqla qeydlərimizin mövzu dairəsini dəqiqləşdiririk. Demə-
li, ədəbi fəaliyyətə başlamaq baxımından gənc olan şairlərin 
(“Gənc şair” anlayışı ətrafında mübahisə və müzakirələr davam 
edir) 80-ci illərdəki qələm məhsullarında Afroditanın obrazı 
necə görünür və bu obrazla bağlı hansı sosial-etik məsələlər 
poetik predmetə çevrilir? 

Son rüb vaxt kəsimində məhəbbət lirikamız görkəmli şa-
irlər S.Rüstəmin və R.Rzanın yeni-yeni yaratdıqları sənət nü-
munələri ilə zənginləşmişdir. Ülvi, ali, saf duyğularla mayalan-
mış məhəbbət və onun lirik-fəlsəfi təfsiri, dərki B.Vahabzadə, 
N.Xəzri, H.Arif, Ə.Kərim, C.Novruz, M.Araz, T.Bayram, 
R.Zəbioğlu və b.-nın yaradıcılığı üçün xarakterik keyfiyyətdir. 
Müasir poeziyamızın bəzi nümunələrini nəzərdən keçirək:  

 

Könlümdə, ruhumda yenə, yenə sən, 
Kilidli, möhürlü bir xəzinəsən. 

(B.Vahabzadə) 
 

Qayıt, yerinə qoy Ayı, Günəşi, – 
Yenə olduğutək görüm həyatı. 
Qayıt, gözüm nuru, könlüm atəşi, 
Qayıt, sahmana sal bu kainatı! 
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(Ə.Kərim) 
 

Sənin gözəlliyin gözəllik deyə 
Qılınc sivirmişdir eybəcərliyə. 

(R.Zəbioğlu) 
 

...Keçir həsrətinlə günüm, saatım 
İnan ki, heç kimdə, heç yanda deyil, 
Sənin əlindədir mənim həyatım. 
...Güman var eşqinə qovuşum, çatım, 
Sənin əlindədir mənim həyatım. 
   (T.Bayram) 

 

– və s. bu kimi tipik misallar “heyrət, ey büt...” zirvəsindən ya-
şanmış məhəbbətin bədii inikasını bütöv bir ideya-estetik ten-
densiya olaraq sərrast şəkildə səciyyələndirə bilir. 70-ci illər 
ədəbi nəslindən N.Kəsəmənli və M.Ələkbərli daha çox məhəb-
bət lirikasında uğurla qələm işlədirlər.  

Gənclik və məhəbbət bir-birilə sıx bağlı olan anlayışlardır. 
Gənc bir qəlbdə yaşayan sevgi duyğuları və bu duyğulara xas 
saflıq, ülvilik dan yerinini sökülməsi, bulaq suyunun şırıltısı, 
yarpaqların pıçıltısı, ot və çiçək xışıltısı, bir körpənin mışıltısı 
və zülmət gecədə bir şam işıltısı qədər təbiidir, gözəldir. Və bi-
zim də məhəbbətin Qeys cünunluğunu və Kərəm şölələnməsi-
ni, Fərhad fədakarlığını və Afrodita gözəlliyini, Erot ehtirasını 
və Otello qısqanclığını, Esmeralda məsumluğunu və Şirin səda-
qətini, bir sözlə coşqun, böyük Məhəbbətin müxtəlif keyfiyyət 
və çalarlarını gənc poeziyada görmək arzumuz və qəlbimiz çox 
təbii və yerlidir. Bir oxucu ümidi və ehtiyacı ilə “Azərbaycan” 
və “Ulduz” jurnallarının 1982-1983-cü il nömrələrini vərəqlə-
yirik, diqqətlə oxuyuruq, ancaq təəssüf ki, ədəbi gəncliyin adı-
na çap edilmiş şeir nümunələrində saf, ülvi məhəbbət 
məzmunlu lirik əsərlərə çox az rast gəlirik. Belə məhəbbət 
lirikası nümunəsi olaraq gənc şair Məhərrəm Qasımovun 
“Məktub” şeirini göstərə bilərik: 
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Burdan – həsrət uzaqlığından 
nə təyyarə uçur, 
nə qatar gedir sənin yanına. 

Xəbərin varmı, 
Bir həsrət çilənib 

saçlarımın rənginə. 
Qaynar baxışlarım çəkilib qına, 
Əllərim son qoyub şıltaqlığına. 
Ordan – dünyanın 

sənli yerindən 
Bir parça ümid göndər mənə... 
Göndər, 

saçlarımı oxşamağa 
baxışımı qaynatmağa, 
əllərimi oynatmağa... 

(“Azərbaycan”, 1982, № 5, s.120) 
 
Belə nümunələr çox azdır. Gənclərin eşq, sevgi, məhəbbət 

mövzusunda yazıb çap etdirdiyi şeirləri həyatın qaynar ağuşuna 
yenicə atılmış insanların təravətli, təzə, qüvvətli qəlb çırpıntıla-
rından daha çox, əldən düşmüş qocalığın boyat, köhnə, zəif do-
daqaltı söyləmələrini xatırladır. Əlbəttə, indi epiqonçu “gül-
bülbül” şeirlərinə rast gəlmək çətindir və müasir oxucunun da 
dövrün yüksək tələbləri səviyyəsində dayanan estetik zövqünü 
bu tipli yazılarla oxşatmaq mümkün deyildir. Yeni forma və 
məzmun axtarışları, yaradıcılıq eksperimentləri gedən bir vaxt-
da daşlaşmış şeir kanonlarını yaşatmaq məsələsi üzərində da-
yanmaq cəhdi ən azı nəzəri-estetik konservatizmdir. Gənclərin 
yaradıcılığında məhəbbət lirikasının vəziyyətinə az-çox obyek-
tiv qiymət verməküçün biz aşağıdakı tezisdən çıxış edirirk: 
gənc şairlərin ədəbi praktikasında böyük hərfli Məhəbbətin 
“dodaqdan qəlbə” və qəlbdəın taleyə keçdiyi yol, uğradığı tə-
kamül görünürmü və görünürsə, nə vəziyyətdədir? 

Maarif Soltanın sevgi mövzulu qələm məhsulları mənsub 
olduğu ədəbi nəslin ən əsas qüsur və kəsir cəhətlərini ideya-bə-
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dii konsentrasiya şəklində özündə birləşdirir. Gənc şairin mə-
həbbət şeirləri hisslərin dayazlığı, müraciət obyektinin ünvan-
sızlığı, fikir çalpaşıqlığı, yaşanmış duyğu və düşüncələrin cılız-
lığı, habelə süni patetik əhval-ruhiyyə ilə oxucunu qane etmir. 
“Məktub” adlı mənzumənin (“Azərbaycan”, 1982, № 1, s.114-
115) əsasında adi bir epizod – iki sevgilinin gecə gəzintisi du-
rur. Ancaq təəssüf ki, müəllif bu epizoddan bədii material kimi 
istifadə edərək konkret bir fikir söyləmir, nə isə qeyri-adi, mü-
cərrəd mühakimələr yürütməyə səy göstərərək, dumanlı “ümu-
miləşdirmələr” ilə oxucu diqqətini azdırır. Bir yerdə gənc lirik 
qəhrəman öz sevgilisinə üz tutaraq soruşur: 

 

Yumulu gözlərlə dünyaya baxdın, 
Yumulu gözlərlə dünya necəydi?.. 

 

Bilmirik, sevimli yar bu suala necə cavab verəcək, ancaq 
biz qəti deyə bilərik ki, “Məktub” tipli şeirlər sanki gözüyumu-
lu yazılır. 

 

Artıq min illərdir islanıram mən 
O yağış altda,  
O baxış altda – 
Xəbərin varmı?... 

 

Bu final misraları ilə müəllif şeiri yekunlaşdırır və yəqin 
elə güman edir ki, oxucunu çox dərin sual ətrafında düşündü-
rür.  

M.Soltanın “Səni düşünürəm mən” misrası ilə başlayan ad-
sız şeirində deyilir: “Yarpaqları sevirsən ağaclardan çox, Gü-
nəşdən çox işığı sevirsən”. (“Ulduz”, 1982, № 5, s.20) Müəllifə 
belə bir adi həqiqəti xatırladaq ki, yarpağı sevmək, işığı sev-
mək isə elə günəşi sevmək deməkdir. Göründüyü kimi, lirik 
“mən” hələ dialektik düşüncə tərzinə yiyələnməyib. Sonra, 
oxuyuruq, “Ancaq hər halda sən ilahiliyində qalmısan yenə 
mənimçün”. Başa düşülmür ki, hansı ilahi varlıqdan söhbət ge-
dir və bu ilahilik nədən ibarətdir, çünki misal gətirdiyimiz mis-
ra lirik qəhrəmanın duyğu və düşüncələri üçün bədii-məntiqi 
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nəticə ola bilmir, sanki göydən düşür, elə ona görə də şeirin 
kontekstindən kənarda qalaraq onun strukturunu tamamlamır. 
M.Soltan öz lirik aşiqinin daxili ləyaqətini, əxlaqi mövqeyini, 
məhəbbət “konsepsiyasını” bir şeirdə belə ifadə edir: 

 

Fikrin nağıllara getməsin sənin 
Bu yaşda nağıldan yan keç, uzaq keç – 
...Ağatlı oğlana dönə bilmərəm, 
Yenidən özünə bir ağatlı seç... 
...Axıtma arxamca göz yaşlarını – 
Onsuz da qayıtmaq gəlmir, ağlıma. 

(“Azərbaycan”,1983, № 9, s.103) 
 

Deməli, ülvi, saf hisslərdən yoğrulmuş əsl məhəbbət yalnız 
nağıl və dastanlarda, arzu və xəyallarda olurmuş. M.Soltanın li-
rik qəhrəmanı isə praqmatizm “müdrikliyinə” qovuşmuş ......, 
aldadıb atmış qızın yalvarışı, göz yaşı, onun qəlbini (əgər bu 
qəlb varsa) yumşalda bilməz. O, nəinki ağatlı bir oğlan idealın-
dan uzaq olduğunu ləyaqətsizliklə etiraf edir, həm də pozğun 
bir əxlaqsız kimi təmiz fikirlərlə, müqəddəs duyğularla, saf ar-
zularla ağuşuna atılmış varlığı özünün getdiyi yolla- ruhi-etik 
deqradasiyaya səsləyir: “Mən bu gözləməyə... bu ümidə... göz 
yaşına layiq deyiləm” – oxucu buna əmin oldu, bəs, belə bir cı-
lız, mənəviyyatsız, ölgün, qorxaq aşiq obrazını təsvir etməklə 
gənc şair nə demək istəyir?! Demək istəyir ki, mənim poetik 
“mən”im yalnız bu cür meyvələr yetişdirə bilir və bütün bunla-
rın arxasında “Mən” durmuşam?” Onu da qeyd edək ki, belə 
“meyvələr” yetişdirmək mənfi bir meyil kimi təkcə Soltanın şe-
irlərində təzahür etməklə qalmamış, hətta regional hadisə ol-
maqdan çıxaraq ümumittifaq miqyas almışdır. Nüfuzlu bir şai-
rin sözləri ilə desək “indi” qorxulu bir tendensiya yaranıb – bu 
tək-tək gənclərdə özünü göstərən müəyyən praqmatizm və ruhi 
kasadlıqdır” (Yevgeni Yevtuşenko, “İzvestiya” qəzeti, 27 no-
yabr 1983-cü il). Ancaq bununla da təsəlli tapmaq olmaz.  

Saday Şəkərlinin lirik qəhrəmanı arzulayır ki, sevdiyi qız 
öz nəğməsini dönə-dönə təkrar etsin və bir gün axır ki, “nənə-
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min gedib qulağına dola bu nəğmə”. Şeirin əsas mətləbi aşağı-
dakı misralarda açılır: 

 

Eh, nənəm eşitsə, anam gəlini, 
Çətin ki, payıza qala bu nəğmə...  

(“Azərbaycan”, 1982, № 5, s.121) 
 

Biz bu şeirdə təsvir olunan nəğməkar qızın vokal imkanları 
barədə bir söz deyə bilmərik, ancaq onun gələcək taleyi üçün 
istər-istəməz narahat oluruq, axı lirik aşiq özü xəbərdarlıq edir: 
“çətin ki, payıza qala bu nəğmə” fikirləşirsən, ki, yəqin qızı ya 
böyük bir təhlükə və ya Məşədi İbadın arvad tayfası üçün zəru-
ri bildiyi həyat şəraiti gözləyir, yoxsa onun nəğməsi nə üçün 
kəslməlidir?  

Cavanşir Eloğlunun “Bu məhəbbəti” qoşmasında (“Azər-
baycan”, 1983, № 2, s.100) müəllif niyyəti çox anlaşılmaz və 
qaranlıqdır: 

 

Alqış demədilər barı vaxtında  
Qarğıyan olaydı bu məhəbbəti. 

 

Şeirin məzmunundan məlum olmur ki, bu necə məhəb-
bətdir – həm alqışa, həm də qarğışa layiqdir, ancaq hansı sə-
bəbdənsə heç birini qazana bilməyib. Final misrada lirik qəhrə-
man arzu edir ki, “kaş duyan olaydı bu məhəbbəti”. “Bu mə-
həbbətin” arxasında konkret bir obraz və münasibət görünmə-
diyindən şeir heç bir lirik-psixoloji ovqat yarada bilmir, oxucu 
qəlbinə işləmir, ona görə də lirik qəhrəmanın arzusu elə arzu 
olaraq qalır. Gənc şairin başqa bir şeirində belə misralar “mə-
həbbət dediyin bir şahlıq quşu, o da hər sevənin çiyninə qon-
mur” (“Qəribə gəlməsin”, s.99-100) “Gözəl deyilib, ancaq təəs-
süf ki, C.Eloğlunun məhəbbət şeirlərindəki lirik qəhrəmanın 
nəinki çiyinlərində həmin bu “şahlıq quşu” gözə dəymir, hətta 
onun başı üctündə belə fırlanmır.  

Telman Nəzərlinin “Gecələr yuxumda bir qız ağlayar” 
(“Azərbaycan”, 1982, № 1, s.116) şeiri qarşıya oxucu üçün ca-
vabsız qalan suallar qoyur. Qızın və ona qoşulan oğlanın zü-
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lüm-zülüm ağlamasından ehtimal edirsən ki, onlar hicran odun-
da yanırlar, bəs bu hicrana səbəb hansı sosial-etik, mənəvi-psi-
xoloji amillərdir – bilinmir. Eyni zamanda, hər tərəfi göz yaşı 
tutur, bürüyür, bir yandan yağışlar başlayır və aləmi sel-su alıb 
gedir, ancaq yaxşı ki, lirik aşiq yalnız “sürüşər göz yaşlarında” 
və başqa bir qorxulu hadisə baş verməz. 

Rasətin “Şeh damlasında” şeiri (“Azərbaycan”, 1983, 
№1, s.129-130) belə qurtarır: “Yol, yoxuş qalmır yadımda, hey 
uzanır, izim, izim”. 

Oxucunun isə bu şeirdən yalnız “o nur içrə gülən sevda” 
misrası az-çox yadında qalır, çünki o yeddi dəfə təkrarlanır və 
istər-istəməz müvəqqəti olsa da əzbərlənir. Şeir əsasən sevgi, 
məhəbbət haqqında mücərrəd mühakimələr və dumanlı fikirlər 
toplusundan ibarətdir. Lirik aşiq konkret psixi səciyyədən məh-
rumdur və müəllif onun nə fərdi fiziki-mənəvi obrazını, nə də 
müəyyən münasibətlər kompleksini bədii söz də maddiləşdirə 
bilmədiyindən biz şeiri etinasızlıqla kənara qoyub unuduruq. 
“Günah özündədir” (Fəxrəddin, Əliyev, “Ulduz”, 1982, № 5, 
s.33) şeiri sərlövhənin bədii aşkarlanmasına və açılmasına çev-
rilmir. Müəllif bir (və ya iki) qəlbin məhəbbət tarixçəsini yaz-
maqda aciz qalır, oxucu ilə kontakta girə bilmir və onu özünün 
hisslər aləminə, sevgi dünyasına çəkib aparmağı bacarmır. Av-
dı Qoşqarın şeiri isə “Sənin nişan günün”, (“Azərbaycan”, 
1982, № 5, s.118-119) ah-nalə, inilti üstündə köklənmişdir və 
ənənəvi “bivəfa yar” obrazına heç bir yeni ştrix əlavə edə bil-
məmişdir. Tahir Aslanlının “O gündən...” şeiri (“Ulduz”, 1983, 
№ 6, s.47) başdan-ayağa kimi dolaşıq, ziddiyyətli fikirlər məc-
musudur. Orijinal metafora və epitetlər yaratmağa səy göstərən 
gənc şair lirik qəhrəmanın dəqiq və aydın əxlaqi-mənəvi möv-
qeyini verə bilməmiş və aşiq-məşuq məhəbbətinin dumanlı 
münasibətlər fonunda təsvir edilmişdir (“Oğurlanmış işıq kimi 
çökmüsən gözlərimə, qrupu düz gəlməyən qan kimi hopmusan 
damarlarıma, gözlərimin içindən soracaqsan məni”). Və yenə 
dumanlı, oxucuya naməlum olan səbəblər üzündən sevgi ob-
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yekti özünün lirik qəhrəmanı gözləri içində açacaqdır. Şeir belə 
qurtarır:  

 

O gündən: “O Məcnundur” deyə göstərəcəklər məni... 
 

Bilinmir ki, lirik aşiq nə haqla özünə məcnunluq rütbəsi 
verir, axı şeirdə biz Leyli-Məcnun situasiyasına bənzər heç bir 
hal görmürük. Və elə T.Aslanlının lirik “mən”ində böyük hərfli 
Məcnuna xas ali, ülvi, eyni zamanda tragik keyfiyyətlər də 
yoxdur. Vaqif Cəbrayılzadənin son şeirləri arasında (“Ulduz”, 
1983, № 7, s.42-44) məhəbbət lirikasına aid edilə bilən 
nümunələr oxucu ürəyini qızdırmır, intellektinə qida vermir, 
ruhuna məhrəmləşə bilmir: Çünki burada təsvir olunan sevgi 
aləmi məchulluqla, qeyri-müəyyənliklə doludur, o, konkret 
konturlardan, qabarıq cizgilərdən məhrumdur. “Yanıq kaman-
ça” (s.42-43) şeirində hicranı yaradan motivlər bəlli deyildir, 
odur ki, lirik qəhrəmanın kədəri oxucu qəlbinə sirayət etmir, 
orada əks-səda yaratmır. “Səs” (s.43) şeirində isə “gözəl səsli”, 
“sərxoş səs”li qızın – Orfeyin canlı obrazı görünmür, yalnız 
mövcudluğu kölgə şəklində sezilir.  

Dövrümüzün görkəmli şairi Rəsul Həmzətovun aşağıda 
sitat gətirdiyimiz sözləri birbaşa bizim gənclərin məhəbbət liri-
kasına aid edilə bilər: “Bəzi müasir şairləri oxuyarkən məndə 
elə təsəvvür yaranır ki, onlar heç özləri də bilmirlər kimi sevir-
lər. Əvvəllər bizim dağlarda qadın çadra örtərdi, şeirlər isə 
açıq, cəsarətli və gözoxşayan idi. İndi isə qadın azaddır, onun 
haqqında olan şeirlər çadradadır. Sanki, müəllif canlı bir insana 
yox, şəklə müraciət edir”. (Literaturnaya qazeta”, 31 avqust 
1983-cü il, № 35). Sevgi başqa insan hissləri kimi, bəlkə daha 
artıq dərəcədə bədii sözün gücü ilə konkret obrazlara çevrilməli 
və rəngli-holloqrafik ekranda olduğu kimi təbii-canlı təsvir 
edilməlidir: yoxsa uzun-uzadı öz məhəbbətindən dəm vurmaq-
la, əllaməçilik etməklə, macəra süjetlərini danışmaqla, “yar-
yar” deməklə oxucu qəlbinə işləyən, onu mənən zənginləşdirən 
bir sənət əsəri yaratmaq mümkün deyildi.  
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“Ömür boyu qoşa yanaq” – Ramiz Mövsümün şeirlərin-
dən biri belə adlanır (“Ulduz”, 1983, № 1, s.39). Ancaq təəssüf 
ki, bu lirik-intim xaraketli sərlövhə şeirin öz ideya-məzmunu 
ilə bağlanmır, çünki müəllif lirik aşiqin hiss və həyəcanlarını, 
qəlb çırpıntılarını, fikir və düşüncələrini təbii, səmimi şəkildə 
bizə təqdim etmək əvəzinə, bütün bunlar haqqında nağılçılıq, 
təhkiyəçilik yolu ilə söhbət açır və oxucu öz qarşısında işıqlı, 
təravətli, gözəl bir məhəbbət aləmini deyil, tutqun, boyat, sur-
roqatlı bir mənzərənin təsvirinin görür. Gənc şair öz fərdi-poe-
tik imkanlarını ölçüb, biçmədən malik olduğu bədii ilhamın sə-
viyyəsinə müvafiq gəlməyən mövzuya girişdiyi üçün təng-nə-
fəs olur və sərlövhədən başlayan bədii tempi qoruyub saxlaya 
bilməyərək, tez hazır-qəlib, şablonlaşmış ibarə təşbeh və epitet-
lərə üz tutur: “nə xoşbəxtəm, sənin kimi yarım var”, “yar sev-
mişəm, dodaq qaymaq, bel incə”, “incə belə kəmər olsun cüt 
qolum”, “dodağından onu içim, məst olum” və s. R.Mövsümün 
başqa bir şeirində (“Məhəbbət abidəsi”) lirik qəhrəman arzula-
yır ki, “həyatda kaş bir kimsəni(!) bütün varlığımla sevə biləy-
dim (?!)” və sevir də.  

