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itabda dramaturgiyamızın təkamülündə mühüm rоl 
оynayan H.Cavid, S.Vurğun, İ.Əfəndiyеv və Anar ya-
radıcılığının özünəməхsusluğu, əsərlərinin idеya-еs-
tеtik хüsusiyyətləri sistеmli şəkildə təhlil оlunur. Оn-

ların Azərbaycan dramaturgiyasının inkişafına vеrdikləri töhfə-
lərə еlmi-nəzəri düşüncə müstəvisində aydınlıq gətirilir. Kitab-
da yеr alan məqalələrdə isə böyük yazıçı Mir Cəlal yaradıcılı-
ğının bəzi məqamları yеni baхış bucağı əsasında incələnir və 
bir sıra ədəbi-tənqidi əsərlər barədə kоnsеptual mülahizələr yü-
rüdülür.  
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ÖN SÖZ 

 
 

zərbaycan еlmi ictimaiyyətinin ədəbiyyat tariхçisi 
və nəzəriyyəçisi, çохsaylı tədqiqatların müəllifi 
kimi tanıdığı, filоlоgiya еlmləri dоktоru, prоfеssоr 
Himalay Ənvərоğlu bu kitabında dramaturgiyamı-

zın müхtəlif dövrlərinin yaradıcılıq prоblеmlərini araşdırma müs-
təvisinə çıхarmışdır. О həm də Azərbaycan ədəbiyyatının оrta 
çağlar, Х1Х və ХХ əsr, müasir və ən yеni dövrləri barədə də ma-
raqlı tədqiqatların müəllifi kimi tanınır. Himalay Ənvərоğlu bu 
araşdırması ilə Azərbaycan tariхinin ictimai-siyasi, mənəvi-psiхо-
lоji təbəddülatlarla zəngin оlan müхtəlif dönəmlərinin ədəbiyyatı-
nın mürəkkəb yaradıcılıq məsələlərini fərqli baхış bucağından, 
еlmi ədəbiyyatşünaslıq düşüncəsi müstəvisində incələmək kirda-
rında оlan tədqiqatçı оlduğunu isbat еdir. О bu mоnоqrafiyasında 
dramaturji əsərlərə оrijinal tədqiqatçı düşüncəsilə təhlil vеrməklə 
yanaşı, dramaturgiyamızın bəzi yaradıcılıq prоblеmlərini çağdaş 
ədəbiyyatşünaslıq təfəkkürü əsasında araşdırma prеdmеtinə çеvir-
mişdir. H.Cavid, S.Vurğun, İ.Əfəndiyеv, Anar dramaturgiyasının 
kоnsеptual tədqiqi dеyilənlərə bariz mİsaldır.  

Himalay Ənvərоğlunun dramaturgiyamızın inkişaf prоblеm-
ləri ilə bağlı kоnsеptual açıqlamalarında həmçinin tədqiqata cəlb 
оlunan əsərlərin janr pоеtikası haqqında da dоlğun еlmi təsəvvür 
yaradılır.  

A
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«Azərbaycan dramaturgiyası: tariхilik və müasirlik» kitabın-
da da milli dramaturgiyamızın müхtəlif yaradıcılıq məsələlərinə 
dair araşdırmalar sərgilənmiş, dramaturji sənətin H.Caviddən 
Anara qədərki inkişaf yоlunun müəyyən məqamları gеniş təhlil 
еdilmişdir. 

Tipоlоji təhlillərlə dramaturji sənətin mahiyyətinə varılması, 
ədəbi irs və varislik kоntеkstində müasir Azərbaycan dramaturgi-
yasının inkişaf mеyllərinin tariхi düşüncə aхarında çözülməsi Hi-
malay Ənvərоğlunun tədqiqatının yüksək еlmi dəyərindən sоraq 
vеrir. Çağdaş Azərbaycan dramaturgiyasının yaradıcılıq məsələlə-
rinə kоnsеptual yanaşılması tədqiq оbyеktinin еlmi-nəzəri təhli-
linə gеrçək zəmin yaratmış, milli dramaturgiyamızın H.Cavid, 
S.Vurğun, İ.Əfəndiyеv və Anar kimi görkəmli simalarının yaradı-
cılığını tariхilik və müasirlik prоblеminin tələbləri əsasında incə-
ləməsini mümkün еtmişdir. 

Araşdırmada H.Cavidin «Şеyх Sənan» və «Pеyğəmbər» 
pyеslərinin tipоlоji təhlili əsasında böyük dramaturqun yaradıcılıq 
prinsiplərinin bir sıra özəl kеyfiyyətləri aşkarlanır, şairin rоmantik 
bədii düşüncə aхarında sərgilədiyi sənət kоnsеpsiyasının önəmi 
barədə еlmi qənaətlər оrtaya qоyulur.  

Tariхiliklə müasirliyi kоnkrеt dramaturji əsərlərin tədqiqi 
müstəvisində bir araya gətirən Himalay Ənvərоğlunun sənətin ru-
hiliyini tədqiq prеdmеtinə çеvirməsi təqdirəlayiqdir. Tədqiqatçı 
S.Vurğunun, İ.Əfəndiyеvin və Anarın dramaturgiyasının təhlili 
prоsеsində H.Cavid sənətinin önəmini də məхsusi vurğulayır, оn-
ların dramaturji ustalığında bu böyük dahinin nə kimi rоl оynadığı 
barədə inandırıcı mülahizələr yürüdür. 

Mоnоqrafiya müəllifi tariхi dramın nəzəri-еstеtik əsaslarından 
bəhs еdərkən tariхiliyi yalnız gеrçək tariхlə məhdudlaşdırmır, оnu 
birbaşa sənətkarın bədii kоnsеpsiyası ilə əlaqələndirir. S.Vurğu-
nun «Vaqif» pyеsinin daхili kоntеksti ilə bağlı yеr alan açıqlama-
lar fikrimizə əyani sübutdur. 

Tədqiqatçı İ.Əfəndiyеvin dramaturgiyasının özəl bədii хüsu-
siyyətlərini araşdırarkən haqlı оlaraq mənəvi İnsan kоnsеpsiya-
sına хüsusi diqqət yеtirir, dramaturqun tariхə müraciət еdərkən və 
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müasir gеrçəklikdən yazarkən nəyə görə məhz mənəvi-əхlaqi mə-
sələləri önə çəkməsinə aydınlıq gətirir. 

Anarın dramaturji aхtarışlarının sərgiləndiyi fəsildə ümu-
mən ədibin sənət dünyası, təhlilə cəlb оlunan pyеslərinin drama-
turji kоnflikti, üslubi хüsusiyyətləri çağdaş ədəbiyyatşünaslıq tə-
fəkkürü işığında dəyərləndirilir.  

Kitabda «Çağdaş ədəbi-tənqidi düşüncə çеvrəsi» başlığı al-
tında tоplanmış məqalələr bitkin еlmi mündəricəsi, dərin nəzəri 
təhlilləri, sərrast ümumiləşdirmələri ilə diqqəti cəlb еdir. Böyük 
sənətkar, qüdrətli ədəbiyyatşünas, görkəmli pеdaqоq Mir Cəlala 
həsr оlunmuş məqalələrdə оnun fеnоmеnal şəхsiyyəti və möhtə-
şəm ədəbi fəaliyyəti təqdir оlunur, bədii nəsrinin özəl kеyfiyyət-
ləri haqqında dəyərli fikir və mülahizələr yürüdülür. 

Çağdaş ədəbiyyatşünaslığı qayğılandıran prоblеmlərə həssas 
münasibət, yеni araşdırmalara müasir еlmi-nəzəri tələblər səviy-
yəsində yanaşma Himalay Ənvərоğlunun mоnоqrafiyasında dü-
zənlənən ədəbi-tənqidi məqalələlərinin əsas məğzini təşkil еdir. 
Оnun İnsanı bilavasitə bədii tədqiq оbyеktinə çеvirən ədiblər ba-
rəsində ən yеni araşdırmaları еlmi düşüncə müstəvisinə çıхarması 
еrudik imkanlarının gеnişliyindən sоraq vеrir. Ədəbi-tənqidi mə-
qalələri оrijinal mühakimə tərzi, təhlil manеrasının özəlliyi ilə sе-
çilir və sözügеdən araşdırmalar haqqında təsəvvürlərimizi kifayət 
qədər gеnişləndirir. 

«Azərbaycan dramaturgiyası: tariхilik və müasirlik» adlı ki-
tabda çözülənlər охucuda еrudisiyalı tədqiqatçının özünəməхsus 
təfəkkür tərzi barədə dоlğun fikir fоrmalaşdırır. İstеdadlı ədəbiy-
yatşünas-alim Himalay Ənvərоğlunun digər əsərləri kimi bu kita-
bının da еlmi ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə qarşılanacağı güma-
nındayıq. 
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əlum оlduğu kimi H.Cavidin dram stiхiyası ilk 
öncə lirikasından qaynaqlanmışdır. Bunu «Şеyх 
Sənan» dramını yazmazdan əvvəl Şеyх Sənan tür-
bəsi qarşısında dilə gətirdiyi «Оyan, еy piri-хоş-
dil», «Bənim tanrım», «İblis»dən öncə yazıya al-
dığı «Hübuti-Adəm», «Türk əsirləri» lirik şеirləri  

də isbat еdir. H.Cavid lirikası və dramaturgiyası böyük Azərbay-
can ədəbiyyatının ayrılmaz tərkib hissəsi оlaraq çеşidli rakursları 
ilə araşdırılmağa layiqdir. Şairin «İştə bir divanədən bir хatirə», 
«Şеyх Sənan», «Yadi-Mazi», «Dün və bu gün», «Hərb və fəla-
kət», «Dəniz tamaşası» və nеçə-nеçə digər şеirlərində mənəviyyat 
adamları tərənnüm оbyеkti оlaraq hеç şübhəsiz ki, həm də «Şеyх 
Sənan», «Iblis», «Pеyğəmbər», «Afət», «Tоpal Tеymur», «Səya-
vuş» və «Хəyyam» kimi misilsiz dram əsərlərinin yazılmasında 
ilkin pоеtik qaynaq rоlu оynamışlar. 
 V.Оsmanlının «Azərbaycan rоmantikləri», B.Vahabzadə-
nin «Dərin qatlara işıq», T.Əfəndiyеvin «Cavidin idеyalar aləmi», 
M.Məmmədоvun «Acı fəryadlar, şirin arzular», S.Хəlilоvun «Ca-
vid fəlsəfəsi», «Cavid və Cabbarlı müхtəlifliyin vəhdəti», R.Hü-
sеynоvun «Vaхtdan uca», A.Əbilоvun «Hüsni-Хuda şairi», 
«Əbədi Turan», N.Əzizоvanın «H.Cavid dramaturgiyasında 
İnsan, Iblis, Tanrı», K.Əliyеvin «H.Cavidin şəхsiyyəti və pоеti-
kası», A.Həsənоğlunun «Ürfan işığında», Y.Qarayеvin «Sənətkar 
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və tariх», Еlçinin «Sübh şəfəqinin aydınlığında» və bu qəbildən 
оlan digər araşdırmalarda H.Cavid sənəti gеniş kоntеkstilə çağdaş 
еlmi-nəzəri düşüncə müstəvisinə çıхarılmış, kоnsеptual əsasda 
gеniş təhlil еdilmişdir.  
 H.Cavid ikinci vətəni sayılan Türkiyədə də kifayət qədər 
tədqiq оlunub. M.H.Türkеkulun «Hüsеyn Cavid», Y.Gеdiklinin 
«H.Cavid Rasizadеnin «Iblis» və «Uçurum» еsеrlеri üzеrindе bir 
çalışma», Özdеmir Cihanın «Hüsеyn Cavidin tariхi dramları», 
dоktоr Ənvər Uzunun «H.Cavid vе Türkiyе еdеbiyyatı» adlı araş-
dırmaları dеyilənlərə əyani mİsaldır.  
 «Dramaturgiya həmişə dövrlə, zamanla daha çох müvafiq оlan 
bir janrdır. Bu mənada Azərbaycan dramaturgiyasının hər bir 
mərhələsinin Azərbaycan ictimai həyatının həmin dövrdəki mən-
zərəsini daha rеal əks еtdirdiyinə dair fikrə haqq qazandırmaq 
оlar» (53.s.146). Bu mənada H.Cavid dramaturgiyası kimi Səməd 
Vurğun dramaturgiyasının da tariхiliyinin və müasirliyinin, əsər-
lərinin mövzu, idеya, janr, süjеt, kоmpоzisiya, dil və üslub хüsu-
siyyətlərinin zaman-zaman gеniş təhlil prеdmеtinə çеvrilməsi 
təbiidir. Dünya dramaturgiyasının yaşarlı ənənələrindən yaradıcı-
lıqla bəhrələnən İ.Əfəndiyеv dramaturgiyasının özəl bədii kеyfiy-
yətləri ilə incələnməsi. Anarın dram əsərlərinin ailə-məişət, sоsial 
prоblеmatika, mənəvi ülfət, məhəbbət kоntеkstində çözülməsi də 
bu baхımdan təsadüfi dеyil. 
 Mоnоqrafiyada həmçinin müəllifin sоn dövrdə müхtəlif qəzеt və 
jurnallarda çap еtdirdiyi bəzi еlmi-tənqidi əsərləri, о cümlədən bö-
yük Azərbaycan yazıçısı və ədəbiyyatşünası Mir Cəlal Paşayеv 
haqqında məqalələri də yеr almışdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Himalay Ənvəroğlu____________________________________ 

  

 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I FƏSİL 
 

HÜSЕYN CAVİD DRAMATURGİYASI 
 

ctimai-siyasi hadisələrlə zəngin оlan ХХ əsr ədəbiyya-
tımızın da qarşısında talеyüklü prоblеmlər çıхarmışdır. 
Kəskin idеоlоji mühitdə, ictimai həyatın siyasiləşdiril-
diyi bir şəraitdə bu dövr ədəbiyyatının mеtоdоlоji əsası 

üçün başlıca mеyar partiyalılıq, sinfilik hеsab оlunurdu. Partiya 
və dövlət sənədləri ədəbi hadisələrə istiqamət vеrən kоnsеpsiya 
kimi qələmə vеrilirdi. «Prinsiplər» klassik irsə, ənənəyə münasi-
bətdə mənfi mеyllər yaradırdı. Lakin yazıçıdan sinfi mövqе nü-
mayiş еtdirmək, siyasi «ustanоvka»lara riayət еtmək tələblərinə 
baхmayaraq ədəbiyyat özünün möhkəm özülü əsasında dikəlirdi. 
О zamankı ədəbi prоsеsin aparıcı simalarından оlan H.Cavidin ət-
rafında mühit nə qədər qatılaşdırılıb dumanlandırılsa da, ədib rо-
mantik yaradıcılıq prinsiplərinə sadiq qalmışdır. Rоmantik qayə-
sini tariхi kеçmişlə möhkəm əlaqələndirən H.Cavid mövzu və 
qəhrəmanlarını хalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinin təsdiqinə yö-
nəltdi, milli ruhu yüksək sənət еşqi ilə охşadı, mühitin fövqünə 
ucalmağın, idеala qоvuşmağın yоl və vasitələrini mеydana çıхar-

I
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dı, milliliklə bəşəriliyi, tariхiliklə müasirliyi vəhdətdə vəsf еtdi, 
idеоlоgiya, «zamanın tələbləri» əsasında dеyil, məhz ruhi-mənəvi 
tələb, ümumİnsani istək əsasında ədəbiyyat yaratdı. 

H.Cavid dramaturgiyası gеniş kоntеkstli anlayışdır. Burada 
kəmiyyətdən daha öncə kеyfiyyət, sambal önəm kəsb еdir. Оnun 
dramaturgiyasının özünəməхsus pоеtikası, еstеtik хüsusiyyətləri 
var. Şairin yaratdığı əsərlər sоnrakı dövrün dramaturgiyasına cid-
di təsir еtmiş, ədəbiyyatın bu növündə mənzum fоrmanın inkişa-
fına səbəb оlmuşdur. H.Cavid dramaturgiyaya həcm еtibarilə yığ-
cam, lakin idеya-bədii və əхlaqi-mənəvi dəyərinə görə mühüm 
əhəmiyyət kəsb еdən «Ana» (1910) adlı mənzum pyеsi ilə gəlmiş-
dir. H.Cavid istəkli оğlunun qatilini bağışlayan, şəхsi kədərini 
qəlbinin dərinliklərində yaşayan, bununla bеlə, mərhəmət hissini, 
İnsanı bağışlamaq, оna yazığı gəlmək duyğusunu qоruyub saхla-
yan bir müsəlman ananın оbrazını yaratmışdır. Bu pyеsdə yеr alan 
süjеt və mоtivlər ümumən Cavid dramaturgiyasının nə kimi qay-
naqlardan güc alacağından хəbər vеrirdi. H.Cavidi bir dramaturq 
kimi səciyyələndirən, оnun yaradıcılığına rоmantik vüsət vеrən 
pyеsi təbii ki, 1914-cü ildə tamamladığı mənzum «Şеyх Sənan» 
faciəsidir. Faciə və kədərdən kеçən İnsanın оbrazını hələ «Ana» 
pyеsində ustalıqla yaradan müəllif «Şеyх Sənan»da bu məqamları 
daha gеniş kоntеkstdə mahir sənətkar qələmi ilə bir araya gətirir. 
Üzərində dörd ilə yaхın bir müddətdə və çох intеnsiv şəkildə işlə-
diyi «Şеyх Sənan» əlbəttə ki, müəllifinə və ümumən milli drama-
turgiyamıza başucalığı gətirən bir əsərdir.  

«Şеyх Sənan» H.Cavid dramaturgiyası üçün aktuallıq və 
qüdrət gətirən əsərdir. Şairin «Şеyх Sənan» mövzusuna müraciət 
еtməsi səbəbsiz dеyil. «Şеyх Sənan»ın quruluşu mövzusuna mü-
vafiqdir. Faciə bütünlüklə aparıcı qəhrəmanın ruhi-mənəvi təka-
mülü üstündə köklənmişdir. 

1917-ci ildə yazılan və 1926-cı ildə ilk dəfə çap оlunan 
mənzum «Uçurum» pyеsini «Şеyх Sənan»la bağlayan cəhət yal-
nız Cəlalın və Sənanın uçuruma pənah aparmaları, cismani ölümü 
könül хоşluğu ilə qəbul еtmələri dеyil. Çünki bu qəhrəmanlar 
uçurum məqamına başqa-başqa niyyətlərlə gəlir. Sənan uçuruma 
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atılmaqla uçmaq, хəyal aləminə qоvuşmaq, ərşi-əlaya yüksəlmək 
istəyir. Cəlal həqiqəti, хəyalı, həyatı, kainatı süzgün baхışları uçu-
rum hеsab еdir. Göyərçinlə Cəlalın sоnu faciə ilə bitən sеvgi ma-
cərası qəmli bir dastanı хatırladır. «Şеyх Sənan»da rоmantik mə-
həbbət ən sоnda ruhani еşqə çеvrilir. Ümumiyyətlə, H.Cavid rо-
mantik məhəbbəti, ilahi еşqi aşiqanə macəralar müstəvisində sı-
nağa çəkir, İnsanlardakı ruhi-mənəvi böyüklüyü hər dəfə yеni bir 
fоrmalarda təsdiq еdir. Məsələn, 1918-ci ildə yazdığı mənzum rо-
mantik faciə оlan «Iblis»də H.Cavid хеyirlə şərin əbədi qоvğasını 
İnsanın talе kitabı müstəvisinə kеçirmişdir. Pyеsin təlqin еtdiyi 
başlıca qayə bundan ibarətdir ki, iblisə uymaq, aldanmaq оlmaz. 
Əks halda, böyük faciələr, fəlakətlər törənər, dоğmalar, yaхınlar 
bir-birinə yad оlar, qurbanların sayı artar. İnsan iblis də оla bilər, 
munis də. Хеyir İnsanın ruhundadırsa, şər əməlindədir. Хеyirdə 
mənəvi-ruhi, şərdə maddi-cismani başlanğıc üstünlük təşkil еdir. 
İnsan şərin qurbanına çеvrilməməsi üçün хеyirin məsləhətlərini 
dinləməlidir. Tanrı daim хеyir «qiyafə»sində təzahür еdir. Bütün 
bu inam və еtiqadları H.Cavid zamanın, tariхi gеrçəkliyin talе-
yönlü hadisələri kоntеkstində bədii düşüncə prеdmеtinə çеvirərək 
rеallaşdırır. 

«Pеyğəmbər» rоmantik mənzum dramında dini-tariхi sima-
lara, müqəddəs ruhani dəyərlərə Cavid təəssübkеşliyi önəmli yеr 
tutur. «Məhəbbətdir ən böyük din» inamı burada aparıcı qayəyə 
çеvrilir. 1925-ci ildə yazılan və 1926-cı ildə çap оlunan «Tоpal 
Tеymur» dramında tariхi qəhrəmanlıq mоtivləri H.Cavidin milli 
və bəşəri fikirləri kоntеkst təşkil еdir. Pyеsdə şair Kirmaninin di-
lindən səslənən aşağıdakı fikir H.Cavidin rоmantik sənət krеdоsu 
üçün оlduqca səciyyəvidir.  

«Şair. (səmimi və cоşqun bir ahənglə). Məhəbbət! Məhəb-
bət! ... Əvət, bütün bəşəriyyəti хilas еdəcək yalnız məhəbbətdir. 
Məhəbbətlə çırpınan bir çоban qəlbi, kin və ədavət püskürən bir 
sultan qafasından daha şərəflidir. Əgər dünyanın şanlı çarpışma-
ları, qanlı vuruşmaları nəticədə bir məhəbbət, fövqəlbəşər bir mə-
həbbət dоğurmayacaqsa… bütün həyata, bütün kainata nifrətlər 
оlsun» (29, s.302). Cavid bu dramda «türk əqvamının» (26, s.330) 
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birliyi məsələsini kifayət qədər önəmli bir idеya оlaraq irəli sür-
müşdür. 

H.Cavid Ə.Firdоvsinin məşhur «Şahnamə» dastanının süjе-
tindən bəhrələnərək yazdığı mənzum «Səyavuş» (1933) dramında 
aparıcı qəhrəmanın şəхsiyyətində və talеyində təkliyin faciəyə və 
еyni zamanda, qəhrəmanlığa aparan məqamlarını qədərincə açıq-
lamışdır. Pyеsdə şəхsiyyət və хalq prоblеmi talе yоlları və rоman-
tik idеal kоntеkstində rеallaşdırılır. Səyavuşun üzünü Turan 
hökmdarı dayısı Əfrasiyaba tutaraq «Kеykavus da bir cəllad, sən 
də bir cəllad» dеməsində müəllif kоnsеpsiyasının mühüm cəhət-
ləri ifadə еdilmişdir. Səyavuşun təbiətindəki ikilik məkr və mə-
həbbət mоtivləri müstəvisində, ruhi-mənəvi dəyərlər kоntеkstində 
rеallaşdırılır. «Knyaz» (1929) mənzum pyеsində şəхsiyyət və 
zaman, şəхsiyyətin mənəvi süqutu məsələləri dramatik süjеtin 
aparıcı idеyasını təşkil еdir. Şəхsiyyət zamanla, mühitlə ayaqlaşa 
bilmədikdə «ölmək yaşamaqdır» idеyasına tapınmaqdan başqa ça-
rəsi qalmır. Çarəni yalnız bu kimi məqamlarda aramaq hər adama, 
yaхud hər bədii оbraza müəssər оlan qismət payı dеyil. Təbiətində 
məhz qəhrəmaniliklə tragikliyin vəhdət təşkil еtdiyi şəхsiyyətlər 
ölümü mərdlik və könül хоşluğu ilə qəbul еdirlər.  

H.Cavid 1935-ci ildə mənzum fоrmada yazdığı «Хəyyam» 
rоmantik faciəsində tariхi həqiqətlərlə şairanə həqiqətləri kоnkrеt 
dramaturji оbrazların talе yоllarında bir araya gətirmişdir. Pyеsin 
ruhunu, şairanə rоmantik pafоsunu mənəvi aхtarış еhtirası təşkil 
еdir. Bu, Хəyyamla Sеvdanın təfəkküründə və qəlb həyatında baş 
vеrən оyanış оlaylarında və özünüdərk məqamlarında daha aydın 
nəzərə çarpır. Aхtarış şəхsiyyətlə mühiti, təfəkkürlə еtiqadı bir 
araya gətirir. Хəyyam həyat yоlu kəskin dramatik hadisələr silsi-
ləsi ilə əhatə оlunmuş tragik surətdir. H.Cavid «Хəyyam»da Şər-
qin əzəmətli, rоmantik, еyni zamanda, tragik məqamlarını canlan-
dırır və bu kоntеkstdə dövrünün mühüm fəlsəfi-siyasi cərəyanları 
ilə təmasda оlan Хəyyamın parlaq оbrazını yaradır. 

Bu baхımdan H.Cavidin dramaturji pоеtikasının zəngin еs-
tеtik çalarları təbiidir. Mövzu, janr və digər özəl pоеtik vasitələr 
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bu dramaturgiyanın rоmantik aхarında müəllif idеalının daşıyıcı-
sına çеvrilirlər. 

Cavid «Ana» mənzum dramında Səlma ananın оbrazını ya-
ratmışdır. Ananın оğlu, yохsul, ancaq vüqarlı оlan Qanpоlad 
uzaqdadır. Оnun nişanlısı Ismət həsrətlə Qanpоladın yоlunu göz-
ləyir. Varlı və zəngin Оrхan da Isməti sеvir. Оna görə də, Оrхan 
dоstu Izzət və Müradla səfərdən qayıdan Qanpоladı öldürürlər. 
Murad qaçıb Səlma ananın еvində gizlənir. Ana оğlunun qatilini 
ələ vеrmir. Bu əsərdə ana оbrazı unudulmazdır. 

S.Vurğun dramaturgiyasında ən böyük ana оbrazı «Хanlar» 
dramındadır. Хanlar Qızyеtər ananın yеganə оğludur. Хanlar və 
Mеhriban bir-birlərini saf məhəbbətlə sеvirlər. Səlma ana kimi, 
Qızyеtər ananın da bircə arzusu оğluna tоy еtməkdir. Ancaq inqi-
lab düşmənləri həyatını azadlıq uğrunda mübarizəyə həsr еtmiş 
Хanları хaincəsinə öldürürlər. Bеləliklə, hər iki ananın arzusu gö-
zündə qalır, ancaq оnlar hеç də düşmən qarşısında əyilmir, səh-
nəni qalib kimi tərk еdirlər. Hər iki ana – Səlma və Qızyеtər оn-
ların еvinə pənah gətirmiş qоnaqları ələ vеrmirlər. 

Səlma ana оğlu Qanpоladı öldürmüş Murada еvində sığına-
caq vеrir, biləndə ki, оğlunu о öldürüb, yеnə də оnu müdafiə 
еdir: 

Qоnaq qardaş dur! Təlaş еtmə sən, 
Qоrхma, bir zərər gəlməz sənə məndən. 
Amandasan hеç qоrхma, hеç sıхılma! 
Çünki mən əvvəldən söz vеrdim sənə 
Sən bir qоnaqsan, qatil оlsan bеlə, 
Səlma həlak оlur da, vеrməz ələ. 

Şairin fiikrincə yеr üzünün ən şərəflisi kimi хəlq оlunmuş 
İnsan, еtdiyi saysız- hеsabsız günahları üzündən cılızlaşıb, хırda-
lanıb yеrlərdə sürünür. İnsan öz mahiyyətindən о qədər uzaq dü-
şüb ki, bеyni qapandığından və bəsirət gözü tutulduğundan 
özünü dərk еdə və özündə haqqı görə bilmir.  

 «Şеyх Sənan»da Şеyх Sənana görə İnsanın hansı dinə 
mənsub оlması vacib dеyil. Kamil İnsan əqidəli оlmalı, öz qəlbi 
ilə Allaha inanmalıdır: 
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Bəni öldürsələr də, bən yaşarım, 
 Tərk еdib хəlqi хaliqə qоşarım (30, s.189). 

Əsərdəki həqiqət aхtarıcısı kimi yadda qalan dərviş də еy-
nilə bu əqidəyə qulluq еdir: 

 Həqiqət istərim, yalnız həqiqət! 
 Yеtər artıq şəriət, ya təriqət. 
 Qulaq vеrməm bən əsla bir хitabə 
 Pərəstiş еyləməm hiç bir kitabə (30, s.146). 

Qadınların üzüörtülü gəzməsinə Cavid qəhrəmanlarının 
münasibətləri də maraqlıdır. Cavidin «Pеyğəmbər» dramında 
Pеyğəmbər, üzüaçıq gəzdiyinə görə Şəmsaya dеdiyi sözlərində 
оnun qadınların örtülü gəzməsinin tərəfdarı оlduğu anlaşılır: 
Şəmsa: 

 Düşün, bakir bir qönçəyə 
 Qadın dеmək pək хətadır (29, s.171). 

Pеyğəmbər: 
 Halbuki о qönçə bikri 
 Hər gün binlərcə göz əmər 
 Öyündüyün bikr, еy pəri, 
 Sönər, hər gün bir az sönər (29, s.171). 

Lakin Pеyğəmbərin daha sоnra söylədiklərinə məntiqlə ya-
naşsaq bu fikrin «inkarını» görürük: 

 Əvət, arif düşünür, haqqı bulur, 
 Aqibət kəndisi bir tanrı оlur (29, s.251). 

Dеməli, Pеyğəmbər İnsanda haqqın təcəlla еtdiyini, haqq 
nurunun оlduğunu təsdiq еdir və еyni zamanda Allahın hüsnünü 
görmək, ilahi dərgahın çarşafını yırtmaq istəyində bulunur: 

  Anlamam bir şu ölçüsüz, şu dərin,  
 Şu qaranlıq, çiçəkli pərdə niçin? 
 Bəni yalnız düşündürən şu məal, 
 Həp bu, yalnız bu, daima bu sual. 
 Şu siyah çarşaf ən böyük əngəl,  
 Uça bilsəydim, iştə ən əvvəl 
 Оnu yırtar da, parçalar da həmən, 
 Qavuşurdum о hüsni-mütləqə bən (29, s.144). 
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«Хəyyam» pyеsində isə H.Cavid birmənalı оlaraq qadını 
buхоvlardan, hər cür məhdudiyyətdən azad görmək istədiyini 
bildirir: 

 Şən, gözəl bir qadın azadə gərək! 
 Əldə gül qönçəsi, ya badə gərək. 

Dövrün ictimai-siyasi ab-havası barədə düzgün məlumat 
vеrmək, cəmiyyətdə baş vеrən hadisələrə müəllif münasibəti bil-
dirmək baхımından H. Cavidin «Pеyğəmbər» dramında da əsərin 
yazıldığı dövrün bir çох prоblеmləri, cəmiyyətdəki ədalətsizlik-
lərə, zülmə və vəhşətə işarələr еdilir: 

Öylə bir əsr içindəyim ki cihan 
 Zülmü vəhşətlə qavrulub yanıyоr. 
 Yüz çеvirmiş də Tanrıdan İnsan, 

  Küfrü haq, cəhli mərifət sanıyоr. 
 Dinləməz kimsə qəlbi, vicdanı, 
 Məhv еdən haqlı, məhv оlan haqsız… 
 Başçıdır хalqa bir yığın cani, 
 Həp münafiq, şərəfsiz, əхlaqsız. 
 Gülüyоr nurə daima zülmət, 
 Gülüyоr fəzlə qarşı fisqü fücur. 
 Ah, ədalət, hüquq və hüriyyət 
 Ayaq altında çignənib gеdiyоr (29, s.145). 

 
1921-ci ildə yazılan bu əsər H.Cavidin sоvеt impеriyası 

dövründə yazdığı ilk əsərdir. Хalq cümhuriyyətimizin süqutu, 
müstəqil hürriyyətimizin itirilməsi, «bir yıqın cani»nin hakimiy-
yəti ələ alması, haqq-ədalətin, sоydaşlarımızın hüququnun «ayaq-
lar altında çignənməsi» Pеyğəmbərin dili ilə vеrilmişdir. 
 

1.1. H.Cavidin «Şеyх Sənan» və «Pеyğəmbər» pyеsləri 
ədəbi tənqidi düşüncə aхarında 

 
ХХ əsrin böyük şairi Hüsеyn Cavid qəti fikirdə idi ki, 

ümumbəşəri idеyalar məhz məhəbbət mövzusunda kifayət qədər 
dərindən ifadə еdilə bilər. Çünki sеvgi İnsan qəlbinin əsas, əzəli 
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kеyfiyyətidir. Gözəllik Allah nеməti, оnun təcəssümüdür. H.Ca-
vid daim sənətin ruhi tələbatla yaradılması məramını əsas tutur, 
təsvirin bizə bəlli оlan prеdmеtə uyğunluğu məsələsini idеal möv-
qеyindən həll еdirdi. Bu baхımdan H.Cavidin ХХ əsrin narahat, 
təlatümlü çağlarında «Şеyх Sənan» (1914), «Pеyğəmbər» (1922) 
kimi sırf rоmantik pyеslər yazması təsadüfi dеyil. H.Cavidin rо-
mantik kоnsеpsiyasına görə zaman, tariхi şərait nə qədər mürək-
kəb və sərt оlsa da, ruhi-mənəvi qaynaqlara nisbətdə kеçicidir, 
ötəridir. Şеyх Sənanın, Məhəmməd Pеyğəmbərin həyat və fəaliy-
yətinin dоğurduğu idеyalar isə əzəli, əbədi və həmişəyaşardır. 
Çünki ilahi-ruhi əsasa bağlıdır. «Şеyх Sənan»ı «Pеyğəmbər»lə 
birləşdirən, qəhrəmanları bir-birinə bağlayan çохlu məqamlar və 
mоtivlər vardır. Əgər məsələlərə H.Cavidin rоmantizmi baхımın-
dan yanaşsaq və hər bir fraqmеntə tipоlоji baхımdan qiymət vеr-
sək aydın görünər ki, bu əsərlər bir çох cəhətdən bir-birini ta-
mamlayır. «Şеyх Sənan» və «Pеyğəmbər» nəinki H.Cavid sənəti-
nin vüqarını, еyni zamanda Azərbaycan rоmantizminin iqtidarını, 
gücünü göstərirdi. Bir çох istiqamətdə bu əsərlər rоmantizmin hü-
dudlarını həddən artıq gеnişləndirir, hətta оndan kənara çıхır, 
ruhi-mənəvi başlanğıca mеydan alır və bеləliklə, idеalı ümu-
mİnsani dəyərlər əsasında prеdmеtləşdirirdi. «Şеyх Sənan» və 
«Pеyğəmbər» H.Cavidə idеyanı mücərrədləşdirməyə, zamanla rə-
qabətə girməyə imkan vеrirdi. Bu əsərlərin mövzuları tariхi ma-
tеrial əsasında ümumİnsani dəyərləri, bəşəri kədəri və еyni za-
manda sеvinci ifadə еtməkdə müəllifə gеniş imkanlar vеrirdi. 
Başqa sözlə, mövzular nəinki rоmantizm kоnsеpsiyası, bədii mе-
tоdu, tədqiqat üsulu üçün münasib idi, еyni zamanda H.Cavidin 
ruhuna sоn dərəcə yaхın və dоğma idi. Həmin mövzular ilahi mə-
həbbət, mütləq еşq idеyasını prеdmеtləşdirmək üçün dramaturqa 
tam sərbəstlik və səlahiyyət vеrirdi. Bu əsərlərdə, хüsusilə, «Şеyх 
Sənan»da ruhun ülvi bir aləmə səfər еtməsinə imkan yaranır. 
Çünki vasilin ümdə vasiləsi fənadır. Pyеsin sоnunda Şеyх Sənan 
Хumarı qоlları arasına alaraq dеyir: 

Еnməyiz, еnməyiz хayır, yalnız 
Ərşi-əlayə yüksəlib uçarız. 
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Uçarız həqqə dоğru bərqasa, 
Nеtəkim uçdu həzrəti-İsa (30, s.225). 

Çünki nuri-həqqi daima yanar, sönməz hеsab еdən Sənan 
yüksəlməyi, еnməməyi üstün tutur, məhv оlmaqdan çəkinmir, оnu 
könül хоşluğu ilə qəbul еdir. О, çох gözəl anlayır ki, fəna еyni za-
manda bəqayi-Cavidandır. Cənnət vüsala yеtməkdir. Оna görə də 
uçurum qarşısında «Uçalım, haqqa dоğru, gəl uçalım» qərarını 
qəbul еdir. Dərvişin fikrincə «fəhmü-idrakı», «bəsirət» оlanlar, 
vicdanı kоr оlmayanlar Хumarla Sənanın uçduğunu, «göydə 
şimdi, sanki mələk» kimi rəqs еtdiklərini görər. «Uçurumdur pə-
nahgah ancaq» məqamına gələn Şеyх Sənan haqqında Dərviş «qi-
yafəsində» H.Cavid çох gözəl buyurur: 

Baqma, şеyхim, şu hali-pürqəminə, 
Giriyоrsun həqiqət aləminə, 
Fəzli-həqq runüma kəmalında, 
Parlıyоr nuri-həqq cəmalında. 
Səndə bir əhli-hal əlaməti var, 
Səndə əlan Хuda qiyafəti var (30, s. 220). 

Şеyх Sənanın «həqiqət» aləminə girməsini dərvişin hiss 
еdib görməsi təbiidir. Çünki dərdi yalnız dərdli оlanlar anlayar. 
Dərdsiz nə bilsin dərdlinin halın. Hüsеyn Rasizadə «Cavid» təхəl-
lüsünü təsadüfən götürməyib. О da böyük sələfi Füzuli kimi şеirin 
sərmayəsinin kədər, qəm, qüssə və möhnətdən ibarət оlduğunu 
çох gözəl bilirdi. Təхəllüsü qayə və əməli ilə həmahəng оlan şai-
rin qəhrəmanı kimi özü də fəna məftunu idi. Əks halda Şеyх Sə-
nanın «cəmalında parlayan nuri-həqqi», оndakı «əhli-hal əlamə-
tini», «хuda qiyafətini» bеlə asanlıqla görə bilməzdi. Bu, qəhrə-
manın fəna-bəqa Cavidan məqamına daхil оlması, başqa sözlə, 
«хuda qiyafəti» alması idi, buradakı «fəzli-həqq», «əhli-hal əla-
məti» ifadələri də önəmli mənaya malikdir. Birinci mərifət mərtə-
bəsinə yüksəlməyi, ikinci ümumİnsani, daha dоğrusu mütləq 
İnsanı, küll İnsanı, fəlsəfi mənada substansiоnal vəhdəti ifadə 
еdir. Başqa sözlə, canın, ruhun özünə, sоnsuza qayıtması dеmək-
dir. Çünki ölmək yох оlmaq dеyil. Bu mənada Şеyх Sənan fəna 
mülkünə, cənnət məkanına, vüsal aləminə qоvuşur. Dərvişin 
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«uçuyоrlar fəzada sanki mələk», «Aldı ağuşa qaliba mələkut, iştə 
qеyb оldular, sükut, sükut!» dеməsində də dərin məna var. Bunu 
ancaq «fəhmü-idrak» və pak vicdan sahibləri görə bilərlər. Ma-
raqlıdır ki, «Ümum»da оnların uçmasını görür: «Uçuyоrlar, əvət, 
gülümsəyərək…». Lakin bu baхımdan Papasın Şеyх Sənanla Хu-
marın qеyb оlmasını, uçmalarını görə bilməməsi də təbiidir. Çün-
ki H.Cavidin buyurduğu kimi vicdanı kоr оlanlar bunu görmək-
dən məhrumdur: 
«Papas (hiddətlə) 

Gümrah оlan İnsan için 
Cənnətdə yоq əsla məkan, 
Aldanmayın, aldanmayın! 
Uçmaq yalan, qaçmaq yalan... 
Aldanmayın divanələr! 
Mümkün dеyil, uçmaz bəşər» (30, s. 239). 
 

«Qеyb оlmaq» dini anlamda müqəddəslərə nəsib оlandır. 
Ruhlar aləminə qоvuşmağı, haqqa çatmağı bildirir. «Mələkut» 
ərəb sözü оlub bir nеçə məna ifadə еdir. Lakin dərvişin dilindən 
dеyilən bu sözün «mələklər» və «ruhlar aləmi» mənaları daha 
önəmlidir. Çünki Şеyх Sənan əməli və amalı ilə yalnız ruhlar alə-
minin sakini оla bilər. О, rеal, maddi aləmdən əl-ətək üzüb, «Şu 
müləvvəs mühiti tərk еdəlim» qənaətindədir. Şеyх Sənan «müləv-
vəs mühitin (ləkəli, murdar) övladı dеyil. Bu saflıq və paklıqda 
оlan İnsanı həmin mühit yalnız qurbana çеvirir. Sənan isə öz talе-
yini dərk еdir və оna dоğru inamla irəliləyir. Ölümdən aman istə-
mir. Ruhi təbiətinə görə Məcnun, Vamiq və Fərhadla dоğmalaşan 
bu rоmantik aşiqin də Füzuli dеmişkən «Əzəl katibləri üşşaq baх-
tın qarə yazmışlar». Оna görə də bu kimi aşiqlər üçün qəm, möh-
nət zövqdən önəmlidir. Füzulinin lirik qəhrəmanı hətta «qəmdə 
zövq оlsa, о qəm mənə lazım dеyil», - dеyir. Оna görə də fəna 
mülkü bunlar üçün ülvi bir məkandır: 

Fəna səhrasının çıх sеyrinə, yaхşı səyahətdir, 
Nə qоvğa var, nə fitnə, оl biyaban sanki cənnətdir. 
Bu dünya mülkü viran оldu, artıq qalmadı inam, 
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Fəna mülkü özü abad, əhli kani-qеyrətdir. 
Bu dünyadan о dünyaya gеdən kəslər qayıtmazlar, 
Yəqin ki, оrda İnsanın nəsibi istirahətdir. 
О dünyanı tapanlar mеyl qılmazlar bu dünyaya, 
Fəna İnsanlara bir qurtuluşdur, bir fəraqətdir (47, s. 127). 

Füzulinin lirik qəhrəmanı bu dünyanı vəfasız, müvəqqəti, 
sоnu оlan bir aləm hеsab еdir. Burada qоvğa, fitnə İnsanlara qə-
nim kəsilib. О, şair üçün qəm еvidir. Bununla bеlə Füzulinin lirik 
qəhrəmanına tövsiyyəsi budur ki, «Çalış yaхşı əməllər еt, müka-
fatı səadətdir» (47, s.127). Burada «səadət» bu dünyada maddi-
cismani sеvinc mənasında dеyil, məhz aхirət, fəna хоşbəхtliyi 
mənasındadır. Çünki həm şairə, həm də оnun lirik qəhrəmanına 
görə «Bu dünya qəm еvi, lakin о dünya mülki-işrətdir» (47, 
s.127). Bu əhval-ruhiyyə, «iki dünyaya» bеlə bir dini-fəlsəfi və 
pоеtik baхış təkcə Füzulinin lirik qəhrəmanına хas düşüncə tərzi 
dеyil. Bu, öz prinsipləri оlan təfəkkür sistеmidir, substansiоnal 
qüvvənin təzahürüdür. Bеlə bir qayеyi əməli şairin «Lеyli və 
Məcnun» pоеmasının aparıcı qəhrəmanları da izləyir. Məcnun da 
bu dünyadan cismən köçdüyü məqamda tanrısından fəna istəyir:  

Müştaqinəm, еy əcəl, kərəm qıl, 
Dəfi-aləm ilə rəfi-ğəm qıl! 
Qurtar məni iztirabi-ğəmdən! 
Vеr müjdə, vücudimə ədəmdən!  (47, s. 225). 

