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REDAKTORDAN 
 
 
Azərbaycan elminin ən çox inkişaf etmiş üç sahəsi varsa, 

onun biri ədəbiyyatşünaslıqdır. Və bu gün Azərbaycanda üç ən gör-
kəmli ədəbiyyatşünas varsa, onlardan biri (bəlkə də birincisi) akade-
mik Bəkir Nəbiyevdir... Mükəmməl bilik, analitik düşüncə, yüksək 
özünüifadə mədəniyyəti Bəkir Nəbiyevi elmi-ictimai mühitə böyük 
inamla daxil olduğu keçən əsrin 50-ci illərindən get-gedə güclənən 
bir sürətlə müşayiət edir. Artıq o qədər də az olmayan təcrübəmdən 
bilirəm ki, elmi təfəkkür, hər şeydən əvvəl, potensiyadır. Bu poten-
siya o zaman bütün gücü ilə təzahür edir ki, özünün adekvat ifadə 
texnologiyasını tapsın. Bəkir Nəbiyevi böyük elm adamı kimi məş-
hurlaşdıran Allahın ona bağışladığı mükəmməl elmi təfəkkürü cə-
miyyətə özünəməxsus bir məharətlə, ustalıqla çatdırmaq bacarığıdır. 
Və akademikin həmin bacarığını, qabiliyyətini çox-çox dərinlərdən 
gələn təmkinli bir mədəniyyət, maarifçilik əxlaqı, təvazökar işgü-
zarlıq ehtirası daha da gücləndirir. 

Bəkir Nəbiyevin bir insan olaraq böyüklüyü ilk gəncliyindən 
başlanır. Ailə ənənələrinə möhkəm bağlılıqdan nəşət edən mənəvi 
zənginlik, ruhi-əxlaqi möhkəmlik, daxili stabillik, güclü özünüifadə 
harmoniyası gənc istedadın irəli getməsinə, düşdüyü elmi-intellek-
tual mühitin hər hansı sahəsində ictimai nüfuz sahibi olmasına təkan 
verir, geniş meydan açırdı. Sonralar tərcümeyi-hallarından birində 
akademik Bəkir Nəbiyev yetişdiyi ocağın mənəvi hərarətini dönə-
dönə yada salmaqla, həyatının, yaradıcılığının ən müxtəlif mərhələ-
lərində bu hərarətin ona nə qədər böyük qüvvə verdiyini etiraf et-
məklə yanaşı, ailə ənənəsinə uyğun olaraq tərcümeyi-halı barədəki 
düşüncələrini ilk növbədə ailə üzvlərinə-övladlarına, nəvələrinə, 
qəhrəmanlarına ünvanlandığını deyir. Sonra isə tələbələrini, dostla-
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rını, iş yoldaşlarını bu sıraya daxil edir. Mənsub olduğu ailənin, nə-
sil taleyinə biganə olan şəxs mənsub olduğu xalqın, cəmiyyətin tale-
yinə heç zaman ciddi yanaşa bilməz. 

Akademik Bəkir Nəbiyevin yaradıcılıq fəaliyyəti əxlaqlı, mə-
nəviyyatlı intellektin təzahürüdür. Azərbaycanın ədəbiyyat filosofu 
Yaşar Qarayev bir vaxtlar bu cəhətə xüsusi diqqət yetirmiş, Bəkir 
Nəbiyevin (və onun mənsub olduğu tənqidçi-ədəbiyyatşünaslar nəs-
linin görkəmli nümayəndələrinin) böyük ədəbi-tarixi vəzifələrin ic-
rasını yüksək mənəvi məsuliyyətlə həyata keçirdiyini yazmışdı. Bə-
kir müəllimə xas həssas məsüliyyətlilik barədə bəhs edən Yaşar Qa-
rayev onu da yazır ki, «Tənqidçi (Bəkir Nəbiyev – N.C.) lirik 
«mən»dən zəmanəyə, müasirliyə münasibətdə fəallıq, «radar həs-
saslığı» «bəşəriyyətin qlobal düşüncələrinə» həmdərd bir ürək tələb 
edir, bəzi poetik əsərlərdəki ideal və məqsəd məhdudluğuna, «poe-
ziya azlığına» qarşı çıxır. Həm gəncliyə, həm də təcrübəli şairlərə 
münasibətdə eyni bir obyektivlik ölçüləri nümayiş etdirən tənqidçi 
«tənqidolunmazlıq» xəstəliyinə qarşı da əməli mübarizə nümunəsi 
göstərir, konkret adları və ünvanları bu və ya digər avtoritetin bü-
ründüyü «tənqidolunmazlıq» zirehinin üzərinə yazmaqdan çəkin-
mir, «bugünkü şeirimizin Puşkini, Lermantovu, vurğunu olmaq və-
zifəsi boynuna düşmüş» şairlərdən öz ləyaqətlərinə məxsus məsu-
liyyət duyğusu tələb edir». (117) 

Ustadın ustadan fərqi odur ki, hansısa sahə üzrə yalnız böyük 
mütəxəssis deyil, həm də bildiklərini öyrətməyi bacarandır, qabiliy-
yətinin özündən sonra gələnlərdə yaşamasına çalışan və buna nail 
olandır. Bəkir müəllim öz işində nə qədər ustadırsa, o qədər də us-
taddır. Bəkir Nəbiyevin müəllimliyi hüdudsuz bir dinamika, düşün-
cənin, intellektin, emosiyanın qeyri-məhdud transformlar verməsi 
üçün təkan, impulsdur… 

Məhəmmədəli Mustafayevin «Ədəbiyyatşünaslığımızın xan 
çinarı» monoqrafiyasında bir neçə ədəbiyyatşünaslıq vəzifəsi yerinə 
yetirilib ki, bunları şərti olaraq aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək 
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olar: 1. Ömrünü tənqid və ədəbiyyatşünaslığımızın inkişafına, zən-
ginləşməsinə sərf edən bir nəzəri təfəkkür sahibinin elmi irsini üzə 
çıxarmaq; 2. Ayrıca götürülmüş bir ədəbiyyatşünasın sənət yolu 
timsalında ədəbi-tarixi prosesin bütöv bir mərhələsinin intensiv elmi 
axtarışlarını, ideya-estetik özünəməxsusluğunu müəyyənləşdirmək; 
3.Bu iki ədəbiyyatşünaslıq vəzifəsinin gerçəkləşdirilməsi zəminində 
milli estetik fikrin tarixinə nəzər yetirmək. 

Şübhəsiz ki, qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün müəllif 
çiynində çətin, həm də şərəfli bir yükün ağırlığını hiss edib. Ədəbiy-
yat mütəxəssisi kimi Bəkir Nəbiyev ancaq elmin konkret bir dövrü, 
mərhələsi ilə məhdudlaşmayıb. Klassik ədəbiyyat və onun yaradıcı-
lıq axtarışları, ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslığın metodoloji prob-
lemləri, tərcümə nəzəriyyəsi və ədəbi əlaqələr sahəsində o, uzun il-
lər fəaliyyət göstərib, bu elm sahələrinin hər birində eyni dərəcədə 
professionallıq nümayiş etdirib. Monoqrafiyada Bəkir Nəbiyevin bu 
çoxşaxəli, çoxtərəfli elmi fəaliyyəti haqqında geniş təsəvvür yaradı-
lır. Yəqin edilir ki, müəllif çoxsaylı ədəbi-tarixi, elmi mənbələri təd-
qiqata cəlb edib. Ancaq müraciət etdiyi ədəbi faktları quru, sxema-
tik şəkildə deyil, dərin elmi-nəzəri ümumiləşdirmələr, ədəbi dəyər-
lərinin geniş şərhləri fonunda verib. 

Biz monoqrafiyada Bəkir Nəbiyevi həmişə ədəbi prosesin 
önündə görürük. O iti, dərin müşahidə qabiliyyəti ilə ədəbi prosesi 
izləyir, ondakı novator meylləri müəyyənləşdirir, yeni yaranan əsər-
lərə qiymət verir, ədəbi proseslə ayaqlaşmayan zəif əsərlərə güzəştə 
getmir – bir sözlə ədəbiyyatımızın mənəvi iqliminin formalaşmasın-
da müstəsna xidmətlər göstərir. 

Bədii yaradıcılıq kimi ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslıq da 
dövrün ictimai-siyasi, ədəbi reallıqları ilə bağlı olur. İctimai mühit 
amili şəxsiyyətin formalaşmasında bilavasitə iştirak edir. Professio-
nal bir ədəbiyyat mütəxəssisi kimi Bəkir Nəbiyev dövrünün, mühiti-
nin yetirməsidir. Ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslığımızın son 60 il-
lik tarixində onun müstəsna xidmətləri var. «Ədəbi tənqidimizin 
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xan çinarı» monoqrafiyasında ancaq Bəkir Nəbiyevin ədəbi tənqidi 
irsi tədqiqat predmeti kimi götürülmür. Eyni zamanda tənqid və 
ədəbiyyatşünaslığımızın böyük bir mərhələsi, onun elmi texnologi-
yaları, nəzəri problemləri, ayrı-ayrı ədəbi mərhələlərin spesifik xü-
susiyyətləri və tipologiyası haqqında da aydın təsəvvür yaradılır. 

Hər iki fəsildən aydın olur ki, Bəkir Nəbiyev istər tənqidçilik, 
istərsə də ədəbiyyat tarixçiliyi fəaliyyətində bir qayda olaraq milli 
ədəbiyyatşünaslıq ənənələrinə əsaslanır, həmişə novator tənqidə, 
müasir düşüncə tərzinə üstünlük verir, çağdaş ədəbi- tarixi prosesə, 
klassik ədəbiyyat nümunələrinə münasibətdə obyektiv-tarixilik 
mövqeyində dayanır, ədəbi prosesi ümumiləşdirməyə, onun yeni 
nailiyyətlərini üzə çıxarmağa çalışır. 

Monoqrafiyada Bəkir Nəbiyevin elmi irsi həmişə dinamik in-
kişaf prosesində verilir. İldən-ilə onillikdən onilliyə biz onun peşə-
kar bir ədəbiyyat mütəxəssisi kimi formalaşdığını, ədəbi prosesi da-
ha yaxından izlədiyini, klassik ədəbiyyat nümunələrinə daha çox 
diqqət yetirdiyini, ədəbiyyat tarixi konsepsiyalarının hazırlanmasın-
da fəal iştirak etdiyini, ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslığımızın pat-
riarxına çevrildiyini görürük. 

Təqdirəlayiqdir ki, müstəqillik dövrü elmi fikrimizdə ədəbiy-
yat tariximizin ayrı-ayrı dövrlərinə, onun ədəbiyyatşünaslığımızdakı 
dərkinə “Ədəbiyyatşünaslığımızın xan çinarı” monoqrafiyasında 
müasir elmi baxış formalaşdırılır. Bu prosesdə ədəbiyyat tariximiz 
yeni təfəkkür işığında tədqiqata cəlb oldunduğu kimi, bədii həqiqəti 
elm kimi öyrənən tənqid və ədəbiyyatşünaslığımızın keçdiyi ikiəsr-
lik bir inkişaf yolu da araşdırılır, onun elmi tarixi yaradılır. Eyni za-
manda ayrı-ayrı elm xadimlərinin tənqid və ədəbiyyatşünaslığımızın 
yaranması, təşəkkülü və sonrakı inkişaf mərhələlərindəki rolu və 
mövqeyi diqqət mərkəzinə çəkilir. «Ədəbiyyatşünaslığımızın xan 
çinarı» əsərini bu sahədə görülən uğurlu işlərdən hesab edirik. 
Monoqrafiyada yalnız konkret bir ədəbi şəxsiyyətin – Bəkir Nəbi-
yevin elmi fəaliyyətindən bəhs olunmur. Biz burada həm də 
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ədəbiyyat elmimizin bir sıra fundamental problemlərinə, nəzəri 
kateqoriyalarına – müasirliyə, tarixilik prinsipinə, ənənə və novator-
luğa, tənqiddə milli məfkurə və ictimai şüur məsələlərinə sistemli 
elmi münasibətin aydın mənzərəsini görürük. 

Hətta ayrı-ayrı monoqrafiyaların təhlilində də müəllif təsvirçi-
likdən, məzmunçuluqdan, sxematik yanaşma meyllərindən uzaqda 
dayanmağı bacarır, diqqəti ədəbiyyatşünaslığımızın problem məsə-
lələrinə yönəldir. Bəkir Nəbiyevin tənqidçilik fəaliyyəti işığında 
milli ədəbiyyat tarixi konsepsiyasının hazırlanması, formalaşdırıl-
ması monoqrafiyada sistemli şəkildə tədqiq edilir. 

Bəkir Nəbiyevin elmi yaradıcılığı çox geniş və əhatəlidir. O, 
tənqiddə olduğu kimi, ədəbiyyatşünaslıqda da eyni uğuru qazanıb, 
hər iki sahədə peşəkarlıq nümayiş etdirib. Onlarla monoqrafiyanın, 
yüzlərlə elmi və publisistik məqalənin, ədəbi əlaqələrə və tərcümə 
nəzəriyyəsinə aid çoxsaylı yazıların müəllifinin elmi irsi haqqında 
monoqrafiya yazmaq, onun ədəbi portretini yaratmaq o qədər də asan 
deyil. Hiss olunur ki, Məhəmmədəli Mustafayev tənqid və ədəbiy-
yatşünaslıq tariximizi yaxşı bilir, onun ayrı-ayrı mərhələlərinin spesi-
fik xüsusiyyətlərini kifayət qədər mənimsəyib. Ən əsası tənqid və 
ədəbiyyatşünaslığımızın yarıməsrdən də çox bir mərhələsində Bəkir 
Nəbiyevin özünəməxsus, orijinal tənqidçi obrazını yarada bilib. 

Fərdi yaradıcılıq üslubu təkcə bədii düşüncəyə xas olan cəhət 
deyil. Elmi yaradıcılıqda da bu faktor mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Yazıçı üslubu kimi tənqidçi üslubunun da xüsusi tədqiqata ehtiyacı 
var. Monoqrafiyada Bəkir Nəbiyevin elmi üslubuna ayrıca nəzər ye-
tirilir. Məlum olur ki, səliqə-səhman, nəzəri dərinlik, publisistik ça-
lar, incə yumor hissi, hər hansı fundamental ədəbi məsələni sadə, 
aydın şəkildə çatdırmaq bacarığı onun tənqid və ədbiyyatşünaslıq 
fəaliyyətində başlıca meyardır. 

Milli ədəbiyyat tarixini öyrənən, sistemləşdirən tənqid və ədə-
biyyatşünaslığımız artıq bir elm kimi formalaşıb, özünü təsdiq edib. 
F.Köçərli ilə başlayan bu istiqamət iki əsrə yaxındır ki, ədəbi-tarixi 
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missiyasını həyata keçirir, klassik ədəbiyyatımızın, müasir ədəbi 
prosesin faktlarını, ədəbi məktəb və metodları, ədəbiyyat tarixinin 
dövrləşdirilməsini, ədəbi ənənələrdəki varislik əlaqələrini, bədii ya-
radıcılıqdakı novator meylləri öyrənir. Beləliklə, ədəbiyyatşünaslı-
ğımız milli ədəbiyyat tarixini öyrənə-öyrənə öz ənənələrini yaradır, 
müstəqil elm sahəsi olduğunu sübut edir. Ədəbiyyatımızın praktik, 
nəzəri problemlərini tədqiq edən tənqid və ədəbiyyatşünaslığımız 
artıq ayrıca tədqiqat predmeti kimi götürülür, onun ayrı-ayrı nüma-
yəndələrinin fəaliyyəti müxtəlif monoqrafiiyaların, elmi məqalələrin 
əsasını təşkil edir ki, Məhəmmədəli Mustafayevin monoqrafiyası bu 
sahədə görülən işlərin ən mühümlərindən biridir. 

Tənqid və ədəbiyyatşünaslığımızın görkəmli simalarının yara-
dıcılığını monoqrafik tədqiqatlar səviyyəsində üzə çıxarmadan onla-
rın ədəbiyyat tariximizdəki mövqeyini ortaya qoymaq mümkün de-
yil. Bu vacib işi həyata keçirmədən tənqid və ədəbiyyatşünaslığımı-
zın elmi tarixini yaratmaq mümkün deyil. Monoqrafiya mövcud 
sahədəki boşluğu doldurmaq məqsədi ilə yazılıb. Düzdür, tənqid və 
ədəbiyyatşünaslığımızın bir sıra nümayəndələri haqqında ayrıca 
monoqrafiyalar yazılıb. Lakin bunlar yetərli deyil. Xüsusilə, onun 
son illərdəki vəziyyəti, yaradıcılıq axtarışları, elmi konsepsiyası, 
ədəbi meyarları, metodoloji istiqaməti kifayət qədər konkretləş-
məyib. Hesab edirik ki, Məhəmmədəli Mustafayevin “Ədəbiyyatşü-
naslığımızın xan çinarı” monoqrafiyası bu sahədə atılan uğurlu bir 
addım kimi qəbul ediləcək. 

 
Nizami Cəfərov 

AMEA-nın müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi 
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I FƏSİL 

 
ƏDƏBİ PROSESDƏ TƏNQİDÇİ ŞƏXSİYYƏTİ 
 

1.1. Şərəfli alim ömrü 
 
Bəkir Əhməd oğlu Nəbiyev 1930-cu il avqust ayının 21-də 

Ağdaş rayonunun Üçqovaq kəndində dünyaya gəlib. Atası Əhməd 
Məhəmməd oğlu Nəbiyev öz dövrünün tanınmış ziyalılarından 
olub. “Qurani-Kərim”i atası Məhəmməddən öyrənən Əhməd Nəbi-
yev keçən əsrin əvvəllərində Ağdaşda “Darülürfan” məktəbi açan 
maarif xadimi Muxtar Əfəndizadənin (1880-1975) yanında ərəbcə-
ni, rus dilini, coğrafiya, həndəsə, tarix, ədəbiyyat, nücum və s. 
elmləri öyrənib. 

Məlumat üçün deyək ki, Muxtar Əfəndizadə Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsində ərəb dilindən dərs 
deyib, Azərbaycan Respublikası EA-nın Əlyazmalar fondunda işlə-
yib. Ərəb dilindən Azərbaycan dilinə bir sıra tərcümələr edib, hətta 
“Ərəb dilinin açarı” adlı bir dərslik də yazıb. Muxtar Əfəndizadə bu 
ailə üçün çox əziz bir insan olub. Bəkir müəllimin böyük qardaşı 
Mahmud Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültə-
sində oxuyanda Muxtar Əfəndizadə ona da dərs deyib. Bəkir Nə-
biyev aspiranturada elmi tədqiqat işlərinə başladığı dövrdə Muxtar 
Əfəndizadə ev şəraitində ərəb dilnin incəliklərini sevdirib. F.Köçərli 
haqqında monoqrafiya üzərində işləyərkən bəzi ərəb söz və ifadələ-
rinin məzmununun açılmasında Muxtar Əfəndizadə yaxından kö-
məklik göstərib. 

Bəkir Nəbiyevin atası Əhməd Nəbiyev cavan yaşlarından tica-
rətlə məşğul olub. Qardaşı Nəbi Nəbiyevlə müştərək dükan işlədib-
lər. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dövründə alış-verişləri yaxşı 
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gedən qardaşların sovet hakimiyyəti qurulandan sonra işləri yaxşı 
getməyib. 20-ci illərin sonunda sahibkarlar dövlət səviyyəsində sı-
xışdırılılanda Nəbiyev qardaşları da çətin günlər keçirib. Mağazaları 
müsadirə olunan qardaşların “səsi alınıb”. 30-cu illərin əvvəllərində 
sovet hökuməti az-çox var-dövləti olanları “qolçomaq” adlandıraraq 
Sibirə sürgünə göndərəndə bu işin yaxşı qurtarmayacağını hiss edən 
Əhməd Nəbiyev 1933-cü ildə ailəsi ilə birlikdə Bakıya köçüb. 
Kənddən mərkəzə gələn Əhməd Nəbiyev Volodarski fabrikində işə 
düzəlib. Ailə “Həmşəri palanı” deyilən yerdə bir otaqlı yarımzirzə-
midə yaşamağa məcbur olub. Kirayədə ailə saxlamaq o qədər asan 
başa gəlmədiyinə görə Əhməd Nəbiyev yenidən Ağdaşa qayıdıb və 
Pambıq Birliyində fəhlə işləyib. Sovet hökuməti bunu da ailəyə çox 
görüb. Altı otaqlı evləri və torpaq sahələri müsadirə olunub. Doq-
quz nəfərlik ailə bir otaqlı mənzilə sığınıb. Təəssüf ki, bu məhru-
miyyətlər sonun başlanğıcı olub. 1937-ci ildə Bəkir müəllimin atası 
həbs edilib. Əhməd Nəbiyev Arxangelskidə, Komidə ağır məhbus 
həyatı keçirib. 1942-ci ildə Ural dağının ətəyindəki barakların bi-
rində həlak olub. Bəkir Nəbiyevin xatirəsində atası belə yaşayır: “O, 
eldə-obada babamdan aldığı xeyirxahlıq estafetini vüqarla daşıyan, 
halallıq sevən, təmiz əxlaqlı bir kişi kimi tanınardı. Orucluq, Qur-
ban, Novruz bayramlarına bir neçə gün qalmış zənbil dolusu parça 
alıb tikməkdə xüsusi səriştəsi olan anama kəsdirər, sonra da atam 
onları başçısını itirmiş ailələrə paltarlıq kimi paylayardı (2, 6-7). 

Bəkir Nəbiyev həyatın bərkindən-boşundan keçib, bacısının 
yaxından köməyi ilə rus dilini mükəmməl öyrənib. Çox sonralar o 
həmin bacısını tez-tez xatırlayıb, bugünkü mövqeyə çıxmasında 
onun tərbiyəsini, əməyini yüksək qiymətləndirib. Çətin günlərdə 
xeyirxah, işıqlı insanların onlara əl uzatmasını da qədirşünaslıqla 
yada salıb. Bu yaxşılıqlar onda əsil insanlıq, humanizm haqqında 
kompleks formalaşdırıb, çətinə düşənə yaxşılıq etməyi özünün hə-
yat amalına çevirib. Yaxınlarının repressiyası onu daha mübariz ol-
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mağa vadar edib. İnsanları daha çox sevməyə başlayıb, ümidini yax-
şı insanlara bağlayıb. Pislik edənlərin qarşısına yaxşılıq çıxardıb. 

Bəkir müəllimin anası Seyid Zəhra kəndin sayılıb-seçilən ağ-
saqqallarından olan Mir Sadıq əfəndinin ailəsində dünyaya gəlib. 
Atası sürgün olunanda hələ çox kiçik olduğuna görə onun necə in-
san olması haqqında anasının danışdıqlarından xəbər tutub. Ailənin 
bütün çətinlikləri bu fədakar qadının üzərinə düşüb. O, ağır zəhmət 
bahasına ailəsini dolandırıb, körpə övladlarını böyüdüb, onlara zəh-
mət çəkməklə yaşamağın yollarını öyrədib. 

Həyatın çətin sınaqları qarşısında qalan Bəkir Nəbiyev çox ki-
çik yaşlarından işləmək, ailəyə kömək etmək məcburiyyətində qa-
lıb. Həm ağır zəhmətlə işləməyin, həm də yaxşı oxumağın nə de-
mək olduğunu xatırlatmağa yəqin ki, o qədər də ehtiyac yoxdur. Bö-
yük Vətən Müharibəsinin başlanması onsuz da maddi çətinliklər 
içərisində yaşayan ailənin vəziyyətini daha da çətinləşdirib. Balaca 
Bəkir Ağdaşda ayaqqabı tikən usta yanında şagird, Barama Toxuma 
Zavodunda fəhlə, Ağdaş Rayon Yerli Radio Verilişləri redaksiya-
sında diktor işləyib. 1947-ci ildə Ağdaş Şəhər 1 nömrəli orta mək-
təbini əla qiymətlərlə bitirib. 

Lakin qızıl medal almaq ona qismət olmayıb. Xalq Maarif 
Komissarlığının xüsusi komissiyası Bəkir müəllimin tərcümeyi-halı 
ilə tanış olandan sonra ən çox sevdiyi ədəbiyyat fənnindən qiyməti-
ni “yaxşı”ya endirib. O, 1947-ci ildə 3 nömrəli yeddiillik məktəbdə, 
Yeniarx kəndindəki natamam orta məktəbdə Azərbaycan dili və 
ədəbiyyat müəllimi işləyib. 

1949-cu ildə ADU-nun filologiya fakültəsinə daxil olub. 
İkinci kursu bitirib rayona qayıdanda universitetdən teleqram alıb. 
Stalin təqaüdü alması üçün təcili universitetə çağırılıb. Məlum olub 
ki, mətbuatda müntəzəm çıxışlarına, universitetin ictimai həyatında 
fəal iştirakına və xarici ölkələr ədəbiyyatı müəllimi prof. Əli Sultan-
lının xüsusi təqdimatına görə mükafatı ona vermək istəyirlər. Lakin 
universitetdəki xüsusi xidmət bölməsi müəyyən araşdırmalardan 
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sonra repressiya olunanın övladı kimi Bəkir Nəbiyevə həmin təqaü-
dün verilməsinin yolverilməz olduğunu bildirib. 

Universitet həyatı gənc Bəkirə çox şey öyrədib. Müxtəlif 
kurslarda ona akademiklərdən Məmməd Arif, Feyzulla Qasımzadə, 
Həmid Araslı, prof.Məmməd Cəfər, prof. Cəfər Xəndan, prof. Mir 
Cəlal Paşayev və başqa ədəbi şəxsiyyətlər dərs deyib, mühazirələr 
oxuyub. 

Universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirdikdən sonra Bəkir 
Nəbiyev təhsilini davam etdirmək, aspiranturaya daxil olmaq niyyə-
tinə düşür. Lakin bu arzusuna çatmaq üçün xeyli çətinliklərdən keç-
məli olur. Üç il dalbadal aspiranturaya sənəd versə də, hər dəfə bir 
fəndən «yaxşı» qiymət yazdıraraq onun aspiranturaya qəbul olun-
masını əngəlləməyə çalışıblar. Siyasi cəhətdən etibarsız sayıldığına 
görə xüsusi idarə tərəfindən qarşısına sədd çəkilib. 

“Haqq əzilər, üzülməz”- deyib atalar. Nəhayət, 1957-ci ildə 
Ali Məhkəmə mərhum Əhməd Nəbiyevə bəraət verib. Həmin bəraət 
kağızını Bəkir müəllim sənədlərinin içinə qoyandan sonra xüsusi 
idarə daha onu qarabaqara izləməkdən əl çəkib. 1957-ci ildə ADU-
nun aspiranturasına daxil olub. Universitetin “Azərbaycan ədəbiy-
yatı tarixi” kafedrasında professor Cəfər Xəndanın rəhbərliyi altında 
ədəbiyyatşünas F.Köçərlinin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı elmi təd-
qiqat axtarışlarına başlayıb. İttifaqın müxtəlif şəhərlərində keçirilən 
elmi konfranslarda, festivallarda iştirak edib. 1957-ci ildə Moskvada 
Gənclərin və tələbələrin VI Ümumdünya festivalında Sovet İttifaqı 
nümayəndə heyətinin tərkibində olub, Beynəlxalq Gənc Ədəbiyyat-
çılar Konqresində “Azərbaycan ədəbiyyatının inkişaf meylləri” 
mövzusunda məruzə oxuyub. 

1985-ci ildə Yazıçılar İttifaqına üzv qəbul edilib. Bir müddət 
müxtəlif mətbuat orqanlarında fəaliyyət göstərib. Əvvəlcə «Azər-
baycan gəncləri» qəzetininin redaksiyasında məsul katib müavini, 
ədəbi işçi, “İnşaatçı” qəzetinin redaksiyasında tərcüməçi, daha sonra 
“Kommunist” qəzetinin redaksiyasında şöbə müdiri işləyib. 



 ∼13∼

Pedaqoji İnstitutda Azərbaycan ədəbiyyatı tarixindən mühazirələr 
oxuyub. 1960-cı ildə “F.Köçərlinin həyat və yaradıcılığı” mövzu-
sunda dissertasiya müdafiə edərək filologiya elmləri namizədi alim-
lik dərəcəsi alıb. 

Bəkir Nəbiyev 1961-1971-ci illərdə Azərbaycan SSR EA Ni-
zami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutunda kiçik elmi işçi, elmi işçi, 
elmi katib, baş elmi işçi və şöbə müdiri vəzifələrində çalışıb. Firi-
dun bəy Köçərli haqqında ilk kitabı 1963-cü ildə nəşr edilib. 1970-
ci ildə “Böyük Vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı” möv-
zusunda dissertasiya müdafiə edərək filologiya elmləri doktoru 
alimlik dərəcəsi alıb. Düz 20 il SSRİ Yazıçılar İttifaqının Tənqid və 
Ədəbiyyatşünaslıq Şurasının üzvü, İttifaq miqyasında tanınmış ədə-
biyyat mütəxəssisi kimi fəaliyyət göstərib. 1971-ci ildən Azər-
baycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda doktorluq də-
rəcəsi verən ixtisaslaşmış elmi şuranın üzvü olub. 

“Böyük vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı” monoqra-
fiyasına görə 1978-ci ildə Respublika Dövlət mükafatına layiq gö-
rülüb. 1982-ci ildə SSRİ Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən ona 
professor elmi adı verilib. 1983-cü ildə Azərbaycan Elmlər Akademi-
yasının müxbir üzrü, 1989-cu ildə həqiqi üzvü (akademik) seçilib. 
SSRİ Yazıçılarının Moskvada keçirilən VIII qurultayının nümayən-
dəsi olub. Qurultayda Azərbaycan nəsrinin son beş ildəki nailiyyət-
lərini əhatə edən məruzəsi iştirakçılar tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb. 

Həm elmi yaradıcılığında, həm də ictimai fəaliyyətində Bəkir 
Nəbiyev həmişə humanist idealların qorunmasına xidmət göstərib, 
sülhə, əmin-amanlığa çalışıb. Bütün bunlara görə “Xalqlar dostlu-
ğu” ordeni ilə təltif edilib. Sovet Sülhü Müdafiə Komitəsinin nüma-
yəndə heyətinin rəhbəri kimi Yunanıstanda olub. 1994-cü ildən 
Ədəbiyyatşünaslıq üzrə Respublika Əlaqələndirmə Şurasının sədri 
işləyib. Yenə həmin ildən kiçik bir fasilə ilə Azərbaycan EA-da 
Ədəbiyyatşünaslıq sahəsində filologiya elmləri doktoru alimlik də-
rəcəsi verən İxtisaslaşmış Elmi Şuranın üzvü olub. O, 1994-cü ildə 



 ∼14∼

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevi müşayiət edən 
nümayəndə heyətinin tərkibində Səudiyyə Ərəbistanına gedib, Mək-
kədə müqəddəs Kəbəni, Mədinədə Məhəmməd peyğəmbərin qəbrini 
ziyarət edib. Azərbaycan Yazıçılarının X qurultayında Yazıçılar 
Birliyi Ağsaqqallar Şurasının üzvü seçilib. 

Bəkir Nəbiyev 2000-ci ildə ümummilli lider H.Əliyevin sə-
rəncamı ilə “Şöhrət” ordeni almış, 2005-ci ildə prezitentimiz            
İlham Əliyev onu “İstiqlal” ordeni ilə təltif etmişdir. 

2003-cü ildən AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutun-
da direktor vəzifəsində çalışan Bəkir Nəbiyev bu elm ocağının yeni-
dən qurulmasında müstəsna xidmətlər göstərib. Bu müddətdə altı-
cildlik “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”nin dörd cildi çapdan çıxıb. 
Əsas müəlliflərindən və redaktorlarından biri olduğu 30 cildlik 
“Türk dünyası ədəbiyyatı tarixi” (Ankara) oxuculara təqdim olunub. 

Bəkir müəllim Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi nəzdində Elmi 
Dini Şuranın, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti nəzdində 
Azərbaycan Dövlət dilinin tətbiqi üzrə Hökumət Komissiyasının, 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyində təsis edilmiş 50 cild-
lik “Azərbaycan ədəbiyyatı” nəşrinin Redaksiya Şurasının, Azər-
baycan Respublikasının “Heydər Əliyev mükafatı” üzrə Dövlət Ko-
missiyasının, AMEA-nın Rəyasət Heyəti yanında Terminologiya 
Komissiyası bürosunun və Adlar-Soyadlar xüsusi komissiyasının 
üzvü kimi fəaliyyətini davam etdirib. 2007-ci ildən Bəkir Nəbiyev 
AMEA-nın müşaviri təyin edilib. 2009-cu ildə beşcildlik “Seçilmiş 
əsərləri” çapdan çıxıb. Eyni zamanda o, prezident təqaüdçüsü, müs-
təqil Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mükafatı laureatı olub. 

Akademik Bəkir Nəbiyevin elmi-ictimai fəaliyyətini, cəmiy-
yətdəki mövqeyini, insanlara münasibətini sözün həqiqi mənasında 
unikal bir hadisə, əsil örnək kimi dəyərləndirə bilərik. Altmış ilə 
yaxındır ki, o, tənqid və ədəbiyyatşünaslığımızın zənginləşməsində, 
nəzəri bazasının, fakt-sənət mənzərəsinin genişləndirilməsində, 
metodoloji quruculuğunda müstəsna xidmətlər göstərib. Dünyanın 
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müxtəlif ölkələrində – Şərqdə və Qərbdə keçirilən beynəlxalq kon-
franslarda, simpoziumlarda, müxtəlif yığıncaqlarda Azərbaycan el-
mini ləyaqətlə təmsil edib, müstəqil dövlətimizin humanitar siyasə-
tinin təbliğində əlindən gələni əsirgəməyib. 

Bu zəngin həyat təcrübəsinin nəticəsidir ki, bəzi məmurlar ki-
mi qapısı insanların üzünə bağlanmayıb. AMEA-nın Nizami adına 
Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru kimi qapısı onun qəbuluna gələn-
lərin üzünə həmişə açıq olub. Bu qapını heç kəs bağlı görməyib. Nə 
qədər vacib işi olsa da, kimliyindən asılı olmayaraq, qəbuluna gə-
lənləri nigaran qoymayıb, onu içəri dəvət edib, imkanı daxilində 
məsələni elə yerindəcə həll edib. Xidməti otağında o həmişə nəsə 
yazıb, müxtəlif sənədləri nəzərdən keçirib, hansısa müşavirəyə ha-
zırlaşıb, hətta yazı stolunun üstündə bir neçə dəfə ərəb əlifbası ilə 
yazılan qalın qəzet dəstini də görmüşəm. Bu qədər gərgin işin 
içində vaxt tapıb bir əsr əvvəl çıxan qəzet dəstini bir-bir vərəqləyib 
nəyisə axtarması onun işgüzarlığının və elmi potensialının səviy-
yəsini göstərir. 

İndiyə kimi akademik Bəkir Nəbiyevin 800-dən çox elmi və 
publisistik məqaləsi, 50-dən çox kitabı işıq üzü görüb. Dərin nəzəri 
ümumiləşdirmələrlə ədəbi-tarixi sənədlərin, səlist publisistik üslubun 
vəhdətindən doğan yaradıcılıq manerası onu başqalarından fərqlən-
dirir. Nizami Cəfərovun sözləri ilə desək, «təmkinli bir mədəniyyət, 
maarifçilik əxlaqı, təvazökarlıq, işgüzarlıq ehtirası» Bəkir Nəbiyevi 
ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslığımızda mötəbər bir zirvəyə yüksəl-
dib. Elmi yaradıcılığının əsasında dayanan incə, mənalı yumor, sözün 
müxtəlif çalarlarından bacarıqla istifalə etmək, hətta dərin, fəlsəfi 
məzmunlu fikir və mətləbləri sadə dildə oxuculara çatdıra bilmək mə-
harəti onun istedadının çoxcəhətliliyindən xəbər verir. 

Bir müddət «Kommunist» və «Azərbaycan gəncləri» qəzetin-
də müxtəlif vəzifələrdə işləməsi Bəkir Nəbiyevin əsasən mətbuat 
fəaliyyətinə xas olan çevik və dinamik yazı üslubunun formalaşma-
sına səbəb olub. O nəzəri təfəkkür tipinin məhsulu olan analitik 
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təhlillərində və dəyərləndirmələrində də bəzən bədii –publisistik 
başlanğıcdan istifadə edir, oxucunun diqqətini cəlb edir, mətləbin, 
sənətkar fərdiyyətinin özünəməxsus cəhətlərinin qavranılmasına na-
il olur. Məsələn, böyük şairimiz Məmməd Araz haqqında yazdığı 
məqalələrinin birinə çox uğurlu, bədii-publisistik bir başlangıc se-
çib: «Altmış il bundan əvvəl Şahbuzun Nurs kəndində, el-obada xü-
susi hörmət və ehtiram sahibi olan İnfil kişinin ailəsində Məmməd 
adlı qarabuğdayi, qara gözlü, çəlimsiz bir uşaq dünyaya göz açanda 
atası və anası bəlkə də heç ağıllarına belə gətirməzdilər ki, o, böyü-
yüb şair olacaq. (68) 

Bundan sonra müəllif əsil mətləbə keçir, Məmməd Araz yara-
dıcılığının əsas cəhətləri barəsində orijinal fikirlər səsləndirir. Hə-
min məqalənin başlığı da bədiiliyi və şairanəliyi ilə fərqlənir – «Şei-
rimizin xan çinarı». Eyni uğurlu sərlövhə və başlanğıc seçiminə ali-
min başqa yazılarında da rast gəlirik. Xanımana Əlibəylinin ikicild-
lik «Seçilmiş əsərləri»nə yazdığı müqəddimənin sərlövhəsi belədir: 
«Uşaq ədəbiyyatımızın xanım anası». Elə məqalənin sərlövhə-
sindəcə alletrasiya yaradır, adi bir sərlövhədə təhlil predmeti ilə 
bağlı konkret fikir söylənilir. Ədəbiyyatşınaslığımızda bu cur ma-
raqlı yazı üslubundan vaxtilə mərhum tədqiqatçımız prof. Mikayıl 
Rəfili istifadə edib. Ancaq bu gün həmin tendensiyanı Bəkir Nəbi-
yev başqa bir tarixi şəraitdə, başqa ədəbi mühitdə uğurla davam 
etdirir, ədəbi fikrimizdəki müsbət ənənələrə yeni çalarlar gətirir. 

Bəkir Nəbiyevin ilk məqaləsi 1951-ci ildə yazılıb. İlk iri-
həcmli əsəri ilk professional ədəbiyyatşünasımız F.Köçərlinin həyat 
və yaradıcılığı ilə bağlı olan «Görkəmli tənqidçi və ədəbiyyatşünas» 
(1963) monoqrafiyasıdır. «İlk» sözünü iki cümlədə üç dəfə təkrar 
etməyimizin xüsusi mənası var. Akademik Bəkir Nəbiyevin elmi-
ədəbi fəaliyyətini xarakterizə edərkən bu sözdən sıx-sıx istifadə 
etməmək mümkün deyil. Həmin mövzunu o, fəaliyyətinin sonrakı 
dövrlərində də davam etdirib, növbəti məqalələrində bu böyük ədə-
biyyat adamının çoxtərəfli yaradıcılığının yeni cəhətlərini üzə 
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çıxarıb ki, bu da səbəbsiz deyil. Bildiyimiz kimi, F.Köçərli bütün 
həyatını Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi materiallarının toplanmasına 
və tədqiqinə sərf edib. Ədəbiyyatşünaslığımıza müasir ədəbiyyat ta-
rixçiliyi meyarları gətirib. Böyük səbr və təmkinlə milli ədəbiyyat-
şünaslıq ənənəsi yaradıb və onun gələcək inkişaf istiqamətini müəy-
yənləşdirib, ədəbiyyat tariximizin metodoloji quruculuğunun əsasını 
qoyub. 

Bəkir Nəbiyevin F.Köçərli yaradıcılığına bu qədər diqqət yetir-
məsi, onun elmi fəaliyyətinə ayrıca monoqrafiya həsr etməsi xüsusi 
məna daşıyır. F.Köçərli irsi ona bir istinad nöqtəsi kimi gərək olub. 
Tənqid və ədəbiyyatşınaslıqdakı ənənələrə dərin bələdçiliyi sayəsində 
ədəbi konsepsiya və mülahizələrində həmişə düzgün mövqe tutub, 
obyektiv reallıqdan çıxış edib. 60 illik ədəbiyyatşünaslıq fəaliyyətin-
də həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət baxımından bu qədər məhsuldar 
işləməsinin səbəblərini də burada axtarmaq lazımdır. 

Keçən əsrin 50-ci illərinin əvvəllərindən yeni yüzilliyin, mi-
nilliyin ilk onilliyinə qədər olan yarım əsrdən də çox zaman kəsiyin-
də o, ildən-ilə, onillikdən onilliyə fərdi yaradıcılıq üslubunu cilala-
yıb, tənqid və ədəbiyyatşünaslığımızın yeni bir zirvəsini yaradıb. 80 
yaşında da akademik Bəkir Nəbiyev elmi axtarışlarını və müasir 
ədəbi-tarixi prosesin izlənilməsini gənclik şövqü və həvəsi ilə da-
vam etdirib, yeni əsrin, yeni minilliyin ədəbiyyatımıza gətirdiyi 
təzəlikləri həssaslıqla duyub, bədii təfəkkür məhsulunu elm dilinə 
çevirib, ədəbi dəyərlərimizin gələcək nəsillərə ötürülməsində yaxın-
dan iştirak edib. 

Tədqiqatçılar belə bir fikir səsləndirir ki, F.Köçərli həcminə 
görə böyük bir tədqiqat institunun uzun illər yerinə yetirə bilmədiyi 
işi başa çatdırmışdır. F.Köçərlinin elmi irsini, vətəndaşlıq mövqeyi-
ni örnək kimi qəbul edən, onun davamçılarından olan akademik Bə-
kir Nəbiyev haqqında da eyni sözləri işlədə bilərik. Təkcə irihəcmli 
monoqrafiyalarını, elmi və publisistik məqalələrini nəzərdən keçir-
sək, çox böyük siyahı alınar. Onun ədəbiyyatşünaslıq və elmi-
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təşkilatçılıq fəaliyyəti imkan verir ki, biz bu gün alimin gördüyü 
işin miqyasını, 60 illik elmi tədqiqaçılıq fəaliyyətini bütöv bir elmi 
tədqiqat qrupunun 60 ildə görə biləcəyi işlə müqayisə edək. Müxtə-
lif illərdə nəşr olunan «Görkəmli tənqidçi və ədəbiyyatşünas» 
(1963), «Süngüyə çevrilən qələm» (1970), «Tənqid və ədəbi pro-
ses» (1976), «Böyük Vətən Müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı» 
(1977), «Kamalın təntənəsi» (1981), «Söz ürəkdən gələndə» (1984), 
«Roman və müasir qəhrəman» (1987), «Özümüzdən başlayaq» 
(1990), «Əhməd Cavad» (1993), «Didərgin şair» (1995), «Çətin 
yollarda» (2000), «İstiqlal şairi» (2001), «Xəzan vurmasın» (2006), 
«El ağsaqqalı» (2007), «Seçilmiş əsərlər»i (5 cilddə, 2009), «Elmlə 
şeir qovuşanda» (2011) və sair kitabları ilə o, tənqid və ədəbiyyat-
şünaslığımızın patriarxına çevrilib. 

Akademik Bəkir Nəbiyevin elmi yaradıcılıq diapozonu çox 
genişdir. Ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslığımızın, bədii nəsrimizin, 
dramaturgiyamızın, çağdaş şeirimizin elə bir problemi yoxdur ki, 
Bəkir Nəbiyev ona toxunmasın. Bu zəngin elmi irsdə təmsil olu-
nanlar – Xan qızı Natəvan, «Molla Nəsrəddin və mollanəsrəddin»çi 
ədiblər, H.Cavid, Ə.Cavad, A.İldırım, A.Şaiq, Azərbaycan mühaci-
rət ədəbiyyatı, S.Rüstəm, S.Vurğun, M.Müşfiq, M.İbrahimov, 
R.Rza, M.Dilbazi, X.Rza, Ə.Vahid, H. Abbaszadə, N.Xəzri, V.Ba-
banlı, Ə.Kürçaylı, Ə.Məmmədxanlı, R.Zəbioğlu ədəbiyyatımızın 
müxtəlif nəsillərinə mənsubdurlar. Onların hər biri ədəbiyyatımızda 
öz sözünü deyən, öz yaradıcılıq üslubu olan sənətkarlardır. Bəkir 
Nəbiyev yazılarında həmin ədəbi şəxsiyyətlərin bədii irsinin ədə-
biyyat tariximizdəki mövqeyini obyektiv-tarixi mövqedən çox dü-
rüst müəyyənləşdirib. Təkcə bədii təfəkkür sahəsi ilə deyil, tənqid 
və ədəbiyyatşünaslıq tariximizin də tanınmış simaları haqqında də-
yərli fikirlər söyləyib. Bu sırada F.Köçərli, M.Arif, Ə.Şərif, 
M.C.Paşayev, Ə.Mirəhmədov, S.Əsədullayev, Y.Qarayev, T.Kərim-
li və başqalarının tənqid və ədəbiyyatşünaslığımızdakı yeri və 
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rolunu göstərməsini də nəzərə alsaq, bu universallığın real mənzərə-
si ilə bağlı konkret fikir formalaşdıra bilərik. 

Bu mənada o müasir ədəbiyyat elmimizin metodoloji qurucu-
luğunun önündə dayanan görkəmli ədəbiyyat xadimidir. Azərbay-
can Yazıçılar İttifaqının müxtəlif qurultaylarında Bəkir Nəbiyev ya-
xından iştirak etmiş, dərin məzmunlu məruzə və çıxışları ilə ədəbi-
tarixi prosesi yeni ədəbi mövqeyə çıxarmağa çalışmışdır. Həmin 
çıxışlara ümumi nəzər salsaq görərik ki, B.Nəbiyev bir qayda olaraq 
diqqətini daha çox ədəbiyyatdakı yeni meyllərə yönəldir, müasir 
janrların, zamanın sınağına çəkilən bədii üsulların inkişafını istiqa-
mətləndirir. Azərbaycan Yazıçılarının V qurultayındakı "Uşaq ədə-
biyyatını böyük tələblər səviyyəsinə" adlı irihəcmli çıxışında Bəkir 
Nəbiyev qeyd edir ki, zamanın özünün elmi-fantastik janra geniş 
material və pərvəriş verdiyi son illərdə Azərbaycan uşaq ədəbiyya-
tında bu janr geriləməyə üz qoymuşdur. Vaxtilə bu sahədə qələm 
çalan yazıçılar demək olar ki, susmuşlar. (47) Tədqiqatçı elmi-fan-
tastik janrı daha da genişləndirməyin vacib olduğunu deyir, eyni za-
manda, bu janrda yazılan əsərlərin konkret elmi-texniki yeniliklərə 
əsaslanmasını, reallığa yaxın olmasını vacib hesab edir. 

B.Nəbiyevin fikrincə, belə mövzuda yazılan əsərlər buludların 
üzərində büllur saraylar qurmaq kimi boş xəyallardan ibarət olma-
malı, elmi əsaslara istinad etməli, fantastik əsərlərdə təsvir edilən 
nailliyyətlərin əldə edilə biləcəyi inandırıcı, cazibədar görünməlidir. 
Alimin həmin fikirləri bu gün də öz aktuallığını saxlayır və deyə 
bilərik ki, yazıçılar qurultayındakı çıxış müstəqillik dövrü uşaq ədə-
biyyatımızın inkişafını stimullaşdıra biləcək səviyyədədir. 

Keçən əsrin 80-ci illərindən Azərbaycan MEA-nın Nizami 
adına Ədəbiyyat İnstitutunda çoxcildlik yeni ədəbiyyat tarixi üzə-
rində iş gedirdi. Müxtəlif səbəblərdən bu fundamental ədəbiyyat ta-
rixinin hazırlanması ləngiyirdi. Hətta müstəqillik illərində də bu va-
cib işi həyata keçirmək mümkün olmurdu. Bəkir Nəbiyev 2003-cü 
ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitunun direktoru vəzifəsində fəa-
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liyyət göstərdiyi ilk günlərdən vaxtilə tilsimə düşmüş yeni ədəbiy-
yat tarixinin hazırlanmasını sürətləndirdi. Ən əvvəl təşkilati işləri 
yoluna qoydu. Çox keçmədən çoxcildlik ədəbiyat tarixinin dörd cil-
di işıq üzü gördü. Növbəti cildlər yəqin ki, yaxın vaxtlarda oxucu-
lara çatdırılacaq. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İ.Əliyevin sə-
rəncamı ilə klassik və müasir ədəbiyyatın yeni əlifba ilə nəşri əsri-
mizin ən böyük mədəni hadisəsidir. Birmənalı olaraq deyə bilərik 
ki, bu böyük işin də əsas ağırlığı Bəkir Nəbiyevin və həmkarlarının 
çiyninə düşüb. Həmin kitabların bir hissəsinə şəxsən özü müqəddi-
mələr və şərhlər yazıb. Ümumilli liderimiz H.Əliyevin ədəbiyyata 
dair qənaətləri ilə bağlı maraqlı və məzmunlu kitab da Bəkir Nəbi-
yevin rəhbərliyi altında meydana gəlib. Kitabdakı yazıların müəllif-
ləri o – özü, Vilayət Quliyev, Teymur Kərimli, Nizaməddin Şəmsi-
zadə, Məhərrəm Qasımlı, Nikpur Cabbarlı Respublika Dövlət 
Mükafatına layiq görülüblər. Alim 2000-ci ildə ümummilli lideri-
miz Heydər Əliyev tərəfindən «Şöhrət» ordeni, 2005-ci ildə isə 
onun layiqli davamçısı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cə-
nab İlham Əliyev tərəfindən «İstiqlal» ordeni ilə təltif olunub. 

80-in müdriklik zirvəsində də Bəkir Nəbiyev yaşından çox ca-
van görünüb. Son bir neçə ildə yazdığı irihəcmli monoqrafiyaları, 
onlarla məqalələri də bunu təsdiq edir. Xeyirxahlığı, təmkini, insan-
larla ünsiyyət yaratmaq bacarığı onu həmişə cavan saxlayıb. O, hər 
gün idarəyə hamıdan əvvəl gəlib, hamıdan sonra gedib. Bu, akade-
mik Bəkir Nəbiyevin adi iş rejiminə çevrilib. 
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1.2. Obyektivlikdən, prinsipiallıqdan  

başlayan yol 
 
Keçən əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycan ədəbi tənqidi öz 

estetik, ictimai-sosial fəallığını ortaya qoydu, hətta ədəbiyyat tarix-
çiliyinin də vəzifə və funksiyalarını öz üzərinə götürdü. Ədəbi tən-
qid təkcə çağdaş ədəbi prosesi izləməklə, onun yaradıcılıq nailiyyət-
lərini ümumiləşdirməklə fəaliyyətini məhdudlaşdırmadı. Ədəbiyyat 
tarixinin dövrləşdirilməsi, ədəbi - tarixi ənənələri, bədii yaradıcılıq 
metodları və cərəyanları ədəbi tənqidin tədqiqat predmetinə çev-
rildi. Marksist estetikanın nəzəri-metodoloji əsaslarından irəli gələn 
müəyyən nöqsanlara baxmayaraq, milli tənqid ədəbi-tarixi proses-
dəki missiyasını ləyaqətlə yerinə yetirdi. 

Təəssüf ki, 30-cu illər repressiyaları bu prosesin normal inki-
şafını pozdu. 20-30-cu illər tənqidində öz izini qoyan Əli Nazim, 
Bəkir Çobanzadə, Hənəfi Zeynallı, Cabbar Əfəndizadə, Atababa 
Musaxanlı və başqaları ağır repressiyalara məruz qaldılar. Onların 
bir qismi fiziki cəhətdən məhv edildi, bəziləri sürgün həyatı keçir-
məyə məcbur oldular. Növbəti iki onillikdə - XX əsrin 40-50-ci 
illərində sovet rejimi humanitar elm sahələri üzərində nəzarətini da-
ha da gücləndirdi. 

Əvvəlki onilliklərdə əsası qoyulan repressiyalar, ədəbi ifşalar 
daha dözülməz şəkildə davam etdirildi. Xüsusən ÜİK(b)P-nın 
«Zvezda» və «Leninqrad» jurnalları haqqında» 14 avqust 1946-cı il, 
«Böyük həyat» kinofilmi haqqında», «Dram teatrlarının repertuarla-
rı haqqında» qərarları ədəbi tənqidin fəaliyyətini daha da çətinləş-
dirdi. Qərarlarda ədəbiyyatın partiyalılığı prinsipi, onun ideya saf-
lığı uğrunda xalqa zidd olan məfkurəvi meyllərə qarşı mübarizə 
pərdəsi altında müttəfiq respublikalarda azadfikirliliyə, milli ideya-
lara və təmayüllərə qarşı total hücumlar həyata keçirildi. Bədii dü-
şüncənin buxovlanması, ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslığın estetik 
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prinsiplərinin siyasiləşməsi nəticədə konfliktsizlik nəzəriyyəsi mey-
dana çıxdı. 

İttifaq miqyasında tüğyan edən totalitar təfəkkür tipi Azərbay-
canda da sənət və ədəbiyyata zorla tətbiq olundu. ÜİK(b)P Mərkəzi 
Komitəsinin ideoloji məsələlərə dair həmin qərarlarından sonra 
Azərbaycan K(b)P Mərkəzi Komitəsi «Azərbaycan sovet ədəbiyya-
tının vəziyyəti və onu yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında» 22 av-
qust 1948-ci il tarixli qərar verdi. Qərarda bir sıra yazıçıların xalqın 
tələblərindən geri qaldığı, ədəbi tənqidin dözülməz vəziyyətdə 
olduğu, ədəbi prosesi sağlam məcraya yönəldə bilmədiyi haqqında 
əsassız iddialar irəli sürüldü 

Şübhəsiz ki, ədəbiyyat və incəsənətin fəaliyyəti ilə bağlı olan 
bu qərarlar 40-50-ci illər ədəbi prosesinin, tənqidinin normal inkişa-
fına imkan vermədi. Ədəbiyyat elmində keçmişin ədəbi hadisələrini 
idealizə etmək, sənətkarların tarixən məhdud cəhətlərini üzə çıxar-
maq, ədəbi əsərlərə və folklora qeyri-marksist münasibət göstərmək, 
süni şəkildə tarixi yaxşılaşdırmaq, burjua elminin nəticələri və id-
dialarına barışdırıcı, qeyri-tənqidi yanaşmaq iddiası ilə Azərbaycan 
tənqid və ədəbiyyatşünaslığı ciddi ittihamlarla üzləşdi. Bu məsələ-
lərdə M.Arif, C.Cəfərov, H.Araslı, F.Qasımzadə, M.Cəlal, Ə.Səid-
zadə, H.Orucəli kimi peşəkar tənqidçi və ədəbiyyatşünaslar müxtəlif 
ədəbi ittihamlardan kənar qala bilmədilər. 

Haqsız tənqid dalğası Heydər Hüseynovdan da yan keçmədi. 
Filosofun «XIX əsrdə Azərbaycanda ictimai və fəlsəfi fikir tarixin-
dən» əsəri zərərli, burjua millətçiliyi ruhunda yazılan bir əsər kimi 
qiymətləndirildi. M.Rzaquluzadə, H.Araslı və Ə.Dəmirçizadənin 
«Dədə Qorqud» dastanını idealizə etdikləri, M.C.Cəfərovun 
«M.F.Axundovun ədəbi-tənqidi görüşləri» kitabında ciddi ideya 
səhvləri buraxdığı iddia edildi. 

Marksist estetikanın sinfi düşmən axtarışları ədəbiyyat və 
incəsənətin bütün sahələri kimi, ədəbi tənqiddən də ehtiyatlı müna-
sibət tələb edirdi. Nəticədə, ədəbi tənqidlə məşğul olmağın qorxulu 
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bir iş olduğunu yəqin edən tənqidçilərin əksəriyyəti klassik ədə-
biyyat tarixinin tədqiqinə üstünlük verdi. B.Nəbiyevin tənqidçilik 
fəaliyyətinin ilk mərhələsi belə çətin bir dövrə təsadüf edirdi.    
1951-ci ildə Həsən Seyidbəylinin eyniadlı povesti haqqında yazdığı 
«Kənd həkimi» sərlövhəli (11) ilk məqaləsindən bu günə kimi yaz-
dığı əsərləri ilə o düz 60 ildir ki, ədəbi tənqidimizin ağırlığını 
çiynində daşıyıb, ədəbi tənqidin ədəbi prosesin önündə getməsinə 
çalışıb, ədəbi prosesdəki sağlam və novator meylləri layiqincə 
qiymətləndirib, onu istiqamətləndirib. 

Bəkir Nəbiyevin bir ədəbiyyat mütəxəssisi, mütəfəkkir alim 
kimi xoşbəxtliyi budur ki, onun elmi fəaliyyəti müasir tənqid və 
ədəbiyyatşünaslığımızın son 60 illik inkişaf dövrü ilə bağlıdır. Ya-
rım əsrdən də çox bir zaman məsafəsində o, çağdaş ədəbi-tarixi pro-
sesin müxtəlif sahələri – tənqid, ədəbiyyatşünaslıq, bədii tərcümə və 
onun nəzəriyyəsi, ədəbi əlaqələr, muzeyşünaslıq, teatr estetikası ilə 
ardıcıl məşğul olub. Müxtəlif ədəbi janrlardakı nailiyyətləri ümumi-
ləşdirməklə yanaşı, bu sahədəki ayrı-ayrı nöqsan və çatışmazlıqları 
vaxtında aşkar edərək, onların aradan qaldırılmasına çalışıb. 

Bir tənqidçi kimi Bəkir Nəbiyev öz üzərinə düşən vəzifəni 
yaxşı dərk edib. Nəzəri təfəkkürünün dərinliyi, analitik təhlillərə daha 
çox meyl etməsi, ədəbi fakta diqqətli və qayğılı münasibət bəsləməsi, 
hər hansı elmi mətləbi daha sadə, asan qavranılacaq yolla ifadə etmək 
bacarığı onun tənqidçilik fəaliyyətinə xas olan cəhətlərdir. İlk ədəbi 
tənqidi məqalələr toplusundan ibarət olan «Müasirlik və sənətkarlıq 
uğrunda (1966) kitabından üzübəri çap etdirdiyi müxtəlif kitabları 
onun tənqidçi fərdiyyətinin özünəməxsusluğunu təsdiq edir. 

Bəkir Nəbiyevin tənqidçlik fəaliyyətində dinamiklik, çeviklik, 
ədəbi dəyərlərə hörmətlə yanaşmaq meyli əsas amil kimi diqqəti 
cəlb edir. Çap olunmuş əsərlərinin sayı və siyahısı heyrət doğurur. 
Onlarla kitab və yüzlərlə məqalələrində alimin elmi marağının miq-
yası aşkar görünür: «Fundamentallıq, yoxsa carilik və fövqilik, mu-
zey, ya mətbuat – onların hər ikisi bu üslubda qəribə bir vəhdət, 
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bütövlük təşkil edir. Çalarda, koloritdə nisbətin üstünlüyünü isə 
mən çevikliyin tərəfində görərdim. Bəkir ilk məhəbbətini tənqiddə 
tapıb və bu məhəbbətə axıra qədər sadiq qalıb. Lakin üslubun tər-
zindən və çalarından asılı olmayaraq, tənqidçinin önəmli əsərlərinin 
hamısı ədəbiyyatın və onun tarixinin təməl problemlərinə həsr olu-
nub. Bunlarda ədəbi-elmi dəyərlər mənəvi dəyərlərlə həmişə vəhdət, 
həmişə sintez təşkil edir». (102, 59) 

Bəkir Nəbiyev ədəbi prosesdə müasirliyə həmişə diqqət ye-
tirir, ədəbiyyatımızda yeni ədəbi hadisələrə fəal reaksiya verir, gənc 
şair və yazıçıları sağlam ədəbi məcrəya yönəltməyə çalışır. Əli Kə-
rimin ədəbi mühitdə o qədər də tanınmadığı 50-ci illərin əvvəllərin-
də tənqidçi şairin yaradıcılığındakı çağdaş düşüncə tərzini hamıdan 
əvvəl görüb, «Ümidverən şair» (9) məqaləsində Ə.Kərimin əsərlə-
rində həyatı dərindən əks etdirməsini, bəzilərinin görə bilmədiyi 
şeyləri öz həssas şair gözləri ilə müşahidə etməsini, şeirlərinin tərbi-
yəvi əhəmiyyətini, həyat hadisələrini inandırıcı vermək qabiliyyətini 
xüsusi qeyd etmişdir. Məqalədə şairin «Poçtalyon», «Mühəndis və 
dəniz», «Qələbə simfoniyası», «Qaytar ana borcunu» və s. şeirləri-
nin xüsusiyyətləri haqqında maraqlı və orijinal fikirlərlə rastlaşırıq. 

Azərbaycan poeziyasının yaradıcılıq axtarışlarına, yeni mey-
dana çıxan ədəbi üslub və sənətkarlıq xüsusiyyətlərinə B.Nəbiyev 
həmişə diqqət və qayğı ilə yanaşmış, Y.Qarayev demişkən, bu sahə-
də “radar həssaslığı” göstərmişdir. Şeirin əsas keyfiyyətini həyatı 
doğru-düzgün əks etdirməsində, müxtəlif poetik vasitələrlə duyğu-
lara təsir göstərməsində, müasir və mübariz ruhda olmasında gör-
müşdür. Bu cəhətdən «Şeirimizi günün səviyyəsinə qaldıraq» (16) 
məqaləsi haqqında ayrıca danışmağa ehtiyac var. Məqalədə müəllif 
ədəbi ənənələrlə novator meyllərin dialektik vəhdətini üzə çıxarır, 
hər cür mütərəqqi ideya, estetik fikrin həyatın özündən, onun öz 
məzmununan meydana çıxdığını deyir. Tənqidçi ənənəvi şeir for-
malarının S.Vurğunun adı ilə bağlı olan ənənələrini aydınlaşdırmaq-
la yanaşı, əsasən R.Rzanın ədəbi irsi ilə bağlı olan sərbəst şeir 
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istiqamətinin də müxtəlif problemlərinə və yaradıcılıq axtarışlarına 
münasibət bildirir. 

Məqalədə B.Nəbiyev yeni yaranan poeziya nümunələrinin bir 
qisminin ideya-sənətkarlıq baxımından zəif cəhətlərini də nəzərə 
çatdırıb, M.Rahimin «Üzüm bağında», «Ayrıdır yollarımız», R.Rza-
nın «101 gecə», «Dəniz və damla» şeirləri ona görə tənqid olunub 
ki, bu şeirlərin həyati əsasları zəifdir. 

50-ci illərdə ADU-nun aspiranturasında elmi fəaliyyətə başla-
dığı illərdə B.Nəbiyev gənc tənqidçi və ədəbiyyatşünasların keçmiş 
İttifaqın müxtəlif şəhərlərində keçirilən beynəlxalq miqyaslı kon-
frans və yığıncaqlarda çıxışlar edir, öz dərin məzmunlu məruzələri 
ilə dinləyicilərin rəğbətini qazanırdı. O, 1957-ci ildə tələbələrin və 
gənclərin Moskvada keçirilən altıncı Ümumittifaq festivalında işti-
rak etmiş, Çexoslovakiya, ABŞ, Hindistan, Almaniya Federativ 
Respublikası, İraq, habelə başqa ölkələrin digər nümayəndələrinin 
qatıldığı Ümumdünya festivalında "Azərbaycan ədəbiyyatının inki-
şafı: ənənə və novatorluq" adlı məruzə ilə diqqəti cəlb etmişdir. 