 

Nəhayət, bəxtimə sən yazıldın, sən, 
Saflıq ülviyyətə qaldırdı bizi.  

(“Ulduz”, 1983, № 1, s.39) 
 

Heç vaxt bölünməyən iki sevgidən  
Ucaltdıq məhəbbət abidəmizi! 

 

Sən demə, “məhəbbət abidəsi” ucaltmaq belə sadə və asan 
imiş: kimi oldu sevməyi arzula, planlaşdır və sonra dərhal hə-
yata keçirt! Şübhəsiz belə bir reseptlə istənilən qədər “memar” 
yetişdirmək və ailə-məişət münasibətlərinin bütün problemləri-
ni həll etmək mümkündür. Amma... Amma ulu Füzuli hələ 450 
il bundan qabaq yazırdı: 

 

Möhnəti-eşq ey dil, asandır deyib çox urma laf, 
Eşq bir yükdür ki, xəm olmuş onun altında Qaf. 

 

Məqalədə qeyd etdiyimiz ideya-estetik qüsurları qısaca ye-
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kunlaşdıraq: eşqə, sevgiyə yüngül münasibət bəsləmək, intimli-
yi cılız və ötəri bir hiss kimi keçirtmək, yerli-yersiz ah-nalə et-
mək, inildəmək, bivəfa gözəllər əlindən şikayətlənmək, nakam-
lığı dərin dramatik-psixolioji hal kimi yox, səthi-emosional ov-
qat kimi yaşamaq, dumanlı söyləmələr və mücərrəd mühakimə-
lər ilə mənəvi kasadlığı pərdələmək, konkret məqsəddən məh-
rum olmaq, ülviyyət və qüdsiyyət aləminə daxil ola bilməmək 
gənc şairlərin məhəbbət lirikasında bol-bol görünür. Lirik qəh-
rəman sevgilisinə münasibətdə soyuq, etinasız, cəsarətsiz və 
süst bir mövqe tutur. Tam bir laqeydlik, passivlik, apatiya bu 
“aşiqi” səciyyələndirən əsas mənfi keyfiyyətlərdəndir. Məhrum 
şairimiz Ə.Kərimin poetik dili ilə desək, o, “sevgilisini” rahat-
ca bardaş qurub, “kabab üstdən sərin su pis olmaz deyən kimi”, 
“bir otaq küncündəki qəmli sükunət kimi sevir” (“İki sevgi”) 
və yalnız və yalnız belə sevə bilir. Bir sözlə, fikrimizcə, ədəbi 
gəncliyin sevgi mövzulu şeirlərində nə gözəllik və məhəbbət 
ilahəsi Afroditanın, nə də coşgun ehtiras tanrısı Erotun obrazını 
görmək mümkündür, onların əvəzinə burada laqeydlik, süstlük 
və ölgünlük kabusu Apatiya hökmranlıq edir. Elə bir Apatiya 
ki, Pyer Bezuxovların qəlbində ali hiss olaraq yaşayan və doda-
ğında bizim epiqraf kimi verdiyimiz şairanə söz düzümünə 
çevrilən bir məhəbbətin dərin mənasını, sonsuz ləzzətini duy-
mamış və bəlkə də heç ömrü boyu duymayacaqdır.  

M.Soltan şeirlərinin birində deyir: 
 

Bu şəhərin qızları  
nə vaxtsa yazacağım 
bir yaxşı, bir işıqlı, ümidli şeirə bənzər. 

(“Ulduz”, 1982, № 5, s.20) 
 

Kaş özünüdərkin doğurduğu bu etiraf və arzu bədii-estetik 
məramda və praktikada maddiləşərək, şeirimizin üfüqlərini da-
ha da genişləndirməyə real töhfələr verəydi. 

Bəli, yaxşı, işıqlı və ümidli məhəbbət poeziyasının sora-
ğını biz oxucular da intizarla gözləyirik. 
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YAŞILLANANAN, ÇİÇƏKLƏNƏN BUDAQLAR 

 

 (Ədəbi Birliyin sədri, mərhum şair 
Vaqif İbrahimin tövsiyəsi ilə yazılmışdır) 

 
Sov.İKP-nin “Yaradıcı gənclərlə işi haqqında” qərarı öl-

kəmizin hər yerində olduğu kimi respublikamızda da gənc ədə-
bi qüvvələrin fəaliyyətini canlandırdı.  

Artıq dörd ildir ki, Azərbaycan LKGİ-nin nəzdində Gənc 
yazıçıların Respublika Ədəbi Birliyi fəaliyyət göstərir. Birliyin 
sədri M.Qorki adına Ümumittifaq və respublika Lenin komso-
molu mükafatları laureatı, şair Vaqif İbrahimdir. Onun böyük 
zəhmət tələb edən işi və səmərəli axtarışları nəticəsində Res-
publika Ədəbi Birliyi yaradıcı gənclərin böyük bir dəstəsinin 
öz ətrafında toplamışdır. Məşğələlər, zona seminarları, yaradlı-
cılıq ezamiyyətləri, hesabatlar... – Ədəbi Birliyin əsas təşkilati 
formalarıdır.  

“Gənclik” nəşriyyatı Birlik üzvlərinini seçilmiş əsərlərin-
dən ibarət üç toplu nəşr etmişdir: “Yaşıl budaqlar”, 1981; “Ba-
har çiçəkləri”, 1982; “Yaşıl budaqlar”, 1983. Toplularda müva-
fiq olaraq 21, 51 və 45 gənc şair və yazıçı çap olunmuşdir. 

 “Şair olmaya bilərsən, ancaq vətəndaş olmaq borcundur” 
– bu məşhur kəlamın işığında gənc şairlərin yazılarını gözdən 
keçirərkən sevinirsən, hər üç topluda bilavasitə Vətən mövzusu 
ilə bağlı olan və ya sərlövhəsində “vətən” sözü işlədilmiş şeir-
lərin əksəriyyəti göstərir ki, müəlliflərin vətəndaşlıq, vətənpər-
vərlik duyğuları ilə yoğurulmuş şeirləri ürəyin damarlarından, 
qəlbin tellərindən süzülüb gəlir. M.Abdullayevanın “Vətən 
oğulları”, N.Göydərəlinin “Vətən torpağı”, İ.İsgəndərovun 
“Buz Vətən torpağında”, Ə.Musayevin “Vətən nəğməsi”, 
P.Qəlbinurun “Vətən” şeirləri daha təsirli və görümlüdür. “Çö-
rək bol olarsa, xırman ballanar, basılmaz sərçəsi tox olan Və-
tən”(A.Əhmədov), “Qürbətdə ölsəm, basdırın üzü vətənimə sa-
rı” (E.İbrahim) misraları ümumən gənclərin yaradıcılığındakı 
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müsbət tendensiyasını yaxşı əks etdirir. Bu tendensiyanıın daha 
da qüvvətlətlənməsi, axar-baxara çevrilməsi, şübhəsiz, ədəbi 
gəncliyin sənət taleyini həll edəcəkdir. 

Gənc şairlər vətənimizin tarixini, inqilabi keçmişini ədəbi 
obyektə çevirir, beynəlxalq hadisələrə, sülh probleminə toxu-
nur və siyasi lirika sahəsində öz qələmlərini sınayırlar. İyirmi 
altı Bakı Komissarlarına həsr edilmiş “O gecənin adamları” 
(Ə.Xanməmmədov) və “Bu necə qatardı”(Z.Əhməd), sülhün 
təntənəsinə dərin inamla yazılmış “Göyərçin haqqında ballada” 
(A.Səlimzadə), ispan vətənpərvəri Xulian Qrimaunun faciəli 
ölümündən bəhs edən “Ölüm, Kommunist, həyat” (H.Merac), 
habelə “İçərişəhər” (E.Elkin), “Balam istəyir ki...” (B.Əliyev) 
şeirləri bədii səviyyəsinə görə oxunaqlıdır. Ə.Əsgər bütün in-
sanları potensial Danko hesab edir (“Danko”), X.Zeynallı “təy-
yarə düşsə də yerə düşər, bəs yer adlı bu nəhəng təyyarə hara 
düşər?” süalı ilə nüvə müharibəsinin mümkün fəlakətləri üzə-
rində bizi düşündürür, R.Məmmədov “çəpərlərdən boylanan 
dostluğa inanmıram” (“Çəpərlər”) deyir. Bu şeirlər poetik fikir 
genişliyinə çıxmaq cəhdi və səyi ilə razı salır.  

Dilmanın hər iki şeiri – “Sov. İKP XXVI qurultayına” və 
“Araz, səndən gileyliyəm” siyasi lirikanın yaxşı nümunələridir. 
Fərəhlidir ki, müəllif mövzuları özünə qalxan etməmiş, onların 
səviyyəli bədii həllini tapa bilmişdir. İkinci şeirdə vahid Azər-
baycan ideyasının yaxın gələcək üçün mümkün olması inamı 
ifadə edilib. Bu inam oxucuya da siyarət edir:  

 

Gün gələr ki, mehman olar el-elə, 
Canın verər, qurban olar el-elə, 
Gün gələr ki, biz verərik əl-ələ, 
Bax o çağı gözləyirəm hər an mən, 
Araz, səndən gileyliyəm yaman mən. 

 

Görkəmli sənətkarımız S.Rüstəmin M.Şəhriyara yazdığı 
mənzum məktub (“Şair qardaşıma məktub” – 1968) yada dü-
şür. İntonasiya – ritm yaxınlığı, ideya-ruh istiqaməti göstərir ki, 
gənc şair ustaddan təsirlənib, bəhrələnib və eyni zamanda, özü-
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nün orijinal şeirini yaradıb.  
Ş.Vəliyev aşıq musiqisi haqqında lirik düşüncələrindən ic-

timai –siyasi nəticə çıxarır və bu nəticəni “hərislər əlində ya-
nınca, qardaş, qoy “Kərəm” oduna yansın, bu dünya” bədii qə-
naəti şəklində ifadə edir. 

İki qardaş dünyanın gələcəyindən gedəcəyindən danışır, 
ölkələr arasındakı sərhədlərin lüzumsuzluğundan söhbət açır və 
eyni vaxtda ata mülkünü çəpərlə bölürlər, doğma yurdu “sər-
hədlə” parçalayırlar. Bu, “Qardaşların söhbəti” şeirinin qısa 
məzmunudur. Şeirin müəllifi R.Soltan istedadlı gənclərimiz-
dəndir. Qəfil bənzətmələr, zəncirvari silsilə obrazlar yaratmaq 
bacarığı poetik “mən”in çərçivəsini daim genişləndirmək ehti-
rası onun şair ilhamını xaraketrizə edən məziyyətlərdir. “Yanan 
kibrit çöpü” şeirindəki situasiya hamıya tanışdır: çöpü söndür-
məsən, barmaqların yana bilər. R.Soltan bu adi həyat faktından 
bədii ümumiləşdirməyə doğru gedir: 

 

Bunu anlasam da tələsmirəm mən, 
Qorxuram söndürsəm qəlbim inciyə, 
Çöpün alov donu çıxır əynindən, 
Get-gedə bənzəyir çılpaq zənciyə. 
 

Bükülən belinə nəzər salın bir, 
Zəif bir qocatək indi susacaq. 
Çöpü söndürməyə ürəyim gəlmir, 
Kimsə yanan qəlbi söndürür ancaq. 

 

“Qara kağız”, “Atamın adı” şeirləri də yüksək ideya – bə-
dii səviyyəsi ilə gənc şairin yetkin bir qələm sahibi kimi forma-
laşdığına dəlalət edir.  

Yeri gəlmişkən, ata mövzusu gənclərin qəlbində daxili 
bir ehtiyac kimi yaşayır. S.İsmayıl (“Ata”), Ş.Rüstəm (“Ata 
olacağam bu günlərdə mən”), F.Mansurzadə (“Bir gözəl atasız 
uşaq böyüdür”), N.Əhmədov (“Ata”) ata və atalıq ilə bağlı ən 
gözəl, xoş duyğu və düşüncələrini qələmə almışlar.  

V.Bəhmənlinin “Mən atasız böyümüşəm” şeiri kövrək 
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duyğular üstündə köklənmişdir. Körpəlikdən yetimliyin acı 
günlərini yaşayan, “mənim qəlbimə dəysəniz, anamın qarğışı 
tutar sizi” deyən lirik qəhrəman özünə qarşı tələbkarlığı azalt-
mır, əksinə bir az da sərt münasibət tələb edir: 

 

Amma bir gün... 
...Rüşvət alsam əlimə, 
Sözünü qaytarsam anamın, 
Qırın başdaşın atamın 
Bir parçasını da 
Çırpın mənim təpəmə, 
Baxmayın  
Atasız böyüməyimə! 

 

E.İbrahimin həzin bir lirizmlə aşılanmış “Ata məzarı” şeiri 
ürəkgöynədici, kövrəldici təsirə malikdir. Müəllif bizə mərdlik 
dərsi verən, hamıdan güclü bildiyimiz, uğurumuzdan fərəhlə-
nən, səhvimizdən kədərlənən, qəfil bir mənəvi zərbədən beli 
əyilsə də, bir göz qırpımında saçı ağarsa da, dəyanətinin itirmə-
yən, öz daxili qürurunu, mənliyini sındırmayan, mərdliyin və 
cəsarətin təcəssümü olan atalarımızın obrazını yaratmışdır. Ma-
raqlıdır ki, şeirdə bilavasitə bu ata təsvir edilmir, ancaq hisslə-
rin dərinliyi, detalların qabarıqlığı, lirik situasiyanın incəliyi is-
tər-istəməz xəyalımızda belə bir atanın surətini canlandırır. 
Ümumiyyətlə, E.İbrahimin şeirləri göstərir ki, onun poetik iste-
dadı davamlıdır, tutumludur. “Balıqlar” şeirinin son bəndinə fi-
kir verin: 

 

Günəş zər çiləyər izinin üstə,  
Gözündən mirvari çilər balıqlar. 
Baş qoyar dənizin dizinin üstə, 
Ölsə də, beləcə ölər balıqlar. 

 

“Ata” mövzusu ilə müqayisədə ana haqqında yazılar daha 
çoxdur. Əlbəttə, onların hamısı sənət əsəri səviyyəsində dur-
murlar, ancaq ideya-estetik xüzusiyyətləri ilə seçilənlər də var-
dır. T.Yusif, B.Ataxallı, Ə.Xanməmmədov, R.Bəydəmirli, Şah-
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məmməd, N.Rizvan bu müqəddəs varlığın surətini yaratmaq və 
onun haqqında təzə söz demək baxımından müəyyən uğurlarla 
nəticələnən axtarışlar aparımışlar. Lakin ana ilə bağlı olan şeir-
lərin əksəriyyətində ümumi bir qüsur gözə dəyir: sanki müəllif 
öz anası haqqında deyil, ümumiyyətlə hamının olan, qeyri-mü-
əyyən, fərdi cizgiləri atılmış bir qadın – ana haqqında söz açır. 
Sənət əsəri təkcə ilə ümuminin, fərdilik ilə tipikliyin vəhdəti 
qovşağında doğulur. Gənc şairlərin təsvirində isə ana obrazı öz 
konkret siması ilə, şəxsi keyfiyyətləri ilə verilmədiyi üçün bə-
dii təsir gücü qazana bilmirlər və yayğın bir surət kimi ümumi-
ləşdirmə gücünü də itirirlər. 

A.Mirzənin qələmindən çıxan şeirlər bədii forma bitkinli-
yi, sosial mündəricə zənginliyi ilə diqqəti cəlb edir. Gənc şairin 
istedadını səciyyələndirən ən ümdə keyfiyyət ondakı idrak işı-
ğıdır. A.Mirzə təsvir və tərənnüm etməkdən daha çox mahiyyə-
ti öyrənməyə, “özündə şeyi” “bizim üçün şeyə” (İ.Kant) çevir-
məyə üstünlük verir. “Küləyə dönmüşəm” şeiri poetik özünü-
dərkin gözəl nümunəsidir. Şair “dünyaya gəlmisən adam olma-
ğa”, “dünyada bəs qədər qəlbi xəbis var” müraciətilə didaktika-
ya qapılmır bizi həyatın hər cür gərdişinə hazır olmağa, açıq 
gözlə və ayıq başla yaşamağa çağırır. “Körpələr, körpülər...” 
şeirində müəllif mətləbi əsasında fonetik və semantik səsləşmə 
duran bir obrazla açılır. Lirik qəhrəman öz mövqeyini yüksək 
əxlaqi sərvətlər zirvəsindən ifadə edir: 

 

Bir su sonasını ovladı hərə, 
Kim deyir baxtımı seçə bilmədim? 
Körpüdən adlayıb keçdim yüz kərə, 
Bir dəfə körpədən keçə bilmədim.  

 

 “Yaxşısı budur” şeiri məhəbbət notları ilə yazılıb. O, 
A.Mirzəyə məxsus poetik aləmin daxili bütövlüyünü tamamla-
yan bir keyfiyyətlə – böyük sevgi hisslərilə bağlıdır.  

Məhəbbətdən danışanda gənclik, gənclikdən danışanda 
isə məhəbbət yada düşür. Hər üç topludakı şeirlərin böyük bir 
qismi sevgi duyğularından doğmuş, eşqin tərənnümünə həsr 
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edilmiş, məhəbbət dolu həyat haqqında düşüncələrdən yaran-
mışdır: “Ləçəklərə yazılan sevgi” (M.Qasımzadə), “Onsuz da 
səninlə ayrılasıydıq” (Əlisəmid), “Bircə təbəssümlə” (R.Əbdür-
rəhmanoğlu), “Qoru ürəyini” (İ.Əhmədli), “Qızların od vaxtı” 
(M.Vəli), “İsitməz qəlbimi ögey baxışlar” (N.Nəbioğlu), “Öz-
ləri küsəndə də” (Ə.Kərim), “İlk sevda” (M.Abdullayeva) adlı 
şeirlər gənc müəlliflərin məhəbbət lirikasında nail olduqları 
uğurları bu və ya digər dərəcədə özlərində əks etdirə bilirlər. 

S.Kərimovanın lirik qəhrəmanı başqasını sevdiyi üçün 
özünə qarşı bəslənən məhrəm hisslərə cavab verə bilmir və bir 
günahkar kimi onu sevən aşiqdən üzr istəyir (“Bağışla məni”).  

İ.Vəliyevin lirik “mən”i isə romantik təbiətlidir. (“O çay, 
aylı gecə” və “Qayıt desən”). 

“Bir gözəl yatıbdır qonşu çadırda” (O.İsmayıllı) şeiri 
gözlənilməz və həm də ülvi, ruhi-mənəvi yüksəklikdə duran 
sevgiyə yaraşmayan tərzdə – bir qədər vulqar şəkildə qurtarır: 

 

Bir gözəl yatıbdır qonşu çadırda, 
Dilimə qüvvət ver, açılan səhər. 
Bəlkə deyə billəm ona birtəhər, 
Çadırlardan biri artıqdır burda. 

 

Gülbənizin “Yoldan eləmə məni” şeirindəki hiddət, tənə 
və qəzəb məhəbbətdə saxtakarılq edənləırin, sevgiyə bir oyun 
kimi baxanların ünvanına yönəlib. Lirik “mən” qarşısında du-
ran şəxsin riyakar mahiyyətini, alçaq təbiətini, xəbis niyyətini 
yaxşı görür. O, təmkinini itirməyərək, qəlbindəki saf duyğula-
rın müqəddəsliyi keşiyində mətin durduğunu “yoldan eləmə 
məni” xitabı ilə ifadə edir.  

F.Xəlilzadənin qoşmaları – “Sən olammaram” və “Sən-
dən uzaqda” mayası ülvi məhəbbət duyğularından tutulan poe-
ziya nümunələridir. Birinci şeirdə giley var, məzəmmət var, və-
fasızlıqda ittiham var. Lakin biz lirik aşiqin özünə sadiq qaldı-
ğını, yolundan dönmədiyini görürük. O öz mənəvi-əxlaqi bü-
tövlüyünü parçalamır, təbiətinə xəyanət etmir və axıra qədər 
eşqində səbatlı qalır. İkinci şeir vüsal həsrəti ilə yoğrulmuşdur 
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və məzmunundan aydın görünür ki, hicranı doğuran səbəblər 
obyektivdir:  

 

Nəmli gözlərini silən olmadın, 
Keçən necə keçir bilən olmadın, 
Bircə yol yanıma gələn olmadın, 
Tək-tənha ağlaram səndən uzaqda. 
 

Həsrətin gözündən salınmazam mən, 
Hər oda-ocağa qalanmazam mən, 
Hicranın əlindən alınmazam mən, 
Bəhrəsiz bağlaram səndən uzaqda. 

 

Təbiət həmişə gözəlliyin, poeziyanın mənbəyi olmuşdur. 
Çətin elə bir şair tapılsın ki, təbiəti bu və ya digər dərəcədə söz 
obyektinə çevirməsin. 