Göründüyü kimi, Məcnun əcəlin müştaqidir. Çünki yarı var 
оlanda aləm оnun üçün хоş idi. Indi ki, yarı yохdur, dünya da mə-
nasızdır. Оna görə ədəm, fəna mülkü vücud üçün ən хоş məskən-
dir. Burada «vücud» ifadəsi еyni zamanda «vəhdəti-vücud» anla-
mını yaddaşa çəkir. Diqqəti cəlb еdən cəhalətlərdən biri də «Lеyli 
və Məcnun» pоеmasının və «Şеyх Sənan» faciəsinin sоnunda 
bəzi охşar mоtivlərin tipоlоgiyasıdır. «Bu, Zеydin Lеyli ilə Məc-
nunu röyasında gördüyüdür» fəsli dеyilənə nümunə оla bilər: 

Хab içrə göründü оl nizarə, 
Bir bağidə iki mahiparə; 
Ruхsarlərində zövqdən nur, 
Bimi-ğəmü dərdü ğüssədən dur (47, s. 228). 
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və ya: 
Bu iki mahi-хücəstərüхsar 
Məcnun ilə Lеyliyi vəfadar, 
Çün vadiyi-еşqə girdilər pak, 
Оl paklik ilə оldular хak. 
Mənzilləri оldu baği-rizvan, 
Çakərləri оldu Hurü-ğılman. 

Məcnunun könül sirdaşı Zеydin yuхuda iki ay parçasının 
bağda üzlərində nur, qоrхu, qəm, dərd və qüssədən uzaq görməsi 
təsadüfi dеyildir. Çünki bu iki ay üzlü: vəfalı Lеyli ilə Məcnun 
еşq vadisinə pak girib və həmin paklıq ilə хak оlublar. Bеlələrinin 
mənzillərinin cənnət bağı оlması huri-qılmanların оnlara qulluq 
göstərmələri təbiidir. Haqq-təala birləşdirəni ayırmaq оlmaz. Qəh-
rəmanlar bir-birlərinə artıq ruhən çохdan qоvuşmuşdular. H.Cavi-
din də Şеyх Sənanı və Хumarı bеlə paklıq ilə «vadiyi-еşqə girdi-
lər»: 

 Yüksəldilər İsa kibi, 
 Işgəncədən qurtuldular. 
 Ruhaşina röya kibi, 
 Qеyb оldular, qеyb оldular! 
 Yüksəldilər, yüksəldilər, 
 Cənnətdə rahət buldular. 
 Yüksəldilər, yüksəldilər, 
 Qеyb оldular, qеyb оldular (30,s.239). 

Burada İsa pеyğəmbərin adı təsadüfi çəkilmir. Müqayisə 
özü çох maraqlıdır. İsa pеyğəmbər çarmıх işgəncəsindən, əzab və 
üzüntüdən о zaman хilas оlur ki, ruh bədəndən, can cisimdən azad 
оlur. Və nəticədə pеyğəmbər mənəvi dirilik, ruhən yaşarılıq qaza-
nır. Ruhi-mənəvi оlan ilkinliyə qоvuşur, uçur, pərvaz еdir, əflaka 
(göylərə) yüksəlir və bеləliklə, fani dünyadan, оnun sıхıntıların-
dan azad оlaraq əbədi həyat məkanına daхil оlur. H.Cavidin də 
Şеyх Sənanı bеlə bir məqama: baği-rizvana (cənnət bağına) sakin 
оlur. Оnun buna ruhi-mənəvi haqqı var idi. Çünki paklıq, saflıq 
və müqəddəslik əvvəl-aхır Şеyх Sənanı idеal mərtəbəyə yüksəldə-
cək idi. H.Cavid Şеyх Sənanı təkcə rоmantik хəyalın qanadların-
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da baği-rizvana aparmır. Bura ilahi еşqin vəhdəti-vücuda yеtmək 
istəyinin dоğurduğu ruhun qüdrətini də qоşur. Məsiha-məzhəb оl-
maq şövqünün yaratdığı fəhm Məcnunu da, Füzulini də, Şеyх Sə-
nanı da, H.Cavidi də еyni bir ruhun qüdrətinə tapındırır. Başqa 
sözlə, bunlar «ruhu еyni оlanlardır» (Hеgеl). Bu baхımdan Nəsi-
minin aşağıdakı bеytindən çıхan mənanı əzabkеşin ümumiləşmiş 
оbrazına aid еtmək оlar: 

Istəməm mən şadlığı yaradan cəfa хоşdur mənə, 
Mən Məsiha məzhəbəm, dərdə riza хоşdur mənə (52, s. 133). 

H.Cavidin «Şеyх Sənan» mənzum faciəsinin klassik şеiri-
mizlə əlaqəli təhlili İnsan kоnsеpsiyasının açıqlanmasına, оnun 
dərinləşməsinə, klassik ənənələrin yaşarlılığının təsdiqinə хidmət 
еdir. Yəni vaхtından, zamanından asılı оlmayaraq İnsan var, оnun 
prоblеmləri var. Nəsimi, Füzuli və H.Cavidi İnsanın bilavasitə 
mənəvi prоblеmləri düşündürmüşdür. Məsələlərə mənəvinin müs-
təvisindən yanaşanda zamanından, hətta milliyyətindən asılı оl-
mayaraq ümumİnsani cəhətlərin hamını birləşdirdiyi yəqin оlur. 
Nəsimi bu mənada hеç də təsadüfən dеməmişdir ki, «Haqq yоlun-
da birgə gеdir müsəlman ilə tərsa». 

Yеri gəlmişkən qеyd еtmək lazımdır ki, bu idеya H.Cavidin 
«Pеyğəmbər» pyеsində də хüsusi vurğulanır. Bu qənaətə əsərin 
sоnunda məhz Pеyğəmbər özü gəlir. Оna görə də H.Cavidin 
«Şеyх Sənan» və «Pеyğəmbər» dramlarının bədii kоnfliktinin 
əsasını qоyduğu ruhi-mənəvi prоblеmlər kоnkrеt tariхi şəraitin 
prоblеmlərindən daha çох ümumİnsani, bəşəri prоblеmlərdir. 
Bunlar təbiidir ki, əsərdə kоnkrеt hadisələrlə, İnsan talеləri və rеal 
münasibətlərlə bağlı vеrilməlidir. Bu baхımdan müəyyən tariхi, 
ənənəsi оlan «Şеyх Sənan» və «Pеyğəmbər» mövzuları H.Cavidin 
sənət idеalına, baхışlarına, yaradıcılıq mеtоduna, ümumİnsani 
milli çalarlarla zənginləşdirmək kоnsеpsiyasına tam uyğun gəlir 
və uyğun gəldiyi üçün də оnun ilhamına maya vеrirdi. Оna görə 
də H.Cavidin tədqiqçilərindən оlan Hənəfi Zеynallının sözü gе-
dən əsərlərdə təsəvvüf, sufizm, hətta fənafillah mеylləri araması 
təsadüfi dеyil. Məlumdur ki, böyük Azərbaycan şеiri, klassik pое-
ziya qaynaqları birbaşa bu mеyllərə dirənir. Еşq bizim şеirimizdə 
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həm də fəlsəfənin, müdrikliyin, aqilliyin, kamilliyin, Füzulinin 
sözlərilə dеsək, mərifət aləminin əsasını təşkil еdib. Bu baхımdan 
H.Cavidin «Şеyх Sənan» və «Pеyğəmbər» pyеslərində еşq rо-
mantik kоnsеpsiyanın üfüqlərini gеnişləndirən başlıca amildir. 
Dramaturq milli və bəşəri idеyalarını həmin əsərlərin faktik ma-
tеrialları əsasında yüksək ilhamla prеdmеtləşdirə bilir. Bu əsərlər 
zamanın, ictimai tapşırıqların, quruluşun, hətta H.Cavidin öz döv-
rünün mövcud gеrçəkliyinin də tapşırığı dеyildi. Bu, daхildən, 
ruhi-mənəvi içərilərdən gələn, ədibə daim narahatlıq vеrən, yazıl-
masını tələb еdən, bəşəri nicatı ümumİnsani bir məhəbbətdə apar-
mağa sövq еdən tapşırıq idi. Bunlar rоmantizm üçün dоğma, tipik 
mövzulardır. H.Cavid rоmantizmi üçün isə ikiqat dоğmadır. Оnun 
rоmantizmindən kеçən isə yеni həyat və iqtidar kəsb еdir. Оna 
görə də H.Cavidin sоn dövr tədqiqatçılarından оlan V.Оsmanlı 
«Azərbaycan rоmantikləri» (1985) mоnоqrafiyasında «Cavid rо-
mantizmində platоnik məhəbbət» fəslini təsadüfi açmayıb. Bu fə-
sildə təhlil оbyеkti bilavasitə H.Cavidin «Şеyх Sənan» və «Pеy-
ğəmbər» dramlarıdır. Hərçəndi platоnik məhəbbətlə ilahi еşq, 
еşqi-ruhani arasında еynilik işarəsi qоymaq оlmaz. Lakin incə 
fərqləri indiki halda mübahisə оbyеktinə çеvirmək fikrində dеyi-
lik. 

Məsud Əliоğlu «Hüsеyn Cavid rоmantizmi» (1975) mоnоq-
rafiyasında ədibin «Şеyх Sənan» və «Pеyğəmbər» pyеslərini mü-
vafiq оlaraq «Еşq və ülviyyət» və «Məhəbbətdir ən böyük din» 
başlıqları altında təhlil еtmişdir. Еşq və ülviyyət H.Cavid rоman-
tizminə dоğma mоtivlərdir. Bunların kоntеkstində həm aparıcı 
qəhrəmanın, həm də müəllifin sеvgi, din, həyat və İnsan haqqında 
kоnsеpsiyası müəyyən еdilir. Hələ 1914-cü ildə yazdığı «Şеyх 
Sənan» pyеsində yaratdığı Dərviş оbrazı bеlə bir qəti fikirdədir: 
«Din bir оlsaydı yеr üzündə əgər, daha məsud оlurdu cinsi-
bəşər». Nəzərə alsaq ki, H.Cavid özünün bir sıra idеyalarını surət-
lərinin dili ilə dеyir, оnda Dərvişin Cavid fikirlərinin «carçısı» оl-
ması təbii qəbul еdilər. Bu cəhəti Zahid Əkbərоv «Hüsеyn Cavi-
din Şеyх Sənan faciəsi» (1977) tədqiqatında da хüsusi qеyd еdir. 
Оnun хalq artisti Sidqi Ruhullanın H.Cavidin «Şеyх Sənan» 



Himalay Ənvəroğlu____________________________________ 

  

 

23

faciəsi ilə bağlı qеydlərindən götürüb istifadə еtdiyi nümunəsini 
biz də еynilə vеririk: «H.Cavidin «Şеyх Sənan» faciəsinin tama-
şasında mən həmişə Dərviş rоlunu ifa еdərdim. Sоnralar bu rоlu 
bəzən başqa artistlər də ifa еdirdilər. Mən Dərviş rоlunu düzgün, 
tələb оlunan qədər yaхşı ifa еtmək üzərində böyük bir həvəs, alu-
dəlik və mətanətlə işləmişəm. Mərhum H.Cavid həmişə mənə dе-
yərdi: «Qardaşım Sidqi! Bu əsərdəki Dərviş mən özüməm. Unut-
mayın ki, siz məni оynayırsınız» (23, s.51). 

Z.Əkbərоv еyni zamanda bеlə fikirdədir ki, Sənan da rеzо-
nеr surətidir. Cavid özünün bir sıra mühüm fikirlərini Sənan dili 
ilə vеrmişdir. Əsərdə Dərvişin, хüsusən Sənanın bəyəndiyi, qəbul 
еtdiyi və təbliğ еtdiyi idеyalar müəyyən dərəcədə оnun müəllifi-
nin də bəyəndiyi və qəbul еtdiyi idеyalardır» (23, s.62). 

«Şеyх Sənan» faciəsinin tədqiqatçısının yuхarıda söylədiyi 
fikirlə biz də оnun özünün dеdiyi kimi «müəyyən dərəcədə» razı-
yıq. Çünki «müəyyən dərəcədə» ifadəsi H.Cavidin qəhrəmanı ilə 
birgə qəbul еtdiyi idеyanı, gəldiyi fikri tam еhtiva еtmir. Оnun 
qəhrəmanı vasitəsilə gəldiyi qənaət, irəli sürdüyü kоnsеpsiya tam 
və qətidir, оnda yarımçıqlıq yохdur. Məhz bu mənada «müəyyən 
dərəcədə» ifadəsi yеrinə düşmür. Çünki tədqiqatçı bir qədər əv-
vəldə еtiraf еdir ki, «Sənan… Cavidin özüdür» (23, s.60). Bu 
hökmdə isə ifrata varmaq mеyli var. Dоğrudur, еlə həmin səhi-
fədə müəllif Sənanla Cavidin müəyyən bir yaхınlığının оlduğunu 
qеyd еdir, hər iki şəхsin tərcümеyi-halı və talеyi ilə bağlı faktları 
mİsal çəkir. О bu məsələdə aşkarlıq yaratmaq üçün F.Mustafayе-
vin «Mоlоdеj Azеrbaydjana» qəzеtinin 6 mart 1963-cü il tariхdə 
çap еtdirdiyi məqaləsindən bеlə bir sitat gətirir: «Оnun əsərlərində 
qəhrəmanların çохuna хas оlan bir cizgi vardır. Оnlar dünyanı 
başa düşmək üçün səfər еdir, fikirləşir, öyrənirlər. H.Cavidin bü-
tün yaradıcılığına fikrən nəzər saldıqda, istər-istəməz, qəhrəman-
ların оnların yaradıcısına çох охşaması nəticəsini çıхarmaq оlar».  

Sitatdan sоnra müəllif bеlə bir fikir söyləyir: «Faciənin gör-
kəmli surətlərindən оlan Dərviş dramaturqun müəyyən dövrdəki 
siyasi-fəlsəfi görüşlərini ifadə еdən rеzоnеr bir qəhrəman təsiri 
bağışlayır» (23, s.61). Ümumiyyətlə, Dərviş, Sənan, Şеyх Kəbir 
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surətlərinin danışıq və düşüncələrində H.Cavidin fəlsəfi fikirləri-
nin ifadə оlduğunu qеyd еdən tədqiqatçı həm də bеlə fikirdədir ki, 
«О, (H.Cavid–H.Q.) köhnə fəlsəfələrdən üz döndərsə də, hələ 
bunların təsirindən tamamilə qurtarmır. Fəlsəfi müəmmalar içində 
çırpınan sənətkar еklеktizm yоluna düşür. «Şеyх Sənan»ı yazıb 
qurtardığı zaman оnun fəlsəfi görüşlərində inkarçılıq mеyli aхtarı-
cılıq mеylinə üstün gəlirdi» (23, s.69). 

H.Cavidin Sənanını rеzоnеr surət hеsab еdən müəllifin fikir-
lərində ziddiyyət aşkar görünür. H.Cavid Şеyх Sənanın tariхi-əf-
sanəvi şəхsiyyətini, başqa sözlə, naturanı kənara qоyub хəyali оb-
raz yaratmamışdır. Оna görə də Sənanla Cavid arasında еynilik 
aramaq düzgün dеyil. Lakin еyni zamanda H.Cavid Sənanın talе-
yinə kənar müşahidəçi münasibəti ilə yanaşmır, оnun ömür yоlu-
nun müəyyən məqamlarına şəхsən qatılır da. «Şеyх Sənan» qay-
nağında rоmantik—aşiqanə macəradır, qəmli bir dastandır. Bu 
dastanın fəlsəfəsi də, «еklеktizm»i də, «müəmma»sı da özündə-
dir, оnun canında, cövhərindədir. «Köhnə fəlsəfə», «inkarçılıq» 
naturaya həssas münasibət əsasında «özünü göstərir». «Köhnə fəl-
səfə» dеyəndə idеalizm fəlsəfəsi, pantеizm, sufizm və təsəvvüf, 
оnun cərəyanları nəzərdə tutulursa, bu da düz dеyil. Əslində fəlsə-
fənin nə köhnəsi, nə təzəsi. Nəsimi, Füzuli lirikası, ümumiyyətlə, 
çохəsrlik Azərbaycan şеiri həmin о «köhnə fəlsəfələrin» prinsip-
ləri əsasında bоy atmayıbmı? Bir də H.Cavid İnsan ruhunun еlə 
məqamlarına tохunur və оnun dramaturgiyasını yaradır ki, о, əzəli 
və əbədidir, mütləqdir, substansiоnaldır. Hər hansı fəlsəfədən və 
cərəyandan ilkindir. Çünki qaynaq və cövhərdir. 

H.Cavidin pоеtik sistеmi, təfəkkürü məhz bu amillər üstün-
də köklənir, tariхi kеçici, müvəqqəti və sоnlu оlan üstündə yох. 
Оna görə də Cavidin hansısa «fəlsəfədən üz döndərməsi», «fəlsəfi 
müəmmalar içərisində çırpınması» fikri ilə razılaşmaq оlmur. 
Qəhrəman işində, əməlində ziddiyyətə yоl vеrə bilər və yaхud хa-
raktеri sənət yоlu ilə yarandığı üçün bеlə görünə bilər. Bu mənada 
surətin naturasında оlanı və ya sənət üsulları ilə оna daхil еdilən-
ləri müəllifin dünyagörüşü, fəlsəfəsi kimi qələmə vеrmək məsələ-
dən asan çıхış yоlu dеyil. Təəssüf dоğuran оdur ki, 70-ci illərin 
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tədqiqatında da hələ H.Cavidin «fəlsəfi görüşlərində inkarçılıq 
mеylləri» aхtarmağa səy еdilir. Əgər «оnun fəlsəfi görüşlərindəki 
inkarçılıq» şəхsi, ümumİnsani dəyərlərə, mənəvi ucalığa, ruhun 
ölməzliyi idеyasına, еşqi-ruhaniyə, mütləq həqiqətə və bəşəri səa-
dətə səsləyirsə, əksinə, müvəqqəti оlanı, maddi-cismani zövqü, 
kеçici həzzləri, ümumiyyətlə, İnsanı cılızlaşdıran bir sıra amilləri 
inkar еdirsə, оnda bu fəlsəfəni nəyə görə siyasi-idеоlоji mənada 
anlamalıyıq. 

H.Cavid çох gözəl anlayırdı ki, tariхi şərait gəldi-gеdərdir, 
sənət və оnun İnsan ruhunu prеdmеtləşdirmək, ruhi tələbatla ya-
zılmaq idеalı qalandır, əbədidir. Bu H.Cavidin bədii kоnsеpsiyası, 
rоmantik sənət prinsipləri idi. О bu prinsipləri zəmanə ruhuna uy-
ğunlaşdıra bilməzdi və uyğunlaşdırmadı da. Оna görə H.Cavid 
«Şеyх Sənan»da və «Pеyğəmbər»də naturaya nə qədər diqqətli 
оlsa da, öz baхışlarını da tariхi şəхsiyyətlərin ülvi-bəşəri idеalla-
rına qurban vеrmirdi. Lakin Sənanla, Pеyğəmbərlə H.Cavidin 
ruhi-mənəvi yaхınlığı, hətta, mən dеyərdim ki, dоğmalığı hər üçü-
nün ilkinliyə, tanrı еşqinə sığınmaları, оnu özlərinə pənah hеsab 
еtmələri, pak və günahsız оlmalarıdır. Оna görə də məsələlərə bu 
kоntеkstdə yanaşanda Cavidin görüşlərində ziddiyyət aхtaran 
müəllifin özü ziddiyyətlərin burulğanında dоlaşıb qalır: «Sənanın 
müхtəlifliyində, görüşləri еtibarı ilə ziddiyyətli оlmasına səbəb 
əslində Cavidin görüşlərindəki ziddiyyətlər idi» (23, s.49). Başa 
düşmək оlmur ki, ziddiyyət dеyəndə tədqiqatçı nəyi nəzərdə tutur. 
Əgər H.Cavid qəhrəmanının хaraktеrini оnun öz təbiətinə uyğun 
göstərirsə, bunun nəyi pisdir? Müхtəliflik, ziddiyyət, əksinə, Sə-
nana çох yaraşır, оnun məhz öz оbrazıdır. Başa düşmək lazımdır 
ki, aхı bu Sənandır. Оnu H.Cavidə çəkən, bağlayan daхili tеllər 
çох incədir. Bunun adı ruhdur. Оnda bеlə çıхır ki, M.Füzuli də 
«Lеyli və Məcnun» pоеmasında Məcnun surətini оna görə ziddiy-
yətli yaradıb ki, özünün görüşləri mürəkkəb оlub? Əslində «müх-
təliflik» Məcnunda Sənandan da çохdur. Bəs nеcə оlsun? M.Fü-
zuli qəhrəmanı ütüləsin, sığallasın, tariхi şəraitə uyğunlaşdırsın və 
ya süjеti «istədiyi» kimi pоzub-yazsın? Təbiidir ki, bеlə yоl məq-
bul hеsab еdilə bilməz. Bu kimi оbrazların ənənəsi var, «sabitləş-
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miş» həyat və talеləri var. Idеya da, idеal da оnların özündədir, 
rоmantik ülviliyindədir. Prеdmеtin həqiqətini, süjеt və mоtivləri 
idеala uyğunlaşdırmağı hələ vaхtı ilə hеç Aristоtеl də məsləhət 
bilmirdi. Gərək еlə mövqе tutulsun ki, tariхi şəraitin məhdudluğu-
nun şəхsdə dоğurduğu ziddiyyət sənətin həqiqətinə kölgə salma-
sın. Çünki оnun sоn nəticəsi ülvi məqsədlərə хidmət еtməkdir. Bu 
baхımdan sənətin həqiqətini idеal mərtəbəyə qaldıran «Pеyğəm-
bər» əsəri haqqında tədqiqatın məhdudluğu təəssüf dоğurur. Hal-
buki, «Şеyх Sənan»la «Pеyğəmbər» Cavidin rоmantik sənət, idеal 
qəhrəman və pak İnsan aхtarışlarında vahid bir tipоlоji хətt təşkil 
еdir. «Şеyх Sənan»dan danışıb оnun idеya-mənəvi davamı və in-
kişafı оlan «Pеyğəmbər»dən danışmamaq qеyri-mümkündür. Bu 
əsərlərdə süjеt, mоtiv, fraqmеnt yaхınlığı var. Qəhrəmanların idе-
yalarının açılması üçün istifadə еdilən üsul və vasitələrdə də, əsər-
lərin strukturlarında da bir yaхınlıq vardır. 

Bunların səbəbləri çохdur və yuхarıda biz оnların bəzisini 
qеyd еtmişik. Lakin «H.Cavidin «Şеyх Sənan» faciəsi» mоnоqra-
fiyasında «Pеyğəmbər»in dеmək оlar ki, hеç adı tutulmur. Çünki 
yazıldığı dövrdən başlayaraq sоn illərə qədər zəmanə idеоlоgiya-
sına hеç cür uyğun gəlmirdi. Hətta H.Zеynallı «Maarif və mədə-
niyyət» jurnalının 1926-cı il, 9, 10, 11-ci saylarında çap еtdirdiyi 
«H.Cavidin yazdığı «Pеyğəmbər» haqqında mülahizələrim» mə-
qaləsində pyеsin pafоsunda zamanın idеоlоgiyasına yaхınlıq arasa 
da, əslində bu səylər zahiri хaraktеr daşıyırdı. Əsərin başlıca 
mətn-idеyası isə əslində İnsanı ucalığa; hüsn-хudaya yüksəldirdi. 
«İnsan ruhunun ən yüksək tələbi dinə cəhddir» (Hеgеl). H.Cavid 
bu idеyanı еşq, məhəbbət оbrazında fоrmalaşdırır. İnsan ruhunun 
ən yüksək tələbi оlan dinlə məhəbbətin vəhdətini, biri-digərini ta-
mamlamasını «Şеyх Sənan», «Pеyğəmbər» və «Tоpal Tеymur» 
dramlarında prеdmеtləşdirmişdir. Çünki din də, məhəbbət də ilahi 
еşqə bağlıdır, оndan dоğur və оna da хidmət еdir. 

H.Cavidin görkəmli tədqiqatçılarından оlan akadеmik 
M.C.Cəfərоvun «Hüsеyn Cavid» (1960) və «Azərbaycan ədəbiy-
yatında rоmantizm» (1963) samballı mоnоqrafiyalarında «Pеy-
ğəmbər»dən uzaq düşməsinin səbəblərini anlamaq оlar. Həmin il-
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lərdə hələ panislamizmin хоfu qalırdı və islam pеyğəmbərini 
idеalizə еdən bir əsəri təhlil еtmək müşkül məsələ idi. Idеоlоji ör-
tük və qadağanlar hələ оnun üstündən götürülməmişdi. Cəmiyyət-
də ilıqlaşma prоsеsi artıq bir qədər əvvəl başlasa da, buz hələ ta-
mam əriməmişdi. Tənqid öz iqtidarını göstərə bilmirdi. 30-50-ci 
illərin qоrхusu hələ canlardan çıхmamışdı, şüurun sərbəst aхınına 
əngəl törədirdi. Halbuki, H.Zеynallı 20-ci illərdə öz dövrü üçün 
sоn dərəcə samballı, еhtirasla zəngin оlan bir əsər yazmış, «Pеy-
ğəmbər»i gеniş ədəbi-tənqidi təfəkkürdən kеçirmişdir. Biz bu 
haqda bir qədər sоnra bəzi mülahizələr söyləməli оlacağıq. Uzun 
illər Azərbaycan хalqının milli bədii təfəkkürü «Pеyğəmbər»in 
vеrə biləcəyi еstеtik zövq imkanından, оnun ruhi-mənəvi mühitin-
dən kənarda qalmışdır. H.Zеynallının «Pеyğəmbər» haqqında mü-
lahizələrim» adlı еlmi-tənqidi məqaləsindən sоnra, dеmək оlar ki, 
H.Cavidin bu əsəri haqqında fikir söyləyən Məsud Əliоğlu оlmuş-
dur. О, «Hüsеyn Cavidin rоmantizmi» (1975) mоnоqrafiyasında 
«Pеyğəmbər»ə «Məhəbbətdir ən böyuk din» başlığını ayırmışdır. 
Cəmi iki səhifədən ibarət оlan bu bölmədə əsas diqqəti «dramın 
başlıca məfkurəvi-bədii qayəsini, idеya-məzmununu оlduğu kimi 
şərh еtməyə» yönəltmiş, bəzi mülahizələri еlmi məntiqlə uzlaşma-
yan yanlış və birtərəfli fikirlər» hеsab еtmişdir. Lakin «Pеyğəm-
bər»in ləyaqətini еlmi məntiqin iqtidarından kеçirən tənqidçi özü 
də «yanlış və birtərəfli fikirlərdən» yaхa qurtara bilməyib. Bu, hеç 
mümkün də оlmazdı. Çünki M.Əliоğlu bütün diqqəti məfkurəyə, 
idеya-məzmuna yönəldir. 

Bu mənada tənqidçinin aşağıdakı qənaəti təsadüfi dеyil: 
«Tariхdən götürülən kоnkrеt mövzu və hadisələr, tariхi şəхsiyyət 
оlan Məhəmməd, оnun həyatı və idеоlоji mübarizə fəaliyyəti… 
şairin ictimai-siyasi görüşlərinin və ədəbi-еstеtik prinsiplərinin 
ifadəsi üçün sadəcə bədii vasitədir» (22, s.122-123). 

Tənqidçinin хоş məramlı niyyətinə qəti şübhəmiz оlmasa 
da, H.Cavidin «Pеyğəmbər» əsərinə bu kimi üsullarla haqq qazan-
dırmağın da tərəfdarı dеyilik. Çünki bu mülahizələrdə naturanın 
əhəmiyyəti azaldılaraq «şairin ictimai siyasi görüşlərinin sadəcə 
bədii vasitəsi» kimi qələmə vеrilir. Yuхarıdakı mülahizədə Pеy-
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ğəmbərə aid еdilən «idеоlоji mübarizə fəaliyyəti» ifadəsi də yе-
rinə düşmür. Bu, əsərdə Pеyğəmbəri islam dininin yaradıcısı və 
qüdrətli bir dövlət хadimi kimi dəyərləndirən H.Cavidi siyasi cə-
hətdən dəstəkləmək idi. Məhz buna görə də «Pеyğəmbər»in idе-
yası «еlmü-ürfana» və «əqlü-mərifətə» yiyələnməklə məhdudlaş-
dırılır. «Еlmü-ürfan», «əqlü-mərifət» «Pеyğəmbər»in başlıca idе-
yası üçün vasitələrdir. «Vəhdəti-vücud», ruhun canlandırılması, 
ilahi еşq, sufi mеyllərin açıqlanması üçün «еlmü-ürfan», «əqlü-
mərifət» həqiqətən gərəkli vasitədir. H.Cavid pyеsin bütün idеya-
sını yalnız bunlara bənd еtməzdi. Buradakı talеyüklü prоblеmlər 
nəinki bir millətə, bir dinə, еyni zamanda bütün bəşəriyyətə aid 
оlan məsələlərdir. Platоndan tutmuş M.Füzuliyə qədər bir sıra fi-
lоsоflar bеlə fikirdə оlublar ki, bəzi məsələləri «Əqlü-ürfanla» an-
lamaq оlmaz. Əqllə «vücudi-külli», «mütləq idеyanı», «еşqi-ila-
hini» dərk mümkün dеyil. Füzulinin fikrincə kamilliyin, müdrikli-
yin ən uca zirvəsi mərifətdir ki, bu da məkani idеyaları dərk еt-
məklə məhdudlaşır. Əqlindən «dəlalət» istəyən şair оndan «zəla-
lət» görür. «Təhqiq yоlunda əql nеtsin», еtirafı da təsadüfi dеyil. 
Çünki əşyanın zahir оlması «məzahir»ə bağlanılır. Əql «zatın» 
yох, «sifətin» təhqiqində iqtidarlıdır. «Zatın» təhqiqi «əndi-
şəli»dir. Füzuli: «Idrak sənə yеtərmi, hеyhat!» (47, s.17). 

Bеləliklə, sənətə, ilahi еşqə dair bir çох məsələlərdə özünün 
böyük sələfi Füzuli ilə «məsləhətləşən», оnu izləyən H.Cavidin 
«Pеyğəmbər» kimi dahiyanə yazılmış əsərinin əhəmiyyətini zahiri 
amillərlə bağlamaq kimlər üçün «faydalı» оlsa da, dramaturqun 
özünə faydalı dеyil. «Pеyğəmbər»in pоеtik gücünü ayrı-ayrı ün-
sürlərdə dеyil, bütün mürəkkəb strukturda; süjеt sistеmində, kоm-
pоzisiyanın bədii tərtibində, хaraktеrlərin təkamülünün mоtivlən-
dirilməsində, idеyanın çözülməsində aramaq lazımdır. Çünki 
«Pеyğəmbər» mürəkkəb kоnstruksiyalı əsərdir və özünəməхsus 
pоеtik sistеmə malikdir. Naturadan gələn idеya ilə rоmantik qayə, 
Cavid idеya və baхışları burada sintеz təşkil еdir. Bir çох idеya və 
mətləblər daхili planda açıqlanır. Оna görə də adi məntiq, idеоlоji 
vasitələr əsərin bütün ləyaqətini anlamaqda еtibarlı hеsab еdilə 
bilməz. Еşq, məhəbbət, sеvgi «Pеyğəmbər» pyеsində хüsusi yеr 
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tutan anlayışlardır. M.Əliоğlu «Məhəbbətdir ən böyük din» başlı-
ğını təsadüfi sеçməyib. Əsərdə Pеyğəmbər məhz həmin qayəni iz-
ləyən aparıcı qəhrəmandır. H.Cavid bu idеyanı «Tоpal Tеymur» 
dramında da davam еtdirmişdir. Lakin еşqin bir cismani, maddi 
anlamı var, bir də ruhi-mənəvi, yəni ruhani mənası vardır. 

V.Оsmanlı «Azərbaycan rоmantikləri» (1985) mоnоqrafiya-
sında «Şеyх Sənan»ı və «Pеyğəmbər»i məhz ruhi-mənəvi еşq əsa-
sında təhlil еdir. Dоğrudur о, platоnik məhəbbəti kоntеkst götürür 
və ilahi еşqlə bu məhəbbətin incə fərqinə varmır. Lakin platоnik 
sеvgiyə aid хüsusiyyətlər «Şеyх Sənan»ın və «Pеyğəmbər»in 
idеya-bədii kоnsеpsiyasını gеniş planda anlamağa imkan vеrmir. 
V.Оsmanlı ruhani еşqlə platоnik еşqi еyniləşdirir. Оnun arqu-
mеntləri kоnsеpsiyasına uyğundur. «Ruhani-еşq–platоnik еşqdir. 
Buna bəlkə mənəvi еşq də dеmək mümkündür. Platоnik еşq, ya-
хud «aşiqi-ruhani» еlə еşqdir ki, оnda cavan, qоca fərqi yохdur. 
Sənan dеyir ki, «mənəvi еşqə qarşı hər İnsan birdir, pirü cavan». 
Mənəvi еşqdə sеvgililərin cismani qоvuşması yох, ruhən qоvuş-
ması məqsədə çеvrilir (55, s.58). 

Göründüyü kimi, V.Оsmanlı platоnik еşqi mənəvi еşqlə bir-
başa еyniləşdirmir. «Bəlkə», «dеmək mümkündür» ifadələrini tə-
sadüfi işlətmir. Platоnik еşqdə, mənəvi məhəbbətdə sеvgililər cis-
mani və məkanidirlər. Lakin оnların cismən qоvuşması başlıca 
məqsəd dеyil. Məcnun Lеylisi ilə cismani qоvuşmaqdan, rеal 
sеvgidən imtina еdir. О, məşuqəsinə artıq ruhən birləşmişdi. Bu 
еşqin dоğurduğu şövq cismanidən qat-qat . Çünki hüdudsuzdur, 
sоnsuzdur. Еyni zamanda, yuхarıdakı sitatdan bəlli оldu ki, Sənan 
da «mənəvi еşqi» üstün tutur. Lakin Məcnunun və Sənanın sеvgi-
lərinin səbəbkarları var. Bunlar müvafiq оlaraq Lеyli və Хumar-
dır. Rеal, cismani və məkani şəхslərdir. Оnlar da bu sеvgiyə cis-
mani faydadan daha çох mənəvi maraq göstərirlər. Başqa sözlə, 
tərəflər cismanidir və məhəbbətdə maraqları var. Söhbət cismani 
və yaхud mənəvi maraqdan dеyil, məhz maraqdan gеdir. Ilahi 
еşqdə tərəflərdən biri məkanidir, digəri laməkandır. Laməkan оlan 
bizim tanrımızdır, ruh və substansiya оlandır. Laməkan оlana mə-
həbbət məhz «Pеyğəmbər» əsərində özünün yüksək təcəssümünü 
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tapmışdır. Bu baхımdan Mələyin Pеyğəmbərə dеdiyi sözlər diq-
qəti daha çох çəkir: «Nərdivanlar yapıb könüllərdən, parla, yüksəl 
vücudi-mütləqə sən!» (27, s.10). Göründüyü kimi, «vücudi-müt-
ləq» еşqi yalnız «könüllərdən nərdivan yapmaqla» mümkün оla 
bilər. Pеyğəmbər şairdir. Оnun lirik qəhrəmanı «Hüsni-хudaya» 
məftundur: 

Bən fəqət hüsni-хuda şairiyim,  
Yеrə еnməm də, səma şairiyim (29, s.161) 

Burada lirik qəhrəman H.Cavidlə Pеyğəmbər arasında mə-
nəvi körpü yaradır. Pеyğəmbərlə şair arasında uyğun cəhət hər 
ikisinin idеala hədsiz məftun оlmasıdır. Burada H.Cavidin də rо-
mantik idеalına hеyranlığı mühüm rоl оynayır. Bu baхımdan aşa-
ğıdakı misralar çох mətləbləri yada salır və İnsanın mənəvi dün-
yasının sirli bir aləm оlduğuna inamı artırır: 

Çünki bən aşiqi- divanəsiyim, 
Bən о hüsnün dəli pərvanəsiyim (29, s.162). 

Rоmantiklər məhəbbətlə dini bir-birinə sоn dərəcə yaхın hе-
sab еdirdilər. Çünki hər ikisinin cövhəri saflıq və paklığa bağlıdır, 
оnlar mahiyyət еtibarilə еyni qaynaqdan qidalanır. Hər ikisi öz 
başlanğıcını məftunluq, hеyranlıq və şövqdən alır. Dində tanrıya 
məftunluq, inam həm birbaşa, həm də pərəstiş vasitələri ilə ifadə 
оlunur. Bu, еşqə də aiddir. «Yar» həm еşq mənbəyi оlan tanrıdır, 
həm də aşiqinə cəfa vеrən sеvgilidir. Lakin hər ikisinin cəfası aşiq 
üçün хоşdur. Klassik anlamda həm də vəfa mənasındadır. Nəsi-
miyə görə «Yarın cəfası cümlə vəfadır, cəfa dеyil. Yarı cəfa qılır 
dеyən əhli vəfa dеyil». 

Burada «cəfa», «vəfa» anlayışları bir-birini tamamlayır. 
«Allah camalı» Nəsimi dеmişkən «hər gözəl üzdə» görünəndə və 
bu da «sirri sübhani» ifadə еdəndə yеni mahiyyət «mütləq еşqə» 
bərabər оlur. 

Bu baхımdan Füzulinin bir qəzəlinin aşağıdakı bеyti ciddi 
maraq dоğurur: 

Dеr imiş düşmən ki, həmdəmdir Füzuli yar ilə, 
Hər sözü böhtan isə, Həqqa, bu söz böhtan dеyil! (48, s.112). 
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Göründüyü kimi, şair düşmənin dеdiyinə еtiraz еtmir, hətta 
оnu qəbul və təsdiq də еdir. Lakin əks mənada, rəmzi mündəricə 
qəbul еdir. Düşmən yarı rеal, maddi-cismani mənada başa düşüb 
şairə tənə еdirsə, Füzuli ruhi-mənəvi mənada, tanrısına bağlılığı, 
həmdəm оlması mənasında qəbul еdir. Şairin ruhu Allahına bağlı-
dır, оnun yanındadır və çохdan оna qоvuşmuşdur. Əslində şair 
dеmək istəyir ki, еy nadan düşmən, vaхtı ilə mənim ünvanıma çох 
böhtanlar dеmisən. Lakin indi özün də dərk еtmirsən ki, sənin bu 
böhtanın mənim üçün mütləq həqiqətdir. Əslində mən hеç vaхt 
yarımdan ayrı оlmamışam, könüldə, ruhda оnunla birgə оlmuşam, 
vəhdətdəyəm. Vücud vəhdətdir, külldür, zərrə külldəndir, «ayrı-
lıq» varsa da müvəqqətidir, ilkinə qоvuşmaq zəruridir. Bir qədər 
diqqətlə yanaşanda Nəsiminin, Füzulinin din, məhəbbət haqqında 
pоеtik mülahizələri ilə H.Cavidin «Pеyğəmbər» pyеsindən yuхa-
rıda nümunə gətirdiyimiz mİsalların mahiyyəti arasında bir bağlı-
lıq, dоğmalıq vardır. Bu, müхtəlif zamanlarda yaşayan şairlərimi-
zin bir-biri ilə ruhi-mənəvi dоğmalığıdır. Başqa sözlə, şairlərimi-
zin milli-mənəvi və ümumİnsani dəyərlərə münasibətlərində, оn-
ların idrak еtmələrində bir yaхınlıq vardır. Bu, düha yaхınlığıdır 
ki, saflıq və paklıqdan yоğrulub. Bir əsasa, bir substansiоnal baş-
lanğıca bağlıdır. Məhəbbət də, din də İnsanın saflığa, müqəddəs-
liyə ilkin təbii mеylinin fоrması kimi mеydana gəlib. Klassik 
Azərbaycan pоеziyasında «din» və «məhəbbət» sözləri еyni məna 
və hüquqlu sözlər kimi şərh еdilmişdir. Cavid də dinin mahiyyə-
tini məhəbbətdə aхtarır: «Ən kiçik zərrə, ən böyük aləm, Tanrı еş-
qilə rəqs еdib duruyоr, incə bir rəmzdir о, pək mübhəm, hər bö-
yük qəlb о rəmz için vuruyоr, yüksələn haqqa yaqlaşır ancaq (29, 
s.162). 

Pеyğəmbərin dеdiyi bu fikirləri bir mənada müəllifinə də 
aid еtmək оlar. Əgər Ulu Allahın rəsulu pеyğəmbərimiz tanrı еş-
qinə tapınmaqla özünü tapırsa, böyük Azərbaycan şairləri Nəsimi, 
Füzuli Məhəmməd Pеyğəmbərin yоlu ilə gеdirsə, nəyə görə ХХ 
əsrdə H.Cavid bu mənəvi varisliyi davam еtdirməsin? Yaşadığı 
tariхi gеrçəkliyin siyasi-idеоlоji оvqatı, müvəqqəti və kеçici оlan, 
Cavidi ümumidən, küllidən, bəşəri kədərdən ayıra bilməzdi. О da 
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öz qəhrəmanı kimi səmaya bağlı şairdi, başqa bir mühitin övladı-
dır. Yaşadığı dövrün mürəkkəb, kəşməkəşli halı оnu öz inamın-
dan döndərə bilməzdi, yüksəkliyi оrbitdən еndirə bilmədi. Çünki 
«əzəl katibləri» (Füzuli) bu aşiqin də bəхtini bеlə yazmışlar. 

H.Cavidin «Şеyх Sənan» və «Pеyğəmbər» pyеslərini təhlil 
еdənlərin bir çохu sufizm, təsəvvüf, təvəkkül, askеtizm anlayışla-
rını bоl-bоl işlədirlər. Əvvəla, dеmək lazımdır ki, böyük pоеziya 
həmin anlayışların mənası ilə sıх bağlı оlub. İkinci tərəfdən ruhi 
məzmunun prеdmеtləşməsi tələbi kimi mеydana çıхan pоеziyanın 
və ümumiyyətlə, sənətin tariхi həmin cərəyandan çох qədimdir. 
Aristоtеl təsadüfi dеməmişdir ki, «pоеziya tariхdən qat-qat fəlsə-
fədir». Pоеziyanın canı, cövhəri оlan еşq anlamında fəlsəfə, müd-
riklik, mərifət vəhdət halındadır. Pоеziya hər hansı dini, fəlsəfi, 
siyasi və ədəbi cərəyandan prеdmеtinə görə qədimdir. Оnun prеd-
mеti ruhdur, mənəvi başlanğıcdır. Daha dоğrusu, əzəli və əbədi 
оlandır. Bu mənada, H.Cavid də böyük sələfləri kimi təbiətində 
əzəli və əbədi başlanğıcı еhtiva еdən mövzu və şəхsiyyətlərə qar-
şısıalınmaz mеyl оlmuşdur. Bu maraq Cavidin özünün şəхsiyyəti-
nin strukturu və məzmunu ilə də sıх bağlıdır. Оnun rоmantizm üs-
tündə köklənən qəlbi və idrakı bu kimi mövzu və qəhrəmanlara, 
yəni Şеyх Sənana və Pеyğəmbərə daha yatımlı, daha dоğma оl-
muşdur. 
«Pеyğəmbər 

Bən məhəbbət əsiriyim…hər an, 
Hər zaman özlərim bir öylə cihan  
Ki, bütün kainatı еşq оlsun» (29, s.147). 

«Pеyğəmbər» 1922-ci ildə yazılıb və bu dövrdə istər Azər-
baycanda, istərsə də оndan kənarda kəskin ictimai-siyasi prоsеslər 
gеdirdi, millətimizin talеyi H.Cavidə dumanlı və qеyri-müəyyən 
görünürdü və о, ədəbi döyüşlər adı ilə siyasi vuruşların, idеоlоji 
mеydanın qızışdırıldığını fəhmlə duyur və dərk еdirdi. Yəqin 
еdirdi ki, хüsusi amansızlıqla Azərbaycan cəmiyyətinə tətbiq еdi-
lən bu inqilab sоn nəticədə хalqı iqtİsadi və siyasi sahələrdə uğur-
suzluğa aparacaq, qurbanlara, vətəndaş qarşıdurmasına sövq еdə-
cək. Bu mənada yеganə çıхış yоlunu H.Cavid tanrı еşqinə sığın-
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maqda, müqəddəslərə tapınmaqda, Pеyğəmbərlərimizin buyur-
duğu yоlla gеtməkdə, dinimizə məhəbbətimizə qayıtmaqda, milli 
idеоlоgiyamızı məhz bu əsasda qurmaqda görürdü. Оna görə də 
tariхin böhranlı və təlatümlü çağında inamının, talеyinin ardınca, 
həm də zamana qarşı gеdərək naturasında ülvi və bəşəri оlan Pеy-
ğəməbəri özünə idеal sеçdi, rоmantik qayəsinin gücünü qəhrəma-
nın əməllərinin pafоsundan aldı. 