Müşavirədə geniş elmi diskussiyalar aparılmış, ənənə və no-
vatorluq ətrafında bəzən bir-birinə zidd olan fikirlər söylənmişdir. 
Paris Universitetinin təmsilçisi Ksaven Lervil-Anjer belə bir fikir 
irəli sürmüşdür ki, yazıçı ancaq hər cür ənənədən uzaqlaşmaq yolu 
ilə nə isə yeni bir şey yarada bilər. Başqa bir tənqidçi Pyer Şabrol 
ondan fərqli mövqe nümayiş etdirərək, dünya mədəniyyətinin çox 
qiymətli incilərini dərindən öyrənmədən sənətkar heç bir nailiyyət 
əldə etməz demişdir. Hətta konfransda marksist estetika haqlı tən-
qidlərə məruz qalmışdır. İngiltərə nümayəndəsi Bilyam Mur daha 
sərt mövqe tutaraq sovet tənqidçilərinin bədii əsərləri təhlil edərkən 
heç bir ədəbi-estetik meyarı nəzərə almadan ancaq siyasi amillər 
əsasında fəaliyyət göstərdiyini bildirmişdir. B.Nəbiyev "Ənənə və 
novatorluq problemi haqqında" məqaləsində beynəlxalq müşavirə-
dəki bir sıra kəskin ruhlu çıxışları ətraflı təhlil etmişdir. 50-ci illərdə 
totalitar təfəkkür tipinin davam etdiyi bir dövrdə bu cür siyasi 
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məsələləri mətbuata çıxarmaq asan deyildi. 
B.Nəbiyevin ilk məqalələrindən hiss olunur ki, tənqidçi ədəbi 

şəxsiyyətlərin ədəbiyyat tariximizdəki mövqeyini düzgün təyin et-
məyə üstünlük verir, bu sahədə yersiz təriflərə, qeyri dəqiq və yerin-
də olmayan fikirlərə qarşı çıxır. "Çoban Əfqanın şeirləri" məqalə-
sində Şair «Çoban Əfqan" kitabına müqəddimə yazan Həsən Qası-
mova onu irad tutur ki, o, müqəddimədə "Çoban Əfqandan əvvəl 
yaşayan və ya onun müasiri olan bütün söz ustadları öz yaradıcılı-
ğında dovrün ictimai və siyasi məsələlərinə toxunub xalqın keçirdi-
yi ağır günləri tərənnüm etmişlərsə də, lakin onlardan heç biri bu 
cəhətdən şair Əfqanın səviyyəsində dura bilməmişdir» (10) – deyə 
hədsiz mübaliğəyə, yersiz gətirilmiş sitatlara yol vermişdir. 

Ədəbi fakt və onun nəzəri təfəkkür işığında dərki Bəkir Nəbi-
yevin ədəbi tənqidi irsini səciyyələndirən başlıca xüsusiyyətdir. İlk 
tənqidçilik fəaliyyətindən çağdaş günümüzə kimi o, tənqid və 
ədəbiyyatşünaslığın bu əzəli prinsiplərinə əməl edib, bədii təfəkkür 
faktoruna qayğılı və qərəzsiz münasibəti ilə diqqəti çəkib. Tənqid-
çinin 50-ci illərdəki yaradıcılığından görürük ki, bədii əsərlərdə 
sənətkarlıq məsələlərinin zəifliyi, obrazların quru və sxematik çıx-
ması tənqidçini narahat edir. O vaxt marksist estetika daha çox ideo-
loji-siyasi amillərə diqqət yetirdiyinə, məfkurə mübarizəsini önə 
çəkdiyinə görə, sənətkarlıq məsələləri arxa plana keçmişdi. Odur ki, 
yeni yaranan əsərlərdə konfliktin zəifliyi, mənəvi dəyərlərə diqqətin 
azalması ədəbi prosesdə başlıca nöqsan kimi özünü göstərirdi. "Ya-
radıcılıqda tələbkar olmalı" (1954) məqaləsində Bəkir Nəbiyev na-
rahatçılıq yaradan həmin problemə aydınlıq gətirməyə çalışmış, 
Ə.Abbasovun yeni yaranan əsərləri timsalında 50-ci illər şeirimizin 
poetik axtarışlar yolunu açıqlamağa çalışmışdır: «Çox yazmaq hələ 
yaxşı yazmaq deyil» – deyən tən-qidçi Ə.Abbasovun son iki poema-
sının – "Qırmızı bayraqlı gəmi", "Qəhrəman ana" əsərlərinin sənət-
karlıq baxımından çox zəif olduğu qənaətinə gəlib. "Qəhrəman ana" 
poemasının nöqsanları məqalədə belə ümumiləşdirilir: "Braziliyanın 
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sadə adamlarının sülh uğrunda mübarizəsinə dair bir hadisə götür-
müş və bu hadisənin fonunda həmin xalqın haqq işinin qələbəsinə 
inamını, mübarizədəki qüdrət və qətiyyətini əks etdirməyə səy gös-
tərmişdir. Lakin şairin bu təşəbbüsünə və göstərdiyi az-çox səyinə 
baxmayaraq, poema indiki halında oxucuları təmin etmir. Çünki nə 
əsərinin ümumi bədii səviyyəsi, nə də onun baş qəhrəmanı qəzet 
materialındakı məlumatdan irəli gedə bilməmişdir."(12) 

"Həyat poeziyası" (1963) məqaləsində B.Nəbiyev Mirvarid 
Dilbazinin Azərbaycan Dövləğ Nəşriyyatının "Şairin kitabxanası" 
seriyasından çap etdiyi şeirlər kitabı haqqında öz fikirlərini bildirir, 
şairin yaradıcılığını məfkurəvi istiqamətinə, ideya-sənətkarlıq ka-
milliyinə görə diqqət mərkəzinə çəkir, təbiətin bütün rənglərini rəs-
sam məharəti ilə poeziyaya gətirən M.Dilbazinin "İnci çiçəkləri", 
"Şimşək" şeirlərini təbiət, peysaj poeziyamızın ən yaxşı nümunələri 
sırasında göstərirdi. Bütün müsbət cəhətləri ilə yanaşı, M.Dilbazi 
yaradıcılığındakı nöqsanlar da B.Nəbiyevin gözündən qaçmayıb. 
Bəzi şeirlərin sənətkarlıq baxımından zəif işlənməsi, bir sıra misra 
və beytlərin cilalanmadığı xüsusi qeyd olunub. 

Bəkir Nəbiyevin 50-60-cı illərdə yazdığı məqalələrinin əksə-
riyyəti "Müasirlik və sənətkarlıq uğrunda" (1966) kitabında cəmlə-
şib. Tənqidçinin 50-60-cı illərdə yazdığı tənqidi məqalələrini nəzər-
dən keçirdikdə, məlum olur ki, o bu dövrdə ədəbi prosesi daha geniş 
əhatə etməyə çalışır, tədqiqat predmeti kimi götürdüyü bədii əsərlə-
rə daha geniş kontekstdə yanaşır, yeni yaranan əsərlərdəki yaradıcı-
lıq axtarışlarına obyektiv qiymət verir, nöqsanları şişirtməyə meyl 
etməməklə yanaşı, onları vaxtında göstərməkdən də çəkinmir. 

Bəllidir ki, B.Nəbiyevin tənqidçi kimi fəaliyyətə başladığı  50-
ci illərin əvvəlləri ədəbi dövr mənasında o qədər də münasib vaxt 
deyildi. Bir sıra tənqidçilər əsassız ittihamlarla qarşılaşmamaq üçün 
yeri gəldi-gəlmədi yeni yaranan əsərləri kəskin tənqid edir, tənqidçi 
qələminin itiliyini nümayiş etdirməyə çalışırdılar. Ancaq bu cür 
hallara B.Nəbiyevin 50-ci illərdə yazdığı tənqidi məqalələrində rast 
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gəlmirik. O, elmi-ədəbi fəaliyyətinin ilk mərhələsində müəyyənləş-
dirdiyi ədəbi konsepsiyasını və meyarlarını bu gün də qoruyub 
saxlayır, ədəbi prosesə qərəzsiz, vicdanlı və obyektitv yanaşaraq, 
ədəbi tənqidimizin sağlam ənənələrini ləyaqətlə davam etdirirdi. 
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1.3. Ədəbi faktların izahından  

nəzəri ümumiləşdirməyə doğru 
 
 
70-ci illərin əvvəllərində dövlət səviyyəsində ədəbi tənqidə 

daha çox diqqət yetirildi. Ədəbiyyatla tənqidin, bədii yaradıcılıqla 
nəzəri-estetik fikrin qarşılıqlı əlaqəsi, onların məqsəd və vəzifə 
ümumiliyi daha aydın dərk olundu. Sov. İKP MK-nın «Ədəbi bədii 
tənqid haqqında» 1972-ci il tarixli qərarında estetik fikrin növbəti 
onilliklərdəki vəzifələri müəyyənləşdirildi. Ədəbi tənqidin daha da 
inkişaf etdirilməsi ilə bağlı konkret tədbirlər planı hazırlandı. Müa-
sir ədəbi tənqidin zəngin fakt-sənət mənzərəsini və elmi-nəzəri nai-
liyyətlərini sistemləşdirmək, yeni ədəbi yaradıcılıq vəzifələrini 
müəyyənləşdirmək, ədəbi prosesin inkişafında tənqidin rolunu artır-
maq SSRİ Yazıçılar İttifaqı İdarə Heyətinin 1972-ci ildə çağrılan 
plenumunun gündəliyində də mühüm yer tutdu. 

Plenumda xüsusi qeyd olundu ki, bizdə müasir ədəbi prosesin 
özünəməxsus cəhətlərini, onun keyfiyyət dəyişiliklərini, inkişafını, 
bu yüksəlişin özündən doğan qüsurlarını vaxtaşırı araşdırıb ümumi-
ləşdirən tənqidi əsərlər azlıq təşkil edir. Həqiqət naminə deməliyik 
ki, partiyanın həmin qərarı ümumittifaq səviyyəsində ədəbi tənqidin 
fəallaşmasına, ədəbi prosesin dinamik inkişafını təmin etməyə şərait 
yaratdı. 

İttifaq miqyasında həyata keçirilən bu tədbirlər Azərbaycan 
ədəbi tənqidində də özünü göstərdi. 70-ci illərin əvvəllərində Bakı-
da «Sovet Şərqi xalqlarının ədəbiyyatında realizm» problemləri ilə 
əlaqədar elmi müşavirənin çağrılması, ayrı-ayrı tənqidçilərin ədəbi 
tənqidi əsərlərindən ibarət olan kitabların nəşri tənqidin inkişafı 
üçün yaranan yeni şəraitin nəticəsi idi. 

Yeni tarixi şəraitdə öz elmi potensialını lazımı şəkildə reallaş-
dırmağı bacaran tənqidçilərimizin sırasında Bəkir Nəbiyev şəxsiy-
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yəti daha parlaq görünməyə başladı. 50-60-cı illərdə ayrı-ayrı yazıçı 
və şairlərin yaradıcılığını, konkret əsərləri təhlil edən, müxtəlif teatr 
tamaşalarına resenziyalar yazan, klassik və müasir yazıçıların ədəbi 
irsini əhatə edən məqalələr çap etdirən Bəkir Nəbiyev artıq 70-ci 
illər ədəbi mühitinin nüfuzlu və sözükeçən tənqidçilərindən biri idi. 

Ədəbi tənqidin ədəbi prosesdəki rolu, uşaq ədəbiyyatının 
mövcud vəziyyəti, tənqidimiz və tənqidçilərimiz, müharibədən son-
rakı dövrün müharibə ədəbiyyatı, nəsrimizin, poeziya və dramatur-
giyamızın o zamankı vəziyyəti Bəkir Nəbiyevin 70-ci illər tənqidi 
irsinin başlıca problematikasını təşkil edirdi. O həmişə olduğu kimi 
ədəbi tənqidimiz üçün aktual olan mövzulara müraciət edir, yazıçı-
nın estetik idealını, ədəbiyyatımızın ümumbəşəri və milli dəyərləri-
ni üzə çıxarmağa çalışır, bədii yaradıcılıqda poetik sistemə daha çox 
əsaslanırdı. Digər tərəfdən, hər bir əsərə obyektiv qiymət vermək 
bacarığı tənqidçi istetadının özünəməxsusluğundan xəbər verirdi. 

Ədəbi tənqidimizin inkişafında 70-80-ci illəri ayrıca mərhələ 
kimi səciyyələndirmək daha doğru olar. Bu mərhələdə ədəbi - tarixi 
faktlar, yeni arxiv materialları və sənədlər nəzəri təfəkkür işığında 
yenidən tədqiqat mərkəzinə gətirilir, bədii yaradıcılıqla yanaşı, ədə-
bi tənqiddə də canlanma, dinamik inkişaf aydın hiss olunurdu. An-
caq bunlar professionallığa xələl gətirmirdi. Mətbuatda görünən im-
zaların içində başqalarından əsaslı şəkildə fərqlənən tənqidçilər də 
seçilirdi ki, onların arasında birincilik Bəkir Nəbiyevə məxsus idi. 
70-ci illərdə onun üç tənqid kitabı – “Ədəbi düşüncələr” (1971) 
«Tənqid və ədəbi proses» (1976), «Təzə izlər sorağında» (1979) 
nəşr olunub. 

Bəkir Nəbiyev 70-ci illərdə ideya-məzmun yeniliyinə xüsusi 
qiymətləndirməklə yanaşı, bədii yaradıcılıqda sənətkarlıq məsələlə-
rinə daha çox əhəmiyyət verir, bunu ədəbi prosesin prioritet məsələ-
si kimi dərk edirdi. “Ədəbi düşüncələr” (1971), «Tənqid və ədəbi 
proses» (1976), «Təzə izlər sorağında» (1979) kitablarında biz mü-
əllifin həmin məqsədi izlədiyini görürük. O müraciət etdiyi əsərlərin 
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daha çox sənətkarlıq məsələlərinə qiymət verir, poeziyadakı ciddi 
nöqsanların aradan qaldırılması yollarını göstərir, sənətdə hər cür 
lovğalığa, yersiz təkəbbürə qarşı çıxır və belə nəticəyə gəlirdi ki, is-
tər nəsrdə, istərsə də poeziyada «toxunulmazlar»ın əmələ gəlməsi 
ədəbi prosesin sağlam inkişafına maneəçilik yaradır, ədəbi prosesin 
müasir vəziyyətinin təhlilində ciddi nöqsanlara səbəb olur. 

Şübhəsiz ki, bu cür nöqsanlar tənqidçinin hər üç kitabında 
ciddi tənqid olunur, ədəbi prosesdəki sağlam meyllər myəyyənləşdi-
rilirdi. Müasir ədəbi prosesin inkişaf dinamikası, ədəbi tənqidin isti-
qamətləndirilməsində tənqidçi şəxsiyyətinin rolu B.Nəbiyevin bu 
əsərlərində ədəbi-tarixi planda öz əksini tapır. Dramaturgiyamızın, 
nəsr və poeziyamızın aktual problemləri, uşaq ədəbiyyatının nəzəri 
məsələləri, xalq sənətinə diqqət ədəbi prosesin sağlam inkişafına 
xidmət edən bu tənqid toplularının əsasını təşkil edir. 

B.Nəbiyevin “Ədəbi düşüncələr” (1971) toplusunda 60-cı 
illərin sonunda yazdığı məqalələr toplanıb. Bu kitabı tənqidçinin 
təxminən on illik elmi fəaliyyətinin yekunu kimi də qiymətləndir-
mək olar. Ədəbiyyatımızın mövcud vəziyyətinə qayğılı münasibət, 
ədəbi prosesə ayıq, tələbkar tənqidçi mövqeyi, prinsipiallıq, bədii 
təcrübədə yeniliyi duymaq bacarığı kitabdakı ayrı-ayrı məqalələrin 
məzmununda özünü göstərir. Problemin qoyuluşun-dan, qarşıya qo-
yulan məqsəddən aydın görünür ki, tənqidçinin ədəbi prosesə müda-
xiləsi adi həvəskar mövqeyindən fərqlənir, daha çox onun professio-
nallıq keyfiyyətlərindən xəbər verir. Bunu R.Rzanın yaradıcılıq yo-
luna həsr olunan “Şair-vətəndaş”, Ə.Ələkbərzadənin “Müharibə” 
romanından bəhs edən “Dostluq qalasının əzəməti”, böyük ədibimiz 
M.C.Paşayevin anadan olmasının 60 illiyi münasibəti ilə qələmə 
alınan “Ədibin yaradıcılıq yolu”, Ə.Cəmilin “Seçilmiş əsərlər”inin 
təəssüratı əsasında yazılan “Poema vüsətli şeirlər”, M.Dilbazi poezi-
yasından bəhs edən “Gözəlliyin poeziyası”, uşaq ədəbiyyatının ya-
radıcılıq problemlərini əhatə edən “Uşaq ədəbiyyatı xüsusi qayğı tə-
ləb edir” problem yazılarından da aydın görürük. 
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“Şair-vətəndaş” məqaləsi xalq şairi Rəsul Rzanın poetik axta-
rışlarından bəhs edir. Burada daha çox şairin yaradıcılığındakı nova-
tor xüsusiyyətlər üzərində dayanılır, onu başqa sənətkarlardan fərq-
ləndirən cəhətlərə diqqət yetirilir. Həmin cəhətlərdən ən başlıcası 
müasir insanın gündəlik qayğıları, yüksək vətəndaşlıq hissləri, bə-
şəri duyğulardır. Şairin ilk şeirlərindən 70-ci illərə qədərki yaradıcı-
lığının inkişaf dinamikasına nəzər yetirən tənqidçi humanist və bə-
şəri mövzular üzərində dayanır, eyni mövqedən S.Vurğunun “Ölüm 
kürsüsü” əsəri ilə R.Rzanın “Almaniya” poemasını müqayisə edir. 

Bəkir Nəbiyev hər iki əsəri birləşdirən insani və dünyəvi də-
yərləri faktlarla göstərdikdən sonra, fərqli və orijinal cəhətləri də 
unutmur, Avropadakı antifaşist hərəkatını poetik bir dillə qələmə 
alan R.Rzanın tarixi hadisələrin real təsvirini verdiyini, dolğun 
surətlər yaratdığını, eyni mövzunu öz poetik fərdiyyətinə uyğun bir 
üsulla həll etdiyini, lirik qavrayışa daha çox üstünlük verdiyini 
deyir. Bəkir Nəbiyev belə nəticəyə gəlir ki, R.Rza S.Vurğun kimi 
epik təsvirlərə müraciət etsə də, əslində onun yaradıcılığı üçün lirik 
notlar daha çox üstünlük təşkil edir. 

Məqalədə müharibə illərində mətbuatda döyüşçülərimizin bə-
dii surətini yaratmaq sahəsində R.Rzanın apardığı yaradıcılıq axta-
rışlarına da geniş yer verilir, müharibə dövrü poeziyasının spesifik 
cəhətləri, çətinlikləri göz önünə gətirilir. Müəllifə görə, həmin illər-
də lirikada konkret qəhrəmanlara müraciət olunması sənətkarı yara-
dıcılıq axtarışlarından xilas etmirdi. Həyatın hazır qəhrəmanlıq nü-
munələri hələ hazır poeziya demək deyildi. Bu nümunələri şeir fak-
tına çevirmək bacarığı daha çox işə yarayırdı. Beləliklə, B.Nəbiyev 
həyat həqiqəti ilə bədii həqiqəti birləşdirməyi, onların hər ikisindən 
maksimum dərəcədə faydalanmağı məsləhət görür, müharibə möv-
zusuna və onun bədii həllinə bu mövqedən yanaşırdı. 

Tənqidçi R.Rza yaradıcılığının ədəbi-ənənəvi dəyərlərinə də 
biganə qalmır, şairin Azərbaycan xalq yaradıcılığından, dünya poe-
tik mədəniyyətindən yaradıcı şəkildə faydalandığını nəzərə çatdırır. 
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M.Füzulinin obrazlı təfəkküründən, M.Ə.Sabirin vətəndaşlıq möv-
qeyindən şairin necə faydalanmasını real və konkret faktlar əsasında 
elmi ictimaiyyətə çatdırır. 

Müharibənin epik təfəkkürdəki dərkinə “Ədəbi düşüncələr” 
(1971) tənqid toplusunda xüsusi yer verilib. “Dostluq qalasının əzə-
məti” yazısında Ə.Ələkbərzadənin 1947-ci ildə “İnqilab və mədə-
niyyət” jurnalında nəşr etdirdiyi “Müharibə” romanının ədəbi key-
fiyyətlərindən söhbət açılır. Müharibə mövzusunda “Krım hekayə-
ləri” silsiləsi, “Oğullar və atalar” povestini yazan Ə.Ələkbərzadənin 
bu mövzuya təsadüfən müraciət etmədiyi təəssüratı yaradılır. İlk əv-
vəl əsərin “Dostluq qalası” sərlövhəsinin epopeyanın mövzusunu, 
ideyasını, əsərin ümumi ruhunu dolğun əks etdirməsi təqdirəlayiq 
hesab edilir. 

Bəkir Nəbiyev epopeyadakı döyüş səhnələrini diqqət mərkə-
zinə gətirir. Burada hadisələrin müfəssəl bədii təsvirini müharibə-
dən sonrakı nəsrimiz üçün səciyyəvi cəhət kimi qiymətləndirir. Dö-
yüş səhnələrində zahiri əlamətlərə yox, qəhrəmanları hərəkətə gəti-
rən, döyüşə ruhlandıran duyğulara, mənəvi amillərə daha çox üstün-
lük verilməsi üzərində dayanılır: “Bəzən döyüşlərin təsvirində, yan-
ğınların qalın tüstüsü, partlayışların toz-dumanı və qar sovruğu içə-
risində adamlar bir qədər görünməz olursa da, yenə yazıçı bu keş-
məkeşlər arasında qəhrəmanlarını tapır, onun diqqət mərkəzində in-
sanlar, onların əməlləri, fikir və duyğuları durur”. (27, 43) 

Məqalədə “Müharibə” romanındakı obrazların daxili aləminə, 
vətənpərvərliyinə, insani duyğularına hərtərəfli yer verilir. Yazıçı 
obrazların hər birinin daxili dünyasına, əsərdəki mövqeyinə işıq sa-
lır, onların hərtərəfli, daha dolğun çıxmasına nail olur. Ona görə bil-
dirilir ki, əsərdəki Ağcaxanım nə sərkərdə, nə partizan, nə də tibb 
bacısıdır. Dar mənada o, cəbhələrdə döyüşən yüzlərlə qəhrəman 
oğullarımızın birinin anasıdır. Geniş mənada isə bir xalqın qəhrə-
man, mərd analarının ümumiləşmiş obrazıdır. 
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M.C.Paşayevin yaradıcılığından bəhs edən “Ədibin yaradıcılıq 
yolu” məqaləsi yazıçının anadan olmasının 60 illiyi ilə əlaqədar qə-
ləmə alınıb. Tənqidçi birinci növbədə M.C.Paşayevin ədəbi fəaliy-
yətə başladığı dövrün ictimai ədəbi mənzərəsi üzərində dayanır, 
ədəbiyyatımızda yeni hadisə kimi qiymətləndirilən “Mirzə”, “Sara”, 
“Həkim Cinayətov”, “İlk günlər” kimi hekayələrində Azərbaycan 
kəndlərindəki mövcud durumun bədii həllinə diqqət yönəldir, insan-
ların mədəni quruculuqdakı iştirakının M.C.Paşayev yaradıcılığında 
necə əks olunması barədə məlumat verir. Əlavə edir ki, kiçik hekayə-
lərdə həyatın geniş epik təsvirini verməyin çətinliyini hiss edən ya-
zıçı, nəhayət ki, iri həcmli epik əsərlərə keçməyin vaxtı çatdığını 
düşünür və bu ehtiyacdan “Dirilən adam” romanı meydana çıxır. 
Əsərdə 1918-1919-cu illər Azərbaycanının ictimai-siyasi mənzərəsi-
nin fonunda surətlərin səciyyəvi bədii detallarla təsvirini Bəkir Nəbi-
yev yazıçı istedadının özünəməxsusluğu ilə bağlayır, mürəkkəb, qa-
rışıq bir dövrdə adi zəhmət adamlarının başına gətirilən müsibətlərin 
romanda əks etdirilməsini nəsrimizin mühüm nailiyyəti adlandırır. 

“Bir gəncin manifesti” əsəri məqalədə M.Cəlalın ən yaxşı 
əsərləri sırasında göstərilir. Gördüyü, şahidi olduğu hadisələrə daha 
çox meyl etməsi yazıçının ən yaxşı cəhəti kimi qiymətləndirilir: 
“Manifest” ideya-bədii xüsusiyyətləri ilə Mir Cəlalın ən qüvvətli 
əsərlərindən biridir. Burada yazıçı vaxtı ilə şahidi olduğu hadisələri 
əsərin yazıldığı illərin səciyyəsindən yetkin bir sənətkar kimi mü-
kəmməl bədii vasitələrlə əks etdirə bilmişdir” (27, 90) 

Bəkir Nəbiyev belə düşünür ki, bu əsər bir neçə nəsil Azər-
baycan gəncliyinin tərbiyəsində mühüm rol oynayıb. Doğrudan da 
30-cu illərin axırları üçün səciyyəvi olan hadisələrdən bəhs olunan 
yüzlərlə gənc istedadın necə məhv olması, onlarla ailənin dağılması, 
körpə uşaqların göz yaşları içində boğulması, qadınların namusunun 
ləkələnməsi tarixi həqiqətə uyğun olaraq qələmə alınıb. Bəkir Nəbi-
yevin fikirləri ilə biz də razılaşırıq ki, siyasi repressiyaların başlan-
dığı illərin, sinfi mübarizənin şiddətləndiyi və böyük fəsadlar yarat-
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dığı günlərin real bədii təsvirini verən “Bir gəncin manifesti” roma-
nı bu gün də, milli müstəqillik dövründə də aktuallığını, müasirliyi-
ni saxlayır. 

Tənqid toplusunda Əhməd Cəmilin yaradıcılığından bəhs edən 
“Poema vüsətli şeirlər”, Mirvarid Dilbaziyə həsr olunan “Gözəlliyin 
poeziyası”, Bəxtiyar Vahabzadənin fəlsəfi fikirlərlə yoğrulmuş şeir-
lərini təhlil edən “Bir ürəkdə dörd fəsil”, uşaq ədəbiyyatının mövcud 
vəziyyətini göz önünə gətirən “Uşaq ədəbiyyatı xüsusi qayğı tələb 
edir” məqalələri də birnəfəsə oxunur. Çünki bu yazıların heç biri istər 
məzmununa, istərsə də formasına görə bir-birini təkrar etmir. 

Tənqidçi həmişə ümumi, mücərrəd ifadələrdən yan keçməyə 
çalışır, ədəbi materiala daha çox əsaslanır, ədəbi faktdan çıxış edir, 
geniş ümumiləşdirmələr aparmaqla yanaşı, daim nəzəri-tənqidi fi-
kirlərə can atır və toxunduğu mövzu haqqında aydın təsəvvür yarat-
mağa çalışır. Bəkir Nəbiyev ədəbiyyatda yaranan yeni ideyaları, 
mövzuları, poetik imkanları vaxtında görən və qiymətləndirən tən-
qidçidir. Bu tənqidə axtarış tənqidi kimi də qiymət vermək olar. 
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II FƏSİL 
 
TƏNQİDİMİZ VƏ ƏDƏBİYYATIMIZ 
 

 
2.1. Ədəbi düşüncəmizə tənqidçi münasibəti 

 
 
Ədəbi prosesin qanunauyğunluqları, onun inkişafının əsas 

xüsusiyyətləri Bəkir Nəbiyevin «Tənqid və ədəbi proses» (1976) ki-
tabında daha dərin, daha əhatəli əks olunub. 70-ci illər tənqidimizin 
ümumi inkişafı kontektində bu əsər xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Ədəbi 
tənqidimizin, ədəbi prosesin aktual, köklü problemlərinə daha çox 
diqqət yetirən Bəkir Nəbiyev bu əsərində bədii təfəkkür faktoruna 
münasibətini daha da formalaşdırıb, müasir ədəbi prosesin əsas 
meyllərinə, axtarış və kəşflərinə obyektiv qiymət verməyə nail olub. 

«Tənqid və ədəbi proses» (1976) kitabında Bəkir Nəbiyevin 
tənqidçilik fəaliyyətinin bir çox xüsusiyyətlərini müşahidə edirik. 
Söhbət ədəbiyyatın, mənəviyyatın, ədəbi dəyərlərin taleyindən ge-
dəndə Bəkir Nəbiyev daha həssas, diqqətli və son dərəcə tələbkar 
olur. Ədəbi prosesi qeyri peşəkar, qeyri obyektiv qiymətdən qoru-
mağa çalışır. Bu cür hallar baş verəndə isə layiqli cavab verir, oppo-
nentlərini yerində otürtmağı bacarır. 

Tənqidçinin yazıçı nüfuzu qarşısında geri çəkilməsi Bəkir Nə-
biyevi qayğılandırır. Doğru olaraq qeyd edir ki, vaxtilə qiymətli 
əsərlər yazan elə yazıçılar var ki, onlar son illərdə özlərinə qarşı tə-
ləbkarlığı azaldıb. Bəzi yazıçılar nəinki başqalarını, hətta özlərini də 
təkrar etməyə başlayıblar. Belə hallarda tənqidçinin heç nədən çə-
kinmədən nöqsanları üzə çıxarmasını Bəkir Nəbiyev tənqidin əsas 
prinsiplərinə əməl etmək kimi qiymətləndirir. 
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Bəkir Nəbiyev «Tənqid və ədəbi proses» (1976) kitabında 
1977-ci ilin lirik əsərlərinin ideya-məzmun və poetika məsələlərini 
geniş əhatə etməyə çalışır, müasir poeziyada emosionallığı, məfkurə 
məsələlərini önə çəkir, dil, üslub və sənətkarlıq probleminə münasi-
bətdə ədəbi tənqidin imkanlarını üzə çıxarır. M.Rahim, M.Seyidza-
də, Ə.Muxtar yaradıcılığından bəhs edən tənqidçi yeri düşəndə hə-
min sənətkarların bədii əsərlərinin zəif tərəflərini tənqid edir, yeni 
meydana çıxan ədəbi əsərlərə öz münasibətini bildirirdi. 

Fikrət Qocanın «Günlərin bir günü» əsəri haqqında yazdığı 
«Şairin mənəvi hüququ» məqaləsində onun yaradıcılığının müsbət 
cəhətlərini diqqətə çatdıran tənqidçi zəif əsərlərin tənqidinə də yer 
verir, bu məsələdə obyektiv mövqedə dayanır. «Uşaq ədəbiyyatını 
böyük tələblər səviyyəsində» məqaləsində müəllif mühüm yaradıcı-
lıq sahəsi olan uşaq ədəbiyyatının spesifik xüsusiyyətlərindən, sə-
nətkarlıq məsələlərindən bəhs edir, romantik düşüncənin, səmimi 
hisslərin, dil sadəliyinin uşaq ədəbiyyatında aparıcı mövqeyə malik 
olduğunu əsaslandırmağa çalışır. Azərbaycan klassik uşaq poeziyası 
və nəsrində humanist ideyalara, böyüyə, ağsaqqala hörmət hissinə, 
vətənpərvərliyə çağırışın daha çox özünü göstərdiyini deyən tənqid-
çi ədəbi prosesin bu sahəsinə tənqidin daha çox diqqət yetirməli 
olduğunun vacibliyini bildirir. 

«Tənqid və ədəbi proses» in (1976) ən yaxşı yazılarından olan 
«Miniatür povest və müasir həyat», «Nurlu ideala gedən əzablı yol-
lar» məqalələrində Bəkir Nəbiyev nəsrimizin müasir problemlərinə 
münasibət ifadə edirsə, M.İbrahimovun «Pərvanə», Ə.Vəliyevin 
«Sənət eşqi», S.Rəhimovun «Kəpəz», İ.Məlikovun «Küçələrə su 
səpmişəm», Ə.Əylislinin «Kür qırağının meşələri» əsərlərinə həsr 
etdiyi yazılarında insan və onu əhatə edən mühit, bədii əsər və kon-
flikt, bədii obraz və bədii ifadə vasitələri kimi problemlər ətrafında 
ciddi elmi diskusiyalar aparır. Bir məsələni də qeyd edək ki, «Tən-
qid və ədəbi proses» (1976) əsərinin əhatə dairəsi xeyli genişdir. 
Burada klassik ədəbiyyatın humanist, bəşəri dəyərləri ilə yanaşı, 
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çağdaş ədəbiyyatın novator cəhətlərindən də danışılır. 
XX əsrin 70-80-ci illərində Azərbaycan ədəbi tənqidi və ədə-

biyyatşünaslığının nəzəri imkanları daha da artdı. Ədəbiyyatşünas-
lıq ancaq ədəbiyyat tarixçiliyi ilə məşğul olmaqla kifayətlənmədiyi 
kimi, ədəbi tənqid də ədəbiyyatşünaslığın problemlərinə, cari vəzi-
fələrinə münasibət bildirməyə meylli oldu. Tənqid və ədəbiyyatşü-
naslıq birlikdə milli ədəbiyyatın tarixi və nəzəriyyəsi, çağdaş ədəbi 
proses və onun yaradıcılıq axtarışları ilə bağlı sistemli elmi tədqiqat 
işlərinə başladı. 

Bu prosesdə elmi-nəzəri fikir daha da dərinləşdi, öz ictimai-
ədəbi nüfuzunu genişləndirdi və təkmilləşdirdi. Bütövlükdə isə ədə-
biyyatşünaslığın müstəqil sahələri olan ədəbiyyat tarixçiliyi ilə 
ədəbi tənqidin vəhdəti, bütövlüyü təmin olundu. Ədəbi irsə yanaş-
mada ədəbi-tarixi faktla nəzəri ümumiləşdirmənin sintezi ədəbiyyat-
şünaslığımızın və ədəbi tənqidimizin nüfuzunu, çəkisini artırdı. Hu-
manitar yönümlü elmlərin müxtəlif sahələri – ədəbiyyat tarixçiliyi, 
bədii tərcümə, ədəbi əlaqələr, folklorşünaslıq, üslubiyyat sahə-
lərində qiymətli tədqiqat əsərləri meydana çıxdı. Ədəbiyyat elmimiz 
ittifaq miqyasında öz sözünü dedi. M.İbrahimovun K.Talıbzadənin, 
M.C.Cəfərovun, A.Hacıyevin, Y.Qarayevin Azərbaycan realizmi və 
romantizmi haqqında fikirləri yüksək qiymətləndirildi. 

Tənqidin ədəbi proseslə bağlı qayğıları 70-80-ci illərdə həm 
dövlətin, həm də ictimaiyyətin diqqət mərkəzində idi. 70-ci illərin 
əvvəllərində «Voprosı literaturı» jurnalının müxtəlif nömrələrində 
ittifaq miqyasında ədəbi tənqidin vəziyyəti müzakirə edildi, zəif 
əsərlər tənqid olunmaqla yanaşı, ədəbi hadisə hesab olunan yeni 
əsərlərin müsbət cəhətləri təbliğ olundu. 

Şübhəsiz ki, ittifaqda gedən bu müzakirələr Azərbaycanda da 
davam etdirilir, «Ədəbiyyat və incəsənət» qəzetində maraqlı, bir qə-
dər kəskin mübahisələr aparılırdı. Hətta SSRİ Yazıçılar İttifaqının 
Tənqid və Ədəbiyyatşünaslıq Şurası ədəbi tənqidi inkişaf etdirmək 
məqsədi ilə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqına xüsusi məktub və 
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təkliflərlə müraciət etdi. 
Tənqid və Ədəbiyyatşünaslıq Şurasının təklifləri sırasında bir 

sıra təşkilati tədbirlərin keçrilməsi də qərara alındı. Burada eyni 
zamanda ədəbi tənqidin vəziyyəti ilə bağlı xüsusi plenum və müşa-
virələrin keçirilməsi, jurnal və qəzet tənqidinin vəziyyətini vaxtlı-
vaxtında müzakirə etmək, tənqidçilərin ümumittifaq toplanışlarını 
təşkil etmək, elmi-nəzəri səviyyəsi yüksək olan ədəbi tənqidi məqa-
lələri mükafatlandırmaq, elmi-nəzəri seminarlar keçirmək kimi 
tədbirlər də nəzərdə tutuldu. Beləliklə, tənqidin, tənqidçinin nüfuzu-
nu qaldıramq üçün kompleks tədbirlər həyata keçirildi. 

Həmin dövrün tələblərindən biri də operativ tənqidi məqalə-
lərə daha çox diqqət yetirilməsi ilə bağlı idi. Səhnəyə qoyulan əsər-
lərin, çapdan çıxan romanların, povest və poemaların dərhal öz qiy-
mətini alması, həmin əsərlərin ədəbi prosesdəki yeri və rolunun 
yüksək elmi-nəzəri səviyyədə təhlil olunması əsas prinsip kimi gös-
tərilirdi. Bu məqsədlə ədəbi orqanlara və Yazıçılar İttifaqına fəal 
tənqidçilər cəlb olundu. Elmi-nəzəri mübahisələri genişləndirmək 
və dərinləşdirmək üçün xeyli iş görüldü. 

Tənqidin professionallıq səviyyəsinin yüksəldilməsinə xüsusi 
diqqət yetirildi. AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitunda ədə-
bi prosesin illik yekunları keçirildi. Nəticədə ədəbi tənqid ədəbi pro-
sesə daha fəal, daha çevik reaksiya verməyə başladı. Tənqidçiləri-
miz mərkəzi qəzet və jurnallarda daha çox çıxış etməyə başladı, 
milli ədəbi proses ümumittifaq səviyyəsinə çıxmağa imkan qazandı. 

1973-cü il sentyabr ayının 25-dən 30-na qədər Alma-Ata şə-
hərində Ədəbi Tənqidçilərin Beynəlxalq Cəmiyyətinin IX konqresi 
keçirildi. Konqresdə sovet respublikalarının və 20 xarici ölkənin nü-
mayəndələri iştirak edirdi. Müzakirə olunan problemin ictimai-si-
yasi əhəmiyyəti böyük idi. Söhbət milli mədəniyyətlərin, ümumbə-
şəri dəyərlərin qorunmasından, gələcək nəsillərə ötürülməsindən və 
bütün bunların elmi izahında tənqid və ədəbiyyatşünaslığın rolun-
dan gedirdi. 
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Belə deyə bilərik ki, 70-80-ci illər milli tənqid və ədəbiyyat-
şünaslığının respublika və ittifaq miqyasında daha çox tanınan, qiy-
mətləndirilən, nümayəndələrindən biri B.Nəbiyev idi. 70-ci illərin 
əvvəllərindən başlayaraq B.Nəbiyevin tənqidçi şəxsiyyəti daha par-
laq görünməyə başlayır. Əgər 50-60-cı illərdə B.Nəbiyevin ədəbi 
tənqidi daha çox axtarış, özünütəsdiq mahiyyətində idisə, 70-80-ci 
illərdə onun bu sahədəki fəaliyyətində ədəbi faktla nəzəri ümumi-
ləşdirmənin, qovuşmasından, vəhdətindən, sintezindən meydana çı-
xan elmi təfəkkür faktoru daha çox diqqəti cəlb edirdi. Bu yüksəli-
şin dinamikasını izləmək o qədər də çətin deyil. 70-80-ci illərdə 
milli dramaturgiyanın, poeziyanın nəsrin yaradıcılıq imkanlarına ən 
fəal reaksiyanı B.Nəbiyevin yazılarında görürük. «Ədəbiyyat və 
incəsənət» qəzetinin keçirdiyi «Ədəbi tənqid və ədəbi proses» adlı 
redaksiya söhbətndə Bəkir Nəbiyev mövcud ədəbi tənqidin prob-
lemlərini belə ümumiləşdirirdi: «Əldə edilmiş müəyyən nailiyyətlə-
rinə baxmayaraq, tənqidimiz ədəbi prosesin ən fəal qollarından biri 
olmaq, onu yeni vəzifələrin vaxtında və yüksək keyfiyyətlə həllinə 
istiqamətləndirə bilmək üçün hələ çox iş görməlidir. İlin ədəbi ye-
kunlarının müntəzəm keçirilməməsi, janrlar üzrə konkret elmi-
tənqidi icmalların çap olunmaması, əməli işə canlı kömək edə bilə-
cək problematik məqalələrə dair müzakirələrin, habelə yeni əsərlər 
üzrə disputların az qala unudulması, tənqidçi və ədəbiyyatşünasların 
kitablarının nadir hallarda görünməsi Azərbaycan ədəbi tənqidində 
vəziyyətin necə olduğunu aydın əks etdirən əlamətlərdir». (28) 

B.Nəbiyev bu dövrdə təkcə ədəbi düşüncənin ayrı-ayrı fakt və 
hadisələrinə münasibət bildirməklə öz işini, bitmiş hesab etmirdi. 
Eyni zamanda dərin analitik təhlillər aparır, yeni yaranan əsərlərə 
qiymət verir, ədəbi prosesdəki sağlam meylləri aşkara çıxarır, müx-
təlif müsahibələrində, icmallarında, portret-oçerklərdə ədəbi prosesi 
istiqamətləndirirdi. "Ədəbi tənqid və ədəbi proses" (1971), "Bədii 
sənət və tənqidçi təfəkkürü" (1972), "Tənqid və ədəbi proses" 
(1972), "Müasir povest və müasir həyat" (1974), "Azərbaycan 
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poeziyası 1975-ci ildə" (1976), "Tənqid və yaradıcılıq prosesi" 
(1978), "Yaradıcılıq problemləri" (1982), "Roman və müasir qəhrə-
man" (1983) məqalələrində müasirlik duyğusu, çağdaş ədəbi prose-
sin yaradıcılıq qayğılarına həssas və tələbkar tənqidçi münasibəti 
çox güclüdür. 

Hiss olunur ki, tənqidçi ədəbi prosesi daha geniş əhatə etməyə 
çalışır, miqyaslı ümumiləşdirmələr aparır, ədəbiyyatımızın, ədəbi 
dəyərlərimizin nəinki respublikamızda, həmçinin ümumittifaq miq-
yasında tanınmasına xidmət edir. Yaradıcılığının bütün mərhələlə-
rində aşkar görünən müasirlik ruhunu, ədəbi irsdə yenilik axtarmaq 
məqsədini o bəzən daha qabarıq ifadə etmək üçün hətta sərlövhə-
lərdən də bir vasitə kimi istifadə edir. "Müasirlik böyük şərtdir" 
(1977), "Yenilik duyğusu ilə" (1978), "Müasirliyin nəbzi" (1978), 
"Müasirlik diqqət mərkəzində olanda" (1978), "Müasir tələblər sə-
viyyəsinə" (1981), "Uşaq ədəbiyyatımız müasir mərhələdə" (1983) 
kimi onlarca məqaləsində Bəkir Nəbiyev ədəbiyyatımızda müasirlik 
və yenilik axtarışlarını analitik təhlilə cəlb edir, müasirliyə və yeni-
liyə əlamət, adi görüntü və effekt kimi deyil, ədəbi prosesin mahiy-
yəti, məzmunu, aparıcı istiqaməti kimi yanaşır. "Azərbaycan poezi-
yası 1975-ci ildə" (1976) məqaləsində tənqidçi Əli Tudənin şeirləri-
ni ona görə təqdir edir ki, şair Şərq şeiri obrazlarına tamamilə yeni 
nəzərlə baxır, ədəbi ənənəyə yenilik gətirməyə can atırdı: "El ara-
sında min illər boyu davam edib gəlmiş belə bir təsəvvür mövcud-
dur ki, guya hərənin səmada bir ulduzu var. "Bəxt ülkəri", "tale ul-
duzu" həm klassik, həm də müasir şairlərin əsərlərində dönə-dönə 
tərənnüm edilmişdir. Ə.Tudə isə öz tale ülkərini vəsf etmir. Bu hələ 
azdır, o dünyaya göz açandan yetim qalan, yeniyetmə çağlarından 
vətəndaş vəzifəsinin icrasına, azadlıq əskəri kimi döyüşməyə başla-
yan öz lirik qəhrəmanının məşəqqətli taleyinin bu ülkərlər əfsanəsi 
ilə heç bir əlaqəsi olmadığını iddia edir" (35, 188). 

"Hər şeyin öz vaxtı var" (1971) əsərində Mövlud Süleymanlı-
nın şeirlərində obrazlı təfəkkürün zənginliyini, təşbeh və ifadələrin 
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yeniliyini, R.Rövşənin, Ə.İncəlinin, S.Səxavətin şeirlərini örnək ki-
mi misal çəkir. Ancaq tənqidçi cavan şairlərin yaradıcılığındakı 
nöqsanlara da biganə qalmır. S.Səxavətin bəzən sözdən qənaətlə 
istifadə etmədiyini, Z.Ağayevin şeirlərinin dilinin pintiliyini, M.Sü-
leymanlının fikrin aydın, səlist, dəqiq bədii ifadəsinə lazımınca fikir 
vermədiyini də diqqətə çatdırır. 

Yenilik və müasirlik məsələlərinə tənqidçinin ciddi yanaşma-
sını "Miniatür povest və müasir həyat" məqaləsində aydın şəkildə 
görürük. 60-70-ci illər ədəbi mühitində miniatür povestlərin mey-
dana çıxmasını əlamətdar hadisə kimi qəbul edən B.Nəbiyev bu 
əsərlərin həcmcə kiçikliyinə görə geniş yayılmasını əhəmiyyətli fakt 
kimi göstərməklə yanaşı, bu məsələdə iki cəhətə diqqət yetirməyi 
vacib hesab edir: Birincisi, miniatür povestlər həyat hadisələrinə 
vaxtında, cəsarətlə müdaxilə edir, əsasən müasir mövzularda yazılır. 
İkincisi, hər cür uzunçuluq, sözçülük və təsvir xatirinə təsvir bu 
janrın ən yaxşı nümunələrinə yaddır. Vacib problemləri canlı bədii 
surətlər, yığcam təsvirlər əsasında, şirin təhkiyə ilə vermək imkan-
larını tənqidçi yüksək qiymətləndirir, bədii düşüncəni ictimai-siyasi 
proseslərin önündə görmək istəyir: "Bu günün oxucusu mürəkkəb 
ideoloji mübarizələr şəraitində yaşayır və fəaliyyət göstərir. İnsan 
şüuru və insan qəlbi uğrunda gedən bu amansız mübarizələrin ön 
sıralarında addımlamağa borclu olan ədəbiyyatımız bağrından doğ-
duğu, ruhu və canı ilə bağlı olduğu yeni cəmiyyət haqqında, onun 
həyatı dəyişdirən adamları haqqında bütün dünyaya bilik, estetik 
məlumat verməlidir. (33) 

Dövrün yeniliklərinə çevik reaksiya vermək, ictimai həyatın 
dinamik inkişafını vaxtında ədəbiyyata gətirmək baxımından B.Nə-
biyev milli poeziya ənənələrinin bu günkü vəziyyətini həmişə ardı-
cıl izləyir, vaxtaşırı ədəbi icmallara müraciət edir, müasir poeziya-
nın ədəbi-prosesdəki yerini müəyyənləşdirməyə çalışır. Şeir sənətini 
o aktuallığı ilə seçilən bir janr kimi dəyərləndirməklə yanaşı, eyni 
zamanda operativ yazılan hər bir əsəri aktual hesab etmir. Sənət-
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karın zamanı dərk etmək, onun real gerçəkliklərinə vaxtında cavab 
vermək bacarığını daha çox qiymətləndirir: "Poeziyada müasirliyi 
zamanla insanın çoxcəhətli qarşılıqlı əlaqələrinin mahiyyətini 
dərindən duymaq, dərk etmək, onun poetik ekvivalentini kəşf etmək 
kimi başa düşürəm. Poeziyada müasirlik o keyfiyyətdir ki, zaman 
keçir, poetik əsərin doğulduğu dövr arxada qalır, lakin əsər özü ya-
şayır, fəaliyyət göstərir". (46, 152) "Azərbaycan" jurnalının "Poezi-
ya problemlər, mülahizələr" mövzusunda təşkil etdiyi söhbətdə 
B.Nəbiyev ədəbiyyatda müasirlik məsələlərinə bir daha qayıtmış, 
mövzu aktuallığı ilə sənətkar fərdiyyətinin vəhdətini bədii yaradı-
cılığın mühüm komponenti kimi qiymətləndirmişdir. 

70-ci illər Azərbaycan ədəbi tənqidinin əsas ağırlığını öz 
çiynində daşıyan, tənqidçi şəxsiyyəti ilə ədəbi mühitə yeni nəfəs 
gətirən Bəkir Nəbiyevin növbəti onilliklərdə ədəbi tənqidlə daha sıx 
təmasda olmasını göstərən bu faktor əsas rol oynadı. "Mübariz 
ədəbi tənqidin prinsipi" (1970), "Ədəbi tənqid və ədəbi proses" 
(1971), "Tənqid və yaradıcılıq prosesi" (1978), “Analitik təfəkkür 
və tədqiqatın nüfuzu" (1981), "Yaradıcılıq problemləri" (1982), 
"Oktyabr və Azərbaycan sovet ədəbi tənqidinin, ədəbiyyatşünaslı-
ğının inkişaf yolları” (1987) əsərləri ilə tənqidçi ədəbi təcrübəsinin 
daha əhatəli, miqyaslı izahında əhəmiyyətli rol oynadı. 

Bu cəhətdən "Tənqid və ədəbi proses" (1972) məqaləsi xüsusi 
əhəmiyyətə malikdir. B.Nəbiyev həmin məqaləsində daim inkişaf 
edib zənginləşən ədəbi prosesin qanunauyğunluqlarını, inkişaf 
meyllərini diqqətlə izləmiş, müasir tənqidi günün tələbləri səviy-
yəsinə qaldırmaq, ədəbi prosesin inkişafında ədəbi tənqidin rolunu 
artırmaq, müasir ədəbi tənqidin zəngin faktik materialı əsasında 
onun vəziyyətini obyektiv şəkildə araşdırıb təhlil etmək üçün proq-
ram xarakterli vəzifələrin həyata keçirilməsini zəruri hesab etmişdir. 

"Tənqid və ədəbi proses" (1972) məqaləsində Bəkir Nəbiyev 
milli realizmin tipologiyası, inkişaf mərhələləri məsələsinə də toxu-
nub. Bu vacib ədəbiyyatşünaslıq probleminin tarixi təşəkkülünə 
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aydınlıq gətirilməsini bir daha diqqət mərkəzinə çəkib. Ədəbiyyat-
şünaslığımızda realizmin elmi-nəzəri əsaslarının müəyyənləşməsi 
məsələsinə qayıdıb. Həmin illərdə A.İ.Ovçarenko "Mübahisənin da-
vamı" (145) məqaləsində belə iddia irəli sürürdü ki, sovet ədəbiyya-
tının təcrübəsi bizdə sosializm realizmi ilə yanaşı, sosializm roman-
tizmi yaradıcılıq metodunun da varlığını təsdiq edir. Lakin bəzi 
ədəbiyyat nəzəriyyəçiləri, xüsusən V.Oskotşni, A.Elyaşeviç, L.No-
viçenko, G.Lomidze, S.Əsədullayev və başqaları sosializm roman-
tizminin sovet ədəbiyyatının yaradıcılıq metodu olmadığını sübut 
etməyə çalışır, eyni zamanda bunu sovet ədəbiyyatında üslub müx-
təlifliyi kimi izah edirdilər. 

B.Nəbiyev ədəbiyyatımızın sovet dövründə romantik üslubi 
xüsusiyyətlərin çox güclü olduğunu konkret faktlarla izah edib. 
Müasir ədəbiyyatımızın kamilləşdikcə klassik ədəbi irsdən və xalq 
ədəbiyyatı ənənələrindən, milli romantik qaynaqlardan ustalıqla 
faydalandığı qənaətinə gəlib. S.Vurğunun bir sıra poema və şeirlə-
rində, R.Rzanın "Qızıl gül olmayaydı", N.Xəzrinin "Günəşin ba-
cısı", "Qabilin "Nəsimi" poemalarında, İ.Hüseynovun, Ə.Əylislinin 
povestlərində romantik təsvir meyllərini xüsusilə fərqləndirib: "Nə-
inki poeziyamızın, hətta bədii nəsrimizin də ən yaxşı nümunələrində 
biz varlığa tam realist baxışın romantik təsvir çaları ilə müvəffə-
qiyyətli sintezini müşahidə edirik."(31) 

Daha sonra fikrini davam etdirən tənrqidçi M.İbrahimovun 
"Pərvanə" romanında romantik üslub axtarır, eyni zamanda belə 
qənaətə gəlir ki, bədii fikrin romantik ifadə üsulu bu cəhətdən qüv-
vətli ənənələrə malik olan Azərbaycan ədəbiyyatında "ünsür", ya-
xud "komponent" məfhumlarına sığmayacaq dərəcədə geniş hadisə-
dir. "Tənqid və ədəbi porses" (1971) məqaləsində B.Nəbiyev ilk 
dəfə olaraq bədii yaradıcılıq metodlarına münasibətdə "ünsür", 
"komponent" mülahizələrinə qarşı çıxır, istər realizmin, istərsə də 
romantizmin və romantikanın bir sıra məsələlərinin izahında kon-
sepsiyadan, mahiyyətdən çıxış etməyin zəruriliyindən bəhs edir, 
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müasir ədəbi tənqidin tələb və prinsiplərini aydınlaşdırır: "Tənqid 
yazıçının ardınca getməməli, bədii əsərin qısa məzmununu danış-
maqla işini qurtarmış hesab etməməli, bu və ya digər ədəbi əsərin 
ideya-estetik dəyərini, yazıçının yaradıcılığında onun mövqeyini, 
ümumi ədəbi prosesdə rol və əhəmiyyətini müəyyən etməli, ədəbi 
materialın verdiyi yeni, konkret imkanlardan istifadə edərək həyat 
haqqında, insan haqqında, cəmiyyətimizin inkişaf problemləri haq-
qında oxucu ilə yüksək səviyyədə söhbət aparmalı, onu Vətənimizin 
qarşısında duran böyük tarixi vəzifələrin icrasına səfərbər etmə-
lidir". (31) 

Məlumdur ki, 20-30-cu illərdən başlayaraq ədəbi tənqidin 
ədəbi prosesdən həmişə geridə qalması, yeni yaranan bədii əsərlərə 
lazımınca qiymət verə bilməməsi ətrafında bəzən xoşagəlməz, həqi-
qəti əks etdirməyən stereotiplər meydana çıxıb. Buna görə də ədəbi 
tənqid müxtəlif səviyyələrdə ona qarşı yönələn ədəbi ittihamlarla 
üzləşmək məcburiyyətində qalıb. "Tənqid və ədəbi proses" (1972) 
məqaləsində Bəkir Nəbiyev ədəbi tənqidə qarşı çevrilən bu cür 
ictimai-siyasi konyukturaya vaxtında cavab vermiş, hətta Moskva 
mətbuatında ədəbi tənqidimizin zəifliyini, dövrün tələblərinə cavab 
verə bilməməsini etiraf edənlərə kəskin cavab vermişdir: "Bakıda 
işləyən bir tənqidçi "Bü gün Azərbaycan ədəbi tənqidində sakit 
mövsüm "hakimdir" – deyə Moskvada çıxan "Вопросы литера-
туры" jurnalı səhifələrində (№, 5, 1971, s.35) əsassız hökm verir. 
Qələm yoldaşımız G.Əlibəyova bu "həyacanına" zövqlərin müxtə-
lifliyi ilə bəraət qazandırmağa çalışsa da, biz onu məhz konkret 
ədəbi faktları lazımınca öyrənməməyin təzahürü kimi qiymətləndir-
məliyik. Yaxşı ki, həmin çıxışın oyatdığı yanlış təsəvvürü Moskva-
dakı başqa bir mətbuat orqanı – "Литературная газета" K.Talıbza-
dənin "Azərbaycan" jurnalında çıxmış məlum məqaləsi əsasında alt-
üst etmişdir..."(22) Lakin bütün bunlara baxmayaraq, B.Nəbiyev 
həmişə tənqiddə tələbkarlığa üstünlük verib, tənqidçinin ədəbi hə-
yatla, canlı ədəbi proseslə yaşamasını, onun aparıcı meyllərinə, 
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axtarış və kəşflərinə, nailiyyələrinə və qüsurlarına qarşı həssas ol-
malarını zəruri hesab edib. 

B.Nəbiyev ədəbi tənqidi təkcə məfkurə faktoru kimi qəbul 
etmirdi, bu sahədə səliqə-səhmanı, estetik müəyyənliyi qorumağı 
vacib bilirdi. Ədəbi tənqidin bədii yaradıcılıqda poetika, sənətkarlıq, 
dil və ifadə sahəsindəki axtarışlarına üstünlük verilməsini istəyir, 
üslubunda köhnəlik özünü göstərən bir məqalədə müasirlik proble-
minin qoyulmasını, novatorluqdan danışılmasını absurd hesab edir-
di: "Əlbəttə, özünün forma və üslub yeksənəkliyini, bu və ya digər 
problemin qoyuluşundakı mühafizəkarlığını dəf etmədən, tənqid hə-
min vəzifələri bədii ədəbiyyat yaradıcılığının qarşısında əsaslı şə-
kildə qoya bilməz, qoymağa təşəbbus göstərsə də heç bir ciddi nəti-
cə əldə edə bilməz" (31). 

Milli ədəbi tənqidin yaranması və təşəkkülü, onun sonrakı in-
kişaf dinamikası B.Nəbiyevin 70-80-ci illərdəki tənqidçilik fəaliy-
yətində əsas istiqamətlərdən biri idi. O dövrün ədəbi prosesini qiy-
mətləndirərkən hərdən tənqidimizin keçdiyi enişli-yoxuşlu yollara 
yenidən nəzər yetirir, buraxılan səhvləri, əldə olunan nailiyyətləri 
saf-çürük edir, milli ədəbi tənqid ənənələrini zənginləşdirmək, onu 
nəzəri-metodoloji baza ilə təmin etmək üçün ciddi axtarışlar 
aparırdı. Təsadüfi deyil ki, o, 70-80-ci illərdəki tənqidçilik fəaliyyə-
tinin bir növ monifesti olan Ş.Salmanovla birlikdə yazdığı "Mübariz 
ədəbi tənqidin prinsipi" (1970) məqaləsində bir sıra yeni vəzifələr 
müəyyənləşdirmişdir. Bu prinsiplər və vəzifələr sırasında, şübhəsiz 
ki, birinci yerdə mübarizlik, prinsipiallıq, həyatda gedən real proses-
lərə doğru istiqamətlənmək, tənqiddə müasirliyi təmin etmək kimi 
ədəbi tənqidin ədəbi və əzəli vəzifələri dayanırdı. Tənqidçi Azər-
baycan ədəbi tənqidinin yaradıcılıq axtarışlarını və ənənələrini xatır-
ladaraq yazır ki, "Azərbaycan ədəbi tənqidi həmişə ədəbiyyatımızın 
xalq həyatı və mübarizəsi ilə bağlılığı, ideya saflığı və dərinliyi, id-
rakı-estetik və tərbiyəvi vəzifələrinin vəhdəti, xəlqiliyi və müasirliyi 
problemlərini diqqət mərkəzində saxlamışdır." (25) 
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Nəinki poeziyanın, dramaturgiyanın, eyni zamanda milli nəs-
rin inkişaf perspektivlərini B.Nəbiyev müasirlik meyari ilə ölçürdü. 
"Azərbaycan nəsri və müasir həyat" (1986) məqaləsində yazıçıla-
rımızın ideya-bədii axtarışları, yaradıcılıq çətinlikləri, onların əsər-
lərində xalq həyatının əksi obyektiv-tarixi mövqedən təhlil olunub. 
Nəsrimizin yeni inkişaf mərhələsində olduğunu etiraf edən tənqidçi, 
bu yeniliyi müasir mövzular, problemlər, üslublar, forma və ifadə 
vasitələri ilə əlaqələndirib. Həm müasir həyatımıza, həm də tarixi-
mizin ayrı-ayrı dövrlərinə epik təfəkkür işığında baxan tənqidçi 
S.Vəliyev, Q.İlkin, İ.Əfəndiyev kimi yaşlı nəslin nümayəndələri ilə 
yanaşı, cavan yazıçılardan İ.Hüseynov və S.Əhmədovun bədii yara-
dıcılığını fərqləndirmiş, onların həyat həqiqətini, reallığı göstərmə-
lərinə görə doğru yolda olduqlarını konkret faktlarla göstərmişdir. 
Lakin eyni zamanda yeni yaranan nəsr əsərləri sırasında elmi-fan-
tastik əsərlərin olmamasını nöqsan kimi tənqid etmişdir. 

Ədəbi tənqid daim inkişaf edir, zənginləşir, o yeni ədəbi-nəzə-
ri metodoloji konsepsiyalar qəbul edir, istər klassik ədəbiyyata, 
istərsə də müasir ədəbi prosesə yanaşma prinsiplərində daim obyek-
tivliyi, tarixiliyi qorumağa çalışır. Bu baxımdan B.Nəbiyevin ədəbi 
tənqidi irsi bizə daha çox material verir. Cəmiyyətimizdə ədəbi tən-
qidin ideya-estetik əhəmiyyətini dəfələrlə qeyd edən tənqidçi yazır: 
"Yenilik həmişə müqavimətə rast gəlib. Bu da həyatın bir qanunu-
dur, köhnəlik öz yerini asanlıqla tərk etmir. Ancaq işıq zülmətə qa-
lib gəldiyi kimi, mütərəqqi yenilik də öz zəfər yürüşünü davam 
etdirir" (60). 

Əfqan Əsgərovun "Gülyanaq" povestinə həsr etdiyi "Yenilik 
duyğusu ilə" (1978), habelə "Yeni üfüqlər" (1984), "Özümüzdən 
başlayaq" (1986) məqalələrində B.Nəbiyev bədii prosesə yeni elmi 
baxış ifadə etməyi bacarmışdır. 

Müasirliyi, yeniliyi tarixi kateqoriya kimi qiymətləndirən tən-
qidçi bu keyfiyyətləri təkcə müasir mövzuda yazılan əsərlərdə ax-
tarmağın kifayət olmadığını xatırladır. Belə qənaətə gəlir ki, əsil 
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sənətkar tarixi mövzulara müraciət edəndə də onun istiqaməti bu 
günə, fikir və hisslərinin yönü sabahadır. "Roman və müasir qəh-
rəman" (1983) əsərində B.Nəbiyev 70-80-ci illər bədii nəsr yaradı-
cılığımızı tədqiqat obyekti kimi götürmüş, İ.Əfəndiyevin "Sarıköy-
nəklə Valehin nağılı", H.Abbaszadənin "Burulğanlar", S.Vəliyevin 
"Usta Pirinin ulduzları" və başqa nəsr əsərlərini geniş təhlil etmiş-
dir. Hiss olunur ki, tənqidçi Azərbaycan romanının tarixini, onun 
əsas nailiyyətlərini, ədəbi prosesdəki mövqeyini düzgün müəyyən-
ləşdirmiş, bununla yanaşı, Azərbaycan və ümumittifaq ədəbiyyatşü-
naslığının roman haqqında nəzəri tənqidi nailiyyətlərini mükəmməl 
mənimsəmişdir. Azərbaycan nəsr tənqidini fəallaşdırmaq, onun diq-
qətini roman sənətkarlığının vacib problemlərinə yönəltmək baxı-
mından bu məqalənin əhəmiyyəti böyükdür. 

Ədəbi tənqid təkcə klassik və müasir ədəbiyyatı öyrənməklə 
öz fəaliyyətini məhdudlaşdırmır. Ədəbiyyatşünaslığın müəyyən in-
kişaf mərhələlərini, bu sahədəki nailiyyətlərini vaxtaşırı ümumiləş-
dirmək, ona müasir qiymət vermək, elmi-nəzəri fikri yeni konsepsi-
ya və metodologiya ilə təmin etmək də ədəbi tənqidin cari vəzifələ-
rindəndir. Ədəbi tənqidin daim yeniləşən metodoloji bazası olma-
dan ədəbiyyatşünaslığın nailiyyətlərini sabaha daşımaq mümkün 
deyil. "Ədəbi fakt və ümumiləşdirmə" (1985) məqaləsində B.Nəbi-
yev 70-80-ci illər ədəbiyyatşünaslığımızın ən maraqlı, məzmunlu, 
ədəbi prosesin və klassik irsin mənəvi dəyərləri əsasında yazılan iri-
həcmli monoqrafiyalarından bəhs edib. Müəllifin fikrincə, yaşadığı-
mız dövrdə bədii ədəbiyyatın və estetik fikrin əldə etdiyi təcrübəni 
ümumiləşdirmədən ədəbi prosesin bir çox məsələlərini izah etmək 
mümkün deyil. Bu həm də müasirlərimizin, gənc nəslin estetik tər-
biyəsi üçün çox vacibdir. B.Nəbiyev Ə.Mirəhmədovun "Azərbay-
can Molla Nəsrəddini" (1980), K.Talıbzadənin "Azərbaycan ədəbi 
tənqidinin tarixi" (1984), Ə.Səfərlinin "XVII-XVIII əsrlər Azərbay-
can epik şeiri" (1982), Ə.Məmmədovun "Azərbaycan bədii nəsri 
XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəlləri" (1983), X.Məmmədovun 
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"Əkinçi"dən Molla Nəsrəddinə qədər» və s. ədəbiyyatşünaslıq ma-
teriallarını hərtərəfli təhlil etmiş, müasir ədəbiyyatşünaslığın klassik 
irs konsepsiyası ilə bağlı kifayət qədər yeni elmi mövqe ortaya 
qoymuşdur. 