Ədəbi gəncliyin təbiətə münasibəti övlad – ana münasi-
bətidir və bu artıq müsbət bir tendensiya kimi görünməkdə-
dir.Toplulara daxil edilmiş şeirlərdən “İnciçiçək” (S.Kərimova), 
“Bu payız” (Z.Şahsevənli), “Dağlar qoynunda” (Ə.Quluzadə), 
“Payızda yarpaqlar” (M.Qasımov), “Dəlidağ” (T.Yusif), “Bə-
növşə” (P.Vəlizadə), “Lalə” (N.Əhmədov) öz poetik ləyaqətlə-
rilə seçilirlər.  

S.Həsənlinin “Qovaq”, “Lövhə” və “Dənizə qar yağır” 
şeirlərinə əsasən demək olar ki, gənc şairənin ilhamı təbiət 
mövzusunda sərbəst cövlan edir. Ancaq arzumuz budur ki, 
onun şeirlərində təbiət canlı orqanizm kimi dinamik keyfiyyət-
ləri ilə təzahür etsin, həyat tarixçəsinə malik olsun.  

Bu baxımdan B.Balakişiyevin “Qoca palıdın nəğməsi” 
şeiri öz bədii biçimi və fikir dərinliyi ilə oxucunu razı salır. Pa-
lıd ağacı həm təsvir obyekti, həm də bədii vasitə olmaq etibarı 
ilə müəllif mətləbini bütöv şəkildə əks etdirir. Gənclik həvəsi 
sönmüş, gücü və qüdrəti tükənmiş qoca palıd bizə bir insan 
ömrünün ölüm astanasındakı mərhələsini xatırladır.  

Ə.Qəşəmoğlunun lirik qəhrəmanı öz daxili aləmini ob-
razlı şəkildə beləı təqdim edir: “Mənim ruhum axan Yenisey 
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çayıdır” (“Yenisey”). Gənc müəllifin “Vurğun külək” və “An-
qara çayı” şeirləri də göstərir ki, o, təbiətdən təsadüfən yazmır.  

A.Cəmilin “Dəvəçidə bulud gördüm” şeiri bulud-işıq 
assosiasiyası yaradır. Bu assosiasiya lirik-”mən”in öz fərdi ov-
qatı ilə, konkret psixi vəqiyyəti ilə şərtləndiyi üçün inandırıcı 
görünür.  

N.Əhmədlinin şeirləri təbiət lövhələri və mənzərələri ilə 
zəngindir. Təbiəti özünəməxsus görüm və yorum tərzi, bakirə 
bənzətmə və deyimlər yaradıcılığı onun şair ilhamının əsas xü-
susiyyətidir.  

 

Çiçəklərin yanağına qonan şeh, 
Boz dumanın dodağının nəmidi. 
Göy talada dalğalanan lalələr, 
Elə bildim od vurulmuş zəmidir. 

(“Təzadlar”) 
 

Qoşa çinar – bir sevgili vüsətli, 
Yaz yağışı – quru çölün qisməti, 
Laləli düz – dağlarımın isməti, 
Yastı təpə – çiçək dolu nimçədi. 

(“Düşüncələr”) 
 

Əmək adamlarının və ümumiyyətlə, zəhmətin ədəbi ob-
yekt olduğu şeirlər kəmiyyətcə azlıq təşkil edir: M.Qasımzadə-
nin “Yadımda”, Ə.Quluzadənin “Üzüm bağı”, M.Qasımovun 
“Fəhlə əlləri”, İ.Sadığın “Yazı otağımda”, Ə.Əlioğlunun “Quzu 
itirən çobanın nəğməsi”, Ə.Salmanın “Fəhlə bacılarına” və ... 
deyəsən, vəssəlam. Bu şeirlərin bəzilərində orijinal bədii həll 
çatışmır. Odur ki, əməyin, zəhmət prosesinin poeziyası tam şə-
kildə, yüksək səviyyədə açılmır. Lakin “Şamxor SES” (Q.İsa-
zadə) və “Bu nəğməni yazmazdım heç” (Z.Şahsevənli) şeirləri, 
fikrimizcə, daha artıq ideya – bədii dolğunluğa malikdirlər. Bi-
rinci şeir “Tərtərhes nəğmələri”nin (M.Müşfiq) ənənələri sə-
viyyəsində qənaətbəxşdir. İkinci şeir fəhlə əməyinin bədii sal-
naməsini yaratmağa çağırışdır. “Hələ yaxşı şairlərə ehtiyac 
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var” fikrində ifadə edilən həqiqət oxucunun ürəyinə yaxındır. 
Söz düşmüşkən qeyd edək ki, Z.Şahsevənli ümidverici gənclə-
rimizdəndir. Onun “İstedad” şeiri görkəmli şairimiz C.Novru-
zun “Sağlığında qiymət verin insanlara” şeiri ilə səsləşir. Müəl-
lif belə hesab edir ki, istedadlı insanı qocalandan, ömür-gün ke-
çəndəın sonra qiymətləndimək gecdir. Hər bir şəxs elə gəncli-
yində, yetkin yaşında öz qabiliyyəti və ləyaqətinə görə cəmiy-
yətdə, həyatda yer tutmalıdır. “Bir gün” şeiri gözyaşardıcı, ürə-
kağrıdıcı təsir gücü ilə lap qəlbimizə işləyir. “Oğlum Müşfiqin 
xatirəsinə” qeydi ilə verilmiş şeirin məzmunudan aydın olur ki, 
erkən oğul itkisinin ağrılarını, acılarını müəllif şəxsən yaşamış, 
qəlbən duymuşdur. Onun daxili iztirabını, ürək ağrısını və can 
yanğısını özünə hopduran misralar insanı sarsıdır:  

 

Ürəyimin qəmi çoxdu, gözümün nəmi, 
Hara getsəm, aparıram səni özümnən, 
Bir cocuq da kəsib yolu: əmi, ay əmi, 
Uşağa bax, uşağa bax, baxır gözündən. 
 

Bir gün səni böyüdərəm öz ürəyimdə,  
Öyüd verib, öyrədərəm öz ürəyimdə. 
Sonalaya-sonalaya bir payız günü, 
Nişan qoyub, toy edərərm öz ürəyimdə.  

 

Gənclər görkəmli sənətkarların, böyük şəxsiyyətlərin həya-
tına, ömür yoluna, sənət taleyinə xüsusi maraq göstərirlər ki, bu 
da təbiidir, çünki onlar bir məktəbdir, nümunədir, zirvədir, gö-
zəllik və heyranlıq çeşməsidir, qəhrəmanlıq və fədakarlıq tim-
salıdır. Toplularda sayca çox olmasa da, diqqəti ğəlb edən bir 
qrup şeir məhz həyatdan köçmüş, lakin öz sənəti ilə yenə də 
xalqa xidmət göstərən insanların obrazına həsr edilib. Belə şe-
irlərin ən gözəl xüsusiyyəti ondadır ki, biz təkcə bu sənət xa-
dimlərini deyil, həm də onların qarşısında böyük məhəbbət və 
ehtiramla dayanmış gəncliyin öz surətini sətirlər arasından görə 
bilirik.  

T.Nurəlinin “Mən bir ceviz ağacıyam Gülhanə parkında” 
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epiqraflı “Nazim Hikmət” şeiri böyük sənətkarın Türkiyə və 
türk xalqı üçün necə bir milli-mənəvi əhəmiyyət kəsb etdiyini 
obrazlı dillə aça bilir. Gənc müəllif N.Hikmət poeziyasının 
struktur elementlərindən istifadə etdiyi üçün şeir koloritli alın-
mışdır: 

 

Gülhanə parkında 
bir ceviz ağacı var, 
qoparsalar –  
köklərində qaldıracaq Türkiyəni. 

 

Ə.Kərim isə görkəmli mənzərə rəssamı S.Bəhlulzadənin 
surətini yaratmaq üçün çiçəklərdən bədii vasitə kimi istifadə 
edir. (“Səttar Bəhlulzadəyə”) Səttar sənəti üçün tipik obraz 
olan çiçək müəllif qayəsinin ifadəsinə tabe etdirilir.  

Ə.Xanməmmədovun eyniadlı şeiri isə fikrimizcə, uğursuz-
dur, çünki o, S.Bəhlulzadənin fiziki ölümü haqqında informasi-
ya verməklə kifayətlənir və bizi böyük sənətkarın heyrətamiz 
dünyasına çəkib apara bilmir. Final misralarında müəllif söz 
oyununa uymuşdur: “torpağı çəkəcəkdi, torpaq onu çəkdi”. O, 
rəsm şəkmək, şəkil çəkmək və özünə (tərəf) çəkmək felinin 
məna çalarlarından istifadə etməklə məcaz yaratdığını güman 
etmişdir. Ancaq burada çoxmənalı “çəkmək” mürəkkəb feil ol-
maq etibarilə təklikdə yarımçıq məna daşıyır, odur ki, yalnız 
qoşulduğu sözlərlə birlikdə özünün tam leksik mənasını alır. 
İndiki halda “çəkmək” məsdərində omonimlik olmadığına görə 
və bu səbəbdən o, məcazi məna kəsb edə bilmədiyi üçün müəl-
lif fikri şeirdə çılpaq şəkildə, bədii libassız ortalığa qoyulmuş-
dur. 

M.Soltanın görkəmli şairimiz R.Rzaya həsr etdiyi şeir poe-
tik təəssürat oyatmır və öz konkret ünvanını tapmır. 

Z.Ülvinin məhrum şairimiz Ə.Kürçaylıya həsr etdiyi şeir 
də çox zəifdir. Bu şeirdə biz nə müəllifin öz hiss və həyəcanla-
rını, ruhi vəziyyətini, nə də şeirin öz obrazını görə bilirik. Gənc 
şairə Ə.Kürçaylının vəfat gecəsini, həmin gecənin dəhşətini,fa-
ciəsini verməkdə acizlik göstərir və yalnız deklarativ şəkildə 
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“O gecə dəhşətli gecəymiş demə, o gecə nə yaman ağır gecəy-
di” prozaik fikrini deməklə kifayətlənir.  

Sizə daha bir gənc istedadlı şairi təqdim edirik: Ş.Rüstəm. 
Onun şeirləri təravətli poetik nəfəsdən doğmuşdur. Obrazların 
zərif biçimi, kövrək duyğuların axını, incə mətləblərin çözələn-
məsi onun istedadının mühüm xüsusiyyətləridir. “Sübh çağı” 
əsl poetik lövhədir. Şeirdəki hər bir söz, deyim, pauza müəllif 
fikrinin ən xırda nöqtələrini belə açmağa qadirdir. “Quşlar çöp 
daşıyır yuva qurmağa” şeirinin isə sehrinə düşməmık olmur:  

 

Sən də sapandını saxla, ay uşaq, 
Hər quşun könlündə bir murazı var. 
Ovcunda sıxdığın o qara daşa 
Yarımçıq bir evin ehtiyaclı var, 
Quşlar çöp daşıyır yuva qurmağa. 

 

Ə.Quluzadə “Tərəzi” şeirində fikrin bədii həllini tapa bil-
mişdir. Tərəzi gözlərimiz qarşısında düzlük, təmizlik, mərdlik 
rəmzi kimi “canlanır”. 

Dünya poeziyasında mücərrəd anlayışların bədii təfsir və 
inikası yeni bir şey deyildir. R.Rzanın “Rənglər” silsilə şeirləri 
dünyanı poetik dərketmə genişliyi və dərinliyi ilə misilsizdir. 
Assosiativ şeirin öz çətinlikləri vardır. Y.Mədət öz imkanlarını 
ölçüb-biçmədən belə bir çətinliyə girişmişdir və nəticədə poe-
ziya adlandırıla bilməyəcək yayğın ifadə və cümlələrdən ibarət 
bir yazı çap etdirmişdir. Ümumiyyətlə, onun yazıları saxta fəl-
səfəçilik tendensiyasına yaxşı nümunədir. “İradə” yazısındakı 
(şeir deməyə dilimiz gəlmir) bir-iki misraya nəzər salaq: 

 

Adi anın əbədi səsi (?!) 
Dözümün istəkli öşvladı (?!) 
Vəslin ağbirçək anası (?!) 
Gələcəyi qısqanan yoxuşlara  
Hücum çəkən kövrək sərtlik (?!)  
Və bir də ağıllı mərdlik(?!) 
 

Bu sətirlərdə elə bir mücərrədlik var ki, yalnız müəllifin 
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özünə, hərçənd ki, biz buna da şübhə edirik, bəllidir. Sadəlövh 
və primitiv görünsək də, etiraf etməliyik ki, biz Y.Mədətin bəl-
kə də özünə çox dərin görünən şeirini anlamadıq. Ancaq hər 
halda bizə belə gəlir ki, iradə kimi bir mücərrəd fəlsəfi-
psixoloji anlayışı poeziya predmeti etməmişdən qabaq, əvvəlcə 
“Psixologiya” dərsliklərindən müvafiq fəsli yaxşıca oxuyub öy-
rənmək lazımdır, yoxsa təkcə Rodenin “Mütəfəkkir” pozasında 
durmaq istəyilə lirik “mən”in daxili kasadlığını pərdələmək, 
fəlsəfi əsərə bənzər bir şey yazmaq çox çətindir.  

A.Məmmədlinin şeirlərində də həddən artıq dərin və ağıllı 
görünmək meyli var. “Gülüm, hey, gülüm, hey” nidaları da heç 
cürə, müəllif istəyinə rəğmən olaraq, şeirə emosionallıq verə 
bilmir, əksinə, süni patetikadan başqa bir şey yaratmır. “Səsin 
monoloqu” yazısında bəlkə də yeganə babat misra elə sərlövhə-
nin özüdür. 

Müşahidələr göstərir ki, həmişə daxildən gəlməyən, 
bünövrəsiz olan filosofluq iddiasının arxasında çox vaxt fikir 
yoxsulluğu və ya yoxluğu, məzmun kasadlığı və antipoeziya 
gizlənir. Ultra müasirlik heç vaxt əsl şeir, dərin və qanadlı söz 
yarada bilməmişdir. 

Yuxarıda adları çəkdiyimiz gənclərə qarşı nümunə olaraq 
V.Cəbrayılzadənin şeirlərini göstərmək olar. Sözün əsl məna-
sında ayıq düşüncənin və mücərrədliyin bədii söz biçimində 
verilməsi onun üçün xarakterikdir. “Ağ yaylıq ağ gündü, oğul” 
şeirində ağ, qırmızı, qara yaylıq insan həyatınını üç mühüm ha-
disəsini – doğum, toy, ölüm – mücərrədlikdən çıxararaq konk-
ret – hissi obraza çevirir. “Qurumayan, incidən son damla göz 
yaşı” müəllif qayəsinin rəmzi – emosional məzmununa düşən 
bədii “açar” səviyyəsində durur. Bu məzmun isə özündə iki bə-
dii fikrin axarını qovuşdurur, birincisi, hərb qurbanı olan insan-
ların kəslməyən ah-naləsi, fəryadı və ikincisi, həyat eşqinin 
əbədi doyumsuzluğundan doğan nisgil. “Qəribik, şairim, qəri-
bik, sözüm” lirik-romantik pərvərişli, yanğılı, həsrət dolu bir 
şeirdir. Müəllif şairliyi əlahiddə bir sənət kimi təqdim etməklə 
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yanaşı, onun iztirablı, ağrılı bir iş olduğuna da inandırır.  
Rasətin yazıları arasında, fikrimizcə, yalnız “Bu bahar fəs-

lində, aprel ayında” şeiri özünün güclü pafosu və dərin lirizmi 
ilə müəllifin istedadsız olmadığına dəlalət edir: 

 

Uçur kəpənəklər qanadı nurlu, 
Çiçəkdən çiçəyə nur qonur, Allah, 
Qanadlar ruhuma toxunur, Allah, 
Bir layla süzülür sinirlərimə, 
Bu mavi göylərdə alışır günəş. 
Baxır gözlərimə, qımışır günəş, 
Layla çalmağım gəlir.  

 

R.Vahidoğlu satirik şeirlərlə çıxış edən yeganə müəllifdir. 
O, həyat və məişətimizdə müşahidə etdiyi nöqsan və gerilikləri 
tənqid edir. Ancaq arzu edərdik ki, gənc şair satiranın sosial ak-
tuallığına ciddi fikir versin, daha sanballı mövzulara girişsin. 
Onu da unutmaq olmaz ki, poeziya hansı növ, janr və şəkildə 
yaradılmasına baxmayaraq, böyük ədəbiyyatın yüksək ideya-
estetik tələbləri səviyyəsində durmalıdır. Yaxşı olardı ki, R.Va-
hidoğlu “məccani” (havayı) kimi qəliz sözlərdən qaçsın (“Gül 
alverçisi”). Əgər müasir oxucu “Azərbaycan klassik ədəbiyya-
tında işlədilən ərəb və fars sözləri lüğəti”ndə belə bu sözü tap-
mırsa, deməli, gənc şair yaradıcılıq çətinliyi qarşısında qalmış, 
onu dəf edə bilməmiş və müasir ədəbi dilimizin lüğət tərkibin-
də olmayan bir sözdən istifadə etmişdir.  

Ümumiyyətlə, toplulardakı yazılarda yaradıcılıq çətinliyi 
ilə bağlı bir sıra qüsurlar vardır. Qafiyə naminə məzmunu for-
maya qurban vermək bunlardan ən səciyyəvisidir.  

 

Dincə qoyulub bu torpaq, 
Küncə qoyulub bu torpaq (?!) 

(N.Xalidoğlu) 
 

Açıq-aydın görünür ki, müəllif qafiyəbazlıq etmiş və ya 
yüngül effekt yaratmağa çalışmışdır. Başqa bir misal:  

Arzular qəlbimdə şümal-şümaldı(?) 
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Ancaq, mən bir toxumam 
Hələ şumaltı.  

(R.Bəydəmirli) 
 

İkinci və üçüncü misralar müəyyən qədər obrazlı deyilmiş 
fikirdir və bəlkə də oxucunu razı salır. “Şümaldı” və “şumaltı” 
sözləri də yaxşı qafiyələnir, ancaq “şümal arzuların” nə demək 
olduğunu heç cürə başa düşmək olmur.  

P.Qəlbinurun “Ürəyə dünyanın işığı sığar” şeirində belə 
misralar var: 

 

Ulu şair deyib ki, 
Bir inci saflığlı var suda 
Gərək ona qoşaydı işığı da. 

 

Hamı razılaşar ki, axırıncı misra çox iddialı səslənir və bu-
rada ədəbi etikanın ən adi normaları gözlənilməmişdir. Bir də 
madam ki, böyük Nizamidən yaxşı yaza bilmirsən, öz fikrini 
ifadə etmək üçün ona üz tutursan, onda daha təshih və düzəliş-
lər nəyə lazımdır? 

B.Ataxallının “Ürəyim atlandı, ay Ataxalım” və A.Həsən-
linin “Mənim kənd həsrətim” şeirləri ədəbiyyatımızın ən gənc 
və gənc nəslində özünü göstərən xəstə bir əhval-ruhiyyəni, 
mənfi bir təmayülü əks etdirir: rayondan, kənddən şəhərə gəl-
miş gənc geri qayıtmır, qalıb orada yaşayır və... sonra “həsrət-
li”, “yanıqlı” şeirlər yazmağa başlayır. Səthi, dayaz və yalvarış-
lı bu şeirlər oxucu qəlbində heç bir əks-səda yaratmır və ya 
şəfqət, rəğbət duyğusu oyatmır, çünki o bilir: şeir müəllifləri 
sürgünə göndərilməyiblər, məcburən doğulduqları kəndlərdən 
çıxsrılmayıblar, doğma yurddan qovulmayıblar, sadəcə olaraq 
bu gənclər özləri könüllü olaraq kəndi şəhərə dəyişmiş və sonra 
özləri üçün “yaradıcılıq mənbəyi”, “ilham çeşməsi” düşünüb 
tapıblar. Bir də Vətən məfhumunu xırdalamaq, kiçiltmək bu şe-
irlərin əsas xüsusiyyətidir. Əsas nöqsan odur ki, burada kənd 
ümuminin – Vətən anlayışının təkcədə təzahürü kimi deyil, 
xoşbəxt həyatın mümkün ola biləcəyi yeganə idillik məkan ki-
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mi qələmə verilir. 
S.Sarvanın “Kənd uşağı” və R.Bəydəmirlinin “Darıxma” 

şeiri sanki yuxarıdakı müəlliflərə qarşı yazılımışdır. Birinci şe-
irdə şəhərə axın və bunun həm maddi-iqtisadi, həm də sosial-
psixoloji nəticələri üzərində düşüncələr əsas yer tutur. İkinci 
şeirin lirik qəhrəmanı isə təhsil alandan, mədəni sərvətlərə yi-
yələnəndən sonra özünün şəhərdən daha çox kənddə lazım ola-
cağını dərk etmiş bir insandır. Sual məhz belə qoyulmalıdır: 
Bizə harada daha çox ehtiyac var – şəhərdə, yoxsa kənddə? 
Bəsdir bu qədər sızıldamaq, ağlamaq, “kəndim, vətənim” deyə-
rək göz yaşı tökmək! 

Xarakterik qüsurlardan biri artıq tanış bənzətməni, tapıntı-
nı, deyimi təzə bir şey kimi öz şeirində işlətməkdir. İki gənc 
müəllifin şeirindən alınmış misralara fikir verin: 

 

Vətən sevgisiylə mən bu torpağın 
Mamırlı daşında göyərəsiydim. 

(İ.Sadıq) 
 

Dünyanın qaraca daşı olardım 
Bir mamır eşqini qazanmaq üçün.  