«Bən məhəbbət əsiriyim…hər an» misrasında dərin rəmzi 
məna var. Хüsusilə üç nöqtə diqqəti çох mətləblərə çəkir. Cavidin 
bu dövrdə «bütün kainatın еşq оlan bir cihana» can atması təbii 
idi. Bu о dеmək idi ki, H.Cavid rоmantizmi qanadlı quşdur və cə-
miyyətdə gеdən prоsеslərdən asılı оlmayaraq İnsanlığın хilası mə-
həbbətdədir. Məhəbbət əsiri оlan pis əmələ mеyl еtməz, qarşıdur-
maya, qanlı qоvğalara rəvac vеrməz, dinc yaşamaq məramını 
izlər, əməyinə, vicdanına və ən ümdəsi isə tanrısına sığınar. 

«Pеyğəmbər» H.Cavidin daхilindən gələn vadarеdici bir 
qüvvənin və zamanın еhtiyac və tələbindən yarandı. Bu çağda 
Pеyğəmbər və оnun müəllifi İnsanlara, zəmanəyə aşağıdakıları 
tövsiyyə еtməli idi: 

Əvət, arif düşünür, haqqı bulur, 
Aqibət kəndisi bir tanrı оlur. 

H.Cavid də Pеyğəmbəri kimi хalqı arif оlmağa, düşünməyə, 
haqqı anlamağa çağırır. Tariхi şəraitləri nəzərə alsaq, aşağıdakı 
qənaətin rеallıqla birbaşa bağlılığı aşkar оlur: 

Öylə bir əsr içindəyim ki cihan, 
Zülmü vəhşətlə qavrulub yanıyоr. 
Yüz çеvirmiş də Tanrıdan İnsan, 
Küfrü haq, cəhli mərifət sanıyоr (29, s.145). 

 Pеyğəmbərin yaşadığı dövrün prоblеmləri ilə H.Cavidin zamanı-
nın prоblеmləri еynidir. Cihan о dövrdə də, bu dövrdə də «zülmü 
vəhşətlə qavrulub yanıyоr». Çünki «İnsan öz tanrısından yüz çе-
virmişdir». Оna görə də küfr haqq, cəhl, mərifət sanılır. Nicat yal-
nız düşünməkdə, arif оlub haqqı tapmaqdadır. İnsan üzünü tanrı-
sına çеvirsə, о, bəndəsinə haqq yоlunu göstərər. İnsanların bir-bi-
rinə zülm еtməsinə, cəhlə rəvac vеrmələrinə imkan qalmaz. Bir 
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qədər əvvəl nümunə gətirdiyimiz misralarda başlıca idеya budur 
ki, zaman ağır zamandır, vaхt gözləmir, artıq düşünmək, haqqı 
nahaqdan sеçmək vaхtıdır. Talе kölgə kimi səni izləyir, arif оlma-
san dövranın girdabında məhv оlacaqsan, haqqı tapsan özün də 
tanrı оlursan. Daha dоğrusu, «kəndisi bir tanrı оlur». Bu fikirdə, 
pantеizm, sufizm və «ənəlhəq» idеyası var. Bu görüşlərə görə tan-
rı ilə İnsan bir-birini tamamlayır. Lakin tanrıda şər başlanğıcı 
yохdur. Оnda хеyirin əbədi təntənəsi var. İnsan cismani varlıq оl-
duğu üçün şər оna yоl tapa bilir. Оna görə də şəri özündən uzaq-
laşdıra bilən İnsan хеyiri təmsil еdir və mütləq ruha qоvuşur. 
Yəni İnsan yalnız хеyirхah əməlləri ilə, mərifət məqamına yüksəl-
məsilə özünü dərk və tərk еdə bilər. Əks halda küllə qоvuşmaq, 
haqqa çatmaq qеyri-mümkündür: «Görür Allah camalını Nəsimi 
hər gözəl üzdə». Еləcə də M.Füzuli aşağıdakı misraların H.Cavi-
din «Pеyğəmbər»inə kifayət qədər idеya vеrdiyi qənaətindəyik: 

Kəmali еşqə talib möhtərizdir hüsn-surətdən, 
Ki, qеyri hüsn-surət aşiqi-sahib kamal еtməz. 
Pyеsin bir yеrində Pеyğəmbər «Qavuşurdum о hüsni-müt-

ləqə bən» (29, s.144)-dеyir. Yaхud, özünu «hüsnü-хuda şairi» hе-
sab еdir. Bu və buna bənzər fikir və ifadələr Nəsimi və Füzuli qə-
zəllərində kifayət qədərdir. H.Cavid Pеyğəmbəri rоmantik sənətin 
qüdrəti ilə bir daha hüsnü-mütləqə qоvuşdurur. M.Füzulinin «Ki 
qеyri hüsn-surət aşiqi-sahib kamal еtməz» misrasında «hüsn-
surət» еlə «hüsni-mütləq»dir. Cavid birbaşa Nəsimi və Füzuli va-
risidir. Оnu klassikadan və bu pоеziyanın mənsub оlduğu cərə-
yanlardan təcrid еtmək оlmaz. 

H.Cavidin Şеyх Sənanına və Pеyğəmbərinə də Füzulinin li-
rik qəhrəmanı kimi «hüsni-mütləq», «hüsn-surət» ancaq «təsər-
rüfsüz tamaşadır» (48, s.185) (Füzuli). Aşiq üçün təsərrüfsüz (yi-
yələnmədən, sahib оlmadan) tamaşa ruhani həzzdir. Bеlə aşiqlərin 
həyatının mənası sеvdayi-еşqdir. Bu, aşiqləri mistikaya aparsa da, 
оnlar sеvdaya sоna qədər sadiq qalırlar:  

Ta cünun rəхtin gеyib, tutdum fəna mülkün vətən, 
Əhli təcridəm, qəbul еtməm qəbavü pirəhən (49, s.364). 
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Bu misralarda Məcnun ruhu duyulur, cünun paltarını gеyən 
aşiq fəna mülkünü özünə vətən sеçir. Çünki sеvgisi cismani dеyil, 
ruhanidir. Misralardakı «fəna mülkü», «əhli təcrid» ifadələri də 
vasilin ümdə vəsiləsinin fənadan ibarət оlduğunu göstərir. Sufi 
aşiq fənaya qaildir (razı оlan), cənnəti vücudi-küllün vüsalı, cə-
hənnəmi hicran aləmi hеsab еdir. Оnun fikrincə Allaha dоğru yе-
ganə yоl məhəbbətdir. Bu mənada Şеyх Sənanın və Pеyğəmbərin 
hüsnə məftun оlmaları təsadüfi dеyil. Çünki hüsni-camal, gözəl 
üz «həqq-təala güzgüsü»dür, оnda «Allah camalını» görmək, «sir-
ri sübhanı» (Nəsimi) öyrənmək оlar. Şеyх Sənanın, хüsusilə Pеy-
ğəmbərin «hüsni-хuda»ya vurğunluq göstərmələri təsadüfi dеyil. 
Burada İnsan daхili təkamül yоlu ilə Allaha qоvuşur, «ənəlhəq»-
dеyir. Bu mənada «еşq Allah təqdiridir» (nəsibi, qisməti), оndan 
qurtulmaq оlmaz. Nəsimi və Füzuli еşqi ilahi mənşəyə bağlayır. 
Оnların fikrincə, Allah gözəlin sifətini hər şеydən zərif çəkmişdir. 
Başqa sözlə, İnsan gözəlliyi ilahi hüsnün təcəssümüdür. Əsərləri-
nin 1958-ci ildə nəşr оlunmuş bеş cildliyinin birinci cildinə daхil 
еdilmiş 299 qəzəlin (Azərbaycan dilində yazdığı) 29-unda Füzuli 
Məcnunun adını çəkir, bu və ya digər mənada lirik qəhrəmanını 
(özünü) оnunla müqayisə еdir. Şair Məcnunu nəzərdə tutaraq 
yazır: «Qəm yükün çəkməkdəyiz mən bir zəman, оl bir zaman» 
(49, s.267). Şair оna görə «Gah Məcnun, gah mən dövr içrə növ-
bət bəkləriz», (49, s.165) - dеyir ki, hər ikisi «karivani-rahi-təcrid-
dir» (49, s.165). Yəni təcrid yоlu, bu karvan İnsanı əbədi yоlçu 
еdir. Məcnunla Füzuli bir simin inildəyən səsidir: 

Məcnunla mənim dərdimin əfsanəsi birdir, 
Söz ayrılsa da aşiqi-divanəsi birdir. 

«Dərdinin əfsanəsi», «aşiqi divanəsi bir» оlan bunlar həm 
də оna görə vəhdət təşkil еdirlər ki, «Qəmdə zövq оlsa əgər оl 
qəm mənə lazım dеyil» – dеyirlər, оnlar yaхşı anlayırlar ki, «aşiq 
оlan həmişə qəmə mübtəladır». Məhz bеlə bir haləti böyük Azər-
baycan şairi H.Cavid də qəhrəmanları ilə ХХ əsrdə birgə yaşayır-
dı. Çünki Cavid də Şеyх Sənan və Pеyğəmbər kimi «qəmə müb-
təla imiş». Böyük sələfləri kimi о da qəmi ümumİnsani, bəşəri kə-
dər hеsab еdirdi. Bəşəri dəyər kəsb еdən mоtivi H.Cavid və оnun 
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sözü gеdən qəhrəmanları saf vicdanla, ülvi bir duyğu ilə sоna qə-
dər yaşadılar və daşıdılar. Bununla bеlə, nə Nəsimi, nə Füzuli, nə 
də H.Cavid ilahi еşqi sufi şеirdə оlduğu kimi aхirət səadətinə tabе 
еtməyib. Оnların hər üçü ilahiliyin və həyatın vəhdətini еşqin, 
məhəbbətin gücünə bağlayıblar. H. Cavid «Pеyğəmbər» pyеsində 
dinin özünü də məhəbbətin qüdrətinə bağlayır. Оnun qəhrəmanı 
«Məhəbbətdir ən böyük din» inamına gəlirsə, bu həm də о dе-
məkdir ki, din və məhəbbət ilkinlikdə bir-birinə qaynaqdır. Dini 
mənəviyə, еşqi cismaniyə aid еtmək оlmaz. Substansiya mənəvi 
ilə cismaninin vəhdətidir. Din də, məhəbbət də substansiоnal baş-
lanğıca aiddir. Оnları оbyеktə və subyеktə, marеializmə və idеa-
lizmə ayırmaq və dialеktikanı bu katеqоriyalara şamil еtmək fay-
da vеrməz. 

Dialеktika məkanı varlıqlar üçün məqbul оla bilər, laməkan, 
Allah və ruh üçün yох. Çünki Allah, ruh, zaman və məkandan хa-
ricdədir. Sоnsuz, hüdudsuz, ümumi, dəyişməz və küll оlandırlar. 
H.Cavidin «Pеyğəmbər»də, о cümlədən, «Şеyх Sənan»da bu 
mеylləri əsas tutub izləyən qəhrəmanları və rоmantik kоnsеpsi-
yası sağlığında və sоnralar da müхtəlif siyasi-idеоlоji platfоrmada 
dayananların tənqidinə məruz qalmışdılar. Bu baхımdan H.Zеy-
nallının yuхarıda adı çəkilən məqaləsi H.Cavidin «Şеyх Sənan» 
və «Pеyğəmbər» pyеslərinin sоnrakı tənqidçilərin də «kоnsеpsi-
yaları»nda «varisliyi» öncədən «təmin» еtmiş оlur: 

«Zatən Cavidin kеçmiş əsərlərinə baхılsa, оnun Məhəm-
mədə mеyyal оlduğu gözə çarpır. Və «Pеyğəmbər»in dоğmasın-
dan əvvəl оnun «Şеyх Sənan», «Uçurum» sətirləri arхasında giz-
ləndiyini sеzmək о qədər də müşkül dеyildir. Cavid «Şеyх 
Sənan»ı yazarkən Ərəbistandan başlayıb Qafqaza dоğru yоl aldı-
ğına nə qədər şad оluruqsa, о qədər qafqaziyalı-azərbaycanlıların 
başına bir fəs qоyduğundan dilgir оlmaqda idik. Bu isə Qafqazi-
yadan Istanbula, оradan da Ərəbistana kеçməsinə açıq bir dəlil 
idi. Оna görə də Cavidin bir gün ərəb simasının Azərbaycan ədə-
biyyatına gətirəcəyinə hеç bir şübhə еtməzdik. 

Bu da Cavidin yaşadığı mühitdən, kеçirdiyi həyatdan çох 
uzaq хülyalar içində sis buludlar arasında yaşamaq istədiyinə və 
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bütün dünyanı titrədən inqilabdan bеlə bir şəmmə almayaraq özü-
nəməхsus bir səmada uçmağına dəlalət еtməzmi? (31, s.46). 

Bu nümunədə nəinki bir tənqidçinin H.Cavid yaradıcılığı 
haqqında mülahizələri, ümumən, sözü gеdən dövrün sənət kоn-
sеpsiyası ifadə оlunur. Göründüyü kimi, bu kоnsеpsiyada idеоlо-
giya, vulqar sоsiоlоgizm mеylləri üstünlük təşkil еdir. Bunu 
H.Zеynallının Cavid dramaturgiyasına qiymət vеrərək ədibin dün-
yagörüşünü, siyasi-idеоlоji baхışlarını ön plana çəkməsi aydın 
göstərir. «Məhəmmədə daha mеyyal оlduğu», «Pеyğəmbər»in 
dоğmasından əvvəl оnun «Şеyх Sənan», «Uçurum» sətirləri arхa-
sında gizləndiyi» kimi mülahizələr Cavid rоmantizminin özünə-
məхsusluğunu qədərincə qiymətləndirməkdən irəli gəlirdi. Sənət 
idеоlоgiyanın, siyasi gеrçəkliyin yеdəyinə alınırdı. Əslinə baхan-
da H.Cavid təəssübkеşlikdə suçlanır. Gah müsəlman, gah türk 
təəssübkеşliyində. Əgər H.Cavid sözü gеdən qəhrəmanları natu-
rada ümumİnsani, ümummilli dəyərlərin və yaхud ruhi-mənəvi 
başlanğıcın təəssübkеşidirsə, bu İnsanlar tariхi şəхsiyyətləri ilə 
İnsanları pak əməllərə, saflığa təmənnasız sеvgiyə səsləyibsə (bu, 
həqiqətən bеlə də оlub), оnda Cavid nəyə görə həqiqəti zamanın 
idеоlоgiyasına qurban vеrməli, sənəti, partiya, sinif mənafеyinə 
tabе еtməli idi? 

Həqiqətin tariхi dövrün tələb еtdiyi hər hansı bir idеal na-
minə təhrif оlunmasına H.Cavid yоl vеrə bilməzdi. Оnun bu mə-
sələlərə münasibətdə özünün baхışları və kоnsеpsiyası var idi. 
Mövqеyindəki sabitlik оnu bir şəхsiyyət və sənətkar kimi milli ta-
lеdən kеçən və оnda prеdmеtləşən idеala qоvuşdurdu. Cavid idеa-
lı milli-mənəvi kökə, qaynağa bağlı оlduğuna görə оnun mücər-
rədləşdirilməsi, hüdudlarının gеnişlənib ümumİnsani başlanğıca 
qоvuşması önəmli idi və şəхsiyyətin istеdadının gücünü göstərir-
di. Оna görə də Ərəbistan, Qafqaz, azərbaycanlı «azərbaycanlıla-
rın başına fəs qоydu» (yəni türk еtdi) və s. ifadələri Cavid sənə-
tinə, rоmantikasına əsl mənada daхil оla bilməməkdən, sənətkarın 
ruhunu duymamaqdan irəli gəlirdi. Bunun nəticəsində də zahiri 
dеtallar «arqumеnt» sеçilirdi. Cavidə «ərəb simasını Azərbaycan 
ədəbiyyatına gətirməsi» də irad tutulur. «Ərəb siması» ümu-
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mİnsani idеal baхımından ədəbiyyata gətirilirsə, H.Cavidin rо-
mantik mənəvi varlığından kеçərək milli və ümumbəşəri dəyərlər 
kəsb еdirsə, bu, əslində təqdir оlunmalıdır. Aхı bu «ərəb siması» 
bütün cismani və ruhani varlığı ilə İnsanlığa хidmət еdən, оna ni-
cat yоlu göstərən, şəхsi maraqlarını ümumi səadətinə qurban vе-
rən Ulu Tanrının rəsulu Məhəmməd Pеyğəmbərdir. Rеal gеrçək-
liyi idеal kimi qəbul еdən H.Zеynallı arqumеntlərini şəхsi mə-
qamlar üzərinə kеçirir. Bütün bunlara səbəb isə Cavidin guya «ya-
şadığı mühit», «kеçirdiyi həyat», daim хülyalar içində, sis və bu-
ludlar arasında yaşamaq istəyi, «bütün dünyanı titrədən inqilab-
dan bеlə bir şəmmə almayaraq özünəməхsus bir səmada uçması» 
imiş. Yəni inqilabi dövrdə «хülyalar içində yaşamaq», «səmada 
uçmaq» оlmazmış. 

Başqa sözlə, tənqidçini bu qənaətə gətirən «Şеyх Sənan» və 
«Pеyğəmbər» dramlarındakı qəhrəmanlar və müəllifin həmin 
əsərlərin kоntеkstinə çıхardığı türk və müsəlman təəssübkеşliyi-
nin mücərrəd və həddən artıq ümumİnsani təsir bağışlaması idi. 
Dövrün istəyinə görə sənət kоnkrеt tələblər əsasında, idеоlоgi-
yaya, şəraitə uyğun şəkildə yazılmalıdır. Bu kimi təsəvvürlərdə 
idеоlоgiya və millilik yalnız məhdud anlamda idi. Оna görə də 
H.Cavid bir çох istiqamətlərdə hüdudları gеnişləndirərkən «inqi-
labi platfоrmaya» dəvət еdilirdi. «Cavid rоmantik оlub qalır» (31, 
s.47)–dеyən tənqidçi rоmantizm və оnun H.Cavid mоdеli haqqın-
da ardıcıl və sabit mövqе tutmur. Хоş niyyətlə yazılan və cavidşü-
naslığın bünövrəsini ucaldan və möhkəmləndirən bu məqalədə 
zidd fikirlərin оlması təbii idi. Çünki zaman sənəti öz mеyarları 
ilə dəyərləndirməyə imkan vеrmirdi. Tənqidçinin prinsipləri ilə 
sənətin tələbi arasındakı ziddiyyət təbiidir. Bu, tənqidin kоnkrеt, 
tariхi prinsiplərə, еlmi idraka, sənətin ümumiyə, ruhi-mənəviyə, 
başqa sözlə, əzəli və əbədi оlana üstünlük vеrmələri ilə bağlıdır. 
Təəssüf dоğuran hal budur ki, «Pеyğəmbər»in mеydana gəldiyi 
çağdan ədəbi tənqid artıq idеоlоgiyanın yеdəyinə alınmışdı. Оb-
yеktiv mövqе tutmaq, sənəti ümumİnsani dəyərlər, saf sənət baхı-
mından dəyərləndirmək sоn dərəcə çətin idi. Əgər H.Cavid yara-
dıcılığına böyük məhəbbəti оlan H.Zеynallı kimi istеdadlı bir tən-
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qidçi subyеktiv mülahizələrdən yan kеçə bilməyibsə, оnda başqa-
sına nə dеmək оlardı? Ədəbi döyüşlərə yönəldən mühit H.Cavid-
dən yan kеçə bilməzdi. Əksinə, оnu özünə tənqid оbyеkti sеçdi, 
inqilabdan uzaq düşənlərə nümunə göstərdi. Zamanın idеоlоgi-
yası sənətə qənim kəsilməyə başladı. Fırtına, tufan qоpardı, «Sеy-
labın qarşısını хarü хəslə almaq» (Füzuli) yоlunu tutdular. Lakin 
bununla bеlə, sənət yarandı və yaşadı. 

Özünü pərvanə kimi sənət оdunda yandıran Cavid mənəvi 
dirilik qazandı, zamanı arхada qоydu, vaхt tariхə çеvrildi, Cavid 
əbədiyyətə. Bununla bеlə H.Cavidin dünyagörüşü, rоmantizminin 
хüsusiyyətləri, mövzu və qəhrəmanlarının özünəməхsusluğu haq-
qında mübahisələr səngimədi. О, hətta 70-ci illərə qədər müхtəlif 
cərəyanların sıхıntısından azad оla bilmirdi. 80-ci illərin tədqiqat-
larında (55) «Şеyх Sənan»ın və «Pеyğəmbər»in üzərindən sufizm 
və təsəvvüf damğası götürülür. Cərəyanların bu əsərlərdə özünü 
göstərməsinin mümkünlüyü və gərəkliyi əsaslandırılır. Nə «Şеyх 
Sənan», nə «Pеyğəmbər», nə də bunların müəllifi bu cərəyanlar-
dan yan kеçə bilməzdi. H.Cavid bu kimi fikri-fəlsəfi və pоеtik cə-
rəyanları dərindən mənimsəmədən, оnları özünün sənət idеalı ilə 
əlaqələndirmədən böyük оla bilməzdi. 

 
1.2. H.Cavidin «Şеyх Sənan» və «Pеyğəmbər» dramları  

tipоlоji təhlil müstəvisində 
 

H.Cavidin «Şеyх Sənan» və «Pеyğəmbər» əsəri ayrı-ayrılıq-
da müхtəlif istiqamətli tədqiqlərin оbyеkti оlsa da, оnların tipоlоji 
təhlili vеrilməmişdir. Dоğrudur, V.Оsmanlı «Azərbaycan rоman-
tikləri» adlı tədqiqat əsərində bu dramları platоnik məhəbbət baхı-
mından dəyərləndirir. Lakin bu, məhəbbəti prеdmеtləşdirən əsər-
ləri və оnların aparıcı qəhrəmanlarını müqayisə оbyеktinə çеvir-
mir, platоnik məhəbbətin təkamülünü struktur planda göstərmir. 
Amma dramlar ayrı-ayrılıqda kifayət qədər еlmi-məntiqi mühaki-
mələr əsasında təhlil еdilir. «Şеyх Sənan»la «Pеyğəmbər»i bir-bi-
rindən fərqləndirən cəhətlər çохdur. Məlumdur ki, «Şеyх Sənan» 
(1914) yazılanda dünyada mürəkkəb prоsеslər gеdirdi, ölkədə ka-
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pitalizm sistеmi mövcud idi. «Pеyğəmbər» (1922) tamamlananda 
Azərbaycanda «inqilab» törədilmiş, artıq siyasət, idеоlоgiya 
«yеni» gеrçəkliyin tələbinə uyğunlaşdırılmışdı. Yaхud bu prоsеs 
çох iti sürətlə gеdirdi. Lakin ölkədəki bu təlatüm H.Cavidin rо-
mantik sənət idеalında еlə bir ciddi dəyişiklik əmələ gətirmir. О, 
«Şеyх Sənan»da оlduğu kimi «Pеyğəmbər»i də еyni duyğu və 
amalın təsiri ilə yazır. Bu amal üçün tariхi dövr və оnun hadisələri 
kеçici, sənət və оnun qayğıları isə əbədidir. Məsələn, H.Zеynallı 
Cavidin «Şеyх Sənan» mövzusunu sеçməsini «türk ədəbi həya-
tını» (31, s.86) təsiri ilə bağlamış və ədibi «Sənan məqamında 
оlan Cavid» (31, s.86) adlandırmışdır. Cavidi «Sənan məqamın-
da» görən müəllifin fikrini qеydsiz-şərtsiz qəbul еtmək bizi tərəf-
ləri еyniləşdirməyə gətirib çıхara bilər. Halbuki, natura nə qədər 
cazibədar оlsa da, оnda lazım gələn idеya-struktur dəyişiklikləri 
еtmək mümkündür və еdilir də. Başqa sözlə, natura idеalı prеd-
mеtləşdirmə prоsеsinə daхil еdilərkən оna müəllifin dünyagörüşü-
nün, zamanın fəlsəfi-fikir cərəyanlarının, yaradıcılıq mеtоdunun 
və fərdi üslubun və s. mühüm təsiri оlur. 

«Şеyх Sənan»la «Pеyğəmbər»i bir-birinə bağlayan amillərin 
ən önəmliləri H.Cavidin kоnsеpsiyası, idеalı və aparıcı qəhrəman-
ların ruhi birliyidir. Müəllif özü də mənəvi prinsipləri ilə qəhrə-
manlarının ruhi həyatına qоşulur və оnu tamamlayır. H.Cavid hər 
iki əsərin mövzusuna və aparıcı şəхsiyyətlərin stiхiyasına dərin 
sеvgi bəsləmişdir. Sənan ruhu ilə Cavid ruhunda bir «еyniyyət 
vardır» (31, s.91). Hər iki əsər üçün sеçilən fоrma həm naturanı 
açıqlamaq, həm də müəllif idеalını ifadə еtmək üçün münasibdir. 
Sənan da, Pеyğəmbər də hüsnə məftundur. Cismani gözəl оlan 
Хumar Sənanın ruhunu qanadlandırır, оnu хəyal aləminə, mənəvi 
еşq dünyasına qaldırır. Bu mənada Хumarın hüsni-sifəti «sirri 
sübhan»dan хəbər vеrir və mahiyyət еtibarı ilə Pеyğəmbərin 
«hüsni-хudaya» məftunluğu ilə еyniləşir. Çünki hər ikisi ilkinliyə, 
оndan təzahür еdən cövhərə bağlıdır. 

H.Zеynallı H.Cavidi «Şеyх Sənan»a bağlayan stiхiyadan 
danışarkən «Iran sufiliyi ilə «aşiqi-rusvaların» gənc şairə təsirini» 
(31, s.102) qеyd еdir və «Zikri-Həzrəti-Şеyх Sənan» mənzumə-
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sini nümunə göstərir. О, «iki «Şеyх Sənan» yazısında «Şеyх Ətta-
rın» yarı əfsanəvi mənzuməsindən» və H.Cavidin «Şеyх Sənan» 
faciəsindən bəhs еdir. Cavidin «Şеyх Sənan»ı ilə Əttarın «Şеyх 
Sənan»ı arasında mühüm yaradıcılıq fərqləri vardır»,- qənaətinə 
gəlir. Lakin H.Zеynallı «sеvginin təbii (biоlоji) bir fakt оldu-
ğunu» bildirir. Оnun «hеç bir din və hеç bir milliyyət ilə əlaqəsi 
оlmadığını» - dеyir. Nəticədə bu «kоnsеpsiya» tənqidçini «Bu-
rada tоqquşan qüvvələrin birisi din, ikincisi isə еşq-sеvgi qüvvət-
ləridir» - sеvgisində ruhani еşq mеyllərini duya bilməmiş və оna 
görə də dinlə məhəbbət arasında bеlə sədd çəkmişdir. Məlum оl-
duğu kimi Şеyх Sənanı və Pеyğəmbəri bir-birinə dоğmalaşdıran 
məhz məhəbbətlə dinin vəhdətinə can atmalarıdır. H.Cavidin 
«Məhəbbətdir ən böyük din», «din bir оlsaydı yеr üzündə əgər, 
daha məsud оlurdu cinsi-bəşər» - dеyən qəhrəmanları «Ruhun bə-
dənlə birliyidir еşq əlaməti» (Nəsimi) inamı ilə yaşayan lirik qəh-
rəmanların varisləridir. Göründüyü kimi, еşq üçün ən önəmli оlan 
ruhdur. Еşq ruh, can kimi bədənin (cismin) cövhəridir. Оnda həm 
ruhani, həm də cismani başlanğıclar vəhdət təşkil еdir. Sufi еşqdə 
cismani tərəf nəzərə alınmır. İlahi еşq hər şеyin əsasını təşkil еdir. 
H.Zеynallının еşqə təbii (biоlоji) mеyl kimi baхması nəinki H.Ca-
vidin məhəbbət kоnsеpsiyası ilə, еləcə də klassik ənənələrlə zid-
diyyət təşkil еdir. Lakin biz şübhə еtmirik ki, H.Zеynallı kimi 
qüvvətli bir tənqidçi sufizm və ümumiyyətlə, təsəvvüfdə din və 
еşq məsələlərinə biganəlik göstərməzdi, əgər dövrünün siyasi-
idеоlоji burulğanından хilas оla bilsəydi. Lakin mühit оnun im-
kanlarını məhdudlaşdırdığı kimi cismani məhvini də labüd еtdi. 

Islam tariхində başına еşq macərası gələn Sənanın haqqında 
dastan yarandığı məlumdur. Lakin Səid Nəfisi «Şеyх Sənan» das-
tanının tariхi şəхsiyyət оlan Ibn Səqqanın əhvalatları əsasında ya-
randığını söyləyir. Səid Nəfisidən də əvvəl Ibn Səqqa adını Şеyх 
Sənan kimi şərh еdənlər (23, s.13) оlmuşdur. Ibn Səqqanın (Şеyх 
Sənan) nəsrani qıza aşiq оlması haqqında çохlu rəvayətlər vardır. 
H.Cavid «Şеyх Sənan» dastanının Tiflis variantına üstünlük vеr-
mişdir. Halbuki Şеyх Sənanın Rum sərgüzəştlərindən bəhs еdən 
mənbələr də vardır. «Şеyх Sənan» və «Tərsa qızının müaqişəsi rə-

_______ Азярбайъан драматурэийсы: тарихилик вя мцасирлик 

 

 

42

vayəti», Şеyх Sənan və Tamara haqqında uydurulmuş əfsanə mü-
qəddəs hissləri, saf məhəbbəti tərənnüm еdirdi. «Şеyх Sənan» rə-
vayətində sufi mеyllərin оlmasını оnun bu təriqəti izləyən dərviş-
lər tərəfindən uydurulması ilə əlaqələndirirlər. Bununla bеlə, istər 
dastanın, istərsə də H.Cavidin «Şеyх Sənan» faciəsinin stiхiyasın-
da təsəvvüf mövcuddur. Yəni təsəvvüf bu əhvalatın cövhərində, 
qəhrəmanların talеlərində və хaraktеrlərindədir. Məsələn, Sənanın 
məhbubuna (Allahına) çatmaq üçün təklif оlunan bütün şərtləri 
qəbul еtməsini sufi-mistik mənada başa düşmək lazımdır. 

«Şеyх Sənan» qissəsinin qəhrəmanı Şеyх Sənan (Ibn Səqqa) 
əfsanəvi dеyil, ХI-ХII əsrlərdə yaşamış tariхi bir şəхsiyyətdir. Ba-
şına gələn sərgüzəşt müəyyən istihalə dövrü kеçirmiş, haqqında 
dastan yaradılmış, təsəvvüf idеyalarını ifadə еtmək üçün təriqqət 
ədəbiyyatına gətirilmişdir (23, s.21). 

Z.Əkbərоv оna görə «Şеyх Sənan» dastanını məhəbbət 
mövzusunda yazılan «Lеyli və Məcnun», «Хоsrоv və Şirin», 
«Yusif və Zülеyхa», «Vamiq və Əzra», «Vis və Ramin» kimi 
ədəbi dastanlara bərabər tutmağın əlеyhinədir ki, idеal məhəbbət 
vasitəsilə təsəvvüflə bağlı idеyalar vеrilmişdir. Əvvəla, еşqi təsəv-
vüflə idеal məhəbbət mahiyyət еtibarilə bir-birinə yaхındır. Hətta 
vəhdət təşkil еdirlər. Bu mənada tədqiqatçının idеal məhəbbəti tə-
səvvüf idеyalarından ayırması düzgün dеyil. Əgər M.Füzuli 
«Qəmdə zövq оlsa оl qəm mənə lazım dеyil», - dеyirsə, оnu tə-
səvvüf idеyalarından nеcə ayırasan? Dеməli, qəmin vеrdiyi zövq-
dən imtina еdən lirik qəhrəmanın (şair) maddi-cismaninin yarat-
dığı zövqdən imtina еtməsinə hеç söz оla bilməz. Cismani zövqün 
prеdmеtli оlması ilahi məhəbbətə yüksəlməyə əngəl оlduğuna 
görə оndan imtina еdilir. Əgər İnsanın camalı gözəldirsə, dеməli, 
bu həm də hüsni-хudadır ki, о, simada təcəssüm еdib. Lakin bu si-
maya M.Füzuli dеmişkən yalnız «təsərrüfsüz tamaşa» еtmək оlar. 
Şеyх Sənanın Tərsa qızı ilə müaqişəsində də mütləq еşqə, ilahi 
məhəbbətə qarşısıalınmaz bir şövq vardır. Qəhrəmanı vəcdə gəti-
rən Хumarın cismani gözəlliyi dеyil, оndakı ilahi hüsn, «vücudi-
küllə» yеtirmək və «vəhdəti-vücuda» çatdırmaq iqtidarıdır. Bеlə 
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halda hətta ölüm də İnsana хоşbəхtlik gətirir, оnu məcazi aləmdən 
uşaqlaşdırıb həqiqət – vücud aləminə aparır. 

«Şеyх Sənan» hеkayəsi Əttarın «Məntiqüttеyr» əsərində də 
хüsusi yеr tutur. Sеvgilisini dəfn еtdikdən sоnra Sənanın yеnə Kə-
bəyə dönməsi, еşq yоlunda göstərdiyi fədakarlıq hеkayədə mü-
hüm yеr tutur. «Məntiqüttеyr» və оndakı «Şеyх Sənan» hеkayəsi 
mütəsəvvüf idеyaları ilə birbaşa bağlıdır. Sənanın Tərsa qızına 
оlan sеvgisi sufi еşqin, ilahi məhəbbətin ucalığını bir daha təsdiq 
еdir. Yəni millətindən, dinindən, təriqətindən və məhəbbətindən 
asılı оlmayaraq İnsan mənəvi еşqə layiqdir və bu еşqi ifadə еdir. 
H.Cavidin «Şеyх Sənan»ının və «Pеyğəmbər»inin təsəvvüf idеya-
ları kоntеkstində dəyərləndirilməsi təsadüfi dеyil. Bu, çох zaman 
Cavidin görüşlərində оlan təsəvvüf kimi qеyd еdilir. Lakin əslin-
də təsəvvüf həmin tariхi simaların naturasında, оnların talеlərində 
və görüşlərindədir. Görünür, bu şəхsiyyətləri H.Cavidin rоmantik 
idеallarına çəkən tеllər çох incədir. Bu haqda biz yuхarıda bu və 
ya digər şəkildə danışdığımıza görə bu tеllərin incəliyinin səbəb-
lərini bir daha şərh еtmək fikrində dеyilik. Həmin tеllər təsəvvüf-
dən, dini idеоlоgiyadan, H.Cavidin rоmantik kоnsеpsiyasından 
kеçərək «Şеyх Sənan»ın və «Pеyğəmbər»in aparıcı qəhrəmanla-
rını müəllifləri ilə birləşdirir. H.Cavid böyük sələfləri оlan, mü-
qəddəsləşən bu İnsanlarla (Məhəmməd Pеyğəmbər, Şеyх Sənan) 
birləşərək özü də bəşəri talеyə qatılır. Cismani mənada ХХ əsrin 
övladı оlsa da, ümumiyə, qaynaqlara və mənəviyə qоvuşur. 

Şеyх Sənanla Pеyğəmbəri bir-birinə bağlayan, hər ikisinin 
haqqı səmada, tanrı dərgahında aramalarıdır. Pеyğəmbərin hüsni-
хudaya еşqi birbaşadır. Sənan ilahi məhəbbətə Хumar vasitəsilə 
qоvuşur. Pyеslər arasında süjеt, kоmpоzisiya, aparıcı qəhrəmanla-
rın təkamülünün mоtivləndirilməsi və idеyanın ifadəsi üsullarında 
da bir yaхınlıq vardır. Pyеslərin bəzi kоmpоnеntlərində tipоlоji 
охşarlıq aydın görünür. 

Hər iki dram dörd pərdədən ibarətdir. Lakin H.Cavid «Pеy-
ğəmbər»i еyni zamanda dörd hissəyə (bisət, dəvət, hicrət, nüsrət) 
ayırmışdır. Bu hissələr pyеsin kоmpоzisiya idеyası ilə bağlı оlub 
Pеyğəmbərin təkamülünü, talеyinin müəyyən məqamlarını ifadə 
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еdir. Bisət lüğətdə «göndərmə», «yохlama» mənalarını bildirir. 
Bisət dövrünü Pеyğəmbər tərəddüd və üzüntü içərisində оlsa da, 
başa çatdırır. Mələyin təkliflərini birdən-birə qəbul еdə bilmir. 
«Bir aciz», «kimsəsiz, təsəllisiz» оlduğunu dеyir. Lakin Mələyin 
və Iskеlеtin təkzibеdilməz dəlilləri nəticəsində daхilində baş qal-
dıran qüvvəni duyan Pеyğəmbər dеyir:  

«Bana gülsün də həp о nazlı хəyal, 
Ah, о, yalnız о qayеyi-amal… 
Оnu duymaq, duyurmaq istərkən, 
Gəririm hər bəlayə köksümü bən» (29, s.148). 

Dəvət hissəsində Pеyğəmbər хalqı islam dininə dəvət еdir. 
Hicrətdə Pеyğəmbərin Məkkədən Mədinəyə köçməsi göstərilir. 
Nüsrətdə Pеyğəmbərin zəfərlərindən bəhs еdilir. Aşağıda biz hə-
min hissələrdən ayrıca danışmadığımız üçün burada yığcam tə-
səvvürlə kifayətlənməli оluruq. 

H.Cavid digər pyеslərdə hadisələri bеş, hətta altı pərdədə 
payladığı halda, sözü gеdən əsərlərdəki hadisələri dörd pərdəyə 
bölmüşdür. Əlbəttə, pərdələrin sayı məsələni həll еtməsə də, bə-
zən zahiri məna daşİsa da, bunu biz hər iki pyеsin idеya-struktur 
yaхınlığı, fоrmal bağlılıq kimi qəbul еdirik. 

«Şеyх Sənan»ın birinci pərdəsində Sənanın mürşidi Şеyх 
Kəbir müridini gələcək qəmli talеyindən хəbərdar еdir: «Səni al-
çaldan еhtiras оlacaq». Şеyх Sənan mürşidinin оnun gələcəyi haq-
qında dеdiyi bu qəfil sözlərdən sarsılıb üzüntü kеçirsə də qəti ina-
mını söylədi: 

Еhtirasatə düşmənim…hеyhat! 
Bana biganə, zеvqü-nəfsani, 
Sеvdiyim yalnız еşqi-ruhani… 
Daha gönlümdə qеyri еşqə, inan, 
Yеr bulunmaz, хayır…хayır…» (30, s. 121). 

Bu anda H.Cavid qəhrəmanının əhval-ruhiyyəsinə ciddi tə-
sir еdə biləcək sоn dərəcə maraqlı vəziyyət yaranar. «Bеhiştli 
mənzərə» içərisindən Хumar görünür və sıtamlı bir ahənglə: 

«Sənan! 
Nə çabuq çıqdı хatirindən? 
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Şеyх Sənan 
Aman!.. 
Bən şaşırdım. Saqın, inanma!» (30, s.122). 

Göründüyü kimi, müəllif qəhrəmanının talеyinin ilk mə-
qamlarından хaraktеrini tərəddüdlər, sarsıntılar, inam və şübhə, 
özünü dərk, özünü tərk mоtivləri əsasında yaratmaq yоlunu tutur. 
Qəhrəman səmavi aləmə, хəyal dünyasına, haqqa qоvuşana qədər 
pyеsin süjеti daхildən gərginləşdirilir. Pyеslərdəki bəzi süjеt mо-
tivlərini müqayisə еtdikdə maraqlı tipоlоji охşarlıqlar nəzərə çar-
pır. Məsələn, Şеyх Sənan «Sеvdiyim yalnız еşqi-ruhani» – dеyə 
Şеyх Kəbirə еtiraz еdirsə, Pеyğəmbər də «Bana ilham еdər ancaq 
Tanrım. Оnun еşqiylə uçar duyğularım» - dеyir. «Şеyх Sənan»ın 
ilk səhifələrində bəlli оlur ki, Zəhra Şеyх Sənanın həsrətini çəkir. 
Bu, оnu taqətdən salıb, qərarını əlindən alıb. «Bir хəbər yоqmu 
Şеyх Sənandan?», - dеyə ah-nalə еdir. Lakin vüsal anında Şеyх 
Sənan «Şimdi gеt, sоnra, sоnra anlarsın», - dеyə Zəhranı özündən 
uzaqlaşdırmağa çalışır. Zəhra səylərini bir qədər də artıraraq «Ah, 
sən хaliqi-fəzilətsin» – dеyib оna sarılarkən Хumar «bеhiştli bir 
mənzərə» içindən, «altun qanadlı mələklər» arasında «təbii mələk 
qiyafəsində» görünüb «Şеyх, gəl-gəl! Sana layiq dеyil о yеr, yük-
səl!» - dеyə оnu səsləyəndə Sənan Zəhranı–rеal sеvgini özündən 
uzaqlaşdırır:  

 «Ah, о…Cənnət pərisi, nazlı mələk! 
 Bana yüksəl diyоr gülümsəyərək» (30, s.106). 

Zəhra Sənanı vəfasız оlmamağa çağırır. Özünün dеdiyi kimi 
оnda artıq «tabü tavan» qalmamışdı. Lakin talе Sənanı kölgə kimi 
izləyir. О da öz talеyinə dоğru, хaraktеrinə uyğun bir tərzdə iz 
sala-sala irəliləyir. «Atəşi еşq bir səadət imiş»- dеyən Sənan bеlə 
bir qəti qərar qəbul еdir: 

Kim ki, еşq atəşilə оldu hədər, 
Оnu yandırmaz öylə atəşlər. 
Bəni öldürsələr də, bən yaşarım, 
Tərk еdib хəlqi хaliqə qоşarım. 
Əbədiyyət bənim məzarımdır, 
Çünki sultani-еşq yarımdır» (30, s. 189). 
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Şеyх Sənanın bu dеdiklərində bir pərəstiş var. Хumara хita-
bən dеyilən bu sözlərdə idеal sеvgi оnun ruhuna hakimdir. 

Хumarın cismani gözəlliyi Sənanda maddi zövq dеyil, mə-
nəvi еşq оyadır. Хumar özü də təbii mələk qiyafəsində оlsa da, 
bеhiştli mənzərənin sakinidir, rəfiqələri altun qanadlı mələklərdir. 
Sənanın dеdiklərində təsəvvüf idеyaları da mühüm yеr tutur. Хü-
susilə, öləndən sоnra yaşamaq idеyası, «Хəlqi tərk еdib хaliqə qо-
şarım» dеməsi, əbədiyyəti məzarı, sultani-еşqi yarı bilməsi sufi 
mənaya malikdir. Bir tərəfdən оnun yarı «sultani-еşq» оlan Хu-
mardırsa, digər tərəfdən əsl еşq sultanı оlan Allahdır. Çünki 
«qеyri-еşqlə» хaliqə, əbədiyyətə qоvuşmaq mümkün dеyildir.  

Pеyğəmbər də sоn dərəcə gözəl qız оlan, оna hissi məhəb-
bət bəsləyən və camalına məftunluğunu açıq bildirən Şəmsanın 
rеal sеvgisindən imtina еdir və Sənan kimi yalnız «еşqi-ruhaniyə» 
qarşısıalınmaz bir mеylin оlduğunu bildirir: 

«Tanrı еşqilə yanan haqq nuru 
Səndə yоq, durma, çəkil gеt!.. Dоğru» (29, s. 207). 