Ədəbiyyatımızın müxtəlif problemləri ilə bağlı B.Nəbiyevin 
70-80-ci illərdə irəli sürdüyü nəzəri müddəaları ədəbiyyat elmimizi 
zənginləşdirdi. Ümumi prinsiplərin ədəbi prosesdəki rolunu müəy-
yənləşdirmədən müstəqil ədəbiyyat tarixi konsepsiyaları işləyib ha-
zırlamaq mümkün deyil. B.Nəbiyev ədəbi tənqidin əsas prinsipləri-
nə həmişə sadiq qalıb, ədəbi prosesi təhlil etmək, onun əsas qanuna-
uyğunluqlarını aşkar etmək, onu istiqamətləndirmək yolunu tutub. 
Sənətin yaratdığı estetik və etik problemləri tədqiqat predmeti kimi 
götürüb, həyatın zəruri fəlsəfi, sosioloji, etik, estetik problemlərinə 
müdaxilə etmək üçün ədəbi tənqiddən bir vasitə kimi istifadə edib. 

Bəkir Nəbiyevin bir tənqidçi kimi istedadının gücü bundadır 
ki, o sosioloji tədqiqatı estetik təhlillə birləşdirib, sənətin təkcə bədii 
ideyalar aləmi olması ilə razılaşmayıb, onun həm də gözəllik mən-
bəyi olduğunu qəbul edib. B.Nəbiyevin hətta ayrı-ayrı sənətkarların 
həyat və yaradıcılığına həsr etdiyi yazılarında da ədəbiyyatın funda-
mental estetik problemlərinə cavab tapmaq mümkündür ki, bu da 
tənqidçi təfəkürünün unikallığından və təkrarolunmazlığından xəbər 
verir. Ə.Məmmədxanlının ikicildliyinin nəşri ilə bağlı yazdığı «Əl-
van xarakterlər» məqaləsində biz onun yaradıcılığının həm ideya-
məzmun, həm də poetika tərəflərinə tənqidçinin yaxından bələd ol-
duğunu görür, həddən çox fikir tutumu ilə yüklənən təkcə bir cüm-
lədə yazıçının sənətkar xarakteristikasının müdrikcəsinə ifadəsinin 
şahidi oluruq: «Ə.Məmmədxanlının əsərləri çoxcəhətli həyat lövhə-
lərini, mürəkkəb insan talelərini əhatə edən kompozisiya qurmağın, 
ardıcıl bədii təhkiyənin, ümumi qayəyə uğurla xidmət edən təfərrü-
atları seçib mənalandırmağın, bütün bunları lirik-psixoloji təsvirin 
məcrasına düzgün yönəltməyin mükəmməl nümunələri ilə zəngin-
dir». (60) 



 ∼50∼

70-ci illərin əvvəllərindən etibarən B.Nəbiyev milli ədəbiy-
yatın aktual problemlərinə çevik reaksiya verməyə başladı, ədəbi 
prosesin dərin elmi təhlilini verdi. Ədəbiyyatın ideya-estetik prin-
siplərinə daha çox diqqət yetirdi, yaradıcılıq prosesinin estetik ma-
hiyyətinin dərkində oxuculara və ədəbiyyat mütəxəssislərinə isti-
qamət verdi. Ədəbiyyatın əsas fundamental estetik problemlərini – 
insanın həyata münasibətini, sənətin elmdən fərqli cəhətlərini, bədii 
ədəbiyyatda obyekt ilə subyektin qarşılıqlı əlaqəsini, bədii metod, 
üslub və janr məsələlərini geniş əhatə etmək baxımından tənqid-
çinin bu dövr fəaliyyəti diqqətəlayiqdir. 

«Özümüzdən başlayaq», «Yorulmaz sənətkar», «Xalq sənəti-
nin inciləri», «Dalanda kəsişən yollar», «Azərbaycan nəsri və müa-
sir həyat», «İlk kitab-açıq söhbət», «Sənədli nəsrin problemləri», 
«Mübariz poeziya» kimi yazılarında müəllif ədəbiyyatı incəsənətin 
digər növləri ilə əlaqədə öyrənməyi qarşısına məqsəd qoyub, prob-
lemin nəzəri-estetik istiqamətinə işıq salıb, bu yolla ədəbiyyatımızın 
zəruri məsələlərinin tədqiqində önəmli addım atıb. Bunu təbii bir 
hal kimi qəbul etməliyik. Çünki ədəbi prosesin inkişaf dinamikasını 
müəyyənləşdirmək üçün onun başqa incəsənət növləri ilə əlaqəsini 
aşkara çıxarmaq ədəbiyyatşünaslığın vacib bir probleminə toxun-
maq deməkdir. Buna görə də B.Nəbiyev yeri gələndə öz tənqidi mə-
qalələrində estetika, fəlsəfə və sənətşünaslığın nailiyyətlərindən fay-
dalanmağa üstünlük verib. 

Ədəbi prosesin bütün sahələri bir tənqidçi kimi Bəkir Nəbiye-
vin diqqət mərkəzindədir. Hansı bədii formada, hansı janrda yazma-
sından asılı olmayaraq, xalqın həyat və məişəti, gündəlik qayğıları, 
sosial-iqtisadi və mədəni həyatın əsas yenilikləri ilə bağlı olan təzə 
əsərlər haqqında ya ayrıca məqalə, ya da icmal materialları hazırla-
mış, tənqidin ədəbi prosesdəki nüfuzunu qoruyub saxlamağa çalış-
mışdır. Bu mənada nəsrmizin uğurları, yaradıcılıq axtarışları tənqid-
çinin həmişə diqqət mərkəzində olub. «Azərbaycan nəsri və müasir 
həyat» məqaləsində Bəkir Nəbiyev bədii nəsrimizi yeni vəzifələr 
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baxımından xarakterizə etməyə çalışmış, ədəbiyyatımız yeni vəzifə-
lərin öhdəsindən necə gələcək, yazıçılarımızın fikri-bədii axtarış-
larında və yeni qəhrəman sorağında hansı yaradıcılıq çətinlikləri 
qarşıya çıxacaq kimi o qədər də asan olmayan suallara cavab axtar-
mışdır. 

Bəkir Nəbiyev bədii nəsrimizin nailiyyətlərini onun xalq hə-
yatını necə əks etdirməsi ilə əlaqələndirmiş, xalqımızın yaradıcı 
əməyinin, Böyük Vətən müharibəsindəki qəhrəmanlığın, mənəvi 
ucalığın, milli ideyalara sadiqliyin nəsrimizə gətirilməsini müsbət 
hal kimi qiymətləndirmişdir. Müasir həyat gerçəkliklərinə, həmçi-
nin tariximizin ayrı-ayrı mərhələlərinin bədii dərkinə xüsusi əhə-
miyyət verən tənqidçi bu cəhətdən nisbətən yaşlı nəslin İ.Əfəndi-
yev, Q.İlkin, S.Vəliyev, B.Bayramov kimi istedadlı roman yaradıcı-
ları ilə yanaşı, cavan nəslin nümayəndələrindən H.Abbaszadənin, 
İ.Hüseynovun, S.Əhmədovun, V.Babanlının, C.Əlibəyovun,          
Ə.Mustafayevin müvəffəqiyyət qazanmasını muasir nəsrimizin 
uğuru hesab etmişdir. 

Müasir romanın klassik ədəbi ənənələrlə əlaqəsi, nəsrdə bədii 
konflikt və onun həlli, roman və müasir qəhrəman, nəsrdə müasirlə-
rimizin obrazı, onların daxili aləminin təsviri Bəkir Nəbiyevin tən-
qid yaradıcılığının əsasında dayanır. Həyatın vacib sosial-əxlaqi 
məsələlərini müasirlərimizin mənəviyyat güzgüsündə əks etdirmək 
baxımından milli romanın ədəbi-tarixi funksiyası bu baxımdan tən-
qidçini daha çox düşündürür. Bədii nəsrdə sözçülüyün, sxematiz-
min, təfərrüatçılığın özünü göstərməsinə narahatçılıq ifadə edir. 
«Roman və müasir qəhrəman» (1983) məqaləsi 80-ci illər tənqidi-
mizdə həmin problemlər ətrafında gedən elmi diskusiyaların davamı 
kimi maraqlıdır. 

70-80-ci illərdə yaranan romanların fərdi xüsusiyyətinin, üslu-
bunun bir-birindən seçildiyini qeyd edən tənqidçi onların hamısına 
aid olan ümumi bir cəhəti fərqləndirməyi lazım bilir: «Həmin ro-
manların üslub və problematikasında, məzmununda zaman əlamət-



 ∼52∼

lərinin kəskin şəkildə özünü göstərməsi. Hətta müasir romanımız 
üçün xarakterik olan bu cür ümumi əlamətin daha aydın, konkret 
təhlili üçün bir onilliyin də gərək olduğu düşünülür: «Lakin on il 
sonrakı tənqidçi, ədəbiyyat tarixçisi və ümumən oxucu üçün də ma-
raqlı olacaqdır ki, məhz bu illərin adamları həmin əsərlərə münasi-
bətdə nə fikirdə olmuşdur. Bu səbəbdən də yaşadığımız günlərin 
tənqidçi və ədəbiyyatşünaslarının vəzifəsi daha mürəkkəb və məs-
uliyyətlidir». (49, 86) 

Bəkir Nəbiyev 70-80-ci ilər nəsrimizin nailiyyətlərini əks et-
dirən tənqid və ədəbiyyatşünaslıq faktlarımıza müraciət edir. Bu cə-
hətdən Qulu Xəlilovun «Azərbaycan romanının inkişaf tarixindən», 
Xeyrulla Əliyevin «Müasir Azərbaycan romanı», Akif Hüseynovun 
«Nəsr və zaman», Elçinin «Tənqid və ədəbiyyatımızın problemləri» 
kitablarının nəşrini dövrün uğuru kimi qiymətləndirir. Bu əsərlərin 
hər birinin özünəməxsus xüsusiyyətləri, elmi qiyməti olduğunu eti-
raf edən tənqidçi, konkret bir dövr ərzində Azərbaycan ədəbiyya-
tında roman janrının vəziyyəti, uğurları, mövzu, xarakter, konflikt, 
dil və s. sənətkarlıq məsələləri haqqında icmal xarakterli yazıların 
meydana çıxmamasından təəssüflənir. Nizami adına Ədəbiyyat İns-
titutunun son illərdə nəşr etdirdiyi «Ədəbi proses» kitablarının əhə-
miyyətini azaltmadan bu sahədə olan boşluğun doldurulmasını va-
cib bilir. 

Azərbaycan romanının tərcümə edilərək xaricdə yayılması 
qayğısına qalan Bəkir Nəbiyev M.İbrahimovun «Pərvanə», İ.Şıxlı-
nın «Dəli Kür», İ. Əfəndiyevin «Geriyə baxma, qoca» və sair əsər-
lərinin bu cəhətdən diqqətəlayiq olduğunu nəzərə çatdırır. Həmin 
əsərlərin artıq ümumittifaq miqyasında tanınmasını, oxucular və 
tənqidçilər tərəfindən rəğbətlə qarşılanmasını müsbət dəyərləndirir. 
Bu işdə tənqidçilərin qarşısında böyük vəzifələrin dayandığını 
təsdiq edir. 

«Roman və müasir qəhrəman» məqaləsində polemik mübahi-
səyə geniş yer verilib. Vaqif Yusiflinin «Roman haqqında mülahi-
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zələr» məqaləsi üzərində xeyli dayanan Bəkir Nəbiyev ümumittifaq 
miqyasında müasir romanla bağlı söylənən fikirlərə öz münasibətini 
bildirir, bu sahədəki bir sıra fikirləri geniş şərh edir, bəzi düzgün 
olmayan mülahizələri isə tənqidə məruz qoyur. Vaqif Yusiflinin adı 
çəkilən məqaləsini ona görə müsbət qiymətləndirir ki, o, ədəbi pro-
sesin ən nüfuzlu, məhsuldar janrının üzərinə düşən sanballı yükün 
vəznini düzgün müəyyənləşdirir. Tənqidçi belə fikirləşir ki, Vaqif 
Yusifli Azərbaycan və ümumsovet ədəbiyyatşünaslığının, roman 
haqqında nəzəri-tənqidi fikrin yaxşı nümunələri ilə tanış olduğu 
üçün nəsr tənqidimizin ən yaxşı nümunələrindən birini yaza bilib. 

Romanın spesifikası, müasir mövzunun təqdimi yolları, ro-
manda ədəbi qəhrəman, yazıçı və ədəbi ənənə kimi məsələlər ətra-
fındakı cəsarətli fikirləri təqdir edən Bəkir Nəbiyev roman tənqidi 
ilə bağlı İttifaq miqyasında səsləndirilən və Vaqif Yusiflinin onlar-
dan sitat kimi istifadə etdiyi fikirlərə münasibət bildirməyi lazım 
bilir. Vaqif Yusifli məqaləsində ədəbiyyatşünas Baxtinin romanın 
inkişaf istiqamtəri ilə bağlı aşağıdakı fikrindən sitat kimi istifadə 
edir: «Roman nəsrin bütün janrları içərisində yeganə janrdır ki, 
getdikcə inkişaf edir, təkmilləşir, zənginləşir. Zamanla, əsrlə ən çox 
ayaqlaşan janr da romandır». (49, 96) 

Bəkir Nəbiyev sitatdakı «yeganə janrdır» ifadəsinə etirazını 
bildirir. İnkişaf etmək, təkmilləşmək, zənginləşmək kimi keyfiyyət-
lərin yalnız romana aid olduğu fikri ilə razılaşmır, nəsrin hekayə, 
novella, povest janrlarının zaman keçdikcə təkmilləşdiyini, yeniləş-
diyini deyir. Çingiz Aytmatovun povestlərini nümunə kimi göstərir. 
Azərbaycan ədəbiyyatında İ.Hüseynovun, Anarın, Elçinin, Ə.Əylis-
linin, Maqsud və Rüstəm İbrahimbəyov qardaşlarının ən yaxşı po-
vestlərinin M.Baxtinin arqumentlərini alt-üst etdiyini faktlarla təq-
dim edir. 

«Roman və müasir qəhrəman» məqaləsində rus ədəbiyyatşü-
nası D.Qraninlə polemika aparılır və bu polemikada Azərbaycan 
tənqidçisinin mövqeyi daha inandırıcı görünür. D.Qranin yazır: 
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«Roman əsas janrdır, ümumiyyətlə, bədii nəsrin bünövrəsidir: nəsr 
olmadan nə dramaturgiya, nə kinematoqrafiya, nə də publisistika 
inkişaf edə bilər… Roman müasirliyin ən aktual problemlərinin həll 
oluna biləcəyi meydandır. Roman tarixidir, roman ictimaidir, o sinfi 
prosesləri, tarixi həqiqətləri və tendensiyaları, ideyalar mübarzəsini 
əks etdirir». (144) 

Bəkir Nəbiyevin bədii ədəbiyyatda insan amilinə, mənəvi 
dəyərlərin bədii ədəbiyyata gətirilməsinə həmişə üstünlük verdiyini 
nəzərə alsaq, «Azərbaycan nəsri və müasir həyat» məqaləsində 
həmin amilin əsas götürüldüyünü görürük. Bu cəhətdən S.Vəliyevin 
«Daşlı bulaq», B. Bayramovun «Şəhərdən gələn qız», H.Abbasza-
dənin «Xahiş», Elçinin «Ağ dəvə», Y.Səmədoğlunun «Qətl günü» 
əsərləri fərqləndirilir, müasirlərimizin həyat və fəaliyyətinə yazıçı 
marağının səbəbləri barədə qiymətli fikirlər söylənilir. Məqalədə 
müasir nəsrimizdə çatışmayan cəhətlərdən də bəhs edilir, elmi-fan-
tastik roman və povestlərin yaranmaması, bu cəhətdən Azərbaycan 
nəsrinin ittifaq nəsrindən geridə qalması təəssüf hissi ilə xatırlanır. 

Müasir yazıçının yaradıcılıq yolunu tənqidçi həyatın, cəmiy-
yətin inkişaf mərhələləri ilə bağlı olan əxlaqi-mənəvi problemlərdən 
ayrı təsəvvür etmir. Ədəbiyyatımızda əxlaqi məsələlərin önə çəkil-
məsi, insan amilinin daha geniş aspektdə ədəbiyyata gətirilməsi ba-
xımından Sabir Azərinin «Dalanda» (1984) romanının günün tələb-
lərinə cavab verdiyini faktlarla tədqiqata gətirən Bəkir Nəbiyev 
qeyd edir ki, «romanın adı rəmzi məna daşıyır və yazıçının istifadə 
etdiyi bədii vasitələr bu mənanın müvəffəqiyyətlə açılmasını təmin 
edir. Mürəkkəb münasibətli və mövqeli, müxtəlif xarakterli adam-
ların birgə fəaliyyət göstərdiyi, üz-üzə gəldiyi böyük meydanların 
dar dalanları da var. Yazıçı həmin dalanlardan birini öz əsərində bir 
növ təcrübə meydanı kimi götürür». (144) 

Məqalədə roman qəhrəmanlarının yaratdığı dalanın ümumi 
mənzərəsi, ayrı-ayrı obrazların fəaliyyəti cəmiyyətin ümumi mənzə-
rəsi fonunda tədqiqat mərkəzinə gətirilib. Dalanda yaşayanların 
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sosial-ictimai tərkibi, dünyagörüşü, həyata baxışı geniş planda təhlil 
olunub. Sabir Azərinin əsərin adını «Dalanda» qoyması ətrafında 
söylənən fikirlər sırasında Bəkir Nəbiyevin mülahizələri maraqlıdır. 
Onun fikrincə, «Dalanda» romanı belə bir ideyanı sənətin spesifik 
vasitələri ilə oxucularına təlqin edir ki, insan sözün müstəqim, 
kommunal-təsərrüfat bölgüsü mənasında dalanda yaşaya bilər, lakin 
həyatımızın bu dərəcədə fəallaşdığı indiki zamanda ictimai gerçək-
liklərin dalanında qapanıb qala bilməz. 

Beləliklə, müəllif adi bir dalanda baş verən hadsələrin ictimai-
sosial mahiyyətinə enir, insanın ictimai mühitdəki rolunun bədii 
dərkinə işıq salmağa nail olur. İnsanı xoşbəxt və yaxud bədbəxt 
edən amillərin «Dalanda» romanındakı təsvirinə aydınlıq gətirən 
tənqidçi bir cəhəti də unutmur ki, ilk vaxtlar oxucu üçün darıxdırıcı 
görünən məişət xırdalıqları içərisində ciddi məsələlər dayana bilər 
və bunu sənətə gətirmək yazıçıdan xüsusi istedad tələb edir. Yazıçı-
nın həyatı, ədəbiyyata gətirdiyi insanları duymasını, onları xarakter 
səviyyəsinə yüksəldə bilməsini Bəkir Nəbiyev vacib tələb kimi irəli 
sürür. Onun 70-80-ci illərdəki tənqidi fəaliyyətində yüksək təhlil 
mədəniyyəti, hər hansı elmi məsələyə peşəkar yanaşması, ədəbi 
prosesin nailiyyətlərini və nöqsanlarını vaxtında aşkar etmək meyl-
ləri daha çox özünü göstərirdi. 

«Ünvan dəqiqdir» məqaləsində Əliağa Kürçaylı yaradıcılı-
ğına, onun poetik dünyasına yaxşı bələd olan tənqidçi şairin həyat 
və insanlar, zaman və dünyamız, vətənin dünəni, bugünü və sabahı 
haqqında poetik düşüncələrini emosional tərzdə, lakin yüksək elmi-
nəzəri səviyyədə tədqiqata gətirir, şairin əsərlərinin ictimai əhəmiy-
yətinə toxunur, onun adi əhvalat, hadisə, hətta, hansısa əşya, pred-
met, tarix və müasirlik kateqoriyaları baxımından poeziyaya gətir-
məsini, sözün, sənətin çəkisinə sığınmasını şair təxəyyülünün, iste-
dadının gücü ilə əlaqələndirir. Bu mənada «Dağlar» silsiləsini misal 
kimi göstərir, hər gün gördüyümüz, o qədər əhəmiyyət vermədiyi-
miz adi daş parçasına verilən məcazi, fəlsəfi məzmunu Ə.Kürçaylı 
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poeziyasının səciyyəvi xüsusiyyəti kimi mənalandırır. 
Bəkir Nəbiyev məzmunçuluqdan, sxolastik təhlillərdən qaç-

mağa çalışır. Hadisəyə, bədii materiala uzaqdan yaxınlaşmağa, süni 
ibarələr, ifadələr işlətməyə həvəs göstərmir. Bədii əsərə layiq oldu-
ğundan çox qiymət verməyə, onu yersiz tərifləməyə meylli deyil. 
Bədii əsərin məzmunundan çıxan ictimai əhəmiyyətli hadisə və tə-
fərrüatlar Bəkir Nəbiyev qələmində ətə-qana gəlir, ədəbiyyatşü-
naslıq faktı kimi özünü doğruldur. «Vicdan meyar olanda» məqalə-
sində Bəkir Nəbiyev bədii yaradıcılıq prosesi üçün vacib olan 
şərtlərə qaydır, sənətkar şəxsiyyətinə təmiz vicdan prizmasından ya-
naşır, ictimai məsuliyyət mövqeyindən Vidadi Babanlının «Vicdan 
susanda» romanına yeni münasibət bildirir. Vicdan deyəndə tənqid-
çi mənalı ömür sürməyi, xalqa, cəmiyyətə fayda verməyi, hər bir 
şəraitdə haqqa, ədalətə tapınmağı nəzərdə tutur. Məqalədə «Vicdan 
susanda» əsərinin lüzumsuz təfərrüatçılıqdan, faktların surətini 
çıxarmaqdan, sözçülükdən uzaq olan bir əsər kimi yadda qaldığı, 
insan mənəviyyatının alt qatlarına nüfuz etdiyi etiraf olunur. 

Bəkir Nəbiyevin 80-ci illərdəki fəaliyyətinə xas olan ədəbi 
prosesin aktual problemlərinə müraciət etmək, bədii yaradıcılıqda 
yeni, orijinal görünən nə varsa, onu üzə çıxarmaq, sitemləşdirmək, 
elmi təfəkkürün işığında yenidən tənqidçi təfəkküründən keçirmək, 
ədəbi irsə mənəvi sərvət kimi yanaşmaq, onu haqsız və yersiz tən-
qidlərdən qorumaq «Söz ürəkdən gələndə» (1984) əsərində uğurla 
davam etdirilir. 

Bəkir Nəbiyev bir qayda olaraq həmişə duyğularına, təfəkkü-
rünə hakim kəsilən məsələləri ortaya qoyur. Mövzunu kifayət qədər 
yaxşı öyrənmədən, onu özününküləşdirmədən qələmi əlinə götür-
mür. «Söz ürəkdən gələndə» (1984) kitabını oxuduqdan sonra bu 
həqiqətin bir daha şahidi oluruq. Ədəbi ənənədən gələn, lakin müa-
sirliyin, sənətkarlığın bütün prinsiplrinə cavab verən ədəbi şəxsiy-
yətlər haqqında kitabda ürəkdən gələn fikirlər səsləndirilir. «Söz 
ürəkdən gələndə» kitabındakı «Dirilik suyu» məqaləsində Bəxtiyar 
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Vahabzadə poeziyasından söz açılır. Şairin xalq arasında bu qədər 
sevilməsini, onun insanların ürəyinə, beyninə necə təsir etməsini 
onun fərdi yaradıcılıq üslubu, lirik duyğularının zənginliyi ilə əla-
qələndirir, zərif, incə duyğuları həm sadə, həm də fəlsəfi dərinliklə 
oxuculara çatdırmasını Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığının xüsusiy-
yəti kimi səciyyələndirir: «Vətən məhəbbətindən, sevgi duyğuların-
dan, tarixdən, beynəlxalq aləmin vacib məsələlərindən, bir sözlə nə-
dən bəhs edirsə etsin, Bəxtiyar onlardan zərif bir qəlb şairi kimi da-
nışır, oxucuda səmimiyyət, etibar duyğuları oyada bilir. Onun lirik 
qəhrəmanının qəlbinə dünyamızın taleyi, insanlığın gələcəyi üçün 
narahatlıq deyilən hüdudsuz duyğular toplusu yerləşir». (52, 76) 

Bəkir Nəbiyevin “Söz ürəkdən gələndə” kitabı 80-ci illər tən-
qid və ədəbiyyatşünaslığımızın ən yaxşı nümunələrindən biridir. 
Ədəbi prosesi tam əhatə etmək, prinsipiallıq, obyektivlik, ədəbi-tari-
xi fakta lazımi dəyər vermək bu kitabda da aparıcı mövqedə 
dayanır.  
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2.2. Təzə izlər, yeni imzalar sorağında 

 
 
Klassik ədəbi ənənələrə söykənən, milli zəmindən heç vaxt 

məhrum olmayan, ancaq həmişə dövrün tələbləri ilə ayaqlaşmağı 
bacaran, zamanla yeniləşən sənət əsərləri Bəkir Nəbiyevin daim 
maraq dairəsindədir. Onun ədəbi tənqidi fikirləri bir qayda olaraq 
həmişə ədəbi prosesin önündədir, onu istiqamətləndirir, ədəbi pro-
sesə yol göstərir, yeni yaranan “ədəbi iz”ləri hamar yola, genişliyə 
yönəldir. “Təzə izlər sorağında” (1969) kitabı dediklərimizin həqi-
qət olduğunu bir daha təsdiq edir. 

Burada təkcə təzə izlərdən söhbət getmir. Kökə, ənənəyə bağlı 
olan qollu-budaqlı, zəngin tarixi keçmişi olan poeziyamızın nəhəng-
ləri S.Vurğun, S.Rüstəm yaradıcılığına da müraciət olunur, R.Rza-
nın dövrün nəbzini tutan sərbəst şeir nümunələrindən danışılır. 
Yəqin edilir ki, tənqidçi ədəbiyyatımıza yeni üslub və meyllər 
gətirən Bəxtiyar Vahabzadə, Nəbi Xəzri, Hüseyn Arif, Fikrət Qoca 
kimi artıq poeziyamızda özünü təsdiq edən şairlərin ədəbi nailiyyət-
lərini kökə, ənənəyə bağlılığı ilə əlaqələndirir, onların irs-varis 
münasibətlərinin qaynaqlarını aşkar etməyə çalışır. 

Bu nöqteyi-nəzərdən “İnsan və zaman haqqında düşüncələr” 
məqaləsi bizə daha çox material verir. Məqalə S.Vurğunun ikicild-
lik “Seçilmiş əsərləri”nin çap olunması ilə bağlı yazılıb. Qeyd olu-
nur ki, bu böyük sənətkarın yaradıcılığı yalnız ədəbiyyat tarixinin 
hadisəsi, bədii təfəkkürümüzün ötüb keçən mərhələsi deyil. Keçən 
illər ərzində şairin yaradıcılığına marağın daha da artması çox mət-
ləblərdən xəbər verir. Bəkir Nəbiyev Məmməd Arifin, Hidayət 
Əfəndiyevin, Həbib Babayevin, Bəxtiyar Vahabzadənin Səməd 
Vurğun yaradıcılığı ilə bağlı monoqrafiyalarını xatırladır, bu sahədə 
Çexoslovakiyada, Bolqarıstanda da elmi-tədqiqat işlərinin aparılma-
sını yada salır. 
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İkicildliyin məşhur “Azərbaycan” şeiri ilə açıldığını deyən 
tənqidçi şeirin rəmzi təsir bağışladığını diqqətə çatdırır, S.Vurğun 
irsinin mayasında, məğzində vətənpərvərliyin, insani və humanist 
dəyərlərin dayandığını həmin şeirin bir daha təsdiq etdiyini bildirir. 
Şeirə yüksək dəyər verən Bəkir Nəbiyev yazır: “Elmi ədəbiyyatda 
belə bir fikir mövcuddur ki, “Azərbaycan” şeiri S.Vurğunun eyni 
adlı böyük və çoxplanlı bir poemasının (bəziləri bunu epopeya da 
adlandırır) proloqu kimi düşünülmüşdür. Respublikamızın ilk Lenin 
ordeni ilə təltif olunması o zaman şairdə belə bir niyyət doğurmuş 
və bu təşəbbüsü barədə onun özü mətbuatda oxuculara müxtəsər bir 
xəbər də vermişdi. Doğrudur, bu epopeya bitkin halda mövcud 
deyil, şair bu mövzuda düşündüyü poemalar silsiləsindən ancaq 
bəzi nümunələri yazmışdır. Bununla belə, “Azərbaycan” şeiri nəinki 
həmin poemaların, bütövlükdə çox qiymətli bir “Azərbaycannamə” 
olan S.Vurğun yaradıcılığının müvəffəqiyyətli proloqu adlandırıla 
bilər” (44, 44-45). 

Şairin 30-cu illərdəki yaradıcılığına diqqət yetirən tənqidçi 
ideya mübarizələrinin kəskinləşdiyi illərdə lirik şeirimizin mövcud 
prosesləri necə əks etdirməsini, həmin məqsədlə lirik və epik təsvir 
vasitələrindən necə istifadə olunmasını önə çəkir, lirizmin, ahəng-
darlığın, dil sadəliyinin, heca vəzninin imkanlarından necə fay-
dalanmağın S.Vurğun yaradıclığındakı təzahürlərini diqqətə çatdırır. 

S.Vurğun yaradıcılığını mərhələ-mərhələ izləyən Bəkir Nəbi-
yev Böyük Vətən Müharibəsindən sonrakı ədəbiyyatımız üzərində 
dayanır, bu mərhələdə S.Vurğun yaradıcılığında fəlsəfi-bədii siste-
min daha mükəmməl formada özünü göstərməsinin ictimai-siyasi 
zəminini aydınlaşdırmağa çalışır. 

“Təzə izlər sorağında”kı ən maraqlı məqalələrdən biri «Şeiri-
mizin bayraqdarı»dır. Tənqidçi S.Rüstəmin fəaliyyətə başladığı    
20-ci illərə qayıdır. Həmin dövrdə ədəbi prosesin qarşısında duran 
problemlərin nə qədər ağır, mürəkkəb və əzablı olduğunu bir daha 
nəzərə çatdırır. S.Rüstəm yaradıcılığı haqqında dolğun təsəvvür 
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yaratmağa çalışır. Qeyd edir ki, şair ən yaxşı əsərlərində yeni poe-
ziyanın estetik prinsiplərini – onun yaradıcılıq platformasını elan 
edir. Maraqlıdır ki, B.Nəbiyev S.Rüstəm yaradıcılığının realist sənət 
konsepsiyasına əsaslanmasını təsdiq etməklə yanaşı, romantik çalar 
və meyllərin də az olmamasını etiraf edərək deyir: “Onun lirikası 
başlıca olaraq klassik şeirimizin güclü realist ənənələri ilə inkişaf 
edirdi. Bununla birlikdə, həyatın öz perspektivlərindən doğan ro-
mantika S.Rüstəm şeirinin ən qüvvətli tərəflərindən birinə çevril-
mişdi” (44, 62). 

Bəkir Nəbiyev şairin bədii sözdən necə istifadə etməsi üzərin-
də dayanır, əruz, heca və sərbəst vəzndə yazdığı əsərlərdə eyni 
dərəcədə müvəffəqiyyət qazanmasını sənətə olan qayğılı, tələbkar 
münasibəti ilə əlaqələndirir. Bildirir ki, çoxlarının dönə-dönə 
qələmə aldığı mövzularda da S.Rüstəm fərqlənir, bu əsərlərdə şairin 
bədii irsinə xas olan nikbinlik, həyatsevərlik özünü göstərir. 

Kitabın sərlövhəsindəki “Təzə izlər sorağında” məqaləsi haq-
qında isə ayrıca danışmağı lazım bilirik. Poeziyaya yeni qədəm qo-
yan şairlərin yaradıcılıq imkanlarına həsr olunan bu yazı 70-ci illər 
ədəbi prosesində poeziyanın yeri və rolunu müəyyən etmək baxı-
mından maraqlıdır. Müəllif gənc ədəbi qüvvələrə iki cür müna-
sibətin olduğunu təsdiqləyir; Birinci münasibətin tərəfdarları yeni 
ədəbi qüvvələrə qayğı ilə yanaşır, ancaq ciddi tələbkarlıq göstərir-
lər. İkinci meyli müdafiə edənlər həmişə mülayim mövqedə dayan-
mağa üstünlük verir, gənc şairin gələcəyi qabaqdadır deyirlər. Bəkir 
Nəbiyev birinci təmayülü əsas götürənləri haqlı hesab edir. Bildirir 
ki, gənc ədəbi qüvvələrə münasibətdə qayğı ilə tələbkarlığın vəhdəti 
daha yaxşı nəticə verər: “Biz birincilərə haqq qazandırırıq. Ona görə 
ki, əsil şair od-alovu ilə meydana atılmış istedadlı gənci tələbkarlıq 
heç vaxt meydandan qaçıra bilməz, əksinə, duruş gətirib inkişaf 
etmək ehtiyacı onu ayaqlarını yerə daha möhkəm basmağa, yaradı-
cılıq imkanlarını səfərbərliyə almağa, istedadını daha da cilalandır-
mağa ruhlandırır”. (44, 84) Tənqidçi Qürbət Əzizovun “Damla”, 
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Mətləb Misirin “Yaddaşım mənim”, Ramiz Rövşənin “Bir yağışlı 
nəğmə”, Qaçay Köçərlinin “Tək çinar”, Tacəddin Şahdağlının “İki 
yuva” şeirlər kitabına eyni mövqedən yanaşır. Bu əsərlərdə lirik 
qəhrəmanın xalqın gündəlik həyatı ilə yaşaması daha çox təsdiq 
olunur. 

Gənc ədəbi qüvvələrin yaradıcılığından bəhs edən bu yazıda 
Ramiz Rövşən, Oqtay Şamil, Mövlud Süleymanlı və başqalarının 
“təzə izlər”i elmi təhlilə cəlb olunmaqla yanaşı, nöqsan və çatışmaz-
lıqlar da kifayət qədər inandırıcı təsir bağışlayır. Onların yara-
dıcılığındakı obrazlı deyim tərzini, təşbeh və istiarələrin yeniliyini 
yüksək qiymətləndirən tənqidçi nöqsanlara da göz yummur, bəzən 
fikrin aydın olmaması, bədii ifadələrin dəqiqliyinə fikir verilməməsi 
tənqid edilir. Seyran Səxavətin isə bəzən sözdən qənaətlə istifadə 
etməməsi, az əhəmiyyətli təfərrüatlara geniş yer verməsi nəzərinə 
çatdırılır. Deyilir ki, Loğman Ağayevin şeirləri dilinin pintiliyi ilə 
oxucunu yorur. O, sanki söz qıtlığı çəkir. Buna görə də əlinə düş-
müş bu və digər kəlməni ağına-bozuna baxmadan işlədir. 

«Təzə izlər sorağında» (1979) toplusunu vərəqləyəndə tənqid-
çinin professionallıq səviyyəsinin çox yüksək olması ilə qarşılaşırıq. 
Bu kitabı 70-ci illər tənqdimizin yekunu kimi də qiymətləndrmək 
olar. Bəkir Nəbiyevin ədəbi prosesdə, bədii yaradıcılıqda təzə izlər 
sorağına düşməsi, yeni imzaları, gənc istedadları tapıb üzə çıxarma-
sı, onlara uğurlu yol göstərməsi ədəbi gəncliyə xeyirxah yanaşması-
nın nətcəsi idi. 

Kitabdakı «Poeziya, 1975», «İnsan və zaman haqqında düşün-
cələr», «Müasirliyin nəbzi», «Günün tələbləri səviyyəsində», «Təzə 
izlər sorağında» və sair məqallərdə biz artıq ədəbi prosesə profes-
sional yanaşma bacarığının, bədii əsərlərin qiymətləndirilməsində 
mövcud tənqidin nəzəri imkanlarından yüksək səviyyədə istifadə 
etmək imkanlarının real mənzərəsi ilə üz-üzə dayanarıq. S.Vurğun, 
M.Müşfiq, R.Rza roeziyası da, yeni izlərin sorağını verən R.Röv-
şən, M.Süleymanlı, S.Səxavət yaradıcılığı da həyat və bədii həqiqət 
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süzgəcindən keçirilir, tədqiqat predmeti xalqın taleyi, xalq həyatının 
müxtəlif mərhələləri ilə vəhdətdə götürülür. 

Bəkir Nəbiyev tənqidçi kimi daim gənc istedadlar axtarır. 50-
ci illərin əvvələrindən əsrimizin ilk onilliyinin sonuna kimi çap 
etdirdiyi məqalələrində, kitablarında o həmişə cavan yazıçılar ara-
sında istedadları seçir, yeni ədəbi istiqamət görəndə nəzərini həmin 
səmtə yönəldir, onları haqsız tənqidlərdən, yersiz hücumlardan qo-
ruyur. Eyni zamanda gənclərin bədii yaradıcılığındakı nöqsanlı cə-
hətlərə də göz yummur. Onların nöqsanlarını göstərməklə ədəbi 
prosesin təzələnməsinə, saflaşmasına şərait yaradır. 

«Təzə izlər sorağında» (1979) kitabının ayrı-ayrı məqalələ-
rində Bəkir Nəbiyevin bədii əsərdə ideya-bədii səviyyəyə daha çox 
qiymət verdiyini görürük. Bədii irsdə müxtəliflik, fərdi yaradıcılıq 
keyfiyyətləri B.Nəbiyev üslubunun mayasında dayanır, onun yara-
dıcılıq yolunu əhatə edir. Tənqidçi həmişə gənc ədəbi qüvvələrin 
özünəməxsus yaradıcılıq üslubunu seçib fərqləndirir, fərdi üslubları, 
metodları müəyyənləşdirir, tənqidin meyar və estetik konsepsiya-
sının əzəli prinsiplərinə əməl edir: «Ümumi ideya və məqsədin 
daşıyıcısı olan gənc şairlərin yazı tərzində müxtəliflik, fərqli üslubi 
məqamlar müşahidə olunur. Sabir Rüstəmxanlının şeirləri üçün 
mövzu rəngarəngliyi, diapazon genişliyi, Çingiz Əlyevin şeirləri 
üçün hərarət, od, bir mətləbdən o birinə sürətli, bəzən gözlənilməz 
keçid,Vahid Əzizin şeirləri üçün daxili təmkin səciyyəvidir». 

Bu sitatdan görünür ki, Bəkir Nəbiyev gənc ədəbi qüvvələrin 
yaradıcılğına çox tələbkar yanaşır, onların əsərlərinin məzmununu, 
poetik imkanlarını yaxşı öyrənir. Əks təqdirdə cəmi bir-iki cümlə ilə 
müxtəlif yaradıcılıq imkanlarına malik olan gənc ədəbi qüvvələrin 
əsərlərinə bu cür mükəmməl qiymət vermək mümkün olmazdı. 

«Təzə izlər sorağında» (1979) kitabı göstərdi ki, artıq ədəbi 
tənqidimiz estetik fikrin aparıcı bir sahəsinə çevrilib. O, daha bədii 
yaradıcılığın arxasınca getmir, daim onu qabaqlayır, yeni ədəbi 
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axtarışlara fəal reaksiya verir və ədəbi prosesi elmi-nəzəri baza ilə 
təmin etmək iqtidarındadır. 

Nəticə kimi deyə bilərik ki, Bəkir Nəbiyev “Təzə izlər so-
rağında” (1979) kitabında 70-ci illər ədəbi prosesinin zəif və qüv-
vətli cəhətlərini düzgün üzə çıxarmağı bacarıb, növbəti onilliyin – 
80-ci illər ədəbiyyatımızın inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirib. 
Doğrudan da Bəkir Nəbiyevin öz kitabında haqqında bəhs etdiyi 
şairilərin əksəriyyəti 80-ci illər ədəbiyyatımızda öz sözünü dedi, 
yaradıcılıq imkanlarını reallaşdırdılar. 

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatına, onun janr, üslub və sənətkarlıq 
məsələlərinə Bəkir Nəbiyev dönə-dönə müraciət etmiş, onun yaradı-
cılıq çətinliklərinin, inkişaf istiqamətinin vaxtında aşkar olunmasına 
çalışmışdır. Belə deyə bilərik ki, müxtəlif dövrlərdə uşaq ədəbiy-
yatına həsr etdiyi tənqidi yazıları ilə o, Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı 
tənqidinin zəngin ənənələrinə yeni çalar, fərqli üslub və aydın 
mövqe gətirmişdir. Öz əhatə dairəsi və tədqiqat sferasına görə bu 
məqalələr S.Vurğunun müharibə illərində yazdığı “Balalarımız üçün 
gözəl əsərlər yaradaq” silsilə məqalələrindən sonra həmin sahədə ən 
uğurlu ədəbi-estetik nümunələrdir. Bu əsərlərin uşaq tənqidimizin 
ən yaxşı örnəyi olmasını şərtləndirən amillər çoxdur. Ən başlıcası 
müəllifin uşaq psixologiyasını, onun qavrama imkanlarını, maraq və 
meylini yaxşı bilməsi, yazıçı və şairləri həmin mövqeyə kökləmə-
sidir. Başqa mənada Bəkir Nəbiyev keçən əsrin 70-80-ci illərinin 
özü ilə gətirdiyi ədəbi-tarixi vəzifələri uşaq ədəbi tənqidində ger-
çəkləşdirərək, bu vəzifələrin müəyyənləşməsində və həyata keçiril-
məsində əhəmiyyətli rol oynamışdır. Biz bunu “Uşaq ədəbiyyatımız 
müasir mərhələdə” (1983) məqaləsində izləyə bilirik. 

Məqalədə uşaq ədəbiyyatı üçün xarakterik olan cəhətlərə daha 
çox fikir verilir, bu sahədə yazan sənətkarlara mövzunun aktuallı-
ğına, dilin sadəliyinə, formanın yeniliyinə və zənginliyinə fikir ver-
mələri məsləhət görülür. Qəhrəmanların daxili aləminə enmək, 
müşahidələri zənginləşdirmək vacib şərt kimi qarşıya qoyulur. 
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Bildirilir ki, uşaq yazıçılarının qələmə alması üçün kifayət qədər 
mövzu var. Lakin hər dövr bu mövzulara yeni məzmun verir. Bu isə 
başlıca olaraq sənətkarın qarşıya qoyduğu məqsədin, vəzifələrin 
həyata keçməsinə yardımçı olur: “Bizim uşaq ədəbiyyatımızın əsas 
məqsədi böyük emosional təsir qüvvəsi ilə oxucunun fəal həyat 
mövqeyi tutmaq prosesində ona yaxından kömək etməkdir”. (50) 

Bəkir Nəbiyev müasir uşaq ədəbiyyatının yaranması və təşək-
külündə M.Rzaquluzadə, Q.İlkin, M.Dilbazi kimi qocaman yazar-
larla birlikdə, ikinci nəslin nümayəndələri hesab etdiyi X.Hasilova, 
Ə.Babayeva, T.Elçin, X.Əlibəyli, M.Əliyev, İ.Tapdıq, T.Mütəlli-
bov, T.Mahmudun da xidmətlərini yada salır, uşaq ədəbiyyatının 
qarşısında duran ciddi vəzifələrdən danışır. R.Rzanın bu sahədəki 
fəaliyyətini yada salır və təəssüflə bildirir ki, əgər şair yaşasaydı, 
“Balacaların şəkilli təbiət ensiklopediyası” silsiləsindən maraqlı, 
yeni əsərlər yazardı: «Bu ümumi başlıq altında çap olunmuş kitabla-
rında şair təbiətin təkrarsız gözəlliklərinə məhəbbət oyatmaqla kifa-
yətlənmir, öz balaca oxucusunun əqli inkişafının da qayğısına 
qalırdı. Hər gün baş verən bir-birindən əlvan təbiət hadisələrinin 
üzərindən sirli pərdəni qaldırır, onların arasındakı əlaqə və ahəng-
darlıq haqqında bilikləri spesifik şəkildə əks etdirirdi”. (50) 

Azərbaycan ədəbiyyatının mühüm sahəsi olan uşaq ədəbiyya-
tında humanist ideyalar, xeyirxah əməllər daha çox təbliğ olunma-
lıdır. Bu mənada məqalədə Məstan Əliyevin Respublika Dövlət mü-
kafatına layiq görülən “Çalğıçı quşlar” kitabı fərqləndirilir. Tənqid-
çi kitabda təsvir olunan qəhramanların sərgüzəştlərinin, İbişin “bir 
az ovçuluğunun, bir az gopçuluğunun” uşaqlar tərəfindən sevildiyi-
nin səbəbləri üzərində dayanır və yazıçının məqsədinə nail olmasını 
humanist ideyaların təbliği ilə əlaqələndirir. 

Uşaq ədəbiyyatı ədəbi prosesin spesifik bir sahəsidir. Böyük-
lər üçün nəzərdə tutulan əsərlərdən fərqli olaraq burada fərqli üsul 
və vasitələrdən istifadə olunur. Uşaq və yeniyetmələrin diqqətini 
cəlb edən, onların maraq dairəsinə daxil olan hadisələrdən, bədii 
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detal və təfərrüatlardan istifadə olunur. Quru öyüd və nəsihət, ma-
raqsız əhvalatçılıq uşaqları tez yorur, həvəsdən salır. Bəkir Nəbiyev 
bunun da yollarını göstərir, belə fikirləşir ki, uşaqlara birbaşa, 
müstəqil müraciət edib, “Nəcib ol!”, “Səliqəli ol!” deməklə istənilən 
nəticəni əldə etmək mümkün deyil. Uşaq və yeniyetmələr həyatda, 
təcrübədə nümunə götürməyə daha çox meyllidir. Bu nümunə onla-
rın psixologiya və düşüncə tərzinə uyğun olmalıdır. Bəkir Nəbiyev 
fikrini əsaslandırmaq üçün Hikmət Ziyanın “Afərin” şeirini misal 
çəkir. Şairin yorucu monoloqlardan uzaq olmasını, onun mənzum 
nağıllarında, tapmaca və yanıltmaclarında, təmsillərində uşaqları 
düşündürən, fəallaşdıran cəhətlərin özünü göstərməsini təqdir edir. 

Bəkir Nəbiyev uşaq əsərlərində elmiliyi başlıca keyfiyyət he-
sab edir. Bunsuz uşaq əsərləri yazmaq istəyən sənətkarı dərsin möv-
zu və məqsədini özü üçün kifayət qədər aydınlaşdırmadan sinfə gi-
rən hazırlıqsız müəllimə bənzədir. Bu cür əsərlərin əvvəlcədən mü-
vəffəqiyyətsizliyə məhkum olacağına şübhə etmir. 

Hər bir bədii əsərin dili onun oxucular tərəfindən nə cür qarşı-
lanacağını müəyyənləşdirir. Bədii sənətin bütün növləri, janrları 
üçün əsas olan bu faktora uşaq ədəbiyyatında daha çox diqqət yeti-
rilməlidir. Lakin tədqiqatçı dilin sadəliyi ilə işin bitmədiyini etiraf 
edir. Bədii əsər üçün mühüm olan bu komponentin fikir, məna və 
mətləbdən uzaq olduqda heç bir nəticə verməyəcəyini bildirir. 

Bu günün uşaq və yeniyetmələri informasiya bolluğunda ya-
şayır. Radio, televiziya və müxtəlif informasiya şəbəkələri vasitəsilə 
onlar müntəzəm olaraq yeni informasiyalar toplayır, hər kəs öz 
səviyyəsində onları saf-çürük edir, çeşidli hadisələri müstəqil şə-
kildə qiymətləndirməyi bacarırlar. Buna görə də Bəkir Nəbiyev belə 
qərara gəlir ki, normal uşaq hər gün kifayət qədər informasiya qəbul 
edir, dünyada baş verən müxtəlif hadisələrdən xəbər tutur. Bəzən 
valideynlərin dinləmədiyi, görmədiyi, oxumadığı hadisələr haqqın-
da məlumat toplayırlar. Odur ki, uşaqları körpə hesab etmək, onaları 
ciddi mövzulardan uzaqlaşdırmağa çalışmaq müsbət nəticə verməz: 
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“Uşaqlara isə nəfəsində həyat hərarəti olan canlı, dinamik gerçəklik, 
onların öz təbiəti kimi narahat bədii surətlər, necə deyərlər, yerin 
altını da, üstünü də, atmosferi də, kosmosu da öyrənməyə cəhd 
edən, səyyar xəyalın qanadlarında iqlimlər aşan, məqam gələndə hə-
yatın isti-soyuğu, varlığın mürəkkəb hadisə və ziddiyyətləri, sevinc 
və kədərlə də üzləşən qəhrəmanlar, balaca oxucunu heyrətləndirə 
bilən bədii surətlər lazımdır” (50) 

“Uşaq ədəbiyyatımız müasir mərhələdə” məqaləsində uşaq 
ədəbiyyatının inkişafında folklor qaynaqlarından yaradıcı şəkildə 
istifadə etmək məsələsi də qoyulur. A.Şaiqin, S.Rəhimovun, M.Se-
yidzadənin, Ə.Vəliyevin, M.Rzaquluzadənin bu sahədə daha çox 
uğur qazandığı nəzərə çatdırılır. Folklora yaradıcı münasibətin nü-
munəsi kimi Anarın “Dədə Qorqud” povestinin adı çəkilir. Əsər ona 
görə qiymətli hesab edilir ki, müəllif əzəli bir mövzuya yeni bir 
məzmun verməyə nail olmuşdur. Həyat və ölüm, məhəbbət və səda-
qət, vətən borcu dastanda aparıcı yer tutduğu kimi, Anarın poves-
tində də bu motivlər var. Lakin yeni strukturda, müasir məzmunda 
öz bədii həllini tapır. 

Bəkir Nəbiyev məqalədə uşaq ədəbiyyatında janr əlvanlığına 
daha çox üstünlük verir. Bu sırada 70-80-ci illərdə fantastik janrda 
yaranan əsərlərin azlığını və keyfiyyətcə qənaətbəxş olmamasını 
başlıca nöqsan kimi nəzərə çatdırır. Müasir texnikanın, elmin möcü-
zələr yaratması uşaq və gənclərdə bu mövzuda yazılan əsərlərə ma-
raq yaradır. Müəllifə görə, maraq və təəccüb isə xarici aləmi dərk 
etmək yolunda fəal addım atmaq üçün ilk mərhələdir, başlanğıcdır. 

Fantastik janrda əsərlərin son vaxtlar az yazılmasından təəs-
süflənən tənqidçi vaxtilə bu sahədə daha çox fəallıq göstərən Emin 
Mahmudova müraciət edir, yazıçının “Kainat gəmisi”, Namiq Ab-
dullayevin “Kiberin macəraları” povestlərinin fantastik janrda yazı-
lan ən yaxşı əsərlər cərgəsində olmasını göstərməklə bərabər, bu cür 
nümunələrin azlığından gileylənir, fantastik janra tələbatın hələ tam 
ödənmədiyini xatırladır. Fantastik əsərlərin elmi, praktik əhəmiy-
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yətindən bəhs edərək yazır: “1957-ci ildə Emin Mahmudov öz 
qəhrəmanlarını “Kainat gəmisi” ilə Aya, Marsa çıxaranda hələ kos-
mosa bir nəfər də olsa canlı qalxmamışdı”. (50) 

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının yaranması və təşəkkülü, onun 
ayrı-ayrı simalarının yaradıcılıq axtarışları Bəkir Nəbiyevi həmişə 
qayğılandırmışdır. Onun uşaq ədəbiyyatı məsələlərindən bəhs edən 
məqalələrini oxuyanda, belə təəssürat yaranır ki, tədqiqatçı uşaq 
qəlbinin dərinliklərinə yaxşı bələddir, körpələrin qayğı və istəklərini 
yaxşı bilir. Uşaq ədəbiyyatına verilən tələblərə həssaslıqla yanaşır, 
uşaq şeiri, nəsri və dramaturgiyasının mövcud tələblərə cavab ver-
məsi üçün ədəbiyyat mütəxəssisi kimi var gücü ilə çalışır. 

“İstiqlal şairi”(2001) monoqrafiyasında da da Bəkir Nəbiyev 
yenidən uşaq ədəbiyyatı məsələlərinə qayıdıb, X.R.Ulutürkün uşaq 
əsərlərinə eyni prizmadan yanaşıb, şairin “Marallar da duz ye-
yərmiş” kitabındakı uşaq əsərlərinə professional səviyyədə qiymət 
verib, müxtəlif səpkidə yazılan şeirlərinin hamısı üçün xarakterik 
olan tərbiyəvi fikirlərinin uşaq və yeniyetmələrin mənəvi yüksəli-
şində mühüm amil olduğunu vurğulayıb. X.R.Ulutürk uşaqlar üçün 
yazdığı əsərlərində şifahi xalq ədəbiyyatından, daha çox laylaları-
mızdan, bayatılarımızdan, klassik ədəbiyyatımızdakı humanist və 
bəşəri ideyalardan faydalanıb. O, bir yazıçı kimi uşaqları düşünmə-
yə, müstəqil fikir söyləməyə, ətrafdakı hadisəsləri izləməyə çağırıb. 
“İstiqlal şairi” monoqrafiyasında şairin uşaq əsərlərindəki məhz bu 
cəhətlər daha çox qiymətləndirilir. 

Ümumiyyətlə, uşaq dünyası və düşüncəsi həmişə təbiətə, 
onun əsrarəngiz gözəlliyinə maraqlı olur. Onlar dil açan kimi bö-
yüklərə müxtəlif suallar verir, təbiətdə onları maraqlandıran hadisə 
və detallar haqqında nəsə öyrənməyə çalışırlar. Bu zaman valideyn-
lər səbrlə, təmkinlə uşaqların bütün suallarını cavablandırmalı, öv-
ladlarının marağını təmin etməlidir. Uşaqların bu marağını yaxşı 
dərk edən X.R.Ulutürk əsərlərində balacalara təbiət haqqında gərək-
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li informasiyalar verib, onları canlı təbiətin sirləri-sehrləri ilə tanış 
edib. 

Monoqrafiyada şairin yaradıcılığındakı həmin istiqamət də 
yaddan çıxmayıb. X.R.Ulutürkün uşaq əsərləri balacalara yalnız tə-
biəti sevdirməklə məhdudlaşmır. Bu əsərlər həm də uşaqlarda tə-
biəti qorumaq, sevdirmək vərdişi formalaşdırdığına görə tədqiqatçı-
da məmnunluq hissi yaradır. Özü də bu proses nəsihət, moizə yolu 
ilə deyil, təsvir etmək, nümunə göstərmək yolu ilə həyata keçirilir. 
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2.3. Ədəbi tənqidin yaradıcılıq axtarışları 

 
 
Estetik mahiyyət daşıyan sənət növü kimi ədəbi tənqid daim 

inkişaf edir, elmi-nəzəri səviyyəsini yüksəldir, professional təhlil 
vərdşləri qazanır. Bu da təbiidir. Çünki ədəbi tənqidin tədqiqat sfe-
rası olan ədəbi prosesin özü dinamik inkişaf edir, yeni ideyalarla, 
mənəvi dəyərlərlə, ümumbəşəri məzmunla zənginləşir. Bədii düşün-
cənin daim təzələnməsi, yeni janrlar, poetik xüsusiyyətlər kəsb et-
məsi ədəbi tənqidin qarşısına yeni vəzifələr qoyur, onun qiymətlən-
dirmə meyarlarına, inkişaf istiqamətlərinə təsir edr. 

Son bir əsrdə milli tənqid və ədəbiyyatşünaslığımız iki dəfə 
çətin sınaq qarşısında qalıb; Birincisi, 20-ci illərdən 90-cı illərə qə-
dər marksist ideologiyanın yarandığı, möhkəmləndiyi, dövlət siya-
sətini müəyyənləşdirdiyi, ədəbiyyat və incəsənətdə öz vahid stan-
dartlarını yaratdığı bir dövrdə ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslığımız 
yeni tarixi gerçəkliklə qarşılaşıb. Leninin sinfi mübarizə metodunun 
ədəbiyyat və incəsənətə gətirilməsi ədəbi tənqidin fəaliyyət dairəsini 
kifayət qədər daraldıb. 

Bədii düşüncəyə dövlət və ideologiya nəzarəti ədəbi tənqiddən 
yan keçməyib. Ancaq çətin şəraitdə estetik fikrimiz öz əzəli prin-
siplərinə sadiq qalıb, ədəbi prosesdəki ideya-məzmun, poetika 
yeniliklərinə fəal reaksiya verib. Müəyyən nöqsanlarına, ictimai qu-
ruluşun mahiyyətindən irəli gələn məhdudiyyətlərə baxmayaraq, ədə-
bi prosesin dərkində, tənzimlənməsində mühüm nailiyyətlər əldə 
edilib. Bəkir Çobanzadə, Əmin Abid, Mehdi Hüseyn, Məmməd Arif, 
Həmid Araslı, Feyzulla Qasımzadə, Mircəlal Paşayev, Məmməd 
Cəfər Cəfərov, Cəfər Cəfərov, Əziz Mirəhmədov, Kamal Talıbzadə 
kimi tənqidçi və ədəbiyyatşünaslar nəsli fəaliyyətə başlayıb. Əd-
əbiyyat tarixçiliyimiz, filologiya elmimiz xeyli zənginləşib. 

Ədəbiyyat elmimizin, ədəbi prosesin ikinci böyük, ağır sınağı 
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Sovetlər İttifaqının dağılması ilə bağlıdır. Məlumdur ki, istər icti-
mai-sosial həyatda, istərsə də üstqurumda – mənəvi sferada dağılma 
və sökülmə prosesi çətin və ağrılı bir işdir. Çünki siyasi və ideoloji 
təsisatların dağıldığı, yenisinin qurulduğu dövrlərdə müəyyən müd-
dət davam edən keçid dövrü başlayır. Bu zaman mənəvi dəyərlər 
çətin, ziddiyyətli mərhələdən keçir. 

90-cı illərin mətbuatında keçid dövrünün ədəbi prosesi ilə əla-
qədar çox ciddi diskusiyalar gedirdi. Müstəqilliyimizin taleyinin ne-
cə olacağı hələ də qaranlıq qaldığı bir dövrdə, hər şeydən əvvəl, in-
san təfəkküründə, şüurlarda müstəqilliyi, yeniliyi yaratmaq məsələsi 
tarixi missiya kimi qarşıya çıxmışdı. Demokratikləşmənin, müs-
təqilləşmənin ideoloji-ədəbi aspektləri Yazıçılar İttifaqında, Elmlər 
Akademiyasında, müxtəlif humanitar yönümlü ali məktəblərdə ge-
niş müzaktrə olunurdu. Xüsusilə Azərbaycan Yazıçılarının IX 
qurultayında həmin məsələlər ətrafında ciddi müzakirələr aparılırdı. 

Müzakirələrin başlıca vəzifəsi yeni ictimai-siyasi mühitdə 
klassik irsə və müasr ədəbi prosesə yeni baxış formalaşdırmaqdan 
ibarət idi. Vilayət Quliyev «Necə varıqsa, elə də olaq» məqaləsində 
belə bir suala cavab axtarırdı: Kim təminat verə bilər ki, eyni aqibət 
indi haqqında çox yazılan, bəzən də əsassız yerə N.Nərimanova 
qarşı qoyulan M.Ə.Rəsulzadəni, əsərlərini yeni çap etməyə başladı-
ğımız Ə.Ağayevi, Ə.Hüseynzadəni gözləmir? 

«Ədəbi proses: Olum və ölüm» yazısında Elçin Əfəndiyev M. 
Ə.Sabir və Mirzə Cəlil ideyalarından uzaq düşməyimizi diqqət mər-
kəzinə gətirirdi. Vilayət Quliyevin adıçəkilən məqaləsindəki «Əğər 
Sabirin, Mirzə Cəlilin, Məmməd Əmin Rəsulzadənin, Nəriman Nə-
rimanovun 70-80 il əvvəl haqqında danışdıqları problemlər bu gün 
də bütün kəskinliyi ilə gündəlikdə dayanacaqsa, deməli biz milli 
varlığımızı saran sehrli dairədən, tilsimdən, qurtarmamışıq»- kimi 
bir qədər də pessimist görünən fikrinə Elçin Əfəndiyev belə aydın-
lıq gətirirdi: «Hələ 70-80 il bundan əvvəl problemlərimizi görə bil-
mişiksə, bunu «Ölülər»in, yaxud «Hophopnamə»nin timsalında ən 
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yüksək bədii estetik səviyyədə ifadə edə bilmişiksə, deməli biz 
varıq, bizi özümüzünkü etmək lazımdır və bu iş də ədəbi prosesin 
üzərinə düşür». (120) 

Müstəqilliyimiz ərəfəsində və onun ilk illərində yeni bir pro-
letkultçuluq, ədəbi irsə vulqar sosioloji münasibət əmələ gəlmişdi; 70 
il fəxr etdiyimiz, mənəvi dəyərlər kimi qoruduqlarımıza kəskin, ifrat 
münasibət formalaşdırmağa çalışanlar meydana gəlmişdi. Hətta 
bəziləri Sovet hakimiyyəti dövründə yaranan zəngin ədəbi irsdən 
tamamilə imtina etmək kimi mənasız tezislər irəli sürürdü. Onlar heç 
nəyə fikir vermədən N.Nərimanovun adının tarixdən silinməsini 
istəyir, belə uydurma fikir irəli sürürdülər ki, guya Dağlıq Qarabağı 
ermənilərə N.Nərimanov verib. «Ədəbi proses: olum və ölüm» məqa-
ləsində Elçin bu cür mövqe nümayiş etdirənlərə belə cavab verirdi: 
«Rəsulzadə-Nərimanov rəqabətində amal, əqidə və əməl müba-
rizəsində böyük hərfli Gələcək Rəsulzadənin müttəfiqi idi, tarix bunu 
parlaq şəkildə sübuta yetirdi, buna görə də bu gün qalib Rəsulzadədir, 
lakin məğlub olan da İblis, Şeytan yox, faciə qəhrəmanıdır, onu ifşa 
etməkdən ləzzət almaq yox, ona yanmaq, acımaq lazımdır» (120) 

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra sovet hakimiyyəti 
dövründə ədəbiyyat və incəsənətin yeganə bədii yaradıcılıq metodu 
olan sosialist realizmin ideoloji, metodoloji prinsipləri qüvvədən 
düşdü. Müstəqil Azərbaycan dövləti öz humanitar siyasətini müəy-
yənləşdirməyə başladı. Köhnənin dağıdılması və yeninin yaranması 
o qədər də asan başa gəlmirdi. Totalitar təfəkkür prinsiplərinin 
yetmiş il mövcud olduğu bir məkanda yeni ideoloji-siyasi quruculuq 
işlərini həyata keçirmək müəyyən çətinliklərlə bağlı olmaqla yanaşı, 
həm də vaxt tələb edirdi. 

Bu prosesdə, şübhəsiz ki, ədəbi tənqidin rolu və vəzifələri 
miqyaslı idi. Ədəbi tənqid bir tərəfdən yeni yaranan bədii əsərləri 
milli təfəkkür faktoru baxımından qiymətləndirməli, ədəbi prosesi 
dövlət quruculuğu istiqamətinə yönəltməli, digər tərəfdən ədəbiy-
yatşünaslığın klassik irs konsepsiyasını fomalaşdırmalı – bir sözlə, 
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müstəqil dövlətin humanitar siyasətində tənqid və ədəbiyyatşünas-
lığın mövqeyini müəyyənləşdirməli idi. 

90-cı illər Azərbaycan ədəbi tənqidi həmin vəzifənin öhdəsin-
dən ləyaqətlə gəldi. N.Cəfərov, N.Şəmsizadə, S.Xəlilov klassik və 
müasir ədəbi prosesi öyrənməyin prinsiplərini, azərbaycançılıq ide-
ologiyasının təməl prinsiplərini hazırladı. Bu vacib ədəbi-tarixi mis-
siyanın həyata keçirilməsində akademik Bəkir Nəbiyevin xidmətləri 
müstəsna dərəcədə böyükdür. Müstəqilliyimizin mövcud olduğu 
cəmi 20 il ərzəndə o, heyrətamiz güc və məhəbbətlə ədəbi tənqid və 
ədəbiyyatşünaslığımızın metodoloji quruculuğunun önündə getdi. 
Onlarca elmi məqalə və resenziyalarında, portret-oçerklərində, mo-
noqrafiyalarında milli istiqlalımızın yaranmasında xidmətləri olan 
ictimai xadimlərin, dövlət adamlarının, ədəbi şəxsiyyətlərin fəaliy-
yətinə aydınlıq gətirdi. Daim yeniləşən, dinamik inkişaf edən, məz-
mun və formaca yeniləşən tənqid və ədəbiyyatşünaslıq tariximizin 
görkəmli nümayəndələri haqqında maraqlı, zəngin materiallar üzə 
çıxartdı, onları yüksək nəzəri səviyədə elmi tədqiqat predmetinə 
çevirdi. 