(B.Ataxallı) 
 

Mən artıq, oxucum, sizin üzünüzdə təbəssüm görürəm. 
Sonra siz astadan xalqımızın sevimli şairləri M.Arazın “Vətən 
mənə oğul desə” və M.Yaqubun “Bu dünyanın qara daşı 
göyərməz” şeirlərini oxuyursunuz. 

Ə.Əsgərin “Kəpənək” şeirinin məzmunu ömrün qısalığı 
barədə lirik düşüncələrdən ibarətdir. Şeir yaxşı təsir bağışlayır, 
lakin “tozun qalardı əllərimdə” ümumi təəssüratı pozur. B.Va-
habzadənin eyni adlı şeirindən “əllərimdə tozun qaldı” misra-
sını yada salır.  

İ.Sadıq, B.Ataxallı və Ə.Əsgər istedadlı gənc şairlərimiz-
dəndir. Bəlkə də onlar özləri də bilmədən təsirə qapılmışlar. 
Fikrimizcə, yaradıcılığın ilk dövrlərində təsirə qapılma və 
təqlid təbiidir və keçicidir. 
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Gənclər, fikrimizcə, elə indidən belə hallardan, təsirlərdən 
qaçmalı, öz yolunu, cığırını tutub getməlidir. Özünəməxsus ya-
zı üslubu, dəst-xətt, deyim tərzi, obrazlar sistemi, dünyagörü-
mü – əsl sənət bunu tələb edir.  

F.Müslümün “O qadın niyə qayıtdı” yazısının əsasında du-
ran mətləb bu şəkildə ifadə edilib: “Vətənə oğul kimi qız da gə-
rəkdi”. Ancaq müəllif bütün şeir boyu əvvəldən axıra qədər bu 
fikri prozaik variantlarda dönə-dönə təkrar edir və hamıya çox-
dan bəlli olan bir həqiqəti öz poetik nəfəsi ilə qızdıra bilmir.  

C.Eloğlunun da topludakı şeirləri ideya-bədii ləyaqətcə, 
ona bəslənən ümidləri doğrultmur. Texniki cəhətdən qüsursuz 
olan bu şeirlərdə qəlbin dərinliyindən gələn hissiyyat, patetik 
əhval-ruhiyyə yoxdur, odur ki, onlar bizdə yalnız apatiya yara-
dır.  

Elə yazılar var ki, onları ortabab və ya ortabab ilə pis ara-
sında görürük. Baxırsan şeirdə bir qədər fikir, bir qədər hiss var, 
ancaq onun arxasında duran poetik fərdiyyət yoxdur. Əsl şair 
ilhamı yoxdur. Məsələn, S.Əlisanın “İrəli, Azərbaycan” yazısı 
sanki ənənəvi tərzdə və üslubda yazılıb, ancaq onun məhz 
S.Əlisa tərəfindən yazıldığınlı biz demək olar ki, heç nə ilə mü-
əyyənləşdirə bilmərik. Bu isə ondan irəli gəlir ki, müəllif möv-
zunu öz ürəyinin odlu kürəsində əritməyib, onu qəlbinin qan 
damarları ilə suvarmayıb və ya bunları etməyə iqtidarı çatma-
yıb. Odur ki, nəticədə kimin yazdığı bilinməyən, hətta altında 
böyük bir müəlliflər kollektivinin imzasını qoymaq belə müm-
kün olan bir yazı çap edilmişdir.  

N.Qasımzadənin “Gömrükxanada” şeirində lirik qəhrəma-
nın çantasını yoxlayarkən içindən “Qızıl Əhməd” alması, Dəli-
dağ balı, paxlava və s. çıxır. Və bütün bunlar milli özünəməx-
susluğun etiketi kimi təqdim edilir. Düzdür, yemək , paltar, ev 
əşyaları etnoqrafik elementlər kimi müəyyən milli xarakter əla-
mətlərinin daşıyıcısı ola bilər. Lakin gənc müəllif bizimlə razlı-
laşar ki, onlar xalqın psixoliogiyasını, özünəməxsus mədəniy-
yətini, adət və ənənələrini bir küll halında bütün dərinliyi, mü-
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rəkkəbliyi və incəliyi ilə təcəssüm etdirə bilməz. Odur ki, çan-
tadan qida məhsulları, yer-yemiş əvəzinə və ya heç olmazsa 
onlarla birlikdə bizim xalqın ruhunu, qədmiliyini, qəlbini, incə-
sənətini əks etdirən, eyni zamanda, bu xalqın bir nümayəndəsi 
kimi onun öz şəxsiyyətini, milliliyini, fərdi-mənəvi aləmini 
özündə az-çox cəmləşdirən predmetlər çıxsaydı (məs. Füzuli-
nin qəzəlləri, Ü.Hacıbəyovun portreti, Bülbülün, Z.Xanlarova-
nın plastinkaları, S.Vurğunun şeir kitabı, bir milli musiqi aləti, 
gözəl bir əl işi olan tikmə və ya toxunma və s.), bizə belə gəlir 
k, məhz onda lirik qəhrəman, özü də şeirdə verildiyi kimi zara-
fatla yox, lap ciddi olaraq: “Kimliyimi bilmək üçün bəs etməz-
mi bunlar sənə?” demək hüqüqunu qazana bilərdi.  

Məqaləmizin şeir barədə olan hissəsini yekunlaşdırmazdan 
qabaq, ümumiyyətlə, yaxşı təsir bağışlayan bir neçə yazının 
adını çəkmək istərdik. İmkansızlıq ucundan biz hər bir şeir üzə-
rində dayana bilmədik. İdeya-bədii təsir gücünə malik şeirlər 
sırasında “Məktub” (R.Həsənov), “İnciyib” (N.Göydərəli), 
“Quba” (Ə.Bəybalayev), “Dilqəmi” (A.Həsənli), “Əsgər kəndə 
dönəndə” (R.Vəliağa), “Tikənlər gül açar bu səsin altda” 
(M.Vəli), “Haradasa ildırım atın belində” (T.Nəzərli), “Vağzal-
lar” (A.Cabbarzadə) oxucu zövqünü bu və ya digər şəkildə ox-
şaya bilər.  

Toplularda gözəl bənzətmələr, orijinal deyimlər, təzə-tər 
epitetlər, uğurlu misralar, beytlər və bəndlər az deyildir.  

 

Qələmim ucunda əriyir gecə, 
Sübhü kirpiyimdə açaram hər gün. 

(İ.Sadıq) 
 

Ürək də qağayıdır, 
Odla ürəyin işığında. 

(Q.Sultan) 
 

Məni bu təmizlik şair eləsə, 
Şeirimi torpağa yaza bilərəm. 
Sonra göyərtməkçün misralarımı, 
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Bir qaya döşündən sıza bilərəm.  
(R.Kərəm) 

 

Mənə elə gəldi, qara zanbağın 
İçində dincələn ağ kəpənəksən. 
Sən işıq saçırsan, qara manqalın 
İçində alışan alovsan, nəsən? 

(R.Yusifoğlu) 
 

Qalxdı külək, göy tövşüdü, 
Bulud gəldi, göy üşüdü. 
Bulud göyün tər döşüdü –  
Sıxılmasa olmaz-olmaz. 

(N.Əlioğlu) 
 

Qaldıraraq qatar tüstü əlini, 
Salamat qal, salamat qal, söyləyir. 

(S.Şəkərli) 
 

Qatı zülmət daraqbatımaz saçını, 
Ayağıma, qollarıma dolayır.  

(Gülbəniz) 
 

Sevinc çiçəkləyər dodaqlarında. 
(H.Həsənli) 

 

L.Rəşidzadənin “May günü” və “Göyərçin” hekayələri 
oxunaqlı və ürəyəyatımlıdır. Birinci hekayədə müəllif incə ru-
hi-mənəvi yaşantıları sezməyə və ifadə etməyə səy göstərir. 
Ancaq üçüncü topluda çap edilmiş “Göyərçin” daha püxtə qə-
ləmin məhsuludur ki, bu da yəqin müəyyən vaxtdan sonra mü-
əllifin daha da yetkinləşməsi, öz üslubunu tapması ilə bağlıdır. 
Hekayədə nağıl təhkiyəsi, dastan dili hakimdir. Gənc nasir mə-
həbbətin qan düşmənçiliyi uzərində qələbəsini sülh rəmzi olan 
göyərçin obrazı ilə vermişdir. Hekayənin əsas ideyası budur ki, 
dünyada sülh, əmin-amanlıq yalnız məhəbbət sayəsində müm-
kündür.  

“Qara qoçun nağılı” hekayəsində A.Tağıyev əhvalatçılığa 
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uymur, insan münasubətlərini iç üzdən işıqlandırmağa çalışır, 
obrazların mənəvi-əxlaqi portretinin yaradır. Qurban dayının 
oğlu İkram hekayədə bilavasitə görünməsə də, oxucu ailənin 
maddi vəziyyəti ilə hesablaşmayan ərköyün və xudbin övladın 
obrazı ilə qiyabi tanış ola bilir. Quzunun böyüdükcə buynuz 
vuran qara qoça dönməsi ilə İkramın tədricən şıltaq uşaqdan 
müftəxor və eqoist bir insana çevrilməsi arasındakı paralelizm 
hekayənin əsasında duran müəlif fikrinin bədii həllinə aparır. 
Qurban dayının “...indi öz əcrimizdir çəkirik” gecikmiş etirafı 
“dinmə uşaqdır uşağım” (Sabir) tərbiyə üsuluna yönələn yazıçı 
tənə və kinayəsinin obrazlı ifadəsinə çevrilir.  

A.Abbasın istedadlı yazıçı kimi yetişməsi də göz qaba-
ğındadır. Lakin nasirin “İnturist səfəri” hekayəsindən alınan tə-
əssürat zəifdir, çünki əsərin möhkəm arxitektonikası yoxdur və 
obrazlar kölgə təsiri bağışlayır. “Şirinlik” hekayəsi isə müəlli-
fin yaradıcılıq təkamülünü yaxşı əks etdirir. Burada təsvir olu-
nan hadisə öz təbii axarı, məfkurəvi sağlamlığı və obrazlı dili 
ilə oxucu ürəyini ələ ala bilir. Qəhrəmanın davranış və münasi-
bəti bizim də qəlbimizi gözəl, nəcib, saf duyğularla doldurur və 
xeyirxahlıqla yoğrulmuş bir ömür barədə düşündürür.  

“Nişanlım” (H.Elvüsal) hekayəsi Sabirin əsrarəngiz uşaq-
lıq dünyasını, daxili aləmini dəqiq ştrixlərlə açır. Müəllif heka-
yənin sonuna doğru lirizmi gücləndirir və bizi “uşaq” möhürü 
vuraraq özümüzdən uzaq saldığımız, şəxsiyyətinə çox vaxt la-
qeyd qaldığımız insanların – yalnız yaşca bizdən kiçik olan 
həmcinslərimizin qəlbini, mənəvi böyüklüyünü yaxından öy-
rənməyə çağırır.  

S.Budaqovun “Torpaq” hekayəsi toxunduğu sosial-etik 
problemlə qiymətlidir: sənin torpağa məhəbbətin konkret səciy-
yə daşımalıdır. Eli və obanı, yaşadığın kəndi və evi sevməkdə 
təzahür etməlidir: insan öz təbiətinə, ruhuna, çörəyini yediyi 
torpağa sadiq qalmalıdır: hər bir insanda doğulduğu, suyunu iç-
diyi, çörəyini yediyi torpağın təsiri ilə onun özünəməxsus psi-
xologiyası, həyat tərzi formalaşır və bütün bunları məhv etmək, 
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dağıtmaq, yenisi ilə əvəz etmək itkisiz olmur. Hümbətin öz 
həmkəndlisi və dostu Mahmud kişini şəhər qəbiristanlığında 
dəfn edib qayıdarkən keçirdiyi hiss və duyğularla, onu məşğul 
edən fikirlərlə biz də həmşərik oluruq.  

Z.Əsgərova “Yuxulu həyat” hekayəsində “yuxulu həyət – 
yuxulu həyat” metamarfozası yarada bilmiş və öz atmosferası 
olan mikromühitin iç üzünü açıb göstərə bilmişdir.  

N.Hüseynovun (“Çox sağ ol”), İ.İsmayılovun (“Qış yu-
xusu”), O.Tahirovun (“Əmioğlu”) hekayələri onlar haqqında 
ciddi bir söz deməyə əsas vermir. Lakin inanmaq istərdik ki, 
gənc müəlliflər yaradıcılıq axtarışlarını davam etdirəcəklər.  

“Qəribçilik” (S.Elcanlı) və “Təmizlik” (Ç.Sultanov) he-
kayələrinin problematikası əslində eynidir: insan, onun xoş-
bəxtliyi və həyatda mövqeyi.  

Bəd gündə, ağır zamanda kənd əhli, hətta küsülü qonşu-
lar belə bir-birinə kömək etməyə, dayaq olmağa hazırdır. De-
məli, insan təbiəti fitrətən xeyirxahlığa, gözəlliyə, nəcib işlərə 
meyillidir – S.Elcanlının hekayəsində qabarıq görünən ideya 
budur. Ancaq bir iradımız var: qəbiristanlıqdan gələrkən Əli və 
Vəlinin etdiyi söhbət müəllifin epiqraf kimi verdiyi “Doğulmaq 
ölməkdir” (F.Engels) kəlamına illüstrasiya təsiri bağışlayır. Hə-
min dialoqda bu iki kəndli az qala ekzistensializm fəlsəfəsinin 
nümayəndələri kimi təsvir edilib, halbuki onları öz milli psixo-
logiyasına, təfəkkür tərzinə, ictimai mənşəyinə müvafiq şəkildə 
danışdırmaq əsərin daha çox xeyrinə olardı. 

Ç.Sultanov isə öz qəhrəmanının daxili aləmini dəniz ob-
razı ilə açır. “Dizlərini qucaqlayıb yenişdə oturdu, dənizə baxdı. 
Şəhərdə, işdə, evdə ona qəliz, həllolunmaz gələn suallar indi 
xırda görünürdü”. Hekayədə dəniz təmizlik, saflıq simvolu, hə-
yat eşqini təcəssüm etdirən obraz səviyyəsinə qalxır. Bəli, hər 
bir insanın öz dəniz dünyası olmalıdır.  

Toplularda hekayəsi çap olunan gənc nasir-satirik F.Qur-
banovdur. Bu hekayə onun yaxşı potensial imkanlara malik ol-
duğunu göstərir və daha sanballı əsərlər yazacağına ümid verir. 
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“Dönüş” hekayəsi (N.Bədəlov) novellavarı səciyyədədir. 
Hekayənin qəhrəmanı Şöşünü basdırmaq, dəfn etmək, uşaqlıq 
dünyası ilə vidalaşmaq, ailə qayğısına, həyat çətinliklərinə ha-
zır olmaq, böyüklüyə və ciddiliyə qovuşmaq kimi mənalanır. 
Ancaq müəllif uşaq Şöşünün kişi Dönüşə çevrilməsini tədrici 
gedən bir proses kimi yox, gözlənilməz bir dəyişiklik və partla-
yış kimi verdiyindən biz əsərin qəhrəmanında öz adına müvafiq 
olaraq yaranmış dönüşün mənəvi-əxlaqi səbəblərini və fiziki-
maddi əsaslarını görə bilmirik, ona görə, hekayədə dərin, geniş 
bədii təhlilə ehtiyac hiss olunur.  

Üç topludakı şeir və nəsr üzrə məqaləni yekunlaşdırarkən, 
ilk növbədə səhv və nöqsanları bir az da ümumi şəkildə ifadə 
edək: fikrin qeyri-bədii ifadəsi, intellekt yoxsulluğu, orbit məh-
dudluğu, həyati bilgilərin azlığı, ifadə vasitələrinin kasadlığı, 
təsvir üsullarının yekrəngliyi, mövzu vecsizliyi, mücərrədlik, 
iddialılıq, süni patetika və s. Xüsusilə, gənc şairlər həmişə Pe-
qası lazımınca yəhərləyə bilmirlər, ona görə də çox vaxt piyada 
getməli olurlar.  

Ədəbi Birliyin sədri, şair Vaqif İbrahim hər üç topluya ön 
söz yazmışdır. Birinci topludan sitat gətirdiyimiz aşağıdakı fi-
kirdə həm narahatlıq, həm də xoş arzular öz əksini tapmışdır: 
“Gənc yazıçıların ünvanına yaşıl budaqlar, qızıl qönçələr, bu 
kimi poetik sözlər çox deyilib. Axı bu günün fidanı səhərin 
ağacı, bu günün qönçəsi – səhərin çiçəyidir”. 

Bəli, budaqlar yarpaqlanır, çiçəklənir, yaşıllanır. İnanırıq 
ki, onların arasından kökü torpağın dərin qatlarına işləyəcək 
qollu-budaqlı ağaclar, özü də bəhrəli, meyvəli ağaclar kimi boy 
atanları biz tezliklə görəcəyik.  
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TÜRK XALQLARI ARASINDA BAĞLILIQ 

YARADILMASI PROQRAMI 
 

1. Türk xalqlarının elmi-mədəni birliyinin təbliği, təlimi 
və təşəkkülü üzrə türk respublikalarında dövlət səviyyəli proq-
ramların qəbul edilməsinə nail olmaq. 

2. Ailədə, uşaq bağçalarında, ümumtəhsil məktəblərində, 
orta ixtisas və ali təhsil ocaqlarında, mədəni-maarif müəssisələ-
rində, ictimai yerlərdə türk ruhunu bərqərar etmək, vahid türk 
şüurunu və təfəkkürünü formalaşdırmaq. 

3. Turançılıq – türk xalqlarının eyni bir coğrafi ərazidə 
yaşamaq və yaratmaq arzusundan daha çox, onların ictimai-fəl-
səfi, əxlaqi-mənəvi bütövlük idealıdır: harada yaşamasından 
asılı olmayaraq, hər bir türk övladı bu ideala can atmalı, özünü 
böyük Turan səltənətinin bir vətəndaşı, tamın bir hissəciyi kimi 
duymalı və anlamalıdır. 

4. Türk xalqlarının müştərək mətbuat orqanlarını, ümum-
türk rabitə və informasiya vasitələrini təşkil etmək, vahid ədəbi 
orqanlar, vahid yaradıcılıq birlikləri, vahid elmi-mədəni koor-
dinasiya mərkəzi yaratmaq. 

5. Türk dünyasının görkəmli şəxsiyyətlərinin həyat və 
yaradıcılığını geniş miqyasda araşdırmaq və yaymaq. 

6. “Türk xalqlarının folkloru və ədəbiyyatı”, “Türk xalq-
larının tarixi”, “Türk xalqlarının fəlsəfəsi”, “Türk xalqlarının 
incəsənəti” və s. bu cür mövzularda ümumdünya elmi simpozi-
um və konfransları, ümumtürk qurultayları keçirmək. 

7. Türk dövlətləri və xalqlararası əlaqələrin humanitar 
məzmun daşıması yönündə konkret vəzifələri əhatə edən cari 
planlar hazırlamaq və ardıcıl şəkildə həyata keçirmək. 

8. Şagird, tələbə, müəllim, aspirant, elmi işçi mübadiləsi-
ni təmin etmək, humanitar istiqamətə və folklor profilinə geniş 
yer vermək. 

9. Türk xalqlarının dili, ədəbiyyatı, tarixi, coğrafiyası, əx-
laqı, mədəniyyəti və s. predmetlər üzrə monoqrafiya, dərslik, 
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dərs vəsaiti və elmi-kütləvi kitabçalar çap etdirmək. 
10. Türk xalqlarının tərəqqi tarixində İslam dininin əhə-

miyyətini dəyərləndirmək, “Türk mədəniyyəti və İslam” möv-
zusunda elmi araşdırmalar aparmaq. 

11. Dünya sivilizasiyasında türk amilinin yerini və möv-
qeyini müəyyənləşdirmək. 

12. Sosial-iqtisadi baxımdan öncül mövqedə duran türk 
xalqlarının digər türk xalqlarına elmi-mədəni yardımını təşkil 
etmək, habelə Avropada və MDB (SNQ)-daxilindəki mühacir 
türklərə humanitar və tədris-maarif işlərində kömək etmək. 

13. Süni dil quruculuğu şəklində deyil, çağdaş canlı türk 
dillərindən birini könüllülük və qarşılıqlı razılıq əsasında ümu-
mi ünsiyyət vasitəsi kimi qəbul yolu ilə türk xalqlarının təbii 
olaraq bir-birinə doğmalaşma və qovuşma imkanlarını geniş-
ləndirmək. 

 
“Oğuz eli” qəzeti, 27 mart 1993, № 6 
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NƏZƏRİ-ESTETİK FİKRİMİZ VƏ  

VÜQAR ƏHMƏDİN “ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ” KİTABI 
 

Tarixən fəlsəfənin bətnində təşəkkül taparaq yaranmış 
dünya nəzəri-estetik və ədəbi-elmi fikri antik dövrdən bu günə 
qədər keçdiyi mürəkkəb inkişaf və təkamül mərhələlərində in-
cəsənətin və bədii yaradıcılığın daxili qanunauyğunluqlarını, 
mövzu, məzmun, ideya keyfiyyətlərini, habelə növ, janr, for-
ma, şəkil, dil, üslub xüsusiyyətlərini, sənətdə gözəlliyi, həm-
çinin digər kateqoriya və anlayışları təhlil və tədqiq etməklə, 
ümumiləşdirici qənaət, mühakimə və hökmlər verməklə işlə-
yib araşdırır. 