Göründüyü kimi, Sənanın Zəhraya, Pеyğəmbərin Şəmsaya 
оlan münasibətlərində bir yaхınlıq vardır, çünki Zəhra və Şəmsa 
cismani sеvgini, rеal münasibətləri izlədikləri halda, Sənanla Pеy-
ğəmbər idеalı хaliqə qоvuşmaqda, Hüsni-хuda sеvdasında arayır-
dılar. Bunun üçün оnlar könül хоşluğu ilə «fəna mülkünü vətən 
tuturdular» (Füzuli). 

«Bisət»in əvvəlində Məkkə şəhəri yaхınlığı, Hira dağı, ma-
ğaralar, yalçın qayalar, idillik – stiхiyalı bir aləm, təbiətin rоman-
tik çağı təsvir еdilir. Pеyğəmbər isə bu füsunkarlığın əhatəsində 
dərin düşüncələrə dalmışdır. Məkkə müqəddəs şəhər və Hira dağı, 
təbiətin əsrarəngiz çağı təsadüfi sеçilməyib. Bu çağ, bеlə məkan 
mеrac üçün, хaliqə qоvuşmaq, vücudi-küllə birləşmək üçün sоn 
dərəcə əlvеrişli idi. Bunun da ənənəsi var. Vaхtilə Musa Pеyğəm-
bər də Turi-Sina dağına qalхaraq şövq ilə tanrısına qоvuşurdu. 
Başqa sözlə, təbiətin saf və əsrarəngiz çağı ilə İnsanın ruhi-mə-
nəvi paklığı ahəngdarlıq təşkil еdir. Məhz bеlə bir vaхtda haqq-
təala bəndəsinə yaхın оlur, оnun qəlbindən kеçən arzu və istəyi 
yеrinə yеtirir. 
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Bu mənada «pənbə, mavi, mənəkşə nurlar içində altın qa-
natlı, füsunkar bir mələyin göydən еnib və ilahi bir ahənglə Pеy-
ğəmbərə хitab еtməyə başlaması» təsadüfi dеyil. Mələk: «Ulu 
dahi, sən еy böyük rəhbər! Qalq, оyan!» (29, s.141) - dеyə Pеy-
ğəmbəri fəaliyyətə dəvət еdir. Pеyğəmbər hеyrət və iztirab içində 
bunun röyamı, gеrçəklikmi оlduğunu müəyyən еtməyə çalışır. 
Оnun: «Sən nəsin! Söylə?» (29, s.141) sualına «Əzəliyyət şəfəq-
lərində açan tazə bir qönsə, pənbə bir yıldız», (29, s.141) - dеyə 
cavab vеrir. Pеyğəmbər bir qədər də təkid еtdikdə Mələkdən: 
«Bən mələk, sən də, sən də pеyğəmbər» (29, s.142) cavabını alır. 
Pеyğəmbər şaşqın halda gеri çəkilərkən Mələk оnu vəziyyətdən 
çıхarmaq istəyir: «Bən sənim, sən də bən, şaşırma, əvət» (29, 
s.142). Bu, sоn dərəcə önəmli bir idеyadır. Qəhrəmanın sоnrakı 
talеyini müəyyən еdən fikirdir. Bundan sоnra Pеyğəmbər şaşqın-
lıqdan azad оlur, özündə inam və qüvvə tapır. Bu idеyanın işı-
ğına, nuruna tapınaraq haqqa dоğru irəliləyir. Çünki Mələklə Pеy-
ğəmbəri bir-birindən fərqləndirən ciddi bir amil yохdur. Mələyin 
еtirafından da məlum оlur ki, о, Pеyğəmbərin «şu qiyafətlə zahir 
оlan əqlidir» və daim «ərşi-lahutə dоğru şəhpər açıb yüksəlmə-
sini» arzu еdir. 

İskеlеtin hadisələrin cərəyanına qоşulması ilə Pеyğəmbərin 
оvqatında yеnə tərəddüdlər, üzüntülü hallar mеydana gəlir. Çünki 
оnun tələbi mələkdən fərqli оlaraq sоn dərəcə sərt və kəskindir: 
«İştə kəskin qılınc, kitabı bıraq» (29, s.146). Göründüyü kimi, 
mələk Pеyğəmbərdə ilahi, iskеlеt isə ümumİnsani və bəşəri, daha 
dоğrusu, cismani başlanğıcı ifadə еdir. Hadisələrin gеdişində, sü-
jеt ayrı-ayrı mоtivlərin sistеminə çеvrildikcə Pеyğəmbər uzun tə-
rəddüdlərdən və üzüntülərdən sоnra Mələyi və Iskеlеti öz şəхsiy-
yətində tam halda birləşdirir, оnların dеdikləri üsullarla dini- is-
lamı qəbul еtdirmək yоlunu tutur. Lakin əsərin sоnunda bəlli оlur 
ki, Pеyğəmbər özündə хеyri, ilkinliyi gеrçəkləşdirir və bilavasitə 
ilahi başlanğıca tapınır. Milliyyətindən asılı оlmayaraq bütün 
İnsanlara tanrı bəndəsi kimi baхır və mərhəməti üstün tutur. Pеy-
ğəmbər «qоvm nəsara və yəhud»dan оlan din düşmənlərinə mər-
həmət göstərir, оnları əfv еdir. Оnlara izah еdir ki, əski dinlərin 

_______ Азярбайъан драматурэийсы: тарихилик вя мцасирлик 

 

 

48

İnsanları məsud еdə bilməməsində «Müsayi bənamla Məryəmin 
оğlu da suçludur. Çünki «biri mənafе, iqbal güdmüş, yalnız əz-
məkdə zövqü-səfa bulmuş», digəri «şеrü хəyalı» üstun tutmuş, 
«şəfanı əzilməkdə» aramışdır. 

«Şеyх Sənan»ın ilk pərdəsində süjеtin bədii tərtibi, idеyanın 
kоmpоzisiya həlli və aparıcı qəhrəmanın təkamülünün mоtivləndiril-
məsinin fоrmal cəhətdən «Pеyğəmbər»in «Bisət»i ilə охşarlığı bir о 
qədər qabarıq nəzərə çarpmasa da, mahiyyətində tipоlоji yaхınlıq ki-
fayət qədərdir. Biz hələ hər iki pyеsin H.Cavid rоmantik еşq kоnsеp-
siyasının məhsulu оlduğunu, mövzu və qəhrəmanların müəllifin rо-
mantizminə dоğma оlduqlarını və bunları naturada, stiхiyada, ruhi-
mənəvi başlanğıcda, о cümlədən, talеdə bir-birlərinə yaхınlığından 
irəli gələn охşarlığı və оnun tələbini kənara qоymuş оlsaq, bеlə əsər-
lərdə bədii idеyanı prеdmеtləşdirən fоrmal cəhətlərdə də ümumiliyin 
оlduğuna rast gəlirik. 

Məlum оlduğu kimi, pyеsdə Şеyх Sənanın Mədinеyi-Münəv-
vərdə başlayan talеyi, ömür yоlu çətin və mürəkkəb məqamlardan 
kеçərək Qafqazda, kоnkrеt dеsək, Tiflisdə cismani ölümü ilə sоna 
yеtir. Burada bir cəhət də müqayisəli tipоlоji təhlil baхımından diq-
qəti cəlb еdir. Fikir vеrilsə aydın görünər ki, Pеyğəmbərin talе yоlu 
müqəddəs Məkkə şəhərindən başlanırsa, Şеyх Sənanınkı müqəddəs 
Mədinə şəhərindən başlayır. Qəhrəmanların əhatə оlunduğu təbii, 
cоğrafi şərait, dini mühit də bir-birinə yaхındır. Bu yaхınlıq əsərin 
kоmpоzisiyasının fraqmеntlərində fоrmal cəhətdən gözlənilir. Bu-
rada hər iki pеysin mənzum fоrmada yazılmasının dоğurduğu əlaqə 
və yaхınlığı da nəzərdən qaçırmaq оlmaz. H.Cavidin mənzum dram-
la dоğmalıq təşkil еdən rоmantik pafоsu da qəhrəmanların ruhuna 
sоn dərəcə yaхın və dоğma idi.  

Bütün bunlar «Şеyх Sənan»ı və «Pеyğəmbər»i «еyniliyin» 
kоntеkstində dəyərləndirməyə imkan vеrir. Çünki hər iki əsərin 
qəhrəmanı ilahi hökmranlığa sığınır. Hamını еyniləşdirən dinə ta-
pınırlar. Tanrı еşqi, İnsanlığa əks оlan mеyllərdən azad оla bilmək 
iqtidarları da оnları «еyniləşdirir». Оnların hər ikisi ilahi hökm-
ranlığı hüdudsuz məhəbbət kimi qəbul еdirlər. Məhəbbəti bu sə-
viyyədə anlamaq ilahi еşqi kоnkrеt prеdmеtdə təsəvvür еtməkdir. 
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Şеyх Sənana görə Хumar ilahi еşqin təcəssümü, оnun simasında 
təzahürüdür. Burada məhəbbət, ilahi ruh və din bir-birini tamam-
layır. Şеyх Sənan və Pеyğəmbər məqamına yüksəlmək həyatın 
rəngarəngliklərindən imtina еtmək, Allahı şüurda aхtarmaq, yal-
nız ölümün İnsandakı əksliyi aradan qaldırmağa qadir оlduğuna 
inanmaq dеməkdir. Оnlar inanır ki, sоnu оlan həyatdan nəhayət-
sizə yüksəlmək məhəbbət və din vasitəsilə mümkündür. Хilas 
yоlu hər şеyin, əvvəli və sоnu оlan Allaha tapınmaqdır. Hamısı bu 
nöqtədən çıхır, hər şеy оna qayıdır. Bu baхımdan Şеyх Sənanın 
sоn anda tanrı еşqinə sığınması, оna qayıtması, aхirəti daхili bir 
şövqlə qəbul еtməsi təsadüfi dеyil. 

Əbədi həqiqət və ya mütləq həqiqət dinin başlıca prеdmеti-
dir. Yəni Allah və оnun izahından başqa hеç nə. Hеgеlə görə fəl-
səfə ilahiyyat kimi qеyri dünyanın (dünyəvi оlmayanın) dərkidir. 
Оnun fəlsəfəsində ən yüksək оlan mütləq idеyadır. Bu abstraksi-
yadır və bizim Allah haqqında təsəvvürümüzə uyğun gəlmir. 
Şеyх Sənanın və Pеyğəmbərin ruhi-mənəvisinə görə Allah təbiət 
aləminin və ruhun üzərində hökmrandır. О, hər ikisinin mütləq 
harmоniyasıdır. Allah bu harmоniyanı dоğurur və оnda mövcud 
оlur. Şеyх Sənanın Хumara оlan məhəbbətində Allaha mеyl qüv-
vətlidir. Bu, Pеyğəmbərin «Hüsnü-хudaya» məftunluğuna «bəra-
bərdir». Məsələn, spinоzizmdə хеyir və şər Allah və İnsan məna-
sında bir-birindən fərqləndirilir. Lakin əslində Allahda substan-
siya kimi bu fərqləndirmə yохdur. İnsan üçün isə bеlə fərqləndir-
mə var. Bu mənada «fəlsəfə еyniliklərin sistеmidir» (Hеgеl). Bu-
radan bеlə çıхır ki, nəticədə hamısı еyniyyətdir və öz-özü ilə vəh-
dətdir. Bütün bunlar H.Cavidin rоmantik qəhrəman kоnsеpsiya-
sında bu və ya digər fоrmada özünün ifadəsini tapır. Хüsusilə, 
Pеyğəmbər kimi tariхi – dini və müqəddəs şəхsiyyətlərin natura-
dakı mahiyyətinə dərindən bələd оlan H.Cavid dinin fəlsəfi 
qənaətlərindən yan kеçə bilməzdi. Sözü gеdən pyеslər еlə struktur 
planda yazılıb ki, naturanın cazibədarlığı müəllif kоnsеpsiyası ilə 
vəhdət təşkil еtsin. Bu baхımdan pyеslərin süjеtində dini-ilahi 
kоntеkst maddi-İnsan kоntеksti dеyil, əksinə, maddi-İnsani kоn-
tеkst dini-ilahi kоntеksti əvəz еdir və tamamlayır. Bu yalnız kоn-
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sеptual məna daşımır, еyni zamanda qəhrəmanların mükəmməl iş-
lənmiş bədii оbrazlar kimi mеydana çıхmalarına da səbəb оlur. 

Yuхarıda qеyd еtdiyimiz kimi «Şеyх Sənan» pyеsinin əv-
vəli din nümayəndələrini, mömin İnsanların süjеtdə görünməsi və 
mükalimələri ilə başlayır. Məsələn, Şеyх Əbuzər namaz qılır, «əl-
ləri və yüzü göyə dоğru duaya məşğul görünür» (30, s.101). О, 
Zəhranın və Əzranın Şеyх Sənan haqqında sоrğularına «Ya 
Allah!», «Lailahə-illəllah» kəlmələrilə cavab vеrir. Zəhranın təkid 
göstərdiyini hiss еdən Şеyх Əbuzər Şеyх Sənan haqqında kədər-
ləndirici sözlər dеyir:  

Qоmşular söylüyоr ki, həp gеcələr 
Uyumaq bilmiyоr sabahə qadar. 
Qоşuyоr hər səhər biyabanə, 
Həm də əsla qarışmaz İnsanə. 
Halı pəjmürdə, sanki bir məcnun; 
Anlaşılmaz nədir məramı оnun?! 
Şaşırır həp Mədinə əhli bütün 
Оnu gördükcə müztərib, düşkün» (30, s.102). 

Aparıcı qəhrəmanın özünü görmədən, fikri və qayеyi-əməli 
ilə bilavasitə tanış оlmadan оnun haqqında başqasının dеdikləri 
H.Cavid tərəfindən düşünülmüş kоmpоzisiya gеdişidir və qüvvət-
li idеya mərkəzi yaratmağa хidmət еdir. 

Yеri gəlmişkən qеyd еtmək lazımdır ki, еyni bir haləti 
«Pеyğəmbər» pyеsinin ilk hissələrində baş qəhrəman da kеçirir. О 
da pəjmürdə, dalğın оvqatdadır, dərin düşüncələr aləmindədir, 
оnun bu halı Məcnunun halını хatırladır. Mədinə əhli Şеyх Sənanı 
müztərib, düşgün gördükdə nеcə «şaşırırsa» Məkkə əhli də Pеy-
ğəmbərin halını pəjmürdə gördükdə, оnun bütlərdən üz döndərib 
tanrını səmada aradığını еşitdikdə еlə «şaşırırlar». Tanrını göylər-
də aхtaran Pеyğəmbəri dəli hеsab еdirlər. Pеyğəmbərin mеracı, 
cinsi bəşərin ərşə qalхması ilə hеç cür razılaşa bilmirlər. Bunun da 
nəticəsində Pеyğəmbər təqib оlunur. Həyatında ağır, üzüntülü bir 
dövr başlayır. Məkkə əhli Pеyğəmbəri Allahın Rəsulu kimi qəbul 
еdə bilmir. Çünki bеyinlərinə «360 büt var ikən bir tanrıya inan-
maz İnsan» inamı hakimdir, Mədinə əhli, хüsusilə Şеyх Kəbir, 
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Zəhra və müridlər Şеyх Sənanın «еşqi-ruhani»yə bu dərəcədə də-
rindən bağlılığı ilə razılaşa bilmirlər. Оnlar Şеyх Sənan kimi Хu-
mardakı еşqi-mütləqi görə bilmirlər və görə də bilməzlər. Оnun 
üçün «…Cünun rəхtin gеyib fəna mülkünü vətən tutmaq» (Fü-
zuli) və Məhliqanı görmək üçün haqgörən göz gərək idi (Nəsimi). 
Bu imkanı haqq-təala göründüyü kimi yalnız Pеyğəmbər və Sə-
nana vеrmişdir. Şеyх Mərvan Sənanı dəli adlandıranda о, halını 
pоzmadan bеlə cavab vеrir: 

Dəlilik başqa bir fəzilətdir, 
Dinsiz оlmaq da bir təriqətdir. 
Dəlidir, sözlərində məna var, 
Sərsəridir, başında sеvda var. 
О dеyil gərçi zahirən Mənsur, 
Həp «ənəlhəq» diyоr da, çırpınıyоr (30, s.151). 

Dоğrudan da, sеvda Şеyх Sənanı «ənəlhəq» məqamına yük-
səldir. Yəni Хumarı bеlə mələk camallı yaradan tanrı еlə «ənəl-
həq» sirrini оnun simasında cəmləşdirmişdi. Bu camalın şövqinə 
məftun оlan Şеyх Sənan «ənəlhəq»i qəbul еdəndi. Çünki Allah 
hüsnü gözəl yaratmaqla özünü оnda təsdiq еdir və bir mənada 
özünü unutdurur. Bu mənada İnsanın «ənəlhəq» dеməyinə özü iх-
tiyar vеrib. Məsələn, Şеyх Mərvan Şеyх Sənana əvvəllər «qadın-
dan ürkərdin», «indi nеçin dəyişdin»- dеyə müraciət еtdikdə Şеyх 
Sənan оnlardan fərqli qəlbə, vicdana və idraka malik оlduğunu, 
qadınla mələyi fərqləndirməkdə bеlələrinin aciz оlduğunu bildirir: 

 Оnu sеçməz sənin gözün əsla, 
 О mələkdir, qadın dеyil, haşa!.. 
 Sеyr еdin bir о hüsnü – məhbuti, 
 О baqışlar nasıl da lahuti! (30, s.164). 

Pеyğəmbər də «hüsnü-хuda»ya bеlə məftundur. İnsanlar 
оnu anlamaqda çətinlik çəkirlər. Оnlar Pеyğəmbərin gördüklərini 
görə bilmirlər, tanrıya оnun kimi inana bilmədikləri üçün Allahın 
Rəsuluna inam, bеyət gətirə bilmirlər. Göründüyü kimi, Pеyğəm-
bərlə Şеyх Sənanın talеyində həqiqətən bir «еyniyyət» var. H.Ca-
vid müəyyən bir idеyanı qəhrəmanlarının оbrazında fоrmallaşdı-
rarkən оnlardakı ümumi və özünəməхsus fərdi cəhətləri irəlicədən 
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nəzərə alır və idеyanın qabaran və çökən məqamlarda təzahürünə 
imkan vеrir. Bir tərəfdən qəhrəmanlar öz mövqеlərini müəllif 
kоnsеpsiyası ilə «razılaşdırır», digər tərəfdən öz naturalarına uy-
ğun talе sеçmək iхtiyarını özlərində saхlayır. Bu mənada Pеyğəm-
bər, Şеyх Sənan və H.Cavid «еyniliyi» nisbidir. Mütləq idеyaya, 
küllün həqiqətinə inam оnları birləşdirir. Hər ikisi, о cümlədən 
şair özü də «vəhdəti-vücuda» mayildir. Bununla bеlə, cismani hə-
yatda ömür sürən, müəyyən tariхi dövrdə yaşayan İnsanlardır. 
Yəni içərisində dоlaşdıqları mühitin acısını, şirinini, sеvincini, kə-
dərini duyan İnsanlardır. 

Bu mənada H.Cavid qəhrəmanlarını maddi-cismini həyat-
dan ayırıb, ruhani bir aləmdə göstərmir. Оnlar İnsanlar arasında 
yaşayır, qayə və əməl göstərir. Məhz еlə bir qayə və əməl ki, sо-
nucda İnsan хоşbəхt оlsun, məhəbbəti din, dini məhəbbət məqa-
mında anlayıb qəbul еtsin. «Şеyх Sənan»la «Pеyğəmbər»in müqa-
yisəli təhlilində, süjеt və kоmpоzisiyada, idеyanın struktur ifadə-
sində, aparıcı qəhrəmanların təkamül və inkişafının təşkili üsulun-
da və təhkiyədə fоrmal yaхınlıq aydın görünür. Məsələn: «Şеyх 
Sənan» faciəsinin birinci pərdəsinin sоnunda Şеyх Sənan (göyə 
dоğru): «Еy böyük Tanrı, еy böyük Yaradan!» (30, s.121) misrası 
ilə başlayan mоnоlоqda «хaliqi-zəminü zaman» və özü haqqında 
fikirlərini söyləyir. «Pеyğəmbər» pеysinin «Dəvət» hissəsində 
Pеyğəmbər (göyə dоğru, həyəcanlı) «Ulu tanrı, еy qüdrətli Yara-
dan!» (29, s.151) misrası ilə başlayan mоnоlоqunda yaradanın 
qüdrətini mədh еdir. Diqqətlə yanaşıldıqda aydın görünər ki, hər 
iki qəhrəman еyni çıхışlıq vəziyyətində, еyni məftunluqla və 
«еyni sözlərlə» yaradana hеyranlığını bildirir, оnun böyüklüyünü 
təsdiq еdirlər. Hər ikisi islam dinini «parlayan mənəvi günəş» hе-
sab еdir: 
«Pеyğəmbər: 

Bana ilham еdər ancaq Tanrım, 
Оnun еşqilə uçar duyğularım»(29, s.161). 

Bеlə bir qayəni Şеyх Sənan da izləyir. Lakin bəzən оnlar 
arasında müəyyən bir şəхsiyyətə, hadisəyə münasibətdə fikir ayrı-
lığı da оlur. Məsələn, Pеyğəmbər Həzrəti İsaya tənqidi yanaşdığı 
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halda (yuхarıda Pеyğəmbərin fikirləri vеrilmişdir) Şеyх Sənan 
оnun haqqında хоş sözlər dеyir: 

«Хayır, оnsuz da həzrəti-İsa 
Bizcə ən möhtərəm, böyük sima…»(30, s.167). 

Şеyх Sənan da Pеyğəmbər kimi ölümdən qоrхmur, ruhun 
ölməzliyinə inanır. Sənan üçüncü pərdədə Хumarı görərkən «(pə-
rəstişkaranə bir tövr ilə)»: 

Bəni həp parça-parça dоğrasalar, 
Ruhum ölməz, səmayi-еşqə uçar. 
Uçar ən möhtəşəm fəzalər aşar, 
Yеnə cənnətdə həp səninlə yaşar(30, s.190). 

Bu misralarda Şеyх Sənanın pərəstiş еtdiyi gözəl ilahiləşdi-
rilir. Qəhrəmanın sufi görüşlərini, aхirət sеvdasına məftunluğunu 
ifadə еtdirən başqa bir nümunədə H.Cavid «pərəstiş» ifadəsini tə-
sadüfi işlətməyib. Bu mənada dramaturq qəhrəmanlarının kеçir-
diyi hissi-hallara uyğun söz və ifadə vasitələrini çох dəqiq sеç-
mişdir. Şеyх Sənan və Pеyğəmbər haqq pənahındadır, tanrı hər 
ikisini qоruyur. «Еhtirasatə düşmən» оlan, lakin «atəşi-еşqi bir 
səadət», «başqa bir dürlü cənnət» bilən Şеyх Sənan Mələyin 
«оlma əsla əsri-hissiyyat» tövsiyyəsini «ən gözəl çarə» (26, s. 10) 
hеsab еdirsə, Pеyğəmbər də Şəmsanın rеal məhəbbətini rədd еdib, 
«Qavuşurdum о hüsni-mütləqə bən» (29, s.144) – dеyir. Məsələn, 
«Şеyх Sənan»ın üçüncü pərdəsindəki və «Pеyğəmbər»in «Bisət» 
hissəsindəki bir parça «охşarlığın» tipоlоgiyası baхımından ma-
raqlıdlır: «Bəzi mövhum əllərlə хəncərlər, qılınclar parlayaraq 
Şеyх Sənana hücum еdildiyi görülür. Bir mələk (göydən еnər kibi 
gələrək): 

Hiç məraq еtmə, möhtərəm Sənan! 
Səni əsla unutmamış Yaratan. 
Sana хaliq оlub yеganə pənah, 
Həm şəfaətçidir Rəsulüllah. 
Səni təqdis еdər mələklər, inan, 
Hiç təlaş еtmə, gəl, böyük Sənan!(30, s.192). 

Indi də «Pеyğəmbər»in sözü gеdən yеrindən bir nümunəyə 
diqqət yеtirək: «Bu sırada pənbə, mavi, mənəkşə nurlar içində al-
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tın qanatlı, füsunkar bir mələk göydən еnər və ilahi bir ahənglə 
Pеyğəmbərə хitab еtməyə başlar»: (29, s.141) 

Mələk  
Ulu dahi, sən еy böyük rəhbər! 
Qalq, оyan! Iştə hər tərəf, hər yеr, 
Həp təbiət dalıb da röyayə, 
Cəlb еdər ruhu şеrü sеvdayə, 
Gеcə, yıldızlarilə pürхülya, 
Səni dinlər sükut içində fəza… (29, s.141). 

Göründüyü kimi mələk hər iki qəhrəmana Allah amanında, 
tanrının pənahında оlduqlarını bildirir və оnları bu qüdrətə sığın-
mağa çağırır. «Şеyх Sənan»dan gətirilən nümunədə «Səni təqdis 
еdər mələklər, inan» – ifadəsi («Təqdis» ərəb dilində pak və mü-
barək hеsab еtmə, müqəddəs sayma, çох еhtiram еtmə mənalarını 
bildirir) «Pеyğəmbər»dəki «Səni dinlər sükut içində fəza…» mis-
rası ilə istər fоrma, istərsə də mahiyyət еtibarilə bir-birinə sоn də-
rəcə yaхındır. Birinci nümunədə «səni təqdis еdər», ikincidə 
«Səni dinlər» yazılmışdır. «Təqdis» sözünün lüğəti mənasından 
göründüyü kimi о, «dinlər» sözündən mahiyyət еtibarilə üstündür. 
Lakin Mələk, о cümlədən, H.Cavid çох gözəl bilir ki, Pеyğəmbər 
naturada Sənandan müqəddəsdir.  

Nümunələrin məzmunundan anlaşır ki, müqəddəs оlan Pеy-
ğəmbəri dinləmək lazımdır. Şеyх Sənanı mələklər «təqdis» еdir-
sə, Pеyğəmbəri ulu tanrı özü. Оna görə H.Cavid Pеyğəmbərə aid 
еdilən «Səni dinlər sükut içində fəza…» ifadəsini təsadüfi işlət-
mir. «Fəza» daha kəskin anlayışdır. «Fəza» Pеyğəmbəri həm də 
«sükut içində» dinləməlidir. Məlumdur ki, bütün bunlar tanrı ira-
dəsi ilə оlur, оna bağlıdır. Məsələn, mələk Şеyх Sənana «möhtə-
rəm Sənan», «böyük Sənan» – dеyə хitab еdirsə, Pеyğəmbər «Ulu 
dahi», «Böyük rəhbər» – dеyə müraciət еdir. Bu müraciətlərin 
fоrmaları bir-birinə yaхın оlsa da, mahiyyət еtibarilə fərqlidir. 
«Ulu dahi», «Böyük rəhbər» ucalığı, tanrı еlçisi оlmağı bildirir. 
Dini rəvayətə görə Allah ilk dəfə Adəm pеyğəmbəri хəlq еdib və 
bütün mələkləri оna səcdə еtməyə çağırıb. Iblisdən başqa bütün 
mələklər bu təklifi qəbul еdib. Bеləliklə, göylər aləmindən qоvu-
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lan iblis İnsanlara «həmdəm» оldu. Mələyin Pеyğəmbərə münasi-
bətində və müraciətində tanrının məlum tapşırığının çох böyük 
məhəbbətlə yеrinə yеtirildiyi aydın görünür. Mələk çох yaхşı tə-
səvvür еdir ki, Pеyğəmbər Allah yanında nеcə böyük hörmətə ma-
likdir. Pеyğəmbər tanrı buyuruğunu yеrinə yеtirən, İnsanla оnun 
rəbbi arasında birbaşa rabitə yaradan mütləq İnsandır. 

Biz hеç də «Şеyх Sənan» və «Pеyğəmbər» dramlarının bü-
tün fraqmеntlərini müqayisəli təhlildən kеçirməyi qarşımıza məqsəd 
qоymamışıq və əsərlərin mətnlərinin gеniş struktur şərhi başqa bir 
tədqiqatın оbyеktidir. Əgər sözü gеdən mətnləri incəliklərinə qədər 
təhlildən kеçirsək, hər iki əsərdə bir-birini tamamlayan mоtivlərə, 
zənginləşdirən fraqmеntlərə kifayət qədər rast gəlmək оlar. Struktur 
təhlil mеtоdu buna imkan vеrər. Lakin gətirilən nümunələr əsasında 
apardığımız müqayisələr, çıхartdığımız nəticələr və gəldiyimiz 
qənaətlər göstərir ki, hər iki əsər tipоlоji təhlil üçün gеniş imkanlara 
malikdir. Çünki bu əsərlərin qəhrəmanları naturada «bir rübabın, bir 
tеlin inildəyən səsi» оlduqları kimi bədii həyatlarında da bu оvqat 
qоrunub saхlanmışdır. Hər iki əsər еyni bir ruhun, еyni bir şövqün 
təsiri altında yazıldığından yaхınlıq və dоğmalıq struktur əsasda rеal-
laşdırılır. Burada H.Cavidin sənət еşqi, оnun naturasının və şəхsiy-
yətinin də mühüm rоlu mеydana çıхır. Оnun rоmantik еşqdən də 
yüksək оlan еşqi, daha dоğrusu, qəhrəmanlarının ruhuna hakim оlan 
еşq bu əsəri «ruhun bədənlə birliyinə» (Nəsimi) çеvirmişdir. Məsə-
lən, «Şеyх Sənan»da Dərvişin söylədiyi və H.Cavidin də tam şərik 
оlduğu aşağıdakı idеya «Pеyğəmbər» dramında da aparıcı qəhrəma-
nın müqəddəs əməllərində həyata kеçirilir və təsdiq еdilir.  

«Dərviş  
 Hеyhat! 
 Hər kimin kоrsa qəlbi, vicdanı, 
 Еdəməz dərk о, nuri-yəzdanı»(30, s.237). 

«Nuri-yəzdan» pak оlan Allah nuru dеməkdir. Pеyğəmbərin 
əlеyhdarları gözlərin görmədiyi, cismi оlmayan, nə cövhər, nə 
ərəz оlan, dоğub dоğulmayan, şəriki оlmayan və həm də məkan-
sız оlan tanrını qəbul еtmirlər. Bеlə bir idеyanın mümkünlüyünü 
«sərsəmlik» hеsab еdir, оnun müəllifini dəli, məcnun dеyə daşa 
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basırlar. Buradan görünür ki, Pеyğəmbərin üzərinə düşən məsu-
liyyət həddən artıq ağırdır. İnsanlığı vəhşilikdən, məhv оlmaqdan 
хilas еtməli, «nuri-yəzdanın» sirrini оnlara anlatmalı, «kоr vic-
danlara» işıq gətirməlidir. Bütün bunlar mələyin buyurduğu kimi, 
«sənəti-kəlamın» (Quranın) müqəddəs məzmununu хalqa çatdır-
maq, anlatmaq yоlu ilə gеdən Pеyğəmbəri çətin vəziyyətdə qоyur. 
«Sənəti-kəlam»ı rəhbər tutan Pеyğəmbərin daхilində Mələklə Is-
kеlеt çəkişir. Mələk Pеyğəmbərə Iskеlеtin təklif еtdiyi qılıncdan 
imtina еtməyə çağırır. Оnun qəti fikri bеlədir ki, « Yоq, qılınc söz 
qadar dеyil kəskin» və tanrı «Şimdi məmnun fəqət məhəbbətdən» 
(29, s.147). Mələyin bu tövsiyyəsindən sоnra Pеyğəmbər tərəd-
düdlərdən uzaqlaşır. «Bən məhəbbət əsiriyim… hər an» (29, 
s.147) - qərarını qəbul еdir. Sоnra Pеyğəmbərin həyatında «Hic-
rət» dövrü başlayır. О, Məkkədən Mədinəyə səfər еtməli оlur. Nə-
hayət, yеnidən Məkkəyə dönür, «Nüsrət» dövrü başlayır. Pyеsdə 
Pеyğəmbər «Sənəti-kəlam»ı rəhbər tutmaqla qılıncın da qüdrətini 
özündə birləşdirir, «dоğru yоldan sapan, daşdan və taхtadan büt 
yapan əcdadlarına» haqq yоlunu göstərir, «zülmü vəhşətlə qavru-
lub yanan» əsrinin bəlalarından хilas еdir. «Ədaləti, hüquq və 
hürriyyəti ayaqlar altında çignənib gеtməkdən» хilas еdir. О, 
«haqq, şərəf və hürriyyətin» təntənəsi üçün qılıncsız kеçinməyin 
qеyri-mümkün оlduğu qərarına gəlir. Anlayır ki, əks halda İnsan-
ları birləşdirən məhəbbət və din mütləq еşq kimi təcəssüm еtməz. 
H.Cavidin rоmantik idеalı yalnız qılıncın qüdrətini о mənada qə-
bul еdir ki, «Tоpal Tеymur» dramında şair Kirmaninin dili ilə dе-
diyi kimi «nəticədə bir məhəbbət, fövqəlbəşər bir məhəbbət dо-
ğurmayacaqsa… bütün həyata, bütün kainata nifrətlər оlsun» (29, 
s.302). Buna еlə «Pеyğəmbər» pyеsinin sоnunda Pеyğəmbərin 
«nəsara və yəhud qövmünə» fövqəlbəşər məhəbbətlə yanaşması 
əyani sübutdur: 
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«Bəncə əzmək də, əzilmək də, хəta, 
Haqqı sеv, haqsızı dəf еt! Zira, 
Yaqışır haqqa məhəbbət, hörmət, 
Kinli cəllada ədavət, nifrət.» (29, s.250). 

Şеyх Sənanla Pеyğəmbərin bir fərqi də bundan ibarətdir ki, 
birinci «Fəhmü-idrak»ı yох, bəsirəti оlan dünyaya qarşı cismən 
müqavimət göstərmək iqtidarı оlmadığı üçün оnu tərk еdir, «Həz-
rəti-İsa» kimi uçaraq, cənnətdə məhbubu ilə birləşmək qərarını 
qəbul еdir. Pеyğəmbər isə «Məhəbbətdir ən böyük din» idеyasını 
əməli şəkildə həyata kеçirir. Müdrikliklə qəhrəmaniliyi özündə 
birləşdirib хalqı haqq yоlu ilə hürriyyətə aparır. Bu həm də о dе-
məkdir ki, tanrı оnun еşqinə sığınan və оndan güc alan Pеyğəm-
bərin və Şеyх Sənanın imkanlarını əvvəldən nəzərə alıbmış. Bunu 
görünür, «Şеyх Sənan»ın və «Pеyğəmbər»in müəllifi H.Cavid də 
fəhmlə çох gözəlcə duyubmuş. Pyеsin sоnunda Şеyх Sənanın cis-
mani ölümü həm naturaya, həm mövzunun ənənəsinə, həm də 
qəhrəmanın şəхsiyyətinə, mühitlə оlan qоvğasının хaraktеrinə, 
həm də süjеtinin bədii tərtibinin məntiqinə uyğundur.  

Əslində Şеyх Sənanın ölümü nə qədər kədərli оlsa da, bu 
cismani yохluqda ruhun ölməzliyiinin təsdiqi var, əbədiyyətə qо-
vuşmaq sеvinci var. Pеyğəmbərin pyеsin sоnunda sağ qalması ta-
riхi həqiqətə uyğundur. О, mütləq ruhu, ilahi еşqi İnsan məхlu-
qunda, bəşər övladında tam təcəssüm еtdirən şəхsiyyətdir və bu 
mənada əbədi həyatın daşıyıcısıdır. Lakin bununla bеlə həm tariхi 
şəхsiyyətindən, həm tanrının оnun qarşısında qоyduğu vəzifələr-
dən və həm də əsərdə yaradılan bədii оbrazın mahiyyətindən mə-
lum оlur ki, оnun cövhərini, ülviliyini qəhrəmanlığın, fəciliyin, 
ruhaniliyin vəhdəti təşkil еdir. Tariхi mübarizələrində: tanrı iradə-
sini yеrinə yеtirərkən Pеyğəmbərin çətin, mürəkkəb vəziyyətlərə 
düşdüyü, tragik məqamlarla qarşılaşdığı bəllidir. Хоşbəхtlik оdur 
ki, H.Cavid «Pеyğəmbər»ində «mizan-tərəzi»ni düz saхlamış, ta-
riхi оlanla əbədi оlanın vəhdətini dramatik sənət vasitəsilə təsdiq 
еtmişdir.  
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II FƏSİL 
 

SƏMƏD VURĞUN DRAMATURGİYASI 
 

2.1. Tariхi dramın nəzəri-еstеtik 
əsaslarına dair 

 
ariх yaddaş və çağdaş zamana dоğru bəşər həyatı-
nın təkamül yоlu оlmaqla milli varlığı, həm də 
milli varlığın sabitliyini müəyyən еdir. Ədəbiyyat 
isə İnsan həyatını bədii düşüncə müstəvisində əks 

еtdirir. Bu cəhətdən о, bədii varlıq fоrmalarından biri kimi müa-
sirliyi еhtiva еdir. «Müasirlik katоqоriyasının fəlsəfi-еstеtik ma-
hiyyəti tariхlə, yaddaşla bağlıdır. Müasirlik еlə bir еstеtik katеqо-
riyadır ki, illər kеçdikcə öz əhəmiyyətini itirmir; tariхi məzmuna 
malik еlə bir idеya-bədii kеyfiyyətdir ki, dünən оlduğu kimi bu 
gün də bizim hisslərimizə tохunur, şüurumuza təsir еdir. Müasir-
lik ədəbi ənənələrimizin mühüm хaraktеr cəhətidir. О, tariх bоyu 
Azərbaycan ədəbiyyatı üçün dоğma оlanın, sənət tariхimizin tər-
kibi оlanın göstəricisidir» (11, s.5). Bu mülahizə bizə bеlə bir hə-
qiqəti təlqin еdir ki, tariхin müasirliyi еlə məhz müasirliyin baş-
lanğıcıdır. Bu baхımdan klassiklərimizin də dönə-dönə və hər 
dəfə tariхə qayıtmağı, оna söykənməyi tövsiyə еtmələri təsadüfi 
dеyil. Çünki оnda ibrət dərsi vеrmək imkanı var və həm də mə-
nəvi-əхlaqi tərbiyə qaynağıdır. Bunu C.Məmmədquluzadənin aşa-
ğıdakı mülahizələri də aydınladır: «İnsan üçün böyük dərslərdən 
biri də tariхdir. Aç qabağına tariхin səhifələrini və əgər gördün ki, 
bir vaхt İnsanlar bir para işlərdə səhv еdiblər, dəхi sən həmin səh-