Bəkir Nəbiyev «Ədəbiyyat elmi: Uğurlar, problemlər, pers-
pektivlər» (2004) məqaləsində sovet hakimiyyəti dövründə, sosialist 
realizminin nəzəri prinsiplərminin, sənət konsenpsiyasının ədəbiy-
yat və incəsənətin yeganə metodoloji əsası olduğu bir ölkədə ədəbi 
tənqid və ədəbiyyatşünaslığımızın qırılan, ancaq yaddaşlarda yaşa-
yan ənənələrinə yenidən nəzər yetirdi, F.Köçərli, Ə.Hüseynzadə,    
Ə. Abid, F.Köprülüzadə, B.Çobanzadə, H. Zeynallı kimi humanitar 
elm sahələrini ictimai həyatla əlaqəli şəkildə öyrənməyə üstünlük 
verən ideoloq və ədəbiyyatşünasların yolu ilə getdi, onların funda-
mental elmi konsepsiyalarına qayıtdı və 30-cu illərdə qırılan ədəbiy-
yatşünaslıq ənənələrini müvəffəqiyyətlə davam etdirdi. 

Lakin bu zaman Bəkir Nəbiyev 70 il müddətində əldə olunan 
nailiyyətləri unutmadı. 30-cu illərdən sonrakı onilliklərdə estetik 
fikirdə özünü göstərən vulqar sosioloji meyllərin mahiyyətini aydın-
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laşdırdı, həmin dövrü «itirilmiş illər» hesab etmədi, hətta XX əsrin 
60-80-ci illərində ümumbəşəri meyar və prinsiplərə əsaslanan prob-
lemlərə tənqid və ədəbiyyatşünasnaslığımızın biganə qalmamasını 
təqdirəlayiq bir hal kimi qiymətləndirdi. Məqalədə belə bir fikir 
aşılanır ki, 60-80-ci illərdə tənqid və ədəbiyyatşünaslığımızda mark-
sist-leninçi dünyagörüş formal xarakter daşıyıb, dekorativ fon sə-
viyyəsinə qədər endirilib. 

Bəkir Nəbiyevin 90-cı illərin əvvəllərindəki dəyərləndirmə-
sini, şübhəsiz ki, yeni tənqidin manifesti kimi də qəbul etmək olar. 
Bu dəqiq və yerində söylənən fikirlər müstəqillik dövrü tənqidimizi 
obyektivliyə, dəqiqliyə, fundamentallığa yönəldən elmi, konseptual 
bir baxış idi. İstər klassik bədii irsimizə, istərsə də çağdaş ədəbi 
düşüncəmizə yanaşmanın yeni metodologiyasını bəyan edən Bəkir 
Nəbiyev son dərəcədə çətin bir sənət olan ədəbi tənqidimizin qarşı-
sına məsuliyytli bir vəzifə qoyurdu: ədəbi ənənəyə hörmətlə yanaş-
maq, ondakı mənəvi dəyərləri üzə çıxarmaq və elmi ictimaiyyətə 
çatdırmaq, yeni ədəbiyyatşünaslıq ənənələri yaratmaq. 

«Özümüzdən başlayaq» (1990) kitabı bu həqiqəti bir daha üzə 
çıxartdı. Kitabdakı məqalələrin əksəriyyəti XX əsrin 80-ci illərində 
yazılıb. Bu yazılar sovet hakimiyyətində əsası qoyulan siyasi, 
iqtisadi böhran dövrünün ictimai şüurda yaratdığı təbəddülatların 
nəticəsidir. İmperiyanı bürüyən sarsıntıların bədii və elmi fikirdəki 
dərki kitabdakı məqalələrdə tənqidçini daha çox düşündürür. Bəkir 
Nəbiyev yenidənqurmanı sovet ideologiyasının apardığı kompaniya, 
mövcud siyasi sistemi qorumağa yönəldilən ictimai-siyasi proses 
kimi qarşılamır. Humanitar siyasətdə yenidənqurma deyəndə o, 
ədəbi-tarixi prosesə yeni münasibəti nəzərdə tutur. Çalışır ki, sovet 
imperiyasının yenidənqurma adlandırdığı mövcud siyasi kompani-
yadan ədəbi prosesin xeyrinə istifadə etsin, ədəbi-tarixi hadisələrə 
marksist ədəbiyyat elminin dar çərçivəsindən, meyarlarından çıxa-
raq yeni dəyər versin. 

Yenidənqurmanın yaratdığı tarixi şəraidən bəhrələnən Bəkir 
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Nəbiyev tədqiqat dairəsini daha da genişləndirir. Əvvəlki onillik-
lərdə deyilməsi mümkün olmayan məsələləri cündəmə gətirir. Ədə-
bi ənənələr arasında varislik, tənqid və ədəbiyyatşünaslığın mövcud 
durumu, onun tarixi təşkkülü, milli dramaturgiya və onun səhnə 
taleyi kimi məsələlər «Özümüzdən başlayaq» (1990) tənqid toplu-
sunda öz həllini tapır. 

Belə deyə bilərik ki, «Özümüzdən başlayaq»da müəllif yeni-
dənqurma reallıqlarına özünəməxsus estetik mövqedən cavab ver-
mişdir. Yenidənqurma da, aşkarlıq və demokratiya da tənqidçi üçün 
əslində tarixi bir fürsətdir, yol verilən demokratiya çərçivəsində 
ədəbi fikrin nüfuzunu bərpa etmək, onu siyasi koyukturadan kifayət 
qədər uzaqlaşdırmaq vasitəsidir. O.Sarıvəlli, Ə.Məmmədxanlı, 
Ə.Cəmil, M. Müşfiq yaradıcılığına kitabda geniş yer verilmiş, milli 
poeziyanın sovet dövrü mərhələsinin müvəffəqiyyətli cəhətləri təh-
lilə cəlb olunmuş, eyni zamanda ədəbi prosesi ləngidən cəhətlər də 
tənqid edilmişdir. 

Bəkir Nəbiyevin kitabda M.Müşfiq yaradıcılığına yenidən 
qayıtması da elə-belə maraq xatirinə deyil. Repressiyadan sonra 
uzun müddət M.Müşfiq yaradıcılığı ədəbi dövriyyədən kənarda qa-
lıb. Şair haqqındakı həqiqətlər yarımçıq deyilib. Sovet ideologiyası-
nın sərt prinsipləri bu nadir istedadlı Azərbaycan şairinin bədii-
estetik özünəməxsusluğunu aşkara çıxarmağa imkan verməyib. Ye-
ni ictimai-siyasi mühitdə M.Müşfiq yaradıcılığı haqında bir sıra hə-
qiqətlərə Bəkir Nəbiyevin bu kitabında cavab tapmaq mümkündür. 

Tənqidçi M.Müşfiqin hər bir şeirinə yeni nəzərlə baxır, ənənəvi 
münasibətdən fərqli mövqe nümayiş etdirir. Məsələn, şairin çox mə-
şhur «Necə əl çəkim» rədifli qoşmasını hamımız yaxşı xatırlayırıq: 

Ah, mən gündən-günə bu gözəlləşən, 
İşıqlı dünyadan necə əl çəkim? 
Bu yerlə çarpışan, göylə əlləşən 
Dostdan, aşinadan necə əl çəkim? 
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Bəlkə də çoxları həmin misraları oxuyanda şairin nə demək 
istədiyinin fərqinə o qədər də fikir verməyib, dostların, tanışınların, 
sevgilisinin arasında olan şairin birdən-birə belə nisgilli şeir yazma-
sının səbəbləri ilə maraqlanmayıb. Ancaq Bəkir Nəbiyev həmin 
misraların ictimai yükünü kifayət qədər açıb, şairin nə vaxtsa 
repressiya olunacağını hiss edərək belə qəmli, nisgilli mövqe tutdu-
ğunu deyir: «Bu nadir istedad ölçüyəgəlməz ədəbi hünər sahibi, öz 
güclü sövq-təbiisi ilə hiss etmiş və başa düşmüşdü ki, səadət çap-
qınçıları, yaxşı tanıdığı bir çox insanlar kimi onun da ömür karva-
nını tezliklə talan edəcəklər. Bu əhvali-ruhiyyənin məhsulu olan hə-
min şeir vətənin, xalqın sadiq övladları olub. Stalin, Bağırov repres-
siyasının güdazına gedən on minlərlə cəfakeşin dilindən yazılmış 
vida mahnısı idi» (62,79). 

Məqalədəki intonasiya, fikrin duyğularla əhatə olunan parlaq 
ifadəsi, elmlə bədiiliyin vəhdəti bizə tanış gəlir. Ə.Cavad, A.İldırım, 
H.Cavid yaradıcılığından bəhs edəndə də Bəkir Nəbiyev eyni həya-
canı, sarsıntını içindən keçirir, şəxsi həyatındakı faciələri görür, baş 
verən repressiyaların ictimai nəticələrini izah etməyə can atır, sənət-
karın şəxsi faciəsini ümumxalq faciəsi səviyyəsinə qaldıra bilir. 
«Özümüzdən başlayaq» (1990) kitabının əhəmiyyətini göstərən 
amillərdən biri də budur. 

«Özümüzdən başlayaq» əslində ədəbiyyatşünaslığa yeni me-
todologiyadan, milli təfəkkürə əsaslanan humanitar elmi konsep-
siyadan başlamaq demək idi. Qurama yenidənqurmaların, aşkarlığın 
müsbət nəticə verə biləcəyinə inanmayan mütəfəkkir tənqidçi çıxış 
yolunu yeni cəmiyyət, yeni insan axtarışında, insanın daxilən təmiz-
lənməsində, özünü dərk etməsində görür. Belə hesab edir ki, insan 
təfəkkürünün yenidən qurulmasında, psixoloji və mənəvi ovqatının 
tərbiyəsində bədii ədəbiyyat mühüm rol oynadığına görə, tənqid 
bədii düşüncədə əsas diqqəti insanın daxili təkamülünə yönəlt-
məlidir. Bu da Bəkir Nəbiyevin bədii ədəbiyyatın tərbiyəvi əhəmiy-
yətinə inamından irəli gəlir. 
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Bir elm adamı, tanınmış ədəbiyyat mütəcəssisi kimi Bəkir 
Nəbiyev unikal bir şəxsiyyətdir. O eyni ehtras və həvəslə, özü-
nəməxsus professionallıqla Orta əsrlər Şərq humanist poeziyasının 
zirvəsi olan N.Gəncəvi, Y.İmrə, M.Füzuli, yeni dövr ədəbiyyatının 
yaradıcılarından M.P.Vaqif, M.F.Axundzadədən də yazır, çağdaş 
ədəbiyyatımızın görkəmli simalarından R.Rza, X.R.Ulutürk, 
M.Araz, B.Vahabzadədən də. 

Həcmindən, məzmunundan, qarşıya qoyulan məqsəddən asılı 
olmayaraq, bu əsərlərin ədəbiyyatşünaslıq və yaxud ədəbi tənqid 
materialı olduğunu müəyyənləşdirmək çətin olur. Çünki istənilən 
halda tənqid və ədəbiyyatşünaslığın sintezindən, hər ikisinin ənənə-
lərindən istifadə olunur. Başqa cür desək, Bəkir Nəbiyev çağdaş 
ədəbi prosesə ədəbiyyatşünas səriştəsi, bacarığı, marağı, tədqiqatçı 
dəqiqliyi, qayğılı münasibəti, professional ədəbiyyat mütəxəssisi 
vərdişi ilə yanaşırsa, klassik irsə münasibətdə, ədəbi qiymət və me-
yarlarında müasir ədəbi tənqidin, çağdaş dünya estetik fikrinin son 
nailiyyətlərini tətbiq edir. N.Gəncəviyə də, Y.İmrəyə də, M.Füzu-
liyə də münasibətdə yeni, müasir ədəbi konsepsiyalar mövqeyindən 
qiymət verir, müasirlik və tarixilik prinsipindən çıxış edir, fəal tən-
qidçi mövqeyini daim qoruyub saxlayır: «Təkcə bir faktı qeyd edə 
bilərik ki, alimin şərq ədəbiyyatşünaslıq materialı olan monoqra-
fiyalarında da tənqidçi təfəkkürünü, tənqidçi üslubunu açıq-aydın 
görmək mümkündür. (62,75) 

Ədəbiyyatşünaslıq materialına tənqidçi təfəkkürü, cəsarəti ilə 
yanaşmasının nəticəsidir ki, müxtəlif məqalələrində ardıcıl, sistemli 
şəkildə ədəbi irsə ənənəvi münasibətdən fərqli olan yeni fikirlər səs-
ləndirir, orijinal tənqidçi movqeyi ortaya qoyur. Məsələn, Y.İmrə 
yaradıcılığı ilə əlaqədar yazdığı «Möcüzənin bayramı» məqaləsində 
diqqəti ayrı-ayrı xırda detallara, təfərrüatlara yox, ədəbi irsin mahiy-
yətinə, bədii yaradıcılığın daxili qanunauyğunluğuna yönəldir, şairi 
bütün türk dünyasının sənətkarı hesab edir, Şərqdə və Qərbdə Y.İm-
rənin yaradıcılığı ilə bağlı yazılan tədqiqat əsərlərinə müraciət edir, 
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təkcə Türkiyədə ona istinad edilən beş məzarın, yaxud türbənin 
olduğunu xatırlayır, real faktlara, mötəbər sənədlərə əsaslanaraq 
şairin yaradıcılığında müraciət etdiyi problemlərin bu gün də aktual 
olduğun əsaslandırır. 

Tənqidçi fikirlərini təsdiq etmək üçün qədim türk eposu olan 
«Dədə Qorqud»a, Qorqudun məzarları haqqında tədqiqatçı alimlərin 
müxtəlif fikirlərinə müraciət edir. Nəhayət, Y.İmrə yaradıcılığının 
müasirliyini, yeniliyini, əbədiliyini aşağıdakı kimi mənalandırır: 
«Yunis İmrənin təkcə qiymətli sənət irsi ilə deyil, onun ruhu, son 
məskəni, məzarı ilə də ünsiyyətə xüsusi ehtiyac duyulur. Bu ünsiy-
yət zamanı sənətşünaslıqda katarsis (daxili, mənəvi təmizlənmə) 
deyilən mühüm proses baş verir və şairin pərəstişkarları Yunis İm-
rənin yalnız ucalıq, paklıq aləminə qovuşmaqla özləri də paklanır, 
təmizlənir, ucalırlar». (61) 

«Anlamaq dərdi və kövrək duyğular» məqaləsində Bəkir 
Nəbiyev XX əsr poeziyasında novator sənətkar kimi tanınan R.Rza-
nın yarıməsrlik yaradıcılıq yolunu yeni dövr Azərbaycan poeziya-
sının yaranması, təşəkkülü, onun zaman, xalq qarşısında vəzifə-
lərinin həyata keçirilməsi ilə bağlayır. R.Rza yaradıcılığını yeni 
mövzu və məzmun, yeni poetik idrak prinsipləri, onlara müvafiq de-
yim tərzinə görə fərqləndirir. Tənqidçinin fikrincə, xalqın həyatı ilə 
qırılmaz qarşılıqlı əlaqə və ünsiyyətə, fəlsəfi ümumiləşdirmələrin 
dərinliyinə, genişliyinə görə R.Rza poeziyası, eyni zamanda, huma-
nist ideyaların ehtiraslı tərənnümüdür. 

«Şair fərdiyyəti» məqaləsi Fikrət Qoca, Fikrət Sadıq, Ələkbər 
Salahzadə kimi sərbəst vəzndə yazan şairləri «Rəsul Rza sayağı 
şairlər» adlandıranlara cavab hesab etmək olar. Lakin tənqidçi qüd-
rətli sənətkarları belə yamsılamaq istəyənlərin heç vaxt əsil sənət 
yaradacaqlarına inanmır, təqlidçiliyin uğursuzluğa apardığını deyir. 
O, F.Qoca yaradıcılığını istifadə etdiyi bədii təsvir və ifadə vasi-
tələrinə görə ədəbiyyatda yeni hadisə hesab edir. Xalq danışıq dilin-
dən kifayət qədər söz və ifadələri ədəbiyatımıza gətirməsini, meta-
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foralardan və başqa bədii təsvir vasitələrindən faydalanmasını, tez-
tez yeni formalara keçməsini xüsusi qeyd edir. Başqa yöndən, şairin 
şəxsiyyəti və bədii irsini vəhdətdə görür. 

Bədii düşüncədə ümumbəşəri və milli dəyərləri üzə çıxarmaq, 
ədəbi prosesin əsas aparıcı simalarının fəaliyyətinə aydınlıq 
gətirmək Bəkir Nəbiyevin tənqid konsepsiyasında mühüm yer tutur. 
Tənqidçi sənətkarın xalq həyatına bağlılığına, onun arzu və 
ideallarına nə dərəcədə yaxın olmasına daha çox əhəmiyyət verir, 
bir qayda olaraq bədii ədəbiyyatda istiqlal ideyalarını, milli təfəkkür 
faktorunu aşkar etməyə çalışır. M. Şəhriyar, X.R.Ulutürk, A.İldırım 
yaradıcılığı haqqında ayrıca tədqiqat əsərləri yazması da bununla 
əlaqədardır. «Şəhriyarı düşünərkən» (1992) məqaləsinə diqqət 
yetirsək, bu fikirlərin nə dərəcədə həqiqət oluğunu görərik. Müəllif 
burada M. Şəhriyara təkcə Azərbaycanın deyil, həm də Yaxın Şərq 
regionunun ən böyük şarik kimi qiymət verir, onun ana dilində 
yazdığı əsərlərinin bütün türk dünyasının mənəvi birliyinə çağırış 
olduğunu qeyd edir. 

Bəkir Nəbiyev «Şəhriyarı düşünərkən» yazısında Şərq, o 
cümlədən Azərbaycan poeziyasında xüsusi çəkiyə malik olan ayrı-
lıq, hicran motivinə işıq salır, bu mövzuda yazılan əsərlərin əhəmiy-
yətinə kölğə salmadan Şəhriyar yaradıcılığında həmin mövzunun 
geniş ictimai məzmun yaratdığını etiraf edir, şairin ayrılığı özü-
nünküləşdirməsini, fərdi və ictmai düşüncənin vəhdəti səviyyəsinə 
yüksəltməsini onun yaradıcılıq nailiyyəti kimi səciyyələndirir. 

Tənqidçi Şəhriyar yaradıcılığı ilə bağlı yazılan əsərlərdə daş-
laşan, steoretipə çevrilən cəhətlərə də münasibət bildirməyi lazım 
bilir. Şairin yaradıcılığının ədəbi ənənələrlə bağlılığı ətrafında söz 
deyən mütəxəssislər onu daha çox fars dilində yazan Xaqani, Niza-
mi, Sədi, Hafiz kimi sənətkarlarla müqayisə edir, Azərbaycan dilin-
də yazan sənətkarlarla irs-varis münasibətlərinə çox az toxunurlar. 

Bəkir Nəbiyev bu problem ətrafında dəyərli fikirlər söyləyir, 
şairin yaradıcılığına Füzulinin, XVIII-XX əsrlərdə inkişaf edən 
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Şimali Azərbaycan ədəbiyyatının təsirini konkret faktlarla əsaslan-
dırır. Digər tərəfdən, maraqlı ədəbi paralellər apararaq Arazın hər 
iki tayında yaşayan vahid xalqın ədəbi dəyərlərinin eyni kökdən, 
vahid məhvərdən qaynaqlandığını təsdiq edir. M.P.Vaqifin «Bay-
ram oldu» şeirindəki etnoqrafik yaddaşın Şəhriyar yaradıcılığında 
daha geniş inkişaf etdirildiyi, müasir həyat gerçəkliklərinə uyğun-
laşdırıldığı ayrıca bədii faktlarla təsdiq olunur, M.P.Vaqifin «Bay-
ram oldu» qoşması ilə Şəhriyarın «Yoxdur» şeirinin müqayisəsi 
aparılır. 

Tənqidçi Şəhriyarın «Heydərbabaya salam» şeirini şedevr bir 
sənət nümunəsi, Azərbaycan bədii təfəkkürünün yeni mərhələsi 
kimi təqdim edir. Bu əsərin o taylı bu taylı Azərbaycan üçün «İsra-
filin suru» rolunu oynadığı iddia olunur. «Heydərbabaya salam» 
əsərinin ideya-məzmun yeniliyini təhlil edən tənqidçi ana dilində 
yazılan bu əsərin kommunist rejiminin hakim olduğu Şimali Azər-
baycanda da əks-səda doğurduğunu, rejim əleyhinə yeni mübarizə 
dalğası yaratdığını etiraf edir. 

Bu gün tənqid və ədəbiyyatünaslığımızın qarşısında duran 
başlıca vəzifə yeni yaranan ədəbiyyatın istiqamətini müəyyənləşdir-
mək, onun yaradıcılıq axtarışlarına reaksiya vermək, yeni yaranan 
ədəbi cərəyanları və bədii üslübları qəymətləndirməkdir. Müasir 
ədəbi prosesin bədii-estetik xüsusiyyətlərini vaxtında aşkar etmək, 
bəddi düşüncə faktını elm dili ilə izah etmək zərurəti daha çox ədəbi 
tənqiddə dərk olunur. Bütün bunları vahid ədəbi-tarixi prosesin 
tərkib hissəsi kimi öyrənmək, ədəbi-tarixi prosesin tipologiyasını 
üzə çıxarmaq üçün bir qədər geriyə qayıtmaq, XX əsr Azərbaycan 
ictimai və ədəbi mühitinə aydınlıq gətirmək lazımdır. 

XX əsr ədəbi-tarixi prosesinin spesifik cəhətlərini, bir mərhələ 
kimi xüsusiyyətlərini ədəbi-nəzəri təhlil predmetinə çevirmədən 
müasir ədəbiyyatın milli və ümumbəşəri dəyərlərini müəyyənləş-
dirmək mümkün deyil. Bəkir Nəbiyevin Şamil Salmanovla birlikdə 
yazdıqları «Əsrin ədəbiyyatı» məqaləsi həmin problemlə bağlıdır. 
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Yazıda XIX və XX əsr Azərbaycan ədəbiyatı vahid ədəbi-tarixi 
prosesin iki böyük mərhələsi kimi səciyyələndirilir. XX əsr Azər-
baycan ədəbiyyatına münasibətdə müasir ədəbi-nəzəri fikrin ideya-
metodoloji konsepsiyalarına qiymət verilir. Həmin əsr çoxəsrlik 
Azərbaycan ədəbiyyatının tarixinə yeni, mürəkkəb və dinamik in-
kişaf etmiş, xalqın öz milli özünüdərki və müstəqilliyi uğrunda 
mübarizəsi, inqilablar, müharibələr, dünya miqyasında siyasi və 
ideoloji sistemlərin mübarizəsi, nəhayət, ilk sosialist dövləti kimi 
meydana çıxan SSRİ- nin dağılması dövrü kimi göstərilir. 

Məqalənin elmi əhəmiyyəti bir də bununla şərtlənir ki, burada 
20-ci illərdən əsrin sonuna kimi davam edən «Sovet ədəbiyyatı» 
anlayışına müasir elmi-nəzəri baxış formalaşdırılır. Bu çox vacib və 
zəruri bir işdir. Çünki bu gün də sovet ədəbiyyatına birmənalı 
münasibət mövcud deyil. Əsrin ədəbiyyatının çox böyük bir hissəsi-
nin ədəbi meyarlarına, ideoloji-siyasi prinsiplərinə, ədəbiyyat tarixi 
konsepsiyasına qiymət vermədən ədəbiyyat tariximizin fundamen-
tal-metodoloji problemlərindən danışmaq mümkün deyil. Bu cəhətə 
diqqət yetirən məqalə müəllifləri belə qənaətə gəlirlər ki, sovet 
dövründə Azərbaycan ədəbiyyatı böyük, zəngin, bununla yanaşı, 
mürəkkəb, ziddiyyətli bir yol keçmişdir. 

«Sovet ədəbiyyatı» anlayışının birdən-birə yaradılmadığı id-
dia edilən yazıda onun ilk mərhələsininin yaradıcılıq axtarışlarının 
bəhrəsi olan proletar və kəndli ədəbiyyatını meydana çıxaran ideo-
loji-siyasi şəraitə diqqət yetirilir, 30-cu illərdə – Birinci Ümumitti-
faq Yazıçılar qurultayayından sonra yaranan çoxmillətli sovet ədə-
biyyatı kontekstində Azərbaycan ədəbiyyatının 70 illik tarixi inkişaf 
yoluna öbyektiv-tarixi qiymət verilir: «Çoxmillətli ədəbi inkişaf 
kontekstində ədəbiyyatımız qarşılıqlı, intensiv ədəbi-mədəni əlaqə-
lər, yaradıcılıq təmasları və mübadilələri mühitində yeni keyfiy-
yətlər mənimsəmişdir, öz milli xüsusiyyətlərini itirməməklə bu 
xüsusiyyətləri qoruyub saxlamışdır». (76) 

Sovet hakimiyyəti dövründəki 70 illik ədəbiyyat tariximizə 
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məqalədə çox diqqətlə yanaşılıb. Çoxmillətli sovet ədəbiyyatının 
yaranması və təşəkkülündə Azərbaycan ədəbiyyatının yeri və möv-
qeyi, ayrı-ayrı ədəbiyyatların qarşılıqlı əlaqəsi şəraitində mövcud-
luğunu davam etdirməsi, özünəməxsus koloritini qoruyub saxlama-
sı, bəzən posmodernistcəsinə mövqe nümayiş etdirməsinə baxmaya-
raq, milli xususiyyətlərini itirməməsi, müasir ədəbiyyatlara məxsus 
bütün janrların yaranması, müasir dünya ədəbiyyatı kontekstində 
inkişaf etməsi «Əsrin ədəbiyyatı» (2004) məqaləsində nəzəri-tarixi 
planda tədqiqat mərkəzinə gətirilib, Azərbaycan sovet ədəbiyyatı 
XX əsr ədəbiyyatımızın yeni, bitgin bir mərhələsi kimi səciyyələn-
dirilib. Qeyd edilib ki, ədəbiyyatımız təkcə insanı, xalqı əsrin möh-
təşəm hadisələri içərisində geniş lövhələrlə, epik miqyaslı təsvirlərlə 
təcəssüm etdirməklə kifayətlənməmiş, həm də ədəbiyyat öz yeni 
həyat və insan konsepsiyasını, yaradıcılıq fəlsəfəsini ortaya qoy-
muşdur. 

Bütün bunlara görə məqalədə ədəbiyyatımızın sovet dövrü 
həm bütövlükdə çoxəsrlik, həm də ayrıca XX əsr ədəbiyyatında 
xüsusi bir bədii dəyərə və mənaya malik tarixi mərhələ hesab edilir 
və belə bir fikir əsaslandırlır ki, yeni dövrün- müstəqillik dövrünün 
ədəbiyyatı məhz bu ədəbiyyatdan sonra yaranır, öz inkişaf meyl-
lərini axtarır və təsdiq edir. 

Lakin burada sovet dövrü ədəbiyyatının nöqsan və çatışmaz-
lıqları da ört-basdır edilmir. Bu dövr ədəbiyyatının mürəkkəb, zid-
diyyətli məqamlarına da toxunulur, ədəbiyyata, mədəniyyətə müna-
sibətdə siyasi-ideoloji prinsiplərin önə çıxarılmasının yaradıcılıq 
prosesinə son dərəcədə mənfi təsiri məsələləri də yaddan çıxarılmır: 
«Sosialist mədəniyyəti nəzəriyyəsinin, bunun ən əsas metodoloji 
təlimi olan sosialist realizmi estetikasının bir çox elə prinsipləri, 
meyar və tələbləri var idi ki, bunlar bədii yaradıcılığı çox vaxt dar, 
məhdud çərçivəyə salırdı, ədəbiyyatda, ümumən bədii yaradıcılıqda 
konyuktur mövzularda əsərlərin yazılmasına gətirib çıxarır, sovet 
gerçəkliyinin həqiqi bədii mənzərəsini və təhlilini verməyin qar-
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şısını alırdı». (76) 
Müasir elmi-nəzəri fikrimizə Bəkir Nəbiyev humanist düşün-

cəmizin, ədəbiyyat tarixçiliyimizin öz inkişaf qanunauyğunluğun-
dan doğan meyar və prinsiplərlə yanaşır, ədəbi tənqid və ədəbiy-
yatşünaslığımızın öyrənilməsinə geniş kontekstdən qiymət verir, 
ədəbiyyat elminin müxtəlif humanitar elm sahələri və ictimai hə-
yatla əlaqəli tədqiqinə əsaslanır. Əsası F.Köçərli, Ə.Hüseynzadə, 
F.Köprülüzadə, Ə.Abid, B.Çobanzadə, H.Zeynallı, Ə.Nazim tərə-
findən qoyulan zəngin ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslıq xəzinəmizi 
bir örnək kimi qəbul edir. 

Bu cəhətdən Bəkir Nəbiyevin «Yeni vəzifələr qarşısında» 
məqaləsini ayrıca qeyd etməliyik. Məqalə fundamentallığına, elmi-
nəzəri səviyyəsinə görə son dərəcə əhəmiyyətlidir. Müəllif Azər-
baycan elmi-nəzəri fikrinin imkanları, perespiktivləri, inkişaf ten-
densiyası kontekstində AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitu-
nun humanitar fikrin inkişafındakı xidmətlərinə geniş miqyasda 
nəzər yetirir. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin, onun ayrı-ayrı nüma-
yəndələrinin yaradıcılığının, qarşılıqlı ədəbi əlaqələrin öyrənilməsi 
məqalədə diqqət mərkəzindədir. 

Tənqidçi türk ədəbiyyatının müştərək inkişaf etdiyi dövrlərin, 
ortaq türk abidələrinin araşdırılmasına ayrıca milli konsepsiya sə-
viyyəsində yanaşmağın zəruriliyinə diqqət çəkir, türk-islam mədə-
niyyətinin təşəkkülü və inkişafında bədii düşüncə faktorunun dəqiq-
liklə tədqiqinin vacibdiyini əsas vəzifə kimi qarşıya qoyur: «İslamın 
türklər arasında yayılması ilə əlaqədar olaraq türk-islam mədəniy-
yətinin təşəkkülü prosesi, bu prosesə təsir edən amillər, qədim türk 
ədəbiyyatından islam məfkurəli ədəbiyata keçidin daxili mexanizmi 
və s. son illərdə Azərbaycan filoloji fikrində geniş tədqiq olunan 
mövzulardır. Qədim türk sivilizasiyasının islam mədəniyyətinin 
aparıcı tərkib hissəsinə çevrilməsi mürəkkəb proses olmuşdur və bu 
sahədə son illərdə aparılan tədqiqatlar onun daxili mexanizmini 
müəyyənləşdirməyə xidmət edir». (75). 
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«Yeni vəzifələr qarşısında» məqaləsində respublikamızda 
ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslıq sahəsində kompleks elmi tədqiqat 
proqramlarının hazırlanması, klassik sənətkarlarımız haqqında mo-
noqrafiyaların, Azərbaycan ədəbiyyatının poetikası, metod, janr və 
üslubu kimi nəzəri məsələlərin öyrənilməsi vacib bir problem kimi 
qarşıya qoyulur. 

Hər hansı bir xalqın ədəbiyyatı, elmi-nəzəri fikri dünya 
xalqlarının mənəvi sərvətindən təcrid olunmuş şəkildə meydana 
çıxmır, özünü təsdiq edə bilmir. Məqalədə bu prinsipə də aydın 
münasibət bildirilib. «Ümumdünya ələbiyyatı tarixi»nin, «Çoxmil-
lətli sovet ədəbiyyatı tarixi»nin hazırlanmasında Azərbaycan alim-
lərinin yaxından iştirakına toxunan Bəkir Nəbiyev Bolqarıstan, 
Fransa, İngiltərə, Türkiyə alimləri ilə müxtəlif istiqamətli elmi 
yaradıcılıq əlaqələrinə yüksək qiymət verir. 

Ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslıq elmimizin mahiyyətcə ye-
niləşməsi, bu istiqamətdə mühüm islahatların aparılması Bəkir Nə-
biyevin diqqət mərkəzindədir. Onun fikrincə, sovet dövrü ədəbiyyat 
elmində diqqət daha çox həmin epoxanın bədii irsinin tədqiq və 
təbliğinə yönəldilirdisə, sovet birliyinin dağılmasından sonra folklor 
və klassik irsin, mədəniyyət tariximizdə aparıcı mövqeyi olan 
möhtəşəm ədəbi abidələrin, indiyə qədər yasaq edilmiş türk-islam 
ədəbi-bədii dəyərlərinin öyrənilməsi ön plana çəkilmişdir» . (75) 

Bəkir Nəbiyev Azərbaycan mühacirat ədəbiyyatı, ortaq türk 
ədəbiyyatı problemlərinə müasir qiymət vermək, Azərbaycan 
diasporası üçün bircildlik ədəbiyyat tarixi hazırlamaq kimi məsələ-
ləri cari vəzifələr sırasında qeyd edib. «Yeni vəzifələr qarşısında» 
yazısında poetika problemlərinə daha çox tədqiqat əsərləri həsr 
etməyin vacibliyi irəli sürülür, eyni zamanda ədəbiyyat tariximizin 
yalnız ictimai-tarixi deyil, həm də estetik prinsiplər mövqeyindən 
tədqiqat mərkəzinə gətirilməsi vacib hesab edilir. 

Müasir ədəbi-tarixi prosesin gerçək mənzərəsi, onun müxtəlif 
problemləri ətrafında yaradıcılıq axtarışları Bəkir Nəbiyevi həmişə 
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narahat edir. İndiyə qədər nəşr olunan, vaxtilə dövrün tələbləri və 
ədəbi-nəzəri meyarları ilə meydana çıxan çoxsaylı ədəbiyyat 
tarixlərinin, monoqrafiya və topluların əhəmiyyətinə kölgə salma-
dan tənqidçi hər yeni mərhələdə tarixə yeni baxışın, keçmişi müasir 
meyarlarla qiymətləndirməyin tərəfindədir. 

Yeni, çağdaş ədəbiyyat nəzəriyyəsi məsələlərinə dair tədqiqat 
əsərlərinə olan mənəvi ehtiyac məqalədə xüsusi yer alıb. Qeyd edilir 
ki, bədii ədəbiyyatın nəzəriyyəsi, ümumi qanunauyğunluqları, kon-
septual tədqiqatların metodoloji prinsipləri yeni tədqiqat əsərlərində 
yüksək elmi səviyyədə öz əksini tapmalıdır. Həmçinin ədəbi cərə-
yanların spesifikası, janr, üslub problmlərinin öyrənilməsi və s. nə-
zəri məsələlərin tədqiqi dövrün ictimai sifarişi kimi qəbul 
edilməlidir. 

Bəkir Nəbiyev ədəbi prosesi daim izləyən, onun nailiyyətlə-
rini üzə çıxarmaq, sistemləşdirməklə yanaşı, zəif, ictimai təlabatla 
ayaqlaşmayan əsərlərin nöqsanlarına da fəal reaksiya verən tən-
qidçidir. İstər ayrı-ayrı məqalələrində, istər icmal yazılarında, istər-
sə də portret oçerklərində o, ədəbi prosesin bütövlüyünə, ideya-
estetik sisteminə güvənir. 

Tənqidçi şəxsiyyəti ədəbi prosesin təzələnməsində və tənzim-
lənməsində başlıca amil olduğuna görə Bəkir Nəbiyev tənqidi irsin-
də M.Arif, C.Xəndan, M.C.Cəfərov, K.Talıbzadə, Y.Qarayev, 
Ş.Salmanov kimi alimlərin ədəbi-tarixi xidmətləri ilə əlaqədar yazı-
lara, partret oçerklərə xüsusi yer verir. Bu tipli yazılarında da o, 
ədəbi-tarixi prosesə müasir elmi-nəzəri fikrin metodoloji konsepsi-
yası səviyəsində yanaşır, təhlil predmetinə münasibətdə obyektiv 
reallığa, ədəbi təcrübənin dialektikasına əsaslanır, tənqidçi şəxsiy-
yətinin mövqeyinə işıq salmağa çalışır. Bədii əsərlərlə bağlı yazdığı 
məqalələrində şair və ədəbi proses diqqət mərkəzində olduğu kimi, 
tənqidçi şəxsiyyəti ilə əlaqədar qələmə aldığı məqalələrində də 
tənqidçi və ədəbi proses dilemması vacib tədqiqat məsələləri kimi 
meydana çıxır. 
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Bəkir Nəbiyevin «Müəllim gözlərinin nuru» məqaləsi «ədəbi 
tənidimizin vicdanı» hesab edilən Məmməd Arifin elmi tənqidi 
irsinə həsr olunub. Bir tənqidçi kimi yenilik duyğusu ilə yaşamasını, 
ədəbi-tarixi şəxsiyyətlərə obyektiv mövqedən yanaşmasını Məm-
məd Arif yaradıcılığının məziyyəti adlandıran tənqidçi onun sənətdə 
həqiqətə sadiqliyini, yüksək estetik duyumunu xüsusi qeyd etmişdir. 
S.Vurğunun, S. Rəhimovun, M. İbrahimovün müxtəlif yazılarında 
və çıxışlarında M.Arif yaradıcılığına yüksək qiymət verildiyini 
xatırladan Bəkir Nəbiyev belə nəticəyə gəlir ki, «M.Arifin ən yaxşı 
yadigarlarında xalqın taleyi ilə yaşayan, onun mədəni quruculuq 
sahəsində əldə etdiyi tarixi nailiyyətlərə sevinən, hələ həll olun-
mamış problemlərdən narahat olan alimin, sənətə təzə hava gətirən 
istedadlardan vəcdə gələn, onları qoruyan, təbliğ edən vətəndaş tən-
qidçinin böyük ürəyinin döyüntüsünü hiss edirik». ( 94. 501) 

Belə demək yerinə düşər ki, Bəkir Nəbiyevin haqqında bəhs 
etdiyi tənqidçilərin bir qismi ali məktəb auditoriyalarında müha-
zirələrini dinlədiyi müəllmləridir. Həmin şəxslər istedadlı, elmi və 
bədii yaradıcılığa meylli tələbələrə həmişə xüsusi qayğı və diqqətlə 
yanaşıblar. M.Arif kimi C.Xəndan da Bəkir Nəbiyevin ən sevimli 
müəllmlərindəndir ki, bir sıra yazılarında onların hər ikisi qədir-
şünaslıqla xatırlanır. «Ürəklərdə yaşayır» məqaləsi ədəbiyyatımızın, 
tənqid və ədəbiyyatşünaslığımızın keçid mərhələsinə daxil olduğu 
90-cı illərdə qələmə alınıb. 

Müəllif, hər şeydən əvvəl, diqqəti Cəfər Xəndanın fəaliyyətə 
başladığı 30-50-ci illərə yönəldir, onun yaradıcılığına ictimai-siyasi 
amillərin təsirini ədəbi-tarixi kontekstdə izah etdikdən sonra, belə 
çətin bir şəraitdə tənqidçinin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, onun 
milli xarakteri, görkəmli nümayəndələrinin irsi ətrafında tədqiqat 
işləri aparmasını əsil vətəndaşlıq nümunəsi kimi qiymətləndirir. 
Müxtəlif qurultay və plenumlarda, büro qərarlarında, fəalların yığın-
caqlarında dəfələrlə kəskin tənqid olunan, burjua millətçisi, kosmo-
polit, nihilist adlandırılan yazıçıların ədəbi irsini qorxmadan, çəkin-
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mədən üzə çıxaran C.Xəndanın yaradıcılığını tədqiqatçı ədəbiyyyat 
elmimizin parlaq səhifəsi kimi qiymətləndirir. 

Məqalədə C.Xəndanın maraq göstərdiyi filoloji istiqamətlərin 
hər biri – XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı, Azərbaycan sovet 
ədəbiyyatı, Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı və s. kimi ədəbi prosesin 
fundamental qayğıları ətrafında professional səviyyədə fikir söylə-
nilir, dərslik, dərs vəsaitləri ayrıca nəzərdən keçirilir. Onun «Azər-
baycan sovet ədəbiyyatı», «Ədəbiyyat nəzəriyyəsi» dərsliklərinin 
uzun ömürlülüyünün səbəbləri izah olunur. 
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III FƏSİL 
 

ƏDƏBİ TƏNQİDDƏN ƏDƏBİYYATŞÜNASLIĞA 
 
 

3.1. Ədəbiyyatşünaslığımızın  
təməl prinsipləri – F.Köçərli 

 
 
Elmi-ədəbi fəaliyyətə 50-ci iilərin əvvəllərində ədəbi tənqidlə 

başlayan Bəkir Nəbiyev 1957-ci ildən başlayaraq milli ədəbiyyatşü-
naslığın müxtəlif problemləri ilə bağlı maraqlı, dərin məzmunlu 
məqalələrlə çıxış etməyə başlayıb. Heç bir ədəbi konyukturaya, si-
yasi sifarişə, ədəbi stereotipə məhəl qoymadan klassik irsin öyrə-
nilməsi, təbliği məqsədi ilə material toplayıb. Repressiyanın, siyasi 
təqiblərin, nakam talelərin nə demək olduğunu şəxsi həyatında yaşa-
dığına görə haqsız tənqid və iradlardan uzaq olmağa çalışıb. Müasir 
ədəbi prosesə münasibətdə obyektiv, qayğılı mövqeyini ədəbiyyat-
şünaslıq sahəsində də uğurla davam etdirib. Ənənə və novatorluğun, 
müasirliyin, tarixiliyin ədəbi irsə tətbiqinin yeni üsul və metodlarını 
axtarıb. 

«Ədəbi döyüşlər»də (M.Hüseyn) sıradan çıxarılan, repres-
siyaya məruz qalan Ə.Abid, A.Musaxanlı, B.Çobanzadə, Ə.Nazim, 
M.K.Ələkbərli, C. Əfəndizadə kimi marksist estetika ilə ümumtürk 
ədəbi konsepsiyasını birləşdirmək istəyən, ancaq buna heç cür nail 
ola bilməyən bu istedadlı və professional tənqidçi və ədəbiyyat-
şünasların ədəbi görüşlərini izləyən, onların əsaslandığı klassik irs 
konsepsiyasından faydalanan, nöqsan və çatışmazlıqlarını diqqətlə 
öyrənən Bəkir Nəbiyev, ən nəhayət, ilk ədəbiyyatşünasımız 
F.Köçərlinin həyatı, ictimai fəaliyyəti, tənqid və ədəbiyyatşünaslıq 
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sahəsindəki xidmətləri üzərində diqqətini cəmləşdirib. 
Bu da səbəbsiz deyildi. F.Köçərli ədəbiyyatşünaslıq sahəsin-

dəki yaradıcılığını əsasən 1913-cü ilə kimi bitirmişdi. Uzun illər 
ədəbiyyatşünaslıq fəaliyyətində nöqsan hesab edilən marksist kon-
sepsiya onun elmi-ədəbi fəaliyyətində heç bir iz buraxmamışdı. 
F.Köçərlinin ədəbi-tənqidi və ədəbiyyatşünaslıq irsi müasir filoloji 
fikrin tələblərinə cavab verirdi. Başqa cür desək, F.Köçərlinin ədəbi 
irsinə marksist estetikanın kölgəsi düşməmişdi, saf, təmiz külçə 
şəklində qalmışdı. 

Düzdür, 20-ci illərin ortalarında ali və orta məktəblərimizdə 
ədəbiyyat tariximizin öyrədilməsi üçün marksist konsepsiya əsa-
sında yazılan müvafiq dərsliklər mövcud olmadığı üçün ədibin 
ikicildlik “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” materiallarından istifadə 
olunurdu. Lakin bu müvəqqəti xarakter daşıyırdı. 20-ci illərin sonu, 
30-cu illərin əvvəllərindən müxtəlif “Ədəbiyyatdan iş” kitabları, ilk 
marksist ədəbiyyat tariximiz olan “Müxtəsər Azərbaycan ədəbiyyatı 
tarixi” (1943-1944) hazırlanandan sonra F.Köçərlinin “Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixi materialları”na həmin illərin sərt ideoloji tələbləri 
baxımından o qədər də ehtiyac qalmadı. Çünki bu əsər marksist 
ədəbiyyatşünaslığın tələblərinə cavab vermirdi. 

Marksist estetikanın yenicə formalaşdığı 20-30-cu illərdə, 
hətta Bəkir Nəbiyevin ədəbiyyatşünaslıq fəaliyyətinə başladığı 50-ci 
illərin ikinci yarısında F.Köçərli irsinə birmənalı münasibət ol-
mayıb. 30-cu illərin əvvəllərində Əli Nazim materialların “təsviri-
xronoloji” mahiyyətdə olduğunu iddia edəndən sonra F.Köçərliyə 
münasibətdə ifrat sosioloji mövqe daha da möhkəmləndi. İlk 
ədəbiyyat tariximizə vulqar sosioloji münasibət totalitar təfəkkürün 
gücləndiyi 40-50-ci illərdə daha da sərtləşdi, bu zəngin irsin hər-
tərəfli və obyektiv tədqiqi xeyli ləngidildi. F.Köçərli irsinin növbəti 
onilliklərdə tədqiqini çətinləşdirən amillərdən biri bununla bağlı idi. 

Digər tərəfdən, 40-50-ci illərdə İttifaq miqyasında tənqid və 
ədəbiyyatşünaslığa təzyiq gücləndi. 20-ci illərin sonu, 30-cu illərin 
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əvvəllərində müasir ədəbi irsin öyrənilməsində özünü göstərən 
vulqar sosiologizm və nihilizm 40-50-ci illərdə daha da genişləndi. 
İkinci Dünya Müharibəsindən sonra dünya sosializm və kapitalizm 
sisteminə bölündü. Sosializm bir ölkə çərçivəsindən çıxaraq dün-
yanın siyasi xəritəsini dəyişdi. Sovet dövlətinin humanitar sahədə 
siyasəti xeyli sərtləşdi. Bu, özünü daha çox ədəbiyyat və incəsənət 
sahəsində göstərdi. Tənqid və ədəbiyyatşünaslığın üzərinə qoyulan 
ifrat tələbkarlıq, siyasi amiranəlik onun müasir və klassik ədəbi irsi 
qiymətləndirmə və izah etmə imkanlarını məhdudlaşdırdı. 

Sov. İKP MK-nın “Leninqrad” və “Zvezda” jurnalları haq-
qında”, “Dram teatrlarının repertuarları haqqında”, “Böyük həyat” 
kinofilmi haqqında”, “Böyük dostluq” operası haqqında” qərarları 
ədəbi-estetik fikirdə totalitar təfəkkürü daha da formalaşdırdı. Qə-
rarlarda qeyd olunurdu ki, dram teatrlarında səhnəyə qoyulan əsər-
lərdə, “Böyük həyat” kinofilmində, “Böyük dostluq” operasında so-
vet həyat tərzi təhrif olunur, tənqid və ədəbiyyatşünaslıq bədii 
əsərlərdə ideya-bədii cəhətdən nöqsanlı cəhətləri vaxtında aşkar 
etməkdə acizlik göstərir. 

40-cı illərdə Stalinin “Dilçilikdə marksiszmə dair”, “Dilçiliyin 
bəzi məsələlərinə dair” əsərləri dilçilik problemlərindən bəhs et-
məklə yanaşı, fəlsəfə, tarix, sənət və ədəbiyyat məsələlərinin də 
metodoloji istiqamətini təyin edirdi. Bu əsərlərdə tənqid və ədəbiy-
yatşünaslığın ədəbi prosesin inkişaf səviyyəsindən geridə qaldığı 
göstərilirdi. Bir sözlə, ədəbiyyatda, estetik fikirdə qeyri-müəyyənlik 
hökm sürürdü. 40-cı illərin sonu, 50-ci iilərin əvvəllərində “Dədə 
Qorqud” dastanına, H.Hüseynovun “XIX əsr Azərbaycan ictimai-
fəlsəfi fikir tarixindən” əsərinə, tənqidçi və ədəbiyyatşünaslardan 
M.Arif, M.Hüseyn, M.C.Paşayev, F.Qasımzadəyə olan qeyri-ob-
yektiv və vulqar sosioloji münasibət totalitar təfəkkürün nəticəsi idi. 
Bəkir Nəbiyevin elmi-ədəbi fəaliyyətə başaldığı 50-ci illərin icti-
mai-siyasi mənzərəsini təxminən bu cür ümumiləşdirmək olar. 
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Öz ədəbiyatşünaslıq yolunu müəyyənləşdirməyə başlayan 
Bəkir Nəbiyev 50-ci illərin sonu, 60-cı illərin əvvəllərində respub-
likanın müxtəlif mətbuat orqanlarında F.Köçərlinin elmi-pedaqoji, 
ədəbiyyat tarixçiliyi, ədəbi tənqidi yaradıcılığı ilə bağlı məqalələr 
dərc etdirməyə başlayıb. Bu yazılarda müəllif F.Köçərli irsinin elmi 
məzmununu mənimsəməyə çalışmış, milli ədəbiyyat tarixçiliyimi-
zin meydana çıxmasını şərtləndirən amilləri müəyyənləşdirməyə 
cəhd etmişdir. 

Bu cür ciddi hazırlıqdan sonra, nəhayət ki, “Görkəmli tənqidçi 
və ədəbiyyatşünas” (1963) monoqrafiyası üzərində işi başa catdırıb. 
Monoqrafiyada tədqiqat işi üç istiqamətdə aparılıb: 1) Ədibin həyatı 
və pedaqoji fəaliyyəti; 2) Ədəbi tənqidi görüşləri; 3) Ədəbiyyat 
tarixçilyi sahəsindəki xidmətləri. Hər üç istiqamətdə aparılan 
tədqiqat göstərir ki, müəllif ədəbi-tarixi faktlarla işləmək bacarığını 
cilalamış, onu elmi-nəzəri ümumiləşdirmələrlə ətə-qana gətirmiş, 
nəticədə ilk professional ədəbiyyatşünasımız haqqında irihəcmli 
monoqrafiya meydana çıxarmışdır. Hiss olunur ki, əsərdə külli 
miqdarda arxiv materialları və sənədlərdən, xeyli sayda elmi məqalə 
və monoqrafiyalardan istifadə edilmişdir. Vaxtilə ədib haqqında 
söylənən ziddiyyətli, bəzi hallarda səhv mülahizələrə aydınlıq gə-
tirilməklə yanaşı, mövzuya yeni elmi baxış ifadə olunmuşdur. 

Monoqrafiyanın girişində F.Köçərli irsinin tədqiqi sahəsində 
görülən işlər, gerçəkləşdirilən tədqiqat vəzifələri ümumiləşdirilib. 
İstər inqilabdan əvvəl, istərsə də inqilabdan sonra bu sahədəki mə-
qalələrə elmi qiymət verilib. Göstərilib ki, inqilabdan əvvəl dövri 
mətbuatda F.Köçərlinin ədəbiyyat tarixi materiallarının toplanma-
sına dair müəyyən məlumatlar verilsə, ayrı-ayrı məqalələr yazılsa 
da, görülən işlər elmi nöqteyi-nəzərdən hələ kifayət etmir. 

Bəkir Nəbiyev daha çox sovet dövrü tədqiqatları üzərində 
dayanır. 1925-1926-cı illərdə “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi mate-
rialları”nın nəşr olunaraq dərslik kimi istifadə olunmasını mühüm 
ədəbi-mədəni hadisə kimi qiymətləndirir, “Azərbaycan ədəbiyyatı 
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tarixi materialları”nın sonrakı ədəbiyyat tarixlərinin yaranmasındakı 
roluna aydınlıq gətirir. Lakin 20-30-cu illərdə tədqiqat prosesindəki 
başlıca nöqsanlar da gözdən yayınmamış, onların bir qismində 
marksist estetikanın ifrat tələbkarlığından əmələ gələn nöqsanlar 
etiraf olunmuşdur. Təkcə elə bir faktın özü sübut edir ki, müəllif 
tədqiqat predmetinə prinsipial mövqedən yanaşıb, ədəbi fakta müa-
sir baxış ifadə etməyə nail olub. Əsərin 1925-1926-cı il nəşrindəki 
müqəddimədən bəhs olunarkən belə qənaətə gəlinir ki, “bəzi düzgün 
müddəalara baxmayaraq, bu müqəddimədə Köçərlinin əsəri 
rappçılıq cəbhəsindən təhlil edilirdi” (13, 6). 

«Rappçılıq» deyəndə əslində marksist estetika nəzərdə tutulur. 
Burada ehtiyatla, eyhamlı şəkildə, hətta bir qədər açıq formada 
marksist estetikanın F.Köçərli yaradıcılığına sinfi nöqteyi-nəzərin-
dən yanaşma metodologiyasına mənfi münasibəti görməmək müm-
kün deyil. 

“Görkəmli tənqidçi və ədəbiyyatşünas” (1963) monoqrafi-
yasının birinci fəsli ədibin həyatını və pedaqoji fəaliyyətini əhatə 
edir. XX əsrin əvvəllərində nəşr olunan çoxsaylı mətbuat orqan-
larına, Gürcüstanda və Azərbaycandakı arxiv materiallarına əsasla-
naraq tədqiqatçı F.Köçərlinin ilk dəfə olaraq elmi tərcümeyi-halını 
meydana çıxarıb, dövrün görkəmli ziyalıları olan C.Məmməd-
quluzadə, A.Səhhət, S.Hüseyn, N.Nərimanovla ideya-yaradıcılıq 
əlaqələrinə geniş yer verib. 

Monoqrafiyada ədibin uşaqlıq illərindən, o dövrdə fəaliyyət 
göstərən “Məclisi-üns”, “Məclisi-fəramuşan” adlı məclislərdən, on-
ların fəal üzvü və yaradıcılarından Mirzə Rəhim Fənanın, Xurşud-
banu Natəvanın, Mir Möhsün Nəvvabın həmin məclislərdəki fəaliy-
yətindən ətraflı məlumat verilib. 

Məlumdur ki, F.Köçərlinin fəaliyyətini, ədəbi-elmi irsini Za-
qafqaziya Müəllimlər Seminariyasından kənarda təsəvvür etmək 
mümkün deyil. Bəkir Nəbiyev Gürcüstan Xalq Maarifi Muzeyinin 
Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasına dair fondunda axtarışlar 
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zamanı Çernyayevskinin öz əli ilə yazılan iki məktub aşkar edib. 
Üzərində “24 iyun 1879-cu il” tarixi yazılan bu məktublardan biri 
Qafqaz tədris dairəsi Popeçitelinə, digəri isə Zaqafqaziya Müəllmlər 
Seminariyasının direktoruna göndərilib. Məktubun birində gösrərilir 
ki, Çernyayevski bu məktubları tələbə toplamaq məqsədi ilə Qaf-
qaza etdiyi səfəri başa vurduqdan sonra yazıb. Məktuba əsaslanan 
tədqiqatçı Çernyayevskinin seminariyaya şagird toplamaq üçün 
hansı çətinliklərlə qarşılaşdığı, bu zaman hətta polisin yardımından 
istifadə etdiyi, həmin səfərlərin birində yeniyetmə F.Köçərlini se-
minariyaya cəlb etməsi haqqında fakt və sənədlərə söykənərək 
məlumat verib. 

Monoqrafiyada F.Köçərlinin seminariyanın ictimai-mədəni 
həyatında iştirakı, burada istifadə olunan dərsliklər, Yerevan gimna-
ziyasındakı fəaliyyəti, bu zaman qarşısına çıxan çətinliklər, Qori 
Müəllimlər Seminariyasına müəllim təyin olunması tarixi-nəzəri 
aspektdə tədqiqat predmetinə çevrilib. F.Köçərlinin seminariyadakı 
pedaqoji fəaliyyəti monoqrafiyada diqqətlə izlənir. Burada R.Əfən-
diyev, A.Lomanuri və başqaları ilə tanışlığı, “Qafqaz”, “Zaqafqaz-
ye”, “Kaspi”, “Şərqi Rus”, “İrşad”, “Tərəqqi” kimi mətbuat orqan-
ları ilə əməkdaşlığı, ən başlıcası, “Azərbaycan tatarlarının ədəbiy-
yatı” (1903) əsəri üzərində elmi axtarışlara başlamasına dair yeni 
materiallar tədqiqata cəlb olunub. 

F.Köçərlinin bu qədər böyük, əhatəli, geniş miqyaslı elmi-
ədəbi fəaliyyətində həyat yoldaşı Badisəba xanımın da rolu unudul-
mayıb. Tədqiqatçının fikrincə, Azərbaycan maarifinin və ədəbiyya-
tının qədrini bilən bu nəcib qadın Köçərliyə sadəcə həyat yoldaşı 
olaraq qalmamış, eyni zamanda onunla iş, məslək və əqidə yoldaşı 
olmuşdur. 

Belə demək yerinə düşər ki, “Görkəmli tənqidçi və ədəbiyyat-
şünas” əsərində ədibin pedaqoji və ədəbi yaradıcılığı vəhdətdə veri-
lib. F.Köçərlinin publisistik, mühərrirlik fəaliyyətində “Şərqi Rus” 
qəzetinin, “Molla Nəsrəddin” jurnalının rolu önə çəkilib, bu mət-
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buat orqanlarının Azərbaycan mətbuatı tarixindəki yerinin müstəsna 
olması bildirilməklə yanaşı, ədibin üslubunda mübarizliyin artma-
sına kömək etdiyi qeyd olunub. Alimin tərcüməçilik fəaliyyəti onun 
mətbuatla bağlılığı ilə əlaqələndirilib. Monoqrafiyadan məlum olur 
ki, 1900-cü ildə Qori Müəllimlər Seminariya-sının Parisdə açılan 
Ümumdünya sərgisinə göndərdiyi eksponatlar sırasına Köçərlinin 
də bir sıra məqalə və tərcümələri daxil edilib. 

F.Köçərlinin “Molla Nəsrəddin” jurnalı ilə əlaqələrinə, jurna-
lın nəşrinin ədibin fikri-mənəvi inkişafındakı roluna monoqrafiyada 
geniş yer verilib. Doğrudan da F.Köçərlinin “Əcəlsiz ölənlərimiz”, 
“Müsəlman qadını indi” məqalələri, M.Ə.Sabir haqqında məktubları 
“Molla Nəsrəddin” jurnalında dərc olunub. Müəllif belə bir fikir 
irəli sürür ki, “O, (F. Köçərli – M.M.) bu jurnal haqqında mətbuatda 
geniş və xeyirxah məqalə ilə çıxış edən ilk Azərbaycan ədəbiyyat-
şünası idi”. (13, 67) 

Monoqrafiyada F.Köçərlinin seminariyanı Qazağa köçürmək 
uğrunda apardığı mübarizədən danışılır. Bildirilir ki, yerli zayalı-
larla əlaqəyə girən Köçərli bölmənin bazası əsasında Azərbaycanın 
ilk seminariyası olan Qazax Müəllimlər Seminariyasını təşkil edib. 
Bu işdə ona kömək edənlərdən Əhməd Seyidovun, Daşkəsən ibtidai 
məktəbinin müdiri Səlim Əfəndiyevin, Salahlı ibtidai məktəbinin 
müdiri Əli Hüseynovun adı monoqrafiyada minnətdarlıqla xatır-
lanır. Müəllif Qazax Pedaqoji Məktəbindən əldə etdiyi materiala 
əsasən bildirir ki, 1918-ci il sentyabrın 17-də Azərbaycan Müəl-
limlər Seminariyasında ilk dərsin başlandığını xəbər verən zəng 
çalınıb. 

«Görkəmli tənqidçi və ədəbiyyatşünas» monoqrafiyasında 
ədibin ədəbi tənqidi irsinə xüsusi yer ayrılıb. F.Köçərli maarifçi-
realist tənqid konsepsiyasının banisi M.F.Axundzadə ənənələrinin 
davamçısı kimi təqdim edilib. “Tatar komediyaları”ndan bəhs edən 
Bəkir Nəbiyev tənqidçinin ilk irihəcmli məqaləsini dramaturgiyaya 
həsr etməsi üzərində dayanıb. Belə qənaətə gəlib ki, M.F.Axund-
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zadə kimi F.Köçərli də ciddi janr hesab etdiyi dram əsərlərinin 
insanların əxlaqını yaxşılaşdırmaqda böyük təsir qüvvəsinə malik 
olduğuna inandığı üçün bu sahəyə xüsusi diqqət yetirib, milli dra-
maturgiyanın XIX əsrin son onilliklərində inkişaf dinamikasının 
tənqiddəki dərkini diqqətlə izləyib. N.Vəzirov, N.Nərimanov yara-
dıcılığına F.Köçərlinin verdiyi qiyməti saf-çürük edib, dramatur-
giyamızdakı təqlidçilik meyllərinin alim tərəfindən vaxtında aşkar 
edilməsini müsbət dəyərləndirib. 

F.Köçərlinin N.Nərimanovun “Nadanlıq” əsərini kəskin tənqid 
etməsi uzun müddət tənqid və ədəbiyyatşünaslığımızın mübahisə 
predmetinə çevrilib. Ədəbi-estetik mövqeyindən asılı olaraq ədə-
biyyat mütəxəssislərimizin əksəriyyəti bu məsələyə öz münasibətini 
bildirməyə çalışıb. Bu nöqteyi-nəzərdən Bəkir Nəbiyevin fikirləri də 
orijinallığına görə fərqlənir. O, belə fikir irəli sürür ki, “Nadanlıq” 
əsərində dramaturgiyanın əsas qanunlarına əməl edilmədiyindən, 
hadisələr arasında bədii məntiqə əsaslanan əlaqələr zəif olduğundan 
əsərin faciəli sonluğu F.Köçərli üçün inandırıcı görünməyib. 

Komediya janrının əhəmiyyəti barədə F.Köçərlinin söylədiyi 
fikirləri də müəllif düzgün hesab edir. Bununla yanaşı, Bəkir Nə-
biyev tənqidi yazıda ümumiləşdirmənin zəif olduğunu da xatırladır. 
Haqqında bəhs etdiyi əsərlərin hər birini ayrı-ayrılıqda təhlil etdiyi 
halda, alimin həmin əsərlərin janr xüsusiyyətlərinə diqqət yetir-
məməsini nöqsan kimi qələmə verir : “Ümumiyyətlə, dram əsərləri 
və xüsusilə komediyalar üçün xas olan spesifik janr xüsusiyyətləri 
izah edilmir. (13, 65-66) 

F.Köçərlinin öz əsərləndə ümumiləşdirməyə daha çox yer 
verməsini Bəkir Nəbiyev onda tənqidçi fəhminin güclü olması ilə 
bağlayır. Bu mənada “Azərbaycan tatarlarının ədəbiyyatı”(1903) 
kitabının ədəbi-tarixi dəyərinin yüksək olduğunu bildirir. M.P.Vaqif 
dövründən başlayaraq realist ədəbiyyatımızın qısa icmalını verən, 
ədəbiyyat tariximizin mühüm dövrlərini əhatə edən bu əsərin müasir 
ədəbiyyat tarixçiliyinin əsas prinsiplərinə cavab verdiyini deyən 
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tədqiqatçı F.Köçərlinin bədii əsərlərdə xalq həyatının necə təsvir 
olunması məsələsinə üstünlük verməsini də təqdirəlayiq hesab edir 

Monoqrafiyada ilk dəfə olaraq geniş aspektdə F.Köçərlinin 
“Molla Nəsrəddin” jurnalı ilə əlaqələrinə toxunulur, jurnalın üç 
aylıq nömrələri haqqında ədibin yazdığı “Molla Nəsrəddin” məqa-
ləsinin jurnal haqqında ilk böyük, fundamental məqalə olduğu etiraf 
olunur. F.Köçərlinin “Molla Nəsrəddin” jurnalına olan marağının 
səbəblərinə münasibət bildirilir və göstərilir ki, jurnalda tənqid 
olunan qüsurlar cəmiyyətdə dərin kök atdığına görə maarifpərvər 
ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb. F.Köçərlinin jurnalın 
birinci nömrəsi üzərində çox dayanmasının səbəblərini B.Nəbiyev 
bunda axtarıb. 

F.Köçərlinin ədəbiyyat tarixinə münasibətini, klassik irsi top-
lamaq və nəşr etmək sahəsindəki xidmətlərini öyrənmək baxımın-
dan Bəkir Nəbiyev “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi materialları”na 
daha çox əhəmiyyət verib. Bu əsəri təkcə F.Köçərlinin yaradıcı-
lığında deyil, ümumiyyətlə, Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında mü-
hüm hadisə hesab edib. Tədqiqatçı F.Köçərlinin ədəbiyyat tarixinin 
hazırlanmasına qədərki fəaliyyətinə qısa bir nəzər salıb, 1903-cü 
ildə çap etdirdiyi “Azərbaycan tatarlarının ədəbiyyatı” əsəri haq-
qında məlumat verib. 