İncəsənətin, bədii yaradıcılığın ən yüksək, ali növü olan 
ədəbiyyat və ya söz sənəti özünün spesifik xüsusiyyətləri ilə 
ədəbiyyatşünaslıq adlanan elm sahəsini meydana gətirib do-
ğurmuşdur. Antik dövrdən XX əsrə qədər Qərb və Şərqin nə-
zəri-estetik və ədəbi-elmi düşüncəsi sahəsində Zərdüşt 
(“Avesta”), Aristotel, Horatsi, Lukretsi Kar, Eliy Donat, Xəlil 
ibn Əhməd, Fərabi, İbn Sina, İbn Qüteybə, Xətib Təbrizi, 
Nəsrəddin Tusi, Dante, Bokkaço, Patritsi, Drayden, Bualo, 
Lessinq, Herder, Baumqarten, Didro, Volter, Helvetsi, Dyubo, 
Conson, Gete, Şiller, Şlegel qardaşları, Şellinq, Hegel, Ralf 
Emerson, Belinski, Dobrolyubov, Pisarev, Lonqfello, Madzi-
ni, Çernışevski, Veselovski, T.Eliot, M.F.Axundzadə, Merinq, 
İ.Ten, Sent-Byöv, N.A.Berdyayev, A.Berqson, S.N.Bulqakov, 
Plexanov, Brandes, K.Kautski, F.Köçərli, Ə.Hüseynzadə və 
digər mütəfəkkir və nəzəriyyəçi alimlər yazıb yaratmışlar.  

XIX əsrin əvvəllərindən – XX əsrin ilk iki onilliyinə qə-
dər Çar Rusiyası, daha sonra xalqımıza 23 aydan ibarət qısa 
müddətli, lakin məzmunlu müstəqillik dövrü yaşatmış Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyətindən sonrakı dövrdə - 1920-ci il-
dən kommunist-sovet imperiyası tərkibində olarkən milli mə-
dəniyyətimiz, o cümlədən ədəbiyyatımız, incəsənətimiz, nəzə-
ri-estetik fikrimiz, ədəbiyyatşünaslığımız bir tərəfdən ümum-
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müsəlman Şərq özülündə, digər tərəfdən ateist-materialist şə-
raitdə və mühitdə bu və ya digər dərəcədə inkişaf edib zəngin-
ləşdi. Keçmiş SSRİ, indiki MDB məkanında marksizm-le-
ninzmdən irəli gələn müəyyən siyasi-ideoloji tendensiya ilə 
olsa da Maksim Qorki, A.V.Lunaçarski, V.V.Vorovski, 
M.S.Olminski və b., həmin dövrdə və daha sonralar P.S.Ko-
qan, Bartold, Krımski, Kraçkovski, Konrad, Bertels, Fliştins-
ki, Losev, M.M.Baxtin, V.V.Vinoqradov, L.İ.Timofeyev, 
C.B.Turayev, T.L.Abramoviç, Pospelov, Lifşits, Yuri Borev, 
İ.V.Stebleva, Saqadeyev, B.Y.Şidfar, M.K.Həmrayev və b. is-
tər Şərq və Qərb estetik və ədəbi-elmi düşüncə tarixinin öyrə-
nilməsinə, istərsə də nəzəri-estetik fikrin özünə dəyərli töhfə-
lər verdilər. Bu dövrdə Yaxın Şərqdə və Azərbaycanda Şəm-
səddin Sami, Məhəmmədəli Tərbiyət, Məhəmməd Fuad Köp-
rülzadə, Əhməd Ağaoğlu, Abdulla Sur, Abdulla Şaiq, Yusif 
Vəzir Çəmənzəminli, Seyid Hüseyn (Kazımoğlu), İsmayıl 
Hikmət, Əmin Abid və başqaları ədəbiyyatşünaslığı şərhçilik 
və təzkirəçiliyin ibtidai səviyyəsindən yüksəklərə qaldırmış 
sələflərinin yaradıcılığına istinadla ayrı-ayrılıqda müsəlman-
Şərq zəminində ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbiyyat tarixi və 
ədəbi tənqid qollarının müstəqil təşəkkül və inkişafına təkan 
verdilər.  

Keçmiş sovet dövründə nəzəri-estetik fikir sahəsində və 
ədəbiyyatşünaslıqda gedən inkişaf prosesləri, həmçinin baş 
qaldıran bəzi mənfi hallar, o cümlədən proletkultçuluq, vulqar 
sosiologizm, konfliktsizlik nəzəriyyəsi kimi bir sıra neqativ 
hadisələr Azərbaycan ədəbi və elmi mühitinə də nüfuz etdi. 
Bununla belə, XX əsrin 20-80-ci illərində milli ədəbi-elmi və 
nəzəri-estetik düşüncə Bəkir Çobanzadə, Xəlil İbrahim, Əli 
Nazim, Mustafa Quliyev, Hənəfi Zeynallı, Məmməd Arif, 
Məmməd Cəfər, Məmməd Kazım Ələkbərli, Mehdi Hüseyn, 
Həmid Araslı, Mirzə İbrahimov, Səməd Vurğun, Cəfər Xən-
dan, Mir Cəlal, Mikayıl Rəfili, Əkrəm Cəfər, Aslan Aslanov, 
Əziz Mirəhmədov, Mehdi Məmmədov, Fuad Qasımzadə, 
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Osman Əfəndiyev, Niyazi Mehdiyev, Kamal Talıbzadə, Ək-
bər Ağayev, Pənah Xəlilov, Kamran Məmmədov, Orucəli Hə-
sənov, Hidayət Əfəndiyev,Malik Mahmudov, Rüstəm Əliyev, 
Seyfulla Əsədullayev, Xalid Əlimirzəyev, Azadə Rüstəmova, 
Cəfər Cəfərov, Məsud Əlioğlu, Bəkir Nəbiyev, Arif Hacıyev, 
Firudin Hüseynov, Nüşabə Araslı, Fəridə Vəlixanova, Qulu 
Xəlilov, Abbas Hacıyev, Gülrux Əlibəyli, Asif Əfəndiyev, 
Yəhya Seyidov, Cəlal Abdullayev, İmamverdi Həmidov, 
Nəsib Göyüşov, Mehdi Kazımov, Kamil Hüseynoğlu, Rafael 
Hüseynov, Məmməd Əliyev, Əhəd Hüseynov, İsrail Mustafa-
yev, Mahirə Quliyeva, Yaşar Qarayev, Tofiq Hacıyev, Arif 
Səfiyev, Şamil Salmanov, Vəli Osmanlı, Nadir Cabbarlı, Rə-
him Əliyev, Şirindil Alışınlı, Nizaməddin Şəmsizadə, Asif 
Hacıyev,Vaqif Yusifli və b. timsalında inkişaf edib zənginləş-
di.  

Vaxtilə müsəlman Şərqində geniş yayılmış ədəbi-poetik 
antologiya, təzkirə, cüng və müntəxəbatlardakı, daha sonrakı 
dövrlərdə bədii ədəbiyyatın qayda-qanunlarından bəhs edən 
“Qəvaidi-ədəbiyyə” tipli kitablardakı nəzəri-elmi fikirlərin 
müasir günlərimizdə Qərb ədəbi-estetik düşüncəsinə inteqra-
siya və sintez olmaqla “Ədəbiyyat nəzəriyyəsi”, “Ədəbiyyat-
şünaslığa giriş”, “Ədəbiyyatşünaslığın əsasları” və s. bu kimi 
kitab, monoqrafiya, dərslik, dərs vəsaiti adları altında nəşri 
dövrün, zamanın zəruri ehtiyacından irəli gəlmişdir.  

Son vaxtlar ədəbiyyatşünaslıq üzrə yerli əhəmiyyətli, lo-
kal təyinatlı bir sıra dərsliklər meydana çıxmış, sanki yalnız 
müəyyən bir ali məktəb, universitet üçün nəzərdə tutulan ki-
tablar nəşr olunmuşdur. Bu cür dərslik və kitablardan biri də 
Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun (AMİ) professoru, filolo-
giya elmləri doktoru, tanınmış şair və ədəbiyyatşünas alim 
Vüqar Mikayıl oğlu Əhmədin “Ədəbiyyatşünaslıq” dərsliyi-
dir. Bu dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 
25 dekabr 2007-ci il tarixli 1282 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş-
dir. Dərslik AMİ tərəfindən filologiya fakültəsinin tələbələri 
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üçün “HS 020200 – “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” ixtisası 
üzrə 2008-ci ildə “Müəllim” nəşriyyatında işıq üzü görmüş-
dür. Cəmi 150 səhifədən ibarət olan bu kitabın elmi redaktoru 
akademik Vasim Məmmədəliyevdir. Dərsliyin üç nəfər rəyçisi 
vardır: AMİ-nin Azərbaycan dili, ədəbiyyatı və tədrisi meto-
dikası kafedrasının müdiri, filologiya elmləri doktoru Fikrət 
Xalıqov, AMEA Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İinstitu-
tunun İran filologiyası şöbəsinin keçmiş baş elmi işçisi, tanın-
mış yazıçı, mərhum Əlibala Hacızadə və nəhayət, AMİ-nin 
Azərbaycan dili, ədəbiyyatı və tədrisi metodikası kafedrasının 
baş müəllimi, pedaqoji elmlər namizədi Nazilə Abdullazadə.  

Ədəbiyyatşünaslığın üç bölməsinə dair anlayış və prob-
lemlərin təhlil və şərhindən ibarət olan dərslik kimi yazılmış 
bu kitabın bir sıra məziyyətləri vardır. Hər şeydən əvvəl, mü-
əllif haqqında bəhs etdiyi ədəbi-elmi anlayış və problemlərin 
yığcam məzmununu ədəbi dilin sadə elmi üslubunda oxucusu-
na, əsasən də konkret ünvanı məlum olan tələbə auditoriyası-
na çatdırmağa çalışır və bu məqsədinə xeyli dərəcədə nail ola 
bilir. 

Kitab rəyçilərdən birinin – N.Abdullazadənin “Ön söz”ü 
ilə açılır. Sonra müəllifin “Müqəddimə”si gəlir. Vüqar Əhməd 
hərtərəfli olaraq ədəbiyyatşünaslığın şöbələri, ədəbi-nəzəri 
fikrin inkişafı və mərhələləri, Yaxın Şərq xalqlarına məxsus 
spesifik müstəqil bir maarifçilik hərəkatı ilə yanaşı, müstəqil 
bir intibah mədəniyyəti, məzmun və forma, bədii kompozisiya 
və süjet, şeirşünaslığın əsas problemləri, Azərbaycan şeirində 
vəzn, aşıq yaradıcılığı, yazılı ədəbiyyatda şeirin janrları, liri-
ka, epik növ, ədəbi metod və cərəyanlar və s. mövzuları əhatə 
etməyə və bununla da tələbələrə əsaslı məlumat verməyə səy 
göstərmişdir. Dərslikdə “Azərbaycan ədəbiyyatında ilahiyyat 
fəlsəfəsinin rolu”, “Ədəbiyyatda islam dininin rolu və mövqe-
yi” kimi diqqəti cəlb edən mövzular üzrə materialların veril-
məsini təqdir edərək göstərməliyik ki, müəllifin bu münasi-
bətlə apardığı ədəbi-elmi təhlil və şərhlərə heç də hər bir dərs-
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likdə və ya dərs vəsaitində rast gəlmək olmur. Müəllif haqlı 
olaraq göstərir ki, sovetlər birliyi dönəmində Azərbaycanda 
müsəlmanların müqəddəs kitabı olan Qurani-Kərim bir dəfə 
də olsun nəşr edilməmiş, islama, onun təliminə, əsas ehkamla-
rına, fəlsəfəsinə dair tədqiqat əsəri belə yazılmamışdır (səh. 
32). V.Əhməd daha sonra yazır: “Ateizm siyasəti nəticəsində 
islam dini, ərəb dili ilə bağlı olan, hətta ərəb əlifbası ilə ana 
dilimizdə yazılmış elm və mədəniyyətimizin böyük bir irsini 
təşkil edən əlyazmalar, kitablar yandırılıb məhv edilmişdir. 
Əski əlifbamız əlimizdən alınmış, bu əlifbada yazılmış on 
minlərlə əsərlərə, məcmuə, qəzetlərə biganə qalmışıq. İqtisa-
di-siyasi və mədəni həyatımızda vaxtilə mühüm rol oynamış 
dini mərkəzlər... torpaq üzərində bizə vətəndaşlıq hüququ ve-
rən maddi-mənəvi pasportlarımız, tarixi abidələrimiz dağılıb 
yerlə yeksan edilmişdir... Sovet istilası ədəbiyyatımızın ma-
neəsiz irəliləməsi üçün əngəllər törətdi. Milli ruha yabançı 
olan kommunist hökuməti formaca milli olan ədəbiyyata əv-
vəlcə guya demokratikcəsinə yanaşdısa, lakin bir qədər sonra 
onu buxovlayıb öz istədiyi şəklə salmağa çalışdı” (səh. 33) və 
s. Əlbəttə, müəllif müstəqillik dövründə dəfələrlə deyilmiş bu 
fikirlərlə heç də Amerika kəşf etmir. Lakin o, dərslik vasitəslə 
gəncliyi tarixi həqiqətlərə ayıq gözlə baxmağa sövq edir. Bu-
nun isə milli-mədəni və tərbiyəvi əhəmiyyəti misilsizdir.  

Dərslikdə diqqəti cəlb edən mövzulardan biri də “Bəla-
ğət elmi” haqqında verilən məlumatdır. Fikrimizcə, müəllifin 
bu mövzuda yığcam şəkildə verdiyi təhlil və şərhlər tələbələr 
və gənc mütəxəssislər üçün çox faydalı ola bilər.  

Vüqar Əhməd öz təhlil və şərhlərini konkret ədəbi mate-
riallar əsasında apardığına görə onun nəzəri mühakimə və dü-
şüncələri predmetli olub, oxucusunda zəruri bilik və məluma-
tın yaranması üçün geniş imkanlar açır. Burada klassik Şərq 
ədəbiyyatının, o cümlədən milli söz sənətimizin ən görkəmli 
nümayəndələrinin bədii əsərlərindən örnəklərlə rastlaşırıq. 
Çox yaxşı haldır ki, müəllif poeziyamızın XX əsr, habelə 
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müasir və ən müasir nümayəndələrinin əsərlərinə də müraciət 
etmişdir. Dərslikdə qədim və zəngin folklor nümunələrimizlə 
– bayatı, holavar, sayaçı sözlər, habelə Alp Ər Tunqa (Əfrasi-
yab) əfsanəsi, mərsiyələrlə (sağu) yanaşı, müsəlman – Şərq 
dünyasından Mahmud Qaşqari və Azərbaycan – türk ədəbiy-
yatından Nizami, Nəsimi, Füzuli, Nəbati, M.P.Vaqif, S.Ə.Şir-
vani, Hüseyn Cavid, Məhəmmədhüseyn Şəhriyar, Səməd Vur-
ğun, M.Dilbazi, Ramiz Rövşən, Musa Ələkbərli və digər bu 
kimi görkəmli sənətkarlarının və nisbətən cavan müəlliflərin 
adları bir sırada dayanır.  

Vüqar Əhməd görkəmli nəzəriyyəçi alimlərin, estetiklə-
rin, şərqşünasların, ədəbiyyatçıların fikirlərinə gen-bol istinad 
edir, öz şərh və təhlillərini inandırıcı şəkildə arqumentləşdirir.  

Bütün bunlarla bərabər, Vüqar Əhmədin “Ədəbiyyatşü-
naslıq” adlı dərsliyində müəyyən qüsur, xəta və çatışmazlıqlar 
da müşahidə etdik.  

Hər şeydən əvvəl, kitabın titul vərəqində onun dərslik 
olduğu göstərilsə də annotasiya və ön sözdə kitab gah dərslik, 
gah da dərs vəsaiti kimi təqdim edilir. Bizə belə gəlir ki, mü-
əllif, elmi redaktor və üç nəfər rəyçi Təhsil Nazirliyinin yuxa-
rıda sözügedən əmrindən çıxış edərək kitabın dərslik, yoxsa 
dərs vəsaiti olmasını qəti şəkildə müəyyənləşdirməli idilər.  

Digər tərəfdən, Vüqar Əhmədin bu kitabı sadə üslubda 
yazılmasına baxmayaraq o, dərslik və dərs vəsaiti üçün zəruri 
olan bir sıra keyfiyyətlərdən mərhumdur. Birinci növbədə, 
bildiyimiz kimi, dərslik və vəsaitlərdə əsasən sabitləşib qərar-
laşmış, ümumən elmi-pedaqoji ictimaiyyət tərəfindən qəbul 
edilmiş hökm və qənaətlər təsbit edilir. Tədqiqat və araşdır-
malarda, o cümlədən monoqrafiyalarda adətən çox geniş yer 
alan elmi mübahisələr, polemikalar oxucuda, indiki halda isə 
elmi bilikləri, dünyagörüşü, mənəvi-əxlaqi aləmi hələ tam for-
malaşmamış gənc tələbələrdə müəyyən çaşqınlıq və tərəddüd-
lər yarada bildiyinə görə, vəsait və dərsliklər üçün səciyyəvi 
deyil. Bu baxımdan səhifə 54, 55 və s.-də bədii müqayisə ilə 
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əlaqədar kitabda verilmiş müxtəlif fikirlərin toqquşmasını biz 
qüsur hesab edirik. 

Kitabda müəyyən təkrarlar da özünü göstərir. Məsələn, 
lirika ilə əlaqədar həm “Lirika” bəhsində (səh. 94-100), həm 
də “Yazılı ədəbiyyatda şeirin janrları” (səh.101-113) bəhslə-
rində verilmiş təxminən eyni məzmunlu məlumatlar bir-birinə 
çox yaxın və oxşardır.  

Dərslikdəki bəzi bilgi və məlumatlar isə V.Əhməd tərə-
findən elmi və pedaqoji ictimaiyyətə məlum olan ədəbiyyat-
lardan hazır şəkildə iqtibas edilmişdir. Doğrudur, müəllif bu-
nu müəyyən yerlərdə özü də etiraf edir. Məsələn, “Əruz vəz-
ni” bəhsinin (səh. 76-92) görkəmli alim Əkrəm Cəfərin “Əru-
zun nəzəri əsasları və Azərbaycan əruzu” kitabından istifadə 
edilməklə tərtib olunduğu göstərilir. Əlbəttə, çox mürəkkəb 
mövzu olan əruz haqqında hazır ədəbi-nəzəri materialı olduğu 
kimi hər hansı bir dərslikdə bəlkə də vermək olar. Bununla 
belə, fikrimizcə, dərslik müəllifi elmi monoqrafiyadan götür-
düyü məlumatları ali məktəb üçün nəzərdə tutulmuş dərsliyin 
xarakterinə uyğunlaşdırmaqla tələbələrin səviyyəsində özü-
nünküləşdirib, sadələşdirib şərh etsə idi, onlar üçün daha fay-
dalı olardı.  

Kitabda bir sıra tarixi, elmi-məntiqi və üslubi xəta və 
səhvlərlə də üzləşirik. Məsələn, müəllif yazır: “...istər Niza-
minin, Xaqaninin, Nəsiminin, Füzulinin, istərsə də başqa klas-
sik sənətkarlarımızın yaradıcılığının ilham mənbəyi Qurani-
Kərim və islam elmləri idi. Şübhəsiz ki, o vaxt nə materialist 
fikirlər, nə də uydurma sosialist-realizmi yox idi. Bu böyük 
sənətkarların bütün yaradıcılığının məntiqi nəticəsi müqəddəs 
Quranın müqəddəs ayələrinə, islam elmləri – fiqhə, fəlsəfə – 
hikmətə – işraqiliyə, sufizmə, peripatetizmə dayanır. Bundan 
əlavə bu mütəfəkkirlər nücum elmini, riyaziyyatı, tibb elmini, 
coğrafiyanı, incəsənəti, eyni zamanda bütün dünya tarixini 
çox mükəmməl surətdə bilirdilər” (səh. 145). Özünün bəzi 
tavtaloji deyimlərinə baxmayaraq əsasən elmi məzmun daşı-
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yan bu abzasda-sosialist realizmi istisna olmaqla – o vaxt ma-
terialist fikirlərin olmadığına dair mülahizə tamamilə yanlış-
dır. Bildiyimiz kimi, hələ eramızdan əvvəl VI-V əsrlərdə Qə-
dim Yunan fəlsəfəsinin Heraklit, Demokrit, Epikür kimi nü-
mayəndələri, atomistlər, həmçinin Orta əsr müsəlman-Şərq 
fəlsəfəsinin bir sıra azadfikirli mütəfəkkirləri, o cümlədən tə-
qib və təzyiqlərə məruz qalmış bəzi sənətkarlar məhz bu və ya 
digər dərəcədə materialist ünsürlərlə zəngin olan dünyagörü-
şünə malik idilər.  