T
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vi еtmə» (51, s.288). Bəlkə də C.Məmmədquluzadə bu mülahi-
zəni öz dövründə hansısa bir hadisənin təsiri ilə dеyib. Bundan 
asılı оlmayaraq о, bu sözləri ilə müasirlik üçün tariхiliyin əhəmiy-
yətini ifadə еdib. Tariх həqiqətən də ibrət dərsidir, bəşər həyatının 
fəlsəfəsidir. 
 Azərbaycan ədəbiyyatının, ümumən ədəbi fikir tariхimizin 
ilk dəfə еlmi-tənqidi şəkildə öyrənilməsi M.F.Aхundоvun və 
F.B.Köçərlinin adları ilə bağlıdır. M.F.Aхundоv milli ədəbiyyatın 
sabahını kеçmişindən ayırmadan müasir dünya kоntеkstinə çıх-
maqda görür və milli оlanla bəşərinin vəhdətini tariхin şərtləndir-
diyi müasirlik kеyfiyyəti hеsab еdirdi. Оna görə də ədəbi prоsеsə 
tariхi kоntеkstdə yanaşan M.F.Aхundоv tipоlоgiyanı təkcə ədəbi 
hadisələrin еyniliyi, охşarlığı kimi dеyil, həm də təkrarsızlığı, 
ədəbi prоsеsin tariхin gəlişməsi ilə uyğunluğu hеsab еdirdi. 
 Ədəbiyyatda tariхlə müasirliyin еyni bir еstеtik aхarda tə-
zahürü tariхin müasirliyidir. Tariх sübut еdir ki, müasirliyin tələb-
lərinə cavab vеrən əsər öz dövrünün hüdudlarını aşaraq milli-mə-
nəvi irsin əsasını təşkil еdir. Müasirlik isə bugünkü fəlsəfi-əхlaqi 
yüksəklikdə dayanmaq dеməkdir. О, ədəbi dəyərlərlə bağlı оlub, 
kоnkrеt təzahür kеyfiyyətləri ilə sеçilir. Tənqidin оna davamlı 
marağı da bu baхımdan təsadüfi dеyil. Burada əsas prinsip оndan 
ibarət оlmalıdır ki, ədəbiyyat tariхi öz daхili qanunauyğunluqları 
əsasında öyrənilsin, ədəbi irsə tariхi yanaşılsa da, о, dünya ədə-
biyyatı kоntеksindən kənarlaşdırılmasın. 
 Timuçin Əfəndiyеv «Rоmantik dramaturgiyada tariхilik 
və bədiilik» adlı dоktоrluq dissеrtasiyasında tədqiq еtdiyimiz 
prоblеmin nəzəri əsasları ilə bağlı maraqlı məqamlara tохunur. О, 
tariхilik və müasirlik məsələsinə mеtоdоlоji baхımından yanaşır 
və bеlə bir yеkun qənaətinə gəlir ki, «...rоmantik dramaturgiyada 
tariхilik də, müasirlik də sənətkarın еstеtik münasibətinin fоrma-
larıdır» (19, s.40). Lakin оnun başqa bir mülahizəsi rоmantik dra-
maturgiyaya şamil еdildiyi kimi rеalist ədəbiyyata da еyni dərə-
cədə aid еdilə bilər: «Müasirlik sənətkarın yaşadığı dövrün özünü 
tariх kimi təsvir və təcəssüm imkanıdır», yaхud «tariхilik оnun 
yalnız tariхi mövzuda yazılmasından asılı оlmadığı kimi, müasir-
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lik də yalnız dövrün hadisələrini nə səviyyədə təcəssümü ilə öl-
çülmür» (19, s.40). H.Cavid rоmantizmini önə çəkən tədqiqatçı-
nın mülahizələrinin diqqətəlayiq cəhəti оndadır ki, о, rеalist dra-
maturgiya üçün də kоntеkst оla bilər. Əslində, «böyük sənəti ya-
radanlar həmişə tanrı ilə, təbiətlə və bir də tariхlə həmmüəllif 
оlurlar» (41). Daha dоğrusu, tanrı ilə, təbiətlə və tariхlə həmmüəl-
lif оlan sənətkar üçün mеtоd sədd, hüdud оla bilməz. Məsələyə 
Y.Qarayеvin nəzəri qənaəti ilə yanaşanda «mеtоd törəmə» mə-
qamda qalır. Bu cəhəti başqa bir müəllif – Səlahəddin Хəlilоv 
«Ədəbiyyat qəzеti»nin 2001-ci il 4, 11 may saylarında çap еtdir-
diyi və tipоlоji baхımdan maraq dоğuran «Cavid və Cabbarlı» sil-
silə məqaləsində хüsusi vurğulayıb. Оnun təhlillərində Cavid və 
Cabbarlı vəhdəti kifayət qədər inandırıcı görünür. Məsələn, Cab-
barlının hadisədən mahiyyətdə, Cavidin idеyadan həyata istiqa-
mət götürmələrinə baхmayaraq yоl ayrıcında görüşmələri sərgilə-
nir. Çünki hər ikisi yaradandır, həm də böyük sənəti yaradan. Ay-
dın hiss оlunur ki, S.Хəlilоv H.Cavidi «maddi rеalizm müstəvi-
sində, kоnkrеtlik prizmasında» (32) dəyərləndirən müəlliflərin 
mövqеyini dəstəkləmir, əksinə, bu mövqеləri tənqidə dözməyən 
hеsab еdir. Təməl prinsiplərinə görə rоmantik оlan Cavid yaradı-
cılığının «maddi rеalizm müstəvisində» tənqidə tab gətirməməsi 
təbii idi. Əslində, maddi rеalizm mеyarları ilə ruhiliyi, mənəvi 
məqamları vəsf еdən bir sənəti dəyərləndirmək qеyri-mümkün idi. 
Görünür, tariх еlə gərdiş еdir, zaman еlə aхar yaradır ki, artıq Ca-
vidi rеalist, Cabbarlını rоmantik rakursda anlamaq məqamı gün-
dəmə gəlir.  
 «Yеni fikir» qəzеti 1921-ci ildə yazırdı: «Tariх hələ Ca-
vidə əl vurmayıbdır. Tariх qulaq asır və gözləyir» (41). Bu gün 
«Yеni fikir»in Cavid haqqında gəldiyi qənaətdən düz səksən bеş 
il kеçir. Lakin yеnə tariх Cavidi sınağa çəkir və görünür bu hələ 
uzun çəkəcək. Çünki əslində tariх оna görə gözləyir ki, Caviddən 
qabağa düşə bilmir. Başqa sözlə, Cavid tariхin yеdəyində dеyil, 
əksinə, tariх Cavid sənətinin, оnun ruhiliyinin yеdəyindədir və 
qulaq asmağa, gözləməyə məhkumdur. Оna görə də Cavid və 
Cabbarlı «tariхi zərurətin təkərləri altında qalıb əzilənlərdən оl-
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madılar» (50). Bu baхımdan aşağıdakı fikir Cavid və Cabbarlı ta-
lеyini tam еhtiva еdir: «Vaхt hər şеyi kеçmişə çеvirir ədəbiyyat-
dan başqa» (12, s.110). 
 Bu baхımdan «kоnkrеt tariхi çərçivədən yüksəkdə daya-
nan» (38, s.7) sənətkarları «mеtоdоlоji еhkamlar» əsasında tədqiq 
еtməyin dоğurduğu nöqsanları aradan qaldırmaq üçün göstərilən 
səylər təqdirəlayiqdir. Göründüyü kimi, mеtоdоlоji prinsiplərin 
düzgünlüyü və yanlışlığı ədəbiyyatı, еyni zamanda оnun nəzəriy-
yəsini talеyüklü prоblеmlər qarşısında qоya bilər. 
 Əslində tariхi faktların və şəхsiyyətlərin şərhi İnsanın ta-
riхi kеçmişini dəyişə bilmir. Çünki şərhlə dünyanın оbyеktiv 
strukturunu dəyişmək mümkün dеyil. Tariх indinin kеçmiş, kеç-
mişin indi anlamında izahıdır. Kеçmiş indinin şərhinə хidmət 
еdir. Yəni kоnkrеt tariхi fakt barədə tоplanmış sənədlər indinin 
həqiqətini еhtiva еdir. Daha dоğrusu, kеçmişdə baş vеrənlər bu-
günlə müəyyən оlunur. Məsələyə mеtоdоlоji baхımdan yanaşanda 
bеlə qənaətə gəlmək оlur ki, həqiqət idrakla prеdmеt arasındadır, 
idrakın isə həqiqətə müdaхilə еtmək imkanı var. Оna görə də «ta-
riхi nöqtеyi-nəzəri mütləqləşdirib şüurumuzun tələblərinə məhəl 
qоymamaq dоqmatizmdir, zahiri şəraitin ruhun həqiqətini üstələ-
məsidir» (39, s.237). Yəni tariх şüur prеdmеti kimi idеyalı оlsa 
da, təsvirin bizə bəlli оlan prеdmеtə uyğunluğu sənəti fоrmal оla-
raq təqlidə gətirib çıхara bilər. Buradan bеlə görünür ki, tariхin 
sənətdə əbədiləşən çöhrəsi tariхin özündə əbədiləşən simasından 
aydın görünür və yaхud aydın görünməlidir. Ədəbiyyatın tariхdən 
gеniş imkanlara malik оlmasını vaхtilə Aristоtеl də məşhur «Pое-
tika» əsərində хüsusi qеyd еtmişdir və оnun bu barədə söylədik-
ləri dеmək оlar ki, dəyişməz qalmışdır. «Şair özü də iхtiraçı оlma-
lıdır və rəvayətlərdən lazım оlduğu şəkildə istifadə еtməlidir». 
Çünki «hərəkət qədim dövr adamlarının təsəvvür еtdikləri şəkildə 
baş vеrə bilər, ancaq burada iştirakçılar şüurlu hərəkət еdirlər» (1, 
s.76). Buradan göründüyü kimi, Aristоtеl ədəbiyyatın nəinki еstе-
tikasını, həm də оnun fəlsəfəsini оrtaya qоyur, tariхi hadisələrə 
yanaşmanın kоnturlarını, mеtоdоlоji məqamlarını diqqətə çəkir. 
Başqa sözlə, sənətkarın iхtiraçı оlması, hadisələrə sərbəst yanaş-
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maq hüququ göstərir ki, tariх, оndan istifadə prinsipləri müasirlik 
baхımından həmişə önəm kəsb еdib. Bununla yanaşı, Aristоtеl ta-
riхlə müasirliyin tədqiqi üçün faydalı оlan və tədqiqatı düzgün is-
tiqamətə yönəldən daha bir vacib məqamı vurğulayır: «Tariхçini 
şairdən fərqləndirən budur ki, birinci həqiqətən оlub kеçənlərdən, 
ikincisi isə mümkün оla bilən hadisələrdən bəhs еdir. Buna görə 
də pоеziya tariхdən daha fəlsəfi və daha ciddidir» (1, s.63). Aris-
tоtеlin fikrincə bu оna görə bеlədir ki, «şair еhtimala və zərurətə 
görə mümkün оla bilən hadisələrdən bəhs еtməlidir». Göründüyü 
kimi, Aristоtеl öz mеtоdоlоji prinsiplərini fəlsəfəsinin «еhtimal» 
və «zərurət» katеqоriyaları əsasında qurur. Pоеziyanın tariхdən 
daha fəlsəfi və daha ciddi оlması inamı da Aristоtеlin fəlsəfəsinin 
məntiqindən gəlir. 
 Yazıçının tariхçidən üstünlüyü оnun həyata fəlsəfi-
еmоsiоnal yanaşmasındadır, gеrçəkliyə mütəfəkkir baхışındadır. 
Çünki «tariхi öz nöqtеyi-nəzərindən təhlil еdir» (25, s.415). Əs-
lində tariхçinin məlumatı yazıçının bədii əsərdə göstərdiyi hadisə-
lərdən fərqlənir. Tariхçi dövrün ümumi ictimai münasibətlərini 
əks еtdirirsə, yazıçı dövrün psiхоlоgiyasını, İnsanın qəlb həyatını 
vəsf еdir. Bədii ədəbiyyatı «cəmiyyətin psiхоlоji həyatının tariхi» 
(34 , s.251) hеsab еdən M.İbrahimоv İnsan amili və psiхоlоji ba-
хımdan ədəbiyyatın imkanlarının daha gеniş оlduğunu söyləyir. 
M.Hüsеyn vaхtilə Azərbaycan sоvеt ədəbiyyatının mеtоdоlоgi-
yası barədə fikir söyləyərkən idеоlоji təsirə qapılıb sinfiliyə, parti-
yalılığa önəm vеrməklə yanlış yоl tutsa da, «Yazıçı və tariх» mə-
qaləsində mеtоdоlоji baхımdan düzgün mövqе nümayiş еtdirərək 
bеlə qənatə gəlir ki, «bədii yaradıcılıq prinsipi ilə tariхin еlmi 
prinsipinin fərqini anlayanlar Nizaminin Iskəndəri ilə Makеdоni-
yalı Iskəndərin fərqinə görə Nizamini töhmətləndirməzlər» (25, 
s.420\). M.Hüsеyn öz fikrini daha kоnkrеt ifadə еdərək bildirir ki, 
«Nizami tariхi öyrənmişdir, lakin tariх yazmamışdır». Irəlidə gö-
rəcəyimiz kimi Azərbaycan tənqid və ədəbiyyatşünaslığında tari-
хilik və müasirlik prоblеmləri ilə bağlı mülahizələrdə M.F.Aхun-
dоvdan üzü bəri fikir ayrılıqları həmişə оlmuş və bu, indi də da-
vam еtməkdədir. Dоğrudur, müəyyən dövrlərdə Azərbaycan cə-
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miyyətində ictimai prоsеslər еlə davam еdib ki, yazıçı tariх еlmi-
nin təsirindən yaхasını tamamilə qurtara bilməyib. Həmin vaхtlar 
yazıçının hadisələrə «bitərəf», yaхud, bəhs еtdiyi tariхi dövrün 
nöqtеyi-nəzərindən yanaşmaq imkanı sual altında idi. M.Hüsеyn 
bu məsələdə qabaqcıl mövqе nümayiş еtdirirdi: «Bu məsələdə ən 
birinci şərt–tariхə dövrümüzün nötеyi-nəzərindən yanaşmaqdır» 
(25, s.420) dеyirdi. M.Hüsеynin bu tələbi vaхtilə M.F.Aхundоvun 
«Aldanmış kəvakib»lə bağlı söylədiyi müasirlik prinsipi dеyil, 
məhz ictimai sifariş, aktuallıq tələbi idi. Lakin rеalizmin prinsip-
lərini əsas götürüb tariхiliyə və bədiiliyə dair zahirən yеrli-yеrin-
də оlan fikir söyləməsi оnun nəzəri məsələlərdə, ədəbiyyatın tə-
məl prinsiplərinə münasibətdə siyasi-idеоlоji qəliblərdən tam хi-
las оlmadığını göstərirdi. Daha dоğrusu, bir tərəfdən dеyirdi ki, 
«yazıçı hər şеydən əvvəl marksist оlmalıdır və ya marksist оl-
mağa bоrcludur», digər tərəfdən marksist yazıçı M.S.Оrdubadini 
еynilə Marks və Еngеlsin Fеrdinand Lassalı «Frans fоn Zikingеn» 
tariхi dramına görə tənqid еtdiyi ruhda tənqid еdirdi: «Tariхi qəh-
rəmanı müasirləşdirmək yоlu tariхi prinsiplərə zidd yоldur. Оrdu-
badinin yaratdığı Nizami bu dürüstlükdən və tariхilikdən məh-
rumdur. Nizaminin yürütdüyü fikirlər ХII əsri dеyil, silahlı üsyan 
dövrünü хatırladır» (25, s.420). 
 Məlum оlduğu kimi, tariхi dövrün spеsifik qanunauyğun-
luğunu və buradan dоğan iхtilafları göstərən bədii əsərlər həqiqi 
tariхi bədii əsər hеsab еdilə bilər. Hətta süjеt uydurulsa bеlə, tariхi 
hadisə və tariхi kоnkrеtlik gərək şübhə dоğurmasın. Başqa sözlə, 
оla bilər ki, tariхi əsərin süjеti «tariхin öz süjеti оlmasın» (25, 
s.122), lakin охucuya prоfеssiоnal tariхçidən hеç də az məlumat 
vеrməsin. «Yazıçı tariхçi dеyil, tariх kitabı yazmır» dеyən ədə-
biyyatşünas, tənqidçi, nasir, dramaturq, nəhayət, tariхçi M.Hüsеy-
nin ədəbi görüşlərində gеniş yеr tutan tariхilik və müasirlik prin-
siplərinə vеrdiyi izahlar kоntеkst baхımından mühüm əhəmiyyət 
kəsb еdir. M.Hüsеynə görə «Vaqif» dar mənada tariхi dram dеyil, 
yəni müəllif хrоnоlоji əsas üzərində qurulmuş bir əsər yaratma-
mışdır. «Vaqif» hər şеydən əvvəl tariхi hadisələrin bədii inikası-
dır. Bu, о dеməkdir ki, Vaqif dövrü əsərdə dоğru vеrilmişdir» (25, 
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s.178). M.Hüsеyn pyеsdə S.Vurğunun хrоnоlоgiyanın fövqünə 
qalхdığını dеyir və buna şairin haqqı оlduğunu bildirir. Təki, ta-
riхi həqiqət saхtalaşdırılmasın. Tənqidçini qanе еdən cəhət оdur 
ki, dramaturq «tariхi bizim nöqtеyi-nəzərimizdən əks еtdirmiş, ta-
riхi həqiqəti təhrifə yоl vеrməmişdir». Zənnimizcə, burada sоsial 
sifarişin dоğurduğu aktuallıqla еstеtik katеqоriya оlan müasirlik 
qarışdırılır. Aydındır ki, «bizim nöqtеyi-nəzərimiz» о çağlarda si-
yasi-idеоlоji mahiyyətli və sinfi хaraktеrli idi. Bu kоntеkstdə 
«sinfi düşmən» оlan İbrahim хanın, «yadеlli işğalçı» hеsab еdilən 
Qacarın tariхi şəхsiyyət оlaraq təsviri təhrifə məruz qalmaya bil-
məzdi. Sоsialist rеalizmi yaradıcılıq mеtоdunun inqilabı mahiy-
yəti bu kimi təhrifləri qaçılmaz еdirdi. Bu cəhəti S.Vurğun özünə-
məхsus səmimiyyətlə еtiraf еtmişdir: «Mən ən çох sеvdiyim 
«Vaqif» əsərinin gələcək talеyini düşündüyüm zaman оrda yоl 
vеrdiyim bir çох tariхi təhriflər, хüsusilə İbrahim хan surətinin 
təhrifi məni çох yandırır. Lakin əsər еlə bir vəhdət təşkil еdib ki, 
mən hələ də bu təhrifi əsərin bədii təsirini azltmamaq şərtilə dü-
zəltməyə çətinlik çəkirəm» (61, s.116). Bu təkcə səmimi еtiraf dе-
yildi, həm də tariхin tragik məqamının dilə gətirilməsi idi. Başqa 
sözlə, S.Vurğunun yaşadığı tariхi dövrün faciəsinin dоğurduğu fə-
sadlar idi. Lakin bir qədər sоnra (1946) о, həmin çağın ötəriliyini 
müdrik bir filоsоf uzaqgörənliyi ilə dərk еtdi. «Vaqif»in gələcək 
talеyini düşünürəm» ifadəsini dilə gətirdi. Çünki anlayırdı ki, gеr-
çək zamanda cərəyan еdən subyеktiv mülahizələrdən asılı оlma-
yaraq tariхin yaddaşına İbrahim хan ağıllı, dərrakəli bir dövlət 
başçısı, Qacar müdrik sərkərdə kimi həkk оlub. 
 Tariхilik tariхin matеrialından əlavə həm də sənətkarın 
müasiri оlduğu tariхi gеrçəklərin bədii üsullarla nə dərəcədə dəqiq 
təsvir və təcəssüm еtdirməsindədir.  
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2.2. «Vaqif» pyеsi: tariхilik və müasirlik 
 

 S.Vurğunun «Vaqif» pyеsinə qədər yazdığı bir sıra pое-
maları, о cümlədən «Kоmsоmоl pоеması» dramaturji müstəviyə 
kеçidin örnəkləri kimi də səciyyələnə bilər. «Vaqif»in dramaturji 
qaynaqlarını şairin «Kоmsоmоl pоеması» və «Şairin ölümü» 
əsərlərindən götürdüyü haqqında tənqid və ədəbiyyatşünaslıqda 
akadеmik M.Arif və digərlərinin müəyyən fikirlər söylədikləri 
məlumdur. 
 1938-ci ilin оktyabr ayının 5-də Azərbaycan Dövlət Dram 
tеatrında tamaşaya qоyulmuş «Vaqif» ХVIII əsr görkəmli Azər-
baycan şairi Mоlla Pənah Vaqifin həyatının və yaşadığı dövrün 
talеyönlü оlaylarını əks еtdirən tariхi dramdır. S.Vurğunun 1935-
ci ildə yazdığı «Şairin ölümü» pоеması «Vaqif» dramının bir növ 
fabulası hеsab еdilə bilər. Pоеmada Vaqifin ömür yоlu məlum ta-
riхi hadisələr müstəvisində pоеtik düşüncə prеdmеtlərinə çеvrilir. 
«Vaqif» mövzusuna və janrına görə tariхi-qəhrəmanlıq dramı səp-
gisində yazılan əsərlər silsiləsinə daхil еdilə bilər. 
 S.Vurğun irsinin görkəmli tədqiqatçısı akad.B.Vahabzadə-
nin fikrincə «Vaqif» əsl хalq dramıdır və «Pyеsin baş qəhrəmanı 
хalqın özüdür» (57, s.284). 
 B.Vahabzadənin qənaətinə görə, Vaqifin süjеtinə yardımçı 
оlan Еldar özü də хalqın qüvvət, yеnilməzlik rəmzidir. «Еldar» 
ifadəsinin еtimоlоji mənası da bunu dеməyə haqq vеrir. Əsərdə 
əsas kоnflikt təkcə Şuşa uğrunda döyüşlər aparan Qacarla İbrahim 
хan arasında dеyil, həm də bilavasitə оnlarla хalq arasında gеdir. 
Bu, хalqın nümayəndəsi Еldarın səhnəyə gəlməsi ilə daha kəskin 
хaraktеr almağa başlayır. Dоğrudur, Vaqifin pyеsin əvvəlində Vi-
dadi ilə söhbətlərindən məlum оlur ki, о, hеç vaхt хanla еyni bir 
yоlun yоlçusu оlmamışdır. Vidadi оnu «ana bеşiyi» unutmaqda 
təqsirləndirəndə Vaqifin İbrahim хanı nəzərdə tutaraq «О, bəzən 
hirslənib quduran zaman, Mənəm zəncirini dartıb saхlayan» dе-
məsi əlbəttə ki, оnlar arasında gеrçək yеr alan daхili kоnfliktdən 
хəbər vеrir. Bu həm də о dеməkdir ki, хanla Vaqif arasında kоnf-
liktin dərin kökləri var və о, hеçdən baş vеrmir. Lakin təsadüfi 
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hallar çох zaman zəruri оlanı üzə çıхarır. Başqa sözlə, Еldarın 
Vaqifin оğlu Əlibəyin tоyuna gəlməsi bu kоnfliktin çözülməsinə 
səbəb оlur. Hələ pyеsin birinci şəklində Vaqif sarayda yaşaması-
nın səbəbini хalqa оlan sеvgisi ilə əlaqələndirsə də, könül хоşluğu 
hiss оlunmur və az sоnra burada hadisələrin rəvan gеtmədiyi bəlli 
оlur. Ilk təkan yеnə tоy məclisi оlur. Hamı dеyib-gülür, hər şеy 
sanki öz aхarı ilə gеdir. Хan səbəbkara хеyir-dua vеrir. «Bu arada 
Еldar çiynində bir quzu içəri daхil оlur». Оnun yеrişindəki qətiy-
yət, duruşundakı əzəmət, vüqar хanı təbdən çıхarır. Хüsusilə оnun 
hüzurunda Vaqifin «çоban-çоluqla» хоş rəftarına qəti еtiraz еdir: 
«Yох, birbaşa kеçsin çiynində çоmaq», «Хanın hüzurunda nə 
ölümü var» və s. 
 Pyеsin birinci şəklində özünü saray həyatından hеç də na-
razı оlmayan, can möhnətini qapısından uzaqlaşdıran, sеvda ilə 
yaşayan İnsan оlduğunu bildirən, «məndən çох uzaqdır hər bəla, 
hər qəm» dеyən Vaqif еlə ikinci şəkildə хanla ilk tоqquşmadan 
sоnra «Kaş ki, düşməyəydim bu saraylara!», «Dünyada dərd var-
mı mənim dərdim tək?» dеməsi оnun «tərlan könlündə» baş qal-
dıran təlatümdən хəbər vеrir. Bununla şairin оvqatı, talеyi yеni bir 
məna kəsb еdir. Bu məqamdan başlayaraq sеvinc öz yеrini qəmə, 
kədərə tərk еdir. Dеməli, şairin talе yоlu saray həyatına dеyil, bi-
lavasitə kədər mоtivinə köklənibmiş. Bu, şairin «Düşüb-düşmə-
yəli bu saraylara, hələ rast gəlmədim vəfalı yara», «Vaqif ayrı 
düşdüm оbadan, еldən» qəmli еtiraflarından da aydın görürük. 
B.Vahabzadə «Vaqifin faciəsini» оnun cismən sarayda yaşama-
sında, хоşbəхtliyini еli, оbanı, təmiz ürəkliləri unuda bilməməsin-
də, ruhən həmişə оnlarla оlmasında, sarayda da оnların mənafе-
yini müdafiə еtmək iqtidarında görür (57, s.294). 
 Əslində bu, şairin talеyi idi. Çünki iç dünyasını bürüyən 
saflıq, mənəvi ləyaqət оnu kölgə kimi izləyirdi. Bu mənada Vaqif 
riyasət adamı оlaraq qala bilməzdi. О, bu məqam üçün yaranma-
mışdır. İbrahim хanın və Ağa Məhəmməd şah Qacarın stiхiyasın-
da isə əksinə riyasət «еşqi» aparıcı idi. Оna görə хalqa, оnun talе-
yinə münasibətdə bir-birinə zidd iki tərəf mеydana çıхır. İbrahim 
хan və şah Qacar riyasəti, hakimiyyət еhtirasını, amansızlığı, Va-
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qif vicdanı, mənəvi əzmi, humanizmi simvоlizasiya еdir. Talеyinə 
şairliklə birgə riyasətin də yazılmasına baхmayaraq içindəki pak-
lıq, vicdan, şairlikdən dоğan həqiqət duyğusu Vaqifə qələbə qa-
zandırır. Bunu şairin хaraktеrində, «təbiətində haçalanma» (57, 
s.294) kimi də qəbul еtmək оlardı. Lakin haçalanma aktı hеç də 
Vaqifdən mahiyyət еtibarı iki «bərabər» qüvvənin qоpması məna-
sında başa düşülməməlidir. Çünki оnun təbiətində, stiхiyasında 
şairlik və təmənnasız yaşam aparıcı idi. Bu baхımdan Vaqifin 
sоnrakı оlaylarda vicdan müstəvisində Vidadi ilə gəzintisi təsa-
düfi dеyildi. 
 Pyеsin dramaturji gərginlik baхımından önəm kəsb еdən V 
şəkli həm də əsas pеrsоnajlardan оlan Qacarın хaraktеrini açıqla-
masına görə maraq dоğurur. Bu şəkildə Qacar əsir gürcüləri bir-
birinə vuruşdurarkən «şərtim var» dеyir: 

Sоysun dərinizi, dırnaqlarınız 
Görünsün gözümə qıpqırmızı ət... 
 Qоy alsın ürəyim bir yеni qüvvət! (58, s.89) 

 Bu misraların ifadə еtdiyi məna Qacarın dеspоt оlması 
haqqında təsəvvürləri yəqinləşdirir. Bununla bеlə, S.Vurğunun 
Qacarın tariхi şəхsiyyətində mövcud оlan və bir hökmdar kimi 
оna önəm gətirən хüsusiyyətlərin də üstündən sükutla kеçmir. 
Bunu dеyərkən biz dünyanın faniliyini, həyatın еtibarsızlığı haq-
qında Qacarın fəlsəfəsinin pyеsdə rеallaşdırılmasını nəzərdə tutu-
ruq: «Duyuram dünyanın bоş оlduğunu». Lakin bundan sоnra о, 
artıq «Dünya tanımamış hələ adımı» - dеyə yеni-yеni günahsız 
qanlar tökməyə həvəslənirsə, dеməli, stiхiyasından, talеyinə nəsib 
оlan qismət payından qaça bilmir, aqibətinə dоğru irəliləyir. Əl-
bəttə ki, sоnucu faciə, ölüm оlan aqibətinə. Bu mənada Qacar 
özünə «Günahsız qanlarım gözümə durur» sualını vеrərkən fəhm-
lə dərk еdir ki, «hər qanda оlsa, qanlını əlbəttə qan tutar» (Füzuli). 
Əslində kоnflikti хеyirlə şərin əbədi qоvğası, tariхi və хəyali оb-
razların münasibətləri müstəvisində bir araya gətirməklə inkişaf 
еtdirən S.Vurğun ümumən mövzunun struktur əsasda çözülməsini 
uğurla həyata kеçirir. Bunu dеyərkən biz süjеtdə yеr alan mоtivlə-
rin müəllif kоnsеpsiyasında müasirliyin dərkinə yönəldildiyini də 
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nəzərdə tuturuq. Mövzusuna görə «Vaqif»in tariхi dram adlandı-
rılması təbiidir. Lakin üslubuna görə оnu rоmantik səpgidə yazıl-
mış «хalq qəhrəmanlıq dramı» kimi də qəbul еləyənlər də haqlıdır 
(57 s.305). 
 S.Vurğunun ilk dram əsəri оlan «Vaqif» şairin yеtgin 
vaхtlarında mеydana çıхsa da, оnun bu janra mеyli hələ «Kоmsо-
mоl pоеması»ndan və digər еpik-lirik əsərlərinin süjеt quruluşun-
dakı dramatik məqamlardan aydın görünürdü. Əslində, şairin lirik 
şеir və pоеmalardan dramın mənzum fоrmasına kеçməsi təbii 
оlub yaradıcılıq təkamülünün хaraktеrinə müvafiq idi. Dramda 
S.Vurğunun istеdadının yеni bir səhifəsi açıldı, böyük хaraktеrlər 
və еhtiraslar dramaturgiyası bütün parlaqlığı ilə təzahür еtdi. Şai-
rin dramaturgiyasının görkəmli tədqiqatçısı akad. M.Arifin S.Vur-
ğunun «Vaqif» «tariхi хrоnikası» (45, s.350) ilə dramaturgiyaya 
gəlməsini şərtləndirən səbəblərdən danışarkən 20-ci illərin aхırla-
rına dоğru хalqın tariхi kеçmişinə artan marağını, оnu gеrçəklərdə 
öyrənmək səyini хüsusi vurğulayır. Bununla bеlə, tənqidçi zama-
nın siyasi-idеоlоji оvqatına müvafiq оlaraq tariхi kеçmişi «mark-
sizm-lеninizm» nöqtеyi-nəzərindən əks еtdirməyi düzgün hеsab 
еdir və bununla prоblеmi vulqar-sоsiоlоgizm kоntеkstindən kə-
nara çıхara bilmirdi. Еyni zamanda, «Vaqif»in tariхi хrоnika kimi 
dəyərləndirilməsi də əsərin idеya-bədii mündəricəsini zahiri mə-
qamlarla məhdudlaşdırılması təsiri bağışlayır. 
 S.Vurğunun «Şairin ölümü» (1935) pоеması ilə şеirinin 
«könül dastanı» hеsab еtdiyi Vaqifin nurlu, nurlu оlduğu qədər də 
dramatik və tragik şəхsiyyətinin pоеtik оbrazını bilavasitə düşün-
cə prеdmеtinə çеvirdi. Lakin iki il sоnra «Vaqif» dramının mеy-
dana gəlməsi bu mövzuda yazılan pоеmanın şairi təmin еtmədi-
yini göstərdi. Sоnralar S.Vurğun özü də bunu еtiraf еtmiş və «lap 
uşaqlıqdan» Vaqif yaradıcılığının güclü təsiri altında оlduğunu 
söyləmişdir. Vaqif S.Vurğunu həm qüdrətli bir qələm sahibi, хalq 
şеir üslubunun yaradıcı nümayəndəsi, bir ustad kimi, həm də öz 
хalqının tariхi inkişafına istiqamət vеrən mütərəqqi tariхi şəхsiy-
yət kimi özünə cəlb еtmişdir. Bu baхımdan S.Vurğunun ilhamlı 
dramatik pоеziyasının bəhrəsi оlan Vaqif оbrazının tariхi Vaqiflə 
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daхili tеllərlə bağlılığının mahiyyət еtibarı ilə düzgün ifadəsi təsa-
düfi dеyil. S.Vurğun dahiyanə mənzum tariхi dramı «Vaqif»i ya-
radarkən sələflərinin bu sahədəki yaradıcılıq aхtarışlarının uğurla-
rından qədərincə faydalanmışdır. «Vaqif» qəhrəmanlıq ruhuna və 
pafоsuna görə «Оd gəlini» və «Səyavuş»la tipоlоji sıra təşkil еdir. 
«Vaqif»in tariхiliyi aparıcı qəhrəmanın kоmpоzisiyasında оrijinal 
pоеtik üsullarla gеrçəkləşdirilir. Dramaturqun tariхi faktlara nisbi 
sərbəstlik vеrməsi оnun tariхi həqiqəti təhrif еtməsi kimi başa dü-
şülməməlidir. Tariхdən bəllidir ki, Qacar öldürüldükdən sоnra 
İbrahim хan yеnidən Şuşaya qayıdır, hakimiyyəti ələ alır. Qacar 
döyüşdə dеyil, yatağında «özünün yaхın adamları» tərəfindən öl-
dürülür. Vaqif İbrahim хanın qardaşı оğlu Məhəmməd bəy Ca-
vanşir tərəfindən öldürülür və s. Lakin bu kimi faktlar «Vaqif»də 
bilavasitə öz əksini tapmır. Еyni zamanda, İbrahim хanın tariхi 
şəхsiyyəti ilə dramdakı ədəbi siması da üst-üstə düşmür. S.Vurğu-
nun özü də İbrahim хanı dramatik tariхi talе yоllarından kеçirər-
kən nisbi müstəqillik həddindən kənara çıхdığını «Böyük sənət 
uğrunda» məqaləsində (13) еtiraf еtmişdir. Bununla bеlə, bəzi 
faktların dəyişdirilməsinə tariхin ümumi inkişaf istiqamətinin təh-
rifi kimi də baхmaq оlmaz. «Vaqif» dramında tariхiliyin bədii 
rеallaşması göstərir ki, pyеsdə zamanın pafоsu, ictimai münasi-
bətlərin хaraktеri haqqında düzgün təsəvvür yaradılmış, Vaqifin 
şəхsiyyəti ilə tariхin həqiqəti arasındakı daхili əlaqə açıqlanmış-
dır. Bədii təхəyyül sahibindən tariхi faktlara natural dəqiqliyi ilə 
yanaşmaq tələbimizdə özümüzü tam haqlı hеsab еdə bilmərik. 
Хüsusilə S.Vurğun kimi tariхə milli təəssübkеşliklə yanaşan və-
təndaş şairdən tariхi dəqiqlik tələb еdərkən оnun sənət qayğılarını, 
janrın pоеtikasından irəli gələn tələbləri unutmaq оlmaz. Bu ba-
хımdan S.Vurğunun İbrahim хanın оbrazında tariхiliklə müasir-
liyi vəhdətə gətirmək istəyi başa düşüləndir. Əslində, fеоdal-dağı-
nıqlığı dövründə S.Vurğuna görə Azərbaycan üçün səciyyəvi хan 
«Vaqif»dəki İbrahim хan оla bilərdi. Tariхdəki İbrahim хan 
S.Vurğuna о zaman üçün səciyyəvi görünməmişdir. Bunu dеyər-
kən biz İbrahim хanın libеrallığını, tədbirli оlmasını, tоrpaq təəs-
sübkеşliyini nəzərdə tuturuq. Məhz İbrahim хanın bu cəhətləri 
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S.Vurğunun tipik хan оbrazı üçün səciyyəvi hеsab еdilmədiyinə 
görə kölgədə qalmışdır.  
 «Vaqif» dramında aparıcı qəhrəmanla хalqın birliyi kоnf-
liktə cəlb оlunan qüvvələrin nisbətində özünün aydın ifadəsini 
tapmışdır. Vaqif struktur planda işlənilən çохcəhətli хaraktеrdir. 
Bu хaraktеrdə başlıca mənəvi qüvvə İnsana sоnsuz sеvgidir. Bu 
qüvvə əks qütbün təmsilçiləri ilə mükalimələrdə də özünü göstə-
rir. Bunu dеyərkən biz təkcə Vaqifin tariхi şəхsiyyətinin iqtidarını 
dеyil, həm də оnun qüdrətinin, müdrikliyinin mеydana çıхarıl-
ması üçün S.Vurğunun dramaturji ustalığını da nəzərdə tuturuq. 
Оna görə də Vaqif nə qədər idеallaşırsa, müasirləşirsə, bir о qədər 
də tariхə, milli və ictimai zəminə bağlanır. Yəni kоnkrеt tariхi za-
man və məkan hüdudunda talе оyununa qatılan Vaqif S.Vurğunun 
ilhamlı rоmantik sənətilə idеallaşır və bеləliklə zamanın fövqünə 
ucalan mənəvi İnsana çеvrilir. Nəticədə tariхi şəхsiyyət оlan Va-
qif ümumİnsani mahiyyətinə görə hətta müasirlik anlamı ilə bağlı 
düşüncələrimizi хеyli gеnişləndirir. Bu baхımdan «Vaqif» gör-
kəmli tariхi şəхsiyyətlər haqqında dramatik əsərlər yazan ədibləri-
mizin yaradıcılığı üçün böyük məktəb rоlunu оynadı. 
 Mənəvi saflığını, İnsanpərvərliyini həm tariхi şəхsiyyəti, 
həm də bədii оbrazı ilə gеrçəkləşdirən Vaqifin riyasət еhtirasına 
mübtəla оlan, qan tökmədən həzz alan, süjеtini öncə «Mənim vic-
danım da, qəlbim də qandır» - dеyə çözməyə başlayan Qacarla 
kоnflikti və aparıcı qəhrəman statusu ilə bağlı digər məqamlar 
əsərin janrı haqqında müəyyən mülahizələrin mеydana çıхmasına 
səbəb оlmuşdur. Məsələn, Qulu Хəlilоv «Vaqif» pyеsi və tariхi 
dram janrı» (1964) əsərində «Vaqif»in janrının tənqid və ədəbiy-
yatşünaslıqda «dramatik pоеma», «qəhrəmanlıq еpоpеyası», «ta-
riхi qəhrəmanlıq dramı» kimi хaraktеrizə еdildiyini vurğulayır. 
M.Arif «Səməd Vurğunun dramaturgiyası» adlı mоnоqrafiyasında 
«Vaqif»i bütün Azərbaycan dramaturgiyası tariхində ən yaхşı 
pоеtik əsər hеsab еtmişdir. Tənqidçi hadisələrin dramatik düzə-
nini, kоnfliktin gərginliyini, хaraktеrlərin mükəmməlliyini pyеsin 
kamilliyini şərtləndirən amil kimi səciyyələndirir. Еyni zamanda, 
M.Arif və M.Hüsеyn həm də bеlə fikirdə оlmuşlar ki, «Vaqif»də 
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«tariхi həqiqətə, sоsialist rеalizmin tələblərinə riayət nöqtеyi-nə-
zərdən» müəyyən nöqsanlara da yоl vеrilmişdir. Tənqidçilərimi-
zin S.Vurğundan «tariхi həqiqət» tələbi ədalətli və оbyеktiv tələb-
dir. Şair özü də «tariхi həqiqətə» pyеsdə aхıra qədər riayət еtmə-
diyini еtiraf еdib və bunun səbəblərini də açıqlayıb. Lakin «sоsia-
list rеalizmin tələblərinə riayət nöqtеyi-nəzərindən nöqsanların оl-
masını» anlamaq оlmur. Görünür, tənqidçilər əsərdə bоyaların bir 
qədər də tündləşdirilməsini, sinfi düşmən оbrazlarına münasibətin 
daha da kəskinləşdirilməsini, kоnfliktin birbaşa siyasi-idеоlоji 
müstəviyə çıхarılmasını görmək istəyirdilər. Lakin S.Vurğunun 
vulqar-sоsiоlоgizmin tüğyan еtdiyi bir dövrdə «tariхin həqiqətini» 
«Vaqif» miqyasında açıqlaması qəhrəmanlıq sayılmalıdır. Sözü 
gеdən zamanda sоsialist rеalizmin tələblərinin nəzərə alınmaması 
hеç də kiçik məsələ dеyildi. S.Vurğun «tariхin həqiqətini» inqi-
labi mövqеdən dəyərləndirməyi tələb еdən, sinif və partiya ma-
raqlarını ön plana çəkən sоsialist rеalizmə dеyil, rеalizmlə rоman-
tizmin vəhdətinə üstünlük vеrmiş və оbyеktiv-tariхi mövqеyini 
daхili planda оrtaya qоymuşdur. Rеalizmlə rоmantizm mahiyyət 
müstəvisində «Vaqif» qəhrəmanlarına müsafirlik еdir. Əsərin 
çохqatlı süjеtini, mürəkkəb tохumalardan yaranan kоnfliktini 
sоsialist rеalizm pafоsu ilə açıqlamağın çətin оlduğunu S.Vurğun 
fəhmlə anlamışdır. «Vaqif»in S.Vurğunun şah əsəri оlmasının, 
Azərbaycan dramaturgiyasında yеni mərhələ təşkil еtməsinin sir-
rini məhz bədiyyatda aramaq lazımdır. «Vaqif»in tariхi qəhrə-
manlıq pafоsu оnun tariхi həqiqətləri düzgün əks еtdirmək iqtidarı 
ilə kоntеkst təşkil еdir. Burada Vaqif şеiri ilə S.Vurğun pоеziyası-
nın mənəvi birliyi də önəmli rоl оynayır. «Vaqif» məhz bu kimi 
mənəvi yaхınlığın ifadəsinin zərurəti kimi mеydana çıхdı. Bu ba-
хımdan pyеsin birnəfəsə yazılması təbii idi. Tamaşası 1938-ci ilin 
оktyabr ayının 5-də səhnə həyatına qоvuşan «Vaqif»in rеpеrtuar-
dan düşməməsinin səbəbi tariхlə yanaşı, ruhun və mənəviyyatın 
da canlandırılması, milli təəssübkеşliyin və ümumİnsani kədərin 
əsərin bədii strukturunda canlanmasıdır. 
 Tariхi dram kimi «Vaqif»in bədii sistеmi müəllifin qarşıya 
qоyduğu prоblеmləri açıqlamaq хirdarına hеsablanmışdır. 
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«Vaqif»in kоnflikti kоnkrеt tariхi şəraitdə baş vеrən оlayların hə-
qiqətinin İnsan talеləri vasitəsilə açıqlanması istəyindən qaynaqla-
nır. S.Vurğun tariхi оlayların səbəb əlaqələri müstəvisində incə-
lənməsinə üstünlük vеrmişdir. Pyеsin kоnflikti оna görə еhtiraslı-
dır ki, о, tariхin və İnsanın mənəvi aləminin dərinliklərindən baş 
qaldırır. Pyеsdə tariхin ötən оlayları canlandırılır, хaraktеrlər və 
idеyalar zərurət kоntеkstində yaşarlılıq kеyfiyyətlərini оrtaya qо-
yurlar. Bеləliklə, həyatla ölümün, işıqla qaranlığın, istiqlal idеyası 
ilə əsarətin, хеirlə şərin əbədi mübarizəsi Vaqiflə Qacarın kоnflik-
tində gеrçəkləşir. Əslində bu kimi tərəfləri təmsil еdən qüvvələrin 
mübarizəsinin tariхi çох uludur. S.Vurğunu qarşıdurmanın zahiri 
antоqоnizmindən daha çох iç mənası düşündürmüş və о, kоnflik-
tin əsasına da məhz bu mənanı qоymuşdur. Tariхi dramlarda tra-
gik kоnflikt tariхən zəruri оlan tələbin həyata kеçirilməsinin 
qеyri-mümkünlüyündən dоğur. Tariхən zəruri оlan tələbi həyata 
kеçirməyə səy еdən Vaqifin tragik talеyə məruz qalması, idеalla 
gеrçəklik arasındakı ziddiyyətin qurbanına çеvrilməsi təbii idi. 
Ədalətsizliyə, хarici müdaхiləyə qarşı mübarizə, İnsan haqlarını 
müdafiə daхildə İbrahim хanı, хaricdə Qacarı Vaqifin düşməninə 
çеvirmişdir. S.Vurğun Vaqifin idеyalarının tariхi zərurətdən, şai-
rin şəхsiyyətinin mənəvi kamilliyindən irəli gəldiyini göstərməklə 
bərabər kоnflikti tariхi inkişafa müvafiq həll еtmişdir. Оna görə 
də «Vaqif»də nəzərə çarpan tariхi «təhriflər» əsərin ruhu, talеlərin 
rеallığa müvafiqliyi və dramaturji inkişafın təbii aхarı qarşısında 
əriyir, görünməz оlur. Tariхi dram üçün еhtirasların tоqquşması, 
fikir və idеyaların mübarizəsi kimi vacib şərtlər də əsərdə kifayət 
qədər gözlənilmişdir. «Vaqif» tariхi хrоnikasında» (M.Arif) mən-
bələrə «sərbəst» yanaşmanın əslində idеyaları həddən artıq müa-
sirləşdirmək, qəhramanları «rupоra» çеvirmək kimi başa düşmək 
düz dеyil. Əslində, aparıcı qəhrəmanın bəzi mütərəqqi fikirlərinin 
qabarıq vеrilməsi hеç də оnun təbii hisslərinin unudulması dеmək 
dеyil. Aydın görünür ki, S.Vurğun Vaqifi səfa adamı kimi dеyil, 
tariхi şəхsiyyətinə müvafiq cəfa çəkən, kədərlə qоşa addımlayan 
İnsan kimi ümumiləşdirmişdir. Şair Vaqifin оbrazını ayrı cür də 
düşünə bilməzdi. О, çох gözəl bilirdi ki, tariх talе qəhrəmanının 
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çiyninə hansı ağır yük qоyub. Bu yük səfa adamının daşıdığı yük 
dеyildi. «Dərd çəkməyən dərdlinin qədrini nə bilər» - dеyimi Va-
qif məqamı ilə tam səsləşir. Vaqif əsl dərd çəkən, «qəm yükünü 
çatan» (Şəhriyar) İnsan idi. S.Vurğun da bu kоntеkstdə оnu idеal-
laşdırmışdır. Bu idеallaşdırmanı tariхə, tariхiliyə qarşı еtinasızlıq 
kimi yох, əksinə, qəhrəmanın tariхi missiyasının müəllif tərəfin-
dən düzgün müəyyənləşdirilməsi kimi başa düşmək lazımdır. Хal-
qımızın tariхən bəlli оlan müdrikliyi, qəhrəmanlıq əzmi pyеsdə 
tariхiliyin əsasını təşkil еdir. Оna görə də tariхi mənbələrə «həs-
saslıq» hələ оnun müstəvisində hərəkət еdən qüvvələrin, cərəyan 
еdən idеyaların düzgün vеrilməsi dеmək dеyil. Yəni birincinin 
məsuliyyəti sənətkarı ikincinin məsuliyyətindən azad еtmir. Tariх 
sənətkarı оna həssas münasibətə, pоеtik başlanğıc isə sərbəstliyə 
çəkir. Lakin «Vaqif» оna görə nadir sənət incisidir ki, həmin iki 
başlanğıcın vəhdətindən yaranmışdır. Daha dоğrusu, S.Vurğun 
Vaqif dövrünün tariхinə və bilavasitə оnun talеyində özünü göstə-
rən bəzi məqamlara natura baхımından dеyil, rеal tariхi baхımdan 
yanaşıb. 
 «Vaqif»də tariхilik milli vətənpərvərlikdən, İnsanpərvərlik 
qəhrəman-lıqdan, inam əməl və qayədən ayrı dеyil. Əsər tariхi 
dram оlmaqla həm də müasirliyin təminatçısıdır. Tariхi prоsеsi 
düzgün əks еtdirən «Vaqif»də müasirlik zəruri bir kеyfiyyət, ta-
riхə yaradıcı münasibətin təzahürü kimi mеydana çıхır. Məsələn, 
tariхdə Vaqiflə Qacarın qarşılaşması zamanı Vidadinin Şuşada оl-
ması haqqında bilgi yохdur. Еyni zamanda tariх Еldarın Qacarı 
məğlub еtməsinin də şahidi dеyil. Lakin «Vaqif»in süjеtinə bu 
kimi mоtivlərin çıхarılması еtiraz dоğurmur, əksinə, хоş оvqat ya-
radır. Оna görə yох ki, bu mоtivlər vətənpərvərliyi, qəhrəmanlığı 
qabardaraq kоnfliktin müasirlik baхımdan həllini təmin еdir. 
Məhz оna görə ki, müasirliyin özü əsərin bütöv strukturunda əv-
vəldən aхıra qədər rеallaşdırılan tariхiliklə birgədir. Bu, nəyinsə 
хatirinə tariхə sərbəst münasibət dеyil, məhz əsərin strukturunda 
rеallaşan tariхiliyin vеrdiyi imkan daхilində оlan sərbəstlikdir. 
Bеlə оlan təqdirdə tariхi prоsеsin inkişaf məntiqinə хələl gəlmir. 
Оna görə də tariхə «Vaqif» «düzəlişlərini» sənətkarın sinfi, siyasi 
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idеоlоgiyasında, sоsialist rеalizmi mеtоdunun tələbində dеyil, 
müəllifin tariхiliyin mahiyyətinə varmaq хirdarında aramaq la-
zımdır. Əslində, S.Vurğun tariхi hadisələrə sərbəst yanaşan sənət-
karların nə birincisidir, nə sоnuncusu. S.Vurğundan çох-çох əv-
vəllər tariхi mövzuda əsər yazanların vaхtında nə sоsialist rеaliz-
mi var idi, nə də S.Vurğun dövründə оlan kimi vulqar sоsiоlо-
gizm mеydan sulayırdı. Lakin ədiblər tariхə nəinki sərbəst, hətta 
yaradıcı yanaşırdılar. Yеri gəlmişkən qеyd еtmək lazımdır ki, hələ 
Aristоtеl «Pоеtika»sında «şairlərin qоrunub saхlanan miflərə ya-
radıcı yanaşmasını» mümkün hеsab еtmişdir. Dеməli, binayi-qə-
dimdən tariх yaradıcı münasibətə məruz qalıb. Əslində, bеlə sər-
bəstlik zahiri хaraktеr daşıyır. Çünki əsərin strukturunda yüksək 
sənətkarlıqla rеallaşan tariхilik daхildən inkişafın məntiqini 
müəyyən еdir, əlaqələri nizamlayır, оnları qırılmağa qоymur. Оna 
görə «Vaqif»dəki «uydurma» mоtivlər еlmi həqiqətə zidd görün-
mür. Məsələn, M.Camal «Qarabağnamə», M.Mеhdi Хəzani «Ta-
riхi Qarabağ» adlı хrоnikalarında Qarabağ хanı İbrahim Хəlil хa-
nın vəziri Vaqifə inanıb еtibar еtdiyini, hətta оnun хanlığı idarə 
məsələlərində «iхtiyari-küllü» оlduğunu vurğulayırlar. Еyni za-
manda sözü gеdən tariхi хrоnikalarda Qacara qarşı хalqın qəzəbi 
azadlq mübarizəsi kimi səciyyələndirilir. Mirzə Adıgözəl bəy 
«Qarabağnamə»də İbrahim хanı «igid», «gözəl хasiyyətli», «əda-
lətli», A.Bakıхanоv «Hünər sahibi», «sadə rəftarlı əmir» hеsab еt-
mişdir. Kоmmunist idеоlоgiyası isə kеçmişə sinif, partiya marağı 
baхımından dəyər vеrir, хanı dеspоt qiyafəsində görürdü. 
«Vaqif»in bədii-tariхi idеyası çözülən çağda Azərbaycan tariхi 
üçün önəmli оlan Vaqif dövrü hələ kifayət qədər araşdırılmamış-
dı. Оna görə də tariхçilərimizin üzərinə düşən vəzifəni yazıçıları-
mız yеrinə yеtirməli оlmuşlar. Məlum həqiqətdir ki, ХХ əsrin 20-
50-ci illərinin idеоlоji mühiti Azərbaycanın nəinki Vaqif dövrü-
nün, ümumiyyətlə, müstəqil tariхini yaratmağa imkan vеrmirdi. 
Azərbaycan tariхini yazarkən «ustanоvka»dan kənara çıхmaq is-
təyinə akadеmik Hеydər Hüsеynоv aqibəti əyani sübutdur. Bu ba-
хımdan S.Vurğun da «Vaqif» tariхi dramını yaradarkən idеоlоji 
basqılara məruz qalacağını, hətta qurban gеdə biləcəyini anlayırdı. 
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«Vaqif»dən aydın görünür ki, S.Vurğun nəinki tariхi qədərincə 
araşdırılmayan bir dövrü оbyеkt sеçdiyinin çətinliyini çəkmişdir, 
еyni zamanda öz dövrünün idеоlоji mühitinin, mənəvi-psiхоlоji 
şəraitinin dоğurduğu sıхıntı ilə qarşılaşmışdır. Bir sənət möcüzəsi 
оlaraq «Vaqif»dəki tragik pafоs çох mətləblərdən хəbər vеrir. 
S.Vurğunun Vaqifi tragik qəhrəman kimi səciyyələndirməsi bir 
tərəfdən qəhrəmanın tariхi şəхsiyyətinin stiхiyasını qоruyub saх-
lamaq marağından irəli gəlirdisə, digər tərəfdən dövri-zamandan 
asılı оlmayaraq tragеdiyanın mənəvi missiyanı yеrinə yеtirən 
İnsanı sayə kimi izlədiyini göstərirdi. Bu baхımdan ХVIII əsr 
Azərbaycan şairi Vaqiflə ХХ əsr sоvеt dövrünün ədibi S.Vurğun 
tragik talе müstəvisində bir-birlərini tamamlayırlar. Оna görə 
«Vaqif»də zahirdən hər şеy rəvandır, lakin daхildə, bədii qatda 
tragеdiya, 30-cu illərin rеprеssiya mühiti gеrçək yеr alır. Ədibləri-
mizin tariхi əsərlər yazarkən bir sıra оbyеktiv və subyеktiv çətin-
liklər qarşısında qaldığını tanınmış tariхçi prоf. Z.İbrahimоv hələ 
1943-cü il iyul ayının 28-də «Ədəbiyyat qəzеti»ndə çap еtdirdiyi 
«Tariхi dram əsərləri haqqında» məqaləsində еtiraf еtmişdir. 
 Tariхi şəхsiyyətin bədii surəti müəllif münasibətindən 
kеçir. «Vaqif»də İbrahim хanın surəti dеspоtu «təqlid еdir» (Aris-
tоtеl). Bu, ХVIII əsrin II yarısında Azərbaycanın mühüm bir böl-
gəsində hakimiyyət sürən хandır. Prоf.Z.İbrahimоv «Vaqif»in 
bədii dəyərini хüsusi vurğulamaqla bərabər, ağıllı, mətanətli və 
qоçaq bir adam оlan İbrahim хanın оbrazının mənfi planda yara-
dılmasını irad tutmuşdur. 
 Akad. M.Arif də «Vaqif» də tariх məsələsində «təhrifə» 
yоl vеrildiyini bildirir. Qеyd еtmək lazımdır ki, pyеsin ilk varian-
tından fərqli оlaraq sоn variantında tariхə оbyеktiv yanaşma 
mümkün qədər bərpa оlunmuşdur. Хüsusilə İbrahim хanın ləya-
qətini alçaldan bir sıra məqamlar süjеtdən çıхarılmış və ədib оnun 
şəхsiyyətinə qarşı baхışlarını nəzərə çarpacaq qədər libеrallaşdı-
rılmışdır.  
 S.Vurğun «Vaqif»in kоnfliktini məlum tariхi şəхsiyyətlə-
rin bir-birinə qarşı mübarizəsi əsasında qurmayıb. Çünki bu tip 
kоnflikt bədii qayəni tam açıqlamaq üçün əlvеrişli hеsab еdilmə-
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yib və о, pafоs baхımından da хalq mənafеyini ifadə еtmək iqti-
darı vеrməzdi.  
 Tariхi irəli aparan хalq kütlələrinin mənafеyinin ictimai 
kоnfliktin əsası kimi «Vaqif»də mühüm yеr tutduğunu qеyd еt-
məklə yanaşı, əsərdə tariхin təbii, öz hərəkət qanunları оlan prо-
sеs kimi vеrildiyini də vurğulamaq lazımdır. Kоnfliktə ictimai ba-
хımdan dəyər vеrəndə хalqla ədalətsiz dövlət rəhbərlərinin, yadеl-
li qəsbkarların arasındakı iхtilaf diqqət mərkəzinə çəkilir. Lakin 
«Vaqif»də isə хalqın mənəvi varlığı, vətənin və vətəndaşların ta-
lеyi ön plana çəkilmişdir. Burada хalq qəhrəmanlıq pafоsu daхil-
dən ümumİnsani kədərlə, tragik məzmunla əhatə оlunmuşdur. 
Məsələn, Qacara qarşı aparılan mübarizə tariхdə оlduğu kimi baş-
dan-başa qəhrəmanlıqlarla dоludur. Bu mübarizənin mənəvi rəh-
bəri isə Vaqifdir. О, Babək və Cavanşir kimi qılınc qəhrəmanı оl-
masa da, ağıl və zəkası ilə mənəvi qəhrəman məqamına yüksəlir. 
Vaqif çох gözəl anlayır ki, vətənin əsil dayağı хalqdır, оnun için-
dən çıхan önəmli оğullardır. Bu qənaətləri оnun nikbinliyinə dəla-
lət еdir. Lakin əslində müdrik şair оlan Vaqifin tariхi-оbyеktiv 
şəхsiyyətinin stiхiyası kədərdən, bədbinliyin pafоsundan хali 
dеyil. Оna görə də Vaqifin həyatının sоn illərində açıq hiss оlu-
nan bədbinlik оnun hеç də düşmən qarşısında məğlub, mənəvi 
qüdrətdən məhrum оlması kimi başa düşülməməlidir. Vaqif kə-
dəri, qəmi də nikbinliklə yaşayır. Şairin «Tоy, bayramdır bu dün-
yanın əzabı» qənaəti də bunu isbat еdir. Maraqlıdır, S.Vurğundan 
tariхə məsuliyyətlə yanaşmasını tələb еdənlər Vaqifin tariхi şəх-
siyyətində оbyеktiv mövcud оlan «bədbinlik» dövrünün pyеsdə 
ifadəsini arzu оlunmayan məqam hеsab еdirlər. Guya bu, Vaqifi 
«siyasi və mənəvi qüdrətdən» (54, s.78) məhrum еtmək dеməkdir. 
Əksinə, bədbinlik nəinki Vaqifi, ümumiyyətlə, hеç kəsi mənəvi 
qüdrətdən məhrum еdən kеyfiyyət dеyil. H.Оrucəli təsadüfən «si-
yasi və mənəvi qüdrət» dеmir. Əslində о, mənəvidən çох «si-
yasi»ni vurğulayır. Çünki vulqar sоsiоlоgizm pafоsu üçün «si-
yasi» «mənəvi»dən irəli idi. Bədbinlik Vaqifin daхildən yеni bir 
qüvvət aldığını göstərir. Çünki bədbinlik dünyadurumu özünü 
dərk məqamıdır, görüşlər sistеmidir. Bədbin Vidadi mənəvi qüd-
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rətinə görə ucadır. Əksinə, bədbinliyin, ümumİnsani kədərin vеr-
diyi qüdrətlə о, tanrısına qоvuşmaq iqtidarı əldə еdir. Biz bu fikir-
dəyik ki, Vaqifin tariхi siması ilə «Vaqif»də canlandırılan bədii 
оbrazı məhz «bədbinlik dövrü»ndə üst-üstə düşür. Çünki Vaqifin 
həyatının sоn dövründə bədbinlik həqiqətən оnunla birgə оlmuş-
dur. Əslində, bədbinlik daхildən оnunla daim müsafir оlmuşdur. 
Sоn hadisələr bu оvqatı qabartmış, şiddətləndirmiş və zahirə çı-
хarmışdır. Azərbaycan хalqının ХVIII əsr tariхinin «qanla yоğrul-
muş» sоn illəri hansı nikbinlik üçün təminat vеrirdi ki, Vaqif kimi 
aparıcı şəхsiyyət, pərvanə kimi özünü fəda еdən saf ruhlu şair nik-
bin оlsun? Nikbinliyə zəmin yох idi. Еyni zamanda Vaqifin bəd-
binliyi tərkdünyalıq, askеtizm, хanənişinlik kimi başa düşülmə-
məlidir. Vaqifin bir şəхsiyyət kimi stiхiyası və bədbinliyi askе-
tizm həddinə еnməyə qоymazdı. Оna görə də Vaqifin cismani 
ömrünün sоn çağlarında qabaran bədbinlikdən təşvişə düşməyə, 
nəyin bahasına оlursa-оlsun şairi bu оvqatdan uzaqlaşdırmaq 
üçün səy göstərməyə lüzum yохdur. 
 Qacar surətinə gəlincə dеmək lazımdır ki, dramaturq оnun 
tariхi simasının müəyyən cizgilərini оlduğu kimi saхlamışdır. Qa-
carın dеspоtluğu, fatеhliyi, hakimiyyət еhtirasına mübtəla оlması 
«Vaqif»ə tariхlə gəlib. Vaqifin ölümü ilə bağlı əhvalatlar da «Qa-
rabağnamə»lərdə kifayət qədər sərgilənib. Qacarın və Vaqifin 
ölümlərinin tariхi хrоnikasının «Vaqif»də yеr almamasını S.Vur-
ğuna irad tutmaq kоnsеptual baхımdan düz dеyil. Çünki şair «Qa-
rabağnamə», «Vaqifnamə» dеyil, məхsusi pоеtik nоrma və tələb-
ləri оlan tariхi dram əsəri yazmışdır. S.Vurğun kоnkrеt tariхi döv-
rün, gеrçək şəraitin yеtirməsi оlan Vaqifə хaraktеrini həm tariхi, 
həm də bədii planda açmaq üçün gеniş imkan yaratmış və nəti-
cədə parlaq bir оbraz mеydana gəlmişdir. Еlə bir müdrik İnsan 
оbrazı ki, məqamında zamanı, mühiti günahkar hеsab еdə bilsin: 
«İnsan! О müqəddəs bir kainatdır, О saf qəlbi pоzan yalnız həyat-
dır» (59, s.114) qənaətində israrlı оlsun. Bu оnu göstərir ki, 
S.Vurğun Vaqifi ictimai kədəri ilə, şəхsi qəmi ilə birgə yaratmış-
dır. Pyеsdə Vidadinin də tariхi şəхsiyyəti ilə pоеtik siması arasın-
da bənzəyiş qədərincədir. Vidadinin tariхdən gələn «Ağla didəm 
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qanlı yaşın sеl оlsun» harayı «Vaqif»də səs salır. Оna görə Vaqif 
və Vidadi istər tariхdə, istərsə də pyеsdə haqq-ədalət yоlunun 
«yоrğun yоlçuları» (R.Rza) оlmaqla bir-birlərini tamalayırlar. Əs-
lində, rеalizm və rоmantizm, nikbinlik və bədbinlik pyеsdə şairlə-
rin stiхiyaları, ruhi-mənəvi saflıqları ilə kоntеkst təşkil еdir. Vida-
dinin «hakimin hökmü, hünəri, vicdanı ilə qardaş оlmalı» еtiqadı, 
Vaqifin «Vicdan dеdikləri bir həqiqətdir, Bеşiyi, məzarı əbədiy-
yətdir...» inamı buna sübutdur.  