Gürcüstan SSR Mərkəzi Dövlət Arxivindən həmin əsərin 
müəllif tərəfindən səliqə ilə köçürülmüş əslini tapan Bəkir Nəbiyev 
bu əlyazmasını 1903-cü ildə buraxılan məqalənin və kitabın mətni 
ilə müqayisə etdikdə bəzi nüsxə fərqlərini aşkar edib. Yeri gəldikcə 
bu fərqləri müəyyənləşdirməyə cəhd edib. Həmin dövrdəki mətbuat 
orqanlarını diqqətlə izləyərək “Azərbaycan tatarlarının ədəbiyyatı” 
əsərinin ziyalılar və əhalinin müxtəlif təbəqələri arasında necə qarşı-
lanmasını tədqiq edib, Azərbaycandan və başqa ölkələrin müxtəlif 
şəhərlərindən əsər haqqında mətbuat orqanlarına göndərilən mək-
tubları oxuyub. “Şərqi Rus” qəzetində Rəşid bəy Əfəndiyevin dərc 
etdirdiyi bir resensiyasına diqqət yetirib. Resensiyadan məlum olur 
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ki, Nəriman Nərimanov müəllfə yazdığı bir məktubunda bu kitabla 
əlaqədar olaraq F.Köçərliyə öz razılığını bildirib. 

Azərbaycanın görkəmli ziyalıları tərəfindən “Azərbaycan 
tatarlarının ədədbiyyatı” əsərinin müvəffəqiyyətlə qarşılandığını gö-
rən F.Köçərli bundan ruhlanaraq “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi 
materialları” üzərində işləməyə başlayıb. Monoqrafiyada əsərin 
birinci və üçüncü cildlərinin tərtibat prinsipləri haqqında kifayət 
qədər məlumat verilməklə yanaşı, indiyə qədər əldə olmayan üçün-
cü cildin mövcudluğunu təsdiq edən sənədlər, mülahizələr və faktlar 
da tədqiqata cəlb olunub. 

Bəkir Nəbiyev materialların tərtib prinsipləri barədə də ilk 
dəfə geniş məlumat verib. Bildiyimiz kimi əsərdə bütün şairlər 
haqqında eyni dərəcədə tədqiqat aparılmayıb. Tədqiqatçılar bunu 
F.Köçərlidə bəzi şairlərin həyat və yaradıcılığı ilə əlaqədar məlu-
matın azlığı ilə izah ediblər. Ancaq Bəkir Nəbiyev çox doğru olaraq 
göstərir ki, F.Köçərli iki-üç qəzəl yazan hər hansı bir şair haqqında 
əsaslı fikir söyləyə bilməzdi. Buna görə də Məşədi Əbdül Şahin, 
Mirzə Sadıq Fani, Məşədi Hidayət Xaki, Mirzə Haqverdi Səfa və 
başqalarının yaradıcılığından ancaq qısa məlumat verməklə kifa-
yətlənib. 

Monoqrafiyada materialların Adolf Berjenin, Mirzə Yusif 
Nersesov Qarabağinin, Mir Möhsün Nəvvabın, Hüseyn Əfəndi Qa-
yıbovun təzkirələrindən fərqli cəhətləri də ətraflı təhlil olunub. 
Bildirilir ki, həmin şəxsiyyətlərin əsərləri əsasən təzkirəçilik ru-
hunda tərtib olunub, ədəbi şəxsiyyətlərin yetişdiyi konkret tarixi 
şərait haqqında məlumat verilməyib. “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi 
materialları”nda isə ədəbi-tarixi hadisələrin geniş izahı, ədəbi-
tarixin prosesin inkişaf dinamikası öz əksini tapıb. 

Monoqrafiyada materialların tərtib prinsiplərindən bəhs olu-
narkən, rus ədəbiyyatı tarixi mənbələrindən N.Solovyovun (Andre-
yeviç) “Rus ədəbiyyatına dair oçerklər”, A.Pıpının “Rus ədəbiyyatı 
tarixi”, A.Meziyevin “XI-XII əsrlərdə rus ədəbiyyatı”, N.Piksono-
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nun “Rus ədəbiyyatının xronologiyası”, M.Speranskinin “Qədim rus 
ədəbiyatı tarixi” kimi kitablarının, milli ədəbi mənbələrdən Lütfəli-
bəy Azərin “Atəşgəda”, Həsən Əlqədarinin “Asar-Dağıstan”, A.Ba-
kıxanovun “Gülüstani-İrəm”, Mirzə Adıgözəl bəyin “Qarabağna-
mə”, Mirzə Camalın “Qarabağ tarixi” əsərlərinin adı çəkilir. 

Bəkir Nəbiyev güman edir ki, F.Köçərli rus şeiri tarixini əhatə 
edən “Rus poeziyası” adlı ikicildlik məcmuə ilə tanış olub. Çünki 
materialların tərtib prinsipləri “Rus poeziyası” məcmuəsinin tərtib 
prinsiplərinə uyğundur: “Materiallar”da olduğu kimi bu əsərdə də 
şairlərin irsindən geniş nümunələr verilmişdir. Beləliklə, oxucular 
“Rus poeziyası”nda Radişşev, Lomonosov, Kantemir, Vereşşagin, 
Sumarokov, Fonvizin və başqa şairlərin tərcümeyi-halına, yaradıcı-
lığına dair qısa məlumatla yanaşı, onların ümumiyyətlə 1400-dən 
artıq şeirini də oxuya bilərdilər” (13, 115). 

Tədqiqatçının fikrincə, materiallarda olduğu kimi, “Rus poe-
ziyaı”nda da şairlərin tərcümeyi-halları və onların yaradıcılığı haq-
qında əsərdə verilən məlumat təcrid edilmiş şəkildə deyil, müəl-
liflərin yaşadığı dövr, onları əhatə edən mühitlə birlikdə verilib. 

Bəzi tədqiqat əsərlərində F.Köçərlinin milli ədəbiyyat tarixini 
M.Füzulidən başlaması düzgün hesab edilmir, onun daha qədim 
ədəbi mənbələrə müraciət etməli olduğu iddia olunur. Ancaq Bəkir 
Nəbiyev sübut edir ki, “Materiallar” M.Füzuli ilə bağlı oçerklə 
başlasa da, qədim ədəbiyyatımızı da əhatə etmiş, burada Ə.Gəncəvi, 
M.Gəncəvi, F.Şirvani, İ.Şirvani, M.Beyləqani, Seyid Zülfüqar 
Şirvani və İ.Nəsimi yaradıcılığından da bəhs olunmuşdur. Müəllif 
onu da əlavə edir ki, “Müxtəsər Azərbaycan ədəbiyyat tarixi”nin 
1943-cü ildə çıxan I cildində, habelə “Azərbaycan ədəbiyyatı ta-
rixi”nin 50-ci illərin sonu, 60-cı illərin əvvəllərində çıxan I cildində 
də qədim dövr ədəbiyyatımızı həmin ədəbi şəxsiyyətlər təmsil edir. 
F.Köçərlinin elmi irsinə B.Nəbiyev dönə-dönə qayıtmış, ədibin 
əsərlərinin müxtəlif nəşrlərinə münasibətini bildirmişdir. Əsası    
60-cı illərdə qoyulan bu ənənəni o, 70-ci illərdə də davam etdirərək, 
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bu böyük ədibin zəngin irsinin yayılması, təbliği yolunda xeyli iş 
görmüşdür. 

1978-ci ildə F.Köçərlinin “Azərbaycan ədəbiyyatı” əsəri ye-
nidən nəşr olunmuşdur. Köçərlişünaslığa yeni hədiyyə olan bu əsər 
filologiya elmimizin müasir tələbləri səviyyəsində hazırlanmaqla 
yanaşı, alimin əsas elmi yaradıcılığının ilk mükəmməl elmi tənqidi 
mətni idi. “Həqiqətə çevrilən arzular” məqaləsində B.Nəbiyev 
ədəbiyyat tarixçiliyimizə, müasir ədəbi prosesə və qarşılıqlı ədəbi 
əlaqələrə onlarca məqalə həsr edən F.Köçərlinin “Azərbaycan ədə-
biyyatı” adlı fundamental elmi tədqiqat işinə 70-ci illər ədəbiyyat 
elminin nəzəri səviyyəsi fonunda yenidən qiymət verir, sovet ha-
kimiyyətinin ilk illərində bu dəyərli əsərin ilk dəfə ərəb əlifbası ilə 
nəşrini ədəbi-mədəni hadisə kimi qarşılayır, vaxtilə bu əsərin Azər-
baycan ədəbiyyatının öyrənilməsində əvəzsiz rol oynadığını, 
ədəbiyyat tariximizi tədqiq edən alimlərin əlində ən mötəbər 
məxəzlərdən biri olduğunu iftixarla qeyd edir. 

Bununla yanaşı, B.Nəbiyev o vaxdan bəri – yarıməsrlik bir 
zaman məsafəsində həmin nəşrin köhnəldiyini, dövrün tələblərinə 
uyğun olaraq yeni nəşrə ehtiyac yarandığını da unutmur. Yeni nəşr-
də əvvəlki nəşrdəki nöqsanların bir qisminin aradan qaldırıldığını 
xatırladan məqalə müəllifi müasir tədqiqat materiallarına geniş 
münasibət bildirir, bu əsərin Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı üçün nə 
demək olduğunu təsəvvürə gətirmək üçün XX əsrin əvvəllərinə 
qayıdır, həmin dövrdə Azərbaycan şairlərinə və onların əsərlərinə 
dair müəyyən mülahizələr söylənməsinə, bəzi məqalələr yazılması-
na baxmayaraq, ədəbiyyat tarixlərinin yaranması üçün başlıca amil 
olan monoqrafiyaların yoxluğunun F.Köçərlinin elmi-ədəbi fəaliy-
yətində xeyli çətinliklər yaratdığını da xüsusi vurğulayır. 

F.Köçərlinin ədəbiyyat elmimizi təzkirəçilikdən müasir ədə-
biyyatşünaslıq səviyyəsinə çatdırmasını böyük ədəbi-tarixi xidmət 
hesab edən B.Nəbiyev “Azərbaycan ədəbiyyatı”nın XX əsr ədəbi 
irsimizlə bağlı olan 3-cü cildinin itməsini təəssüflə qarşılayır, eyni 
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zamanda ilk professional ədəbiyyatşünasımızın elmi irsinin məhdud 
cəhətlərini də ayrıca qeyd edir: “Məlum olduğu kimi, Köçərli mü-
rəkkəb bir zamanda yaşamış, tez-tez dəyişən ictimai-siyasi hadi-
sələrin gedişindəki qanunauyğunluqları bəzən lazımınca ayırd edə 
bilməmiş, bu da onun dünyagörüşündəki müəyyən məhdud və 
ziddiyyətli cəhətlərdə öz əksini tapmışdır”(42) 

Ədəbiyyatşünaslığımızın növbəti mərhələlərində də F.Köçərli 
irsinə dönə-dönə müraciət olunacaq, onun klassik ədəbiyyatımızla 
bağlı söyldiyi fikirlərə yeni münasibət ifadə ediləcək. Çünki hələ də 
bu zəngin ədəbiyyatşünaslıq məktəbində tədqiq olunmamış məsə-
lələr az deyil. 
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3.2. Müharibənin ədəbiyyatşünaslığımızdakı dərki 

 
 
Bəkir Nəbiyevin elmi-ədəbi irsində müharibə və onun ədə-

biyyatşünaslığımızdakı dərki mühüm yer tutur. Ədəbi fəaliyyətinin 
müxtəlif mərhələlərində o, həmin mövzuya yenidən müraciət edib. 
Hər dəfə ağır illər poeziyasının gerçək mənzərəsinə aydınlıq gətir-
məyə çalışıb. Özü üçün doğma və yaxın olan bu mövzu ətrafında ilk 
elmi axtarışlara 60-cı illərin ikinci yarısından başlayıb. “Dostluq 
qalasının əzəməti” adlanan məqaləsində Əbülhəsənin “Dostluq 
qalası” romanından bəhs olunur, müharibə mövzusunun nəsrimizdə 
hansı səviyyədə işlənməsi və həlli probleminə toxunulur. Sonrakı 
illərdə yazdığı “Cəbhə xətti ürəklərdən keçirdi” (1969), “Qəhrəman-
lığın tərənnümü” (1975) və s. məqalələrində bu mövzuya yenidən 
müraciət etmiş, müharibə dövrü və müharibədən sonrakı illərin eyni 
məzmunlu əsərlərinin ideya-məzmun və sənətkarlıq tərəflərini 
ümumiləşdirməyə təşəbbüs göstərmişdir. 

1970-ci ildə Bəkir Nəbiyev “Böyük Vətən müharibəsi və 
Azərbaycan ədəbiyyatı” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək, 
filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi alıb. Yenə həmin ildə 
“Süngüyə çevrilmiş qələm” əsərini nəşr etdirib. Kitabda 1941-1945-
ci illərdə yaranan müharibə ədəbiyyatı haqqında aydın təsəvvür 
oyadılır. Çətin sınaq illərində insanların psixologiyasında, duyğula-
rında, düşüncələrində baş verən dəyişiklərin, təbəddülatın bədii 
ədəbiyyatda necə əksini tapması “Süngüyə çevrilmiş qələm” (1970) 
kitabında üzə çıxarılıb. Qeyd edək ki, bu gün də əsəri oxuduqda, 
mövzunun nə dərəcədə aktual olduğunu yəqin edirik. Monoqrafi-
yada tədqiqat mərkəzinə gətirilən vətənpərvərliyin, qəhrəmanlığın 
məna və əhəmiyyəti torpaqlarımızın işğal altında olduğu bu gün də 
bizə gərəkdir. Təbiidir ki, “Süngüyə çevrilmiş qələm” əsəri 1995-ci 
ildə “General Həzi Aslanov adına Fəxri diplom”a, “Böyük Vətən 
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müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı” monoqrafiyası isə 1978-ci 
ildə Respublika Dövlət Mükafatına layiq görülüb. 

“Böyük Vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı” (1977) 
əsərində müəllif diqqəti müharibə illərinin dəhşətlərinə, çətinlik-
lərinə yönəldir, ağır sınaq anlarında insanların vətənin keşiyində 
daha möhkəm dayandığını, daha sıx birləşdiyini xatırladandan sonra 
qəhrəmanlıqla döyüşən, düşmənlərə qarşı mübarizə aparanların gün-
dəlik həyatının, məhrumiyyətinin bədii ədəbiyyatdakı dərki üzə-
rində geniş dayanır, bu kontekstdə son iki dünya müharibəsinin 
incəsənətdə, ədəbiyyatda bədii həllinin real mənzərəsini tədqiqata 
cəlb edir, M.İbrahimov, R.Rza, Ə.Cəmil, M.C. Paşayev, İ.Şıxlı, 
O.Sarıvəlli kimi sənətkarların müharibə dövrü yaradıcılığına ətraflı 
münasibət bildirir. 

1941-1945-ci illərdə dövri mətbuatda və nəşriyyatlarda bədii 
ədəbiyyata xeylli yer verildiyini bildirən B.Nəbiyev, həmin illərdə 
ayrı-ayrı mətbuat orqanlarında dərc olunan S.Vurğunun “Vətən 
keşiyində”, “Şəfqət bacısı”, “Ananın öyüdü”, R.Rzanın “İntiqam”, 
“Bəxtiyar”, S.Rüstəmin “Gün o gün olsun ki”, “Ana və poçtalyon”, 
Ə.Cəmilin “Açıl ey səhər”, S.Rəhimovun “Medalyon”, Ə.Məm-
mədxanlının “Buz heykəl”, Mir Cəlalın “Vətən yaraları” və s. 
əsərlərinin o vaxt vətənpərvərlik tərbiyəsindəki rolunu diqqətə çat-
dırıb. Müharibə başlayan gün S.Vurğunun dərc etdirdiyi “Vətən 
keşiyində” eyniadlı məqaləsinin o dövrdəki aktuallığını gözdən ke-
çirib. Qələmi süngüyə çevirən S.Vurğun yaradıcılığını V.Mayakov-
ski irsi ilə müqayisə edib, hər iki sənətkarın öz fikir və duyğularını 
ustalıqla ümumiləşdirdiyini etiraf etməklə bərabər, onların yaradı-
cılığında şəxsi yaşantıların böyük ictimai-siyasi hadisə səviyyəsinə 
yüksəldilməsini yetərincə qiymətləndirib. 

Müharibə dövrü poeziyasına daha geniş kontekstdə yanaşan 
tədqiqatçı bu mövzunun tarixini müharibənin başlanmasından xeyli 
əvvələ çəkir. Almaniyada hitlerçilərin hakimiyyət başına gəlməsi ilə 
əlaqədar olaraq beynəlxalq irticaya qarşı başqa xalqların ədəbiy-
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yatında olduğu kimi, Azərbaycan ədəbiyyatında da etiraz səsləri 
ucaldı. Bəkir Nəbiyev bu cür əsərlər sırasında S.Vurğunun “Rot-
front”, “Ölüm kürsüsü”, R.Rzanın “Cəlladları durdur”, “Almaniya” 
əsərlərini, S.Rüstəm, M.Rahim, O.Sarıvəlli və Ə.Cəmilin şeirlərini 
misal gətirir. Müharibədən əvvəlki və sonrakı müharibə ədəbiy-
yatını təhlil edən tədqiqatçı belə bir məsələ üzərində dayanır ki, bu 
əsərlərdə əskər həyatını, döyüş səhnələrini müqayisə edəndə müəy-
yən uyğunsuzluq meydana çıxır. Onların əksəriyyətində qarşıdakı 
sınağın ağırlığı və böyüklüyü, döyüşlərin çətinliyi, ölüm-dirim mü-
barizəsinin gərginliyi görünmür. Tədqiqatçı bunu sənət adamlarının 
gözlənilən təhlükənin miqyasını yaxşı dərk etməməsi ilə bağlayır. 
Bu təkcə Azərbaycan ədəbiyyatına xas olan cəhət deyildi. Ümumiy-
yətlə, bütün sovet xalqlarının ədəbiyyatında özünü göstərən qüsur 
idi. 

Şübhəsiz ki, həmin nöqsanlar sovet rəhbərliyinin apardığı 
ideoloji-siyasi təbliğatın nəticəsində meydana gəlmişdi. Marksist 
ideoloqlar qarşıdakı qüvvəni, böyük hərbi gücə və insan poten-
sialına malik olan faşist Almaniyasını və onun müttəfiqlərini kifayət 
qədər nəzərə almırdı. Müharibəni xalqa konfet kağızında təqdim 
edirdilər. Buna görə də müharibədən əvvəlki və sonrakı dövrün 
ədəbiyyatında baş verənlərin gerçək mənzərəsi bəzən ört-basdır 
edilir, həyat həqiqətinin bədii həqiqətdəki dərki təhrif olunurdu. 
Bəkir Nəbiyev “Süngüyə çevrilmiş qələm” (1970) kitabında təkcə 
Azərbayan ədəbiyyatında deyil, ümumsovet ədəbiyyatında özünü 
göstərən bu cür nöqsanlı cəhətləri dəqiq və düzgün göstərirdi. Bö-
yük Vətən müharibəsi ədəbiyyatının tədqiqinə “vahid axın” kon-
sepsiyası baxımından yanaşmağı tədqiqatçı düzgün saymır, hər bir 
əsərin yazıldığı ictimai-tarixi şəraiti, hansı tarixi hadisələrin təsiri 
altında yarandığını nəzərə almağın vacibliyini şərt kimi irəli sürür. 

Bəkir Nəbiyev müharibə dövrü ədəbiyyatına statik, donuq bir 
ictimai-ədəbi proses kimi yanaşmır. Müharibə dövrü ədəbiyyatının 
dinamik, çevik xarakterinə tədqiqatçıların daha çox fikir verməli 
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olduğu qənaətindədir. O əsaslandırır ki, Böyük Vətən müharibə-
sində vəziyyət tez-tez dəyişir, hücum və müdafiə olunan tərəflər 
sabit qalmırdı. Əgər müharibənin ilk aylarında almanlar fasiləsiz 
hücuma keçir, sovet ordusu geri çəkilirdisə, Kursk və Stalinqrad 
döyüşlərindən sonra ordumuz hücuma keçir, almanlar müdafiə 
mövqeyində dayanır, yaxud geri çəkilirdi. Fasiləsiz davam edən 
hücum-müdafiə əməliyyatları əhalinin əhvali-ruhiyyəsində, psixolo-
giyasında müəyyən dəyişiliklər yaradırdı. Bu hadisələr ideoloji-
siyasi proseslərə təsir etdiyi kimi, ədəbi yaradıcılıqda da özünü hiss 
etdirirdi. B.Nəbiyevə görə müharibə dövrü ədəbiyyatının tədqiqində 
bu cür amillər nəzərə alınmalıdır. 

“Böyük Vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı” (1977) 
əsərində müharibə dövrü poeziyası biri digərindən fərqlənən, spe-
sifik xüsusiyyətlərə malik iki mərhələyə ayrılır; Birinci mərhələ 
1941-ci ilin yayını, 1941-1942-ci ilin qışını əhatə edir. Hətta təd-
qiqatçı 1942-ci ilin yayını da bu mərhələyə daxil edir. Birinci mər-
hələdə şeirimizdə çağırış, müharibəyə səfərbərlik ruhunun güclü 
olduğunu görürük: “Xüsusən, davanın ilk aylarında dərc edilən əsər-
lərdə səfərbərliyə, döyüşə, düşməni məhv etməyə qüvvətli və ehti-
raslı bir çağırış hakim idi. Azərbaycan şairləri poeziyanın ən kiçik, 
oynaq, yığcam formalarından istifadə edir, şeirdə günün vacib şüar-
larını təkrar etməkdən çəkinmir, əksər hallarda öz qəhrəmanlarına 
birbaşa, müstəqim müraciət yolu tuturdular”. (40, 7-28) 

Müharibənin birinci mərhələsində hisslərin, gərginliyin, 
vəziyyətin dramatizminin güclü olduğunu qeyd edən Bəkir Nəbiyev 
bu cür əsərlərdən Osman Sarıvəllinin “Qafqazdan Dona doğru” 
əsəri üzərində dayanır, şeirin səfərbərlik ruhunda yazıldığını, onda 
xalqın qəhrəmanlıq tarixinə poetik baxış ifadə olunduğunu diqqətə 
çatdırır. “Böyük Vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı” 
(1977) əsərində müharibə dövrü poeziyası, nəsri, dramaturgiyasının 
xüsusiyyətləri, spesifikası ilə bağlı konseptual fikir və mülahizələr 
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söylənilir, müharibə mövzusunun ədəbiyyatımızdakı əksinə aydınlıq 
gətirilir. 

Kitabda ancaq müharibə dövrü poeziyasının vəziyyəti təhlil 
olunmur. Mövcud dövrün nəsr təfəkkürü də diqqətdən kənarda 
qalmır. Müharibənin ilk günlərində müxtəlif janrların tələblərinə o 
qədər də məhəl qoyulmadığını, xırda hekayə təsiri bağışlayan yol 
qeydləri və gündəliklərin, publisistik başalnğıcın üstünlük təşkil 
etdiyini bildirən tədqiqatçı şeirdə olduğu kimi nəsrdə də kiçik 
formalı hekayələrin yaranmasını müharibə dövrü ədəbiyyatının ilk 
mərhələsinin vacib amili kimi dəyərləndirir. Bu cəhətdən M.Hü-
seynin “Moskva”, “Cəbhə xatirələri”, M.İbrahimovun “Sarı sim”, 
R.Rzanın “Leytenant Bayramın gündəliyindən” əsərləri günün tə-
ləblərinə cavab verən əsərlər hesab edilir. 

Bəkir Nəbiyevə görə belə əsərlər cəbhə ilə arxa cəbhə 
arasında əlaqəni möhkəmləndirirdi. Müharibə dövrü nəsrimizi diq-
qətlə öyrənən tədqiqatçı həmin ədəbiyyatda oçerklə publisist məqalə 
ünsürlərinin birləşdiyi, epik əsərlərin müharibə gerçəkliklərini ol-
duğu kimi təsvir etdiyi fikrinə gəlir. Eyni mövqedən Mir Cəlalın 
“Anaların üsyanı” əsərini fərqləndirir. Ektremal şəraitdə publisis-
tikanın imkanlarını yüksək qiymətləndirən tədqiqatçıç bir janr kimi 
onun özünəməxsus xüsusiyyətlərinə də diqqət yetirir. 

Bəkir Nəbiyevin müharibə və onun Azərbaycan ədəbiyyatın-
dakı izləri ilə əlaqədar olan tədqiqatları cəmi bir neçə ilin işi deyil. 
Belə demək yerinə düşər ki, bütöv bir tədqiqat mərhələsini təşkil 
edir. Məlum mövzuda xeyli sayda elmi məqalə, ayrıca monoqrafiya 
yazan Bəkir Nəbiyev yaradıcılıq axtarışlarını yekunlaşdıran “Böyük 
Vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı” (1977) fundamental 
monoqrafiyasını nəşr etdirib. 

İki fəsildən ibarət olan monoqrafiyanın birinci fəsli Böyük 
Vətən müharibəsində poeziya, nəsr və dramaturgiyamızın yaradıcı-
lıq axtarışlarına həsr olunub. İkinci fəsil qələbədən sonrakı Azər-
baycan nəsrində Böyük Vətən müharibəsi mövzusunu əhatə edir. 
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Hər iki fəsil birlikdə müharibə dövrü ədəbiyyatımızın ideya-poetik 
qaynaqları, fikri-mənəvi inkişafı haqqında bitkin, geniş təsəvvür 
yaradır. 

Monoqrafiyanın əvvəlində müharibə dövrü poeziyamızın 
mövcud vəziyyətinə nəzər yetirilir, müharibə dövründə yaranan 
ədəbiyyatın müasir tələblərə necə cavab verməsi ilə bağlı konkret 
fikir formalaşdırlır. Çətin sınaq anlarında şeirimizdə çağırış və və-
tənpərvərlik ruhunun daha da artması dövrün ədəbiyyatın qarşısına 
qoyduğu vacib tələblərlə əlaqələndirilir. Ədəbiyyatın canlı xalq 
dilinə daha çox yaxınlaşması baxımından S. Rüstəmin, S.Vurğunun, 
R.Rzanın yaradıcılığı fərqləndirilir. 

Bəllidir ki, uzun illər davam edən ağır, üzücü müharibənin 
dəhşətlərini, yüz milyonlarla insanın faciəsini, bütöv şəhərlərin, 
kəndlərin dağılması və yandırılmasını ancaq publisistikanın imkan-
ları ilə təsvir etmək, müharibə ədəbiyyatının ümumi mənzərəsini 
yaratmaq mümkün deyil. Bunun üçün epik təfəkkürün geniş, əhatəli 
formalarına müraciət etmək məqsədəuyğundur. «Böyük Vətən 
müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı» monoqrafiyasında bu cəhət 
də nəzərə alınıb. Tədqiqatçı müharibənin ilk illərində kiçik həcmli 
hekayələrin yaranmasını təkcə bu cür əsərlərin asan başa gəlməsi ilə 
əlaqələndirmir. Belə ki, kiçik həcmli hekayə sənətkardan fövqəladə 
ustalıq və lakonizm tələb edir. Müəllif fikirləşir ki, hekayələrin 
oxuculara çatdırılmasındakı çeviklik, əlbəttə ki, nasirlər üçün cəlb-
edicidir: “Bəzi povestlərin çap olunduğuna, romanların yazıldığına 
baxmayaraq, nəsrimiz müharibə mövzusunu işlənməsi kimi ağır bir 
yükün altına əsasən hekayə vasitəsilə girmiş və onun tarixi üçün 
tamamilə yeni olan bu vəzifənin öhdəsindən gələ bilmişdi”. (40, 
105-106) 

Monoqrafiyada müharibə ədəbiyatımızda geniş yer tutan 
irihəcmli povest və romanlardan ətraflı bəhs olunur. Bildirilir ki, 
müharibənin ilk illərində ədəbiyatımızda publisistika və kiçik həcm-
li hekayələr xarakterik idisə, ikinci mərhələdə geniş epik təsvir və 
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hadisələrlə zəngin roman və povestlər meydana gəlib. Çünki cəbhə 
hadisələrini, xalqın müharibədə göstərdiyi tarixi qəhrəmanlığı epik 
lövhələrlə canlandırmaq xeyli vaxt və hazırlıq tələb edir. Müharibə 
ədəbiyatımızın ən yaxşı örnəklərindən olan, müasir və tarixi 
mövzularda yazılmış S.Rəhimovun “Medalyon”, “Aynalı”, “Saçlı”, 
M.Hüseynin “Fəryad”, Ə.Ələkbərzadənin “Oğullar və atalar”, Mir 
Cəlalın “Açıq kitab” kimi roman və povestlərinin yaranmasını 
B.Nəbiyev Azərbaycan nəsrinin zənginləşməsi, öz yeni ənənələrini 
yaratması kimi izah edir. 

Lakin monoqrafiyada müharibə ədəbiyyatımızın ancaq müs-
bət keyfiyyətlərindən söhbət açılmır. Nəsrimizin bu sahədəki kə-
sirləri də ortaya qoyulur. Əsgər həyatını, müharibə dövründə insan-
ların psixoloji durumunu yaxşı öyrənməyən yazıçıların bir çox 
hallarda sxematizmə yol verdiyi də yada salınır. Uydurma süjetlərə, 
səthi və cılız obrazlar yaratmağa üstünlük verən, düşməni səfeh, 
gücsüz, həddən artıq qorxaq təsvir edən nəsr əsərlərinin uğursuz-
luğunun səbəbləri aşkara çıxarılır. 
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3.3. Mərdliyi, mübarizliyi örnək olan şair 

 
 
90-cı illərin əvvəllərində müstəqilliyin yaratdığı imkanlar 

sayəsində sovet hakimiyyəti dövründə həyat və yaradıcılığının təb-
liği, tədqiqi qadağan edilən, sadəcə olaraq pantürkist, panislamist 
kimi qondarma ədəbi yarlıqlar vurularaq ədəbiyyat dərsliklərindən 
çıxarılan repressiya qurbanlarına maraq artdı. Xalqımız, ədəbi 
ictimaiyyət yaxın keçmişimizdə nələrin baş verməsi, bir sıra 
sənətkarların adının unutdurulmağa cəhd göstərilməsinin səbəbləri 
ilə maraqlanmağa başladı. “Dilinin ucunda olan həqiqətləri” ömrü 
boyu ürəyində gəzdirən, ancaq çox məhdud dairədə, etibar etdikləri 
adamlara ürək sirlərini açıb deyən tənqidçi və ədəbiyyatşünasları-
mız A.İldırımın, Ə.Cavadın, A.Faruqun, B. Çobanzadənin, A.Musa-
xanlının bədii və elmi irsi haqqında irihəcmli mooqrafiyalar, mə-
qalələr yazdılar. 

Bu işin çətinliyi göz qabağında idi. Milli-mənəvi sərvətimizin 
bir qismi uzun müddət tədqiqatdan kənarda qaldığı üçün onları 
toplayıb bir araya gətirməyin özü çətin bir prosesin başlanğıcı idi. 
Repressiya qurbanlarının əksəriyyəti mühacir həyatı yaşadığına 
görə əsərləri xarici mətbuat orqanlarında dərc olunmuşdu. İndi o 
imzaların arxasınca getmək o qədər çətin olmasa da, 90-cı illərin 
əvvəllərində bu işi həyata keçirmək müəyyən çətinliklərlə bağlı idi. 
Onillər boyu oxucuların və mütəxəssislərin üzünə bağlı qalan 
arxivlərdəki ədəbi-tarixi materiallarla tanış olmaq üçün vaxt və 
şərait tələb olunurdu. 

Bəkir Nəbiyev “Əhməd Cavad” (1993) monoqrafiyasını belə 
bir dövrdə yazdı. Mövcud çətinliklər Ə.Cavad irsini toplamağa, nəşr 
və təbliğ etməyə imkan vermirdi. Belə ki, o, monoqrafiya üzərində 
yaradıcılıq axtarışlarına başlayanda əlinin altında heç bir hazır 
monoqrafiya, hardasa dərc olunan elmi məqalələr yox idi. Bu 
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mövzunu alim təsadüfən seçməyib. Hətta monoqrafiyanın əvvəlində 
onun ədəbiyyat tariximizdəki yerini H.Cavid, A.Səhhət, M.Hadi, 
A.Şaiqin adları yanında görür. 

Əhməd Cavadın 37-ci ildə repressiyaya məruz qalması 
yarıməsrlik zaman kəsiyində milli istiqlal, azadlıq ideyaları ilə 
zəngin olan yaradıcılığını tədqiqatdan kənarda qoyub. Bu müddətdə 
şairin ədəbi irsi ilə bağlı nəinki irihəcmli monoqrafiyalar, hətta kiçik 
məqalələr də dərc edilməyib. B.Nəbiyev “Əhməd Cavad” monoq-
rafiyası üzərində elmi axtarışlara başlayanda şairin elmi tərcümeyi-
halı belə yazılmamışdı. 

Lakin tədqiqatçı bu çətinliyin öhdəsindən gəlib. 80-ci illərin 
sonu, 90-cı illərin əvvəllərində Türkiyədə, Azərbaycanda Əhməd 
Cavadın yaradıcılıq yoluna həsr olunan elmi materiallarla tanış 
olub, o cümlədən 1990-cı ildə Ankarada nəşr olunan “Çırpınırdı, 
Qara dəniz” kitabını əldə edib. Y.İsmayılovun, R.Həsənovun, 
K.Muradovun, A.Şərifovun və başqalarının Əhməd Cavad yaradı-
cılığını əhatə edən məqalələri, Ə.Saləddinin “Əhməd Cavad” (1992) 
monoqrafiyası, Mərkəzi Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivində 
saxlanan materiallar ilə yaxından tanış olub. Bu cür ciddi yaradıcılıq 
axtarışlarından sonra “Əhməd Cavad” monoqrafiyasını tamamlayıb. 

Monoqrafiyanın “Tale yazısından səhifələr” hissəsində Ə.Ca-
vadın faciəli, qəmli taleyindən söhbət açılır. Keçən əsrin 20-ci illə-
rinin sonu, 30-cu illərində şairin başına gələn müsibətlər, təqiblər, 
ədəbi ifşalar haqqında məlumat verilir. Məhkəmə sənədləri, haqqın-
da yazılan ittiham dolu məktublar təhlil etdikdən sonra belə nəticəyə 
gəlinir ki, şairə qarşı irəli sürülən ittihamlar heç bir cinayət məsu-
liyyətinə səbəb olan hüquqi fakta əsaslanmadığı üçün havada qalır. 

Şair haqsız hücumlara məruz qalmasını Yazıçılar İttifaqının 
yığıncaqlarında, müxtəlif tədbirlərdə dəfələrlə bəyan etsə də, səmi-
miliyinə inanan tapılmır. Hətta ən ağır zərbəni həmkarlarından alır, 
əksinqilabi mövqedə dayandığına, müsavatçı əqidəli şeirlər yazdı-
ğına, yeni sosialist cəmiyyətinin üstünlüklərini görə bilmədiyinə 
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görə amansız şəkildə tənqid edilir. Repressiya qurbanlarından bəhs 
edən bəzi elmi məqalələrdə haqsız hücum edənlərin kim olması 
adətən göstərilmir. Ancaq Bəkir Nəbiyev bu məsələdə heç bir gü-
zəştə getmir. Əhməd Cavada hücum edənlərin adı və ünvanı dəqiq 
göstərilir, onların ifşaedici çıxışlarından müəyyən parçalar oxucu-
lara çatdırılır. Faktların təhlilindən, dəqiqliyindən görünür ki, tədqi-
qatçı 30-cu illər mətbuatımızı hərtərəfli nəzərdən keçirmiş, repres-
siya illərinin ədəbi-tarixi izlərini müəyyən etmək üçün xeyli mate-
riallar əldə etmişdir. 

Mətbuat materiallarını diqqətlə tədqiqata cəlb edən müəllif 
sadəcə olaraq onları saf-çürük etməklə, məlum həqiqətlərə yeni elmi 
baxış formalaşdırmaqla kifayətlənmir. Hiss olunur ki, o, mövzuya 
təkcə təfəkkür işığında yanaşmaqla işini bitmiş hesab etmir. Öz 
hisslərini, həyəcanlarını, duyğularını, ürək çırpıntılarını da əlavə 
edir. Tədqiqat predmeti birbaşa repressiya dövrü ilə əlaqəli oldu-
ğuna görə tədqiqatçının həyəcanı təbiidir. Bu dəhşətləri şəxsi hə-
yatında yaşadığının, eyni ağrılı-acılı talenin iztirablarını çəkdiyinin 
nəticəsidir ki, monoqrafiyada elmiliklə bədiilik vəhdət təşkil edir, 
biri digərini tamamlayır. 

Nəsr, poeziya, dramaturgiya yaradıcılığı üçün daha çox 
səciyyəvi olan bədiilik, təbiilik “Əhməd Cavad” əsərini daha oxu-
naqlı edir, tədqiq olunan mövzuya marağı artırır. Kimisə şərləmək, 
ləkələmək xatirinə həqiqətə pərdə çəkmək, əqidə, məslək yolunda 
kiməsə badalaq gəlmək ədəbiyyatşünası o qədər qəzəbləndirir, 
həyəcanlandırır ki, bu xəyanətin səbəbkarlarının adını və ünvanını 
bir-bir dəqiq göstərir. Əhməd Cavadın total xəyanətlərin, ikrah 
doğuran ifşaların, düşmən tənələrinin qarşısında necə mərdanə da-
yandığını, əyilmədiyini, dərdin altında boynu bükülmədiyini mono-
qrafiyada görməmək mümkün deyil: “Ailə üzvlərinin dediyinə görə 
Ə.Cavad totalitar rejim şəraitində onu nə gözlədiyini bilirdi. Şairin 
yayınıb aradan çıxmağa, məsələn Türkiyəyə getməyə imkanı var 
idi. Lakin o, belə şeyi xəyalına belə gətirmirdi. Uşaqlarını, ailəsini 
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ilahi bir məhəbbətlə sevən şair özünü qorumaq naminə onları atıb 
uzağa gedərdimi? Bu da onun xarakterinin əsas xüsusiyyətlərindən, 
vüqarından, əyilməzliyindən doğan bir keyfiyyət idi. 

Əhməd Cavadın həyatına, yaradıcılığının ümumi istiqamətinə, 
repressiya illərində çəkdiyi çətinliklərə, faciələrə oxucunun diq-
qətini cəlb etdikdən sonra tədqiqatçı onun kitablarının nəşri tarixi 
haqqında məlumat verir. Şairin əsərlərinin nəşri tarixi də öz taleyi 
kimi kədərlidir. Fiziki cəhətdən üzülən, uzun müddət məşəqqətli bir 
həyat keçirən, mühacirətdə yaşayan şairin əsərləri səliqə-səhmanlı 
kitab rəflərində, kitabxana və arxivlərdə saxlanmayıb. İstiqlalımızın 
düşmənləri tərəfindən küçələrə və zibilliklərə atılıb, tonqallarda 
yandırılıb. 

Həmin acı həqiqətin real faktı kimi Bəkir Nəbiyev şairin oğlu 
Niyazi Axundzadənin xatirələrinə müraciət edir. O yazır ki, “Dalğa” 
kitabından bir nüsxə görüb toz-torpağın içindən götürmüşdüm. Kim 
isə “xalq düşməni”nin kitabını evində saxlamaqdan qorxub onu 
atmağı qərara alıbmış. Niyazi kitabı vərəqləyəndə görür ki, kitab-
dakı şeirlərin bir neçəsinin altına “əla” sözləri yazılıb. Tədqiqatçı 
əlavə edir ki, həmin kitab bu gün də Niyazi Axundzadənin arxi-
vindədir. 

B.Nəbiyev əsərlərinin nəşri baxımında Ə.Cavadı “məğmun 
bir şair” hesab edir. Ona görə ki, onun inqilabdan əvvəl cəmi iki – 
“Dalğa” və “Qoşma” şeirlər kitabı nəşr olunub. “Qoşma”da 34, 
“Dalğa”da cəmi 23 şeir var. Ə.Cavad irsini toplamaq, nəşr etmək və 
yaymaq üçün mövcud çətinliklərə monoqrafiyada belə qiymət 
verilir: “Məlum səbəblər üzündən həmin kitablar biblioqrafik nadi-
rəyə çevrilmişdir. Bunu bir də onda görmək olar ki, Azərbaycanın 
baş kitab xəzinəsi hesab olunan M.F.Axundov adına Dövlət kitab-
xanasının hətta keçmişdə “xüsusi fond” adlanan bölməsində də bu 
kitablardan heç biri yoxdur”. (64, 39) 

Bəkir Nəbiyev hər iki nəşri xüsusi ilə qiymətləndirir. Ona 
görə ki, həmin nəşrlər müəllif tərəfindən tərtib edilib, öz arzusu ilə, 
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ürəyi istədiyi kimi nəşr olunub. Uzun illik fasilədən sonra, nəhayət 
ki, 1958-ci ildə Azərnəşr Əhməd Cavadın “Şeirlər” kitabını çapdan 
buraxıb. Siyasi bəraətdən sonra on min tirajla işıq üzü görən bu 
kitabda əvvəlki kitablardakı şeirlərlə yanaşı, yaradıcılığının sonrakı 
mərhələlərini əhatə edən 38 əsəri toplanıb. Bəkir Nəbiyev məlum 
nəşri o qədər də qənaətbəxş hesab etmir. Belə düşünür ki, şairin bir 
çox qiymətli əsərləri siyasi konyuktyra səbəbindən nəşrə salınma-
yıb. Bəzi şeirlərdə isə açıq təhriflərə yol verilib. Kitabın tərtibatçısı 
M.Rahim şairin şeirlərindəki türk söz və ifadələri pozaraq yerinə 
başqa sözlər yazıb. Ə.Cavadın “Mən kiməm”, “Gəlmə”, “Türk 
ordusuna”, “Azərbaycan bayrağına” və s. şeirlərinin kitaba salınma-
ması ilə Bəkir Nəbiyev heç cür razılaşa bilmir, tərtibçinin “Ə.Cavad 
milli şeirlə millətçilik ruhunda yazılmış şeiri fərqləndirə bilmir” 
fikri isə onda belə təəssürat oyadır: “Həyəcan dolu bu sətirləri 
oxuyanda fikirləşdim ki, şairimiz 1958-ci ildə sağ olsaydı, yəqin ki, 
onu yenidən o müdhiş idarəyə aparar, bir də mühakimə edər və 
cəzalandırarmışlar”. (64, 41) 

Bəllidir ki, totalitar siayasi sistemin mövcud olduğu 50-ci 
illərdə Ə.Cavad irsini təftişsiz, əl gəzdirmədən nəşr etmək mümkün 
deyildi. Həmin dövrdə siyasi və ədəbi repressiyanın 30-cu illər 
repressiyasından sonra ikinci dalğası başlamışdı. H.Hüseynov, 
M.A.Dadaşzadə, M.Rəfili, M.C.Paşayev, F.Qasımzadə və başqaları 
millətçilik ruhunda əsərlər yazdığına, sovet gerçəkliklərini təhrif 
etdiklərinə görə ittiham olunurdular. Bu ifşaların növbəti bir repres-
siyanın başlanğıcı olacağı sənət adamlarında qorxu yaratmışdı. 
Atalar demişkən “suyu həmişə üfürə-üfürə içən” M.Rahimin Ə.Ca-
vad irsini ciddi senzor gözü ilə korrektə, yəni təhrif etməsi o qədər 
gözlənilməz deyildi. 

Monoqrafiyada şairin 1991-ci ildə “Yazıçı” nəşriyyatı tərəfin-
dən çap olunan “Sən ağlama, mən ağlaram...” kitabının daha mü-
kəmməl şəkildə oxuculara çatdırıldığı bildirilir. Xatırladılır ki, ki-
tabda Ə.Cavadın satirik “İmansızlar nə anlar”, uşaqlar üçün yazdığı 
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“Quq-qulu-qu” başlıqlı əsərləri, “Kür”, “Səsli qız”, “Pambıq dasta-
nı” kimi poemaları da yer alıb. Lakin “Sən ağlama, mən ağlaram...” 
kitabındakı nöqsanlar da gözdən qaçmayıb. Kitabda müqəddimənin 
olmaması, elmi tərtib prinsipinin pozulması, xronoloji ardıcıllığa 
əməl edilməməsi, şeirlərin qruplaşdırılmasının heç bir prinsipə 
əsaslanmaması görülən vacib işə kölgə salan cəhətlər kimi qiymət-
ləndirilb. 

“Əhməd Cavad” monoqrafiyasının “Yolun başlanğıcı” sərlöv-
həli bölümündə şairin “Qoşma” (1916) və “Dalğa” (1919) şeirlər 
toplusuna qiymət verilir. Həmin kitabları tədqiqatçı bir də ona görə 
diqqətəlayiq hesab edir ki, buradakı əsərlərin bir çoxu növbəti, 
“Şeirlər” nəşrinə düşməmişdir. Bu mənada, müəllifin özü tərtib 
etdiyinə görə “Qoşma», «Dalğa» kitabları mötəbər mənbə kimi 
dəyərləndirilmişdir. “Şeirim”, “Sən”, “Bir gül əkdim”, “Ümidimə”, 
“Görünməz yollardan” kimi şeirləri diqqətlə təhlil edən alim 
Ə.Cavadda türkçülük ideyalarının necə və hansı şəraitdə yaranması 
faktı üzərində dayanmışdır. 

XX əsrin əvvəllərində regionda böyük fəlakətlərə səbəb olan 
Oktyabr inqilabının İtaliya-Türkiyə (1911-1912), Yunanıstan-Tür-
kiyə (1919-1922) davalarının Ə.Cavadın siyasi və ədəbi görüşlə-
rinin yetkinləşməsinə, onda türkçülük siyasi dünyagörüşünün for-
malaşmasına gətirib çıxartdığı qənaətinə gəlir. B.Nəbiyev şairin 
yaradıcılığında vətənpərvərlik, türkçülük və istiqlal ideyalarına 
xüsusi diqqət yetirir, “Dalğa” və “Qoşma” kitablarının meydana 
gəldiyi konkret tarixi şərait haqqında dolğun təsəvvür yaradır. İkinci 
Dünya Müharibəsində türklərin və müttəfiqlərinin məğlub olması, 
İstanbulun işğalı, rus-erməni birliyinin Azərbaycanda qırğınlar 
törətməsi kimi tarixi faktların və faciələrin Ə.Cavad yaradıcılığının 
1920-ci ilə qədərki mərhələsində dərin iz buraxdığını təəssüflə 
bildirən tədqiqatçı, həm də belə fikir irəli sürür ki, məlum hadisələr 
dövrün digər sənətkarlarının da yaradıcılığına təsirsiz ötüşməmişdir. 
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Əhməd Cavad yaradıcılığının ikinci mərhələsi Azərbaycan 
Xalq Cumhuriyyətinin süqutundan sonra başlanmışdır. Belə ki, 
sovet hakimiyyətinin yaranması, bolşevik istilası Əhməd Cavadın 
ictimai-ədəbi fəaliyyətində xeyli çətinliklər yaradıb. Şairin ədəbi 
irsinin həmin dövrünün spesifik cəhətlərini üzə çıxarmaq üçün 
Bəkir Nəbiyev Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının müxtəlif yığıncaq-
larının stenoqramlarından, dövrü mətbuatda şairin əleyhinə yazılan 
məqalələrdən monoqrafiyada ardıcıllıqla istifadə edib. 

Əsərdə şairin bədii irsinin sənətkarlıq xüsusiyyətlərinə xüsusi 
yer verilib. O, orijinal dəst-xətti, yaradıcılıq manerası olan bir sə-
nətkar kimi təqdim edilib. Şairin əsərlərinin bu qədər ictimai mahiy-
yət kəsb etməsi, kütləviləşməsi, sənətkarlıq baxımından mükəmməl 
olması klassik ədəbi ənənələrə hərtərəfli bələd olması ilə əla-
qələndirilir. Şifahi xalq ədəbiyatından, onun ən geniş yayılmış növ-
lərindən olan bayatılardan necə məharətlə öyrənməsi, şərq filolo-
giyasının poetik sistemi ilə tanış olması monoqrafiyada kifayət 
qədər əhatə olunub. 

Əhməd Cavad irsinin həmin xüsusiyyətləri monoqrafiyanın 
«Poetikasından notlar» hissəsində öz əksini tapıb. Bu sərlövhə altın-
da gedən hissədə şairin poetikasından ancaq notlarla tanış olmuruq. 
Bəkir Nəbiyev «poetik notlar»a həm də öz hiss və həyəcanını, 
zəngin, məzmunlu duyğu notlarını əlavə edib. Müxtəlif səhifələrdə 
izlədiyimiz bu ovqata əsərin sonunda bir daha qayıdılır. Ancaq 
əvvəlki hissələrdən daha təsirli, daha cəlbedici ovqatda. 

Bəkir Nəbiyev «Əhməd Cavad» monoqrafiyasında xəyalən 
tez-tez ağır repressiya illərinə qayıdır, uşaqlıq xatirələrini bir daha 
çözələyir, keçirdiyi ağır günlər bir-bir gözü önündən keçir. Yerinə 
düşər deyək ki, həm də o, monoqrafiyada ancaq müəllif kimi deyil, 
eyni zamanda repressiya hadisələrinin mərkəzində dayanan obraz 
kimi hadisələrin iştirakçısına çevrilir. Bir şəxsin faciəsinin ümum-
xalq, ümummillət kədəri daşıması fikrini təlqin edir, faciənin 
miqyasının genişliyi, dərinliyi haqqında təsəvvürlərimizi genişlən-
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dirir: «1937-ci il hadisələrinin amansızcasına tüğyan elədiyi həmin 
gərgin vaxtda cəmiyyətin həyatına ölüm saçan ildırımlardan biri də 
Ağdaşda bizim köhnə dudmanımıza düşüb, tifağımızı dağıtdı. Bir 
gecə yarısı atamı, əmimi «xalq düşməni» ittihamı ilə apardılar. 
Bizim dörd otaqlı, əmimin üç otaqlı mənzillərimizdən hamımızı 
çıxarıb səkkiz adamdan ibarət ailəyə bircə otaq verdilər». (64, 97) 

Bəkir müəllimi bu qədər duyğulandıran, həm də hadisələrin 
iştirakçısı rolunda çıxış etməyə vadar edən yəqin ki, şairin oğlu 
Niyazi Axundzadənin «Atam Əhməd Cavad» haqqındakı məqa-
ləsidir. Monoqrafiyada bu məqalədən belə bir sitat da gətirilib. 
«…Hər dəfə onun haqqında düşünəndə gözümün qarşısında uca-
boylu, göy gözlü, işıqlı, məğrur və nikbin bir insan canlanır. 
Həyatının ən çətin və ən qəmli anlarında belə onu sarsılan, sıtqayan, 
bir küncə qısılıb şikayətlənən, kədərə qapılan görməmişəm. Hər 
şeyə nikbin, xeyirxah bir gözlə baxmağa adət etmişdi. Bu, təkcə 
adət deyildi. Onun öz varlığından, daxilindən qaynayan duyğu-
lardan süzülüb gələn sehrli, inamlı, güclü bir işıq idi». (64, 98) 

Əhməd Cavadın bədii yaradıcılıqda M.Füzuli şeirindən 
faydalandığını deyən tədqiqatçı, həm də onun orijinal sənətkar 
mövqeyini bəyənir, şairin heç kəsi təkrarlamadığını, təqlid etmədi-
yini bildirir. «Əhməd Cavad» (1993) monoqafiyasında şairin sənət-
karlıq cəhətləri ancaq sadəlik və təbiiliklə məhdudlaşmır, qoşma-
larının məzmununun novator mahiyyətdə olduğu da aydınlaşır. 
«Yaralı qız», «Sən», «Qaldı», «Ana», «Ümidinə», «Dərdim», «Niyə 
gəlmədin» və s. şeirlərində az sözlə geniş lövhə, hadisə yaratdığı 
qeyd olunur. 

Bəkir Nəbiyevin tədqiqatında Ə.Cavad Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətini müdafiə edən, onun ideallarının həyata keçməsi 
üçün əlindən gələni əsirgəməyən, dövlət atributlarını tərənnüm edən 
istiqlal şairdir. Əhməd Cavadın üçrəngli bayrağımıza həsr olunan 
şeirləri ilə sovet dövründə yazılan bayraq haqqındakı əsərlər mü-
qayisə olunur, haqlı olaraq bu şeirlərin mahiyyət etibarilə müxtəlif 
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olduğu diqqətə çatdırılır. Çünki «oraqlı-çəkicli bayraq» günahsız 
həmvətənlərimizin al qanına boyanmışdı. Ona görə də bu şeirlərdəki 
səmimiyyətdən danışmağa dəyməz. Ə.Cavad isə milli dövlət rəm-
zini, azadlıq və istiqlaliyyət simvolunu vəsf edirdi. Bu iki bayraq 
haqqındakı şeirlərin arasındakı fərqi Bəkir Nəbiyev doğru izah edir. 

Şairin ikinci dövr yaradıcılığının xüsusiyyətləri barədə dolğun 
qənaət yaratmaq üçün M.Ə.Rəsulzadənin “Çağdaş Azərbaycan 
ədəbiyyatı» əsərinə müraciət olunur. Həmin əsərdən məlum olur ki, 
sovet dövründə Ə.Cavadın heç bəxti qətirməyib. Şeirləri dillərdə 
əzbər olsa da, siyasi motivlərə görə həmişə təqib edilib. Buna görə 
simvollardan istifadə etmək məcburiyyətində qalıb. Ancaq bu da 
onu gözlənilən təhlükələrdən sığortalamayıb. «Qazdan ayıq» sovet 
çekistləri izinə düşüb. 

Monoqrafiyada bu cəhətdən “Göy göl” şeiri daha səciyyəvi 
sayılır. Bəkir Nəbiyev həmin şeiri şairin sovet dövründə yazdığı ən 
yaxşı əsərləri sırasına daxil edir. Şeiri diqqətlə oxuyan tədqiqatçı 
sadəcə olaraq «bir yazıya görə» fələyin güdazına gedən Ə.Cavadın 
faciəli taleyinə acıyır və bu müdhiş hadisəyə həyacanlı və üsyankar 
münasibətini bildirir. Sitatdakı suallar və bədxahlara ünvanlanan 
nifrinlər bədii əsərlərdə olduğu kimi çox təsirlidir: “Əgər heç bir 
hüdud bilməyən şair xəyalı bir obraz kimi Göy gölü canlandırır və 
ona uzaq ellərə sifariş göndərmək iqtidarı verirsə, burada xarici 
kəşfiyyatın barmağı axtarılmalıymış? Bu cür canlandlrmaya Azər-
baycan, rus, şərq və Avropa liriklərindən, xüsusən romantizmə mən-
sub şairlərdən onlarca nümunə vermək imkanım yoxdur”. (64, 65) 

“Göy gölün göz yaşları” sərlövhəli hissədə “Göy göl” əsərinin 
yarandığı ədəbi-tarixi şərait təhlil olunur. Həmin illərdə ədəbiyya-
tımızın böhran mərhələsinə qədəm qoyduğu, xüsusən poeziyamızın 
yoxsul bir vəziyyətdə olduğu iddia edilir, bunun səbəbləri ətrafında 
müəyyən mülahizələr irəli sürülür. Bu, doğrudan da belə idi. Sovet 
hakimiyyətinin ilk onilliyində bədii əsərlərdə sənətkarlıq xüsusiy-
yətlərinə o qədər də əhəmiyyət verilmirdi. 
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Marksist estetika siyasi sifarişlə işləyir, yeni yaranan bədii 
əsərlərdə sovet ideologiyası təbliğ etmək tələb olunurdu. Quru, 
sxematik formada da olsa, proletar ədəbiyyatı sinfi düşmənləri ifşa 
etməli, sosializm quruculuğunun, proletar diktaturasının əhəmiy-
yətini təbliğ etməli idi. Nəsr, poeziya və dram əsərlərinə müəyyən 
məhdudiyyətlər qoyulmuşdu. İrihəcmli, mükəmməl sənət nümu-
nələri əvəzinə, birpərdəli, xırda həcmli dram əsərləri yazmaq tələb 
olunurdu. Odur ki, 20-ci illərdə yaranan “Tənqid-təbliğ” teatrı bu 
cür əsərləri vaxtaşırı xalqa sırımağa çalışırdı. Bu gün həmin 
əsərlərin ədəbi-mənəvi dəyəri çox azdır. 

Bəkir Nəbiyevin fikrincə, belə bir əlverişsiz tarixi şəraitdə 
H.Cavid, A.Şaiq, Ə.Cavad potensial imkanlarını kifayət qədər real-
laşdıra bilmir, S.Vurğun, S.Rüstəm, M.Müşfiq, M.Rahim, O.Sarı-
vəlli kimi hələ çox gənc olan şairlər isə başqalarından o qədər 
fərqlənmirdilər. “Göy göl” şeiri məhz belə bir vaxtda yazılmışdır. 
Göy göl şair üçün yalnız coğrafi bir məkan deyil, həm də Azər-
baycanın rəmzi kimi tərənnüm olunur. Adi bir göl vətən obrazı kimi 
simvollaşdırılıb. Buna görə də Göy göl obrazı həbsxanada olanda da 
şairi tərk etməyib. 

Bir məsələyə də toxunmaq yerinə düşər ki, başqa müasirləri 
kimi Əhməd Cavad da 30-cu illərdə sosializm quruculuğunu təriflə-
yən, “neftdən, pambıqdan” bəhs edən bəzi şeirlər yazıb. Monoqrafi-
yada bu məsələyə də münasibət bildirilib. Şair şeirlərinin birində 
yazırdı: 

... Cərgələr dəmirdən, səflər poladdan, 
Hər kəs bəhs edirdi bir böyük addan. 
... Bir daha tarixə baxdı milyonlar, 
Ümidlə, inamla axdı milyonlar. 

Bu misraların hansı münasibətlə yazıldığını müəyyənləşdir-
məyə çalışan tədqiqatçı, bir qədər sərt mövqedə dayanır. Xalqa 
divan tutan, milli istiqlal ideyalarına qarşı çıxan kommunist firqə-
sini Ə.Cavadın tərənnüm etməsi ilə barışa bilmir, bu münasibəti 
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müxtəlif səbəblərlə əlaqələndirməyə çalışır. Belə fikirləşir ki, bəlkə 
beşilliklərdə sənaye və kolxoz quruculuğunda qazanılan müəyyən 
nailiyyətlər, bəlkə mübarizə aparmağın mənasız olduğu qənaəti 
Ə.Cavadı həmin şeiri yazmağa vadar edib. 

Bəkir Nəbiyev məsələyə bir qədər geniş kontekstdən yanaşır, 
həmin illərdə R.Rzanın da “Bolşevik yazı” əsərində faraş qozaya 
şeir həsr etdiyini təəssüf hissi ilə xatırlayır. Əhməd Cavadın 
“Pambıq” əsərini də bu əsərlər sırasına daxil edir. Şeirdə deyilir: 

Oxuyurdu tarlada, 
Kolxozun gözəl qızı. 
Var olsun insanlığın, 
Beş güşəli ulduzu. 

Bəkir Nəbiyevin «Əhməd Cavad» (1993) monoqrafiyası 
müstəqilliyimizin ilk illərində yazılan mükəmməl monoqrafiyaları-
mızdandır. Əsərdə ədəbi dəyərlərdə hansı cəhətlərə diqqət yetiril-
məsi, istiqlal poeziyasının xüsusiyyətləri öz əksini tapıb. Ədəbi-
tarixi faktların zənginliyi, onun əsərdə məharətlə yerləşdirilməsi 
monoqrafiyanın qiymətini daha da artırır, ədəbi irsin yeni tədqiqat 
üsulları ilə öyrənilməsinin vasitələrini meydana çıxarır. 
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IV FƏSİL 
 

ƏDƏBİYYATŞÜNASLIĞIMIZIN  
METODOLOJİ PROBLEMLƏRİ 

 
 

4.1. İstiqlal poeziyamıza verilən qiymət 
 
 

Milli müstəqillik illərində Bəkir Nəbiyev xüsusi bir şövq və 
ehtirasla ədəbiyyatşünaslıq fəaliyyətini genişləndirdi. Taleyin ona 
verdiyi ömür payının son onilliklərindən maksimum səviyyədə 
faydalanmağa çalışdı. Həmişə mövzu seçməkdə son dərəcə həssas, 
tələbkar olan Bəkir Nəbiyev yenə də öz ənənəsinə sadiq qaldı. 
İstiqlalımızın beşiyi başında dayanan, bizi müstəqilliyə çağıran və 
qovuşduran sənətkarlara üz tutdu. 

Təxminən yarım əsrlik elmi fəaliyyətində siyasi-ideoloji 
yasaqlar ucbatından deməyə çətinlik çəkdiyi bir çox mətləbləri, elmi 
həqiqətləri reallaşdırmağa imkan tapdı. İstiqlaliyyətə, azadlığa, 
müstəqil yaşamağa olan təşnəsini, yanğısını söndürməyə nail oldu. 
Elə 90-cı illərdən üzübəri yazdığı əsərlərin kiçik bir qisminin adı və 
ünvanı bizə çox şey deyir; “Əhməd Cavad” (“1993), “Ölüm-
süzlüyün sirri” (1994), “Didərgin şair” 1995), “Heydər Əliyev və 
Azərbaycan ədəbiyyatı” (Yaşar Qarayev, Teymur Kərimli, Məhər-
rəm Qasımlı, Vilayət Quliyevlə birlikdə), “İstiqlal şairi” (2001), 
“Azərbaycan ədəbiyyatı” (xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün, 
müştərək, Bakı, “Elm”, 2003). 

Adları, ünvanları sovet ideologiyası tərəfindən unutdurulmağa 
sövq edilən, həyatı, dünyası və ailəsi faciələrə, repressiyalara məruz 
qalan Əhməd Cavad, Almaz İldırım, istiqlal ideyalarımızı və 
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poeziyamızı müstəqilliyə daşıyan və çatdıran Xəlil Rza Ulutürk 
yaradıcılığının elmi əhəmiyyəti müstəqillik dövründə Bəkir Nə-
biyev tərəfindən yenidən xalqımıza qaytarıldı, onların ədəbi irsi 
yeni elmi və fəlsəfi metodologiya mövqeyindən qiymətləndirildi. 

Özü də deyək ki, bu mövzulara o dəfələrlə qayıtmış, ənənəvi 
tənqid və ədəbiyyatşünaslıq dəyərlərini zənginləşdirmiş, fərqli 
mövqe ortaya qoymağı bacarmışdır. Həmin sənətkarların həyat və 
yaradıcılığı ilə bağlı xeyli sayda elmi məqalələr yazmaqla kifayət-
lənməmiş, ayrıca monoqrafiyalar üzərində işləmiş, təkrar nəşrlərdə 
fikirlərinə daha da aydınlıq gətirmiş, ədəbiyyatşünaslıq baxışlarını, 
ədəbi irsə yanaşma prinsiplərini təkmilləşdirmişdir. 

Bu cəhəti onun “İstiqlal şairi” (2001) monoqrafiyasında da 
aydın müşahidə edə bilirik. X.R.Ulutürkün poeziyası, şəxsiyyəti, 
milli istiqlaliyyət uğrunda mübarizəsi haqqında tənqid və ədəbiyyat-
şünaslığımızda az yazılmayıb. Üzdə nisbətən bəlkə də bir az asan 
görünən bu mövzuda yazmağın çətinlikləri də az deyil. Çünki 
X.Rza yaradıcılığı ənənəvi şeirimizdən əsaslı şəkildə fərqlənir. Bir 
çoxu sərbəst vəzndə yazılan bu əsərlərdə ədəbi ənənə-lərdən gələn 
mənəvi dəyərlərlə yanaşı, çağdaş düşüncə tərzi, mübarizlik, döyüş-
kənlik, hədsiz nikbinlik, hər cür buxovları, mənəvi və fikri 
qapalılığı vurub dağıtmaq istəyi çox güclüdür. 

Şairin yaradıcılığı poetik imkanlar, janr, üslub baxımından da 
yenidir. Onun şeirlərində qafiyə və fikir sərbəstliyi, şərə, pisliyə, 
ikiüzlülüyə, yaltaqlığa, milli satqınlığa mübarizə çağrışı çox qüvvət-
lidir. Bir sözlə X.R.Ulutürk poeziyası çağdaş, modern dünyamıza 
sanki bir ayna tutur, əbədiyyətin, əsil ədəbiyyatın yolunu göstərir. 
Bəkir Nəbiyevin X.R.Ulutürk yaradıcılığına, mübarizə yoluna 
müraciət etməsinin əsil səbəbini bunda axtarmaq lazımdır. 