Kitabdakı texniki təhriflərin, orfoqrafik səhvlərin də sa-
yı çoxdur. Məsələn, bir çox şəxs adlarını oxuyub başa düşmək 
olmur ki, söhbət kimdən gedir. Bunu yalnız ehtimal etmək 
olur: Aistotel (Aristotel), Fikte (Fixte), Dikkeps (Dikkens), 
Vahid Dəstxurdu (Vəhid Dəstgirdi ) və b. Böyük-kiçik hərflə-
rin yeri bir sıra hallarda qarışıq salınır, düzgün bilinmir. Əruz 
vəzninə aid məlumatlarda bəhrlərin adı gah ehtiyac olmadan 
böyük hərflə, gah kiçik hərflə, gah yenə ehtiyac olmadan dır-
naqla, gah da dırnaqsız yazılır. Münsərih bəhrinin adı isə həm 
mənasız şəkildə “müklərik”, həm də düzgün “münsərih” və 
təhrif edilərək “müstərih” şəklində getmişdir.  

Bizə belə gəlir ki, sözü gedən “Ədəbiyyatşünaslıq” dərs-
liyindəki səhv və qüsurları müəllifin özü qədər heç kim açıq-
aşkar görə bilməz. Fikrimizcə, Vüqar Əhməd kitabının yeni 
nəşri üçün göstərdiyimiz və göstərmədiyimiz bu və ya digər 
elmi, üslubi və orfoqrafik səhv, xəta və çatışmazlıqları yeni 
nəşrdə diqqətlə təshih edib aradan qaldırmaqla və materialları 
əsaslı şəkildə işləməklə “Ədəbiyyatşünaslıq” dərsliyini müasir 
nəzəri-estetik və pedaqoji-didaktik tələblər baxımından ortaya 
qoya bilər.  

Müstəqil dövlətçiliyimizin bərpasından keçmiş 20 il 
müddətində Azərbaycan nəzəri-estetik fikri və ədəbi-elmi dü-
şüncəsi sürətlə inkişaf etməkdədir. Qloballaşmanın rəvac ver-
diyi mədəniyyətlərarası dialoq və inteqrasiya prosesləri icti-
mai şüurun bütün formalarında olduğu kimi gerçəkliyin, həya-
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tın, cəmiyyətin, insanın fəlsəfi və estetik inikası və idrakında 
da ümumbəşəri üfüqlərin fəthinə doğru genişlənməkdədir. 
Azərbaycanda estetikanın və ədəbiyyatşünaslığın inkişafı, ge-
nişlənməsi və dərinləşməsi isə zəruri milli və beynəlmiləl eh-
tiyaclarla şərtlənmişdir. 

 
1. “Azərbaycan ədəbiyyatı nəzəriyyəsi elminin vəziyyəti və 

vəzifələri”. AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitu-
tunda Müşavirənin materialları. Bakı, “Ozan”, 2012, s.57-66 

2. Rasim Nəbioğlu, Müşfiq Cabiroğlu. Vüqar Əhmədin 
yaradıcılıq yolu. Bakı, “MBM”, 2013, s.131-140 
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DAĞLAR OĞLUNU XATIRLAYARKƏN 

 
“Xətai” təxəllüslü İlyas Xəlil oğlu İbrahimov. Bu ad, so-

yad və təxəllüs bütünlükdə bir şairin əsli, nəsli, şəxsiyyəti, xa-
rakteri, təfəkkür tərzi, mənəvi dünyası haqqında müəyyən tə-
səvvür yaradır. Bu imzanın sahibi müxtəlif mövzularda yazıl-
mış çoxçeşidli şeirlərin, poemaların, mənzum pyeslərin, o 
cümlədən vətən, torpaq, ədəbi-tarixi mövzuya həsr olunmuş 
“Yurdumun dastanı”, “Müşfiqli düşüncələr” adlı bitkin poema-
ların müəllifidir. Vətəninə, torpağına, el-obasına, onun milli-
mənəvi dəyərlərinə, adət-ənənələrinə sıx bağlı olan ziyalı və 
pedaqoq İlyas Xətainin poeziyası gənc nəslin təlim-tərbiyəsi ilə 
məşğul olan, xalqımızın övladlarına Azərbaycan dili, ədəbiyya-
tı, tarixi haqqında bilgilər verən ustadın qələm məhsullarıdır. 

İlyas Xətai hər şeydən əvvəl dağlar oğludur. O, Xızı-Bər-
mək mahalının bərəkətli torpaqlarından göyərərək rişələnmiş, 
saf çeşmələrinin gözündən su içmiş, ab-havasından ardaxlanıb 
qol-budaq atmış bəhərli bir ağac kimidir. 

Uca Yaradan İlyas müəllimə fitri qabiliyyət, mənəvi key-
fiyyətlər vermiş, ona poetika, nəciblik, xeyirxahlıq, torpaqse-
vərlik, müəllimlik, oğul-uşaqlı gözəl ailə, mənalı ömür nəsib 
etmişdir. 

Bütün bunlardan başqa, İlyas İbrahimova əcdadı Şah İs-
mayılın “Xətai” təxəllüsünü götürməyə sövq edən şairlik təbi, 
ilhamı da vermişdir. Xızının şeir-sənət xiridarları, söz sərrafla-
rı, şair və yazıçıları həmişə olub, yəqin bundan poetika da yeti-
şəcəkdi. Cəfər Cabbarlı, Mikayıl Müşfiq, Seyfəddin Dağlı, Ca-
bir Novruz, Rüfət Zəbioğlu, Ağasəfa kimi ədəbi sələflərinin 
poetik ruhunu bir xələf kimi daşıyan İlyas müəllim nəşr etdirdi-
yi kitabları ilə müasir poetik adını qazanmağa layiq olduğunu 
sübut etmişdir. 

İlyas Xətai 1937-ci il aprelin 27-də Siyəzən rayonunun 
Şıxlar kəndində anadan olmuşdur. Orta təhsilini Siyəzən şəhər 
M.Müşfiq adına 2 saylı məktəbdə almışdır (1958). Azərbaycan 
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Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki Pedaqoji Universitet) 
Azərbaycan dili, ədəbiyyat və tarix fakültəsini bitirmişdir 
(1967). Siyəzən rayonunun müxtəlif ümumtəhsil məktəblərində 
müəllim işləmişdir (1968-1999). Pedaqoji fəaliyyətlə yanaşı, 
poeziyaya xüsusi maraq göstərmişdir. Şeirləri ara-sıra mətbuat-
da dərc olunmuşdur. “Ana laylası” adlı ilk şeiri 1959-cu ildə 
“Siyəzən işçisi” adlı qəzetdə dərc olunmuşdur. 

İlyas Xətai Azərbaycan ədəbiyyatına “Yurdumun dasta-
nı”, “Ürəyimdə gəzdirəcəyəm”, “Qızılgül olmayaydı”, “Fəsillə-
rimsən mənim” kimi kitablar bəxş etmişdir.  

Şairin “Yurdumun dastanı” oxucular tərəfindən rəğbətlə 
qarşılanmışdır. Bu poemanın mayası, təsvir məkanı təbiətdi, 
dağlar, meşələr, bulaqlar, çaylardı. İlyas müəllimi şəxsən tanı-
yanlar, onun poetik dünyasına bələd olanlar yaxşı bilirlər ki, 
şair-müəllimin şeirləri təbii və ürəyəyatandır. İlyas Xətainin 
poetik təfəkkürü güclü, təxəyyülü coşqundur. Əsərlərinin ideya 
və mahiyyətində xalqına, vətəninə böyük məhəbbətlə çırpınan 
ürəyinin döyüntülərini duymaq elə də çətin deyil: 

 

Yarıda qalmasın yazdığım dastan, 
El-oba kam alsın yazdıqlarımdan.  
El desin ürəyi dağlı idi o, 
Yurduna qanıyla bağlı idi o. 
Verdi yazısına ürək qanını, 
Qəlbini, eşqini, həyəcanını. 

 

“Yurdumun dastanı” lirik-epik janrda yazılıb. Əsərdə 
sanki Xızı-Bərmək yurdunun ədəbi-bədii xəritəsi çəkilir. Müəl-
lifin tərcümeyi-hal motivləri poemada xüsusi bir poetik xətt 
təşkil edir. Lakin İlyas Xətai avtobioqrafik məlumatları bədii 
ümumiləşdirmə səviyyəsinə qaldıra bilir: müharibə vaxtına dü-
şən uşaqlıq dövrü, həyatın ağır məqamları, ilk şevgi duyğuları, 
qohum-qardaş itkisi, şəhidlik, adlı-sanlı həmyerlilər, ziyalılar, 
poetik düşüncələr və s. vahid bir kompozisiya təşkil edir. Poe-
manı məhz bu ideya-bədii keyfiyyətlərinə görə maraqla, birnə-
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fəsə oxuyuruq. 
“Yurdumun dastanı” bədii forma xüsusiyyətlərinə görə 

də çox rənga- rəng olub oxucuya böyük estetik zövq verir. Mü-
əllif mükəmməl şəkildə yiyələndiyi şeir texnikasından, müxtə-
lif hecalı beyt və misralardan, ölçülərdən (təqti), qafiyə siste-
mindən, qoşmadan, M.Şəhriyarın “Heydərbabaya salam”ının 
təsirindən yerli-yerində istifadə edir. Burada sanki poema içəri-
sində yeni bir poema da meydana gəlir. Məsələn, “Torpağın 
harayı”nda hətta müstəqil şeir kimi qəbul edilən poetik parçala-
ra da rast gəlmək olur. 

Vaxtilə İlyas İbrahimov Siyəzəndə bu möhtəşəm poema-
sından hər bir hissəni ayrıca, sonradan isə əsəri bütövlükdə mə-
nə oxumuşdu. İlyas Xətainin 80 illik yubileyi ərəfəsində kitab-
larını, həmçinin bu poemanı yenidən oxuyanda poetika onun 
poetik istedadına valeh oldum. 

İlyas Xətai “Qızıl-gül olmayaydı” şeirlər və pyeslər kita-
bında toplanmış poetik açıq məktubları müasirlərinə ünvanla-
mışdır. Azərbaycan ədəbiyyatında az işlənən bu formada müəl-
lif öz arzularıni ifadə etməklə yanaşı, vətən övladlarına torpağa 
layiq vətəndaş olmağı da tövsiyə edir, haqqın, ədalətin qorun-
masının zəruriliyini önə çəkir. Müəllifin “Qızıl-gül olmayaydı” 
mənzum pyesi bir ailənin timsalında ikinci Dünya müharibəsi-
nin bəşəriyyətə vurduğu yaralar, faciələr, mənəvi sarsıntılar və 
əzablardan bəhs edir. Qələmə alınmış səhnələr, təsvirlər can-
lı, təbii olduğu üçün insanı həyəcanlandırır, düşürdürür. Əsərdə 
müəllif insanları sülhə səsləyir, dünyada gedən müharibələrə 
nifrətini bildirir. Bu pyesin və “Vicdan oyananda” mənzum-
dramatik romanın məzmun və ideyası həyat həqiqətlərinə, mil-
li-bəşəri dəyərlərə söykəndiyindən böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

İlyas Xətainin müxtəlif illərdə qələmə aldığı əsərlərinin li-
rik qəhrəmanları həyatın mənasını halallıqda, düzlükdə görür. 
Doğma torpağın gözəlliklərini əsl övlad məhəbbətilə tərənnüm 
edən şair həm də bu torpağa, millətə ögey münasibət bəsləyən 
harın məmurları ifşa edir, onları xalqına vicdanla xidmət etməyə 
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səsləyir. “Müşfiqli düşüncələr” lirik poeması nakam şairimizin 
ömür-sənət yoluna işıq tutur və ona həsr olunmuş əsərlər içəri-
sində öz orijinallığı ilə seçilir. Poema oxucuya dastan-elegiya tə-
siri bağışlayır. 

 İlyas Xətainin “Fəsillərimsən mənim” şeirlər və poemalar 
kitabındakı əsərlərin ideyası, poetik məramı milli-mənəvi dəyər-
lərimizin qorunmasına və təbliğinə çağrış ruhundadır. Ümumiy-
yətlə, şairin qələmə aldığı şeirləri öz rəngarəngliyi ilə yanaşı, bə-
dii cəhətdən də dolğun olub, lirik-fəlsəfi çalarları özündə əks et-
dirən sənət əsərləridir. İlyas Xətainin poetik amalı vətəni azad, 
müstəqil görməkdir, xalqın firavan yaşaması və mənəvi yüksəli-
şidir.  

İlyas Xətainin əsərləri haqqında tanınmış sənətkarlar və 
qələm sahibləri – xalq şairi Söhrab Tahir, xalq artisti Əliabbas 
Qədirov, habelə professor, Əməkdar elm xadimi Məhərrəm Qa-
sımlı, şair və alim Elburus, şair-publisist Mübariz Məsimoğlu, 
Nazim Əlioğlu və başqaları öz təəssüratlarında yüksək fikirlər 
söyləmişlər. 

“Özün qoru”, “Quraq bu həyatı, yenidən quraq”, “Rədd ol 
torpağımdan”, “Bayatılar”, “Salam Çıraqqalam mənim”, “Ağlama 
ana”, “Şikayətnamə”, “Xətai babama”, “Qalib savaşadır nicatı 
xalqın”, “İbrahim”, “Xızıda” və s. bu kimi neçə-neçə dəyərli mən-
zum əsərlərin müəllifi olan İlyas Xətainin xatirəsi doğmalarının, 
yaxınlarının, onu tanıyanların və oxucularının qəlbində həmişə 
yaşayacaq.  

 
“Respublika” qəzeti, 21 oktyabr 2017, № 210 
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FƏLSƏFİ TƏDQİQATLARDA  

YENİ MƏRHƏLƏNİN BAŞLANĞICI 
 

“Rasionallıq və qeyri-rasionallıq: fəlsəfi-metodoloji kon-
tekst” monoqrafiyasının (Bakı, “Elm”, 2010, 880 səh.) müəllifləri-
fəlsəfə elmləri doktoru, professor Əziz Məmmədov, fəlsəfə elmləri 
doktoru, professor Vilayət İsmayılov və fəlsəfə doktoru Fuad 
Məmmədov respublikada ilk dəfə olaraq çox ağır, mürəkkəb və 
əhatəli bir mövzuya müraciət etmişlər. Kitabın titul səhifəsində 
oxuyuruq: “Monoqrafiya həyatdan vaxtsız getmiş əziz dostumuz, 
xalqımızın tanınmış alimi Rəşadət İsmayıl oğlu Bəşirovun işıqlı və 
unudulmaz xatirəsinə ithaf olunur”. Elə buradakı qeyddən məlum 
olur ki, monoqrafiya Bakı Dövlət Universitetinin sosial elmlər və 
psixologiya fakültəsinin elmi şurasının 30 iyul 2009-cu il tarixli ic-
lasının qərarı ilə (9 saylı protokol) çapa məsləhət görülmüşdür. 

Kitabın elmi redaktorları Azərbaycanın görkəmli alimləri-
AMEA-nın müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi, fizika-riyaziyyat 
elmləri doktoru, professor Sabir Hacıyev, fəlsəfə elmləri doktoru, 
professor Fərrux Ramazanov və fəlsəfə elmləri doktoru , professor 
Vahid Kərimovdur. 

Kitab aşağıdakı hissələrdən ibarətdir: 
1. “Rasionallıq və qeyri-rasionallıq: fəlsəfi-metodoloji kon-

tekst” mövzusunda monoqrafiya haqqında rəylərdən fraqmentlər; 
2. “Ön söz: kitab niyə yazıldı?”; 
3. Müxtəlif sərlövhəli ön fəsil; 
4. İstifadə edilmiş 430 adda ədəbiyyat (Azərbaycan, rus, ingi-

lis dillərində və əlavə ədəbiyyat). 
Monoqrafiyanın rəyçiləri də respublikanın tanınmış alimləri-

dir. Onların əsər haqqında fikirlərindən bəzi məqamlara diqqət yeti-
rək: 

“Güclü məntiq və aydın dildə yazılmış monoqrafiyada təhlil 
olunmuş problemlərin əhatə dairəsi xeyli tutumludur. Belə ki, bura-
da rasionallıq, qeyri – rasoinallıq anlayışları ilə yanaşı yaradıcılıq, 
intuisiya, izahat, təsvir, anlama, həqiqət problemi, uyğunluq prinsi-
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pi, rasional və qeyri-rasional idrakın metodları ilə bir sıra evristik 
əhəmiyyətli məsələlər üzrə aparılmış refleksiyalar da özlərinə yer 
almışdır” (səh.3, BDU-nin humanitar fakültələr üzrə fəlsəfə kafed-
rasının müdiri, fəlsəfə elmləri doktoru, professor, əməkdar elm xa-
dimi Həmid İmanov). 

“Şübhə etmirəm ki, təbiətşünaslığın fəlsəfi problemləri, epis-
temologiya, elmi idrakın metodologiyası sahəsində yazılmış bir çox 
irihəcmli və evristik əhəmiyyətli monoqrafiyaların müəllifi kimi ta-
nıdığımız professor Ə.B.Məmmədov, fizikanın fəlsəfi problemləri 
və sinergetika sahəsində maraqlı tədqiqatların müəllifi professor 
V.İ.İsmayılov və onların gənc həmkarı F.Ə.Məmmədovun kollek-
tiv fəalyyətinin məhsulu olan monoqrafiya respublikamızda rasio-
nallıq və qeyri-rasionallıq problematikasının daha geniş spektrdə 
öyrənilməsi üçün yaxşı başlanğıc olacaq və yeni tətqiqatlara imkan 
verəcəkdir” (səh.5, Sumqayıt Dövlət Universitetinin fəlsəfə kafed-
rasının müdiri, fəlsəfə elmləri doktoru, professor, respublikanın 
əməkdar müəllimi Həsən Sadıqov).  

“...kitab istər problemin qoyuluşu, istər tədqiqatın nəticələri, 
şərh üsulu, dil zənginliyi, məzmun bütövlüyü, istərsə də elmi apara-
tının mükəmməlliyi etibarilə ən yüksək qiymətə layiqdir” (səh.7, 
AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun şöbə müdiri, biologiya 
elmləri doktoru, professor Ramiz Əliyev). 

“Monoqrafiya rasionallıq və qeyri-rasionallığın az öyrənilmiş 
bir sıra məsələlərinə aydınlıq gətirmişdir... monoqrafiya ixtisasın-
dan asılı olmayaraq hər bir elm adamı üçün maraqlı ola bilər, belə 
ki, fəlsəfə yalnız filosofların deyil, bütün düşünən beyinlərin intel-
lektual mülkiyyətidir” (səh. 8-9, texnika elmləri doktoru, professor 
Telman Əliyev). 

“Monoqrafiyada sinergetika rasional biliyin ən yeni nümunə-
si kimi təhlil olunur, fəlsəfənin prizmasında bu elm yeni paradiqma, 
yeni nəzəriyyə, yeni dünyagörüşü, yeni elmi dil, yeni bir ideologi-
ya, metodologiya kimi səciyyələndirilir” (səh.9-10, AMEA Fəlsəfə, 
Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun baş elmi işçisi, fəlsəfə elmləri 
doktoru, professor Tahirə Allahyarova). 
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Monoqrafiyanın müəlliflərindən biri professor Ə.B.Məmmə-
dovun “Kitab niyə yazıldı?” başlıqlı ön sözü oxucuya bir sıra mət-
ləblərdən xəbər verir. 