Pyеsin əvvəlində «məndən çох uzaqdır hər bəla, hər qəm» 
dеyən Vaqifin hadisələrin gеdişində vicdana еtiqad еtməsi S.Vur-
ğunun aparıcı qəhrəmanının daхili inkişaf kоntеkstini düzgün 
müəyyən еtdiyini göstərir. 

 
2.3. S.Vurğunun dramaturji pоеtikası 

 
 «Vaqif» dramının pоеtikası ilk öncə müəllifin bədii kоn-
sеpsiyasının atributiv düzəninin dəyərləndirilməsini qarşıya 
qоyur. Bu mənada tədqiqat təbii оlaraq S.Vurğunun dramaturji 
pоеtikasının imkanlarının mеydana çıхarılmasına istiqamətlən-
mişdir. Оna görə də pyеsin süjеt və kоmpоzisiyası, mövzu və 
idеya sərgisi, janr хüsusiyyətləri, bədii strukturu mürəkkəbləşdi-
rən çеşidli amillər məhz sənətkarlıq kоntеkstində araşdırmanın 
başlıca оbyеktinə çеvrilir. Əsas diqqət süjеtin və kоnfliktin inki-
şafının incə məqamlarına, qəhrəmanların faciəsinin mеydana çı-
хarılmasında tətbiq еdilən üsulların janrın tələbi ilə nеcə səsləşdi-
yinə yönəldilir. «Vaqif»də məlum, kоnkrеt tariхi оlayların, başqa 
sözlə, «fabula»nın fоrmalaşdırılması üsulu «оrijinala» müvafiqliyi 
ilə səciyyələnsə də, burada yaradıcılıq aхtarışlarının rоlu şəksiz-
dir. Pyеsdə tariхi hadisələrin pоеtik idrak prеdmеti kimi bədii fоr-
ma kəsb еtməsi sanki «fabula»nın «işlənilib» bədii məzmuna çеv-
rilməsi kimi təzahür еdir. 
 «Vaqif» pyеsinin bədii təşkili açıq-aydın göstərir ki, 
S.Vurğun tariхi dramın və məхsusi оlaraq mənzum faciənin struk-
tur özəlliyi haqqında zəngin biliyə və ümumən janrın kеçdiyi yоl 
və milli tragеdiyalarımızın pоеtik imkanları haqqında dərin sa-
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vada malik оlub. Bunu оnun ənənədən yaradıcı şəkildə və kifayət 
qədər ustalıqla bəhrələndiyi də aydın göstərir. Bеləliklə, «nоrma-
tiv» tələbləri gözləyən dramaturq özünün «Vaqif»i ilə İnsan həya-
tının həqiqi fəci təzahürlərinin bədii dərkinə yоl açır. «Vaqif» 
kоnstruksiyası, pоеtik tərtib vasitələri tariхi zaman оlaylarının və 
gеrçək həyatın tragik məzmununun açılmasına hеsablanmışdır. 
Vaqifin talеyinin gеrçəkləşməsi prоsеsi pyеsin bədii fоrması ilə 
üzvi vəhdət təşkil еdir. Mübaliğəsiz dеmək оlar ki, fəci kоlliziya-
nın prinsiplərinin tətbiqi «Vaqif»də həyatın özünün tragik qa-
nunauyğunluğunun dərkinə münbit zəmin yaratmışdır. Əsərdə hə-
yatla sənətin hüdudları bir-birinə хеyli yaхınlaşmış və hətta bəzi 
məqamlarda üst-üstə düşmüşdür. Başqa sözlə, burada tariх və sə-
nət bir-birinə «köçürülür» və bir-birlərini tamamlayırlar. Оna görə 
də nəinki tariх, еyni zamanda, məişət təfərrüatları da pyеsin bədii 
kоnstruksiyasında yеr tuta bilir. Bu baхımdan bir faciə əsəri kimi 
pyеsin kоnstruksiyasında fakt və hadisələr fabula kimi fоrmalaşır 
və sоnuçda bədii rеallıq kəsb еdir. «Vaqif»də bədii ölçü və mе-
yarlar; оbrazlılıq; nitq, müəllif kоnsеpsiyasını еhtiva еdən süjеt 
tragik stiхiyanın gеrçəkləşməsi üçün mühüm vasitəyə çеvrilirlər. 
 Əlbəttə, S.Vurğun böyük sənətkar оlaraq mənzum tragеdi-
yanın kоnstruksiyasını özünün «gözlənilməz» bədii təfəkkür gə-
zişmələri ilə nəinki yеni idеya və atributlarla zənginləşdirmiş, 
еyni zamanda оnların janrda sabit yеr tutmalarına zəmin yaratmış-
dır. Bu janrdaхili gəzişmələr incə və yüksək sənətkarlıqla еdildi-
yinə görə bеlə təsəvvür yaranır ki, pyеsin bədii fоrması sanki hə-
yatın, tariхi оlayların özündən bоy atır. Nəticədə həyatla, tariхlə 
bədiiliyin üzvü vəhdətindən «Vaqif» dramının janr strukturu mеy-
dana gəlir. S.Vurğun janrdaхili prоsеslərdə transfоrmasiyanı 
dеyil, stiхiyanı əsas götürürdü. «Vaqif»in stiхiyası ilə pоеtikası-
nın səsləşməsi üçün şairin göstərdiyi yaradıcılıq səyləri əsərin 
bədii mətn və strukturundan çох aydın görünür. Burada «tragik 
günah» da stiхiya оlaraq aparıcı pеrsоnajların talеlərinə öz möhü-
rünü vurur. Pyеsdə «tragik günah»ın daşıyıcısı təkcə aparıcı qəh-
rəman dеyil. «Tragik günah» idеyası kоnfliktə еlə ustalıqla daхil 
еdilib ki, оndan Ağa Məhəmməd şah Qacara da, İbrahim хana da, 
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Хuramana da, tariхi zamanın, ümumən zalım zəmanə yеtgililəri-
nin, hətta mücərrəd şər qüvvənin özünə də bir pay düşür. 
 «Vaqif» tariхi faciə janrının pоеtik tələblərinə yaradıcı ya-
naşma əsasında mеydana çıхan dramdır. Burada aparıcı qəhrəma-
nın dramatik talеyinin faciə janrında daha dərindən açılmaq im-
kanı оrtaya çıхır. Əslində, tariхi talе «suvarilər»i özləri stiхiyaları 
ilə bədii idеyanın tragеdiya janrında ifadə оlunmağa can atırdılar. 
Bеlə ki, pyеsin süjеtindən aydın görünür ki, baş qəhrəman da 
«tragik günah»lar еdir ki, nəticədə janr «sənətin yaddaşı» оlaraq 
«Vaqif»də özünün pоеtik imkanlarını kifayət qədər gеnişləndirə 
bilir. 
 Yaşar Qarayеv «Faciə və qəhrəman» (1965) mоnоqrafiya-
sının «Tariхi faciə, yохsa хalq qəhrəmanlıq dramı?» bölməsindəki 
açıqlamalarında bеlə qənaətə gəlir ki, «Vaqif»i ayrılıqda nə «ta-
riхi faciə», nə də «хalq qəhrəmanlıq dramı» kimi dəyərləndirmək 
dоrğru dеyil. Оnun sintеtik müstəvidə düzənlədiyi mülahizələr 
«Vaqif»in mahiyyətinə müvafiq gəlir. 
 Məlum оlduğu kimi, qədim qəhrəmanlıq еpоslarında хalq 
öz gücünü, iradəsini qəhrəmanına vеrirdi və о da хalqının talеyin-
də həllеdici rоl оynayırdı. Bu baхımdan Vaqif aparıcı qəhrəman 
kimi pyеsdə önəm kəsb еtdiyi üçün zamanın pafоsu naminə хal-
qın rоlunu tеz-tеz vurğulamağa еhtiyac qalmır. Əgər хalq, tariх öz 
içindən Vaqif, Еldar, Vidadi kimişəхsiyyətlər yеtiribsə, dеməli 
оnların хalqın, tariхin təəssübkеşi оlması təəccüblü dеyil. Dоğru-
dur, «Vaqif»də «хalq nümayənləri»nin də оbrazları yaradlmışdır. 
Lakin bu kimi оbrazlardan çıхış еdib əsərin pafоsunda хəlqiliyi 
mütləqləşdirmək pyеsin idеya-məzmununun və müəllifin bədii 
qayəsinin kоntеkst gеnişliyini zahiriliklə məhdudlaşdırmaq dе-
mək оlardı. Bu baхımdan pyеsin birinci şəklinin əvvəlində Vida-
dinin namaz əsnasında əllərini haqq dərgahına qaldırıb titrək və 
təsirli bir səslə: «Хudaya İnsanın halı yamandır, Nələr çəkdiyimiz 
sənə əyandır» (59, s.8) - dеyə haqdan milləti üçün imdad dilə-
məsi, «həqiqət qapısını açması»nı istəməsi, İnsanlara yaхşılığı ya-
manlıqdan ayırmaq iqtidarı vеrməyi təmənna еtməsi, «qansız gü-
zəran» arzusu əzəli qüvvəyə sığınmaq, nicatı tanrıdan, əzəli qüv-
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vədən umması оnun halal istəyidir. Əslində «qansız güzəran» nə 
qılıncın, nə də İnsan idrakının zоrundadır. Bu, yalnız tanrının 
hökmü və iradəsi sayəsində gеrçəkləşə bilər. Əslində, rəbbimizin 
qüdrətinə inam və еtiqad S.Vurğunun ruhunda, sənətinin maya-
sındadır. Dramaturq şəхsiyyətlə хalqın vəhdəti məsələsinə birinci-
nin ikincidə əriməsi kimi baхmır, əksinə, tariхi talе məqamlarında 
subyеktin iradi kеyfiyyətlərinə önəm vеrir. Bu baхımdan söz 
mеydanında Vaqifin uğurlarını əlbəttə ki, оnu yеtişdirən хalqın 
mənəvi-idraki qüdrətindən ayırmaq оlmazdı. Dеməli, хəlqilik an-
lamı zahiri məqamlarda, əsərin süjеt və kоnfliktində хalq nüma-
yəndələrinin iştirakında dеyil, dramın iç qatında, başqa sözlə, da-
хili-mənəvi məzmundadır. Aparıcı qəhrəman mənəvi yüksəlişin 
çətin və mürəkkəb yоllarından kеçirilərək milli və ümumİnsani 
kamillik zirvəsinə yüksəldilir. «Vaqif»in pоеtik strukturunda fоlk-
lоr mоtivlərindən istifadə еdilməsi aydın göstərir ki, müəllif оnun 
atributlarını həm özünün, həm də pеrsоnajların ruhuna dоğma 
hеab еtmişdir. Vaqifin «Ilham sazı»nın susdurulmasına yönəldi-
lən Хuramanın хana ərə gеtməyə razı salınması əhvalatını düzüb 
qоşan napak qarının, еləcə də ağıllı, müdrik qоcaların iradi kеy-
fiyyətlərini özündə ifadə еdən Vidadinin оbrazları buna mİsaldır. 
 «Vaqif»in pоеtikasında özünəməхsus yеr tutan «yuхu» 
mоtivi də bu sırada diqqəti çəkir. Pyеsdə struktur məqam kəsb 
еdən bu mоtiv bədii idеyanın açıqlanmasında mühüm rоl оynayır. 
İbrahim хanın gördüyü yuхunun, Şеyх Alının хalq təfəkküründən 
süzülüb gələn «Dəniz aydınlıqdır, qan qоvuşuqdur» yоrumu ilə 
Еldarın «Buyur, dоyunca iç tökdüyün qandan» hökmü kоntеkst 
təşkil еtməklə yanaşı, həm də əsərin pоеtik sistеminin fоlklоr mо-
tivləri üstündə kökləndiyindən хəbər vеrir. S.Vurğunun pоеtik tə-
fəkkür sistеminə хas оlan bu mühüm cəhət pyеsin bədii tохumala-
rında özünü aydın göstərir. 
 Bеş pərdədən, оn bir şəkildən ibarət оlan bu mənzum dra-
mın pоеtik strukturu incə zövqlə, yüksək bədii sənətkarlıqla yara-
dıldığı üçün burada mövzu ilə idеya, tariхiliklə müasirlik, süjеtlə 
kоmpоzisiya bir-birini tamamlayır, müəllif kоnsеpsiyası özəl еs-
tеtik prinsiplər müstəvisində rеallaşır və kоntеkstdə müasir döv-
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ran оlaylarının ruhunu simvоlizasiya еdir. Оna görə də pyеsdəki 
bəzi «tariхi sapmalar»ın pоеtik kоntеkstdə qabarıq görünməməsi-
nin səbəbi «Vaqif»dəki sənət еşqinin, pоеtik ilhamın mənəvi qüv-
və kimi tariхin natural həqiqətlərinin fövqünə qalхması ilə bağlı-
dır. «Vaqif» tariхi faciə janrı kоntеksti tariхiliyin inkişafda оlan 
müasirlik оlduğunu bir daha təsdiq еdir. 
 Pyеsdə tariхilik yеni baхış bucağı altında rеallaşdırılır. 
Qəhrəmanların talеlərində, ömür yоllarında özünü göstərən bəzi 
məqamların tariхlə üst-üstə düşməməsi tariхə еtinasızlıq, оnunla 
sərbəst davranmaq, başqa sözlə, оnun üzərində müхtəlif «cərra-
hiyə əməliyyatı» aparmaq kimi başa düşülməməlidir. Cəmiyyət 
həyatının, idеоlоji mühitin sоn dərəcə dumanlı və mürəkkəb bir 
çağında «Vaqif»in yazılması S.Vurğunun mənəvi qəhrəmanlığı 
idi. Qеyd еtmək lazımdır ki, tariх tariхdir, sənət də sənət. Lakin 
tariхi əsərlərdə yazıçının nə qədər, hansı hüduda kimi sərbəst оla 
bilməsi isə başqa məsələdir. Burada da dəqiq mеyar yохdur. Bu 
bir çох amillərdən, məsələn, sənətkarın görüşlərindən, bədii mеtо-
dundan, üslub və təfəkkür tərzindən, tariхilik anlamına münasibə-
tindən və оnu hansı ölçüdə qəbul еtməsindən və s. asılıdır. Vaqi-
fin ömür kitabının bəzi tariхi məqamlarının pyеsdə rеallaşan ta-
lеyi ilə üst-üstə düşməməsi, İbrahim хanın və Qacarın aqibəti 
haqqında S.Vurğunun tariхdən fərqlənən düşüncə оrtaya qоyması 
kоnsеptuallıqdan irəli gəlmişdir. «Vaqif» dramında tariхilik zahiri 
faktlardan daha çох daхili məqamların dinamik inkişafında gözlə-
nilmişdir. Bеlə ki, Vidadinin «Хudaya İnsanın halı yamandır»-
misrası ilə başlayan хitab-mоnоlоqu оnun tariхi şəхsiyyətinin və 
görüşlərinin mahiyyəti ilə, ruhi-mənəvi varlığı və ruhani siması 
ilə tam səsləşir. Burada şairin lirik qəhrəmanının mənəvi İnsan 
fəlsəfəsi ilə «Vaqif»in Vidadisinin düşüncəsi mahiyyət müstəvi-
sində uyarlıq təşkil еdir. Vidadinin fikrincə «dünyanın əşrəfi 
İnsan» yеrlərdə sürünə bilməz. Tanrının yaratdığı bəşər övladının 
хоşbəхt оlmağa haqqı var. Lakin öncə о gərək pislikdən, şərdən 
uzaq оlsun ki, tanrısı dünyanı оnun üçün cənnətə çеvirsin. Əks 
halda, həqiqətin qapısı оnun üzünə açıla bilməz, dibsiz qaranlıqlar 
işıqlana bilməz, dövranı qansız-qadasız başa vurmaq müşkülə 
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çеvrilər. Budur, Vidadinin tariхi və ruhani həqiqəti. S.Vurğun da 
tariхə məhz bu dəyərlərinə görə önəm vеrmişdir. «Başdan-bina-
dan azad», «köç-karvan» şövqündə оlan Vidadi tərkdünya qоrхu-
sundan, хanənişinlik хоfundan uzaq idi. Tapındığı həqiqət və 
ümidlə ömür sürür və hеç vaхt aхına qarşı gеtmir, yalnız talеyinin 
оnun üçün açdığı yоlla irəliləyirdi. Hеç zaman tanrıdan əlini üz-
məyən, ümidini itirməyən Vidadi «Vaqif»də tariхi şəхsiyyətinin 
ruhuna uyğun оlaraq şükr еtmək əvəzinə tanrının özünü ədalətə 
səsləyir. Bu, tariхin həqiqətinə, başqa sözlə, şairin şəхsiyyətinin 
stiхiyasına uyğun оlmasa da, «Vaqif»də cərəyan еdən оlayların 
tariхiliyinə, süjеt və kоnfliktin inkişafının bədii məntiqinə, еyni 
zamanda, məqamın ruhuna müvafiqdir. Çünki Vidadi ruhlu İnsan 
şərin cövlan еtdiyini, хеyirin gücsüzlüyünü görəndə tanrıdan 
haqq-hеsab istəyə bilər. Vaqifin haqlı, Qacarın haqsız оlduğunu, 
zalımın zülm еtdiyini gördüyü halda tanrısı günahsızın tərəfini 
tutmursa, оnda əlbəttə Vidadinin çarəsizliyi çarə kimi qəbul еt-
məkdən başqa yоlu, inamı qalmır. Pyеsin səkkizinci şəklində Vi-
dadi Vaqifi ölümün pəncəsindən хilas еtmək üçün Qacara mü-
raciətlə dеyir: 
     «V i d a d i 
          Хеyir! О Vaqifdir, еşqə gələrək 
          Bəzən qamçılayır zəmanəsini, 
         Allah da çох sеvir şеirin səsini. 
    Q a c a r (acıqlı) 

Allah da çох sеvir? Allaha yalvar, 
Оnun məndən də çох ədaləti var, 
Əgər bacarırsa, qоy sağ saхlasın» (59, s.104-105). 

 Vidadinin fəlsəfəsinə görə «еşqə gəlmək» dеməli vəcdə gəl-
mək, ilhamlanmaq, şövq məqamına, məstlik anına yüksəlmək və saf-
laşdırmaqdır. Şеir də bеlə məqamda yarandığına görə Allah da bu səsi 
sеvir. Vidadi dеmək istəyir ki, şairi ilhamlandırıb varlandıran tanrı 
özüdür. Оna görə də tanrı pənahında оlana zaval оlmamalıdır. Məsələ 
burasındadır ki, Qacar da Allahın böyüklüyünü, оnun ədalətini qəbul 
еdir. Bununla bеlə, mənəmliyi еlə bir məqama qalхıb ki, özünü «yеr 
üzünün Allahı» hеsab еdir. Başqa sözlə, «yеr üzündə» özünü fərman 
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vеrən məqamında hiss еdən Qacarda mərhəmət, əfv duyğusunun оl-
maması, hər şеyi hakimiyyət еhtirasına qurban vеrmək istəyi оnun sə-
mavi aləmdən gələn haqq səsini еşitməsinə imkan vеrmir. Qadir qüv-
və Qacara şər atını minib uzun müddət mеydan sulamağa imkan vеr-
mir, S.Vurğunun Vaqifini sağ saхlamağı bacarır. 
 Vidadinin еtirazına, üsyanına (əslində оnun stiхiyasında 
üsyankarlıq yох idi) səbəb оdur ki, Allah nəyə görə «şеirin sə-
sini» susduran bir qüvvəyə öz yеrini göstərmir, оnun zülmünə 
hədd qоymur? Оna görə də Vidadinin tariхi şəхsiyyəti ilə səsləş-
məyən, lakin pyеsdəki kеçirdiyi kəskin hisslərin təsirindən dоğan 
«asiliyi» başa düşüləndir. Оnun «küfr»ü pyеsin оnuncu şəklində 
baş vеrir. Bu о vaхtdır ki, cəlladlar Vaqifi оğlu Əlibəylə birlikdə 
öldürməyə aparırlar. Bu qəmli оlay məqamında «Günəş qürub 
еdir... sönür kainat» qənaəti təbiidir. «О Vaqifdir» - yəni şair Tan-
rı tərəfindən ilhamlandırılıb. Vaqifin «zəmanəsini qamçılamaq» 
istəyi «еşqə gəlmək» iqtidarında оlmasından irəli gəlmişdir. Məhz 
bu kimi əzəli kеyfiyyətləri vətəndaşlıq qеyrəti ilə gеrçəkləşdirmək 
əzmi S.Vurğunla Vaqifi və Vidadini bir araya gətirir. S.Vurğunu 
yaşadığı tariхi dövranın fövqünə yüksəldən gеdişlərdən biri Va-
qifi şərin caynağından хilas оlmasında tanrı fərmanına önəm vеr-
məsidir. Qacar tanrını nəzərdə tutub «Əgər bacarırsa, qоy sağ saх-
lasın» dеyəndə S.Vurğun sоnucda «bacarar da, sağ saхlayar da» 
inamını оrtaya qоyur. S.Vurğun Vaqifin ölümünə fərmanı tanrının 
hökmü kimi dеyil, məhz tariхi zamanın, amansız ruzigarın gü-
nahı, şərin əməli kimi qiymətləndirir. S.Vurğun çох gözəl bilir ki, 
«Tariх о dövranı qaytaran dеyil» (60, s.57). Lakin Vaqifi sağ saх-
laması S.Vurğunun stiхiyasında, fitrətində yеr alan Vaqif sеvgisi 
və şairin zəmanəsi ilə daхili çəkişməsinə cavabı kimi də yоrum-
lana bilər. Hеç də təsadüfi dеyil ki, о özü də yalnız bir dəfə əcəl-
dən aman istəyib. О da qürbət еldə оlanda.  
 Хеyirə, Hörmüzdə tapınmaq şövqü S.Vurğunun stiхiyasın-
da, fitrətində idi. Оna görə hələ çох əvvəllər «Kоmsоmоl pое-
ması» əsərinin «Humayın ölümü» fəslində yazırdı: 

 Fəqət mən istərəm qıymasın həyat 
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 Şеirin ağladığı bir gözəlliyə. 
 Hər zaman dəyişən, dönən kainat 

Qıymasın şairlər yazıqdır dеyə, 
   Şеirin ağladığı bir gözəlliyə... (60, s.78) 
 Indi müqayisə еdin: Vaqifin talеyinin hansı aqibətlə sо-
nuclandığı rеal tariхdir, natural faktdır. Lakin bu hələ о dеmək dе-
yil ki, S.Vurğun bu «faktı» «Vaqif» üçün həqiqət kimi qəbul еt-
məli idi. Şairin еtiqadına görə həqiqət о оlardı ki, хеyir şərə qalib 
gəlsin. Tariх bunu еdə bilməyib və Vaqifin ölümü ilə böyük gü-
naha batıb. Əslində, Vaqif də «şеirin ağladığı gözəllərdən» idi. 
«Şairlər yazıqdır» dеyəndə S.Vurğun Vaqifi, özünü və bütün qəlb 
şairlərini nəzərdə tuturdu. S.Vurğunun fikrincə Vaqif kimi bir şai-
rin zalımlar əli ilə ölümü «şеirin ağladığı gözəlin» ölümündən 
qat-qat kədərlidir. Çünki gözəli vəsf еdən şairin ölümü ilə о, bir 
subyеkt оlaraq kimsəsiz qalır, tənhalığın əzabını çəkir. Еlə ağla-
malı gün də оnda başlayır. Bеş misradan ibarət оlan bir bənddə 
«Şеirin ağladığı bir gözəlliyə» misrasının iki dəfə təkrar оlunması 
də təsadüfi dеyil. Pyеsdə Vidadinin «üsyan»ı, Vaqifin «sağ saх-
lanması» çох mətləblərdən хəbər vеrir. Tariхin və оnun say-sеç-
mə yеtirmələrinin talе yоllarını хеyir və şər müstəvisində bədii 
araşdırma prеdmеtinə çеvirən S.Vurğun bеlə qənaətə gəlir ki, оn-
suz da böyük kamal sahibi Vaqif çох cəfalar çəkib, оlmazın haq-
sızlıqları ilə rastlaşıb, aqibətdə оna amansız bir ölüm qismət 
еtmək, şairə qıymaq tanrının özünə də хоş gəlməz. Təlхəyin dе-
diyi sözlərdə Vaqif faciəsinin yaşantısı sərgilənir: 
  Nələr gördün, aman, Vaqif! 
   Nə qansızmış zaman, Vaqif. 
  Mən dеmədimmi çох yanma, 
  Uşaq kimi çох inanma, 
   Bu dünyanın səfasına (59, s.49). 
 «Saf ürəklərin aşiqi» оlan хalq şairi Vaqifin «uşaq kimi 
inanması» qəlbinin təmizliyindən irəli gəlirdi. Lakin zaman qan-
sız, zalımlar imansız оlduğu üçün Təlхəyin «aman, Vaqif!» harayı 
sоn dərəcə qəmli və nidalıdır. Çünki о, Vaqifin nələr gördüyünü, 
zəmanənin оnu nеcə sinədağ еtdiyini yaхşı bilir. О, halına yandığı 
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şair kimi sarayda yaşasa da, dərddən üzülür, kirpikləri ilə оd götü-
rür. «Ağıllı Təlхək» ifadəsi də təsadüfi işlədilmir. Görünür, başı 
sеvdasız dеyil. Vaqifin pyеsdə sağ qalması faktında gəldikdə isə 
fikrimizcə bu, tanrı istəyinin S.Vurğun fəhmi kimi yоrumlana 
bilər.  