“İstiqlal şairi” monoqrafiyası X.R.Ulutürk irsini müxtəlif 
aspektlərdə öyrənən ilk irihəcmli tədqiqat əsəridir. Monoqrafiyanın 
əvvəlində onun tədqiqi tarixinə nəzər salınır, bu işdə M.Arifin, 
M.C.Cəfərovun, Ə.Ağayevin, Q.Xəlilovun, Y.Qarayevin, Ş.Salma-
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novun, M.Dəmirlinin gördüyü işlər önə çəkilir. X.Rzanın həyat və 
yaradıcılığının, ictimai fəaliyyətinin tənqid və ədəbiyatşünaslı-
ğımızdakı dərkinə qısa, lakin konkret ekskurs edilir, şairin tələbəlik 
və ilk gənclik illərindəki həyatına işıq salınır. Bu, səbəbsiz deyil. 
Bununla şairin xarakterinin formalaşmasına təsir göstərən xırda 
detal və təfərrüatların, portret cizgilərinin fonunda sənətkar şəxsiy-
yətinin formalaşmasının sosial-ictimai faktorları daha geniş as-
pektdə nəzərə çatdırılır. 

Bəkir Nəbiyevin “İstiqlal şairi” monoqrafiyasında şairin 50-ci 
illərdən üzübəri poetik irsi ardıcıl izlənir, sözün, sənətin ictimai 
həyatdakı yeri və rolu müəyyənləşdirilir, şairin yardıcılığı həmin 
kontekstdə təhlil olunur, adi vətəndaşlıqdan istiqlal yolçuluğuna 
qədərki məsafə və zaman arasındakı ictimai-fəlsəfi bağlar, əlaqələr 
bir ədəbi şəxsiyyətin yaradıcılıq imkanları səviyyəsində tədqiqat 
sferasına daxil olur. 

Bədii əsər üçün səciyyəvi olan dramatizmi əsasən dramatik 
əsərlərdə axtarırlar. Düzdür, dramatik əsərlərdə bu başlıca amil kimi 
irəli sürülür. Lakin hətta kiçik lirik şeirlərin də süjet xəttində dra-
matik hadisə, detal və təfərrüatlar ola bilər və bu, əsərin ideya-
məzmun cəhətdən mükəmməl olmasına xidmət edir. Bəkir Nəbiyev 
bu tendensiyanı X.R.Ulutürk yaradıcılığında diqqətlə izləyir. Adi 
bir şeirdə cəmiyyətin, həyatın dramatik məqamlarını vermək, onları 
ədəbiyyata gətirə bilmək bacarığını tədqiqatçı iki məsələ ilə 
bağlayır: Birincisi, şairin həyatın sərt həqiqətlərini, ziddiyyət və 
münaqişələrini yaxşı bilməsi və şeirə gətirməsi; İkincisi, təqdim 
olunan mövzuya, hadisə və əhvalata daxili enerjisini, can yanğısını, 
ürək odunu əlavə etməsi: “Bu şeirlərin lirik qəhrəmanı böyük və 
güclü insandır. O, həyatı sadəcə olaraq seyr etmir, yenidən yaradır. 
Tərəqqi uğrunda gedən mübarizənin kənarında deyil, içərisindədir, 
yükün yüngülündən deyil, bəlkə ən ağırından yapışandır. Bu 
cəhətdən o, çoxlarından fərqlənir” (72, 14) 
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“İstiqlal şairi» monoqrafiyasında X.Rza “tribun şair” kimi 
qələmə verilir. Bu xüsusiyyəti onun daxili enerjisinin çoxluğu, 
ehtiraslı vətəndaşlıq və yaradıcılıq potensialından irəli gəldiyi qeyd 
edilir. Tədqiqatçıya görə, kürsü onun üçün sadəcə olaraq özünü 
göstərmək vasitəsi deyildi, içərisini üzə çıxarmaq, böyük ictimai 
idealları bədii ədəbiyyata gətirmək vasitəsi idi. 

“İstiqlal şairi» monoqrafiyasında X.R.Ulutürkün bədii irsi 
mərhələ-mərhələ tədqiqata cəlb edilir. Sözsüz ki, bu zaman şairin 
yaradıcılığı ayrıca bir ədəbi hadisə, bədii yaradıcılıq faktoru kimi 
yox, ədəbi prosesin vahid axarında, onun ayrılmaz tərkib hissəsi 
kimi götürülür. Təhlil və qiymətləndirmədə tarixilik və müasirlik 
prinsipi qorunur, ictimai şüurun inkişafında bədii faktorların rolu və 
iştirakı daha aydın görünür. “Hara gedir bu dünya?...” kitabının 
təhlilində tədqiqatçının bədii düşüncə faktına məhz bu cür yanaşdığı 
bir daha aydın olur. 70-80-ci illərin ədəbi-ictimai mühitində şairin 
yaradıcılığına dövrün reallıqları baxımından yanaşan Bəkir Nəbiyev 
belə qənaətə gəlir ki, bu əsər şairin ən tutumlu, ən mənalı kitabıdır: 
“X.Rza 1994-cü ilə qədər bir misra da şeir nəşr etdirməyib təkcə bu 
kitabı buraxdırmış olsaydı belə, yenə də xalqımızın şanlı istiqlal 
şairi adını daşımağa tamamilə layiq idi” (72, 14) - deyən tədqiqatçı 
təkcə bir cümlə, ayrıca bir tezislə işini bitmiş hesab etmir. Şairin 
yaradıcılığının inkişaf dinamikasını ardıcıl izləyərək, istiqlal 
ideyalarına necə gəlib çıxmasını, bu yolda çəkdiyi əziyyətləri, döv-
rün hansı çətinliklərindən, siyasi və mənəvi təzyiqlərindən keçdiyini 
bir tədqiqatçı səriştəsi ilə açıb göstərir. Sübut edir ki, dövlət müs-
təqilliyimiz, suverenliyimiz, istiqlal yolumuz ilk öncə bədii düşün-
cədə özünü göstərib, ictimai şüurun istiqlal ideyalarına qovuşması 
bədii təfəkkürdən keçib, həmin müstəvidə cilalanıb, büllurlaşıb. 

Bu missiyanı B.Vahabzadə, M.Araz, X.R.Ulutürk kimi XX 
əsrin çox görkəmli poeziya nümayəndələri başa çatdırıblar. 
Monoqrafiyadan göründüyü kimi X.R.Ulutürkün yaradıcılığı ancaq 
incə lirikadan, intim duyğulardan ibarət deyil, vətən məhəbbəti, 
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təbiətlə ünsiyyət, ictimai-siyasi prosesə cəsarətlə müdaxilə ilə də 
seçilir. Şairin yaradıcılığını müxtəlif aspektlərdən öyrənən Bəkir 
Nəbiyev onun ictimai-siyasi lirikası üzərində daha çox dayanır, bu 
cəhətdən novator bir sənətkar olduğu fikrinə gəlir. Hətta bu 
məsələdə onu başqa şairlərimizdən fərqləndirir. 

X.R.Ulutürk cəsarətli, sözü açıq formada deməyi bacaran bir 
şair idi. Əvvəlki onilliklərdə ədəbi prosesin ümumi axarında o qədər 
tanınmasa da, 70-80-ci illərdə birdən-birə ədəbi ictimaiyyətin 
diqqətini cəlb etdi, poetik sözü və səsi daha uzaqlara yayıldı. Buna 
görə işdən çıxarılsa da, təqiblərə məruz qalsa da geri çəkilmədi, 
istiqlal poeziyamızın ən parlaq nümunələrini yaratdı, bu ağır yükü 
Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illərinə kimi daşıdı. Müstəqillik 
ərəfəsində – 1988-89-cu illərdə Azadlıq meydanında səsi daha gur 
gəldi. Oxucularla, kitabla, şeirlə təmasını bu dəfə açıq meydanlarda 
qurdu. Sözünü, istəyini xalqımıza kürsüdən dedi. Müstəqilliyimizin 
ilk onilliyində də fəaliyyətini azaltmadı, daha qızğın ehtirasla 
azadlıq mücadiləsini davam etdirdi. Suverenliyimizin, müstəqilli-
yimizin bərpasına əngəl törədən nə vardısa, X.R.Ulutürk şeirinin 
tənqid hədəfinə çevrildi. 

Şübhəsiz ki, ardıcıl davam edən bu mübarizələrdə şairin 
“Davam edir 37...” şeirlər toplusu daha çox iş görmüş, ictimai şüuru 
azadlıq ideyalarına hazırlamışdı. Şairin yaradıcılığında xüsusi yer 
tutan “Davam edir 37...” şeirlər toplusuna monoqrafiyada ayrıca 
diqqət və qayğı ilə yanaşılır. Bu da səbəbsiz deyil. Atası və yaxın 
qohum-əqrabası 37-ci il repressiyasının qurbanı olan bir yaradıcı 
şəxsiyyət üçün repressiya mövzusunun nə demək olduğunu yəqin 
ki, xatırlatmağa ehtiyac yoxdur. 

Hələ onu demirik ki, bu şairlərin bir çoxunun elə ilk oxucusu 
da Bəkir Nəbiyev olub. Həmişə yaddaşında saxladığı həmin günləri 
o belə xatırlayır: “X.Rza deyilən kimi mənim xəyalımda ilkin 
canlanan isə məhz “Davam edir 37...” şeiridir. Bu təkcə ona görə 
belə deyil ki, X.Rza şəxsən özü bir sıra digər şeirləri kimi bu əsərini 
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də 1989-cu ildə mayın axırlarında Elmlər Akademiyasının Rəyasət 
Heyətinin “İstiqlaliyyət” küçəsindəki binasına, iş otağıma gətirib 
mənə oxumuş və məndə çox böyük intibah oyatmışdı (mənim 
atamın, əmimin, böyük qardaşımın 37-ci il repressiyanın qurbanları 
olduğunu Xəlil yaxşı bilirdi). Heç ona görə də belə deyil ki, mən bu 
şeiri sonralar şairin özünün ifasında həm ev şəraitində, həm də iş 
yerimin yanındakı Sabir bağında, Nizami muzeyində və Azadlıq 
meydanında dəfələrlə dinləmişəm”. (72, 155) 

Kitabın “Davam edir 37...” adlı sərlövhəsi buradakı şeirlərin 
məzmununu, ümumi ruhunu, ideyasını çox yaxşı ifadə edir. Şeirlər 
demək olar ki, bir-birindən gözəl və poetik cəhətdən mükəmməldir. 
Bütün bunları etiraf və təqdir edən tədqiqatçı kitabın sərlövhəsinə 
çıxarılan “Davam edir 37...” şeirini daha çox fərqləndirir, onu şairin 
yaradıcılığının proqram şeiri kimi səciyyələndirir. Ona görə ki, bu 
şeir şairin daxili aləmindən, sarsılmaz iradəsindən mayalanıb. Bəkir 
Nəbiyevin fikrincə, Azərbaycanda xüsusi canfəşanlıqla həyata 
keçirilən antiazərbaycan, antitürk, antiislam tədbirləri hələ heç bir 
şairin əsərində bu dərəcədə kəskin, bu dərəcədə bədii səviyyədə, bu 
dərəcədə amansızlıqla ifşa edilməyib. 

“İstiqlal şairi” əsərində şairin yaradıcılığından qırmızı bir xətt 
kimi keçən yaddaş obrazına müraciət olunur. Təbiətin, otun, suyun 
da, sındırılmış budağın da, söndürülmüş ocağın da- bir sözlə, canlı 
və cansız olan hər şeyin yaddaşı var. 30-ci illər repressiyasının izləri 
olan faciələr yaddaşlarda yaşayır. Monoqrafiyada X.R.Ulutürk 
yaddaşının daha uzaqlara gedib çıxan mətləblərindən bəhs edilir. Bu 
yaddaşın 60-cı illərdə müstəmləkə altında olan Afrikaya həsr olunan 
və ölkələrə müraciətlə yazılan: “azadlığı istəmirəm zərrə-zərrə, 
qram-qram; qolumdakı zəncirləri qıram gərək, qıram, qıram!” – 
manifesti ilə başladığını qeyd edir. 

X.R.Ulutürkün dərin məzmunlu, sənətkarlıq baxımından 
mükəmməl olan poemaları xüsusi çəkiyə malikdir. Yaradıcılığının 
ilk mərhələsindən süjetli lirik parçalara, epik vüsətə üstünlük verən 



 ∼124∼

şairin gec-tez poema yaradıcılığına müraciət edəcəyi şübhə 
doğurmurdu. Onun poema yaradıcılığına mənəvi ehtiyacı “Hara 
gedir bu dünya?”, “Qanım bayrağımdadır!”, “Sumqayıt dastanı”, 
“Adımız, soyadımız”, “Bayatı Şiraz” kimi poemalarının meydana 
gəlməsinə səbəb oldu. 

Bəkir Nəbiyev şairin poemalarındakı epik vüsəti daha çox 
bəyənir, poemada şairin güclü potensial yaradıcılıq enerjisinin üzə 
çıxdığını bildirir. İlk uğurlu poemalarından olan “Hara gedir bu 
dünya?” ona görə yüksək qiymətləndirilir ki, bu əsərdə insan və za-
man problemi geniş kontekstdə ədəbiyyata gətirilir. “Qanım bayra-
ğımdır” poeması isə başqa cəhətdən yadda qalır. Burada 20 Yanvar 
qırğınlarının bütün dəhşətləri poetik bir dillə qələmə alınır. “Sum-
qayıt dastanı” 20 Yanvara aparan məkrli yol və niyyət üzə çıxarılır. 

“İstiqlal şairi”(2001) monoqrafiyasında X.R.Ulutürk yaradı-
cılığı müxtəlif aspektdən tədqiqat mərkəzinə gətirilir. Monoq-
rafiyada şair novator, tribun, lirik və epik vüsətli sənətkar, istiqlal 
mücahidi kimi təqdim edilir, onun portret cizgilərinə xeyli əlavələr 
edilir. Bu da hələ X.R.Ulutürk yaradıcılığını tam əhatə etmir. Adə-
tən böyük şairlərin, yazıçıların hər birinin özünəməxsus sənət gö-
rüşləri, ədəbi konsepsiyası, sistemli estetik münasibəti olur. N.Gən-
cəvi, M.Füzuli, M.F.Axundzadə, S.Vurğun, R.Rza, B.Vahabzadə 
görkəmli bədii söz ustaları olduğu kimi, həm də sənət və ədəbiyyat 
haqqında qiymətli fikirlər söyləyiblər. S.Vurğunun Sovet Yazıçıları-
nın II qurultayında sovet poeziyasının vəziyyəti haqqında məruzəsi 
50-ci illərdə ittifaq miqyasında böyük maraqla qarşılanmışdı. 

Bu cür sənətkarlar sırasında çəkinmədən X.R.Ulutürkün də 
adını söyləmək olar. Odur ki, monoqrafiyada şairin ədəbi-tarixi 
proseslə bağlı söylədiyi fikir və mülahizələr də özünə yer tapıb. 
X.R.Ulutürk yaradıcılıqda novatorluğa, bədii üsluba və sənətkarlığa 
üstünlük verir, özü də bu vacib şərtlərə ciddi əməl edirdi. 

Tədqiqatçının fikrincə, şairin əsərləri bir də ona görə əbə-
diyaşardır ki, milli şüur problemi ilə bağlıdır. Şair milli şüur poezi-
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yamızın yaradıcısı kimi Bəkir Nəbiyevin diqqətini cəlb edib: “Milli 
şüur poeziyası deyərkən biz ilk növbədə o əsərlərin məzmununu 
nəzərimizdə canlandırırıq ki, onlar xalqın milli özünüdərk prosesin-
də bu və ya digər dərəcədə əhəmiyyətli rol oynamış olsun. Bu ba-
xımdan yanaşdıqda gündəlikdən gətirdiyimiz mülahizədəki “dövrü-
müzdə ” zaman zərfinin tutumunu 80-ci, 70-ci, hətta 60-cı illərlə də 
məhdudlaşdırmaq mümkün deyil. Bizim poeziya cəbbəxanamızda 
elə əsərlər var ki, həmin illərdən də xeyli əvvəl, məsələn 30-40-cı 
illərdə kommunizm təbliğatının ölçüyəgəlməz miqyasda fəaliyyə-
tinə rəğmən obyektiv surətdə məhz Azərbaycan xalqının milli 
özünüdərki prosesinin xeyrinə işləmişdir”. (72, 233) 

X.R.Ulutürkün milli şüur probleminə ayrı-ayrı məqalələrində 
və Lefortovo zindanında yazdığı gündəliyində dəfələrlə qayıdıl-
masını Bəkir Nəbiyev təsadüfi hesab etmir. 30-cu illərdən sovet 
hakimiyyətinin süqutuna qədərki 60 illik zaman kəsiyində bədii 
düşüncədə ictimai şüur amilinin aparıcı mövqeyə malik olduğunu 
ədəbi faktlarla yadımıza salır, S.Vurğun, S.Rüstəm, R.Rza, O.Sarı-
vəlli, Ə.Cəmil yaradıcılığının bu cəhətdən daha parlaq bədii 
nümunələrlə zənginliyini sübut edir. 

Bəllidir ki, türk filologiya elmində milli şüur problemini ilk 
dəfə irəli sürən böyük türk ədəbiyyatşünası F.Köprülüzadə olub. 
Onun fikrincə, hər bir ədəbiyyat tarixçisinin əsas məqsədi bədii 
yaradıcılıqda ictimai şüur amilini üzə çıxarmaqdır. Onun davamçı-
ları olan B.Çobanzadə, Ə.Abid, A.Musaxanlı, C.Əfəndizadə və 
başqaları öz ədəbiyyat tarixi konsepsiyalarını ustadları F.Köprülü-
zadənin ədəbiyyat tarixi metodologiyası əsasında formalaşdırıblar. 
Sovet hakimiyyəti dövründə F.Köprülüzadə ədəbi məktəbinin 
ədəbiyyat tarixi konsepsiyası yasaq edildi və əvəzində markisist 
sənət konsepsiyası ədəbiyyat və incəsənətin əsas yaradıcılıq 
metodologiyası kimi yeridildi. Milli müstəqillik illərində yenidən 
F.Köprülüzadə ədəbi məktəbinin ədəbiyyat tarixçiliyi konsep-
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siyasına ehtiyac yarandı. Qırılan, zorla ədəbiyyatdan uzaqlaşdırılan 
ənənələrə qayıtmağın zəruriliyi vacib bir məsələ kimi ortaya çıxdı. 

Beləliklə, Bəkir Nəbiyevin X.R.Ulutürk yaradıcılığından bəhs 
edərkən, onun estetik irsində milli şüur probleminə xüsusi əhəmiy-
yət verməsi tənqid və ədəbiyyatşünaslığımızda qırılan, zorla ədəbi 
prosesdən uzaqlaşdırılan ənənənin yenidən bərpasına göstərilən 
təşəbbüs nöqteyi-nəzərindən qiymətlidir. Bəkir Nəbiyev şairin irs-
varis münasibətinə hansı ədəbi mövqedən yanaşmasına da biganə 
qalmır. Onun belə bir qənaətini doğru hesab edir ki, ayrı-ayrı nəsil-
lərin nümayəndələri bir-birini ya təsdiq, ya rədd edir, həm klassik 
irsi, dünya ədəbiyyatını, həm də bir-birlərini öyrənmək, mənim-
səmək zəminində formalaşırlar. 

Bəkir Nəbiyev X.R.Ulutürkün sənət və ədəbiyyat məsələləri, 
irs-varis münasibətləri ilə bağlı fikirlərindən aşağıdakı tezisləri 
çıxarır: 

1. Hər bir sənətkar milli ənənə əsasında formalaşır, özündən 
əvvəlki şair və yazıçıların bədii təfəkkür ənənələrinə söykənir; 

2. Ancaq bu zaman kimisə təqlid etmək, yamsılamaq, özünü 
kiməsə oxşatmaq yolu ilə getmir, zaman-zaman fərdi yaradıcılıq 
üslubunu cilalayır, orijinal bir yaradıcı şəxsiyyət kimi meydana 
çıxır; 

3. Sənətkar ancaq milli ədəbi ənənələrdən faydalanmaqla 
kifayətlənmir, dünyada, Qərbdə və Şərqdə mövcud olan ədəbi yeni-
liklərdən xəbərdar olur, milli dəyərlərlə yanaşı, ümumbəşəri 
dəyərlərə də yaxından bələd olur. 

Şairin ədəbi tənqidi irsindən bəhs edərkən Bəkir Nəbiyev 
təkcə bədii yaradıcılığına, müxtəlif gündəlik və qeydlərinə əsaslan-
mır, bu barədə öz yaddaşına da arxalanır. Qeyd edir ki, X.Rza hələ 
tələbəlik illərindən Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında keçirilən 
gənclər günlərində həm öz şeirlərini oxuyur, həm də yeni yaranan 
şeir və hekayələrə münasibətini bildirirdi. Bu zaman bədii əsərləri 
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təhlil etmək, qiymətləndirmək, haqqında danışdığı əsərlərdən bədii 
parçalar əzbərdən demək qabiliyyəti dinləyiciləri heyrətləndirərdi. 

“İstiqlal şairi” monoqrafiyasında X.R.Ulutürkün ədəbi tənqidi 
yaradıcılığı ancaq gündəliklər, məqalə və resensiyalar üzrə tədqiq 
olunmur. Burada akademik Feyzulla Qasımzadənin rəhbərliyi 
altında 1963-cü ildə müdafiə etdiyi “Müharibədən sonrakı Azər-
baycan sovet ədəbiyyatında poema janrı (1945-1950)” mövzusun-
dakı namizədlik dissertasiyasının mövzusu, tədqiqat predmeti 
haqqında da kifayət qədər maraqlı fikirlər söylənilir. Tədqiqatçıya 
görə, X.Rzanın dissertasiyada müharibədən sonrakı beş il ərzində 
Azərbaycan poemasının dövrün ictimai tələbləri ilə səsləşməsi, 
həmin əsərlərin xalqın mənəvi ehtiyacını necə ödəməsi, poema 
müəlliflərinin yaradıcılığında ənənə və novatorluq, konflikt və 
xarakter, lirik qəhrəman, milli kolorit, bədii dil və üslub kimi bir 
çox suallara aydın cavab verilmişdir. 

X.R.Ulutürkün elmi-ədəbi fəaliyyəti adi bir şair marağından 
doğmurdu. O, bu işlə professional səviyyədə məşğul olurdu. Nizami 
Gəncəvi, Cəfər Cabbarlı, Əli Kərim, Fikrət Sadıq, Hüseyn Arif, 
Nəriman Həsənzadə, Cabir Novruz və başqalarının bədii irsi ilə 
əlaqədar yazdığı məqalələr professionallıqdan, elmi yaradıcılığa 
ciddi münasibətdən xəbər verirdi. 

Bədii yaradıclıqla elmi fəaliyyəti qoşa davam etdirən 
X.R.Ulutürk “M.Şeyxzadənin poeziyası və Azərbaycan-özbək ədəbi 
əlaqələrinin aktual problemləri” mövzusunda doktorluq disserta-
siyası müdafiə edib. Bu mövzuda “Maqsud Şeyxzadənin bədii 
yaradıcılığı”, “Maqsud Şeyxzadə” monoqrafiyaları nəşr olunub. Bə-
kir Nəbiyev həmin əsərləri öz elmi əhatəsi və qaldırılan məsələlərin 
sanbalı ilə fərqləndirib. Bu monoqrafiyalarda ilk dəfə M.Şeyxzadə-
nin dolğun, sistemli elmi bioqrafiyası yaradılmış, ana dilində 
yazdığı əsərlərin təhlil olunmuş, Ağdaşın “Rüşdiyyə” məktəbində, 
Bakı seminariyasında təhsil alması, şair, tənqidçi və müəllim kimi 
Dağıstandakı fəaliyyəti, Daşkəndə köçdükdən sonra özbək dilini və 
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ədəbiyyatını yaxşı öyrənməsi kimi məsələlər geniş aspektdə tədqiq 
olunmuş, Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında yeni hadisə kimi 
qarşılanmışdır. X.R.Ulutürkün M.Şeyxzadənin irsini tədqiq etmək 
sahəsindəki xidmətlərini Bəkir Nəbiyev bu cür qiymətləndirir: 
“X.Rzanın elmi araşdırmalarının elmi yeniliyi bir də bundadır ki, 
Şeyxzadənin yaradıcılığı o zamankı ümumsovet və ümumşərq 
kontekstində, ədəbi əlaqələrin müasir inkişaf mərhələsinin işığında 
bizdə ilk dəfə məhz onun əsərlərində nəzərdən keçirilmişdir. Alimin 
xidməti həm də bundadır ki, əsrlər boyu Azərbaycan və özbək mə-
dəniyyətinin inkişafına təkan verən qarşılıqlı ədəbi ənənələri, qanu-
nauyğunluqları ilk dəfə belə geniş tədqiqatın predmetinə çevir-
mişdir. (72, 343) 

Şair və yazıçıların əksəriyyəti bədii yaradıcılıqla yanaşı, tərcü-
məçilik fəaliyyətini də davam etdirib, ədəbi əlaqələrin möhkəmlən-
məsinə, müxtəlif xalqların ədəbiyyatları və mədəniyyətləri arasında 
körpü yaradılmasına çalışıblar. Bu prosesdə onlar həm də öz 
yaradıcılıq üslubunu formalaşdırıb, ayrı-ayrı xalqların ədəbi ənənə-
lərindən və novator ədəbiyyatdan faydalanıblar. “İstiqlal şairi” 
(2001) monoqrafiyasında X.R.Ulutürkün tərcüməçilik fəaliyyəti 
layiqincə qiymətləndirilir. Şairin N.Gəncəvidən, tatar şairi M. Cə-
lildən, özbək şairi Q. Qulamdan, türkmən şairi Məhdimquludan, ta-
tar şairi A.Tukaydan, rus sənətkarları A.Puşkin, M.Lermontov, 
A.Nekrasov, A.Blok, J.Yevtuşenko və s. yaradıcı şəxsiyyətlərdən 
etdiyi tərcümələrin spesifik xüsusiyyətləri barədə konkret məlumat 
verilir. 

Hər bir elm adamı, yaradıcı şəxsiyyət nə qədər istedadlı və 
professional olsa da, ciddi yaradıcılıq axtarışları aparmadan, faktla-
ra, ədəbi-tarixi mənbəyə əsaslanmadan, ondan istifadə etmək səriş-
təsinə sahib olmadan müsbət nəticələr əldə edə bilməz. “İstiqlal şai-
ri” monoqrafiyasını təkrar-təkrar oxuduqdan sonra bütün bunların 
həqiqət olmasına bir daha şübhəmiz qalmadı. Tədqiqatçının təhlil-
ləri, ədəbi-tarixi faktları mənimsəmək və izah etmək bacarığı, ədəbi 
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gerçəkliyə elmi biçim vermək səriştəsi “İstiqlal şairi” (2001) 
monoqrafiyasının mükəmməlliyini təmin edən cəhətlərdəndir. 

Bəkir Nəbiyev monoqrafiyada X.R.Ulutürk yaradıcılığına 
dəfələrlə qayıtmasının səbəbləri üzərində dayanır, onu bir istiqlal 
şairi kimi dəyərləndirir. Belə bir geniş miqyaslı, çağdaş ədəbiy-
yatımızın inkişafı üçün enerji mənbəyi olan bir mövzunun təhlilinə 
keçməzdən əvvəl, bu sahədə indiyə qədər görülən işlərə qiymət 
verir, Firəngiz xanım Ulutürkün “Xəlil Rza kədərilə qol-qola” 
xatirələrinin, Məhəmməd Rza Xəlilbəylinin tərtib etdiyi “Qəhrəman 
Təbrizim” toplusunun, Mail Dəmirlinin “X.Rza Ulutürkün poezi-
yası” monoqrafiyasının elmi əhəmiyyətindən, bu əsərlərin hər 
birinin özünəməxsus cəhətlərindən bəhs edir. 

Əgər Firəngiz xanım Ulutürkün xatirələrində 40 il şairlə 
ömür-gün yoldaşı olan bir qadının X.Rzanın könül dünyası ilə, hər 
hansı bir başqa tədqiqatçının verə bilməyəcəyi konkret faktlarla və 
real həyati təfərrüatlarla yaxından tanış oluruqsa, Məhəmməd Rza 
Xəlilbəylinin “Qəhrəman Təbrizim” toplusunda X.R.Ulutürklə bağlı 
sənəd və materialların mötəbərliyi ilə qarşılaşırıq. 

Mail Dəmirlinin “Xəlil Rzanın poeziyası” monoqrafiyası 
digər prizmadan əhəmiyyətli hesab edilir. Bu əsər şairin həyat və 
yaradıcılığını geniş aspektdə tədqiqata cəlb edən ilk və hələlik 
yeganə elmi monoqrafiya kimi Bəkir Nəbiyevin diqqət mərkəzinə 
düşür. X.R.Ulutürkün yaradıcılıq axtarışlarının müxtəlif mərhələ-
lərinin, bir şair kimi formalaşmasının fərdi üslubunun, ictimai-siyasi 
və ədəbi zəmini monoqrafiyada ədəbi-tarixi həqiqətlərə üyğun 
olaraq verildiyinə görə diqqətəlayiq hesab edilir. 

Bəkir Nəbiyevin “İstiqlal şairi» monoqrafiyasını oxunaqlı edən, 
kifayət qədər diqqət mərkəzində saxlayan cəhət budur ki, müəllif 
X.R.Ulutürklə uzun müddət dostluq edib, bir yerdə tələbə yataq-
xanasında qalıb, bir yerdə ali təhsil alıb, Səlyan və Ağdaşı gəzib, 
qonaq qalıb, həmməslək və həmfikir olublar. Faktların bir çoxu canlı 
müşahidələrin, hələ işıq düşməyən xatirələrin təsiri ilə yazılıb. 
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Şairin həyatı və ilk gənclik illəri, tələbəlik dövründəki 
gündəlik qayğıları monoqrafiyada diqqətlə izlənilir. Məlum olur ki, 
X.Rza əvvəlcə professor Cəfər Xəndanın, daha sonra Bəxtiyar 
Vahabzadənin rəhbərlik etdiyi ədəbi yaradıcılıq dərnəyinin fəal 
üzvlərindən olub, o vaxtdan mətbuat orqanlarında imzası görün-
məyə başlayıb. Elə bu faktın özü bir sıra mətləblərdən xəbər verir. 
X.R.Ulutürk poeziyasında istiqlal ideyalarının, azadfikirliyin, müs-
təqil və orijinal düşüncə tərzinin əmələ gəlməsində kimlərin daha 
böyük rol oynadığı xəyalımızda canlandırılır. 

Monoqrafiyada B.Nəbiyevi şairin yaradıcılığı, ictimai fəaliyyəti 
ilə bağlı bir sıra hadisələrin şahidi və iştirakçısı kimi görürük. Bu 
mənada Firəngiz xanım Ulutürkün, Məhəmməd Rzabəylinin kitabları 
bizim üçün nə qədər maraqlıdırsa, Bəkir Nəbiyevin “İstiqlal şairi” 
monoqrafiyası da eyni əhəmiyyətə malikdir. Hətta “İstiqlal şairi” 
monoqrafiyası bəzi xüsusiyyətlərinə – elmi-nəzəri səviyyəsinə, bədii 
faktların elmi biçimdə təqdiminə görə daha əhəmiyyətlidir. Ayrı-ayrı 
detallardan, təfərrüatlardan, real həyat faktlarından istifadə etməklə, 
müəllif X.R.Ulutürkün sənətkar şəxsiyyətinin bütövlüyü, böyüklüyü 
haqqında konkret fikir formalaşdırıb. 

Monoqrafiyada X.R.Ulutürkün müstəqillik, azadlıq düşüncələ-
rinin formalaşmasını hazırlayan ictimai-ədəbi faktlar ədəbi-tarixi 
kontekstdə oxuculara çatdırılır, şairin fikri – mənəvi inkişafında 
M.Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutunun (Moskva), burada ça-
lışan və təhsil alan Pavel Antokolski, Çingiz Aytmatov, Rəsul Həm-
zətov, Yevgeni Yevtuşenko və başqalarının rolu xüsusi vurğulanır. 

Beləliklə, monoqrafiyada X.R.Ulutürkün 80-ci illərdə xalq 
azadlıq hərəkatına, Azərbaycanın müstəqilliyi, demokratiya və 
istiqlaliyyət uğrunda mübarizəyə qoşulmasının ictimai-tarixi zəmini 
haqqında bizdə müəyyən təsəvvür yaradılır. Bundan sonra “İstiqlal 
şairi”ndə X.R.Ulutürk xalq azadlıq hərəkatının ön sıralarında 
görünür, 1988-ci il məlum hadisələrindəki iştirakı, müxtəlif vaxtlar-
da Azadlıq meydanındakı odlu-alovlu çıxışları və bu çıxışların 
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məzmunu ilə bağlı geniş şərhlər verilir, şairi azadlıq kürsüsünə 
aparıb çıxaran amillərə toxunulur: “X.Rzanın xalq tribunu kimi 
fəaliyyətinin əsas hədəfi son illərin yaşamaqda olan, ömrünü 
uzatmaq üçün daha da amansız vasitələrə əl atan rejim idi. Şair 
istirahət nə olduğunu bilmədən bir tədbirdən o birinə, bir mey-
dandan o birinə gedir, “xalqlar həbsxanası” şöhrətini sona qədər 
qoruyub saxlamış imperiyanın daşını daş üstə qoymurdu”. (72, 50) 

Şairin gündəliyini vərəqləyən B.Nəbiyev onun 20 Yanvar 
qırğınlarından sonrakı günlərdəki fəaliyyətini oxuculara çatdırır. 
Görürük ki, ağır günlərdə də X.R.Ulutürk xalqla bir yerdədir, 
azadlıq uğrunda gedən mübarizələrdə öndə gedir, heç nədən, hətta 
həbs olunmaq təhlükəsindən belə çəkinmədən imperiya nökərlərini 
ifşa edir, Sovet İttifaqının imperiya xislətini damğalayır. Hadisələ-
rin şahidi kimi B.Nəbiyev X.R.Ulutürkün həmin günlərini belə 
xatırlayır: “Rejimin təsəvvürə gəlməyən vəhşilikləri nəticəsində 
xalqın başına gəlmiş müsibətin miqyası X.Rzanı sarsıtmışdı. 20 
Yanvar şəhidlərinin böyük ümumxalq manifestasiyasına çevrilmiş 
dəfn mərasimində, onların təziyə məclislərində olanlar həmişə başı-
uca, vüqarlı görməyə adət etdikləri X.Rzanı ilk dəfə ayaq üstə yas 
içində, bir qədər beli bükülmüş halda gördülər. şeirlərini oxuyarkən 
qısa bir müddətdə ağappaq ağarmış saqqalı boyu göz yaşları 
tökdüyünün şahidi oldular”. (95, 56) 

Şairin gündəlik xatirələrini diqqətlə oxuyan B.Nəbiyev onun 
zindandakı yaradıcılığı və orada çəkdiyi əzab, keçirdiyi ağır günlər 
haqqında hələ oxuculara və tədqiqatçılara məlum olmayan bir çox 
həqiqətləri çatdırır. 

Məhbus həyatı yaşamaq bir çox Azərbaycan şairlərinin 
qismətinə düşüb. Onların zindanlarda çəkdikləri məşəqqətlər, işkən-
cələr, yazdıqları əsərlər barədə o qədər də məlumatımız yoxdur. 
Tədqiqatda X.R.Ulutürk yaradıcılığı bu mənada da örnək kimi 
göstərilir. Bildirilir ki, dustaq olduğu 8 ay, 13 gün ərzində şair 203 
ədəd şeir, poema və çox sanballı gündəlik yazıb. X.Rzanın 
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məhbusda yazdığı şeirləri və gündəliyi monoqrafiyada “ədəbi, 
publisist xəzinə” kimi dəyərləndirilir. Bu böyük xəzinə təkcə 
müəllifin həyat və fəaliyyətini deyil, həm də ictimai-siyasi baxış-
larını əks etdirmək baxımından qiymətli hesab edilir. 

Bütün əsərlərində olduğu kimi, bu monoqrafiyasında da Bəkir 
Nəbiyev ədəbi faktdan çıxış edir, dəqiqliyi, obyektivliyi qorumağa 
çalışır, ədəbi prosesi, X.R.Ulutürkün fəaliyyətini daim inkişafda, 
təkmilləşmədə götürür. Şairin 50-ci illərdəki ilk yaradıcılıq 
nümunələri ilə 90-cı illərdəki şeirlərinin müqayisəsində monoqrafi-
yada çox şeyin dəyişdiyini addım-addım izləyirik. Əgər 50-ci illərin 
totalitar təfəkkür mərhələsində şair öz şeirlərində sosializm 
cəmiyyətinin bütün ölkələrdə qələbə çalmasını istəyir, 26-lara poe-
ma həsr edir və əlləri xalqımızın qanına batan S.Şaumyanın fəaliy-
yətini tərənnüm edirdisə, 90-cı illərdə qollarındakı zəncirləri qırma-
ğa çalışan, istiqlaliyyət uğrunda qanlı savaşa girən, həyatını və 
oğlunu bu mübarizədə qurban verən fədakar bir şairin, vətən 
şəhidinin ədəbi portreti gözlərimiz qarşısında canlanır. 

Bədii yaradıcılıqda bu cür dinamik inkişaf xətti ancaq 
X.R.Ulutürkün irsinə xas deyil. Onun mənsub olduğu nəslin nüma-
yəndələri olan B.Vahabzadə, H.Hüseynzadə, T.Bayram və başqaları 
da bu yoldan keçib. Müəllif həmin müəllifləri kommunizmi təbliğ 
edən əsərlər yazmalarına görə qınamır, baş verənləri təbii proses 
kimi qarşılayır. Ancaq həmin əsərləri bir-birindən fərqləndirir. 

X.R.Ulutürkün həmin şeirlərə öz münasibəti də monoqra-
fiyada yer alıb. Bu məsələdə də müəllif “Lefortovo zindanında” 
gündəliyinə müraciət edir: “Universitet illərinə (1949-1954) düşən 
gəncliyimdə, hələ xeyli sonralar da gör nə qədər qafil, kal və nadan 
olmuşam ki, “26-lar” poeması tipində əsərlər yazmışam. 1918-ci il 
mart döyüşlərində Bakı türklərini qanına bələyən Şaumyanı 
tərənnüm etmişəm”(72, 113) 

«İstiqlal şair» əsərində şairin yaradıcılığında bəzi keyfiyyət 
dəyişikliyinin 60-cı illərdə başlandığı etiraf olunur. Bunu tədqiqatçı 
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ictimai həyata tənqidi münasibətin güclənməsi, lirik qəhrəmanın 
özünü təftiş inadkarlığının artması, həqiqəti tapmaq uğrunda qızğın 
idrak fəaliyyəti və bir sıra ehkamlardan, səhvlərdən azad olması, 
etirafı sayəsində təmizlənməsi ilə əlaqələndirir. 

Keçən əsrin 70-80-ci illəri monoqrafiyada X.R.Ulutürk yaradı-
cılığının dönüş mərhələsi kimi səciyyələndirilir. “Şəhriyarım”, “Gül 
yasdıq”, “Mində bir”, “Qasırğa”, “Min yaşlı çinar” əsərlərinə istinad 
edilərək, şairin fikir və duyğularında dönüş yarandığı, əxlaqi-mənəvi 
dəyərlərimizə, təbiətə, ətraf mühitə diqqətin artdığı xatırladılır. Bu 
mərhələdə tarixi ədalətsizliyin poetik sözün gücü ilə canlandırılması, 
şairin xalqımızda Milli duyğuları qüvvətləndirməyə oyatmağa 
çalışması, yaradıcılığını həmin istiqamətə döndərməsi onun böyük 
nailiyyəti kimi qiymətləndirilir. Bu cəhətdən “Torpağın səsi” şeirlər 
kitabı xüsusi olaraq fərqləndirilir. Çünki bu kitabda “şairin məhəbbəti 
dəniz kimi ləngərli, nifrəti ildırım kimi yandırıcıdır”. (72, 129) 

Monoqrafiyada təkcə X.R.Ulutürkün yaradıcılığı izlənilmir. 
Ayrıca götürülən bir sənətkarın yaradıcılıq yolu timsalında müasir 
ədəbi-tarixi prosesin inkişaf dinamikası sistemli şəkildə tədqiqata 
gətirilir. Elmi və bədii təfəkkür faktorlarının vəhdətində çağdaş 
tənqid və ədəbiyyatşünaslığımızın metodoloji bazası möhkəmləndi-
rilir. Ədəbi fikrimiz üçün həmişə aktual və gərəkli olan ədəbi ənənə, 
novatorluq, qarşılıqlı ədəbi əlaqə və zənginləşmə kimi ədəbiyyat-
şünaslıq problemlərinə yeni elmi baxış formalaşdırılır. 
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4.2. Almas İldırım irsi və mənəvi dəyərlərimiz 
 
 
Keçmiş İttifaqın dağılması birinci növbədə humanitar elm 

sahələrini ciddi sınaq qarşısında qoydu. Sovet hakimiyyətinin möv-
cud olduğu 70 il müddətində marksist estetikanın təsiri və təzyiqi 
altında fəaliyyət göstərən ədəbi fikir sanki buxovdan azad oldu, 
sərbəst düşünmək və yazmaq imkanı yarandı. Lakin həmin prosesdə 
bir sıra çətinliklər də meydana çıxdı. Düzdür, marksist sənət kon-
sepsiyası sıradan çıxmışdı, ancaq onu əvəz edən digər müstəqil 
humanitar siyasət konsepsiyaları yaranmamışdı. İttifaq dövründə 
mövcud olan ədəbi təhlillər, sosioloji şərhlər, çağdaş və klassik 
ədəbiyyatın öyrənilməsi və təbliğində ənənəvi metod və üsullar 
artıq yaramırdı. 

Tənqid və ədəbiyyatşünaslığın çağdaş ədəbi-tarixi prosesə 
yanaşma və münasibətinə yeni baxış tələb olunurdu. Artıq birtipli, 
biristiqamətli yaradıcılıq metodundan müxtəlif, avropasayağı yara-
dıcılıq tipinə keçid baş verirdi, ədəbiyyatımızda posmodernizm faktı 
mövcudluğunu təsdiq edir, müxtəlif ədəbi cərəyanlar, elmi-nəzəri 
konsepsiyalar ədəbi fikrimizdə vətəndaşlıq hüququ qazanmağa 
başlayırdı. 

Humanitar siyasətin müstəqilləşməsi nəticəsində 90-cı illərin 
əvvəllərindən yeni əsrin ilk onilliyinə qədərki dövrdə yükün ağırlığı 
tənqid və ədəbiyyatşünaslığın çiyninə düşmüşdü. Çağdaş ədəbi 
proseslə yanaşı, klassik irsin öyrənilməsi və təbliğində qarşıya xeyli 
çətinliklər çıxmışdı. Bunlardan ikisini xüsusi qeyd etmək lazımdır: 

Birincisi, sovet dövründə marksist estetikanın, sosiolist realiz-
mi yaradıcılıq metodunun tələb və meyarlarına uyğun gələn şair və 
yazıçıların yaradıcılığı (istər klassik, istər müasir olsun – M.B.Mus-
tafayev) elə mövcud ideoloji-siyasi konsepsiyanın tələbləri baxı-
mından tədqiq olunmuşdu. Həmin tədqiqlərdə isə sosioloji amillər, 
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ədəbi irsə sinfi yanaşma prinsipləri əsas götürülürdü. Sovet döv-
ründə ədəbiyyat mütəxəssislərimizin min bir əziyyətlə əldə etdiyi 
ədəbi-tarixi faktları, sənədləri köhnə ədəbi steoretiplərdən imtina 
etməklə, ədəbi irsdə milli şüur, ümumbəşəri, humanist ideyaları 
əsas götürməklə tədqiq etmək vacib ədəbi-tarixi missiya kimi ortaya 
çıxmışdı. 

İkinci çətinlik 30-cu illər repressiyasında siyasi təzyiqlərə 
məruz qalan, fiziki cəhətdən məhv edilən və yaxud sürgün olunan, 
xaricdə yaşamağa məcbur edilən, mühacirətdə yaşayan sənətkarların 
həyat və yaradıcılığının öyrənilməsi ilə bağlı idi. Deyə bilərik ki, bu 
iş daha çətin, məsuliyyətli, əzablı bir proses idi. Siyasi təqiblər, 
sürgün və mühacirət həyatı onların ədəbi fəaliyyətini xeyli çətinləş-
dirmişdi. Siyasi təqib ucbatından tez-tez yaşadıqları yeri dəyişməyə 
məcbur olurdular. Yazdıqları bədii əsərləri bu səbəbdən müxtəlif 
ölkələrdə çap etdirirdilər. Bir çoxu isə buna imkan tapa bilmirdi. 

Ona görə də mühacirət ədəbiyyatımızın əsil mənzərəsini bərpa 
etmək, onların əsərlərinin əksəriyyətini üzə çıxarmaq bu gün xeyli 
çətinliklər yaradır. Vətəndən uzaq düşən söz və sənət adamları uzun 
illər öz əsərlərində Azərbaycanı müstəqil görmək ideyalarını təbliğ 
edib, sovet hakimiyyətinə qarşı mübarizələrini bir an da olsa 
dayandırmayıblar. Xaricdə müxtəlif dərnəklər, mətbu orqanlar 
yaradaraq sovet imperiyasının müstəmləkəçilik siyasətini Avropaya, 
dünyaya bəyan ediblər. Odur ki, həmin ədəbi şəxsiyyətlərin, 
mühacirət ədəbiyyatımızın bədii əsərlərini üzə çıxarmaq, onlara 
layiq olduğu qiyməti vermək ciddi bir vəzifə kimi qarşıya çıxırdı. 
Həm sovet dövründə təqiblərə məruz qalan sənətkarların, həm də 
mühacirət həyatı yaşayanların yaradıcılığının yeni, müasir elmi 
texnologiyalarla öyrənilməsi 90-cı illərdə vacib bir məsələ kimi 
qarşıda dururdu ki, bu ədəbi-tarixi vəzifəni üzərinə götürən tənqidçi 
və ədəbiyyatşünaslarımızın önündə Bəkir Nəbiyev dayanmışdı. 

Akademikin “Əhməd Cavad” (1993), “Ölümsüzlüyün sirri” 
(1994), “Didərgin şair” (1995), “Şəhriyar kəlamının vüsəti” (1998), 
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“İstiqlal şairi” (2001) və s. əsərləri müstəqillik dövrü ədəbiyyatşü-
naslığımızın proqram sənədləridir. İstər müraciət olunan mövzular, 
istər bədii yaradıcılığa tətbiq olunan elmi metodlar, ədəbi meyarlar 
yeni idi. Təkcə Bəkir Nəbiyevin tədqiqat predmeti kimi götürdüyü 
mövzulara nəzər yetirsək, məsələ bizim üçün aydın olar. Kimdir 
tədqiqata cəlb olunan ədəbi simalar? M.H.Şəhriyar, Əhməd Cavad, 
Almas İldırım, X.R.Ulutürk imzası ilə təmsil olunan ədəbi şəxsiy-
yətlər birbaşa Azərbaycanın istiqlaliyyəti ilə bağlı olan, ömrünü 
azadlıq uğrunda mübarizələrə sərf edən vətən mücahidləridir. 

Bu cəhətdən Almas İldırım yaradıcılığını bu gün xalqımıza 
çatdırmaq olduqca mühüm, vacib bir işdir. Şairin bədii üslub və 
sənətkarlıq, ideya-məzmun baxımından maraqlı olan əsərləri ədəbi 
və mənəvi dəyərlərimizin ən yaxşı örnəklərindəndir. A.İldırım yara-
dıcılığı Bəkir Nəbiyevin “Didərgin şair” (1995) monoqrafiyasında 
hərtərəfli tədqiqata cəlb olunub. Kitabın əvvəlində şairin yaradı-
cılığının tədqiqat tarixinə geniş nəzər yetirilir, Qürbət lirikamızın ən 
yaxşı nümunələrinin öyrənilməsində Ə.V.Yurdsevərin, R.Z.Xən-
danın, M.Teymurovun, A.Zamanovun, N.Xəzrinin, Ə.Qaracanın və 
başqalarının gördüyü işlər təfsilatı ilə oxuculara çatdırılır. 

Şairin yaradıcılığının uzun müddət tədqiqatdan kənarda qal-
masını, “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”nin üçüncü cildində (1957), 
“Azərbaycan sovet ədəbiyyatı tarixi”nin birinci cildində (1967), ali 
və orta məktəb dərsliklərində bu zəngin irs haqqında bir kəlmə də 
yazılmamasını ürək ağrısı ilə qeyd edən tədqiqatçı A.İldırımın bir 
müddət yaşadığı Bakı, Mahaçqala və Aşqabadda da bu barədə yeni 
ciddi faktlar tapmağın mümkün olmamasına təəssüflənir. 

Buna görə də Bəkir Nəbiyev şairin 1953-cü ildə Ankarada 
nəşr olunan “Seçilmiş əsərlər”inə müraciət edir. Kitaba ön söz 
yazan Ə.V.Yurdsevərin A.İldırımın həyat və yaradıcılığı haqqında 
fikirlərinə diqqət yetirir. Burada şairin yaşadığı ictimai-siyasi mü-
hitin, Ə.Cavad, H.Cavid və C.Cabbarlı ilə dostluğunun, bu münasi-
bətlərin şairin bədii irsindəki izləri və təsirlərinin geniş mənzərəsini 
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təqdirəlayiq hesab edir, müqəddimənin müvafiq elmi səviyyədə 
yazıldığını yüksək qiymətləndirir. 

A.İldırım irsinin vətəndə tanınmasında R.Z.Xəndanın xidmət-
ləri xüsusi xatırlanır. Belə ki, o “Ulduz” jurnalının 1988-ci il 3-cü 
nömrəsində “Türkiyədə” adlı geniş məqalə dərc etdirib. Məqalədə 
Türkiyədə əldə etdiyi faktlar əsasında Azərbaycan oxucusuna şairin 
həyat və yaradıcılığı haqqında ilk geniş, sistemli məlumat verib. 

B.Nəbiyev şairin ədəbi irsinin ən mükəmməl, zəngin nəşrini-
nin Əhməd Qaracanın hazırladığı “İgidlərə səsləniş” (Ankara, 1990) 
olduğunu göstərir. Bu nəşri Türkiyə ilə Azərbaycan arasında ədəbi-
mədəni əlaqələrin yeni mərhələsi hesab edir. Azərbaycan ədəbiy-
yatında qürbət lirikasının tədqiqi tarixinə aydınlıq gətirən müəllif 
“Nakam həyatın salnaməsi” sərlövhəsi altında şairin həyatına, 
fəaliyyət göstərdiyi ədəbi mühitə geniş diqqət yetirir, qohumlarının, 
şair haqqında hafizələrində müəyyən xatirələr yaşadanların 
söylədiklərindən, ayrı-ayrı elmi məqalələrdən öyrəndiyi məlumat-
lardan istifadə edərək onun elmi tərcümeyi-halını yaradıb. 

Monoqrafiyada A.İldırımın Cənubi Azərbaycandan gələnlərin 
balaları üçün Bakıda fəaliyyət göstərən “İttihad”, A.Şaiq adına nü-
munə məktəblərində oxumasına xüsusi yer ayrılıb. Xatırladılıb ki, 
A.Şaiq adına nümunə məktəbində ona Qafur Əfəndiyev, Qantəmir, 
Seyid Hüseyn Sadıqzadə, Abdulla Şaiq kimi tanınmış müəllimlər 
dərs keçib. 

Beləliklə, biz A.İldırımın ilk bədii yaradıcılığa hansı şəraitdə, 
kimlərin təsiri ilə başlaması ilə əlaqədar vacib informasiya əldə 
edirik. B.Nəbiyev mövcud sənədlərə əsasən belə fikir irəli sürür ki, 
«A.İldırım hələ “İttihad”ın son sinfində oxuyarkən bədii yaradıcılı-
ğa başlayıb, bu gün də aktuallığını saxlayan “Qaldı” rədifli qoşma-
sını elə “İttihad”da oxuduğu illərdə yazıb. Müəllifin fikrincə, “bu 
şeir istər öz konkret məzmunu, istərsə də dilinin ahəngdarlığı, 
formasının mükəmməlliyi etibarı ilə A.İldırımın yaşıdlarının həmin 
illərdə nəşr olunmuş əsərlərindən fərqlənir” . (67, 39) 
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Şairin 1927-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Şərq fakültə-
sindən qovulmasının onun fəaliyyətində dərin iz buraxmasını təd-
qiqatçı təəssüf hissi ilə xatırlayır. Onun universitetdən qovulmasının 
səbəbləri o qədər ciddi görünmür. Guya atası qanunsuz ticarətlə 
məşğul olduğuna görə ali məktəbdən qovublar. B.Nəbiyev cavan bir 
oğlanın ali məktəbdən qovulması üçün gətirilən səbəbin yetərli 
olmadığını düşünür. Almaz İldırımın öz şeirlərində Müstəqil 
Azərbaycan Cümhuriyyətini, milli müstəqillik illərini tez-tez yada 
saldığına görə universitetdən qovulması versiyası tədqiqatçıya daha 
inandırıcı görünür 

Bəkir Nəbiyev şairin 1925-ci ildən fəaliyyət göstərən “Ədə-
biyyat cəmiyyəti” ilə əlaqəsi ətrafında da xeyli dayanır. İndiyə kimi 
20-ci illər ictimai-ədəbi mühitindən bəhs edən ədəbiyyat mütəxəs-
sisləri “Ədəbiyyat cəmiyyəti”nin fəaliyyətindən nədənsə sükutla 
keçməyə üstünlük veriblər. Hətta Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının 
qurultaylarında, yubileylərində də cəmiyyətin 20-ci illərdə ədəbi 
mühitin formalaşmasındakı rolundan bir cümlə də danışılmayıb. 
Sovet hakimiyyəti “Ədəbiyyat cəmiyyəti”nin mövcud siyasi rejimin 
ədəbi stereotiplərindən kənara çıxdığını yəqin edəndə onu ləğv 
edərək əvəzində “Gənc qızıl qələmlər”i yaradıb. Bəkir Nəbiyev 
«Ədəbiyyat cəmiyyəti»nin bir neçə üzvünün həyat və yaradıcılığına 
ayrıca monoqrafiya həsr etməklə, həm uzun illər tədqiqatdan 
kənarda qalan ədəbi dəyərlərimizi üzə çıxarıb, xalqa tanıdıb, həm də 
ədəbi fikrimizi vacib elmi istiqamətə yönəldib. 

“Didərgin şair” (1995) monoqrafiyasında ilk dəfə olaraq 
“Ədəbiyyat cəmiyyəti”nin fəaliyyət proqramı ilə tanış oluruq. Əsas 
üzvləri C.Məmmədquluzadə, Ə.Haqverdiyev, A.Şaiq, S.S.Axundov, 
Əhməd Cavad, H.Cavid, A.İldırım və başqaları olan bu ədəbi 
təşkilatın “Azərbaycan ədəbiyyatını inkişaf etdirib onu “müasir bir 
cərəyana” çevirməyi öz qarşısına əsas məqsəd kimi qoymasını, 
ədəbiyyatımızın tarixini öyrənmək, folkloru toplamaq, ədəbi tənqidi 
inkişaf etdirmək” niyyətini ardıcıl davam etdirməsini ilk dəfə Bəkir 
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Nəbiyevin monoqrafiyasından öyrənirik. A.İldırımın belə bir ədəbi 
təşkilatla əlaqəsinin onun fikri-mənəvi inkişafına müsbət təsir 
etməsinə dair tədqiqatda konkret faktlar göstərilib. 

Monoqrafiyada A.İldırımın “Ədəbiyyat cəmiyyəti”ndən sonra 
onu əvəz edən “Gənc qızıl qələmlər”ə münasibəti barədə də 
qiymətli faktlar əldə edirik. “A.İldırımın ədəbi fəaliyyətinin həmin 
dövrü haqqında məlumat olduqca azdır” (67, 4) – deyən müəllif 
bununla kifayətlənmir, bir qədər dərinə getməyi lazım bilir. Bu 
məqsədlə gənclik illərində A.İldırımla dostluq əlaqələrində olan 
S.Rüstəmin xatirələrini saf-çürük edir. S.Rüstəm yazır: “... Zaman 
qarışıq idi. Bəziləri gizli fəaliyyət göstərən Müsavat partiyasının 
təsiri altına düşdü. Bəziləri isə haqsız tənqidlərə davam gətirmədi. 
Bunun nəticəsində bir neçə şair ölkəmizi tərk etdi”. (99) 

Təbii olaraq tədqiqatçı S.Rüstəmin bu izahı ilə razılaşmır. 
Məqalədə Azərbaycan Proletar Yazıçılar Cəmiyyətinin fəaliyyətinə 
ümumi tənqidi münasibəti təqdir etsə də, bu məlumatın A.İldırım 
haqqındakı həqiqətləri tam açmadığı fikrində qalır: “Axı A.İldırım 
sadəcə olaraq ölkəmizi tərk etməmişdi. Onu əvvəlcə Dağıstana, 
sonra isə Türkmənistana sürgün etmişdilər. Hər iki sürgün yerində 
çox ciddi nəzarət altına alınmış A.İldırım tezliklə həbs olunub, ən 
ağır cəzaya məhrum ediləcəyinə inandıqdan sonra İrana getməli 
olmuşdu”. (67, 4) 

Buna görə də B.Nəbiyev o vaxt “Gənc qızıl qələmlər”in 
dərnəyinin yeganə qadın üzvü olan Humay Həsənzadənin xatirələ-
rinə əsaslanmalı olur. (6) Humay Həsənzadənin adı çəkilən məqa-
ləsi bu gün bizə önəmli bir fakt ortaya qoyur. Məlum olur ki, A.İldı-
rım o vaxt Azərbaycan Proletar Yazıçılar Cəmiyyətinin “həqiqi 
üzvləri” sırasında olmayıb. Gənc proletar şairlər onu da C.Məm-
mədquluzadə, S.S.Axundov, C.Cabbarlı, Ə.Cavad kimi “cığırdaş” 
sənətkarlar kimi cəmiyyətin iclaslarına dəvət edib. Gənc yazıçıların 
onları “cığırdaş”, “xırda burjua yazıçısı” hesab etməsi başqaları 
kimi A.İldırımı da narahat edib, qəlbinə dəyib. Beləliklə, bu ədəbi-



 ∼140∼

tarixi faktları üzə çıxarmaqla Bəkir Nəbiyev A.İldırımın məfkurəsi, 
ideya istiqaməti, sənət və ədəbiyyat görüşləri haqqında çox 
əhəmiyyətli məsələlərə ilk dəfə işıq salıb. 

“Didərgin şair” (1995) monoqrafiyasında A.İldırımın Dağıs-
tandakı sürgün həyatına da nəzər yetirilib. Biz vətəndən uzaqlarda 
şairin ədəbi prosesdən uzaqlaşmadığını, hətta Dağıstan Proletar 
Yazıçılar Cəmiyyətinin Dərbənd özəyinin formalaşmasında 
yaxından iştirakını görürük. Yeni məqalə və şeirləri ilə o, Dağıstan, 
o cümlədən Dərbənd ictimaiyyətinin rəğbətini qazanıb. 

Monoqrafiyada şairin yenidən başqa bir ölkəyə – Türkmə-
nistana sürgün olunduğunu oxuyuruq. Burda da ədalətsiz ifşalar öz 
işini görür, şairi rahat buraxmırlar. A.İldırımın Türkmənistanda 
hansı şəraitdə yaşadığını, hansı müqavimətlərlə qarşılaşdığını üzə 
çıxarmaq üçün Bəkir Nəbiyev yenə mətbuata müraciət edir. (5) 
Bəkir Nəbiyevin araşdırmalarından məlum olur ki, “Zəhmət” qəze-
tində şeirlərinə görə A.İldırımın başına çox müsibətlər gəlib. “İşdə 
bizim ellərə” şeiri qəzetdə nəşr olunandan sonra ciddi mübahisələrə 
səbəb olub. Şair bədxahlara qəzet vasitəsi ilə cavab versə də, 
hücumların ardı-arası kəsilməyib. Hətta Ə.Ruhi adlı birisi bu şeirin 
Ə.Cavadın “Göy-göl” şeiri ilə səsləşdiyini sübut etməyə çalışıb. (5) 

Eyni mövqedən A.İldırımın Aşqabad radiosu ilə səsləndirilən 
“1May ” şeiri də ideoloji-siyasi cəhətdən zərərli hesab edilib. 
Azərbaycanın siyasi idarəsindən Türkmənistana yoxlama göndə-
rilib. Bütün bu hadisələri diqqətlə izləyən Bəkir Nəbiyev yazır: 
“Əslində Ə.Ruhinin açıq təhdidləri arxasında şair özünü və təzəcə 
qurduğu ailəsini gözləyən təhlükəni aydınca görür və o dəhşətli 
idarənin amansız pəncəsindən bir dəfəlik qurtarmaq qərarına gəlir. 
Çünki yuxarıda verilən həyasız “xeyir-dualardan” sonra Türkmənis-
tanda qalmaq Almaz İldırım üçün həqiqətən də qurbanlıq quzu kimi 
qəssab kötüyünə baş qoymağa bərabər idi”. (67, 53) 

Monoqrafiyada Almaz İldırımın yaradıcılığı 3 mərhələyə 
bölünür: 1. Vətəndə yazdığı şeirlər; 2. Sürgün illərinin bədii nümu-
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nələri; 3. Qürbətdə, mühacirətdəki yaradıcılığı. Belə hesab edirik ki, 
bu bölgü şairin yaradıcılığını tamamilə əhatə edir. Sənətkar 
şəxsiyyətinin formalaşmasını, bədii təcrübənin inkişaf dinamikasını 
yaxından izləmək, müxtəlif respublikalarda və ölkələrdə ədəbi pro-
sesdəki mövqeyini aşkara çıxarmaq baxımından bu üç mərhələnin 
tədqiqi A.İldırım yaradıcılığının məzmunu, qayəsi barədə mükəm-
məl bilgi verir. 

Tədqiqat predmetinə B.Nəbiyev tarixi ardıcıllıqla yanaşıb. Bu 
mənada monoqrafiyada şairin vətəndə yazdığı əsərlərinə müraciət 
olunub. Dövrün ədəbi-tarixi prosesinə münasibət bildirmək, onun 
real mənzərəsini göz önünə gətirmək məqsədi ilə 20-ci illərin 
ictimai-siyasi şəraitini geniş təsvir edib. Müstəqil Azərbaycan 
Cümhuriyyətinin devrilməsini, bolşeviklərin siyasi hakimiyyəti ələ 
almasını, ədəbi-tarixi prosesin siyasi ambisiyalara tabe edilməsini, 
bədii təfəkkürün dar siyasi çərçivəyə salınmasını mövcud tarixi 
şəraitə uyğun qələmə alıb. Belə bir mühitdə A.İldırımın ədəbi 
fəaliyyətə başlamasını, baş verən siyasi hadisələrə vaxtında reaksiya 
verməsini şairin şəxsi keyfiyyəti ilə əlaqələndirib. 