Hər şeydən əvvəl, bu monoqrafiyanın bizim fəlsəfi fikirdə 
fundamental bir əsər olduğunu vurğulamaq lazımdır. Bu funda-
mentallıq isə təkcə kitabın strukturu (on fəsil) və həcmi (880 səh.) 
ilə deyil, həm də onun bəhs etdiyi mövzunun ehtiva səviyyəsi və 
dərinliyi ilə müəyyənləşmişdir. Bu baxımdan elə fəsillərin və onla-
ra daxil olan bölmələrin adlarına nəzər salmaq kifayətdir ki, “Ra-
sionallıq və qeyri-rasionallıq” monoqrafiyasının bir orijinal əsər ki-
mi elmi-fəlsəfi ictimaiyyətimiz üçün kəsb etdiyi əhəmiyyətini ob-
yektiv şəkildə qiymətləndirə bilək. Geniş elmi-nəzəri bilik və gö-
rüşlərin səviyyəsi etibarilə bir-birinə çox yaraşan və bir-birini layi-
qincə tamamlayan üç müxtəlif – yaşlı, orta, gənc nəsil nümayəndə-
ləri kimi Ə.Məmmədov V.İsmayılov və F.Məmmədov yazdıqları 
bu monoqrafiya ilə, biz deyərdik ki, Azərbaycanda həmin sahədəki 
tədqiqatlarda yeni mərhələnin başlanğıcını qoymuşlar. Təkcə əhatə-
li bir mövzunun orijinal tərzdə tədqiqi deyil, həm də mürəkkəb fəl-
səfi problemlərin elmi-məntiqi ardıcıllıqla sistemli şəkildə həlli mo-
noqrafiyanın əsas məziyyətidir. Siz özünüz bir fikir verin: İnsanın 
mənəvi dünyası elmin güzgüsündə (psixika, şüuri, qeyri-şüuri, 
məntiqi-qnoseoloji təhlil; insan psixikasında şüuri və qeyri-şüurinin 
nisbəti problemi freydizm kontekstində; rasionallıq, qeyri-rasional-
lıq və irrasionallıq anlayışlarının mahiyyəti və s.); elmi idrakın ra-
sional əməliyyatları və onların məntiqi-qnoseoloji təhlili (təsvir fəl-
səfi təfəkkürün prizmasından necə görünür?; elmi izahat rasional 
idrak sistemində, hermenevtika: anlama və onun rasional idrakda 
rolu); İnsanın mənəvi dünyasında qeyri-rasional əməliyyatlar (yara-
dıcılıq: mahiyyəti və strukturu; intuisiya: reallıq və möcüzələr alə-
mi); təbiətşünaslığın inkişaf mərhələləri və elmi rasionallıq (təbiət-
şünaslıq və klassik rasionallıq, təbiətşünaslıq və qeyri-klassik rasio-
nallıq, təbiətşünaslıq və postqeyri-klassik rasionallıq) və s. kimi 
dünya fəlsəfi fikrinin diqqət mərkəzində olan problemlərin araşdı-
rılması, özü də məhz beynəlxalq elmi səviyyəyə cavab verən tərzdə 
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tədqiqi bizə kitabı fəlsəfi elmimizin bir nailiyyəti kimi qiymətlən-
dirməyə imkan verir. Müəlliflərin qələmində hər bir fəsil kiçik bit-
kin monoqrafiyanı xatırladır. Eyni zamanda, fəsillərdən fəsillərə 
edilən üzvi bir keçidlə onlar öz konseptual fikirlərini daha da geniş-
ləndirir və dərinləşdirirlər. Bu mənada: elmi rasionallıq və episte-
mologiya (rasionallıq və elmi idrakın xarakteristikası; elmi biliyin 
inkişaf dinamikası: empirik və nəzəri bilik); elmi rasionallığın mən-
tiqi strukturu və inkişaf prinsipləri (fakt, ideya, prinsip, problem-el-
mi biliyin inkişaf formalarıdır; hipoteza-elmi rasionallığın kompo-
nenti və nəzəri biliyin zirvəsi kimi; həqiqət-rasional idrakın zirvəsi-
dir və s.); rasional idrakın metodologiyası (metod və metodologiya 
anlayışlarının fəlsəfi xarakteristikası; ölçmə və onun idrakda rolu; 
abstraklaşdırma və nəzəri obyekt; ideallaşdırma və ideal obyekt və 
s.), habelə sistemli yanaşma postqeyri-klassik rasionallığın paradiq-
ması kimi, təbii-elmi idrakın requlyativ-metodoloji prinsipləri və 
onların fəlsəfi təhlili, postqeyri-klassik rasionallıq və sinergetika və 
s. kimi problemlərin dünya elmi-fəlsəfi müstəvisində təhlili və hə-
min problemlərin obyektiv mövqedən həlli istiqamətində irəli sürü-
lən nəzəri müddəa və hökmlər kitabın respublika elmi ictimaiyyəti 
üçün dəyər və əhəmiyyətini göstərir. 

Sözün həqiqi mənasında çox müxtəlif təbiət, ictimai və hu-
manitar elmlərin qovşağında yazılmış bu tədqiqat əsərini müəlliflər 
öz universal bilikləri və geniş erudusiyaları sayəsində gərgin əmə-
yin nəticəsi olaraq ortaya qoya bilmişlər. Bu baxımdan monoqrafi-
yada fizika, riyaziyyat, kimya, biologiya, ontologiya, məntiq, qno-
seologiya, sosiologiya, psixologiya, sosial psixologiya, aksiologiya, 
kulturologiya və s. təbiət və fəlsəfi elm və elm sahələrinin məlumat 
və anlayışlarından sərbəst istifadə etməklə bəhrələnən müəlliflər, 
fikrimizcə, sözügedən mövzu və elmin fəlsəfəsi ilə maraqlanan və 
bu sahədə tədqiqatlar aparan hər bir mütəxəssis üçün faydalı ola bi-
lən bir əsər nəşr etdirmişlər. 

Bununla belə, kitabda müəyyən dərəcədə polemikaya səbəb 
olan məqamlar və texniki səhvlər də vardır. 

Hər şeydən əvvəl, fikrimizcə, kitabın adı bir qədər natamam 
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görünür, çünki “Kitab niyə yazıldı?” ön sözündə bir səbəb olaraq 
göstərildiyi kimi, bu monoqrafiya bir doktorluq dissertasiyasının 
müzakirəsi zamanı yaranmış elmi diskussiya nəticəsində meydana 
gəlmişdir. Ön söz müəllifi xüsusi şəkildə vurğulayır ki, o, gənc və 
istedadlı doktorant Könül Bünyadzadənin belə bir fikri ilə heç cürə 
razılaşa bilmirdi ki, irrasionallıq və qeyri-rasionallıq eyni mənalı 
anlayışlardır (səh.11). Ə.Məmmədov yazır:” Əlbəttə, mən mübahi-
səli görünən bir problem üzrə sabit mövqe nümayiş etdirən və onu 
qətiyyətlə müdafiə etməyi bacaran filosof xanımı qınamırdım. An-
caq özlüyümdə mən də haqlı idim və heç bir tərəddüdə yol vermə-
dən inanırdım ki, rasionallıq, qeyri-rasionallıq və irrasionallıq insan 
psixikasında özlərinə yer almış müxtəlif yönümlü anlayışlardır və 
onların mahiyyəti və münasibətləri üzərində fəlsəfi refleksiyaları və 
elmi tədqiqatları davam etdirmək lazımdır” (səh.12). Deməli, mo-
noqrafiyanın birinci müəllifi olan professor Ə.Məmmədovun prob-
lemə belə mövqedən yanaşması məntiqi şəkildə onun adında “irra-
sionallıq” anlayışının da özünə yer almasını zəruri edirdi, yəni, kita-
bın sərlövhəsinin “Rasionallıq, qeyri-rasionallıq və irrasionallıq: 
fəlsəfi-metodoloji kontekst” kimi verilməsi bizcə daha məqsədəuy-
ğun olardı, çünki indiki halda əsərin mündəricatı və məzmunu da 
bunu tələb edir. 

Kitabdakı “Şüur yalnız insana məxsus unikal qabiliyyətdir” 
(səh.17) hökmü ilə indi qeyd-şərtsiz razılaşmaq çətindir. Müasir el-
mi tədqiqatlar və yaranmış yeni elmi sahələr göstərir ki, şüurun və 
ya psixikanın yalnız ali səviyyəsi olan idrak – hissi idrakın təsəvvür 
forması və məntiqi idrak, habelə onun təfəkkür, anlayış, əqli nəticə 
formaları insana məxsusdur. Primitiv, ibtidai şüur isə bir çox canlı-
larda özünü göstərə bilər. Əlbəttə, elə psixologiyanın bir qolu olan 
zoopsixologiya – heyvanların psixologiyası da məhz belə bir əsasda 
meydana gəlmişdir. 

Zoopsixologiya heyvanların psixologiyasını, fərdi və tarixi 
inkişaf proseslərində onların psixi fəaliyyətinin formalaşmasını öy-
rənən elm sahəsidir. Zoopsixologiyanın əsas vəzifəsi insan zəkasına 
qədərki mərhələdə heyvanların psixologiyasının bioloji əsaslarını 
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öyrənməkdir. Zoopsixologiya ekologiya, etiologiya, neyrofiziologi-
ya, mərkəzi sinir sisteminin və hiss üzvlərinin fiziologiyası və s. 
elmlərlə sıx əlaqədardır. 

Digər tərəfdən, təəssüflər olsun ki, belə bir sanballı tədqiqat 
əsərində “Nəticə” hissəsi yoxdur, yəni əslində yazılmamışdır və ya 
yazılsa da nəşrə salınmamışdır. Müəlliflərin hansı səbəbdənsə mo-
noqrafiyadakı əsas elmi müddəa və hökmlərə yekun vurmaqla 
ümumiləşdirici nəticələri ortaya qoymaması diqqətdən yayınmır. 
Oxucular, əsasən də sahə üzrə mütəxəssislər bir çox hallarda hər 
hansı bir elmi əsərin əsasən annotasiya, “Giriş”, “Nəticə” hissələri-
nə və mündəricatına ötəri bir nəzər salmaqla onun haqqında təsəv-
vür əldə edirlər. Bəzən tədqiqat əsərinin mövzusu və strukturu ilə 
belə bir ilkin tanışlıq oxucunun ona konkret münasibətini müəyyən-
ləşdirir və kitabın müəyyən bir şəxs tərəfindən oxunub-oxunmama-
sı dillemmasını da həll edə bilir. 

Kitabın bir sıra səhifələrində, o cümlədən “İstifadə edilmiş 
ədəbiyyat” siyahısında orfoqrafik səhvlər və texniki qüsurlar vardır. 

Fikrimizcə, bütün bu və ya digər çatışmazlıqlar və xətalar ki-
tabın növbəti nəşrində aradan qaldırıla bilər. 

Son olaraq “Rasionallıq və qeyri-rasionallıq: fəlsəfi-meto-
doloji kontekst” monoqrafiyasını müəlliflərin uğuru kimi respubli-
kamızdakı fəlsəfi tədqiqatlarda yeni mərhələnin başlanğıcı olduğu-
nu bir daha vuğulamaq istərdik. 
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ƏDƏBİYYATIMIZIN VƏ PUBLİSİSTİKAMIZIN  

CANLI ENSİKLOPEDİYASI 
 

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının ən cəfakar və fəda-
kar tədqiqatçı alimlərindən biri, yazıçı, şair, filologiya elmlə-
ri doktoru İslam Ağayevin elmi yaradıcılığı tapıntı və kəşf-
lərlə zəngindir. Onun tədqiqatda sarsılmaz bir prinsipi var: 
fakt və sənədə əsaslanmaq. Elə ona görə də İslam müəllim 
arxivlərdə, kitabxanalarda, müxtəlif fondlarda apardığı gər-
gin axtarışlarını, toz basmış qovluqlar və saralmış vərəqlər 
üzərindəki zərgər incələmələrini hər dəfə yeni bir samballı 
elmi əsərlə, monoqrafiya və kitabla yekunlaşdırarkən biz 
ədəbiyyat və publisistikamızın açılmamış neçə-neçə səhifəsi-
ni oxuya bilirik. 

İslam Ağayevin elmi maraq dairəsi və tədqiqat sahəsi ge-
nişdir. Bununla belə, elmi ictimaiyyət və ədəbiyyatsevərlər onu 
əsasən XX əsrin birinci rübünün ən ciddi tədqiqatçılarından biri 
kimi tanıyır. Ədəbi şəxsiyyətlər – Sabir, Mirzə Cəlil, Əli Razi 
Şamçızadə, Əliabbas Müznib, Ə.Əzimzadə, Əli Nazim, Əliqulu 
Qəmküsar, M.Hadi, C.Cabbarlı…, jurnallar – “Molla Nəsrəd-
din”, “Füyuzat”, “Zənbur”, “Kəşkül”… 

İslam müəllim yeri gələndə Füzulidən, M.F.Axundovdan, 
Bakı şeir məclislərindən danışır, müasir sənətşünaslıq, poeziya 
və tənqid problemlərindən bəhs edir. 

İslam Ağayev məhsuldar tədqiqatçıdır. Onun yüzdən artıq 
elmi məqaləsi və 15 kitabı çap olunmuşdur. Kitablarından – 
“Azərbaycan kitabı” biblioqrafiyası I cild (1780-1920) – (müəl-
liflərdən biri) (1963). “Satirik “Zənbur” jurnalı” (1969), “Cəlil 
Məmmədquluzadə: həyat və yaradıcılığı” (müəlliflərdən biri) 
(1974), “Molla Nəsrəddin”in tarixi hünəri” (1976), “Əliqulu 
Qəmküsar (həyatı və yaradıcılığı)” (1976), “XX əsr Azərbaycan 
ədəbiyyatı məsələləri” (müəlliflərdən biri) I kitab (1979), II kitab 
(1985), “Molla Nəsrəddin”in poetikası” (1985), “Azərbaycan 
Demokratik Respublikası” (müəlliflərdən biri) (1992), “Əliabbas 



Rasim Nəbioğlu 

270 

Müznib” (həyatı, yaradıcılığı, mübarizəsi) (2000) və s. mütəxəs-
sislər tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş və oxucuların geniş 
rəğbətini qazanmışdır. 

Cəsarətlə demək olar ki, məhz İslam müəllimin dəbi-elmi 
tədqiqatları XX əsr ədəbiyyat və publisistikamızın tam mənzərə-
sini görməyə imkan verir. Bu mənada onun XX əsr ədəbiyyatına 
dair araşdırmaları artıq yeni nəsil tədqiqatçıları üçün çox möh-
kəm bir özül qoymuşdur. 

İslam müəllimin həyat və yaradıcılığı haqqında çox gözəl 
bir kitab yazılıb: “İslam Ağayev: ömür və yaradıcılıq etüdləri” 
(Bakı 2002). Kitabın müəllifi gənc ədəbiyyatşünas Seyfəddin 
Rzasoydur. Kitabda İslam müəllimin həyatı, elmi və bədii yara-
dıcılığı hərtərəfli təhlil və tədqiq edilmişdir. Nəfis şəkildə bura-
xılan bu monoqrafiya İslam Ağayev haqqında dolğun məlumat 
verir, onun həm alim, həm yazçı, həm də gözəl bir ailə başçısı 
kimi keyfiyyətlərini açıb göstərir. Seyfəddin Rzasoyun kitabı İs-
lam müəllimin 70 illiyinə gözəl bir hədiyyədir. 

İslam müəllimin bədii yaradıcılığı da orijinal xüsusiyyətlə-
ri ilə seçilir. Onun mənsur şeirləri, etüd və esseləri dərin fəlsəfi 
məzmunu ilə oxucunu düşündürür. Mən deyərdim ki, bu həcmcə 
kiçik olan bədii yazılar özlərində həm lirik zərifliyi, həm drama-
tik gərginliyi, həm də epik genişliyi ehtiva edir. 

İslam Ağayevin 70 yaşı tamam olur. O özünün bu müdrik-
lik çağında da yazıb yaratmaqda davam edir. İnanırıq ki, İslam 
müəllim hələ çox illər bundan sonra da elm və səntdə yenə qə-
ləm çalaraq xalqımızın mənəvi və zehni zənginliyini nümayiş et-
dirəcək. Bu yolda ona cansağlığı və böyük uğurlar arzulayırıq. 

 
“Versiya” qəzeti, 13 dekabr 2002, № 16 
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“SÖNMƏYƏN OCAQ” 

(İslam Qəribli. Sönməyən ocaq. Bakı, “Mütərcim”, 1997) 
 
Kitab əsasən portret-oçerklərdən ibarətdir. Burada kimlər 

yoxdur – din xadimi, müəllim, alim, şair, yazıçı, iqtisadçı, 
hərbçi, dövlət adamı, həkim, şəhid qəhrəman, sadə peşə ustası, 
təsərrüfatçı… Müəllifin qələmində onların daxili dünyasına, 
şəxsi-əxlaqi ləyaqətinə aşina olduqca biz bir daha xalqımızın 
istedad və hünərindən iftixarlanır, bir azərbaycanlı kimi Vətən 
üçün, onun tərəqqisi üçün hər cür xidmət göstərmək zərurətini 
qəlbən yaşayırıq. Molla Qələm, Mirzə Məmmədov, Eldar Mi-
kayılov, Mirzə Rüstəmov, Yusif Hidayətov, Xanoğlan Bayra-
mov, Bəşir Bəşirov, Xeyrulla Məmmədov, Əlisa Nicat, Əvəz 
Sadıqov, Ağacəfər Həsənli… Kitabdakı tərcümeyi-hal faktları 
adi quru rəqəm və məlumat çərçivəsinə sığışmır; biz canlı bir 
insanın həyat yolu, arzuları, əqidəsi ilə tanış oluruq. Müəllif ça-
lışır ki, oxucu oçerk qəhrəmanının mənəvi keyfiyyətlərini, ailə 
ənənələrini, malik olduğu mövqeyi, hörməti və nüfuzu aydın 
şəkildə görə bilsin. Kitaba Qurani-Kərimdən, Peyğəmbərin(ə) 
hədislərindən, imamların və görkəmli filosofların, mütəfəkkir-
lərin, şairlərin ibrətamiz kəlamlarından, aforistik fikirlərindən 
bəzək vurulub. Müəllif bəzən ricət şəklində, bəzən məqamı 
düşdükcə, bəzən də yekun sözü olaraq dini, tarixi, ədəbi-fəlsəfi 
məzmunlu misallar çəkir, rəvayətlər söyləyir və öz ədəbi-pub-
lisistik mühakimələrini, təsvir obyektinə göstərdiyi yazıçı mü-
nasibətini bədii-məntiqi cəhətdən əsaslandırır. Bütün bunlar 
müəllif təhkiyəsinin üslubi zənginliyini, təbii və səmimi axarını 
qüvvətləndirməklə yanaşı, haqqında bəhs edilən insanları da bi-
zə yaxından tanıtmağa, doğmalaşdırmağa imkan verir. 

 
“Şəhriyar” qəzeti, 19 noyabr 1998, № 42 
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YENİ ELMİ TƏFƏKKÜRÜN BƏHRƏSİ… 

(Esse) 
 

Qaynar bulaqlar arxlar boyunca kiçik çaylara calanıb, 
oradan da məcrasına sığmayan nəhrlərə çevrilir və sonra də-
nizlərə, dəryalara qovuşmağa can atır… və bununla da əs-
lində ana təbiətin sürəkli həyatına yeni bir təravətli ömür 
bəxş edir və daha sonra günəşin hərarətindən buxarlanıb 
yağmurlu buluda çevrilir, torpağa bərəkət əta edir… 

Hər dəfə təzələnən bu dövran bəşəri həyatda, ictimai şüur-
da, o cümlədən ədəbiyyatda, sənətdə, elmdə də özünəməxsus bir 
şəkildə təzahür edir.  

Bu baxımdan milli ədəbiyyatşünaslıq da istisna deyil. Bu-
rada yeni  qüvvələrin, gənc tədqiqatçıların özləri ilə vaxtaşırı gə-
tirdikləri təfəkkür tərzi, idraki enerji, təzə-tər söz elmin bu sahə-
sində də təkcə mövcud şırımları genişləndirib dərinləşdirmir, 
həm də elmi-nəzəri məhsuldarlığa təminat yaradan bol toxum  
səpininə çevrilir…  

Bu fikir və düşüncələrə məni “Mühacirət və klassik ədəbi 
irs” (Bakı, “Elm”, 2003) monoqrafiyası ilə tanışlıq sövq etdi. 
Monoqrafiyanın müəllifi, filologiya elmləri namizədi Nikpur 
Cabbarlı ədəbi-elmi fikrimizin son dekadasında yetişib püxtələş-
miş gənc alimlərin yeni  tipini təmsil edir. Həmin gəncləri  sə-
ciyyələndirən əsas keyfiyyət, hər şeydən əvvəl, onların obyektiv 
ictimai-siyasi şəraitin verdiyi imkandan istifadə edərək müstəqil 
Azərbaycan dövlətinin elmi mühitinə şəxsi istedad, zəhmət və 
axtarışlarının bəhrəsi olan tapıntılarla gəlmələridir. Bu gənc ədə-
biyyatşünaslar bir tərəfdən tədqiqat obyektlərini hansısa tavtoloji 
çeynəmə kifindən və pasından təmizləyir, predmetə konyuktur  
və ətalətli münasibəti dialektik və ədalətli yanaşma ilə əvəz edir, 
digər tərəfdən isə vaxtilə ideoloji səbəblərə görə milli-tarixi yad-
daşdan təcrid edilmiş müasir elmi əhəmiyyətli mövzular sahəsin-
dəki təsadüf edilən cırlığa qələm vurmaqla mümkün peyvənd  
nüqtələrini üzə çıxarırlar.  
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Elmi redaktoru akademik Kamal Talıbzadə olan bu mo-
noqrafiyanın məziyyətləri haqqında danışanda istər-istəməz kita-
ba “Qərib ruhların simsarı” başlıqlı ön söz (s.3-8) yazmış filolo-
giya elmləri doktoru Teymur Kərimlinin aşağıdakı fikirlərinə şə-
rik oluruq: “Qarşımızdakı həcmcə orta, məzmunca sanballı mo-
noqrafiya da məhz qərib sənətkarlarımızın xatirəsinə, ruhuna bir 
töhfə, bir  simsarlıqdır. Ancaq təkcə bu deyil; həm də ədəbiyyat-
şünaslığımızın inkişafına bir paydır. Monoqrafiyanın sanbalı, bi-
rinci növbədə, onun müəllifinin tədqiq etdiyi mövzu ətrafında 
bilik dairəsinin genişliyi və nisbi tamlığı ilə  şərtlənir” (s.4-5). 
Bu da bir həqiqətdir ki, N.Cabbarlı öz tədqiqatını yazmaq üçün 
“illərlə hazırlıq görmüş, minlərlə səhifə oxumuş, qeydlər apar-
mış və ən başlıcası,  bu minlərlə səhifənin içində başını itirmə-
miş, külçəni torpaqdan ayıra bilmiş, sistemli və məntiqi bir əsər 
ərsəyə gətirmişdir” (s.6). 

Kitabın “sistemli və məntiqi bir əsər” olduğunu elə onun 
strukturundan da görmək mümkündür: “Giriş” (s.9-24); I fəsil – 
“Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatşünaslığının ümumi səciyyəsi” 
(s.25-42); II fəsil – “Qədim və orta əsrlər ədəbiyyatı məsələləri” 
(s.43-90), III fəsil – “Modern (XVIII-XX əsr) Azərbaycan ədə-
biyyatı konsepsiyası” (s.91-152)”; “Nəticə” (s.153-156); “Xüla-
sə” (rus və ingilis dillərində); İstifadə edilmiş ədəbiyyatın siyahı-
sı. 