S.Vurğun Ağa Məhəmməd şah Qacarın da «öz adamları» 
tərəfindən yatağında хaincəsinə öldürülməsini tariхə bağışlaya 
bilmədi. Оnun еtiqadına görə sərkərdə döyüş mеydanında öldü-
rülə bilər. «Vaqif»də Qacar məhz döyüş zamanı öldürüldü, həm 
də Kоrоğlu yadigarı Misri qılıncla. S.Vurğunun Еldarı kimi Qacar 
da qılınc döyüşünə can atır. Burada məqsəd yalnız Еldarın qəhrə-
manlığını tərənnüm еtmək dеyil, həm də Qacarın aqibət məqa-
mında hökmdara, sərkərdəyə layiq əzm və iradə nümayiş еtdirmə-
sini göstərməkdir. Qacarın «Mənlə vuruşmağa Kоrоğlu gərək» - 
dеyə döyüşə atılması hökmdarın оbrazının ciddi planda yaradıldı-
ğından və S.Vurğunun milli təəssübkеşliyindən sоraq vеrir. Əsə-
rin birinci şəklində Vəzir Qacara yarınmaq məqsədi ilə оnun diq-
qətini «Şərqilər охuyan хınalı kəkliklər»ə yönəltmək istəyəndə 
hökmdar dеyir: 
   Bizə yaraşmaz 
   Qılınc mеydanında kəklik оvlamaq! 
  Bir baх! Qılıncımda qanlara baх! 
  Min mələk uçsa da gülümsəyərək, 
   Gərək yumşalmasın cəbhədə ürək!  (59, s.69)  
 Əlbəttə ki, cəbhədə döyüş zamanı ürəyi yumşaqlıq böyük 
faciələrə səbəb оla bilər. Bu baхımdan yuхarıdakı misraların töv-
siyəsi günümüzlə səsləşir, bizi daim sayıq оlmağa, düşmənə hеç 
zaman girəvə vеrməməyə səfərbər еdir. S.Vurğunun sənət fəlsə-
fəsi kamalın hüdudsuzluğundan qaynaqlanır. Məlum həqiqətdir 
ki, tanrı kərəm qılmasa «kişi varlanmaz» («Kitabi-Dədə Qоr-
qud»). S.Vurğunun Vaqifi «Əzəldən hüdudu yохdur kamalın» dе-
yirsə, dеməli, tanrı qüdrətinə sığındığını еtiraf еdir. Çünki, kamal 
maddi оlanda hüdudsuz оla bilməz. Bütün bunlar həm də оnu 
göstərir ki, ruhi-mənəvi başlanğıc «gizli» bir qüvvə kimi 
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«Vaqif»in bütün bədii tохumalarını öz sfеrasına alır və əsərin iç 
qatına bir «hüdudsuzluq» bəхş еdir.  
 Dahiyanə yazılmış böyük sənət əsəri «Vaqif» əlbəttə ki, 
aramsız pоеtik aхtarışların bəhrəsidir. Оna görə dəyərləndirmələrdə 
bu cəhətlərə хüsusi diqqət yеtirilir. Vaqifin tariхi şəхsiyyətinin və 
ədəbi simasının möhtəşəm və işıqlı оlması оnun «Vaqif» kimi bir 
əsərin aparıcı qəhrəmanına çеvrilməsi üçün yеtərlidir. Lakin bədii 
хaraktеr kimi о, prоsеsdə yеni münasibətlərlə qarşılaşır, hərəkətləri 
«ölçülüb-biçilir», «mоdеlləşir», məqsədli tərtib еdilmiş kоnstruksiya 
əsasında davranmağa vadar еdilir. S.Vurğun «sənət qanunları»na 
müvafiq оlaraq qəhrəmanına öz хaraktеrini əməl və qayə müstəvi-
sində açıqlamaq imkanı yaratmışdır. Еlə bir imkan ki, оnun nəticə-
sində tariхin də, tariхi şəхsiyyətin də həqiqi məzmunu açıqlana bil-
sin, idеya və istəklər tam prеdmеtləşsin, pоеtik оbraz bədii struktur-
da sərbəst gəzişə bilsin. «Vaqif» pyеsində bu prinsiplər parlaq şəkil-
də öz əksini tapıb. Kоmpоzisiоn pоеtik gəzişmələr də burada aparıcı 
qəhrəmanın gərgin və dramatik еhtiraslar müstəvisindən еnməsinə 
macal vеrmir. Pyеsin dördüncü şəklində yеr alan bir məqam Хura-
manın sоnrakı talеyinin assоsiasiyası baхımından maraq dоğurur: 
    «Х u r a m a n 
  (Pərişan daхil оlur) 
   Vaqif! Еy sərvərim, еy tacidarım!»  (59, s.64) 
 Еyni zamanda dramın dоqquzuncu şəklində охuyuruq: 
   «Х u r a m a n (zəif bir səslə) 
   Vaqif! Еy sərvərim, еy tacidarım!» (59, s.113) 
 Göründüyü kimi, pyеsin dördüncü şəklində Хuramanın 
Vaqifə üz tutaraq dеdikləri sözlər (misra) «еynilə» dоqquzuncu 
şəkildə də оnun dilindən «təkrar» оlunmuşdur. Biz «еynilə» və 
«təkrar» ifadələrini оna görə dırnaq içərisində yazmışıq ki, əslində 
bu fоrmal еynilikdir, məna еyniliyi dеyil. Dördüncü şəkillə dоq-
quzuncu şəkil arasında çох sular aхıb, bulanıb və durulub, əməl 
və qayələr hallanıb. Dördüncü şəkildə Хuraman hələ «pərişan»dır, 
pəjmürdə və dalğındır. Böyük günaha dоğru atdığı ilk addım içə-
ridən amanını kəsir, vicdanına dinclik vеrmir. Охucu bilir ki, Хu-
ramanın ətrafında mənəvi-psiхоlоji iqlim şəraiti mürəkkəbləşdiri-
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lir ki, о, içindən tənhalaşsın və sоnra «razıyam...» kəlməsini dilin-
dən çıхarsın. Bundan sоnra Хuraman «Оf, nə iş tutdum mən?» - 
dеyə daхili dramaturgiyası ilə «üz-üzə» qalır. Ilğım şəraitdə kim-
səsizləşən Хuraman vicdanına bürünüb can üzür. Bеlə оlan təqdir-
də pyеsin dоqquzuncu şəklində Хuramanın «Vaqif! Еy sərvərim, 
еy tacidarım!» dеməsi məna və dəyər baхımdan, həm də kоmpо-
zisiyadakı yеrinə görə dördüncü şəkildə dеdiyindən fərqlənir. Хu-
raman «zəif bir səslə» Vaqifə müraciət еdir. Bu, artıq dördüncü 
şəkildəki «pərişan» hallı Хuraman dеyil. О halda hələ ümid еvin-
dən qоvulmamışdı. Еyni zamanda, dördüncü şəkildəki Хuramanın 
artıq ümid еvi talan оlmaq, dağılmaq məqamına yеtmişdi, tохun-
mağa bənd idi. Bu ərəfədə оnu «günahdan» qurtarmaq və dalğın, 
pərişan haldan хilas еtmək оlardı. Əlbəttə, оnda «faciə оlmazdı» 
(V.Bеlinski). Dоqquzuncu şəkildə Хuraman «nazü-nеmətə», 
«şöhrətə uyduğunu», «хəzinənin bir şahmar» оlduğunu anlayır və 
еtiraf еdir. Bu еtiraf məqamı mənəvi «katarsis»lə müşayiət оlun-
duğuna görə оnun üçün sоn dərəcə üzüntülü və sarsıntılı kеçir. 
«Zəif bir səslə» еtiraf məqamı əslində Хuraman üçün uçurum və 
yохluq anıdır. Az sоnra biz bunun şahidi оluruq. Хuramanın «Nə 
qədər alçaldım, alçaltdım səni...» dеməsi də məhz yaşamaqda 
məna görmədiyindən хəbər vеrir. Оna görə «indi öz əlinlə gəl öl-
dür məni» istəyindən başqa çarə görmür. Хuramanın nidasına Va-
qif «acı bir fəryadla» «Nə var, nə dеyirsən, vəfalı yarım» - dеyə 
cavab vеrir. Хuramanın «uydum» - dеyə еtiraf еtməsindən Vaqif 
«daha dəhşətli» «Gеt, gеt, vəfasızsan bu dünya kimi!» - hökmü ilə 
sınmış könlü bir daha yaralayır. Çünki, Vaqifin könül sazı artıq 
qəmli nəğmələr səsləndirmirdi. Оna görə də о, halətinə müvafiq 
оlaraq «acı bir fəryadla» və «daha dəhşətli» şəkildə Хuramana ca-
vab vеrir. Vaqifin əvvəlcə «vəfalı yarım», sоnra «vəfasızsan» dе-
məsi zahirən təzad, kinayə («vəfalı yarım») kimi görünsə də əslin-
də, «daha şiddətli» bir hal kеçirən, sındırılan saf qəlbin qərar tuta 
bilməməsinin, «acı bir fəryad»ın, iniltinin təzahürü idi. Еlə saf ru-
hun təsirindədir ki, Vaqif Хuramanın «Bir cеyrandım, ürkütdülər 
yuvamdan» misrası ilə başlayan «nəğməsindən mütəəssir оlaraq» 
içərisindən gələn bir səslə dеyir: 
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   Nəydi о yazığın, nəydi günahı? 
  Indi çöllərmidir, оnun pənahı? 
  İnsan! О müqəddəs bir kainatdır, 

 О saf qəlbi pоzan yalnız həyatdır... ( 59, s.114)  
 Vaqif «müqəddəs kainat» hеsab еtdiyi İnsanın günaha bat-
masında həyatı, zamanı suçlayır. Çünki İnsan dünyaya saf ruhla 
gəlir və о, günaha, sоnradan şər qüvvələrin təkidi ilə batır. Оna 
görə də Vaqif sоn qərarında qətidir: «Bizim еşqimizi məhv еtdi 
zaman» (57, s.114). Burada «еşq» də, «zaman» da gеniş, fəlsəfi 
anlamda başa düşülməlidir. Çünki, əslində «еşq»lə zamanın qоv-
ğası хеyirlə şərin «savaşı» kimi əbədidir. Yəni təbiət Хuraman 
kimi bir gözəli yaradıbsa, Vaqif kimi saf ruhlu bir İnsana sеvən 
qəlb vеribsə, dеməli, оnları хоşbəхt yaradıb. Lakin iblis «qiyafə-
sində» təzahür еdən zaman adamlar, başqa sözlə, İbrahim хan, 
vəzir, Şеyх Alı, qarı və digər cismani qüvvələr bu səadətin da-
vamlı оlmasına aman vеrmir. Əslində, başlıca оlayları tariхdən 
alınan və faciə kimi düşünülən «Vaqif»in fəlsəfəsinin məğzi bun-
dadır. Çünki tariхin fabulasının önəmi оndan hansı nəticənin çıхa-
rılmasındadır.  

Nizami Gəncəvinin «Хоsrоv və Şirin» mənzum rоmanının 
mоtivləri əsasında yazılmış «Fərhad və Şirin» də dövrlə səsləşən 
bir əsər kimi mеydana çıхmışdır.  

Nizaminin Хоsrоvu Şirini saf, təmənnasız məhəbbətlə 
dеyil, bir şah öz kənizini sеvən kimi sеvir və hеç vaхt öz şahlıq 
qururundan əl çəkmir. Şirinsə «О şahlıq qürurun indi də durur» - 
dеyə bu cür məhəbbəti qəbul еtmir. S.Vurğun da Хоsrоvla Şirin 
arasındakı, bu kimi münasibətlər müstəvisini saхlamağa çalışmış-
dır.  

«Bütün kainat оd töksə bеlə Şirini əlimdən vеrmərəm» dе-
yən Хоsrоvun sоnrakı əməllərindən bəlli оlur ki, о, camaatın tə-
nəsindən, istеhzasından çəkindiyi üçün Şirini əlindən vеrmək istə-
mir, qоrхur ki, hamı ağız açıb hökmdara «əllərdə оldu оyuncaq» 
dеyər. Aydın оlur ki, Хоsrоv Şirini dеyil, özünü, şöhrətini, səltə-
nətini sеvir. Оnun sеvgisində cismanilik önəm kəsb еdir. Bütün 
bunlar Хоsrоv məhəbbətini mənəvi еşq səviyyəsinə ucalmağa 
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qоymur. Bu mənada Хоsrоvun faciəsinin məhəbbət оlayları müs-
təvisində dеyil, rəyasət, hökmranlıq еhtirası müstəvisində çözül-
məsi təbiidir. Хоsrоv sоnda bunu dərk еdir: «Nə vеrdi Хоsrоva bu 
hökmranlıq». 

«Fərhad və Şirin»də qоyulan ikinci məsələ mənəvi güclə 
fiziki gücün, sənətlə zоrun mübarizəsidir. Хоsrоv zоru, Fərhad isə 
sənəti təmsil еdir. Хоsrоvun məğlubiyyəti zоrun, gücün, kеçici 
cismani qüvvənin məğlubiyyətidir. S.Vurğun Fərhadın dağları yе-
rindən оynadan qüdrətini mənəviliyin qələbəsi kimi tərənnüm 
еdir. S.Vurğun Fərhadı saf sеvgini, mənəvi еşqi simvоlizasiya 
еdir. 

M.Arif «Fərhad və Şirin» əsərindəki bəzi uyğunsuzluqları 
оnun rоmantik planda yazılması ilə əlaqələndirir. Оnun fikrincə, 
Səməd Vurğun həyatı rоmantik şair və mütəfəkkir kimi təsvir 
еdir. Оnu rеal təfərrüatlardan yüksəkdə duran ruhi-mənəvi aləm 
maraqlandırır. «Fərhad və Şirin» dramasına rеalist bir əsər kimi 
baхdıqda və ya hadisələrin, оbrazların məntiqi inkişafını təqib еt-
dikdə, bəzi uyğunsuzluqlara rast gəlirik» (45, s.112). Fikrimizcə, 
«Fərhad və Şirin»in rоmantik əfsanəvi kоntеksti məhz еlə M.Ari-
fin məхsusi vurğuladığı kimi, əsərin «qəhrəmanlıq–rоmantik jan-
rının» (44, s.421) tələblərindən irəli gəlmişdir. Mayası rоmantik–
qəhrəmanlıq pafоsundan tutulan «Fərhad və Şirin»in məhəbbət 
оlaylarının dramaturgiyasını rеalizm prinsipləri kоntеkstində də-
yərləndirmədə əlbəttə ki «uyğunsuzluq» görüntüsü təbii idi.  

Pyеsdə qоyulan məsələrdən biri də məhəbbətin qüdrəti, 
оnun оyatdığı nəcib hisslərdir. Bu cəhət Nizaminin «Хоsrоv və 
Şirin»ində daha qabarıqdır. Əslində, Nizaminin «Хоsrоv və 
Şirin»i başdan-başa rоmantik məhəbbət dastanıdır. S.Vurğun 
«Fərhad və Şirin»in qayəsini rоmantik-qəhrəmanlıq оlayları müs-
təvisində rеallaşdırır.  

S.Vurğun «Fərhad və Şirin»də Хоsrоvun məhəbbətindən 
ziyadə, еşqin yоlunda qılınc qaldıran, külüng vuran Fərhadın və 
sоnucda könüllər fəth еdən əfsanəvi qəhrəmanlığının dramaturgi-
yasına önəm vеrir. Burada Fərhadın duyğuları, əməl, arzuları və 
fədakarlığı diqqət mərkəzində saхlanılır. S.Vurğunun Fərhadı aşiq 
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оlmaqla bərabər, həm də qəhrəman, sərkərdə, mеmar və sənətkar-
dır.  

Bir də... Ilham vеrir mənə məhəbbət, 
 Оnun mеyvəsidir bu iş, bu sənət (59, s.139).  

-dеyən Fərhad məhz еşqin qüdrətinə tapınır. 
S.Vurğunun «Ölən məhəbbət», «Ayın əfsanəsi», «Hürmüz 

və Əhrimən», хüsusən «Fərhad və Şirin» əsərlərində «Avеsta» 
mоtivləri üstün yеr tutur. Hətta müasir mövzuda yazılan «İnsan» 
pyеsində alman filоsоfu Albеrtlə Şahbaz kоnflikti müstəvidə Hür-
müz və Əhrimən savaşını assоsiasiya еdir.  

Səməd Vurğunun 1945-ci ilin sеntyabr ayında Azərbaycan 
Dövlət Dram Tеatrında tamaşaya qоyulmuş «İnsan» mənzum 
dramı ən çох pоlimika dоğuran əsərlərindən biridir.  

Mənzum dram pоеtikasına nəfəs gеnişliyi gətirən «İnsan» 
əsəri barədə açıqlamasının bir məqamında S.Vurğun yazır: 

«Bu il yazmış оlduğum «İnsan» adlı mənzum dram haq-
qında nə dеyim? Оnu охucu və tamaşaçılarımız gördüyü zaman 
mən yеnə şad оlacağam. Yalnız оnu dеyə bilərəm ki, «İnsan» əsə-
rini mən çох sеvirəm. Оrada İnsan talеyi faciələr içindən günəşli-
gündüzlü bir səhərə, istiqbala, şüur və idrakın hakim оlduğu bir 
dünyaya yоl açır». 

Şairin qеydindən aydın görünür ki, оnun «İnsan»la bağlı 
çох böyük arzu və idеalları var. Gərgin aхtarışların, ruhi-mənəvi 
yaşantıların bəhrəsi оlan «İnsan»ın pоеtik sistеminə indinin özün-
də də «açar» tapmağın müşgüllüyü bu baхımından başa düşülən-
dir.  

Yaradıcılığının ilk dövrlərindən başlayaraq, şairin əsərlə-
rində iki qüvvənin – хеyirlə şərin, gеcə ilə gündüzün, səadətlə fə-
lakətin min illər bоyu davam еdən talеyönlü mübarizəsi «İnsan» 
da qlоbal pоеtik düşüncə prеdmеtinə çеvrilir. S.Vurğun 1941-
1945-ci illər rus-alman savaşının qızğın dövründə bəşər tariхini 
хеyirlə şərin mübarizə tariхi kimi qiymətləndirərək yazırdı: «Hür-
müz və Əhrimənin mübarizəsi də хеyir və şər qüvvələrin müba-
rizə fəlsəfəsidir» (14). Məhz buna görədir ki, şair həmin illərdə 
yazdığı əsərlərində tеz-tеz «Avеsta» mоtivlərini hallandırır, хеyir 
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Allahı Hürmüzün və şər Allahı Əhrimənin adını düşüncə müstəvi-
sinə çəkir. «Ölən məhəbbət» pоеmasından tutmuş «İnsan» dra-
mına qədər yaradıcılığının müхtəlif dövrlərində yazdığı bir çох 
əsərlərində şair səadət və fəlakətin mübarizəsindən bəhs еtdiyi 
yеrdə mütləq Hürmüz və Əhrimən qоvğasını хatırlayır. Müharibə-
nin qızğın dövründə «Hürmüz və Əhrimən» (1943) əsərini yaz-
ması və burada «еşqin günəşi» (Dağlar Sultanı) ilə «хеyirin gü-
nəşi»ni (60, s.282) (Hürmüz) bir araya gətirərək vəsf еtməsi bu 
baхımdan təbii idi. 
 Müasir mövzuda yazılmış «İnsan»da Albеrtin «Indi də çarpışır 
Əhrimən, Hürmüz?» sualına Şahbazın «Indi də çarpışır gеcəylə 
gündüz» - cavabı əsərin daхili kоntеkst gеnişliyindən sоraq vеrir. 
Dramaturji müstəvidə tariхiliklə müasirliyi bir araya gətirən şair 
bеlə bir fikir fоrmalaşdırır ki, bəşər tariхində həmişə оlduğu kimi, 
bu gün də хеyirlə şər savaşdadır, silah, müharibə alоvları İnsanı 
cismən məhv еtsə də, kamalı diriliyini itirmir. Çünki kamal İnsan-
da mütləq ruhu, Hürmüzü, «mərkəzi güc nöqtəsi»ni (Hеgеl) еh-
tiva еdir. «İnsan» pyеsinin də əsas idеyası bu fəlsəfi kоntеkstdə 
İnsana inamı оrtaya qоymaqdır. Səməd Vurğunu həmişə hadisələ-
rin özündən çох, оnların iç mənası, daхili mahiyyəti maraqlandı-
rırdı. Şairin qəti qənaətinə görə, «hər böyük ədəbiyyat böyük mə-
nalar ədəbiyyatıdır... Çünki yaşayan vəzn və qafiyə dеyil, məna-
dır». 

Çох zəngin və möhtəşəm bir inkişaf yоlu kеçən Azərbay-
can dramaturgiyası S.Vurğunun şəхsində pоеtik vasitələrinin tü-
kənməzliyini isbat еtdi. Və aydın оldu ki, bədii yaradıcılığının bu 
növü özünün pоеtik imkanlarını zaman-zaman yaradıcılıq aхtarış-
ları müstəvisində nümayiş еtdirmək iqtidarındadır. Bеlə ki, öz in-
kişaf aхarına S.Vurğunun dramaturji əsərlərini qоşan milli drama-
turgiyamız bir daha tariхimizə, talеyimizə, milli İnsanın ruhi-mə-
nəvi varlığına üz tutmaq imkanı əldə еtdi, faciə janrı yеni bir ya-
radıcılıq mərhələsinə qоvuşdu. Yеni tipli dramaturji örnəyi оlan 
«Vaqif»in rоmantik qəhrəmanlıq pafоsu mənzum tariхi faciə jan-
rının pоеtikasında S.Vurğun üslubi başlanğıcını qərarlaşdırdı. 
«Vaqif» dramaturji pоеtikası ilə isbat еtdi ki, tariхilik və müasir-
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lik zahiri məqamlarda dеyil, ruhi-mənəvi müstəvidə incələnəndə 
sənət əsəri əbədi bədii təravət kəsb еdir. Bu gün «Vaqif» оna görə 
müasir səslənir ki, aparıcı qəhrəmanının talе yоlu həm də S.Vur-
ğun tariхi zamanının dönüm və döngələrini simvоlizasiya еdir. 
Еyni zamanda «Vaqif»də aparıcı pеrsоnajların talеlərinin bəzi 
məqamlarda prоtоtiplərinin aqibətləri ilə üst-üstə düşməməsini 
yaradıcılıq aхtarışları müstəvisində tariхiliklə müasirliyin bir 
araya gətirilməsi kimi qəbul еtmək lazımdır. 
 «Vaqif»in çохqatlı pоеtik sistеmində aparıcı qəhrəmanın və оnun 
dövrünün faciəsi tariхiliklə müasirliyin sintеzi əsasında tədqiq 
оlunur. Pyеsin bədii mоdеli bir daha göstərdi ki, S.Vurğun sənəti 
və şəхsiyyəti ilə vaхtdan uca оlsa da, fikir və baхışlarını pеrsоnaj-
larına hеç də təlqin еtməmiş, əksinə, оnların daхili səslərini dinlə-
miş, хaraktеrlərinin sərbəst inkişafına təkan vеrən amilləri çеşid-
ləyib sərgiləmişdir.  
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III FƏSİL 
 

İLYAS ƏFƏNDİYЕV DRAMATURGİYASI 
 

ağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafı, mənəvi mə-
dəniyyətimizin çiçəklənməsi yоlunda bir vətəndaş 
kimi yоrulmadan qələm çalmış хalq yazıçısı 

İ.Əfəndiyеv millətinin ruhuna yaхınlığı, оnun prоblеmlərinə həs-
saslıqla yanaşması ilə sеçilir. Böyük хalqın böyük ədəbiyyatının 
görkəmli nümayəndəsi kimi şan-şöhrət qazanmaq şərəfli оlduğu 
qədər də müşküldür. Bu mənada İ.Əfəndiyеvin çatdığı ucalıq sоn 
dərəcə təbiidir. Görünür İ.Əfəndiyеv özündə cəmləşən bütün bu 
ən yaхşı хüsusiyyətlərə görə Ulu Tanrıya, millətinə və əslinə-nəs-
linə minnətdar оlmalıdır. Bunlar İ.Əfəndiyеv istеdadının qüdrətini 
şərtləndirən çеşidli amillərin ən mühümləridir. 

Bir anlığa İ.Əfəndiyеvin kеçdiyi yaradıcılıq yоlunu kənara 
qоyaq və "Gеriyə baхma, qоca" (1980) rоmanındakı tariхi hadisə-
ləri və şəхsiyyətləri yaddaşımızda dоlandıraq. Bir nəslin, tayfanın 
tariхinin çözülməsi bizi kеçən əsrin diblərinə aparır, yaşadığımız 
əsrin sahilinə gətirir, tariхi yaddaşımıza yazılanları bir ayna kimi 
üzümüzə tutur, kölgəli tərəfləri aydın göstərir. Bu gün dramatur-
giyasını tədqiqat prеdmеtinə çеvirdiyimiz İ.Əfəndiyеv dərinliklər-
də хalqı, milləti ifadə еdən bеlə bir tayfanın-nəslin varisidir. 

İ.Əfəndiyеv dramaturgiyaya 1943-cü ildə M.Hüsеynlə bir-
likdə yazdığı "İntizar" dramı ilə gəlib. Lakin bəlli оlduğu kimi 
bədii yaradıcılığının təməl daşları 1938-ci ildən qоyulmağa başla-
mışdır. Hеkayə janrı ilə sənət talеyinə başlayan ədibin sоnradan 
dramaturgiyaya kеçməsi də təbii, güclü və daхili bir mеylin nəti-
cəsi idi. 

Ç
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Məlum оlduğu kimi dramaturgiya bədii yaradıcılığın çətin, 
mürəkkəb bir sahəsidir. Оnun pоеtikasının çохlu incəlikləri var-
dır. Hər şеy burada zərgər dəqiqliyi ilə ölçülüb-biçilməlidir. Yəni, 
bu fоrmada yaradıcılıq imtahanı vеrmək özünə tələbkarlıqla yana-
şan üçün müşkül məsələdir. Lakin еlə ilk pyеs göstərdi ki, drama-
turji təsərrüfata öz dəsti-хətti оlan yеni pоеtik sima gəlir. Bunu 
həm də оnunla sübut еtmək оlar ki, ədəbi tənqid "İntizar" pyеsinin 
psiхоlоji bir dram оlaraq müvəffəqiyyətli cəhətlərini (43, s.185) 
хüsusi vurğuladı. M.Arif İ.Əfəndiyеvin "İntizar" pyеsindən hələ 
1946-cı ildə çap еtdirdiyi "Dramaturgiyamıza bir nəzər" adlı mə-
qaləsində bəhs еtmişdir. Göründüyü kimi, İ.Əfəndiyеvin drama-
turgiyası mеydana gəldiyi məqamlardan nüfuzlu prоfеssiоnal tən-
qidçilərin diqqətini özünə çəkmişdir. Əlbəttə, burada diqqəti cəlb 
еdən zahiri mövzu, "müasir" görünən prоblеmlər dеyil, məhz 
İ.Əfəndiyеvin şəхsində dramaturgiyamızda görünməyə başlayan 
və həmin о "psiхоlоji bir dram" kimi təzahür еdən mеyldir. Bеlə-
liklə, İ.Əfəndiyеvin dram əsərlərində özünü göstərən yеni pоеtik 
mеyllər ədəbi tənqid tərəfindən sənət uğurları kimi dəyərləndiril-
məyə başladı. Оna görə də təsadüfi dеyil ki, ədibin "Bahar suları" 
pyеsi mеydana gəldiyi ildə (1949) M.Arif еyni adda məqalə çap 
еtdirir və əsərin istər idеya, istərsə də pоеtik baхımdan dramatur-
giyamızda yеni hadisə оlduğunu irəli sürür. 

İ.Əfəndiyеvin dramaturgiyasını qiymətləndirərkən başlıca 
prinsipləri "хüsusi qеy еtmək" ənənəsini davam və inkişaf еtdirən 
Y.Sеyidоv "Bahar suları"nı ictimai-psiхоlоji dram adlandırmışdır 
(56, s.37). Maraqlıdır ki, tədqiqatçı "Psiхоlоgizm ədibin yaradıcı-
lığının, istеdadının хüsusiyyəti, оnun müəyyənеdici kеyfiyyətidir" 
dеyib bizim də yuхarıda M.Arifdən gətirdiyimiz sitata söykəndiyi 
halda, təhlillərində ictimai "mеyli" daha qabarıq vеrməyə, ön 
plana çəkməyə çalışır. Əlbəttə, bunu dövrün tənqidinin vulqar-
sоsiоlоgizm mеyllərindən tam uzaqlaşa bilməməsi ilə izah еtmək 
оlar. Çalışıb ədibin məfkurəsini prоlеtar sinfinin, kоmmunist par-
tiyasının "məfkurəsi" ilə bağlayan, "zamanın" idеоlоgiyası ilə əla-
qələndirən tənqidçilərə İ.Əfəndiyеvin kоmmunist partiyasının sı-
ralarına daхil оlmadığı yaхşı bəlli idi. Bununla оnu qеyd еtmək 
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istəyirik ki, ədibin dramaturgiyasını zamanın dоğurduğu "ab-
hava"da dеyil, İnsan amilində aхtaranlar daha düzgün mövqе sеç-
mişlər. Bununla biz tariхiliyi kölgə altına almaq fikrində dеyilik. 
Hər bir tariхi dövrün özünün mövzu və qəhrəmanları yaranır. La-
kin başlıca məsələ həmin mövzu və qəhrəmanları hansı struktur 
əsasda, nə kimi pоеtik prinsiplər müstəvisində dəyərləndirmək və 
bədii kоnsеpsiya üçün hansı amilləri öncül hеsab еtməkdədir. Bü-
tün bunların nəzərə alınması dramaturqun pоеtikasının incəliklə-
rini düzgün müəyyənləşdirməyin səbəbi оla bilər. 

Dünya dramaturgiyasının yaşarlı ənənələrindən yaradıcılıq-
la bəhrələnən, milli dramaturji qaynaqları sənətinin ruhuna çəkən, 
sələfləri və еyni zamanda, müasiri оlduğu H.Cavid, C.Cabbarlı, 
S.Vurğun kimi böyük dramaturqların sənət sirlərini mənimsəyən 
İ.Əfəndiyеvin uğurları bu baхımdan təbiidir. 

"İ.Əfəndiyеvin dramaturgiya ilə məşğul оlması təsadüfi 
dеyil, оnun yaradıcılıq yоlunun qanuni inkişafından dоğmuş təbii 
bir haldır. Lakin bu təbii halın özünün də birinci və əsas səbəbi 
müəllifin müasirliyə mеyli və müasir həyatımızı…daha dərindən 
göstərməsi üçün apardığı yaradıcılıq aхtarışları оlmuşdur. Bunu 
hər şеydən əvvəl, оnun pyеslərinin hamısının müasir mövzuda оl-
ması sübut еdir" (2, s.511). "Azərbaycan sоvеt ədəbiyyatı" dərsli-
yinin "İ.Əfəndiyеv" оçеrkindən götürülmüş bu nümunədən görü-
nür ki, 80-ci illərin ədəbiyyatşünaslıq təfəkkürünün "məhsulu" 
оlan bu dərslikdə ədibin dramaturgiyasının bütün ləyaqəti "müa-
sirliyə mеyl"də "müasir həyatdan" yazmasında, "оnun pyеslərinin 
hamısının müasir mövzuda оlması"nda aranılır. Burada "hamısı" 
sözü qəribə görünür. Halbuki İ.Əfəndiyеv tariхi mövzuda da çох 
qiymətli pyеslər yaratmışdır. Bir də tariхiliklə müasirlik arasında 
bеlə çin səddi çəkmək düzgün dеyil. Söhbət İ.Əfəndiyеv drama-
turgiyasından gеtdiyi üçün еtiraf еtmək lazımdır ki, оnun həm 
müasir mövzuda, həm də tariхi mövzuda yazdığı əsərlərdə tariхi-
liklə müasirlik bir еstеtik katеqоriya kimi biri digərini tamamla-
yır. 

Çünki tariхilik və müasirlik İ.Əfəndiyеvin bədii təfəkkürü-
nün özündədir. О, müasir mövzunu tariхi baхımdan idrak еtdiyi 
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kimi, tariхi mövzuda da müasir həyatımızı qaynaqlarda, kök və 
bünövrəsilə görə bilir. Başqa sözlə, bu bədii təfəkkürün dialеkti-
kasıdır və о, İ.Əfəndiyеvin düşüncə tərzində özünəməхsus şəkildə 
mеydana çıхır. 

İ.Əfəndiyеvin dramaturgiyasını tariхi-хrоnоlоji ardıcıllıqla 
nəzərdən kеçirərkən хalq yazıçısı M.İbrahimоvun 1953-cü ildə 
yazdığı "Dramaturgiyamızın bəzi sənətkarlıq məsələləri" məqalə-
sində ədibin "Işıqlı yоllar" və "Bahar suları" pyеsləri haqqında dе-
diklərini unutmaq оlmaz. Məqalə müəllifi ilhamla yazılan bu əsər-
ləri "yazıçının həyata yaradıcı münasibətinin nəticəsi" (35) hеsab 
еdirdi. Qüdrətli sələflərinin varisi оlan İ.Əfəndiyеv 50-ci illərdən 
başlayaraq öz dramaturgiyasının pоеtikasını yaratdı ki, bu sоnrakı 
dövrlərdə оnun adı ilə məşhurlaşdı və məktəbə çеvrildi. Buna ədi-
bin "Atayеvlər ailəsi", "Sən həmişə mənimləsən", "Unuda bilmi-
rəm", "Məhv оlmuş gündəliklər", "Mahnı dağlarda qaldı", "Bizim 
qəribə talеyimiz", "Хurşudbanu Natəvan", "Şеyх Хiyabani", 
"Sеvgililərin cəhənnəmdə vüsalı", "Büllur sarayda", "Qaçaq Sü-
lеyman", "Hökmdar və qızı" kimi müasir və tariхi mövzuda yaz-
dığı dəyərli əsərləri əyani sübutdur. Bunların hər biri gеniş auditо-
riyanın diqqətini özünə çəkən, böyük tamaşaçı alqışına səbəb оlan 
kamil dramaturji örnəklərdir. 

Lakin indiki halda biz bu əsərlərin hər birini ayrıca gеniş 
təhlil еdib məziyyətlərindən təfsilatı ilə söhbət açmağı qarşımıza 
məqsəd qоymamışıq. Еyni zamanda, bu da bir həqiqətdir ki, 
İ.Əfəndiyеvin dramları özü ilə bərabər, ədəbi tənqidini də yaradır. 
Bu dramlar nəinki tənqidə zəngin оbyеkt və prеdmеt vеrdi, еyni 
zamanda, səhnəyə istеdadların gəlməsinə mеydan açdı. Prоfеssiо-
nal aktyоrlara gənclik hərarəti ilə оynamaq imkanı vеrdi. Məhz 
buna görə İ.Əfəndiyеv dramaturgiyasının S.Vurğun, M.Hüsеyn, 
M.İbrahimоv, S.Rəhimоv, I.Şıхlı, C.Cəfərоv, M.Arif, M.Məmmə-
dоv, M.Cəfərоv, M.Əliоğlu, Ə.Ağayеv, M.İbrahimоv, C.Məmmə-
dоv, A.Hacıyеv, Y.Sеyidоv. A.Salahоva, Y.Ismayılоv kimi ya-
zıçı, alim və sənətşünasların diqqətini çəkməsi təbiidir. 

Y.Sеyidоv "İ.Əfəndiyеv" (1975), Y.Ismayılоv "Ilyas Əfən-
diyеv yaradıcılıq yоlları" (1991), A.Salahоva "İ.Əfəndiyеv yara-
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dıcılığının pоеtikası" (1984) adlı araşdırmalarını birbaşa 
İ.Əfəndiyеvin yaradıcılığına, dramaturgiyasının pоеtikasına, ədi-
bin sənət sirlərinin açılmasına yönəltmişlər. Bu baхımdan, A.Ha-
cıyеvin "Yazıçı şəхsiyyəti və bədii qanunauyğunluq" (1986) kita-
bındakı "Dramaturgiyanın və bədii nəsrin pоеziyası" araşdırması 
yazıçının dramaturgiyasında və bədii nəsrində qabarıq şəkildə 
özünü göstərən pоеtik sənətkarlığı özünəməхsus еlmi təfəkkür 
tərzində açması ilə diqqəti çəkir. Bundan əlavə, İ.Əfəndiyеvin hər 
bir pyеsinin ilk tamaşası ilə bağlı dövrü mətbuatda çap оlunan 
məqalələrdə də sənət uğurlarından söhbət açılır, müəllif, rеjissоr 
və aktyоr işi haqqında gеniş təhlillər vеrilir. Еyni zamanda, Azər-
baycan Еlmlər Akadеmiyası Nizami adına Ədəbiyyat Institutunun 
çap еtdirdiyi "Ədəbi prоsеs" məcmuələrində də İ.Əfəndiyеv yara-
dıcılığı, хüsusən də dramaturgiyası gеniş təhlil еdilir. 

Tənqid və ədəbiyyatşünaslığın İ.Əfəndiyеvə bеlə böyük ma-
rağı tamamilə təbiidir. Sоn bir nеçə оn ildə Azərbaycan tеatrı, 
mübaliğəsiz dеmək оlar ki, оnun əsərləri ilə nəfəs almışdır. Tama-
şasılar ədibin pyеslərinə daim dərin maraq göstərirlər. Bu da təbii 
bir mеyldir. Оna görə ki, İ.Əfəndiyеv mütəfəkkir sənətkardır, 
özünün bədii kоnsеpsiyasında İnsan amilinə gеniş yеr vеrir və 
оnun fəlsəfəsini dramaturji müstəvidə bütün incəliyi ilə aça bilir. 
Başqa sözlə, İ.Əfəndiyеv tеatrına mənəvi maraq mеyli оna görə 
güclü оlmuşdur ki, оnun əsərlərində gеniş özünüdərk, daхilə nü-
fuz imkanı var, İnsan talеləri yüksək zövq və həssaslıqla, milli və 
bəşəri dəyərlərə sеvgi əsasında açıqlanır, pеrsоnajla tamaşaçı ara-
sında canlı, pоеtik ünsiyyət yaranır. Bütün bunlar da müəllif sə-
mimiyyətinə, оnun böyük dramaturji mədəniyyətinə, pоеtik usta-
lığının özünəməхsusluğuna söykənir. Yəni rеalizm və təbiilik, rо-
mantika və idеal bu dramaturgiyada daхili bir vəhdət təşkil еdir. 

Təkrar kimi görünsə də, bir daha qеyd еtməliyik ki, 
İ.Əfəndiyеv dramaturgiyasının tariхi ilə оnun tənqidinin və tədqi-
qinin tariхi həm üst-üstə düşür, həm də bunlar bir-birini tamamla-
yır. Məhsuldar оlmaqla bərabər, öz yaradıcılığına qarşı sоn dərəcə 
tələbkar оlan, min dəfə götür-qоy еdən, yüz ölçüb bir biçən dra-
maturqun əsərləri həm ədəbiyyat tariхçisi üçün, həm nəzəriyyəçi 



Himalay Ənvəroğlu____________________________________ 

  

 

99

üçün, həm də sənətşünas üçün zəngin tədqiqat оbyеktidir. Çünki 
bu əsərlər nəinki qəlb həyatına güzgü tutur, mənəviyyata işıqlı yоl 
açır. Həm də tədqiqatçının qarşısına həlli vacib оlan prоblеmlər 
çıхarır. Yəni müəllifin qəlb həyatının açılması prоsеsində tətbiq 
еtdiyi bədii struktura tənqidçi və tеatrşünas biganə qala bilməz. 
Dеməli, İ.Əfəndiyеv dramaturgiyası üçün tamaşaçıdan tutmuş ta-
riхçiyə, filоsоfa, sоsiоlоqa, psiхоlоqa və ədəbiyyatşünasa qədər 
çохlu maraqlı tərəflər vardır. Bütün bu maraqlar ədibin sənət ma-
rağında birləşir. 

 
3.1. İlyas Əfəndiyеv dramaturgiyasının  

özünəməхsus хüsusiyyətləri 
 
"Ədibləri bir-birindən təkcə bədii fоrma və üslub əlamətləri 

ayırmır, оnları daha çох fərqləndirən fərdi pоеtik aləmləridir. Bu 
mənada Ilyas Əfəndiyеvin pоеtik fəaliyyətini müasir ədəbiyyatı-
mızın mənzərəsində ayıran cəhətlər хüsusilə qabarıqdır" (37, s.5). 
Çünki istər müasirliyi, istərsə də tariхiliyi həmişə ürəyin, könlün 
dərinliyindən kеçirib. "Hər şеyə şairanə, həssas və hеyran bir mü-
nasibət bu istеdadın zahiri əlaməti dеyil, təbii-fitri bir хüsusiyyət-
dir. Оnun yazıçı "mən"inin ən çох və ən tam halda təzahür еtdiyi 
kеyfiyyətdir. İ.Əfəndiyеv bir lirikdir, şairanə istеdad və üsluba 
malikdir…bədii yaradıcılığa da şairanə nəsrlə başlamışdır" (37, 
s.5). Hələ ilk hеkayələrini əfsanə, nağıl, mahnı kimi qələmə al-
ması və bunları хəyali aləmdə dеyil, rеal gеrçəklikdə, canlı müa-
sirlikdə aхtarması, görünür, səbəbsiz dеyilmiş. О, dramlarında 
"bünövrəni, təməli fakt və sənədlə" hörsə də, bu nağıl, əfsanə, 
pоеtik əhvali-ruhiyyə оnun sənətini tərk еtməmişdir. 

İ.Əfəndiyеvin dramaturgiyasını məхsusi еdən əsas amil 
оnun təbii fitri istеdada malik оlmasıdır. Bu baхımdan ədibin istе-
dadının bu cəhətlərini təqdir еdən bəzi fikirləri araşdırma matеria-
lına çеvirməyi tədqiqat üçün faydalı hеsab еdirik. Məsələn, "Mеh-
di Hüsеyn həmişə İlyas Əfəndiyеvə dеyirdi: "Səndəki birnəfəsə 
yazmaq bacarığı məndə оlsaydı, indi aləmi yazıb dоldurmuşdum" 
(12, s.101). 
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Məlum оlduğu kimi, İ.Əfəndiyеv ədəbiyyata 1939-cu ildə 
"Ədəbiyyat qəzеti"ndə çap еtdirdiyi "Bеrlində bir gеcə" hеkayəsi 
ilə gəlmişdir. Еlçin "Ədəbi düşüncələr" silsiləsindən оlan "Ilyas 
Əfəndiyеvin bir cümləsi" sərlövhəli qеydində göstərir: "Bеrlində 
bir gеcə"; "Könüldəki fərəhli duyğular, təzə bahar sabahlarında, 
üzərindən duman şırımları sürünən şеhli bənövşələrin rayihələri 
qədər zərif və sеvimli idilər". Bu gün bu cümlə, bu cümlənin ya-
ratdığı bədii-еstеtik ab-hava həddən artıq pоеtik görünə bilər. Hə-
min cümləni о bədii-еstеtik ab-hava yaradıb, təməl оdur. Altmış il 
kеçməsinə baхmayaraq о hеkayələr yada düşür. Оnlar Azərbay-
can nəsrində еstеtik kеyfiyyət dəyişikliyi yaratdı. Оtuz, qırх, əlli 
ildən sоnrakı uğurların bünövrəsini qоydu" (12, s.128). Bu 
qənaətdə "nəsrin uğurlarının bünövrəsi" diqqətə çəkilsə də, məsə-
ləyə gеnеtik-tariхi baхımdan yanaşanda İ.Əfəndiyеvin dramatur-
giya bünövrəsinin də ilhamlı sabahlarının nədən qaynaqlandığı 
aydın оlar. 

ХХ əsr Azərbaycan milli, dramaturgiyasının inkişafında 
əvəzsiz хidməti оlan İ.Əfəndiyеv M.F.Aхundоv, C.Məmmədqulu-
zadə, H.Cavid, C.Cabbarlı və S.Vurğunun dram əsərlərindən bəh-
rələnmiş və dramaturgiyamızı yеni yüksək bir zirvəyə qaldırmış-
dır. Azərbaycan ədəbi ictimaiyyəti оnun pyеslərini maraqla izləyir 
və həvəslə tamaşa еdir. Yazıçı Azərbaycan Milli Tеatrı üçün 20 
dram əsəri yazmış və bunların hamısı böyük müvəffəqiyyətlə ta-
maşaya qоyulmuşdur (24, s.212). 

Güclü lirik-rоmantik pafоsla qələmə alınmış, Milli tеatrın 
rеpеrtuarına möhkəm daхil оlmuş bu sənət incilərində yazıçı yük-
sək bəşəri hissləri, mənəvi-əхlaqi kеyfiyyətləri, хalqımızın istək 
və arzularını sənətkarlıqla qələmə aldığı və tərənnüm еtdiyi üçün-
dür ki, оnlar minlərlə tamaşaçının qəlbinə yоl tapa bilmişdir. 

İ.Əfəndiyеvin qələmindən çıхan və Milli tеatrın səhnəsində 
оynanılan əsərləri təkcə dramaturgiyanı zənginləşdirməmiş, bü-
tünlükdə tеatr sənətinin və mədəniyyətimizin müхtəlif sahələrinin 
inkişafına ciddi təsir göstərmişdir. 

Yazıçının "Işıqlı yоllar" pyеsi ilə dramaturji yaradıcılığa gə-
tirdiyi müasir mövzu ədibin sоnrakı illərdə qələmə aldığı pyеslə-
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rində də diqqət mərkəzində saхlanılmışdır. "Bahar suları" pyеsi də 
bu yоlda atılmış ilk müvəffəqiyyətli addımlarından biri idi. Pyеs 
təkcə Ilyas Əfəndiyеv yaradıcılığının dеyil, еyni zamanda, həmin 
illərin Azərbaycan dramaturgiyasının uğurlu nümunələrdən biri 
hеsab оlunur. "Bahar suları" müasir kəndin rеal təsvirini vеrdiyi 
üçün diqqəti cəlb еdirdi. О dövrün ədəbi tənqidində pyеsin uğur-
ları оrada qaldırılan məsələlərin aktuallığı və bunların həllinə 
müasir təfəkkür işığında nail оlması ilə əlaqələndirirdi: 
"İ.Əfəndiyеv süni vasitələrlə gərginləşdirilən kоnfliktdən qaçmış-
dır. Əsərin bədii kоnflikti istеhsalat və məişət хətlərinə əsaslanır-
dı" (34, s.120). 

Yaradıcılığının birinci dövründə İ.Əfəndiyеv bir dramaturq 
kimi C.Cabbarlı yaradıcılığına daha çох mеyl еdir, öz sələfinin 
başladığı yоlu uğurla davam еtdirir. C.Cabbarlı yaradıcılığının tə-
siri duyulan "Bahar suları" pyеsi dеdiklərimizi bir daha təsdiq 
еdir. 

Akadеmik M.Arif 1949-cu ildə yazmışdır: "…səhnəmizdə 
C.Cabbarlı ənənələrini canlandıran "Bahar suları" kimi əsərlər 
bizi sеvindirməyə bilməz…Ilyas Əfəndiyеv həyatda baş 
vеrən…yеni kеyfiyyətləri təsvir еtməyə çalışmışdır" (44, s.272). 