Məlum olan budur ki, A.İldırım Türkiyədə çap olunan “A 
dağlar” şeirinə görə daha çox incidilib. Hətta bir sıra tədqiqatçılar 
onun başına gətirilən müsibətlərin ünvanını həmin şeirdə axtarırlar. 
Bəkir Nəbiyev bu sahədə aparılan tədqiqatların nəticəsi kimi şairin 
“A dağlar” rədifli üç şeirinin olduğunu müəyyənləşdirib. Hər üç 
şeiri diqqətlə oxuduqdan sonra belə qərara gəlir ki, şairin təqiblərə 
məruz qalmasına “A dağlar” silsiləsinin “Öpərkən alnından füsunlu 
bir yaz” misrası ilə başlayan şeirdir. Şeirin bir misrası diqqəti daha 
çox cəlb edir: 

Torpağın cəvahir, daşların almas, 
Şamlıqlar geyinmiş ipəkdən libas. 
Bəzən bilməm neçin saxlayırsan yas, 
Quzğundan əsərkən yellər, a dağlar. 
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Tədqiqatçını bir məsələ daha çox düşündürür: klassik poezi-
yamızda, şifahi xalq ədəbiyyatında olduğu kimi şair xalqımızın 
etnoqrafik yaddaşından, təbiətin gözəlliyindən, dağların əzəmətin-
dən bəhs etdikdən sonra birdən-birə təbiətin bu gözəlliyinə “siyasi 
rəng” qatır. Bu məqama xüsusi fikir verən Bəkir Nəbiyev şeirdə 
siyasi rejimə qarşı kifayət qədər etiraz motivləri görür: “Görmək 
çətin deyil ki, Quzğundan (Xəzərdən) əsən yellər deyərkən şair 
təbiət hadisəsi olan xəzri küləyini yox, Azərbaycan xalqına bəla 
kəsilmiş Sovet imperiyasının təzyiqini nəzərdə tutmuşdur. Qışda 
sahillərdə havanı soyutsa da, yayda həmişə mühitə bir təravət 
gətirən xəzri küləyinin əsməsi ilə əlaqədar Azərbaycanda ellər heç 
vaxt yas saxlamaz. Şeirdəki “yas” dərin ictimai məna ifadə edərək, 
xalqın başına sosializmin gətirdiyi böyük siyasi faciəni, onun 
birbaşa nəticəsi olan on minlərlə ailənin dağılmasını əks etdirmək-
dədir”. (67, 57) 

Əlbəttə, Almas İldırım sonrakı illərdə şeirlərindəki eyham-
ların, sətiraltı ifadələrin acısını gördü. “Mayıs gözəlinə”, “Anamın 
qızına”, “Dün-bugün” şeirlərində yeni quruluşun üstünlüklərini tə-
rənnüm etsə də, marksist tənqid onun keçmişdəki səhvini bağışla-
mırdı. Bu şeirlərdən sonuncusu üzərində Bəkir Nəbiyev xüsusi 
olaraq dayanmış, onu “qafiyəsiz mənzumə” adlandırmışdır. “Dün-
bugün” şeirinin altında A.İldırım və S.Rüstəmin imzası var. Şübhə-
siz ki, bir şeiri iki şair yaza bilməzdi. Buna görə də tədqiqatçı belə 
fikirləşir ki, A.İldırımı haqsız tənqidlərdən qorumaq, siyasi mahiy-
yət daşıyan şeirlərini pərdələmək üçün şeirin əsil müəllifi olan 
S.Rüstəm onun da imzasını dövriyyəyə buraxmışdır. 
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4.3. Ədəbiyyatşünaslığımızın Xəmsəsi 

 
 
Bəkir Nəbiyev yaradıcılığında ən əlamətdar hadisə 2009-cu 

ildə nəsr olunan beşcildlik «Seçilmiş əsərləri»dir. Beş cildliyi 
vərəqləyərkən aydın olur ki, bu, tədqiqatçının ümumi elmi irsinin az 
bir hissəsini əhatə edir. Əsərlərinin ümumi mənzərəsi fonunda 
seçilmiş əsərlər ən azı 15 cilddən ibarət olmalı idi. 50-ci illərdən 
əsrimizin və minilliyimizin ilk onilliyinə qədərki dövrdə müxtəlif 
mətbuat orqanlarında Bəkir Nəbiyevin təxminən bir min məqalə və 
resenziyası dərc olunub. 

Yubiley münasibətilə hazırlanan biblioqrafik göstəricilərdə 
həmin əsərlərin bir qismi əhatə olunmayıb. Bəkir Nəbiyevin təkcə 
məqalələrini beş cildliyə sığışdırmaq mümkün olmazdı. Bura iri-
həcmli tənqid və ədəbiyyatşünaslıq əsərlərini də əlavə etsək, yəqin 
ki, çox böyük bir siyahı alınar. Hər halda beş cildliyi oxuyarkən biz 
belə fikirləşdik. Beş cildliyə ən yüksək qiyməti Bəkir Nəbiyevin 80 
illik yubileyində akademik İsa Həbibbəyli verib: «Bu Azərbaycan 
ədəbiyyatşünasları arasında meydana çıxarılan ilk beşcildlik kimi 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Təqdim edilən beş cildlik geniş məna-
da Azərbaycan ədəbiyyatşünaslıq elminin birinci xəmsəsi olmaq 
etibarı ilə də ədəbiyyat haqqında elmin tarixində özünəməxsus 
görkəmli yer tutur». (7) 

Doğrudan da bu ədəbiyyatşünaslıq xəmsəsində ədəbiyyatşü-
naslığımızın, ədəbi tənqid tariximizin, bədii təfəkkürümüzün çox 
böyük ədəbi-tarixi mərhələsi öz obyektiv, elmi-ədəbi həllini tapıb. 
Başqa kitablarını nəzərə almayıb, ancaq bu beşcildliyə əsasən fikir 
söyləsək, belə deyə bilərik ki, Bəkir Nəbiyevin ədəbi tənqid və 
ədəbiyyatşünaslıq irsi həm say, həm məzmun, həm də əhatə dairəsi 
nöqteyi-nəzərindən geniş və çox zəngindir. Müəllif klassik huma-
nist poeziyamızın nümayəndələri N.Gəncəvi, N.Tusi, Y.İmrə, 
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M.Füzulidən də, müasir tənqid və ədəbiyyatşünaslığımızın yaradı-
cılığından M.Arif, C.Xəndan, M.C.Paşayev, Ə. Sultanlıdan da, 
çağdaş ədəbi prosesin tanınmış simalarından M.Arazdan, B.Vahab-
zadədən də eyni hərarət və professionallıqla söhbət açır, hər bir 
sənətkarın ədəbiyyat tariximizdəki mövqeyini dəqiq müəyyənləş-
dirir. Bütün hallarda tarixilik, tarixi-müqayisəli metod bir mayaq 
kimi tədqiqatçının yoluna işıq salır. 

Şübhəsiz ki, akademik İsa Həbibbəylinin beşcildliyi obrazlı 
şəkildə Nizami Gəncəvinin Xəmsəsinə bənzətməsi və ya müqayisə 
aparması doğrudan da yerinə düşür Bunu belə qəbul edə bilərik ki, 
dahi N.Gəncəvinin «Xəmsəsinin ədəbiyyat tariximizdəki rolunu, 
ədəbi məktəb və ədəbi ənənə yaratmasını necə qəbul ediriksə, aka-
demik Bəkir Nəbiyevin ədəbiyyatşünaslıq Xəmsənin də müasir elmi-
nəzəri fikrimizin, humanitar düşüncəmizin metodoloji konsepsiya-
sının formalaşmasındakı roluna da eyni kontektdən yanaşmalıyıq. 

Bu beşcildliyi yaşı səksənə yaxınlaşan müəllif özünün təqri-
bən 60 illik elmi-pedaqoji fəaliyyətinin göstəricisi olan yazılarının 
bir qismi əsasında tərtib edib: «Bir qismi» sözlərini yazmağa haq-
qım var, ona görə ki, nəşr edilmiş yazılarımın bir çoxu bu cildlərdə 
yoxdur. Yüzlərlə məqalə və resenziyanın təcrübəsi irili-xırdalı əlliyə 
yaxın kitabımın meydana gəlməsi üçün, həmin kitablar da hamısı 
birlikdə öz növbəsində bu beşcildliyin yaranması üçün zəmin rolunu 
oynamışdır. Bəzi məqalələrim isə Sizə ilk dəfə məhz bu nəşr 
vasitəsilə təqdim olunur». (93, 13) 

Beşcildliyin birinci cildi «Mənalı ömürdən səhifələr» (Firidun 
bəy Köçərli) məqaləsi ilə açılır. Bu yazını hətta yığcam həcmli kiçik 
monoqrafiya da adlandırmaq olar. Cildin F.Köçərli irsinin məz-
munu, tədqiqi məsələləri ilə başlamasının özü rəmzi məna daşıyır. 
Bir daha təsdiq olunur ki, F.Köçərli yaradıcılığı Bəkir Nəbiyevə 
istinad nöqtəsi kimi lazımdır. Təxminən 60 illik ədəbi fəaliyyətində 
o, bu mövzuya dəfələrlə müraciət edib. Hər dəfə ədibin həyat və 
fəaliyyəti ilə bağlı yeni materiallar üzə çıxarıb, tədqiqatın elmi-
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nəzəri və sənətkarlıq səviyyəsini yüksəldib. Eyni prosesi beşcild-
likdə də müşahidə edirik. Mövzu ilə bağlı ilk tədqiqatlar 50-ci 
illərin sonu, 60-cı illərin əvvəlinə təsadüf edir. Bir neçə illik gərgin 
axtarışların nəticəsi kimi «Firidun bəy Köçərli» monoqrafiyası 
meydana çıxıb. Əsər haqqında akademik Feyzulla Qasımzadə, 
AMEA-nın müxbir üzvləri Kamal Talıbzadə, Abbas Zamanov, 
professorlar Cəfər Xəndan, Xalid Əlimirzəyev, Xeyrulla Məmmə-
dov və başqaları çox yüksək fikir söyləyiblər. 

Artıq həmin vaxtdan bizi yarıməsrlik bir zaman məsafəsi 
ayırır. Bu müddətdə təkcə zaman dəyişməyib. Humanitar elmlərin 
konsepsiyası, ədəbi nəzəriyyələr yeniləşib. 70 il mövcud olan 
ictimai quruluşun dəyişməsi, milli müstəqilliyin ikinci dəfə bərpası 
tənqid və ədəbiyyatşünaslığın qarşısına yeni vəzifələr qoyub. 

Klassik ədəbi irsi, eləcə də müasir ədəbi prosesi öyrənməyin, 
ona yeni dəyər verməyin metodologiyası dəyişib. Müasir ədəbi 
düşüncənin tədqiqat üsullarını müəyyənləşdirmək üçün N. Gəncəvi 
və yaxud M. Füzuli irsinə qayıtmaq, ilk öncə klassik irsin tədqiqat 
konsepsiyasını hazırlamaq nə qədər məqsədəuyğundursa, çağdaş 
ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslığın konsepsiyasını meydana 
çıxarmaq üçün F. Köçərli irsinə yenidən müraciət etmək o qədər 
vacib və əhəmiyyətlidir. F.Köçərli irsi yeni minilliyin və yüzilliyin 
ilk onilliyində B.Nəbiyevə bu cəhətdən gərək olub. 

Digər tərəfdən, F.Köçərli yaradıcılığının tədqiqi yeni elmi 
əsərlərlə zənginləşib. Yarım əsrdə xeyli monoqrafiyalar, məqalələr 
yazılıb. F.Köçərlinin ikicildliyi nəşr olunub. 50 illik tədqiqat işlərini 
yeknlaşdırmaq, ümumiləşdirmək və müasir elmi-nəzəri fikrin səviy-
yəsində yeni söz demək, fikir söyləmək ehtiyacı «Mənalı ömurdən 
səhifələr» (F.Köçərli) məqaləsinin meydana çıxması ilə nəticənəlib. 

Yeni nəzəri təfəkkür işığında F.Köçərlinin ədəbiyyatşünaslıq 
irsinə qiymət verən tədqiqatçı məqalədə ilk ədəbiyyat tariximizi 
ancaq M.Füzuli, M.P.Vaqif, M.F.Axundzadə, Q.Zakir, S.Ə.Şirvani 
kimi görkəmli sənətkarların yaradıcılığına aid ədəbi-tarixi faktları 
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genişləndirmək missiyasına xidmət edən bir əsər kimi qiymətlən-
dirmir. İlk ədəbiyyat tariximiz Bəkir Nəbiyevə görə ona görə bu 
qədər qiymətlidir ki, burada realist ədəbiyyatımızın yaradıcıları olan 
M.P.Vaqif, M.V.Vidadi, S.Ə.Nəbati yaradıcılığı haqqında ilk dəfə 
hərtərəfli, geniş məlumat verilir, onların bədii yaradıcılığı təhlil 
olunur. 

Estetik fikrimizin F.Köçərli mərhələsinin spesifik xüsusiy-
yətləri, mərhələ təsnifatı haqqında aydın təsəvvür yaratmaq üçün 
ədəbiyyatşünas ədəbiyyat tariximizin mərhələlərinə ekskurs edir, X. 
Təbrizinin «Şərhül-həmasə», M. Bəhmənyarın «Kitabül-dəhcər və 
əs-səddət», «Şərifəddin Həsən Rami Təbrizinin «Hədaiqül-həqa-
yiq», Sadiq bəy Əfşarın «Qanun üs-süvər» və başqalarının estetik 
irsinə yeni gözlə baxır, F.Köçərli yaradıcılığının belə zəngin bir 
ədəbi mədəniyyət üzərində ucaldığı fikrinə gəlir. Şübhəsiz ki, 
məqalənin özəyində müəllifin 1963-cü ildə qələmə aldığı monoq-
rafiya dayanır. Ancaq biz burda tamamilə fərqli, müasir ədəbiyyat-
şünaslığın son nailiyyətləri ilə səsləşən ədəbi qiymətlə üz-üzə 
qalırıq. Müasir elmi baxış, yeni elmi dəyər beşcildliyin ilk məqalə-
sinin əhəmiyyətini artırır. 

Məqalənin elmi əhəmiyyətinə, nəzəri dərinliyinə xələl gətir-
mədən kiçik, xırda iradlarımızı da söyləməyi vacib hesab edirik. Bu 
cür əhəmiyyətli və fundamental nəşrdə XX əsrin 50-ci illər ədəbi-
elmi mühiti üçün səciyyəvi olan bədii irsə yanaşma meylləri bəzi 
məqamlarda yenə özünü göstərməkdədir. Məsələn, məqalənin bir 
yerində oxuyuruq. «Dünyagörüşündəki müəyyən məhdud cəhətlərə, 
xüsusən, sinfi ziddiyyətlərin əsil mahiyyətini bilmədiyinə baxma-
yaraq, Köçərli bütün fəaliyyəti boyu həmişə zülmə və istismara 
qarşı çıxaraq, yoxsul kütlələrin mənafeyini müdafiə etmiş, xalq 
rifahının, maarif və mədəniyyətin yorulmaz mücahidlərindən ol-
muşdur». (93, 28) 

Birinci cilddə ədəbiyyat tariximizin «Kitabı-Dədə Qorqud»-
dan üzübəri XX əsrin əvvəllərinə kimi böyük bir mərhələsinin ayrı-
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ayrı ədəbi simaları, ədəbi mərhələlərin səciyyəvi xüsusiyyətləri, 
klassik poeziya və islami dəyərlər, ədəbi məktəb və mühitlər 
haqqında qiymətli fikir və mülahizələr söylənib. Əgər «Xalq mənə-
viyyatının güzgüsü» məqaləsində bu möhtəşəm türk ədəbi abidəsi 
vasitəsilə qədim oğuzların həyatı, məişəti, düşüncə və əxlaqi dəyər-
ləri, islamaqədərki mədəniyyəti barədə təsəvvürlərimizi genişlən-
diririksə, «Möcüzənin bayramı»nda türk dünyasının böyük şairi Yu-
nis İmrənin timsalında orta əsrlər Şərq ədəbi dəyərləri üçün səciy-
yəvi olan təsəvvüf ədəbiyyatının mahiyyətini dərk edirik. Başqa bir 
yazıda – «Azərbaycan şeirinin Nəsimi zirvəsi»ndə türk poeziyasının 
başqa bir zirvəsi ilə təmasda olur, İ.Nəsimi dünyasının poetik 
dərinliyinə enir. anadilli seirimizin XIV-XV əsərlərindəki vəziyyəti 
ilə tanış oluruq. 

«Füzuli haqqında üç yarpaq söz» məqaləsində türk-islam 
mədəniyyətinin milli-mənəvi, elmi-fəlsəfi mətləblərindən söhbət 
açılır. Yaxın və Orta Şərq poeziyasının özünəməxsus keyfiyyətləri, 
türk poeziyasının nəhəngləri, böyük ədəbi şəxsiyyətləri haqqında 
məqalədə geniş məlumat verilir. Həmişə olduğu kimi, bu dəfə də 
Bəkir Nəbiyev ədəbiyyat tariximizin fundamental problemlərinə 
meylini ortaya qoyur, Azərbaycan poeziyasını, bir qədər geniş 
götürsək, türk bədii fikrini dünya arenasına çıxaran söz bahadırla-
rına üz tutur. Ədəbi ənənələrdəki varislik əlaqələrini, bədii təkamül-
də novatorluq məsələlərini prioritet bir problem kimi ədəbiyyat 
tarixçiliyi mövqeyindən tədqiqata gətirir. 

«Seçilmiş əsərlər»in I cildində ədəbiyyat tarixçiliyi məsələləri 
ilə birlikdə, poetika problemləri, nəzəri-tarixi səciyyəli tədqiqat 
materialları da az deyil. Füzuli yaradıcılığından böyük məhəbbətlə 
danışan müəllif, ancaq şairin əsərlərinin ideya-məzmun xüsusiy-
yətləri ilə kifayətlənmir, orta əsrlər romantik şeirimizdə özünə-
məxsus yer tutan təcnislər haqqında nəzəri biliyimizə əlavələr edir, 
bu barədə təsəvvürlərimizi genişləndirir. Hər hansı bir sənətkarın 
yaradıcılığından bəhs edərkən, ən az tədqiq olunan əsərlərin poetik-
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fəlsəfi qaynaqlarını üzə çıxarmağa meyl edir. 
Uzun müddət tənqid və ədəbiyyatşünaslığımızda klassik ədəbi 

irsimiz islami dəyərlərdən təcrid olunub, hətta ifrat sosioloji tələblər 
baxımından N.Gəncəvidə, İ.Nəsimidə, M.Füzulidə ədəbi hadisələrə 
sinfi münasibət, ateist dünyagörüş axtarılıb. Halbuki ümumşərq, 
ümummüsəlman mədəniyyəti islami dəyərlərlə həmişə bir yerdə 
olub, böyük türk sənətkarları zaman-zaman «Qurani-Kərim» dən 
öyrənib, yeri gələndə onu tərənnüm ediblər. 

Bəkir Nəbiyev ədəbi-tarixi ənənədə bu təməl prinsiplərindən 
heç vaxt uzaqlaşmır, hətta «Klassik poeziya və islami dəyərlər» 
məqaləsində klassik poeziyada dini və ədəbi dəyərlərin nə dərəcədə 
vəhdət təşkil etdiyini əsaslandıırır. Dünya sivilizasiyasında və 
mədəniyyətində islamın, onun yaşam tərzinin rolunu aydınlaşdır-
maq üçün dünyanın ən məşhur söz, sənət sahibləri olan İ.Hote və 
A.S.Puşkin yaradıcılığından nümunələr gətirir. İ.Hotenin «Qərb və 
Şərq» divanında islam peyğəmbərinə «Məhəmməd» adlı xüsusi 
fəsil ayırmasını, A.S.Puşkinin şeirlər silsiləsindən birinin «Подра-
жания Корану» adlanmasını islami dəyərlərə verilən ən böyük 
qiymət kimi qəbul edir. 

Məqalədə N.Gəncəvi, M.Füzuli, N.Xəzri və Z.Yaqub yaradı-
cılığında islam peyğəmbəri və müqəddəslərlə bağlı məqamlara 
toxunulub, irihəcmli məsnəvilərdə, poema-dastanlarda ilahi eşqin 
vəsfinə geniş yer verilməsi «Qurani-Kərim»in bəşər sivilizasiyasına 
gətirdiyi yenilik kimi qiymətləndirilib. 

Akademik Bəkir Nəbiyevin islami dəyərlərə bu qədər vaqif 
olması, onu cani-dildən tədqiqat mərkəzinə gətirməsi səbəbsiz deyil. 
Bu bir tərəfdən onun mənsub olduğu nəslin – Əhməd Məhəmməd 
oğlu Nəbiyev ocağının dini-mənəvi dəyərlərlə bağlı olması ilə 
əlaqədardırsa, digər tərəfdən alimin özünün şəxsi həyat fəlsəfə-
sindən qaynaqlanır. O, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Elmi-Dini 
Şurasının üzvü kimi fəaliyyət göstərib. Ümummilli liderimiz 
H.Əliyev 1994-cü ildə Səudiyyə Ərəbistanı kralının dəvəti ilə bir 
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dəstə ziyalı ilə müqəddəs yerləri ziyarətə gedəndə, həmin imanlı 
ziyalıların arasında Bəkir Nəbiyev də olub. Sonralar Z.Yaqub dini 
dəyərlərlə bağlı silsilə şeirlərini mətbuatda dərc etdirəndə, B.Nə-
biyev bu əsərləri diqqətlə izləyib, yeri düşəndə həmin səfərin 
nəticəsi kimi meydana çıxan «Ərəb dəftəri»ndəki şeirləri Zəlmixan 
Yaqubun həqiqət axtarışlarında ən böyük uğuru kimi qiymət-
ləndirib, şairin dini dəyərlərlə bağlı olan, halallığa, düzlüyə, paklığa 
çağıran şeirlərindən bir neçə bəndi kitabda misal kimi göstərib. 
Onlardan ancaq ikisini nümunə kimi veririk: 

Əl vurub kəbə daşına. 
Olmuşamsa haqq aşığı – 
Mənim süfrəm indən belə 
Haqq xörəyi, haqq qaşığı! 
 
Ey evimə gələn qonaq. 
Süfrəmdə şərab görməzsən. 
Canımda bir narahatlıq, 
Ruhumda əzab görməzsən. 

Ədəbiyyatşünas alim həmin səfərdən aldığı təəssüratı oxu-
cularla belə bölüşdürür: «Zəlimxan Yaqubun «Ərəbistan dəftəri» 
silsiləsi də bu cür iman və inam dolu məqamlarla zəngindir. O, bila-
vasitə Məkkəni, Mədinəni görüb, müqəddəslərin hüzurunda yaşadığı 
canlı təsəvvür əsasında qələmə alıb bu şeirləri. 1994-cü ildə Səudiyyə 
Ərəbistanı kralının dəvətiylə o müqəddəs yerlərə qonaq getmiş 
ümummilli liderimiz Heydər Əliyev öz ənənəsinə sadiq qalaraq bir 
dəstə Azərbaycan ziyalısını da təyyarəsiylə həmin səfərə aparmışdı. 
Bu səadət Zəlimxana da, mənə də nəsib olmuşdu». (93, 417) 

Əgər «Beş cild»liyi böyük, əzəmətli bir binaya bənzətsək, 
birinci cildi onun fundamentidir. Səriştəli usta yaxşı bilir ki, özül 
möhkəm olmayanda binanın davamlılığı olmur, yağışa, borana, sərt 
iqlimə, zəlzələyə davam gətirmir. Sənət və ədəbiyyat məbədi, abi-
dəsi də belədir. Möhkəm təməl üzərində dayanmayanda uzunömür-



 ∼150∼

lülüyünə təminat verilmir. Bu mənada beşcildlik möhkəm təməl 
üzərində qurulub. Belə ki, həmin cilddə ilk ədəbiyyat tariximizin 
(folklor qaynaqları, «Dədə Qorqud», N.Gəncəvi, İ.Nəsimi, M.Fü-
zuli yaradıcılığı), ilk professional ədəbiyyatşünaslığımızın (F.Kö-
çərli) real mənzərəsi, ədəbi-tarixi ənənələri öz əksini tapıb. 

«Xəmsə»nin II cildi «Kamalın təntənəsi» (Böyük Vətən 
müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı) monoqrafiyası ilə başlayır. 
Kitabın qalan hissəsi müəllifin müəllimlərinə, dostlarına, əqidə və 
məslək yoldaşlarına həsr etdiyi məqalələrdən ibarətdir. Monoqrafiya 
haqqında ayrıca bəhs etdiyimizə görə, ancaq kitabda yer alan 
portret-oçerklərə, elmi məqalələrə münasibət bildirməyi məqsədə-
uyğun hesab edirik. Burada M.Arif, Ş.Qurbanov, C.Xəndan, Ə.Sul-
tanlı, M.İbrahimov, Z.Bünyadov haqqında portret-oçerklər yerləş-
dirilib. 

Bəkir Nəbiyevin yaradıcılıq yolunu diqqətlə izləyən bir 
tədqiqatçı kimi deyə bilərəm ki, onun ümumi elmi irsi fonunda 
həmin portret-oçerklər yaradıcılığının, bu istiqamətdəki işinin çox 
az bir hissəsini təşkil edir. İndiyə qədər nəşr olunan irili-xırdalı 
əllidən çox kitabında da bu portret-oçerklər tam şəkildə əhatə olun-
mur. Çoxsaylı portret-oçerklərin meydana çıxması təbiidir. Bu, bir 
tərəfdən uzun müddət rəhbər vəzifələrdə işləməsi, inzibati-təşkilatı 
işlərə rəhbərlik etməsi, onillər boyu AMEA-nın humanitar siya-
sətinin istiqamətləndirməsində yaxından iştirakı ilə bağlıdırsa, digər 
tərəfdən ətrafındakı adamlara, ədəbi-tarixi şəxsiyyətlərə, müəllimlə-
rinə, onu ustad edənlərə diqqət və qayğısı, qədirşünaslıq göstərməsi 
ilə əlaqədardır. 

Bu yazılar, xatirələr, elmi dəyərləndirmələr Bəkir Nəbiyevin 
ədəbi tənqidi görüşlərinin bir hissəsidir. Münasibət bildirilən, 
yaradıcılıq axtarışlarına qiymət verilənlərin əksəriyyəti tənqid və 
ədəbiyyatşünaslıq tariximizin sütunlarıdır. Onlar F.Köçərlidən sonra 
elmi-nəzəri fikrimizi daha da irəli aparmış, ədəbiyyatşünaslığımızı 
zənginləşdirmiş, sistemli ədəbiyyat tariximizin yaranmasına öz 
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töhfələrini vermişlər. 
Bəkir Nəbiyev həmin məqalələrdə ədəbiyyat tarixçiliyimizin 

ənənələrini yaşadanların portret-oçerklərini meydana çıxarmaqla 
işini bitmiş hesab etmir. Bu portret-oçerklərin ümumi mənzərəsi 
kontekstində böyük bir dövrü əhatə edən ədəbi-tarixi prosesin 
nəzəri-metodoloji problemlərini təhlil edir, ədəbi inkişafın daxili 
dinamikasını üzə çıxarır, ədəbi ənənə, novatorluq, tarixilik və müa-
sirlik kimi ədəbiyyatşünaslıq kateqoriyalarına sistemli və müasir 
baxış ifadə edir. 

Bu xatirələr canlıdır, ürəkdən gəlir. Müəllif çalışır ki, tanıdığı, 
qayğısını gördüyü, xeyirxah, səmimi, istedadlı gənclərə əl tutan, 
tələblərini, aspirantlarını elmin geniş yoluna çıxaran tənqidçi və 
ədəbiyyatşünaslarımızın daxili aləmini, insani keyfiyyətlərini elmi 
ictimaiyyətə çatdırsın. Onları həm ictimai həyatda, həm ailədə, həm 
də dostları arasında göstərsin, bu qədər nüfuz qazanmalarının 
səbəblərini dəqiqləşdirsin. 

Portret-oçerkləri diqqətlə oxuyub başa çatanda belə nəticəyə 
gəlirik ki, müəllif öz istəyinə nail olub. Məsələn, sənət və ədəbiyyat 
müəllimi M.Arif haqqında yazdığı «Müəllim gözlərinin nuru» adlı 
portret-oçerkdə də eyni üsuldan istifadə edir. Müxtəlif elmi və bədii 
təfəkkür sahiblərinin M.Arifin şəxsiyyəti, elmi irsi barədə söylə-
dikləri mülahizələrə yer verən Bəkir Nəbiyevi həm də bir sıra 
hallarda hadisələrin iştirakçısı kimi görünür. 

Tələbəlik illərində, müxtəlif vəzifələrdə çalışdığı dövrdə 
M.Ariflə bağlı gördüyü, şahidi olduğu hadisələri, əhvalatları sadə, 
təmkinli bir şəkildə nəzərimizə çatdırır. Onun bir müəllim kimi 
tələbə auditoriyasındakı ovqatını, mühazirə prosesində dinləyiciləri 
necə ələ almasını, yüksək daxili mədəniyyətini, əhatəli bilik nü-
mayiş etdirməsini xatirələrinə güvənərək yenidən yada salır. Onun 
bir ədəbiyyatşünas, tənqidçi, ədəbi əlaqələr mütəxəssisi, ictimai 
xadim kimi real ədəbi portretini yaradır. Bu müxtəlif elmi sahə-
lərinin hər birində M.Arifi professional, istedadlı elm təşkilatçısı 
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kimi görürük. Xatirələr çözələndikcə, M.Arifin xarakterinin 
müxtəlif tərəfləri ilə tanış oluruq. 

Bəkir Nəbiyev «Müxtəsər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi» 
(1943-1944), «Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi» (1957-1960), «Azər-
baycan sovet ədəbiyyatı tarixi oçerkləri» (Moskva, 1963), «Azər-
baycan sovet ədəbiyyatı tarixi» (2 cilddə, 1967) kimi fundamental 
ədəbiyyat tarixlərinin hazırlanmasında, nəşrində M.Arifin əvəzolun-
maz xidmətlərini xatırlayır, eyni zamanda hal-hazırda bir neçə nəşri 
satışa çıxarılan, növbəti nəşrləri üzərində ciddi iş gedən çoxcildlik 
yeni ədəbiyyat tarixinin hazırlanmasında onun əməyinin az 
olmamasını yada salır. 

«Ürəklərdə yaşayır» məqaləsində Bəkir Nəbiyevin təhsil 
aldığı Bakı Dövlət Universitetindəki müəllimlərinin xarakteri və 
şəxsiyyəti ilə tanış oluruq. Diqqət yetirdikdə, görürük ki, onların ha-
mısı filologiya elmimizin korifeyləridir. M.Rəfili, H.Araslı, F. Qa-
sımzadə, A.Zamanov, M.C.Cəfərov, C.Cəfərov, Ə.Sultanlı, M. Arif, 
M.Təhmasib, M.C.Paşayev, C.Xəndandan ibarət olan bu böyük 
ədəbi şəxsiyyətləri qədirşünaslıqla xatırlayandan sonra Bəkir Nəbi-
yev tədqiqat predmetinə – Cəfər Xəndan irsinə, onun bir elm xadimi 
kimi ictimai-ədəbi fəaliyyətinə qayıdır. Bəkir Nəbiyev C.Xəndanı 
ona dərs deyən müəllimlərin ən gənci, iti hafizəli, mühazirələri 
cazibədar bir ali məktəb müəllimi kimi yada salır. O təkcə 
Azərbaycan ədəbiyyatı mütəxəssisi kimi yox, eyni zamanda türk və 
rus ədəbiyyatını mükəmməl bilən, həmin ədəbiyyatlardan çoxlu şeir 
əzbərdən deyən müəllim kimi yaddaşımıza həkk olunur. 

Məqalədə C.Xəndanın geniş və əhatəli elmi irsinin müxtəlif 
istiqamətlərinə qiymət verilir. Müəyyən olunur ki, o, orta əsrlər 
ədəbiyyatımızdan müasir ədəbi prosesə qədər böyük bir zaman 
kəsiyində ədəbiyyat tariximizin müxtəlif problemlərinə münasibət 
bildirib, Şimali Azərbaycan ədəbiyyatı ilə mükəmməl şəkildə 
məşğul olub, Cənubi Azərbaycandakı ədəbi prosesi izləyib, bu 
barədə mətbuatda məqalələr dərc etdirib. 



 ∼153∼

C.Xandan arxivlərdə işləməkdən, yeni ədəbi materiallar üzə 
çıxarmaqdan zövq alan bir alim olub. Həmişə tədqiq olunmayan 
məsələlərə can atıb. Ədəbi irsi tədqiqatda yer almayan şair və 
yazıçılarımızın əsərlərini aşkara çıxarmağa, müəyyən səbəblər 
üzündən monoqrafik tədqiqatdan kənarda qalan ədiblərin yaradıcılı-
ğına daha çox diqqət yetirib. Bu cəhətdən məqalədə C.Xandanın 
«Sabir» (1940) monoqrafiyası diqqətəlayiq hesab edilir. 30-40-cı 
illərdə M.Ə.Sabir yaradıcılığına o qədər əhəmiyyət verilmədiyi bir 
şəraitdə həmin monoqrafiyanı B.Nəbiyev bu sahədə görülən ilk 
mükəmməl, sistemli elmi tədqiqat işi kimi dəyərləndirir. 

İkinci cilddə yadda qalan, oxucunun ürəyini tərpədən yazılar 
içərisində Şıxəli Qurbanovla bağlı olan xatirə-oçerk də çox ma-
raqlıdır. Məqalənin sərlövhəsinə də müəllif məzmunla birbaşa 
əlaqədar olan başlıq seçib: «Nakam həyatın müxtəsər salnaməsi». 
Xatirə-oçerkdə həyatı, ədəbi-ictimai fəaliyyəti nəsillərə nümunə 
olan, yaddaşlarda xalq adamı kimi qalan, milli təfəkkür sahibi Şıxəlı 
Qurbanovun fəaliyyətindən bəhs olunur. 

Məlum olur ki, şəxsi bacarığı, çalışqanlığı, istedadı sayəsində 
o qısa zamanda partiya və dövlət xadiminə çevrilib. Çoxşaxəli 
fəaliyyəti- tərcüməçiliyi, ədəbi əlaqələrdən bəhs edən əsərləri, bədii 
və elmi yaradıcılığı onun istedadının parlaq olmasından xəbər verir. 
Bəkir Nəbiyev Ş.Qurbanovun müxtəlif sahələrindəki nailiyyətlərini 
konkret faktlar əsasında tədqiqata gətirir, təkcə quru, statik rəqəm-
lərlə deyil, həm də canlı xatirələrlə alimin həyat salnaməsinə yeni 
əlavələr edir. 

Xatirə-oçerklər göstərir ki, onların hamısı Bakı Dövlət 
Universitetindən başlayır. Bəkir Nəbiyev ilk tələbəlik xatirələrindən 
çıxış edir. «Tələbkar-qayğıkeş» məqaləsi də bu qəbildəndir. Bu dəfə 
Əli Sultanlıdan söhbət gedir, onun təkrarolunmaz, ibrətamiz ədəbi 
yoluna səyahət olunur. O da yaddaşımızda orijinal, istedadlı, xarici 
ölkələr ədəbiyyatını məharətlə tədris edən müəllim, gözəl natiq kimi 
qalır: «Professor Əli Sultanlının mühazirələri isə bizim üçün, zəngin 
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mənəvi sərvətlər xəzinəsi idi. Xüsusən orta məktəbi kənd rayon-
larında bitirmiş mənim kimi tələbələr Jul Vernin və Viktor Hüqo-
nun o zaman Azərbaycan dilində tərcümə olunmuş bəzi roman-
larından başqa xarici ölkələr ədəbiyyatından demək olar ki, heç nə 
oxumamışdıq. Antik ədəbiyyat haqqında isə ümumiyyətlə heç bir 
təsəvvürümüz yox idi». (94, 529) 

Beşcildliyin III cildi “İstiqlal şairi” monoqrafiyası ilə başlayır. 
Burda da rəmzi, simvolik detalları xatırlatmaq yerinə düşər. İstiqlal 
mövzusuna təşnəlik Bəkir Nəbiyev yaradıcılığının mayasından 
qaynaqlanır. Yubiley tədbirlərindəki çıxışlarında da, elmi-praktik 
konfranslardakı məruzələrində də, klassik və müasir ədəbi irsdən, 
tənqid və ədəbiyyatşünaslıqdan, tərcümə nəzəriyyəsindən yazanda 
da eyni əhvali-ruhiyyəni hiss etməmək mümkün deyil. R.Rzanın 
novator şeirlərindən, X.R.Ulutürkün üsyankar, azadlıq ehtirası ilə 
alışıb-yanan yaradıcılığından, M. Arazın təbiətin özü qədər saf və 
əsrarəngiz poetik nümunələrindən, XX əsrin ən böyük və humanist 
məktəblərindən olan Abdulla Şaiq məktəbindən bəhs edəndə də o, 
istiqlalımızı hazırlayan ədəbi dəyərlərimizə böyük qədirşünaslıqla 
yanaşır, milli istiqlala qovuşmağımızda ədəbi irsimizin müstəsna 
mövqedə dayandığına işarə edir. 

Əsərin əvvəlindəki “Ədəbiyyatşünaslıq xəmsəsinin üçüncüsü” 
sərlövhəli müqəddimədə cildin redaktoru Teymur Kərimli yazır: 
“Dahi sələfi Nizaminin ölməz “Xəmsə”sinə cavab olaraq tərtib 
etdiyi beşcildlik “Seçilmiş əsərləri”nin üçüncü cildi – Nizami “Leyli 
və Məcnun”unun yerində duran cild tək ekvatoru təşkil edir. I və II 
o tərəfdən, IV və V isə bu tərəfdən onu üzük qaşı kimi dövrələyir. 
Və bu ortancıl – sevimli övladın, üçüncü gəlinin ənlik-kirşanını 
qaydaya salmağı məhz mənə həvalə etdiyinə görə müəyyən mənada 
qürur duymağa da haqqım olmalıdır”(95, 3) 

İstiqlal ideyasını Bəkir Nəbiyev ancaq Şimali Azərbaycan 
hadisəsi kimi qəbul etmir. Türklərin yaşadığı Cənubi Azərbaycan, 
Borçalı, Dağıstan, İraqda xalqların milli azadlıq, sərbəst düşünmək 
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haqqını müdafiə edir, həmin bölgələrdəki ədəbi prosesi diqqətdə 
saxlayır. “Bizdən uzaq ellərdə on gün İranda” məqaləsində bu 
tendensiyanı açıq-aşkar görürük. Dahi Azərbaycan şairi N.Gəncə-
vinin 850 illik yubileyinə qatılmaq üçün İrana yola düşən alim 
gördüyü hər şeyi diqqətlə müşahidə edir. Hələ sovet hakimiyyəti 
illərində mətbuatın Cənubi Azərbaycanda xalqın ağır şəraitdə yaşa-
masından, iqtisadi çətinliklərdən əziyyət çəkməsindən yazmasını 
xatırlayır. Ancaq indi gördükləri tamam başqa şeydən xəbər verir. 
Yolboyu getdiyi yerlərdə abad evlər tikilib, əkin sahələrində müasir 
texnika işləyir, Təbrizdə N.Gəncəviyə heykəl qoyulub. O, İrandakı 
mövcud problemlərdən də bəhs edir. Lakin görülən işlərin ümumi 
axarında bu nöqsanların düzələcəyinə inamını itirmir. 

Bəkir Nəbiyev əslində Şimali Azərbaycandan Cənubi Azər-
baycana gəlməyi vətəndən vətənə getmək hesab edir, Azərbaycanın 
bu iki hissəsinin vahidliyini, bölünməzliyini əyani şəkildə göstər-
mək üçün M.Şəhriyar yaradıcılığına müraciət edir. Şairin ədəbi 
irsini İran və Azərbaycan ədəbiyyatları arasında canlı əlaqələrin ən 
unikal nümunəsi kimi dəyərləndirilir. Belə qənaətə gəlir ki, şairin 
əsərləri təkcə farsdilli şeirin ən yaxşı nümunələri olmaqla məhdud-
laşmır, eyni zamanda İranda Azərbyacan şeirinin ən mötəbər təcəs-
sümü kimi birləşdirici rol oynayır, xalqımızın mənəvi bütövlüyünü 
qoruyub saxlayır. 

Kitabda alimin Yaponiya, Yunanıstan, Çin, Amerika səfərləri 
də geniş yer tutur. Müəllif həmin ölkələrdəki iqtisadi, ictimai-mə-
dəni inkişafa diqqətlə yanaşır, hər yerdə daha çox mədəniyyət abi-
dələri və hadisələri ilə maraqlanır, elm və mədəniyyət xadimləri, 
yaradıcı insanlarla görüşür və bütün bunları səfər təəssüratı kimi ge-
niş şəkildə qələmə alır, yolu düşdüyü şəhərlərdə, qəsəbələrdə sözə, 
sənətə verilən qiymətdən riqqətə gəlir, müxtəlif yerlərdəki çıxış-
larında Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatını ləyaqətlə təmsil 
edir. 
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Bu cəhətdən Suriya səfərinin təəssüratları kimi qələmə alınan 
“Nəsimi kəlamının işığında” xatirə-oçerki daha çox diqqəti cəlb 
edir. Səfər zamanı Bəkir Nəbiyevi eşitdiyi bir hadisə daha çox 
mütəəssir edib. Məlum olur ki, Azərbaycan prezidenti İ.Əliyev Su-
riyaya yeni səfir təyin edəndə ona tapşırıb ki, mütləq Hələb şəhərinə 
gedib İ.Nəsiminin qəbrini ziyarət etsin, şairin qəbrinin üstünün 
götürülməsi, məqbərənin səhmana salınması, memorialın yerləşdiyi 
küçədə onun abidəsinin ucaldılması üçün hakimiyyət orqanları ilə 
danışıqlar aparsın. 

Hələbə çatan kimi Bəkir Nəbiyevin, eləcə də başqa nüma-
yəndə heyəti üzvlərinin üz tutduğu yer Nəsimi qəbri olur. Şairin 
məqbərəsinin ziyarəti maraqlı keçir. Nümayəndə heyətinin Azər-
baycandan gəldiyini eşidəndə hamı şairin doğma yurdu Şirvan 
haqqında müxtəlif suallar verir, Nəsimi qəbrinin müqəddəs ziyarət 
yeri olduğunu deyirlər. 

Azərbaycan şairinin qərib məzarı Bəkir Nəbiyevi sarsıdır, 
qəlbindən bir üşütmə keçir. Səfər təəssüratlarını qələmə alanda o 
həmin həyacanlı anları kədərlə xatırlayır: “Məqbərənin baş tərəfində 
təqribən bir metr qalınlığında hörülüb üstü yaşıl qumaşla örtürmüş 
qəbrə yaxınlaşırıq. İzah edə bilmədiyim çox qəribə duyğular 
yaşayır, həyacanlı hallar keçirirəm. Bir an elə bilirəm ki, atam 
Əhməd Molla Nəbi oğlunun məzarı önündəyəm. Mən 1937-ci il 
qurbanlarından olan atamın itgin məzarını görməmişəm. Onun qa-
lıb-qalmadığını 1942-ci ildə atam həlak olandan sonra bizə deyən 
olmayıb... Tək mənim yox, hamımızın mənəvi atamız olan Nəsi-
minin ruhuna fatihə oxuyuram. Azərbaycandan gələnlər də, bizi 
müşayiət edənlər də əllərini yuxarı qaldırıb vird edirlər. Şairin baş 
daşına əyilib onu öpürəm. Hamının gözləri yaşarmışdır. Səadət 
xanımın xəfif hıçqırığını eşidirəm...”.(96, 563) 

Səfər qeydləri içində B.Nəbiyev Əbdülfəttah Rəvvas Qələ-
çinin “Hələb yaqutu İmadəddin Nəsimi (771-830): həyatı, poeziyası 
və fəlsəfi fikirləri” monoqrafiyasına da münasibət bildirir. O kitabı 
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Azərbaycan – ərəb ədəbi əlaqələri üzrə mütəxəssis olan İmamverdi 
Həmidova tanış olmaq üçün verib. İmamverdi Həmidov Qələçinin 
kitabını ərəb ölkələrində böyük Azərbaycan şairi haqqında nəşr 
olunmuş ilk əsər olduğunu, kitabda Nəsiminin yaşadığı dövrün 
tarixi icmalının verildiyini, şairin həyatı, təsirləndiyi qaynaqlar, 
mövzu dairəsi, hürufiliyin mahiyyəti, şairin yaradıcılığında kamil 
insan problemi kimi məsələlərə toxunulduğunu söyləyib. 

Beşcildliyin IV cildi ayrı-ayrı dövlət xadimləri, şair və 
yazıçılar haqqında portret-oçerklərdən ibarətdir. Müəllifin «Sahilsiz 
dəniz» sərlövhəsi ilə təqdim etdiyi bu cild doğrudan da sahilsiz 
dənizi xatırladır. Heydər Əliyevdən də, Məmməd Əmin Rəsul-
zadədən də, Əhməd Cavaddan da, Məmməd Arazdan da yazanda 
Bəkir Nəbiyev həmişə öz elmi üslubuna, yaradıcılıq dəsti-xəttinə 
sadiq qalır; ədəbi-mənəvi dəyərlərə layiqli qiymət verir, hər bir 
şəxsiyyətin haqqını özünə qaytarır, nümunəvi, əxlaqlı bir mövqe 
nümayiş etdirir. Bu isə xüsusi qayğı və diqqət tələb edən məsələdir. 

Kitabın ümummilli liderimiz H.Əliyevlə başlanması təsadüfi 
deyil. Çoxlarının yaxından görmək və ünsiyyətdə olmaq imkanın-
dan məhrum olduğu Heydər Əliyevlə Bəkir Nəbiyev müxtəlif 
səviyyəli tədbirlərdə görüşüb, dəfələrlə qəbulunda olub, tövsiyə və 
tapşırıqlarını dinləyib, bir neçə dəfə xarici səfərlərə eyni təyyarədə 
gedib, canlı ünsiyyətdə olublar. Ona görə də «Heydər Əliyev 
haqqında etüdlər» məqaləsi canlı çıxıb, ən başlıcası H.Əliyevin icti-
mai-siyasi fəaliyyəti haqqında dolğun təsəvvür yaradılıb. Belə qəna-
ətə gəlinib ki, H.Əliyevin palitologiya, dövlət idarəçiliyi, iqtisa-
diyyat, bank-maliyyə və s. sahələrlə bağlı nitq və çıxışları, müla-
hizələri o qədər məzmunlu, əhatəlidir ki, onu XX əsrdə fəaliyyət 
göstərən çox az dövlət xadimi və siyasətçi ilə müqayisə etmək olar. 

H.Əliyevin elmə, incəsənətə, ədəbiyyata göstərdiyi qayğı və 
diqqət məqalənin mayasında dayanır. Burada görkəmli söz ustad-
larımızın həyat və yaradıcılığı ilə əlaqədar H.Əliyevin müdrik, 
peşəkar ədəbiyyatşünas fikirlərindən fərqlənməyən çıxışları şərh və 
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ətraflı təhlil olunur. «Heydər Əliyev haqqında etüdlər» portret-
oçerkində o təkcə siyasi xadim kimi deyil, həm də iman sahibi kimi 
diqqətə çatdırılır. Bildirilir ki, H.Əliyevin anadan olduğu ailədə 
Qurani-Kərimə dərin ehtiram olub. Hətta H.Əliyev görüşlərinin 
birində Məkkə səfəri zamanı etiraf edib ki, anası İzzət xanım orta 
məktəbin son sinfinə, kamal attestatı imtahanlarına gedəndə, ilk 
dəfə dövlət qulluğuna başlayanda oğluna allah kəlamı ilə xeyir-dua 
verib və evdən çıxanda həmişə onu Quranın altından keçirib. 

Məqalədə H.Əliyevin 60-cı və 90-cı illərdə hakimiyyətə gəl-
diyi dövrlərin dərin, hərtərəfli təhlili verilir. Müəllifin fikrincə, əgər 
60-cı illərin əvvəllərində, H.Əliyevin ilk dəfə hakimiyyətə gəldiyi 
illərdə iqtisadi tənəzzülə son qoyulması, cəmiyyətin bütün sahə-
lərində milli ruhun inkişafı və mənəviyyatın tərəqqisi daha çox 
xarakterik idisə, ikinci dəfə hakimiyyətə gəldiyi 90-cı illərdə dövlə-
timizin müstəqilliyini qoruyub saxlamaq, dövlət və ordu quru-
culuğunu başa çatdırmaq, Azərbaycanın xarici ölkələrlə balanslaş-
dırılmış siyasət aparmasını təmin etmək, təhsil və elm sahəsindəki 
islahatlarını həyata keçirmək məsələləri ön plana keçmişdi. 

Bəkir Nəbiyev məqalədə ümummilli liderimizin ədəbiyyat si-
yasətinə daha çox yer verib. «Kitabı-Dədə Qorqud» dastanlarının 
1300 illik yubileyində, N.Gəncəvinin, İ.Nəsiminin, Məhəmməd Fü-
zulinin, M.P.Vaqifin, H.Cavidin və başqalarının yubiley tədbirlə-
rində H.Əliyevin parlaq çıxışları, ədəbi şəxsiyyətlərə verilən yüksək 
qiymət «Heydər Əliyev haqqında etüdlər» yazısında öz əksini tapıb. 

M.Ə.Rəsulzadənin ictimai-ədəbi fəaliyyətini əhatə edən «Bay-
raq enmədi» portret-oçerki də oxucularda dərin iz buraxır, ilk müs-
təqil Azərbaycan Cümhuriyyəti yaradan tarixi şəxsiyyətin ictimai və 
ədəbi irsinə işıq salınır. Müxtəlif mənbələrə müraciət edən B.Nə-
biyev M.Ə.Rəsulzadə nəslinin acınacaqlı, faciəli taleyindən ürək 
ağrısı ilə bəhs edir, övladlarının sürgün taleyini oxuculara çatdırır. 

M.Ə.Rəsulzadənin bədii, publisistik fəaliyyətinə məqalədə da-
ha çox diqqət yetirilir. XX əsrin əvvəllərində nəşr olunan 
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«Hümmət», «Təkamül», «Yoldaş», «İrşad», «Tərəqqi» kimi mət-
buat orqanlarında dərc olunan, ədibin azadlıq ruhunda yazdığı 
məqalələrdən söhbət açılır, mühacirətdən əvvəlki və sonrakı publi-
sistikasının sənətkarlıq, ideya-məzmun xüsusiyyətləri təhlil olunur: 
«M.Ə.Rəsulzadənin yaradıcılığının baş mövzusu Azərbaycandır. 
Yəni o, məqalə və kitablarının başlığına çıxarıb-çıxarmamasından 
asılı olmayaraq, bütün əsərlərində Azərbaycanın tarixini, dilini, 
ədəbiyyatını, ədəbi-mədəni əlaqələrini, xalqımızın mənəvi gücünü, 
azadlıq eşqini, istiqlaliyyət əzmini tədqiq etmişdir. (96, 104) 

Bəkir Nəbiyev M.Ə.Rəsulzadənin bütün yaradıcılığını diq-
qətlə izlədikdən sonra, onu çox doğru olaraq «Azərbaycannamə» 
kimi qiymətləndirir, bu cəhətdən ədibin «Azərbaycan Cümhuriy-
yəti» (İstanbul, 1992, Bakı, 1990) monoqrafiyasının ictimai-ədəbi 
əhəmiyyətini kifayət qədər dəyərləndirir. Əsər bir də ona görə 
diqqətəlayiq hesab edilir ki, burada Romonovlar sülaləsinə son 
qoyan Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabının əsil mahiyyəti üzə çıxır, 
inqilabın nəticəsi kimi meydana gələn sosialist quruluşunun 
mürtəce xarakteri ifşa edilir. 

«Əsrimizin Səyavuşu» əsəri də B.Nəbiyevin məqaləsində öz 
qiymətini alıb. Müəllifə görə, «Əsrimizin Səyavuşu» bir də ona 
görə qiymətlidir ki, əsərdə nikbinlik, gələcəyə inam güclüdür. Digər 
tərəfdən, burada Azərbaycanın tarixi şöhrətindən, tanınmış qəhrə-
manlarından, ədib və şairlərindən, zəngin sərvətindən, demokratik 
dövlətindən daha çox, gələcəyə malik, davam edən, qarşısıalınmaz 
faktorlardan bəhs olunur. 

Nakam şairimiz Mikayıl Müşfiqin həyat və fəaliyyəti ilə bağlı 
olan «Ömür karvanı talan oldu…» məqaləsi haqqında ayrıca qeyd 
etmək istərdik. Çox dəqiq seçilən sərlövhələrin özü çox deyir və 
repressiyaya düçar olan bu gənc, istedadlı şairimizin qəmli taleyinə 
uyğun gəlir. Elmlə şeirin vəhdətindən yaranan məqalə demək olar 
ki, birnəfəsə oxunur. Cəmi 10 il müddətində ədəbi fəaliyyətə ömrü 
çatan M.Müşfiqi o, Şah İsmayılla, Bayronla, Lermontovla, M.Ə.Sa-
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birlə müqayisə edir. Bu şairlər M.Müşfiq kimi az yaşasalar da, 
zəngin bir irs qoyub getmişlər. Həmin ədəbi şəxsiyyətlərlə M.Müş-
fiq yaradıcılığı arasında maraqlı paralellər aparan ədəbiyyatşünas 
onun lirik qəhrəmanı ilə şair şəxsiyyəti arasındakı yaxınlığı, vəhdəti 
yüksək qiymətləndirir. 

Təbii istedadı, səmimiliyi M.Müşfiq yaradıcılığının önəmli 
cəhəti kimi göstərilir. Bəkir Nəbiyev şairin şeirlərinə ümumxalq 
sevgisini onun zəmanəsinin şairi olması, yenilikləri təkrarolunmaz 
poetik vasitələrlə qələmə alması ilə bağlayır: «Müşfiq yaradıcılığı 
dövrün bütün sərtliklərinə, gözlənilməz dönüşlərinə baxmayaraq, 
ona sığınıb öz sənət yolunu tutmuşdu. O, öz işi, əməli, nadir sənəti 
və istedadı ilə tərəddüd etmədən cəfakeş fəaliyyətini davam etdirir, 
gələcəyə ümid dolu nəzərlərlə baxırdı». (96, 314) 

Bəkir Nəbiyev şairin məhəbbət lirikasına da toxunur, bu cə-
hətdən M.Müşfiq poeziyasının ədəbiyyatımızda yeni hadisə olması-
nı etiraf edir. Belə fikir irəli sürür ki, onun lirik qəhrəmanı ən dərin 
şəxsi hislərini sevgilisinə etiraf etdiyi məqamlarda da öz ictimai 
duyğularına qanad verirdi və bu, onun lirikasının bədii tamlığına, 
vəhdətinə xələl gətirmirdi. Yerinə düşər deyək ki, Bəkir Nəbiyevin 
haqqında bəhs etdiyimiz bu yazısı M.Müşfiq poeziyasına həsr 
olunan ən yaxşı elmi əsərlərimizdəndir. 

Bəkir Nəbiyevin elmi üslubuna xas olan bir cəhət də var. O 
yeri düşəndə çox rahat şəkildə folklor texnologiyasından məharətlə 
istifadə edir. Bədii yaradıcılıq üçün daha uyarlı olan bu qaynaqdan 
adətən elmi irsdə az istifadə olunur. Lakin Bəkir Nəbiyev həmin 
imkandan bacarıqla faydalanır, bədii düşüncə faktlarını uğurlu for-
mada elmi yaradıcılığa gətirir. Fikir və düşüncələrinin, elmi konsep-
siyasının canlı, oxunaqlı, yaddaqalan olmasını təmin edir 

M.Muşfiq yaradıcılığından bəhs edən məqalə söylədikləri-
mizin nə dərəcə yerinə düşdüyünü sübut edir. Şairin bədii irsinin 
fərdi xüsusiyyətlərindən bəhs edən tənqidçi bildirir: «Müşfiq öz 
sənəti üçün vəzn məhdudluğu bilmirdi. Hecada da, əruzda da, 
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sərbəstdə də yazanda bir şair kimi onun, necə deyərlər, Araz 
aşığından idi, Kür topuğundan. Çünki vəzn, bölgülər, bəhrlər, 
ümumiyyətlə şeir ölçüləri Müşfiqdə bir əsas məsələyə – yeni 
yaradıcılıq qayəsinin, böyük fikirlərin, zərif duyğuların ifadəsinə 
xidmət edirdi» (96, 318). Şübhəsiz ki, M.Müşfiqin bütün janrlarda 
uğurla şeirlər yazmasını başqa söz və ifadələrlə də oxuculara 
çatdırmaq mümkün olardı. Lakin çox yerinə düşən «Araz aşığından, 
Kür topuğundan» atalar sözləri sanki deyilən fikrə pərçimlənir, 
onun rahat mənimsənilməsinə xidmət edir. 

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Bəkir Nəbiyevin F.Köçərli yara-
dıcılığı ilə bağlı olan namizədlik dissertasiyasının müzakirəsində 
Əbüləzəl Dəmirçizadə dissertantın ədəbiyyatşünaslıq sahəsindəki 
istedadını, problemə peşəkar yanaşmasını zaldakılara çatdırmaq 
üçün xalq deyimindən istifadə etmişdi: «Bəkir Nəbiyevin ilk 
çıxışını, opponentlərə cavabını dinlərkən mən bu qənaətə gəldim ki, 
dissertant Firidun bəy Köçərli ilə, habelə Azərbaycan ədəbiyyatı 
tarixinin müvafiq mərhələsi ilə əlaqədar olan bütün materialları çox 
dərindən öyrənmiş və bu barədə aydın təsəvvür əldə etmişdir. Belə 
bir ifadəni işlətməkdən özümü saxlaya bilmirəm. B.Nəbiyev öz 
tədqiqatı sahəsində özünü «suda balıq kimi» hiss edir. (83, 93) 

Suda balığın özünü necə hiss etməsi ilə Bəkir Nəbiyevin 
ədəbiyyatşünaslıqda özünü necə hiss etməsinin əlaqələndirilməsi, 
qarşılaşdırılması mətləbə aydınlıq gətirir, onun professionallığından 
xəbər verir. Bəkir Nəbiyev həmişə öz çiynini tənqid və ədəbiyyat-
şünaslığın ağır gələn tərəfinə söykəyir, ədəbiyyatımızın ümummilli 
problemlərinə daha çox meyl edir. Müxtəlif icmallarında, məqalə-
lərində, hətta hansısa əsərə yazdığı rəyində tədqiqat predmetini 
dərindən öyrənir, birtərəfli mövqedən uzaqlaşmağa çalışır, həmişə 
bir qayda olaraq obyektiv mövqedə dayanır. 

Beşcildliyin sonuncu cildi də bu cəhətdən istisna deyil. Ədə-
biyyatımızın bugünkü vəziyyəti, onun mərhələlərinin elmi tədqiqi, 
tənqid və ədəbiyyatşünaslığımızın nəzəriyyəsi, fəlsəfi, metodoloji 
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aspektləri sonuncu cildin əsas problematikasına daxildir. «Nəsrimiz 
bu gün» məqaləsi 60-80-ci illər bədii nəsrimizin öyrənilməsi ilə 
bağlıdır. Müəllif çalışır ki, vahid Azərbaycan nəsrinin vəziyyətinə 
aydınlıq gətirsin. Ədəbiyyatın əzəli məsələləri – mövzu, problem, 
qəhrəman, üslub, forma, təsvir və ifadə vasitələrinə milli nəsrin 
mövcud ədəbi faktları əsasında qiymət versin. Bu mənada o, 70-80-
ci illər nəsrimiziin V.Səmədoğlu, M.Süleymanlı, S.Səxavət kimi 
nümayəndələrinin fərdi sənətkarlıq xüsusiyyətlərini aydınlaşdır-
mağa nail olur, Əlibala Hacızadənin «Əfqanıstan» əsərini dost 
ölkəyə açılan qapı kimi qiymətləndirir. 

Hansı dövrdə yaranmasından asılı olmayaraq, B.Nəbiyev nəsri-
mizdə əxlaqi-mənəvi problemlərin qaldırılmasına həmişə müsbət 
yanaşır, insanın daxili aləminin bədii təsvirinə diqqət yetirir. S.Və-
liyevin «Daşlı bulaq», Q. İlkinin «Dəniz qapısı», H. Abbaszadənin 
«Əlibalanın ağır səfəri», Elçinin «Ağ dəvə», Y.Səmədoğlunun «Qətl 
günü» əsərlərini tərbiyəvi meyarlar baxımından fərqləndirir. 

Tarixi romanın müasir vəziyyəti, onun tipologiyası B.Nəbi-
yevi həmişə düşündürüb. Alimin haqqında bəhs etdiyimiz məqalə-
sində isə tarix vasitəsilə bədii təsəvvürün əhəmiyyəti haqqında 
maraqlı fikirlərlə qarşılaşırıq. Bəkir Nəbiyev tarixi əsər yazmağın 
çətinliklərini unutmur. O belə fikirləşir ki, tarixi mövzuda yazan 
sənətkar həm tarixi mənbələri yaxşı öyrənməli, həm də bədii təxəy-
yülünü işə salmalıdır. Bu cəhətdən o, C.Bərgüşadın «Sıyrılmış qı-
lınc» əsərinə xüsusi qiymət verir. Əsərdə iyirmi il xilafətə qarşı 
döyüşən, dəmir iradə sahibi olan Babəkin istiqlaliyyət uğrunda 
apardığı mübarizəsinin real, tarixi gerçəkliyə uyğun verilməsini 
müsbət hal kimi qiymətləndirir. 

Ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslığımızın fundamental elmi 
konsepsiyalarına, problemlərinə yeni münasibət bildirmək, onun 
inkişaf istiqamətlərinə və meyllərinə fəal reaksiya vermək Bəkir 
Nəbiyevin son onilliklərdəki fəaliyyətində gözə daha çox dəyir. 
Xüsusən, 90-cı illərdən o bu ehtiyacın ödənməsi yolunda hamıdan 
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çox işləyir, yeni ictimai şəraitdə ədəbiyyat tarixinin dövrləşdiril-
məsi, ədəbiyyat tarixi konsepsiyasının hazırlanması, Nizami adına 
Ədəbiyyat İnstitunda humanitar elm sahələrinin kompleks elmi 
tədqiqat proqramlarının əlaqələndirilməsində müasir ədəbiyyatşü-
naslığımızın patriarxı kimi üzərinə düşən vəzifənin öhdəsindən 
ləyaqətlə gəlirdi. 

«Ədəbiyyat elmi: Uğurlar, problemlər, perspektivlər» məqa-
ləsi son onillikdə tənqid və ədəbiyyatşünaslığımızın metodoloji 
konsepsiyasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə qələmə alınan funda-
mental tədqiqat əsərlərimizdən ən qiymətlisidir. Məqalədə ədəbiy-
yatşünaslığımızın çağdaş yaradıcılıq axtarışlarına dünyada baş 
verən qlobal ictimai-siyasi proseslər fonunda yanaşılır. Ədəbiyyat 
elminin inkişafının potensial imkanları axtarılır. 

Tənqid və ədəbiyyatşünaslığımızın müxtəlif mərhələlərini sə-
ciyyələndirən tədqiqatçı bu fikirdədir ki, sovet dövrü ədəbiyyatşü-
naslığında həmin dövrün bədii irsinin tədqiqinə və təbliğinə daha 
çox üstünlük verilirdisə, müstəqillik illərində tədqiqat istiqamətləri-
nin əsasında folklor və klassik irsin öyrənilməsi başlıca problem 
kimi nəzərdən keçirilir, mədəniyyət tariximizin bir qolunu təşkil 
edən möhtəşəm ədəbi abidələrə maraq həmişəkindən daha çox özü-
nü hiss etdirir. 

Bəkir Nəbiyev yaranmış şəraitdə elmi tədqiqat mövzularının 
Azərbaycanın mövcud mənəvi-siyasi vəziyyəti ilə əlaqələndiril-
məsini zəruri bir vəzifə kimi ortaya qoyur, vaxtilə bir sıra ideoloji 
prinsip əsasında işlənən, imperiya maraqlarına xidmət edən tədqiqat 
işlərinin yerinə milli ədəbiyyatın tədqiqinin metodoloji istiqamət-
lərinə daha çox diqqət yetirilməsini vacib hesab edir. 

«Ədəbiyyat elmi: Uğurlar, problemlər, perspektivlər» yazısın-
da poetika məsələləri də kənarda qalmır. O belə qənaətə gəlir ki, 
ədəbiyyat məsələlərinin yalnız ictimai-tarixi planda götürülməsi 
düzgün olmayan ədəbi mövqe ilə nəticələnir. Ədəbi hadisələr həm 
də estetik prinsiplər əsasında qiymətləndirilməlidir. Nəzəri mənbə-
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lərdən və ədəbiyyatlardan bilirik ki, bədii təfəkkür ictimai şüurun 
bir hissəsidir, məfkurə vasitəsidir. Heç bir dövrdə yaradıcı şəxsiyyət 
ictimai mübarizələrdən, fəal sənətkar mövqeyindən kənarda qal-
mayıb. Hətta yazıçı müdaxiləsinə o qədər də ehtiyac hiss edilməyən 
dramaturgiyada da sənətkar mövqeyi özünü göstərir. Baxmayaraq 
ki, böyük sənətkarlar həmişə açıq tendensiyaya çox meyl etmir, 
bitərəf qalmağa üstünlük verirlər. Müstəqilliyimizin, dövlət 
quruculuğumuzun yeni mərhələsində isə yazıçı mövqeyinə daha çox 
ehtiyac duyulur. Bəkir Nəbiyev dövlətçiliyimizin əsasında dayanan 
azərbaycançılıq məfkurəsinin humanitar düşüncədə aparıcı roluna 
xüsusi əhəmiyyət verir, professional elmi təfəkkürdə azərbaycan-
şünaslığın yerini və rolunu müəyyənləşdirməyə çalışır. O, azərbay-
canşünaslıq deyəndə, onu milli ənənədən, kökdən, genetik koddan 
təcrid etmir, Azərbaycan folklorunun, klassik ədəbiyyatın, çağdaş 
ədəbi irsin ümumtürk ədəbi dəyərləri kontekstində tədqiq edilməsini 
başlıca prinsip kimi qəbul edir. Türk ədəbiyyatlarının müştərək 
inkişaf etdiyi dövrlərin, abidələrin və şəxsiyyətlərin araşdırılmasına 
diqqət yetirir. Türk-islam mədəniyyətinin formalaşması, bu prosesə 
təsir edən amillər, qədim türk ədəbiyyatından islam məfkurəli 
ədəbiyyata keçidin mahiyyəti «Ədəbiyyat elmi: Uğurlar, prob-
lemlər, perspektivlər» məqaləsində ardıcıllıqla tədqiqata gətirilir. 