Hər bir sarayın möhtəşəmliyi onun darvazasından, bağ-
bağçasının gözəlliyi qapısından göründüyü kimi, elm və sənət 
əsərlərinin dəyəri də elə onların “Giriş” hissəsindən məlum 
olur…  

Müəllif girişdə mövzunun aktuallığını əsaslandırır, mo-
noqrafiyanın əsas məqsədini və bu məqsəddən irəli gələn vəzifə-
ləri müəyyənləşdirir. Onun irəli sürdüyü tezislər konkret tarixi-
siyasi dövrün və ədəbi-mədəni mühitin reallıq və  özəlliyini sə-
ciyyələndirməklə yanaşı, tədqiqatın əsas istiqamətlərini də özün-
də əks etdirir. Belə bir fikir xüsusilə vurğulanır ki, “mühacirət 
hərəkatının M.Ə.Rəsulzadə, M.B.Məhəmmədzadə, Ə.Cəfəroğlu, 
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C.Hacıbəyli kimi görkəmli nümayəndələri sovet dövrü mətbua-
tında qərəzli hücumlara, təhqirlərə məruz qalmış, onların siyasi, 
ədəbi-elmi, publisistik fəaliyyəti, tariximiz, mədəniyyətimiz, 
ədəbiyyatımızla bağlı tədqiqatları haqqında birtərəfli, qeyri-ob-
yektiv mülahizələr, rəylər söylənmişdir” (s.13-14).  

Birinci fəsildə gənc tədqiqatçı XX əsr Azərbaycan siyasi 
mühacirlərinin zəngin və çoxcəhətli ədəbiyyatşünaslıq irsini 
problematika baxımından şərti olaraq belə qruplaşdırır:  

a) ümumi ədəbi-kulturoloji problemlərə həsr olunmuş 
əsərlər; 

b) Azərbaycan (və bütövlükdə türk)  folkloru ilə bağlı 
araşdırmalar; 

s) klassik ədəbi irsimizə dair  araşdırmalar; 
d) çağdaş ədəbiyyat məsələlərinə həsr olunmuş əsərlər 

(s.27). 
Burada mühacirət ədəbiyyatşünaslığının təşəkkülünü şərt-

ləndirən amillər və mühacirət ədəbi-nəzəri fikrinin əsas istiqa-
mətləri müəyyənləşdirilir. Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi kon-
sepsiyası kimi məsələyə diqqəti  cəlb edən müəllif göstərir ki, 
mühacirət ədəbiyyatşünaslığı ədəbiyyat və ümumiyyətlə, mədə-
niyyət sahəsindəki milliyyətçiliyi “siyasi və dövləti  milliyyətçi-
liyin ən vacib  təməllərindən sayır” (s.41).  

İkinci fəslin ehtiva etdiyi ədəbi və elmi material çox geniş-
dir. Mühacir ədəbiyyatşünaslığının XI-XII əsrlər farsdilli Azər-
baycan ədəbiyyatının tədqiqinə, xüsusən Qətran Təbrizi, Nizami 
Gəncəvi, Xaqani Şirvani və b. kimi sənətkarların yaradıcılığına 
verdiyi qiymətləri ümumiləşdirsək, belə qənaət hasil edirik ki: 
dil  faktına baxmayaraq, farsca yazıb-yaradan şairlər Azərbaycan 
xalqının övladlarıdır, çünki onlar türk mənşəli, türk soylu olub 
ruhən, mənən, qəlbən öz xalqlarını təmsil edirlər. Bu fəsildə 
M.Ə.Rəsulzadənin “Azərbaycan şairi Nizami” monoqrafiyasına 
həsr edilmiş səhifələr  xüsusilə diqqətə layiqdir. Müəllifin dediyi 
kimi, “M.Ə.Rəsulzadə dünya ədəbiyyatının korifeylərindən olan 
Nizami Gəncəvinin yaradıcılığını ümumşərq və ümumtürk kon-
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tekstində dəyərləndirmiş, onun bir şair, filosof, mütəfəkkir kimi 
özünəməxsus cəhətlərini aşkarlamış, bəşər mədəniyyəti tarixində 
mövqeyini müəyyənləşdirmişdir” (s.47).  

N.Cabbarlı qələmini Fərhad külüngünə çevirərək özünün 
Bisütun yürüşünü – tədqiqatını davam etdirir və ədəbiyyatımızın 
orta əsrlər dövrünə gəlib çıxır. Onun gərgin axtarışlarından belə 
məlum olur ki, anadilli şeirimizin ilkin təşəkkül mərhələsi – XI-
II-XIV əsrlər ədəbiyyatı mühacirət ədəbiyyatşünaslığımızda zəif 
tədqiq olunmuşdur. “Milli ədəbiyyat tarixinin digər mərhələlə-
rindən fərqli olaraq, bu dövrün ədəbi prosesi, görkəmli söz usta-
ları haqqında mühacir müəlliflərin sanballı tədqiqatlarına, kitab, 
yaxud məqalələrinə təsadüf etmirik” (s.76). Elə ona görə də bu-
radakı təhlillər əsasən Ə.Cəfəroğlunun “Azərbaycan ədəbiyyatı” 
oçerki və “Azərbaycan dil və ədəbiyyatının dönüm nöqtələri” 
əsəri üzərində aparılır.  

Dahi lirik Füzulinin sənəti mühacirət elmi fikrinin  daim 
diqqət mərkəzində olmuşdur. N.Cabbarlının araşdırmaları göstə-
rir ki, Füzuli  haqqında daha ardıcıl söz açan və dəyərli mülahi-
zələr söyləyən M.Ə.Rəsulzadə, habelə M.B.Məhəmmədzadə, 
Süleyman Təkinər, Ə.Cəfəroğlu kimi şəxsiyyətlərin şairə müna-
sibəti əsasən obyektiv-elmi səciyyə daşımışdır. Bununla belə, 
onu razı salmayan məqamlar da yox deyildir və gənc alim özünə  
polemik görünən məsələlərdə mövqeyini arqumentlərlə  möh-
kəmləndirməyi bacarır.  

XVII əsri xalq ədəbiyyatının, xüsusən də aşıq poeziyasının 
ən parlaq dövrü kimi səciyyələndirən Ə.Cəfəroğlu qeyd edir ki,  
bu əsrdə təkamülün zirvəsinə çatan aşıq sənəti klassik ədəbiyyat-
la xalq ədəbiyyatı arasında dil baxımından bağlayıcı bir körpü 
olmuş, Azərbaycan türkcəsinin və anadilli poeziyanın inkişafın-
da önəmli rol oynamışdır (s.87). Monoqrafiya müəllifi bu əsrin 
şairləri içərisində elmimizə uzun müddət naməlum qalmış Məlik 
bəy Avcıya diqqəti yönəldərək yazır: “Təəssüf ki… Məlik bəy 
Avcının  adı indiyə qədər yazılmış ədəbiyyat tarixlərində, dərslik 
və monoqrafiyalarda yerini tutmamışdır. Sözsüz ki, Azərbaycan 
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ədəbiyyatı tarixi yenidən yazılarkən mühacirət elmi irsinin digər 
nümunələri ilə yanaşı, Ə.Cəfəroğlunun həmin araşdırmasından 
da faydalanmaq zəruridir” (s.90).  

Üçüncü fəsil mühacirət ədəbiyyatşünaslığı irsində ədəbiy-
yatımızın üç yüzillik böyük dövrünün təhlil və tədqiqinə həsr 
edilmişdir. Ə.Cəfəroğlunun, Ə.Yurdsevərin, M.B.Məhəmmədza-
dənin əsərlərində göstərilir ki, XVIII əsr – M.P.Vaqif və 
M.V.Vidadi kimi klassiklərin yaradıcılığı timsalında ədəbiyyatı-
mızın tamamilə yeni bir mərhələsinin – modern Azərbaycan 
ədəbiyyatının başlanğıcıdır. Burada gənc alim yenə elmi müba-
hisə doğuran məsələlərdən birinə – Vaqifin bədii yaradıcılıq me-
toduna münasibətini bildirir və onu tam mənası ilə realist metod 
adlandırmağın mümkünsüzlüyünü göstərən f.e.d. A.Dadaşzadə-
nin və AMEA müxbir üzvü Y.Qarayevin mövqeyini müdafiə 
edir, çünki onlar mühacir alim Ə.Cəfəroğlundan fərqli olaraq, 
“xeyli irəli getmiş, realizm estetikasına dair biliklərinin geniş 
miqyasına və sanbalına söykənərək elmi-nəzəri cəhətdən daha 
düzgün və konkret nəticələrə gəlmişlər” (s.94).  

Mühacirət ədəbiyyatşünaslığının həmin tədqiqat müstəvi-
sində XIX əsr – modern Azərbaycan ədəbiyyatının yeni inkişaf 
mərhələsi kimi dəyərləndirilir. N.Cabbarlı M.Ə.Rəsulzadənin 
belə bir fikrinə diqqəti cəlb edir ki, bu vaxt Azərbaycanın icti-
mai-siyasi müqəddəratında baş verən radikal dəyişikliklər ədəbi-
mədəni həyata da öz təsirini göstərir. Həyatın əski qurumu ciddi 
bir tənqidə uğrayır və əqidələr başdan-başa təftiş edilməsi başla-
nır. Bu şərtlər altında Azərbaycanda Avropa tərzində yeni bir 
ədəbiyyat yaradılır (s.101-102). Q.B.Zakir, A.A.Bakıxanlı, 
M.Ş.Vazeh, İ.B.Qutqaşınlı, M.F.Axundzadə kimi realistlərin 
ədəbiyyatımızın inkişafına verdikləri töhfələri mühacir ədəbiy-
yatşünaslar doğru-dürüst təhlil süzgəcindən keçirirlər. Xüsusən 
Mirzə Fətəlinin bir mütəfəkkir, yazıçı, dramaturq və ictimai xa-
dim kimi öyrənilib qiymətləndirilməsi müasir ədəbi-elmi fikri-
mizin və axundzadəşünaslığın hazırkı səviyyəsi baxımından qə-
naətbəxş görünür. Ə.Yurdsevər M.F.Axundzadənin ictimai-siya-
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si görüşlərindən danışarkən haqlı olaraq onu hər şeydən öncə is-
tibdad, zülm, haqsızlıq və əsarətin düşməni, siyasi sahədə parla-
ment sisteminin və hürriyyət rejiminin tərəfdarı kimi xarakterizə 
edir. Və belə bir mülahizə irəli sürür ki, “əgər Mirzə Fətəli sovet 
rejimində yaşamış olsaydı, Firidun bəy Köçərli, Hüseyn Cavid, 
Əhməd Cavad və digər görkəmli aydınlar kimi ya güllələnəcək, 
ya da Sibirə sürgün ediləcəkdi” (s.117). M.Ə.Rəsulzadənin də 
fikrincə, yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı 1905-ci ilə qədər yal-
nız Mirzə Fətəli məktəbinin təsiri altında inkişaf etmişdir. Elə 
“Əkinçi”nin, Seyid Əzim Şirvaninin, Nəcəf bəy Vəzirlinin maa-
rifçi-realist ədəbiyyatın inkişafındakı xidmətləri də məhz bu 
kontekstdə mühacirət elmi fikrinin diqqətini cəlb etmişdir 
(s.120).  

Sonuncü fəsildə tədqiq edilən XX əsr tənqidi realizminin 
və  romantizminin təşəkkülü elmi  problemi də öz işlənmə səviy-
yəsinə görə müasir nəzəri-estetik tələblərə cavab verir. Burada 
Mirzə Cəlil yaradıcılığı, xüsusən “Ölülər” pyesi, “Molla Nəsrəd-
din” jurnalı, M.Ə.Sabir barədə verilən geniş təhlillər mühacirət 
ədəbiyyatşünaslığının elmi-tədqiqat çevrəsini və məzmununu 
qabarıq şəkildə açıb göstərir.  Müəllif  romantizmdən danışarkən 
“Füyuzat” və onun naşiri Əli bəy Hüseynzadə, M.Hadi, A.Səh-
hət, H.Cavid yaradıcılığını diqqət mərkəzinə çəkir. 

N.Cabbarlının belə bir qeydi də doğrudur ki, mühacir ədə-
biyyatşünas və sənətşünas Mustafa Həqqi Türkəqulun “Azərbay-
can türk şairi Hüseyn Cavid” (İstanbul, 1963) kitabının elmi-nə-
zəri səviyyəsi yüksək olmasa da, o, qarşısına qoyduğu məqsədə 
– “Azərbaycan ədəbiyyatının mümtaz təmsilçisi Hüseyn Cavidi 
türk oxucularına tanıtmağa” nail ola bilmişdir (s.139).  

Kitabın yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatında  istiqlal mü-
cadiləsi ilə əlaqədar təhlillərə həsr edilmiş səhifələri də çox ma-
raqla oxunur. Burada  öyrənirik ki, Azərbaycan türklərinin müs-
təqillik uğrunda rus  imperializminə, çar üsul-idarəsinə qarşı yü-
rütdüyü istiqlal mücadiləsini əks etdirən folklor və yazılı ədəbiy-
yat  nümunələrini ilk dəfə  sistemli şəkildə Ə.Cəfəroğlu özünün 
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“Azəri ədəbiyyatında istiqlal mücadiləsi izləri” tədqiqatında 
araşdırmışdır. 

Şübhəsiz, bütövlükdə tədqiqatın bu və ya digər  müddəala-
rının oyatdığı suallar da çox elmi xarakter daşıyır. Lakin müəlli-
fin elmi fikir sahibi olan hər bir tədqiqatçıya, hər bir nüfuzlu ali-
mə, avtoritetə hörmət və ehtiramla yanaşaraq, yeri gəldikcə on-
larla polemikaya girməyə hazır olması, lazım gördükdə müzaki-
rə açması, ədəbi-elmi faktların məna və məzmununu üzə çıxara 
bilməsi, nəzəri ümumiləşdirmələr apararaq inam və iradla öz el-
mi məqsədinə doğru irəliləməsi bizdə belə bir qənaət yaradır ki, 
N.Cabbarlının milli ədəbiyyatşünaslığa verəcəyi böyük töhfələr 
hələ qarşıdadır. Necə deyərlər, alıcı quş dimdiyindən bəllidir. 
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Əliyevin ədəbi-tənqidi və publisistik yaradıcılığı) ............ 
İlk kitab – ilk görüş (şair Tofiq Nurəli) ............................. 
Afrodita, Erot və ...Apatiya (gənclərin yaradıcılığında 
məhəbbət lirikası) .............................................................. 
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Yaşıllanan, çiçəklənən budaqlar (gənc qələmlərin 
yaradıcılığı) ....................................................................... 
Türk xalqları arasında bağlılıq yaradılması proqramı ....... 
Nəzəri-estetik fikrimiz və Vüqar Əhmədin 
“Ədəbiyyatşünaslıq” kitabı ................................................ 
Dağlar oğlunu xatırlayarkən (şair İlyas Xətai) .................. 
Fəlsəfi tədqiqatlarda yeni mərhələnin başlanğıcı .............. 
Ədəbiyyatımızın və publisistikamızın canlı 
ensiklopediyası (prof. İslam Ağayev) ............................... 
“Sönməyən ocaq” (prof. İslam Qəribli) ............................ 
Yeni elmi  təfəkkürün bəhrəsi (doktor Nikpur Cabbarlı) . 
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Rasim Nəbi oğlu Qurbanov (10.03.1953) 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin, Azərbaycan Jurnalistlər 

Birliyinin və Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin üzvü, AMEA Nizami 
Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, filo-
logiya üzrə fəlsəfə doktoru, Cənubi Rusiya-Humanitar İnstitutu-
nun (Rostov-Don şəhəri) fəxri professoru, Avrasiya İnzibati 
Elmlər Akademiyasının (Moskva) müxbir üzvü. 

R.Nəbioğlu ümumiyyətlə, aşağıdakı orijinal, tərcümə və 
tərtib kitablarının müəllifidir. 

 
Kitablarının  siyahısı: 
1. Rasim Nəbioğlu. İngilis dilindən vəsait. “Kür” nəş-

riyyatı. 1994, 114 səh. 500 nüsxə. 
2. Rasim Nəbioğlu. İngilis dili. Testlər. “Kür”. 2000. 66 

səh. 500 nüsxə 
3. Con Meynard  Keyniz. Məşğulluq, mənfəət və pulun 

ümumi nəzəriyyəsi. (İngilis dilindən tərcümə: Rasim 
Nəbioğlu) “Qanun”. 2001, 440 səh. 500 nüsxə 

4. Kartla fala baxma və oyunlar. (Xarici ədəbiyyat 
əsasında tərcümə və tərtib: R.Qurbanov.) “Kür”.2002. 
200 səh. 500 nüsxə 

5. Ulduzlar və talelər. Bürclər taleyimizdən xəbər verir. 
(Xarici ədəbiyyat əsasında tərcümə və tərtib. R.Qur-
banov. “Ləman Nəşriyyat Poliqrafiya   MMC”, 2003. 
176 səh. 500 nüsxə 

6. Yanoş  Şipoş. Azərbaycan el havaları: Musiqinin ilkin 
qaynaqlarında (Kitabı ingilis dilindən tərcümə 
edənlər: Rasim Nəbioğlu Qurbanov, Gülnarə Kazım 
qızı Məmmədova). Bakı. “Əbilov,Zeynalov və oğul-
ları” nəşriyyatı. 2005. 604 səh. 500 nüsxə 

7. Rasim Nəbioğlu. Aforizimlər və hikmətli sözlər. (Tər-
tib, tərcümə və ön söz) Bakı. “Ləman Nəşriyyat Po-
liqrafiya   MMC”, 2007, 152 səh. 500 nüsxə 
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8. Novruz Rəhimov. Azərbaycan mənəvi dəyərlərin təd-
qiqatçısı və təbliğatçısı (Akademik Bəkir Nəbiyev). 
Azərbaycan, rus, ingilis, ərəb, fars dillərində. İngilis 
dilindən tərcümə edən:Rasim Nəbioğlu. Bakı. “Ozan” 
nəşriyyatı.  2007,  səh.18-26. 

9. Amir Pahlavan. The Nobels` Oil Fate. Berlin: Avinus 
Verlag, 2008, 110 pp. Translation: Rasim Gurbanov. 
(Əmir Pəhləvan. Nobellərin neft taleyi. Berlin. 
Avinus Verlaq. 2008, 110 s. Tərcümə: Rasim 
Qurbanov). 

10. Amir Pahlavan. Issa, Mariem and Sana. Berlin: 
Avinus Verlağ, 2008, 102 pp. Translation: Zeydulla 
Ağhayev and Rasim Nabioğhlu. (Əmir Pəhləvan. İsa, 
Məryəm və Sana. Berlin. Avinus Verlaq. 2008, 102 s. 
Tərcümə: Zeydulla Ağayev və Rasim Nəbioğlu) 

11.  Rasim Nəbioğlu. Hüseyn Cavidin estetik idealı. Bakı. 
“Nurlan”, 2009, 160 s, sayı 100 ədəd. 

12. Amir Pahlavan.Parting. Berlin. Avinus Verlağ, 2010, 
72 pp. Translation: rasim nabioğlu (Gurbanov). (Əmir 
Pəhləvan, Ayrılıq, berlin, Avinus, verlaq, 2010, 72 s. 
Tərcümə: Rasim Nəbioğlu-Qurbanov) 

13. Engilis-Russian-Azerbaijani Phrase Book. Cjmpiler-
author: Rasim Nabi Gurbanov. İngiliscə-Rusca-Azər-
baycanca Danışıq Kitabçası. Bakı. “AM 965” MMC-
nin mətbəəsi, 2010, 240 səh, sayı 300 nüsxə (Tərtib 
edən müəllif: prof. Rasim Nəbi oğlu Qurbanov). 

14. Ağharahim Rahimov.Anxieties of the sensitive heart 
(From the novel “Reminiscences living in the 
memory”) Baku, edited in BGU, 2011, 118 pp. 
Translated by: Rasim Nabioğhlu (Gurbanov) (Ağa-
rəhim Rəhimov. Kövrək qəlbin titrəyişləri. “Yaddaşda 
yaşar xatirələr” romanından). Bakı, BDU nəşriyyatı, 
2011, 118 səh, sayı 3000. Tərcümə edəni: Rasim 
Nəbioğlu (Qurbanov). 
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15.  Dərəzarat (Nəzm. Nəsr. Tərcümə) Bakı, AFPoli-
qrAF, 2011, 128 səh. 200 nüsxə 

16. Dərəzarat. (Nəzm. Nəsr. Tərcümə) Bakı, 
AFPoliqrAF, 2013, 128 səh. sayı 200 

17. Rasim Nəbioğlu, Müşfiq Cabiroğlu. Vüqar Əhmədin 
yaradıcılıq yolu. Bakı, “MBM”, 2013, 384 səh. 

18. Mədəniyyət. İncəsənət. Ədəbiyyat. I kitab. Bakı, 
“Avropa” nəşriyyatı, 2017, 288 səh.  
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Kitab “AFPoliqrAF” nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsində 
hazır diapozitivlərdən çap olunmuşdur. 


	F.Qasımzadənin əsas tədqiqat sahəsi Azərbaycan fəlsəfəsi və ictimai fikri, sosial fəlsəfə, ontologiya və idrak nəzəriyyəsi, estetika olmuşdur. Fuad Qasımzadənin çoxillik elmi və pedaqoji fəaliyyəti daim ...
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