İki minilliyin keçidində, iki yüzilliyin qovşağında ictimai-
siyasi, ədəbi-mədəni proseslər çox surətlə inkişaf edir. Sivilizasi-
yaların toqquşmasından daha çox onların qovuşması, inteqrasiyası 
müşahidə olunur. 70 il ədəbiyyatımızı, ədəbi fikrimizi dar çərçivəyə 
salan ideoloji yasaqlar aradan götürülür. Təbii ki, bir əsrə yaxın 
davam edən ədəbi mərhələnin bədii, elmi həqiqətlərinə yenidən 
qayıtmaq, ədəbi şəxsiyyətlərə müasir ədəbiyyatşünaslığın nailiyyət-
ləri baxımından qiymət vermək, ədəbi mərhələlərin, dövrlərin səciy-
yəvi xüsusiyyətlərini, milli ənənələrlə, dünya və Qərbi Avropa 
mədəniyyəti ilə əlaqələrini obyektiv – tarixi mövqedən öyrənmək 
zərurəti yaranıb. «Ədəbiyyat elmi: Uğurlar, problemlər, perspektiv-
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lər» məqaləsi bu cəhətdən çox əhəmiyyətlidir. Bəkir Nəbiyev son 
iki əsri – XIX və XX əsri vahid ədəbi-tarixi dövrün iki mərhələsi 
kimi diqqətdə saxlayır, XX əsr ədəbiyyatımızın və ədəbiyyat-
şünaslığımızın ideya-bədii, metodoloji axtarışlarına aydınlıq gətirir, 
ədəbi prosesdə özünü göstərən yeniliklərə qiymət verir. 

Ədəbiyyatımız, mədəniyyətimiz qarşısında Bəkir Nəbiyevin 
ən böyük xidmətlərindən biri çoxcildlik yeni ədəbiyyat tarixinin 
hazırlanmasıdır. Çoxcildliyin ilk cildinin hazırlanmasından onun 
artıq üç cildinin nəşr olunmasına qədərki vaxtda da o yeni ədəbiyyat 
tarixi konsepsiyası üzərində işləyir, bir müəllif, redaktor kimi bu 
sahədə üzərinə düşən vəzifənin öhdəsindən ləyaqətlə gəlməyə çalı-
şır. Beşcildliyin sonuncu cildində tənqidçi bu məsələyə yenidən 
qayıtmışdır. O təəssüf hissi ilə qeyd edir ki, çoxcildliyin birinci 
cildinin çapından üç il keçməsinə baxmayaraq, bu barədə qəzet və 
jurnallarda müfəssəl mütəxəssis rəyi söylənməyib. 

Çoxcildliyin ədəbi-tarixi əhəmiyyətini, ədəbiyyatşünaslıq 
tarixindəki yerini müəyyənləşdirmək üçün Bəkir Nəbiyev ədəbiyyat 
tarixçiliyimizə qayıdır, onun zəngin ənənələri barədə məlumat verir. 
İlk peşəkar ədəbiyyatşünasımız olan F.Köçərlinin ədəbiyyat tarixinə 
yeni qiymət verir. Onun ədəbiyyatşünaslıq ənənələrinin davam-
çılarının ədəbiyyatımız qarşısındakı xidmətlərini yada salır, sovet 
dövründə işıq üzü görən ikicildlik «Müxtəsər Azərbaycan ədəbiy-
yatı tarixi»nin, üçcildlik «Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi»nin və iki 
cildlik «Azərbaycan sovet ədəbiyyatı tarixi»nin elmi əhəmiyyə-
tindən danışır: «Bu əsərlər zamanla şərtlənən müəyyən qüsurlarına 
baxmayaraq, öz dövrü üçün böyük elmi nailiyyət idi və bir sıra 
konseptual və tarixi-xronoloji məsələlərin, zəngin ədəbi faktların 
şərhi baxımından öz elmi dəyərini bu gün də qoruyub saxlamaqda-
dır. Ancaq ötən onilliklər ərzində aparılmış bir çox yeni araşdır-
maların nəticələri, ədəbi-tarixi məqamların daha obyektiv meyar-
larla dəyərləndirmə imkanlarının yaranması, başlıcası isə, ədəbi 
irsin müstəqil dövlətçilik və milli ideologiya prizmasından 
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işıqlandırılması zərurəti ədəbiyyat tariximizi yenidən hazırlamağın 
vacibliyini qarşıya qoymuş və Ədəbiyyat İnstitutu özünün çoxillik 
elmi təcrübəsinə və kadr potensialına güvənərək «Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixi»nin növbəti nəşrini elmi-ədəbi ictimaiyyətə təqdim 
etməyə başlamışdır.» (97, 185-186) 

Beləliklə, məqalədə yeni ədəbiyyat tarixinin vəzifələri, ha-
zırlanma prinsipləri, məfkurəvi cəhətləri müəyyənləşdirilir, ədəbiy-
yat tarixçiliyi ənənələrindəki problemlərə bir daha qayıdılır, hətta bu 
sahəyə yeni nəzərlə baxmağın vacibliyi önə çəkilir. Çox doğru 
olaraq göstərilir ki, ictimai-siyasi hadisələrin təsiri nəticəsində 
ideoloji istiqamətin yeni, daha obyektiv kurs götürməsi nəticəsində 
ədəbi əsərlərə, şəxsiyyət və hadisələrə yanaşma metodologiyası da 
dəyişib və ədəbiyyat tarixçiliyində irs-varislik meyarı ciddi təbəddü-
lata uğrayıb. Müstəqillik əldə etməyimiz mənəviyyat hadisəsi olan 
ədəbiyyata da yeni nəzərlə yanaşmağı tələb edir. 

Bəkir Nəbiyev ədəbi ənənələrə söykənməyi vacib hesab 
etməklə yanaşı, yeni dövrün, müstəqilliyin imkanlarının və reallığı-
nın ədəbiyyat tarixi konsepsiyasının hazırlanmasında nəzərə alın-
masını başlıca şərt kimi irəli sürür. Yeni ədəbiyyat tarixi, hər şeydən 
əvvəl, sovetlərin sərt ideoloji qadağalarından təmizlənməsi baxı-
mından yüksək qiymətləndirilir. Xüsusilə, son ədəbiyyat tarixində 
1918-1920-ci illər ədəbiyyatımıza ayrıca diqqət yetirilməsi, Cümhu-
riyyət dövrü bədii təcrübəmizin, repressiyaya məruz qalan sənətkar-
larımızın yaradıcılığının marksist ədəbi qəlibləri əsasında, sinfi 
mübarizə sxeması üzrə deyil, ədəbiyyatın özünəməxsus qanunauy-
ğunluqları əsasında tədqiqini razılıq hissi ilə qarşılayır. 

Müasir ədəbi proses, onun aparıcı ədəbi simalarının yaradıcılıq 
axtarışları Bəkir Nəbiyevi ciddi düşündürür. Bir tənqidçi kimi o hə-
mişə yeni yaranan əsərlərlə nəfəs alır, yeni ədəbi hadisəni çox vaxt o 
«qeydə alır», həmin əsərin məziyyətləri barədə mətbuatda fikrini bil-
dirir. Bu mənada yazıçı Anar haqqındakı yazıları tədqiqat baxımın-
dan maraqlıdır. «Ədəbiyyatımızın Anar fenomeni» məqaləsinə nəzər 
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yetirdikdə görürük ki, tənqidçi onun intellektual səviyyəsinə daha çox 
güvənir, eyni zamanda bir sənətkarın yaradıcılıq yolunu işıqlandır-
maqla yanaşı, onun mənsub olduğu ədəbi nəslin ədəbiyyatımızda 
yeni mərhələnin başlanmasına təkan verdiyini təsdiqləyir. 

Məqalədə ədəbi tənqidimizdə yeni nəsil kimi qəbul edilən   
60-cı illərdə ədəbiyyata gələn gənc yazıçıların ehkamçı sovet bədii 
düşüncə tərzindən xilas olması, milli dəyərlərə, ümumbəşəri meyar-
lara əsaslanması yeni ədəbi hadisə kimi qəbul edilir. Sıravi, sadə 
insanlara məhəbbətini, adiliyin qayğı və problemlərini zamanın 
axarında dərk etmək 60-cı illər ədəbi nəslinin əsas yaradıcılıq isti-
qaməti kimi diqqət mərkəzinə gətirilir. 

Beşcildliyin müxtəlif yerlərində Bəkir Nəbiyev universitet və 
sənət müəllimlərini tez-tez qədirşünaslıqla xatırlayır, ayrı-ayrı mə-
qalələrində onların ədəbi portretini cızmağa çalışır. Sonuncu cild də 
bu nöqteyi-nəzərdən istisna deyil. M.C.Paşayev akademik Bəkir 
Nəbiyevin ən sevimli müəllimlərindən biri olub. Öz tələbəsinin elmi 
uğurları M.C.Paşayevi həmişə sevindirib, elmi axtarışlarını izləyib, 
yeri düşəndə yeni çap olunan əsərlərinə münasibət bildiribdir: 
«Bəkir Nəbiyev müasir ədəbi prosesi diqqətlə izləyən bir tənqidçi 
kimi tanınır. Təsadüfi deyil ki, onun müasir roman və müsbət qəhrə-
man, nəsrimizdə konflikt və xarakterin ifadə tərzi, psixoloji təhlil 
kimi yaradıcılıq problemlərinə dair mülahizələrində yorulmaz bir 
tədqiqatçının əməyilə yanaşı, fəal bir tənqidçinin təfəkkürü də özü-
nü göstərir». (83, 101) 

Sonuncu cildin ən yaxşı materiallarından olan «Nadir istedad» 
məqaləsi görkəmli Azərbaycan yazıçısı, ədəbiyyatşünası və peda-
qoqu M.C.Paşayevin həyat və yaradıcılıq yolunu əhatə edir. Ədibin 
40 illik yaradıcılıq axtarışlarını izləyən tənqidçi onun roman və 
hekayələrinin, elmi əsərlərinin özünəməxsus cəhətlərini peşəkar 
tənqidçi vərdişləri ilə açıqlayır. 

Bəzi tədqiqatçılar obyektiv münasibətdən çox subyektiv 
mülahizələrinə qol-qanad verir, sosializm dövrü reallıqlarından bəhs 
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edən əsərləri fərqləndirmədən sovet dövründə yaranan əsərlərin 
hamısını ideologiyaya xidmətdə suçlayırlar. Unudurlar ki, C.Məm-
mədquluzadə də, C.Cabbarlı da, Ə.Haqverdiyev də yaradıcılığının 
kamillik mərhələsinə həmin dövrdə çatıblar, 20-30-cu illərdə Sovet 
varlığında baş verən prosesləri bədii ədəbiyyata gətiriblər. İndi bu 
gün heç kim deyə bilməz ki, həmin əbiblər cani-dildən sovet quru-
luşunu birmənalı olaraq qəbul edib, sovetlərin antitürk siyasətini 
alqışlayıblar. 

Bu gün orta və ali məktəblərimizin tədris proqramlarından C. 
Cabbarlının «Almaz» (1930), «1905-ci ildə» (1931) əsərlərini çıxa-
rıblar. Halbuki 30-cu illərdə sovetlərin kollektivləşmə adı ilə xalqın 
var dövlətini əllərindən almasını «Almaz» pyesi kimi heç bir əsər 
açıq-aydın səhnəyə gətirməyib. «1905-ci ildə» əsərini diqqətlə 
oxuyan hər kəs görür ki, C.Cabbarlı rus imperiyasının iç üzünü necə 
açıb göstərir. Hətta surətlərdən biri üzünü erməniyə tutaraq deyir ki, 
erməni köpəkoğlu, gəmidə oturub gəmiçi ilə dava edirsən? 

30-cu illərin ağır repressiya illərində, Bakıda ermənilərin at 
oynatdığı dövrdə bu cür sözləri dilə gətirmək yazıçıdan hünər və 
cəsarət tələb edirdi. Bu cür yazıçılardan biri də M.C.Paşayev idi ki, 
Bəkir Nəbiyev «Nadir istedad» məqaləsində ədibin yaradıcılığının 
özəl xüsusiyyətlərini, mahiyyətini oxuculara çatdırmağa nail olub. 
Bəkir Nəbiyevə görə, Mir Cəlal əsərlərinin heç birində publisistik 
ricətlərə çıxmır, dövrün tarixi-siyasi icmalını vermir, 30-cü illərin 
sərt həyat həqiqətlərini oxuculara bədii detallar vasitəsi ilə çatdırır. 
O ancaq təsvir etmir, nəticə çıxartmağı oxucunun öz öhdəsinə 
buraxır. Mir Cəlalın istər romanlarında, istərsə də povest və 
hekayələrində açıq tendensiya yer yoxdur. 
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4.4. Elmi və poetik təfəkkürün vəhdəti 

 
 
Bəkir Nəbiyev işləməkdən, yazmaqdan, ardıcıl tədqiqat işləri 

aparmaqdan zövq alan tənqidçidir. Bu mənada onu heç kəslə 
müqayisə etmək olmaz. Nəşr olunan çoxsaylı kitablarını, müxtəlif 
mətbuat orqanlarında dərc olunan məqalələrini hesaba alsaq, demək 
olar ki, o hər gün elmi yaradıcılıqla məşğul olub. Beşcildlikdən 
sonra yeni bir kitabının – «Şeirlə elm qovuşanda» əsərinin meydana 
çıxması yazdıqlarımızın əyani sübutudur. Kitabın sərlövhəsi Tey-
mur Kərimlinin poeziyası haqqında yazdığı məqaləsinin adından 
götürülüb. Ancaq belə demək mümkündür ki, elmlə poeziyanın 
qovuşması həm də Bəkir Nəbiyevin elmi üslubuna xas olan 
xüsusiyyətdir. Alimin elmi irsi dərin elmi təfəkkürün məhsulu olsa 
da, şeir kimi rəvan, axıcıdır. Geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tu-
tulub. Ona görə də həm ədəbiyyat mütəxəssisləri, həm də geniş 
oxucu kütləsi tərəfindən maraqlı qarşılanır. 

«Elmlə şeir qovuşanda» kitabı Bəkir Nəbiyevin başqa cildləri 
kimi universal xarakter daşıyır, ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünas-
lığımıza metodoloji istiqamət vermək, çağdaş humanitar fikrin inki-
şafında onun yerini və rolunu müəyyənləşdirmək baxımından maraq 
doğurur. Burada ədəbi tənqidimizin sonuncu magikanının, ədəbiy-
yatşünaslığımızın patriarxının yaşının və ömrünün zirvəsindən 
keçdiyi yola bir daha nəzər yetirdiyini görürük. O, səliqə-sahmanlı 
tənqidçi təfəkkürü ilə ədəbiyyat tariximizə nəzər yetirir, ədəbi 
prosesin nəbzini tutmağa meyl edir.  

Materialların əksəriyyəti son illərin məhsuludur, müxtəlif elmi 
müzakirə, konfrans və yığıncaqlarda söylədiyi fikirlərdən ibarətdir. 
Mövzular rəngarəng olduğu kimi, problematika da genişdir. Lakin 
diqqət yetirəndə görmək olur ki, tənqid və ədəbiyyatşünaslığımızın 
köklü problemləri, onun bu gününə, sabahına qayğılı münasibət 
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Bəkir Nəbiyevi daha çox düşündürür. O çalışır ki, ədəbiyyat elmi-
miz sağlam əllərdə, doğru yolda olsun. Hansı mövzuda yazma-
sından asılı olmayaraq, hiss olunur ki, toxunduğu mövzunu mükəm-
məl bilir, həmişə obyektivliyi qoruyub saxlamağa çalışır. İstənilən 
halda, xalqın, dövlətin, ədəbiyyatın mənafeyi öndə dayanır. 

Bəkir Nəbiyev ictimai əhəmiyyətli mövzulara, problemlərə üz 
tutur, ümumxalq əhəmiyyətli ədəbi hadisələrə, bədii faktlara üstün-
lük verir. Əvvəlcədən qeyd edək ki, kitaba Vilayət Quliyev mükəm-
məl, dəyərli bir müqəddimə yazıb. Cəmi bir neçə səhifədən ibarət 
olan bu müqəddimə alimin ədəbi portretinə xeyli əlavələr edir. Biz 
müqəddimədə yalnız professional bir tənqidçinin, ictimai xadimin, 
ədəbiyyatşünasın portret cizgiləri ilə tanış olmuruq, eyni zamanda 
yüzlərlə tələbənin müəlliminin, elm təşkilatçısının, sadiq dostun, 
xeyirxah və səmimi insanın nurlu siması gözümüzün önünə gəlir. 

Vilayət Quliyev müəlliminin ədəbi portretini bu cür verir: 
«Əlliyə yaxın kitab, yüzlərlə məqalə, onlarla namizədlik və doktor-
luq dissertasiyasına rəhbərlik, neçə-neçə beynəlxalq elmi toplan-
tılarda iştirak… bunlar Bəkir müəllimin gördüyü genişmiqyaslı 
işlərin yalnız bir hissəsidir. Şübhəsiz, bura orta məktəblər üçün 
yüksək səriştə və zövqlə yazılan kitablarını, muzey və bələdçilərini, 
tematik müntəxəbatları da əlavə etmək lazımdır. Rusiyada, Türki-
yədə, İranda nəşr olunması, ayrı-ayrı elmi məqalələrin müxtəlif 
dünya dillərinə çevrilməsi Akademik Bəkir Nəbiyev yaradıcılığının 
coğrafiyası və milli mədəniyyətimizi tanıtma arealının genişliyi 
haqqında təsəvvür yaradır. (88, 13) 

Kitabın ilk məqaləsi çox şey deyir. «Ədəbiyyatşünaslıq çağ-
daş humanitar düşüncə axarında» sərlövhəsini burada başqa yazıla-
rın da açarı hesab etmək olar. N.Gəncəvi, Q.Zakir, M.F.Axundzadə, 
M.C.Paşayev, Y.Qarayevdən də yazanda «humanitar düşüncə axa-
rı»nda yeni cığır açır, milli müstəqilliyin yaratdığı şəraitdən bəhrə-
lənərək elmi-nəzəri yaradıcılıq axtarışlarını bütöv konsepsiya səviy-
yəsinə yüksəldir, dünya ədəbiyyatı tarixi səviyyəsində milli 
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ədəbiyyat tarixinin öyrənilməsində öz sözünü deyir. 
Tənqidçini narahat edən məsələlər qlobal miqyaslıdır. Ayrı-

ayrı elm sahələrinə nüfuz edən qloballaşmaya da müəllif həmin 
kontekstdən yanaşır, onun imkanlarını qiymətləndirməklə yanaşı, 
xalqın tarixi-mənəvi yaddaşından keçdiyini də yada salır. Əsrlər 
boyu siyasi qəliblər, elmi-nəzəri stereotiplər nəticəsində bir-birindən 
ayrı düşmüş şəkildə tədqiq olunan ədəbiyyatların, mədəniyyətlərin 
ünsiyyətini vacib sayır, nəzəri fikir sahəsindəki tarixi təcrübəni 
ümumiləşdirməyi, elmi fikrin inkişafını şərtləndirən cəhətləri üzə 
çıxarmağı, metodoloji istiqamətləri müəyyənləşdirməyi təklif edir. 
Ən başlıcası isə o, humanitar elmin nailiyyətlərinə, onun mövcud 
vəziyyətinə, dünya elmi ilə inteqrasiya problemlərinə müasir Azər-
baycan ictimai-mədəni reallıqlarından qiymət verir, Azərbaycan 
tənqid və ədəbiyyatşünaslığının mövcud problemlərinə dünya hu-
manitar fikrindəki elmi-nəzəri məktəblər, konsepsiyalar səviyyəsin-
də münasibət ifadə edir. 

«Ədəbiyyatşünaslıq çağdaş humanitar düşüncə axarında» 
məqaləsində müəllif müasir tənqid və ədəbiyyatşünaslığın forma-
struktur perspektivlərini yaddan çıxarmır, elmi-nəzəri fikrin bədii-
publisistik materiallarla vəhdətini vacib amil hesab edir. Bu cəhət-
dən «Molla Nəsrəddin» və «Füyuzat» jurnallarının transliterasiya 
nəşrini yüksək qiymətləndirir. XX əsrdə Azərbaycan xalqının 
dünyagörüşünün formalaşmasında, milli azadlıq ideyalarının geniş-
lənməsində həmin jurnalların böyük xidmət göstərdiyini yada salır. 

Bildiyimiz kimi Azərbaycan, eləcə də Yaxın və Orta Şərq 
ədəbiyyatı muğamla birbaşa bağlıdır. Ədəbiyyatşünaslarımız və 
musiqi nəzəriyyəçilərimiz zaman-zaman bu əlaqənin, vəhdətin 
mahiyyətinə enməyə çalışmış, öz tədqiqatlarında poeziya və muğam 
ənənələrinin əlaqəsinə xüsusi yer vermişlər. Bəkir Nəbiyev «Klassik 
Azərbaycan poeziyası və Muğam» yazısında həmin tendensiyanı 
davam etdirir, müasir qloballaşmanın, inteqrasiyasının mövcud 
reallıqları şəraitində milli dəyərlərimizin bu iki sahəsi arasındakı 
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əlaqələrə yeni nəfəs verir. 
Tədqiqatçı fikrinin təsdiqi üçün folklor qaynaqlarımıza, 

«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarına müraciət edir. Onlarda «aldı, 
görək nə dedi» ifadəsini, nəsr-şeir əvəzlənmələrini, bu deyimi 
dinləyicilərə çatdırmaq prosesində musiqili təqdimata ehtiyacı 
poeziya ilə muğamın vəhdətinə əyani nümunə kimi göstərir. Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO xoş məramlı səfiri, millət 
vəkili Mehriban xanım Əliyevanın Azərbaycan muğamına verdiyi 
önəmdən, onun təbliği yolunda gördüyü sistemli işlərdən məmnun 
qalan Bəkir Nəbiyev belə qənaətə gəlir ki, musiqi kimi klassik 
poeziya da hər şeydən öncə ahəngdarlıq, ritm, daxili nizam üzərində 
qurulub. Məqalədə N.Gəncəvi, M.Füzuli, S.Vurğun, M.Şəhriyar, 
Ə.Vahid və s. şairlərimizin musiqi ilə, o cümlədən muğam yaradı-
cılığı ilə əlaqələri konkret faktlar əsasında öyrənilir. 

Ədəbiyyat tariximizin müxtəlif mərhələləri, onun ayrı-ayrı 
ədəbi şəxsiyyətləri ilə bağlı ədəbi-tarixi faktlar, ədəbi mərhələlərin 
spesifik və tipoloji xüsusiyyətləri indiyə qədər kifayət qədər tədqiq 
olunub. Həqiqət naminə deyək ki, bu uzunmüddətli vaxt, professio-
nal ədəbiyyatşünaslıq axtarışları tələb edən tədqiqat işləri və nəzəri 
ümumiləşdirmələr sovet hakimiyyəti dövründə sistemli şəkildə hə-
yata keçirilib. Əldə olunan ədəbiyyat tarixləri, monoqrafiyalar, 
dissertasiyalar, dərsliklər, elmi məqalələr bunu bir daha təsdiqləyir. 

Ancaq təəssüf ki, həmin çoxsaylı materiallar ədəbiyyat tarixi-
mizi tam əhatə etmir. Marksist tənqid və ədəbiyyatşünaslıq ədəbi 
irsə sinfi nöqteyi-nəzərdən, ideoloji prinsiplərdən yanaşdığına görə 
bir çox hallarda ədəbiyyat tarixi faktları siyasiləşdirilib və ya 
saxtalaşdırılıb. Bir çox ədəbi-tarixi faktlar ideoloji yönümdən ədə-
biyyat tarixlərinə salınmayıb. Ədəbi cərəyanlar və məktəblərin ma-
hiyyəti təhrif olunub. 

Milli şüur, ümumxalq mənafeyi ilə bağlı olan bir sıra ədəbi 
nümunələr «mürtəce», «sinfi nöqteyi-nəzərdən yararsız» hesab edi-
lərək ədəbiyyat tarixindən uzaqlaşdırılıb. Son dərəcədə siyasiləş-
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dirilən, ideologiya çərçivəsinə salınan ədəbiyyat tariximizə, onun 
ayrı-ayrı dövrlərinə yenidən qayıtmaq, müasir dünya ədəbiyyat-
şünaslığı mövqeyindən milli bədii düşüncəmizə obyektiv- tarixi 
qiymət vermək ciddi bir ədəbiyyatşünaslıq vəzifəsi kimi meydana 
çıxıb. Bəkir Nəbiyevin «Elmlə şeir qovuşanda» kitabındakı «Avro-
pa mədəniyyətinə açılan pəncərə» məqaləsi məhz həmin ədəbi zəru-
rətin nəticəsində meydana çıxıb. Məqalə Teymur Kərimli ilə müş-
tərək yazılıb. Burada XIX əsr ədəbiyyatımızın meydana çıxmasını 
şərtləndirən ictimai-tarixi şəraitə geniş nəzər yetirilir. Rusiyanın 
Azərbaycanı işğal etməsinin siyasi, ictimai, ədəbi nəticələrinə yeni 
qiymət verilir. İşğal faktının ədəbi-tarixi prosesi irəli aparan və 
yaxud onu ləngidən cəhətləri real faktlar əsasında izah edilir. 

Kitabda XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı dövr və zaman 
müstəvisində iki mərhələyə ayrılır; 1) XIX əsrin I yarısında Azər-
baycan ədəbiyyatı; 2) XIX əsrin II yarısında Azərbaycan ədəbiyyatı. 
Hər iki mərhələnin həm bir-biri ilə, ədəbi ənənələrlə, müasir tipli 
Qərbi Avropa ədəbiyyatı ilə əlaqələrinə xüsusi qayğı ilə yanaşılıb, 
yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatının özünəməxsus xüsusiyyətləri, 
ədəbi şəxsiyyətləri, milli ədəbi düşüncənin realist tipli ədəbiyyata 
qovuşması, onun regional keyfiyyətləri yeni metodoloji mövqedən 
diqqətlə tədqiqat mərkəzinə gətirilib. Klassik Azərbaycan və Şərq 
ədəbiyyatında ancaq mistik cəhətlər axtaran Avropasentrist mürtəce 
nəzəriyyələri tənqid edən məqalədə ümumşərq, ümummüsəlman 
mədəniyyətinin dünyəvi mahiyyətinə nüfuz edilir, bütün bunların 
XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatına ənənəvi təsiri tədqiqat prizma-
sından keçirilir. 

Avropa ədəbiyyatşünaslığında bəzi hallarda klassik Şərq 
romantik ədəbiyyatında sufizmi birtərəfli qiymətləndirilmiş, ona 
ancaq dini-mistik libas biçilmişdir. Bu mənada məqalədə opponent-
lərə tutarlı cavab tapmaq mümkündür. Məqalədə məhəbbətə dərin 
dini-fəlsəfi və etik məna verən, insanın daxili mənəvi-əxlaqi xü-
susiyyətlərini təkmilləşdirən, ilahi səviyyəyə yüksəldilən Şərq 
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ədəbiyyatının, o cümlədən klassik Azərbaycan romantik poeziya-
sının Zikri Ərdəbili, Heyran xanım və Ə.Nəbati yaradıcılığına ən-
ənəvi təsiri düzgün mövqedən izah edilir. A.Bakıxanov, M.Ş.Vazeh, 
Q.Zakir, Ə.Nəbati yaradıcılığından bəhs edən hissələrdə də ədəbi-
tarixi prosesə obyektiv və gerçək meyarlarla yanaşmanın parlaq 
nümunəsi qarşımızda dayanır. Onların poetik nümunələri bir qayda 
olaraq klassik Azərbaycan və Şərq ədəbiyyatı kontekstində tədqiqat 
predmeti kimi götürülür. 

Yeni dövr ədəbiyyatı və klassik ədəbi ənənələr problemindən 
bəhs edərkən şifahi xalq ədəbiyyatı faktoru da əsas amil kimi ortaya 
qoyulur. Q.Zakir, Ə.Nəbati, A.Pəri, K.Salik, Ə.Qaracadağı kimi 
şairlərin yaradıcılığında şifahi xalq ədəbiyyatı ənənələrinin yaşadığı, 
bu cəhətdən M.V.Vidadi, M.P.Vaqif yaradıcılığının daha irəli 
getdiyi haqqında obyektiv fikir formalaşdırılır, onların əsərlərindəki 
dünyəvi dəyərlər aşkara çıxarılır. «Bu şairlərin xalq şeiri üslubunda 
yazılmış lirik əsərləri əsasən dünyəvi mahiyyətin, real gözəlin, 
aşiqin hiss və həyəcanlarının, eləcə də ürəkaçan təbiət mənzərə-
lərinin təsvir və tərənnümünə həsr olunmuşdur.» (88, 70) 

Məqalədə XIX əsr satirik şeirinin yaranması və formalaşması, 
ayrıca bir bədii istiqamət təşkil etməsi, onun meydana çıxmasını 
şərtləndirən amillər tədqiqatdan kənarda qalmır. Belə qənaətə 
gəlinir ki, məmurların Azərbaycandakı özbaşınalığı, yerli hakimiy-
yətin, imtiyazlı təbəqənin xalqa zülm etməsi ictimai satiranın yaran-
masına təkan verib. İctimai və sosial bəlalara kəskin tənqidi müna-
sibət bəslənməsi baxımından Q.Zakir, B.Şakir və M.B.Nadim 
yaradıcılığı xüsusilə fərqləndirilib, onların gülüş obyektləri, tənqid 
hədəfləri müəyyənləşdirilib. Bu zaman ənənəvi təhlil, tədqiq 
üsullarından fərqli mövqe nümayiş etdirilib. Sovet dövrü tədqiqat-
larında bir qayda olaraq satirik sənətkarların əsas tənqid hədəfi kimi 
bəylər, mülkədarlar, ruhanilər, qazilər və başqa imtiyazlı siniflər 
göstərilirdi. Satirik şairlərin istisnasız olaraq imtiyazlı təbəqənin 
əleyhinə olduğu fikri formalaşdırılırdı. 
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Ancaq adı çəkilən məqalədə bədii materiala əsasən XIX əsr 
Azərbaycan satirik şairlərinin tənqid hədəfləri müəyyənləşdirilir, 
onların sinfi nöqteyi-nəzərə əsaslanmadığı ədəbi-tarixi həqiqətə 
uyğun olaraq tədqiqat mərkəzinə gətirilir: «Obyektivlik naminə onu 
da qeyd etmək lazımdır ki, adı çəkilən şairlərin satirası heç də sinfi 
tendensiyalı deyildi və yalnız imtiyazlı siniflərə, ictimai təbəqələrə 
qarşı çevrilməmişdi. Başqa sözlə, bu dövrün satirik ədəbiyyatı 
bolşevik ideologiyasının və marksist ədəbiyyatşünaslığın iddia et-
diyi kimi: «Kəndlidirsə, fəhlədirsə, sənətkardırsa – yaxşıdır; bəydir-
sə, ruhanidirsə, məmurdursa, varlıdırsa – pisdir! sxematik prinsipi 
üzərində köklənməmişdir». (88,73) 

Beləliklə, burada Azərbaycan satirik şairlərinin sinfi ziddiy-
yətləri deyil, insan təbiətinə xas olan nöqsan və çatışmazlıqları 
ictimai satira hədəfinə çevirmələri prinsipindən çıxış edilir. Hətta 
bildirilir ki, satirik şairlər yeri gələndə yoxsul kəndliləri və başqa 
kasıb təbəqəni də tənqid edib, əksinə hüququ tapdalanan bəylərin, 
mülkədarların tərəfini saxlayıb. Fikrin əsaslandırılması üçün Q.Za-
kirin satirik şeirinə müraciət olunur. Həmin misrada şair yalançı 
şahidlərin nahaqdan şərə saldığı zadəgan Əli bəy müdafiə edilir, 
onun hüquqlarının pozulduğundan danışılır. 

Ənənəvi təhlil vərdişlərindən fərqli mövqe nümayiş etdirilən, 
yeni metodoloji konsepsiyaya əsaslanan məqalədə ictimai satiranın 
ideya-məzmun təhlili ilə birlikdə, sənətkarlıq xüsusiyyətləri də 
diqqət mərkəzinə çəkilir. Satirik əsərlərin xalq şeiri üslubunda, heca 
vəznində yazılması yenilik kimi qəbul edilən məqalədə satirik 
sistemin bədii dil xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilir, canlı xalq dilinə 
məxsus zəngin poetik ifadə vasitələrinin öz yerini tutması, kinayə, 
istehza, eyham, sətiraltı tənqid üsullarından ustalıqla istifadə olun-
ması yeni dövr ədəbiyyatının başlıca xüsusiyyəti kimi verilir. 

Məlumdur ki, XIX əsr satirik şeirimizdə bir sıra subyektiv 
amillər də özünü göstərib. Q.Zakir, B.Şakir, M.B.Nadim və başqa-
ları fərdi və şəxsi münasibətlərin təzahürü kimi meydana çıxan 
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həcvlər də yazıblar. Bu tipli əsərlərdə söyüş, təhqir motivləri də var. 
Ədəbiyyatşünaslığımızda bu məsələ ilə bağlı xeyli sayda tədqiqat 
əsərləri yazılıb. Bəzi alimlər bu cür şeirlərin heç bir ictimai əhə-
miyyət daşımadığını, ədəbiyyat tarixi faktı kimi gərəksiz olduğunu 
söyləsə də, bunun əksini düşünənlər həcvləri ədəbiyyatımızdan 
kənarlaşdırmaq fikrində deyillər. Onlar həcv xarakterli satirik 
şeirlərdə də müəyyən ictimai mahiyyət axtarırlar. 

Qeyd olunan problemlə bağlı məqalədə maraqlı fikirlər irəli 
sürülür: «Şairlər onlara bədxah münasibət bəsləyən, açıq-aşkar qə-
rəzli mövqe tutan konkret vəzifəli şəxslərə qarşı həcvlər də yazmış, 
ən qüvvətli satirik əsərlərində belə fərdi həcv ünsürlərinə, bəzən 
kobud, vulqar, açıq-saçıq söz və ifadələrə də yol vermişlər. Ancaq 
zaman keçdikcə bunlar da bədii-ictimai dəyər kəsb etmiş, konkret 
tarixi şəxsiyyətlərin aradan getməsi ilə insan təbiətindəki zəifliklərin 
bədii ümumiləşdirilmiş təqdimi ampluasına yüksəlmişlər. (88,73) 

«Avropa mədəniyyətinə açılan pəncərə»də milli ədəbiyyatda 
satiranın yaranması və təşəkkülü maarifçi dünyagörüşlə əlaqələn-
dirilir. Belə ki, Avropa maarifçiləri insanın yenidən tərbiyə olun-
ması, maariflənməsində ictimai mühit amilinə daha çox üstünlük 
verirdilər. Düşünürdülər ki, insanın yetişməsində, kamilləşməsində, 
onun şəxsiyyətinin formalaşmasında ictimai mühit başlıca rol 
oynayır. İnsan əxlaqını yaxşılaşdırmaq, onu yenidən tərbiyələndir-
mək üçün ictimai mühitin özünü dəyişmək lazımdır. Odur ki, 
məqalədə ədəbiyyatımızda ictimai satiranın yaranmasında maarif-
çilik ideologiyasının böyük rol oynadığı konkret faktlar əsasında 
tədqiqata gətirilir. Belə fikir irəli sürülür ki, maarifçilərin ideolo-
giyası bədii ədəbiyyatda feodal cəmiyyətinə, onun insan şəxsiy-
yətini alçaldan ictimai qüsurlarına qarşı kəskin satirik münasibət 
doğurur, ictimai həyatın satirik üslubda təsvirini qüvvətləndirirdi. 

XIX əsr ədəbiyyatımızın bütün mərhələlərini tədqiqata gətirən 
müəlliflər, hər mərhələnin spesifik xüsusiyyətlərini, bir-birindən 
fərqli cəhətlərini qeyd etməyi də yaddan çıxarmayıblar. Bu cəhətdən 
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XIX əsrin ikinci yarısında milli ədəbiyyatın yeni mərhələyə qədəm 
qoyması, müasir ədəbi-estetik meyarlarla zənginləşməsi haqqında 
fikirlər maraq doğurur. M.F.Axundzadə yaradıcılığı ilə bağlı olan 
bütöv bir ədəbi tarixi mərhələ – XIX əsrin ikinci yarısının ictimai-
siyasi, ədəbi mənzərəsi məqalədə xüsusi səriştə ilə öyrənilir. 
M.F.Axundzadə yaradıcılığı, hər şeydən əvvəl, orijinal, yeni tipli 
ədəbiyyat nümunəsi kimi təqdim olunur. Ədibin əsərlərinin kamil 
bədii səviyyəsi onun müvəffəqiyyətini təmin edən başlıca cəhət ki-
mi dəyərləndirilir. «Aldanmış kəvakib» povesti dünya maarifçi fəl-
səfi-publisist nəsrinin çox uğurlu nümunəsi hesab edilir. Əsaslan-
dırılır ki, məşhur komediyaları və povesti Azərbaycan dramaturgi-
yası və bədii nəsrinin sonrakı inkişafına qüvvətli təsir göstərmişdir. 

«Avropa mədəniyyətinə açılan pəncərə» əsərində M.F.Axund-
zadə ədəbi məktəbinin N.Vəzirov, N.Nərimanov, Ə.Haqverdiyev 
kimi davamçılarının yaradıcılarından bəhs olunur. İlk realist faciə-
mizin yaranması XIX əsrin son onilliklərin ədəbi nailiyyəti kimi 
qiymətləndirilir. Məqalə cəmi on səhifədən ibarət olsa da, böyük bir 
tədqiqat əsərinə yerləşə biləcək qədər zəngin ədəbi-tarixi materiallar 
əsasında yazılıb. Bütöv bir ədəbi mərhələnin – yeni dövr Azərbay-
can ədəbiyyatının real mənzərəsini göz önünə gətirən bu məqalədə 
ədəbiyyat tariximizi öyrənməyin yeni metodologiyası müəyyən-
ləşdirilir. Ədəbiyyat tarixinə, klassik sənətkarlara qiymət verməyin 
müasir konsepsiyası təqdim edilir. 
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SON SÖZ  
 
 
Bəkir Nəbiyevin bu qəfil ölümünü heç kəc gözləmirdi. Elə 

ölümün müdhişliyi və sarsıdıcı olması da onun kəmfürsətliliyin-
dədir. Bu itkinin nə demək olduğunu izah etməyə yəqin ki, ehtiyac 
yoxdur. O bizim tənqid və ədəbiyyatşünaslığımızın sonuncu magi-
kanı və patriarxı idi. Əziz Mirəhmədovun, Yaşar Qarayevin, Kamal 
Talıbzadənin, Şamil Salmanovun sıralarımızdan getməsindən sonra 
Bəkir Nəbiyev bu nəslin sağ qalan yeganə mötəbər ədəbiyyat mütə-
xəssisi hesab olunurdu. Tale ona hər şeyi səxavətini əsirgəmədən 
vermişdi. İti hafizəsi, gözəl nitq qabiliyyəti, aydın təfəkkürü, insan-
larla ünsiyyət yaratmaq bacarığı həmişə məsul vəzifələrdə işləməsi-
nə imkan yaratmışdı. 

Nəsildən gələn irsi gələnəklər onda bir ağayanalıq kompleksi 
yaratmışdı. Oturuşunda-duruşunda, hərəkətlərində, ləngərli yerişin-
də bu cəhət dərhal özünü göstərirdi. Nizami adına Ədəbiyyat İnsti-
tutunun əməkdaşlarının və yaxud yaxından tanıdığı başqa adamların 
toyunda iştirak edər, bəy havasına usta hərəkətlərlə oynayardı. O, 
təkcə elmdə, ədəbiyyatda usta, ustad deyildi. Bu vacib keyfiyyət 
akademikin gündəlik fəaliyyəti üçün də xarakterik idi. Nadir 
istedadını, rəhbər insanlara məxsus keyfiyyətini hamı qəbul edirdi. 

Tabeçiliyində işləyən insanları rahat idarə etmək qabiliyyəti 
ilə də fərqlənirdi. İncə nüansları, mətləbləri hamıdan tez görür, 
qeyri adi reaksiyası ilə hər şeyi asanlıqla yoluna qoymağı bacarırdı. 
Belə deyə bilərik ki, o hər kəslə öz dilində danışırdı. Dözümlüluyü, 
səbri, təmkini də var idi, ədalətsizliyə, haqsızlığa, biganə münasibə-
tə əsəbi reaksiya verməsi də. Bir dəfə Milli Elmlər Akademiyasının 
jurnalında məqaləmin dərc olunması üçün Bəkir Nəbiyevə müraciət 
etdim. Akademiklərin rəyi ilə jurnala gedən məqalələrin Elmi 
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Şuradan keçməsi tələb olunmur. Təsadüfən səhvləri tam düzəldil-
məmiş variantı təqdim etmişdim. Bir neçə gündən sonra məqaləni 
götürməyə gedəndə kabinetə daxil olan kimi dedi: 

– Uzun müddət mətbuatda işləmisən, özün yaxşı oxumadığın 
məqaləni nəyə görə mənə oxumağa verirsən? Belə şey alimə yaraş-
maz. Səliqəli, özünə qarı tələbkar olmayandan heç vaxt yaxşı mü-
təxəssis olmaz. 

Üzrxahlıq etdim, bir daha bu cür hərəkət etməyəcəyimə, hə-
min hadisənin mənə dərs olacağına söz verdim. Məqaləni götürüb 
pərt halda bayıra çıxdım. Çantamdakı məqalələri nəzərdən keçirdik-
dən sonra səhv etdiyimi anladım. Bir müddət mətbuatda işləməsi 
onda peşəkar jurnalistlərə məxsus keyfiyyətlər və vərdişlər forma-
laşdırmışdı. Hər hansı mətndəki səhvləri dərhal görməyi bacarırdı. 
Mətbuata xas olan çekik, dinamik fəaliyyət qabiliyyəti ilə seçilirdi. 
Ondakı bu keyfiyyətləri haqqında yazdığım monoqrafiya ilə bağlı 
görüşlərimizdə bir daha gördüm. 

Bir neçə il əvvəl qəzetlərin birində Bəkir Nəbiyevin siyasətə 
qoşulmaq, yeni partiya yaratmaq təşəbbüsündə olduğu haqqında 
material dərc olunmuşdu. Məqaləni oxuyan kimi təxribat xarak-
terində olduğunu hiss etdim. Məqalə heç bir fakta söykənmədən 
yazılmışdı. Səhəri gün işlədiyim «Ədalət» qəzetində bu məqalənin 
təxribat xarakteri ilə təşkil edildiyini, Bəkir Nəbiyevin siyasi 
fəaliyyətə heç bir ehtiyacı olmadığını, ancaq ədəbiyyat, mənəviyyat 
siyasətini davam etdirdiyini yazdım. Elə həmin gün dərc olunan 
məqaləni götürüb Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutuna getdim, 
kabinetində məqaləni ona təqdim etdim, razılığını bildirdi. Bu cür 
təxribatlara heç vaxt əhəmiyyət vermədiyini söylədi. Sonralar Bəkir 
Nəbiyevlə bağlı bir neçə məqalə çap etdirdim. Haqqında yazılan 
soraq kitabında həmin materialların hamısı demək olar ki, yer alıb. 

Bəkir Nəbiyev haqqında monoqrafiya yazmaq fikrinə düş-
məyimin də maraqlı tarixçəsi var. Elmi fəaliyyəti ilə bağlı «525-ci 
qəzet»də məqaləm çıxmışdı. Lənkəran Dövlət Universitetinə 
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mühazirə oxumağa getmişdim. Bəkir Nəbiyev telefonuma zənc 
edim razılığını bildirdi. Məqalə haqqında xeyli xoş sözlər dedi. Belə 
hesab edirəm ki, indi o sözləri təkrar etməyə ehtiyac yoxdur, bu 
əlbəttə, təvazökarlıqdan uzaq olar. Bakıya qayıdanda mütləq onunla 
görüşməyimi məsləhət bildi. Bərk həyacan keçirirdim. Görəsən 
məni nəyə görə çağırıb? Nə deyəcək? Onda Nizami adına Ədə-
biyyat İnstitutunda işləmirdim. Həmin telefon söhbətindən sonra 
dostum professor Məhərrəm Qasımlıya zəng edərək bu hadisəni 
danışdım. Dedi ki, düz bir həftədir həmin qəzet Bəkir müəllimin iş 
stolunun üstündədir. Qəbuluna gələnlərə məqaləni göstərib yüksək 
elmi-nəzəri səviyyədə yazıldığını deyir. Öz-özümə fikirləşdim ki, 
bəlkə bu böyük, nadir istedad sahibinin elmi fəaliyyəti barədə ayrıca 
monoqrafiya yazım? 

Bakıya qayıdanda qəbuluna getdim. Telefonda dediyi sözləri 
bir daha təkrar etdi. Niyyətimi bildirəndə, gülümsəyərək, «sənin 
üçün əziyyətli iş olar» - dedi. 2011-ci ilin iyul ayında monoqrafiya 
üzərində işə başladım. Bəkir Nəbiyev haqqında soraq kitabçalarını 
oxuyanda, sözün düzü, xeyli təccübləndim. Özünün yazdığı, haq-
qında olan materallar o qədər çox idi ki, bütün bunları əhatə edə-
cəyimə şübhə ilə yanaşmağa başladım. Ancaq geriyə yol yox idi. 
Artıq söz vermişdim. Lazım olan materiallarıın hamısının üzünü 
çıxarıb, anadan olduğum Borçalıdakı ata yurdunda işə başladım. 
Monoqrafiyanı noyabr ayında Bakıda tamamladım. Çapa verməmiş-
dən əvvəl özü ilə görüşdüm, kompyüter variantını qabağına qoya-
raq, xeyir-duasını istədim. Monoqrafiyanı axıra kimi diqqətlə oxu-
maq istədiyini bildiridi. Ustadın yazı barəsində iradlarını, təkliflə-
rini eşitmək, dəyərli məsləhətlərini almaq, nöqsanları onun dilindən 
eşitmək mənim üçün çox əhəmiyyətli idi. Bu işdən məmnun 
qaldığımı dedim. Monoqrafiyanı hissə-hissə oxuyub mənə qayta-
rırdı. Bu məqsədlə həftədə iki-üç dəfə görüşürdük. Redaktə etdiyi 
hissəni qaytarır, hər dəfə yeni-yeni məsləhət verirdi. Növbəti görüş-
lərimizin birində o qəflətən üzünü mənə tutaraq dedi: 
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– Monoqrafiyanı çox yüksək səviyyədə yazıbsan. Hiss olunur 
ki, mövzuya yaxından bələdçiliyin var. Uzun müddət mətbuatda iş-
ləməyin səndə çevik, dinamik, elmi və publisistik üslub forma-
laşdırıb. Publisistik üslubla elmi üslubuun vəhdətinə nail olmağın 
çox böyük üstünlüyündür. Həm də haqqımda böyük məhəbbətlə 
yazmısan, sevə-sevə yazmısan. Yadında saxla, bu monoqrafiya 
sənin böyük nailiyyətindir. Çapdan çıxandan sonra rezonans doğu-
racaq. Ani sükutdan sonra harada işlədiyimi soruşdu. Ali məktəbdə 
yarım ştat müəllim işlədiyimi deyəndə xeyli təəccübləndi: 

– Mən elə bilirdim ki, sən hardasa vəzifədə işləyirsən. Bəs 
əmək kitabçan hardadır? 

Cavab verdim ki, evdədir, neçə ildir tam ştatlı işə keçə bilmi-
rəm. Bu cavabım da onun üçün gözlənilməz oldu. Doktorluq disser-
tasiyamın mövzusunu və indeksini soruşdu. Üzünü yenidən mənə 
çevirib davam etdi: 

-Görürəm ki artıq nəzəriyyəçi alim kimi yetişmisən, bəs necə 
olub ki, indiyə kimi institutda işləmək üçün müraciət etməmisən? 
Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun ədəbiyyat nəzəriyyəçilərinə 
böyük ehtiyacı var. Elə bu yaxınlarda onlardan birini – həmyerliniz 
filologiya elmləri doktoru Vəli Osmanlını itirdik. «Ədəbiyyat 
nəzəriyyəsi» şöbəsinin müdiri professor Nizaməddin Şəmsizadəyə 
mənim adımdan de ki, təcili işə düzəlməyin haqqında təqdimat 
yazsın. Təqdimatda işə götürülməyinin şöbənin nəzəri səviyyəsini 
yüksəltməklə bağlı olduğu xüsusi qeyd edilsin. 

Sözün açığı, bunu heç gözləmirdim. Mən AMEA-nın Nizami 
adına Ədəbiyyat İnstitutunun aspiranturasını bitirmiş, 1989-cu ildə 
namizədlik dissertasiyası müdafmə etmişəm. Müdafiədən sonra 
uzun müddət «Azərbaycan məktəbi» jurnalında və «Ədalət» qəze-
tində müxtəlif vəzifələrdə işləmişəm. Elmi rəhbərim akademik Ka-
mal Talıbzadənin o vaxt imkanı olub ki, mənim institutda işə düzəl-
məyimə kömək etsin. Ancan mən heç vaxt ona bu barədə nəsə 
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deməmişəm. O məni doğma oğlu kimi çox istəyirdi. Elə mən də 
Talıbzadələr ailəsinin bir üzvünə çevrilmişdim. 

O vaxdan uzun illər keçəndən sonra birdən-birə Bəkir Nə-
biyev tərəfindən mənə olunan bu təklifdən çox məmnun qaldım və 
razılığımı bildirdim. Bayıra çıxanda Nizaməddin Şəmsizadəyə zənc 
etdim. Axşamüstü saat 18-19 radələri olardı. İnstitutun əməkdaşları 
bilir ki, Bəkir Nəbiyev çox vaxt təxminən 19 radələrinə kimi işdə 
olurdu. Şəhərdə professor N.Şəmsizadə ilə görüşdük. O da bu 
təklifdən razı qaldığını dedi və əlavə etdi ki, bizim böyük ustadımız 
K.Talıbzadənin yetirməsinin Nizami adına Ədəbiyyat institutunda 
işləməsinə o da etiraz etmir. Ancaq səhər tezdən Türkiyəyə elmi 
ezamiyyətə gedəcəyini bildirdi. Bir necə gün gözləməli oldum. 
Professor qayıdan kimi təqdimatı yazıb Bəkir müəllimə verdi. O elə 
mənim yanımda kadrlar şöbəsinin müdiri Zemfira Səidovanı yanına 
çağırıb sənədlərimi qaydaya salmasını tapşırdı. Kadrlar şöbəsinin 
müdiri hansı vəzifəyə götürülməyimi soruşanda dedi: 

– Məhəmmədəli Mustafayevin doktorluq dissertasiyası müda-
fiə ərəfəsindədir. Aparıcı elmi işçi kimi işə götürülsün. 

Həmin günün səhəri işə çıxdım. Akademik Bəkir Nəbiyev bu 
cür xeyirxah insan idi. O mənim kimi onlarca alimin, ədəbiyyat mü-
təxəssisinin əlindən tutub, çətin günlərdə öz köməyini əsirgəməyib. 
Bəkir Nəbiyev haqqında yazılan bu monoqrafiyanın çapını intizarla 
gözləyirdi. Hiss edirdim ki, tələsir. Tez-tez monoqrafiyanın nəşrinin 
vəziyyətilə maraqlanırdı. Sanki son təsəllisini bu monoqrafiyanın 
çapında görürdü. 

Görüşlərimizin birində monoqrafiyanın sərlövhəsini nə üçün 
«Ədəbiyyatşünaslığımızın xan çinarı» qoymağımla maraqlandı. 
Dedim ki, Məmməd Arazın yaradıcılığı ilə bağlı yazdığınız məqa-
lənin birinin adını «Poeziyamızın xan çinarı» qoymusunuz. Əgər 
xalq şairi Məmməd Araza poeziyamızın xan çinarı deyə biliriksə, 
nəyə görə akademik Bəkir Nəbiyevə «Ədəbiyyatşünaslığımızın xan 
çinarı» deməyək? Özünəməxsus bir şəkildə güldü və razılaşdığını 
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bildirdi. Təsadüfən AMEA-nın müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi 
Nizami Cəfərovun onun haqqında yazdığı məqaləsini xatırladı, 
həmin məqaləni xeyli təriflədi və Nizami Cəfərovu monoqrafiyanın 
redaktoru görmək istədiyini dedi. Ustadın bu arzusunu da yerinə 
yetirdim. Aspirant dostum, hamımızın iftixarı Nizami Cəfərov 
məmnuyyətlə bu işi boynunu götürdü və monoqrafiyaya çox dəyərli 
və məzmunlu bir öz söz yazdı. 

Tale ömrünün sonunda Bəkir Nəbiyevə kədərli bir sürpriz 
hazırlamışdı. Sevimli nəvəsi Babək Nəbiyev dəhşətli avtomobil qə-
zasında faciəli şəkildə həlak olmuşdu. Bu hadisə onu bərk sar-
sıtmışdı. Yas mərasimlərində içindəki tufanı gizlətməyə çalışan, 
təmkinini itirməyən Bəkir Nəbiyev hadisədən bir neçə ay sonra ağır 
dərdə tab gətirə bilmədi, infarkt keçirdi. Yeni il münasibəti ilə 
kabenetinə gedəndə kədərli halda dedi: 

– Ölmədim, 2012-ci ili də gördüm. 
Təsəlli verdim. Ancaq o artıq məni eşitmək iqtidarında deyil-

di. Nəvəsindən sonra yaşamasına sanki xəcalət çəkirdi, özünə ölüm 
arzulayırdı. Təzə il qabağı institutun əməkdaşlarını bir yerə yığıb 
ziyafət verdi. Hamını yeni il münasibəti ilə təbrik etdi. Novruz 
bayramına da bu cür hazırlaşırdı. Ziyafət üçün ərzaq da alınmışdı. 
Gözləyirdik ki, bu bayramı da onunla keçirək, xoş arzularını dinlə-
yək. Lakin bu nə ona, nə də bizə qismət oldu. Yeni il qabağı ürək-
tutmasından vəfat etdi və çapını görmək istədiyi bu monoqrafiyanı 
sağlığında ona çatdıra bilmədim. 
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NƏTİCƏ 
 
 
Azərbaycan tənqid və ədəbiyyatşünaslığı son iki əsrdə şərəfli 

bir yol keçib. Avropa tipli mədəniyyətin, ədəbiyyatın və ədəbi 
tənqidin XIX əsrin ilk onilliklərindən etibarən ölkəmizdə yaranması 
və təşəkkülü ictimai şüurun inkişafında mühüm hadisə idi. XX əsrin 
əvvəllərində professional ədəbiyyatşünaslığın yaranması, formalaş-
ması baş verən proseslərin təbii nəticəsi kimi özünü göstərirdi. 
F.Köçərli, S.Mümtaz, B.Çobanzadə, Ə.Abid, A.Musaxanlı ilə 
başlayan bu ədəbi-tarixi proses M.Rəfili, F.Qasımzadə, M.Arif, 
Ə.Sultanlı, M.C.Paşayev, C.Xəndan tərəfindən davam etdirildi. XX 
əsrin 40-50-ci illərində Ə.Mirəhmədov, K.Məmmədov, K.Talıb-
zadə, M.Seyidov, A.Zamanov və başqaları bu yolu ləyaqətlə davam 
etdirdilər. Yeni arxiv materialları və sənədlər üzə çıxartdılar. 

50-cı illərin əvvəllərindən bu prosesə qoşulan B.Nəbiyev 
zəngin tarixi ənənəsi olan müasir tənqid və ədəbiyyatşünaslığımızın 
ən qocaman nümayəndələrindən biri kimi fəaliyyət göstərib. 
Taleyin və qədərin verdiyi imkandan istifadə edərək o, dövlətimizin 
humantiar siyasətinin həyata keçirilməsinə xidmət edib, ictimai 
xadim kimi dövlətçiliyimizin milli konsepsiyasının formalaşma-
sında xidmətlərini əsirgəməyib, AMEA-nın müşaviri və Nizami 
adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru kimi səmərəli elmi-təşkilati 
fəaliyyət göstərib. İnstitutun doktorluq dissertasiyaları müdafiə 
şürasının işinə rəhbərlik edib, gənc alim kadrlarının yetişməsi üçün 
əlindən gələni əsirgəməyib. 

Bu qədər gərgin elmi, ictimai-təşkilati işlərin və tədbirlərin 
əhatəsində çoxcildlik ədəbiyyat tarixinin başa çatması, ədəbi tənqid 
və ədəbiyyatşünaslığın metodoloji əsaslarının möhkəmlənməsi 
uğrunda yorulmaq bilmədən çalışıb. Belə prinsipial, işgüzar, qayğı-
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keş bir elm xadiminin həyat və fəaliyyətini əhatə edən monoqrafiya 
yazdığıma görə bu gün özümü çox məmnun hiss edirəm. 

Monoqrafiyanı yazmağa başlamazdan əvvəl Bəkir Nəbiyev 
haqqında mövcud əsərləri, məqalələri bir-bir diqqətlə oxudum. 
AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Teymur Kərimlinin, filologiya 
elmlər doktorları, professorlar Şamil Salmanovun, Vaqif Arzu-
manlının, Qəzənfər Paşayevin akademik Bəkir Nəbiyevin həyat və 
yaradıcılığına, ictimai və ədəbi fəaliyyətinə həsr etdikləri mo-
noqrafiyaları dəfələrlə nəzərdən keçirdim. Bu müəlliflərin hər 
birinin çox məsuliyyətli bir işin öhdəsindən gəldiyini yəqin etdim. 
Ancaq öz-özlüyümdə belə hesab etdim ki, bu sahədə görülən işlər 
kifayət qədər olsa da, yenə nəsə demək mümkündür. Çünki Bəkir 
Nəbiyev bir elm xadimi kimi miqyaslı və zəngindir. Onun həyat və 
yaradıcılığını əhatə edən bir neçə soraq kitabçalarını vərəqləyənlər 
bu fikrin doğru olduğunu yəqin edir. Təbii ki, monoqrafiya üzərində 
işləmək bu mənəvi ehtiyacdan doğdu. Qarşıya qoyulan vəzifənin 
öhdəsindən nə dərəcədə gəldiyimi oxucu özü müəyyənləşdirər. 

Monoqrafiyanın adı da təsadüfən seçilməyib. Çinar deyəndə 
ilk növbədə Göyçay və Ağdaş yada düşür. Bu bölgədə dünyaya 
gələn Rəsul Rza, Əli Kərim, Fikrət Qoca və başqalarının yaradıcılı-
ğında çinar obrazı xüsusi yer tutur. Xan çinar deyəndə həmin şairlər 
həm də vətəni, günəşli Azərbaycanı nəzərdə tutub. Onlar Vətən 
yaddaşını, qan yaddaşını çinar obrazı vasitəsi ilə əbədiləşdiriblər. 
Bəkir Nəbiyev də Xan Çinarın vətənində dünyaya göz açıb. Çinar 
kimi vüqarlı yaşayıb. 

1983-cü ildə AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun 
aspiranturasına qəbul olmağım məni bu müqəddəs elm ocağına 
bağladı. Həmin ilin mənimlə birlikdə müvəffəqiyyət qazanan şanslı 
aspirantlarından görün kimlər imtahan götürdü: Əziz Mirəhmədov, 
Kamal Talıbzadə, Mirəli Seyidov, Kamran Məmmədov, Azadə 
Rüstəmova, Yaşar Qarayev, Şamil Salmanov. Elmi rəhbərliyimi 
Kamal Talıbzadə öz üzərinə götürdü. Bəkir Nəbiyev həmin vaxt 
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akademiyanın rəyasət heyətində işləyirdi. Hərdən AMEA-nın Niza-
mi adına Ədəbiyyat İnstituna gələndə o da bizimlə görüşər, gərəkli 
məsləhətlər verərdi. Bu gün iftixarla deyirəm ki, biz onlardan təkcə 
elm öyrənmədik, həm də ləyaqətlə yaşamağın, təmənnasız xidmətin 
yollarını müəyyənləşdirdik. Mən bu gün də həmin şəxsiyyətlərin 
akademiyanın dəhlizlərində və müxtəlif yığıncaqlarda bir-birinə 
ehtiramını xatırlayıram. İndi onların çoxu həyatda yoxdur... 

Bu böyük ədəbiyyatşünaslıq məktəbinin sonuncu böyük, 
mötəbər davamçısı Bəkir Nəbiyev idi. O, ədəbi tənqidə dar, məhdud 
çərçivədə deyil, ədəbi dəyərlərin geniş sərhədləri kontekstində 
yanaşır, onu məfkurə mübarizəsi vasitəsinə çevirir, bədii həqiqətə 
ictimai-fəlsəfi biçim verirdi. Qeyri-bədii, bəsit əsərlərlə həqiqi bədii 
yaradıcılıq faktlarını o hamıdan tez və yaxşı görür, bədii gerçəkliyə 
tənqid və zaman müstəvisində yanaşırdı. 

O bir tənqidçi kimi vaxtaşırı estetik arsenalını yeniləşdirib, 
elmi-nəzəri konsepsiyasını cilalayıb, tənqidin ideya-estetik axtarış-
larında öndə gedib. Bədii həqiqəti təkcə ayrı-ayrı faktlar yığını kimi 
deyil, bütöv ədəbi proses kimi dərk edən Bəkir Nəbiyevin tənqidçi 
obrazına yeni cizgilər əlavə olunub. Onun tənqidçilik fəaliyyətində 
ədəbiyyatşünaslığa, fəlsəfəyə, estetikaya, publisistikaya meyl daha 
çox özünü göstərib, milli estetik fikrin zənginləşdirilməsinə öz 
töhvəsini verib, tənqiddə daha intensiv axtarışların, novator meyllə-
rin əsasını qoyub. 

Həyatın, ictimai gerçəkliyin mahiyyətini tənqid dili ilə ifadə 
etmək baxımından B.Nəbiyevin elmi üslubu öz potensialını ortaya 
qoyur, bədii prosesin tənqiddəki nəzəri-estetik dərkinə diqqət 
yönəldir. Bu nöqteyi-nəzərdən dramaturgiyamızda lirik-psixoloji 
ovqat, nəsrimizdə, əxlaqi-mənəvi axtarışlar, poeziyamızda son 
illərdəki keyfiyyət dəyişmələri məhz B.Nəbiyevin tənqidində öz 
qiymətini alıb. Ədəbi düşüncədəki yeniliyi, axtarışları tənqidçi 
hamıdan tez görüb, onu vaxtında qiymətləndirməyə nail olub. O, 
ədəbiyyata ayrı-ayrı tendensiya və təmayüllər mövqeyindən 
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yanaşmayıb, əksinə, ədəbi düşüncəni hərəkət edən canlı bir proses 
kimi görüb, bədii düşüncə faktının nəbzini tutmağı bacarıb. 

Sovet hakimiyyəti dövründə, eləcə də müstəqillik illərində 
bəziləri belə mülahizə irəli sürürdü ki, ədəbi tənqid ədəbi prosesi 
kifayət qədər əhatə edə bilmir, çox vaxt onun arxasınca sürünür. 
B.Nəbiyevin müxtəlif onillərdəki tənqidçilik fəaliyyəti deyilənləri 
təkzib edir, tənqidin öz səngərini heç vaxt tərk etmədiyini göstərir. 

Müxtəlif onillərdə qələmə aldığı məqalələri göstərir ki, Bəkir 
Nəbiyev nəinki bədii prosesi diqqətlə izləyib, həm də həyatı, onun 
mürəkkəb hadisələrini inadla öyrənib, bədii həqiqətlə həyat 
həqiqətinin dialektikasını üzə çıxarıb. Tənqidçi üçün həyatın və 
bədii həqiqətin sərhədlərini müəyyənləşdirmək olduqca vacib 
şərtdir ki, öz elmi irsində B.Nəbiyev bu həqiqətləri fəaliyyət 
prinsipi kimi qəbul etdiyini təsdiqləyib. 
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