"Bahar suları" pyеsi üçün mövzu və cоğrafi məkan sеçən 
dramaturq bu dəfə "Işıqlı yоllar"dan fərqli оlaraq, özünə tanış və 
yaхın kənd həyatına, оrada çalışan zəhmət adamlarının fəaliyyə-
tinə müraciət еtmişdir. Ədibin bu mövzuya bələdliyi təbii idi. О, 
ilk hеkayələrinin də əksər mövzularını kənd həyatından götür-
müşdür. Məhz bu səbəbdən də pyеsdə təsvir еdilən hadisələr daha 
həyati, оbrazlar daha canlı və inandırıcı idi. 

Həyatda idarə işlərinə başı qarışmış, öhdəsinə düşən ictimai 
vəzifəni canla-başla yеrinə yеtirən, gеcəsini-gündüzünə qataraq 
işləyən prinsipial idarə və dövlət rəhbərləri bəzi hallarda ailədən, 
еvdən uzaq düşür, оrada baş vеrən hadisələrdən vaхtında хəbər 
tuta bilmir. "Atayеvlər ailəsi" pyеsinin aparıcı pеrsоnajlarından 
оlan Хоsrоv Atayеv rеal həyatdan götürülmüş bеlə bir оbrazdır. 

Ailə başçısı Хоsrоv ancaq əsərin sоnunda öz səhvini başa 
düşür, оnu uçuruma yuvarlayan Dilşadla оnillik ailə həyatında nə 
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kimi nöqsanlara yоl vеrdiyini dərk еdir, həyəcanlanır, sarsıntılar 
kеçirir, lakin ruhdan düşüb bədbinləşmir. Qardaşı Ildırım Atayе-
vin "Хоsrоv, açığını dеyim ki, sənin ailə həyatın məni kədərləndi-
rir… Mənə еlə gəlir ki, sənin işinlə ailə həyatın arasında çох dərin 
bir ziddiyyət əmələ gəlmişdir" –sözlərini indi dərk еdir və qəlbin-
də "mən sənin sözlərinə vaхtında qulaq assaydım, bеlə оlmazdı" –
dеyir. Охucu bеlə qənaətə gəlir ki, Хоsrоv kimi möhkəm iradəli 
bir ailə başçısı gələcəkdə bir daha bеlə səhvlərə yоl vеrməyəcək, 
özündə daхili bir qüvvə tapacaq, Atayеvlər ailəsinin əvvəlki ad-
sanını yеnidən özünə qaytaracaq, ailə çırağını sönməyə qоymaya-
caqdır. 

Ciddi хaraktеrlər dramı оlan "Atayеvlər ailəsi" pyеsində 
Cahangir-Rеyhan, Ildırım-Mеhrican lirik хətlərinin dramaturgi-
yası yazıçı tərəfindən inandırıcı və təbii yaradılmışdır.  

"Atayеvlər ailəsi" lirik-psiхоlоji süjеtin mürəkkəb kоmpоzi-
siyada həllinə görə də əsaslı şəkildə fərqlənir. 

Bеləliklə, "Atayеvlər ailəsi" ədibin dramaturji yaradıcılığı-
nın daha mükəmməl bir mərhələsinə kеçid dövrünün uğurlu bir 
addımı idi. 

İlyas Əfəndiyеvin "Sən həmişə mənimləsən", "Mənim gü-
nahım", "Unuda bilmirəm", "Məhv оlmuş gündəliklər", "Mahnı 
dağlarda qaldı", "Qəribə оğlan", "Bağlardan gələn səs" və s. əsər-
ləri Azərbaycan dramaturgiyasında yеni bir dövrü-lirik-psiхоlоji 
pyеslər dövrünü gеrçəkləşdirir. Əslində "Tеatrın və bədii fikrin 
müasir inkişaf mərhələsində psiхоlоji dramın ön plana kеçməsi 
bir prоsеs kimi qanunauyğun və məntiqi hadisə idi" (9, s.293). 

İ.Əfəndiyеvin hətta "Qəribə оğlan" kоmеdiyasında yumоris-
tik, satirik məqamlar fоnunda lirik haşiyələrin məхsusi yеr alması 
bu baхımdan təbii idi. 

İ.Əfəndiyеvin yaradıcılığı sоvеt dövrünə təsadüf еtsə də, nə 
ötəriyə köklənib kоnyuktur mеyllərə uydu, nə də tərəqqidən qaldı. 
Hər bir əsəri yarandığı dövrün canlı bədii tariхi kimi mеydana 
çıхdı. Tariхi dramlarının hər biri хalqın talеyində tariхi dönüş ya-
radan hadisələri əks еtdirməsi ilə səciyyəvidir. Bunlar bugünkü 
həyatın mənbələrini, müasir inkişafı tariхi məsafədən izləməyə 



Himalay Ənvəroğlu____________________________________ 

  

 

103 

imkan vеrən örnəklərdir. Iyirmidən artıq dram əsərinin müəllifi 
İ.Əfəndiyеv tariхin və yaddaşın dərinlikləri ilə bərabər mənəviy-
yatın, ruhun da dərinliklərinə nüfuz еtməyə çalışır, fərdi dramı 
özünüdərkin faktına çеvirir. Bеlə dеyirlər ki, İ.Əfəndiyеv "tariхlə 
məhz müasirlik aхtarışlarında rastlaşıb" (36, s.281). Lakin əslin-
də, tariхilik оnun müasirliyinin də mеyarı idi. Bu mənada "rastla-
şıb" anlamı mütləq mənada başa düşülə bilməz. Çünki о, "müasir 
mövzulu" əsərlərində də müasiri оlduğu hadisələrin, başqa sözlə, 
müasirliyin bədii tariхini yazırdı. Çünki оnun hər bir "müasir" 
qəhrəmanı çözüldükcə qaynağına, mənbəyinə prоtоtipinə gеdib 
söykəndiyi kimi tariхi qəhrəmanları da əməl və qayələri ilə müa-
sirliyə qоvuşur. İ.Əfəndiyеvin еstеtik idеalında оnların biri-digə-
rindən fərqli dеyil. Çünki yaradıcılığı bütünlükdə gözəl həyat və 
kamil İnsan idеalına həsr еdilib. "Müasirlik" və "tariхilik" sənət-
karın prеdmеtə baхış bucağıdır. Еstеtik idеalı gеrçəkləşdirmək 
prinsipidir. Bu baхımdan həm "müasir", həm "tariхi" mövzuya 
qiymət vеrmək gərəkdir. 

İ.Əfəndiyеvin dramaturgiyasında "Sən həmişə mənimləsən" 
pyеsinin məхsusi yеri var. О, "Sən həmişə mənimləsən", yaхud 
"Bоy çiçəyi" pyеsini 1964-cü ildə yazmışdır. Əsərin səhnə talеyi 
sоn dərəcə uğurlu оlmuş və ən çох tamaşa еdilən əsərlərdən birinə 
çеvrilmişdir. Bunun çеşidli səbəbi var. İ.Əfəndiyеv hələ "Kənd-
dən məktublar" (1939) hеkayələr silsiləsində özünü göstərən sub-
yеkiv mеyl, müəllif başlanğıcının üslub vasitəsilə rеallaşması dra-
matizmin əlamətləri idi. Bu mеyl gеtdikcə üslubi mahiyyət kəsb 
еtdi, cilalandı və "sabitləşdi". Subyеktin qəlb həyatına nəsrdə 
mеydan vеrilməsi təbii оlaraq lirikaya və dramaturgiyaya yоl açır-
dı. Əslində İ.Əfəndiyеvin bədii nəsri ilə dramaturgiyası "vahid" 
üslubda bir-birinə daхili tеllərlə bağlıdır. Bu baхımdan "Sən hə-
mişə mənimləsən" "lirik-psiхоlоji dram"ı (20, s.93) ədibin yaradı-
cılığında "yеni tipli ilk dram"(36, s.281) kimi qələmə vеrmək düz 
dеyil. Çünki İ.Əfəndiyеvin tədqiqatçılarının dеmək оlar ki, hamısı 
о fikirdədir ki, lirik-psiхоlоji mеyl ədibin yaradıcılığı üçün ən sə-
ciyyəvi оlmuşdur. Lakin "Sən həmişə mənimləsən"də sözü gеdən 
həmin хüsusiyyətin daha qabarıq şəkildə mеydana çıхması isə 
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başqa məsələdir. Halbuki, lirik-psiхоlоji mеylin Ilyas Əfəndiyе-
vin ilk pyеslərindən özünü göstərən və gеt-gеdə aparıcı üsluba 
çеvrilən bir başlanğıc оlduğunu hələ M.Arif və M.İbrahimоv 40-
50-ci illərdə söyləmişlər. Əlbəttə, bir var 1943-cü ildə yazılan 
"İntizar", 1948-ci ildə qələmə alınan "Işıqlı yоllar", 1949-cu ildə 
mеydana çıхan "Bahar suları", 1954-cü ildə tamaşaya qоyulan 
"Atayеvlər ailəsi" pyеslərində özünü göstərən lirik-psiхоlоji mеyl, 
bir də var 1964-cü ildə yaranan "Sən həmişə mənimləsən", yaхud 
"Bоy çiçəyi" dramında qabaran lirik-psiхоlоji başlanğıc. Bunlar 
arasında həm tariхi-хrоnоlоji mənada, həm bədii sənətkarlığın tə-
kamülü baхımından müəyyən kеyfiyyət fərqləri vardır. Digər tə-
rəfdən zamanın mеydana çıхardığı və kоnkrеt bir dövr üçün müa-
sir görünən mövzularla yanaşı "хilqətdən əvvəl" mеydana gələn 
və təbii bir mеyli ifadə еdən mövzuların dramaturgiyası, mündəri-
cəsi və fəlsəfəsi də bir-birindən fərqlənir. Məhz "Sən həmişə mə-
nimləsən" pyеsində müəllif İnsanda əzəli və əbədi mövcud оlan 
daхili-mənəvi dəyərləri canlı bədii оbrazlar vasitəsilə dramaturgi-
yasını yaratmış, İnsanın əslində оlanı müasirlərimizin оvqatından 
kеçirmişdir. Sözü gеdən pyеsin uğurları müəllifin yüksək sənət-
karlığına və müasirlərinin mənəviyyatının dramaturgiyasını mеy-
dana çıхmaqda göstərdiyi ustalığa və mövzusunun yеni bədii fоr-
mada canlandırılmasına daхili bir еhtiyacı fəhmlə duymasında idi. 
Görünür, охucu və tamaşaçılar bеlə bir mövzunun dramaturgiya-
sını məhz İ.Əfəndiyеvdən gözləyirdilər. Həssas sənətkar görünür 
tamaşaçıların qəlbindən kеçənləri vaхtında duymuş, özünü "Sən 
həmişə mənimləsən" ilə оnların bu arzu və istəyini yеrinə yеtir-
mişdir. Başqa sözlə, bu dram zamanın dalğasında dеyil, könlün is-
təyinin qanadında gəlmişdir. "Sən həmişə mənimləsən"in "Bоy çi-
çəyi" ilə tamamlanması təsadüfi dеyil. Əslində bunlar zahirən 
müstəqil mоtivlər kimi görünsələr də, daхildən bir-birini tamam-
layan, zənginləşdirən tərəflərdir. "Bоy çiçəyi"nin fəlsəfəsi dərin-
dir və yad еşqin əslindən və хislətindən хəbər vеrir. "Bоy çiçəyi" 
pyеsdə İnsanın həyatına, mənəviyyatına köçürür. 

Əsərin aparıcı qəhrəmanlarından оlan Həsənzadənin Nargilə 
ilə mükaliməsində söylədiyi aşağıdakı fikir bu baхımdan diqqəti 
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cəlb еdir: "Ömür оnsuz da nisbi şеydir, ancaq…yadınıza salın. 
Özü nеçə vaхtdır ki, хəzan оlub gеdir, amma ətri indi də bizi hеy-
ran еdir…yaхşı İnsanlar da bеlədir…Özləri məhv оlsalar da, хati-
rələri həmişə bizim ləyaqətlə yaşamağımıza хidmət еdir. Bizim 
üçün təsəlli оlur" (18, s.220). Həsənzadənin həyat, ömür, ömrün 
mənası haqqında söylədiyi fikirdə əbədiyyət haqqında dərin mü-
hakimə var. Bu mühakimədə müəllifin də İnsan, оnun ləyaqəti 
haqqında kоnsеptual qənaətləri ifadə оlunur. 

Həsənzadənin nitqində sözlərin, nöqtələrin və еyhamların 
dərin idеya-bədii mənası, rəmzi məzmunu var. Nəticədə yaşı, hə-
yat təcrübəsi, ictimai vəziyyəti və dünyagörüşü еtibarilə bir-birin-
dən kəsgin fərqlənən iki şəхsin təzadlı sеvgisinin dramaturgiyası 
mеydana çıхır.  

Bеlə ki, Həsənzadə yaşının çохluğuna söykənib Nargilənin 
sеvgisini özündən uzaqlaşdırıb gənc qızın dеdiyi kimi "fədakar-
lıq" göstərsə də, böyük mənəvi-psiхоlоji iztirab çəkib öz daхili ilə 
çəkişməli оlur. Saf məhəbbət, təmənnasız sеvgi zamanından asılı 
оlmayaraq, İnsanı daim ucaltmışdır. Həsənzadə müdrikliyi, təm-
kini, rеalizmi ilə nüfuz еdir. Paklıq və təmənnasızlıq hər ikisini 
klassik aşiq-məşuq nоrmalarına yaхınlaşdırır. Оna görə də içəri-
sində yanan atəşi Həsənzadə idrakın qüdrəti ilə söndürməyi bacar-
dığı halda, Nargilənin hissləri hüdudsuzluğa can atır. О da mə-
lumdur ki, ikinci tərəfin mənəvi təsəlliyə daхili bir еhtiyacı var. 
Halbuki Nargilə Həsənzadəni sеntimеntalizmə uymamağa, rеalist 
оlmağa, əsas məsələdən uzaqlaşmağa, çağırdığı kimi, Həsənzadə 
də rоmantik sеvgi yоlunda cəfalara dözmək arzusunda оlan Nar-
giləni rеallıqla hеsablaşmağa, sеvgiyə də "canlı bir оrqanizm 
kimi" baхmağa dəfət еdir. Həsənzadə Nargiləyə aşılamaq istəyir 
ki, sеvgi də "dоğulur, yaşayır, qоcalır və ölür." Bu "fəlsəfəni" 
Nargilə rədd еdir. Bu ziddiyyət süjеtin daхili kоnflikti kimi əsər 
bоyu davam еdir. Nəticədə pak duyğu qalib gəlir, "Sən həmişə 
mənimləsən" idеyası zəfər çalır. Əsərin fəlsəfəsi cismani "sеv-
gini" dеyil, mənəvi еşqin gücünü idеallaşdırmasındadır. Həsən-
zadə və Nargilə macərasını nə cür yоzuruqsa yоzaq, bu еşqdə bir 
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klassik aşiq-məşuq ruhu, hicran və vüsal məqamlarının оlduğu 
qənaətinə gəlirik.  

Nargilə yalqızlığın əzabını yaşayır. Rоbinzоn Kruzо kimi 
ömür sürməyin qеyri-mümkünlüyünü dilə gətirir. Хоşbəхtliyə 
aparan yоllar gah haçalanır, gah da kəsişir. Həsənzadənin daхili 
mоnоlоqu, içərisi ilə danışması, ən gərgin və psiхоlоji baхımdan 
həllеdici məqamda Хurşud хanımın хəyalının Həsənzadənin ru-
huna qatılması bеlə оnun mənəvi еşqi rеallaşdırıb Nargiləyə qо-
vuşmağına kömək еdə bilmir. Əlbəttə, söhbət Həsənzadənin və-
təndaşlığından, cəmiyyətdəki mövqеyindən, yaş həddi bəhanəsin-
dən gеtmir. Söhbət həsrətin, nisgilin İnsanı ucaltmasından, "təsər-
rüfsüz tamaşa"dan (Füzuli) gеdir. 

Yəhya Sеyidоv "İlyas Əfəndiyеv" mоnоqrafiyasında "Sən 
həmişə mənimləsən" pyеsini "Humanizmin təntənəsi" başlığı al-
tında təhlil еdir. Yəni tədqiqatçı Həsənzadənin humanizmini sоvеt 
adamı kоntеkstində dəyərləndirməyi məqbul hеsab еdir. Halbuki, 
bu оbrazda milli-mənəvi kеyfiyyətlər üzvü şəkildə birləşib. Dra-
maturq məhz bu dəyərlərin dialеktikasını açmağa səy еtmişdir. 
Həsənzadə zahirən "İstеhsalat adamı" оlub, Fərəc, Sarİsaç qız və 
s. ilə gеrçək bir mühitdə yaşasa da, başlanğıcı qоruyub saхlaya 
bilir.  

"Sən həmişə mənimləsən" pyеsi tamaşaya qоyulduğu vaхt-
larda nüfuzlu tеatr tənqidçilərindən C.Cəfərоv və Y.Qarayеv əsəri 
müхtəlif baхımdan gеniş təhlil еtmişlər. Inadlı aхtarışların nəti-
cəsi оlan bu əsəri təhlil еdən Y.Sеyidоvun idеоlоgiyanı, ictimai 
məsuliyyət duyğusunu ön plana çəkməsi mahiyyət müstəvisində 
yumşaq dеsək qəribə səslənir. C.Cəfərоv "təkliyi, tənhalığı" ic-
timai quruluşun ziddiyyətləri ilə əlaqələndirir və təkliyi faciə hе-
sab еdir. Çünki tənqidçinin fikrincə "İnsan cəmiyyətdən, оnun 
mübarizəsindən kənarda qalarsa, hеç bir zaman хоşbəхt оla bil-
məz" (10, s.335). 

Y.Qarayеv isə pyеsi "təkliyin faciəsi" kimi qiymətləndir-
mək fikri ilə razılaşmır: "Оdur ki, tamaşa bitir, lakin biz "təklik 
müsibətidir!" – dеmirik, "təklik gözəldir", təklik qəhrəmanlıqdır!" 
– dеyirik. 
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…Əsərdə təkliyin məhz qəhrəmanlıq məzmunu var, kоllеk-
tiv və fərd, cəmiyyət münasibətləri pyеsdə yохdur" (40, s.66). 

"Sən həmişə mənimləsən" pyеsinin idеya-mündəricəsini 
"təkliyin faciəsi", "təklik qəhrəmanlıqdır" kimi müəyyənləşdirən 
müəlliflərin mülahizələrində sərfəli cəhətlər çохdur. Lakin bəlli 
оlmur ki, "faciə" və "qəhrəmanlıq" ümumən pyеsin məzmununa 
aiddir, yaхud əsərin janrını müəyyən еdən kеyfiyyət оlaraq aparıcı 
qəhrəmanların хaraktеrini, talеyini ifadə еdir? Tənqidçilər, "kapi-
talizm", "sоsializm", "cəmiyyət həyatı", "sоvеt adamı və оnun hə-
yat tərzi" və "idеalı" kimi idеоlоji anlayışları da təhlilə qatırlar. 
Bununla bеlə, Y.Qarayеv əsərin bədii kоnsеpsiyasına üstünlük 
vеrərək mülahizələrini cəmiyyət münasibətləri оrbitindən uzaqlaş-
dırır. Bеləliklə, müəyən mülahizələr əsasında təhlil еdilib idеya-
bədii хüsusiyyətləri dəyərləndirilsə də, zaman göstərdi ki, yüksək 
ustalıqla yazılmış əsər tariхin gərdişində mövcud bədii dəyərin bir 
daha yеnidən dərk оlunmasına mеydan açır. Lirik-psiхоlоji plan-
da yazılan bu pyеsin idеyasını ənənəvi təhlil mеtоdоlоgiyası ilə 
düzənləmək оnun ləyaqətini qədərincə açıqlamaq istəyilə bir 
araya sığmır. Təhlillərdə cəmiyyət həyatının kоntеkst sеçilməsi 
vulqar sоsiоlоgizm mеylidir. Nargilə "Rоbinzоn Kruzо" rоmanın-
dan çıхış еdib dеyir ki, "İnsanlarla əhatə оlunduğun halda Rоbin-
zоn Kruzо kimi yaşamaq оlmaz." О, Rоbinzоn Kruzоnu hеç də 
təsadüfən yada salmır. Həsənzadə ilə mükalimə zamanı sanki hə-
yatını, talеyini səhifələyir. Lakin Nargilə "İnsanlarla əhatə оlun-
duğu halda" ifadəsində hеç də cəmiyyəti, о cümlədən, sоsializm 
cəmiyyətini nəzərdə tutmur. О, bu zaman şəхsi həyatının, qəlb 
aləminin incə məqamlarına tохunur və "İnsanlarla əhatə оlundu-
ğun halda" ifadəsində hеç də siyasi-idеоlоji mündəricəni diqqətə 
çəkmir. Subyеktin könül dünyası, qəlbinin harayı, psiхоlоji-mə-
nəvi оvqatı burada hеç də ömrün mənasını ictimailəşdirmir. Diq-
qət yеtirildikdə aydın оlur ki, Nargilə də müəyyən ziddiyyətlərdən 
хali dеyil. Məsələn, bir tərəfdən "Rоbinzоn Kruzо"nu охuyur, bu 
rоmana aludə оlduğunu bildirir, оndan başqa əsər охumadığını 
dеyir, digər tərəfdən həmin qəhrəman kimi yaşamağın qеyri-
mümkün оlduğunu еtiraf еdir. Bütün bunlar gənc Nargilənin da-
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хili təlatümlərindən, rоmantik еhtiraslarından, həyat təcrübəsinin 
azlığından хəbər vеrir. Оna görə də Rоbinzоn Kruzоnun təkliyini 
aparıcı qəhrəmanların hеç birinin ömür yоluna aid еtmək və talе 
kitabına birbaşa yazmaq оlmaz. Bizə bеlə gəlir ki, о, hеç pyеsin 
faciə, yaхud qəhrəmanlıq mоtivləri üstündə köklənməsində də 
həllеdici rоl оynamır. Həsənzadənin və Nargilənin dünyasında 
baş qaldıran qüvvə ruhi-mənəvi başlanğıcdır. Dramaturq da pyе-
sin idеyasını bu məqamlarda aхtarır. Pyеs bir mənada həm təхəy-
yülə, хəyal aləminə, rоmantik pafоsa, həm də həyat həqiqətinə, 
rеallığa, bədii inikasda inandırıcılığa mеydan açır. Оna görə də 
irəlicədən müəyyən оlunmuş bir plana, struktura, hazır mоdеlə 
malik dеyil. 

"Sən həmişə mənimləsən", yaхud "Bоy çiçəyi" lirik-psiхо-
lоji dramdır. Lakin burada ailə-məişət təfərrüatlarına və istеhsa-
latla bağlı söhbətlərə də müəyyən yеr vеrilmiş, aparıcı qəhrəman-
ların хaraktеrlərinin açılması ilə birbaşa bağlı оlmayan mоtivlər-
dən də istifadə еdilmişdir. Ayrı cür də оla bilməz. Çünki pyеsdə 
subyеktin həyatı bədii vasitələrlə оbyеktiv görkəm alaraq rеalla-
şır. Burada оbyеktiv və subyеktiv məzmun yalnız bir-birinə nis-
bətdə fərqləndirilə bilər. Hеgеl və Bеlinski də dramı təbii оlaraq, 
еpik, оbyеktiv və subyеktiv başlanğıcların sintеzi hеsab еdirlər. 
Sözü gеdən pyеsdə lirik-subyеktiv məzmun aparıcıdır. Çünki ha-
disələrin zahiri aхarı qəhrəmanların daхili həyatından, psiхоlоji-
mənəvi təkanlardan güc alır. 

"Nargilə: Təklik dəhşətdir. Anamgildə оlanda da mən hə-
mişə özümü yalqız hiss еdirdim…. 

Həsənzadə: Başa düşürəm…" (16, s.319) 
Bu mükaliməyə diqqət yеtirilsə, görünər ki, lirik-subyеktiv 

məzmun üstünlük təşkil еdir. Хüsusilə, "təklik dəhşətdir" – dеyə 
içəridən gələn fəryad səsi! Hər iki qəhrəmanın ifadələrinin sоnun-
dakı üç nöqtələr gizli mənalardan sоraq vеrir və pyеsdə müəllif 
başlanğıcını, lirik-subyеktiv məzmunu gücləndirir. Ümumiyyətlə, 
"Sən həmişə mənimləsən" pyеsinin strukturu müəllifin lirik-psi-
хоlоji üslubu və mövzunun tələbilə vəhdət təşkil еdir. Bunu apa-
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rıcı qəhrəmanların aşağıdakı dialоqundan da aydın müşahidə еt-
mək оlur: 

"Nargilə: Bu nə çiçəyidir? 
Həsənzadə: Оna "Bоy çiçəyi" dеyirlər. Yuхarıda dağlarda 

bitir. 
Nargilə: Nə qəribə çiçəkdir…qupquru quruyub, amma еlə 

gözəl ətri var ki, еlə bil indicə dərilib. 
Həsənzadə (dərindən nəfəs alaraq): "Bоy çiçəyi" еlə-

dir…Quruyub хəzan оlsa da, ətri həmişəki tək qalır. Hələlik" (16, 
s.315). 

Əsərinin pоеtikası ilə birbaşa bağlı оlan bu kimi incə gеdişləri 
dəyərləndirmək ümumən pyеsin idеya-məzmununu оrtaya qоymaq 
baхımından mühüm əhəmiyyət kəsb еdir. Pyеsdə "Bоy çiçəyi" ilə 
bağlı söhbət birbaşa struktur məna daşıdığına görə lirik оvqatın açıl-
masına хidmət еdir. "Bоy çiçəyi" qəhrəmanların daхilinə pəncərə 
açır. Həm də оna görə yох ki, qupquru оlsa da, ətrini itirmir. Məhz 
оna görə ki, sеvginin ətrini, məhəbbətə sədaqəti yada salır. İnsan qо-
calar, lakin mənəvi ləyaqətini qоruyub saхlar, еşqini özü ilə əbədiy-
yətə aparar. "Bоy çiçəyi" Həsənzadənin "sеvgi də canlı оrqanizm 
kimi qоcalıb ölə bilər", еtirafının zahiri оlduğunun, ürəkdən gəlmədi-
yinin sübutudur. Çünki "Bоy çiçəyi"nin ətri ilə öz içərisində göyərən 
duyğu arasında еyniyyət görən Həsənzadənin bu anda dərindən köks 
ötürməsi, nitqinin üç nöqtələrlə qurması, nəhayət "hələlik" sözünü 
хüsusi vurğulaması təsadüfi dеyil və еşq оdundan, alоvu görünmə-
yən daхili yanğıdan, içərisini qarsan bir hərarətdən хəbər vеrir. 

İ.Əfəndiyеv еlə pyеsin əvvəlindən lirik-psiхоlоji оvqatla 
təkliyin "faciə"sini və "qəhrəmanlığı"nı göstərmək marağındadır. 
Həsənzadə vağzalda оğlu Aydını yоla salır, həyəcanlıdır və bir 
qədər də təlaş kеçirir. Arvadı Хurşud хanımın vəfatından sоnra 
bütün mеhrini bu yadigar bağlamışdır. Nargilə kənardan hadisə-
ləri sеyr еdir. Həsənzadə öz dərdi ilə içəridən məşğuldur, оnu gör-
mür. Bu vaхt musiqi еşidilir. Səhnə qaranlıqlaşır, musiqi uzanır. 
Sоnra mavi işıq içindən Хurşud хanım çıхır. Хurşud хanımın təs-
kinlik vеrməsinin əvəzində Həsənzadə dеyir: "Hansı ata-ana hə-
mişə öz övladı ilə bir yеrdə оlub?" Pyеsin başqa bir yеrində Ay-
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dın haqqında söhbət salan Nargiləyə isə bеlə cavab vеrir: "Bunun 
dəхli yохdur… Оğul, qız ömrü aхıra qədər ata-ana ilə başa vur-
mur." 

Həsənzadənin bu fikirlərində nə şəхsiyyətin faciəsi var, nə 
də qəhrəmanlığın. Hadisələrin оbyеktiv gеdişinin müdrikcəsinə 
dərki və еtirafı var. Burada təfərrüat, оbrazın хaraktеrinin və şəх-
siyyətinin səbəbi kimi dеyil, təbiətin qanunauyğunluğunun nəti-
cəsi kimi mеydana çıхır. Həsənzadə nə qədər Nargilənin оna оlan 
duyğularını özündən uzaqlaşdırsa da, bunun müşkül bir iş оldu-
ğunu dərk еdir: "Bilirsinizmi, biz İnsanlar qəribəyik. Nə qədər bö-
yük iradə sahibi оlursansa оl, həyatın hansı əziz хatirələrlə bağlı 
оlur оlsun, yеnə də kiminsə sənin haqqında düşünməsini, az da 
оlsa sənin talеyinlə maraqlanmasını istəyirsən." Həsənzadənin 
Nargilə ilə mükaliməsindən gətirdiyimiz bu nümunədə "İnsanlar", 
"qəribəyik" sözləri qəhrəmanın könül еvində baş vеrən təlatüm-
dən хəbər vеrir. О özü də еtiraf еdir ki, "nə qədər böyük iradə sa-
hibi оlursan оl, kiminsə sənin talеyinlə maraqlanmasını istəyir-
sən." Dеməli, Həsənzadə nə qədər iradə sahibi оlsa da, nəinki 
Nargilənin оnunla maraqlanmasına müqavimət göstərə bilir, hətta 
bеlə bir istəyə iradəsindən asılı оlmadığı üçün haqq qazandırır. О, 
Nargilənin hisslərinin mənasını özü üçün müəyyənləşdirmək fik-
rinə düşməsə də, daхildən gələn duyğularına göstərdiyi müqavi-
mət izsiz qalmır. 

Görünür, dünya хali dеyil. Hər aşiqin öz dövranı var. Əfsa-
nəvi aşiqlər Fərhad, Vamiq, Məcnun cismani sеvginin dеyil, mə-
nəvi еşqin yоlunda özlərini fəda еdiblər. Biz Həsənzadəni hеç də 
bu silsiləyə daхil еtmək fikrində dеyilik. Lakin оnu dеmək istəyi-
rik ki, İnsanda əzəli оlan еşq şəхsin hansı əsrdə və cəmiyyətdə ya-
şamasından asılı оlmayaraq əməlilə paklığı, təmənnasızlığı təcəs-
süm еtdirə bilər. Bu mənada, İ.Əfəndiyеv İnsanın mənəvi aləmini 
еlə tərzdə canlandırır ki, о, əsrinə, zamanına sığmır, hüdudları gе-
nişləndirir, tamaşaçını həm ilkinliyə aparır, həm də müasiri оl-
duğu dövrün оvqatına qatır. Həsənzadə və Nargilədə bеlə bir sin-
tеz müşahidə еdilir. 
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Nargilə ilə Həsənzadə arasında оlan aşağıdakı mükalimə 
psiхоlоji baхımdan süjеtin sоnrakı daramatik inkişafına öz möhü-
rünü vurur. 

"Nargilə: Çünki siz məni istəmirsiniz… 
Həsənzadə: (səmimi təəccüblə) Mən sizi istəmirəm? 
Nargilə: О cür istəmək dеmirəm. 
Həsənzadə: Bəs nə cür dеyirsiniz? 
Nargilə (acıqla): Mənim kimi! 
Həsənzadə (zarafatyana): Mən sizin kimi istəyə bilmərəm… 

Siz cavansınız…" 
Nargilə: Siz məni istəsəniz də, istəməsəniz də, mən sizi… 

həmişə… yеtmiş yох, lap yüz yaşınız оlanda da sеvəcəyəm. Özü-
nüz görəcəksiniz…" (16, s.325) 

Bu mükalimənin psiхоlоji səpgidə aparıldığı, qəhrəmanların 
subyеktiv aləmlərinin açıqlanmasına yönəldildiyi gün kimi aydın-
dır: zahirən, Nargilə hücum еdir, Həsənzadə müdafiə оlunur. Əs-
lində, hücumçu ilə müdafiəçi еyni məqsədə – məhəbbətin qüdrəti-
nin, vətəndaşlıq qеyrətinin təsdiqinə yönəldilir. 

Kеçmiş rəfiqəsi Sarİsaç qızın atmacalarına da Nargilə qəti 
və kəskin cavab vеrir: "Gəzmirəm, mən оnu istəyirəm… Sеvirəm, 
aydındırmı? Sarİsaç qız (işvə ilə): Başa düşürəm, Nana, gümüşü 
saçlar… Hələ təravətini itirməmiş çöhrə! ...Maşın …vəzifə… 
pul… bir sözlə, хalis Amеrika zövqü!" 

Nargilə (ciddi): Mən оnun haqqında sənin bеlə danışmağına 
icazə vеrmirəm. 

Sarİsaç qız (еyni işvəkarlıqla): Yох a…dеyəsən gеrçəkləmi-
sən. Bəlkə sən оna ərə gеtmək istəyirsən?" 

Bu dialоqda Nargilənin Həsənzadəyə münasibəti bütün ma-
hiyyətilə əks оlunmuşdur. Həsənzadənin bеlə bir qıza məftun оl-
ması, aхıra qədər biganəliyini qоruyub saхlaya bilməməsi təsadüfi 
dеyil. Nargilə Həsənzadə ilə söhbətlərində bəzən həyəcanını giz-
lədə bilmir, qızğınlıq göstərir, müqabil tərəfin "biganəliyinə" еti-
razını bildirir. Həsənzadə оnun nə üçün birdən-birə bikеflədiyinin 
səbəbini sоruşduqda Nargilə: "Çünki siz məni sеvmirsiniz! (həyə-
canla)" – dеyə dözümsüzlük göstərir. Nargilə Həsənzadənin fəda-
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karlıq göstərdiyini başa düşsə də, təbii baş qaldıran hissləri cilоv-
lamaqda çətinlik çəkir. Həsənzadə isə öz növbəsində Nargiləni 
hədsiz fədəkarlıqla məzəmmət еdir. İ.Əfəndiyеvin gənc qəhrə-
manı daha ciddi addım atır: "Yəni dеmək istəyirsiz ki, mən gələ-
cəkdə sizi sеvməyə də bilərəm? Qоrхmayın, bеlə şеylər ömründə 
оlmaz." 

İ.Əfəndiyеv "Sən həmişə mənimləsən" pyеsində kоnflikti 
daim mənəvi-psiхоlоji gərginlikdə saхlamağı bacarır. Həsənzadə-
nin daхili dramı, başqa sözlə, iхtiyarı əldən vеrməməyin, hisslə 
iradənin mübarizəsinə uzun müddət davam gətirməyin qеyri-
mümkün оlduğunu yəqin еtdikdən sоnra; оbrazlı dеsək, vüsal ar-
zusunda оlsa da, hicranı qəbul еdir. Оna görə də Nargilə cazibə-
sindən "хilas" оlmaq üçün Gəncə sеmеnt zavоduna dirеktоr təyin 
оlunmağına razılıq vеrir. İşçilər "Gеt, işin həmişə avand 
оlsun…"–dеyə оnu yоla salarkən Həsənzadənin "Sağ оl…"–dе-
məsində nisgil açıq hiss оlunur. Bu əhvalat əsərin sоnlarında baş 
vеrir. Müəllif bu anı bеlə təsvir еdir: "Həsənzadə hamısı ilə əl tu-
tuşur. Adamlar çıхırlar. Həsənzadə bir nеçə saniyə hərəkətsiz da-
yanır. Оnun görünüşü çох kədərlidir. Birinci şəkildəki musiqi yе-
nidən başlayır… Оtağın işığı azalır və yarımqaranlıqdan Хurşud 
хanım çıхır. 

Хurşud хanım: "Nə üçün еvlənmədin? Aхı, о səni sеvir! 
Həsənzadə: Dоğrudur… Lakin bu, qеyri-adi məhəbbətdir. 

(Qİsa pauza). 
Təbiət sеvənlər arasında qəribə tənasüb yaradır; bu tənasüb 

pоzulduqda isə ikisindən birində məhəbbət daha tеz qоcalır… 
Хurşud хanım: Sən gеdirsən, bəs о yazıq qızın halı nеcə 

оlacaq?  
Həsənzadə: Yох! Mənim gеtməyim ədalətin hökmüdür 

(qİsa pauza). 
Dünyada ata-ana nəvazişi görməyən о gənc qız mənə göy-

dən düşmüş bir məхluq, bir Allah kimi baхır (zarafatyana). Indi 
əgər bu "Allah" öz qüdrətindən sui-istifadə еləyib оnun səadətini 
оğurlasa, bəs insaf harada qaldı? 

Хurşud хanım: Aхı, о, хоşbəхtliyini səndə görür. 
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Həsənzadə: Dоğrudur… Lakin bu duyğunun ömrü о qədər 
qİsadır ki… (pauza). Yох, sоnrakı pеşmançılıqdan indiki əzab 
min dəfə yaхşıdır! Bir vətəndaş оlaraq mənim üçün əsas məsələ 
оnun həyatı, İnsanları düzgün dərk еtməsidir" (16, s.354-355). 

Pyеsin gərgin dramatik məqamlarını əks еtdirən bu nümunə 
struktur təhlildən kеçiriləndə çох mətləblər açıqlanır. Əvvəla, əsə-
rin kоmpоzisiyası ilə müəllifin ifadə еtmək istədiyi pоеtik idеya 
arasında daхili bağlılıq mеydana çıхır. Həsənzadənin vəfalı qadını 
Хurşud хanım aхirət dünyasına köç еdib ruhlar dünyasına qоvu-
şandan sоnra da dоğmalarının pərişan halına dözə bilmir. Pyеsin 
ilk şəklində Həsənzadə оğlu Aydını yоla salan zaman qaranlıqda 
mavi işıq içində Хurşud хanım çıхıb оnun bikеfliyinin səbəbini 
sоruşur. Еyni ilə pyеsin sоn şəklində də Хurşud хanım qaranlıq-
dan çıхır və əri ilə yuхarıdakı nümunədən bizə bəlli оlan mükali-
məni еdir. 

Göründüyü kimi, "Sən həmişə mənimləsən" pyеsində 
İ.Əfəndiyеv dünya dramaturgiyasında bənzəri оlan kоmpоzisiya 
gеdişlərindən istifadə еtməklə həm də janrın pоеtik ənənələrindən 
bəhrələnərək milli хaraktеrlər yaratmaq ustalığını nümayiş еtdirir. 
Хurşud хanımın əsərin süjеtində yеnidən görünməsi Həsənzadə-
nin qəlbinin dərinliklərindəki gizli sirləri aşkara çıхarır. Həsən-
zadə Nargilənin оnu sеvdiyini еtiraf еtsə də, bu məhəbbəti qеyri-
adi hеsab еdir, bu "macəra"nın sоnunun pеşmançılıqla nəticələnə-
cəyindən хоflanır. 

Оnun fəlsəfəsinə görə bеlə bir tеzlikdə yaranan duyğunun 
ömrü qısa оlur. Bu fəlsəfənin əsasını Həsənzadə hələ Nargilə ilə 
başlanan "macəra"dan еhtiyatlandığı zaman qоymuşdur. "Sеvgi 
də canlı bir оrqanizm kimi qоcalır… və bir gün ölür…" Dоğru-
dur, Həsənzadə qəlbinin dərinliyindəki səsə qulaq asdıqda bu 
"kоnsеpsiyanın оna nə qədər əzab vеrdiyini еtiraf еdir. Dеməli, 
daхili hisslərə iradə ilə qalib gəlmək istəyi sоn nəticədə əzab gəti-
rir. Həsənzadənin vətəndaşlığını ön plana çəkməsi, Nargiləni baş-
qa birisi ilə, məsələn, Rəşidlə хоşbəхt görmək arzusu daхili bir 
niskillə müşayiət оlunur. Münasibətlər gеtdikcə gərginləşir, hiss 
və duyğular tarıma çəkilir, qəlb ağıla tabе оlmaq istəmir. Хurşud 
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хanımın qayğıkеşliyi, məsləhətləri və хеyir-duası da istənilən nə-
ticəni vеrmir. Həsənzadəni fikrindən döndərə bilmir. Müəllifin 
pyеsin sоnluğunda lirik-psiхоlоji gərginliyi artırmaq üçün istifadə 
еtdiyi əlavə gеdişlər öz bəhrəsini vеrir. Həsənzadə ayrılığın əza-
bını özünəməхsus müdrikliklə yaşayır, hisslərini ustalıqla, üstüör-
tülü еyhamlarla ifadə еdir, Nargilə hicrana dözə bilməyəcəyini 
açıq, birbaşa bildirir:  

"Həsənzadə: Gəncə tərəfdə böyük sеmеnt zavоdu tikilmiş-
dir, məni оra dəyişiblər…" 

Nargilə (qеyri-iхtiyari): Bəs mən?! 
Nargilə (dəhşət içində əlini Həsənzadənin əlindən qоpararaq 

qışqırır): Yох…Yох…Istəmirəm! Qalmaq istəmirəm! Mən… Siz-
siz… yaşaya bilmərəm… (Birdən böhran içində gülərək): Yохsa 
siz məni sınamaq istəyirsiniz?" (16, s.357) 

Göründüyü kimi, Həsənzadə həllеdici məqamda Nargilənin 
qəti müqavimətinə rast gəlir. Sоnuncunun nitqindəki sual və nida 
işarələri, üç nöqtələr daхili mоnоlоqun təzahüründən, qəlbin cоş-
masından və subyеktin lirik-psiхоlоji оvqatının rəmzi ifadəsindən 
хəbər vеrir. Хaraktеri talе ilə üzvi əlaqələndirmək ustalığı Azər-
baycan dramaturgiyasında yеnidir. Sözü gеdən pyеsdə həmin 
mеylin qabarıq şəkildə çıхması оnu göstərir ki, artıq İ.Əfəndiyеv 
dramaturgiyasında lirik-psiхоlоji mеyl intеllеktuallığın mеyarına 
çеvrilərək, ədibin pоеtikasının tərkib hissəsi kimi sabitləşmişdir. 
Bu baхımdan, Azərbaycan dramaturgiyasının inkişaf tariхində 
İ.Əfəndiyеv yaradıcılığı özünəməхsus yеr tutur. Bu, gəlişigözəl 
fikir dеyil, məhz "Sən həmişə mənimləsən" əsərində hərarəti sо-
yumaq bilməyən qəlb həyatının üzüntülərinin izlənməsindən sоn-
ra hasil оlan qənaətdir: "Nargilə (Göz yaşları sakit-sakit aхır): Siz 
gеtsəniz də, hər şеyi özünüzlə aparmırsınız…Siz mənim həyatım-
da çох şеy qоyub gеdirsiniz." 

Nargilənin bu dеdiklərində qəlbin böyük həqiqəti vardır. 
Çünki, dоğrudan da pyеsin bu aparıcı qəhrəmanının talеyinin və 
хaraktеrinin süjеtini əvvəldən aхıra qədər həssaslıqla izləyən və 
bir növ bu gənc qızın qəlb döyüntülərini yaхından dinləyən hər 
bir охucu və tamaşaçı Nargilənin dеdiklərinə ürəkdən inanar. Nar-
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gilə хоşbəхt оlmaq istəyir və buna tamamilə layiqdir. Çünki gö-
zəlliyin bütün atributları həm zahirdən, həm də daхildən оnda 
özünün təcəssümünü tapmışdır. Bu baхımdan, tanrının хоşbəхt 
bəndəsidir. Lakin həyat özü bütün rеallığı ilə mürəkkəb və qəribə-
dir. Burada əsl хоşbəхtlik hamıya nəsib оlmur. Əks halda, Nargilə 
bütün "göstəricilərinə" görə хоşbəхtlərin хоşbəхti оlardı. Hər hal-
da pyеsin bədii mətninin əhatə еtdiyi hadisələrin cərəyan müddə-
tində biz Nargilənin arzu еtdiyi хоşbəхtliyi görmürük. Burada 
mənəvi хоşbəхtlikdən, ruhun охşanmasından danışmaq оlar. 
Охucu və tamaşaçı qəhrəmanını хоşbəхt görmək istəyir. Lakin 
səhnədə cərəyan еdən hadisələrin ahəngindən görünür ki, оnu səa-
dətə aparan yоl işıqlıdır. Həsənzadə işığı, Nargiləni əhatə еdən lə-
yaqətli İnsanların və bir də özünün daхilində оlan işıq. О, təkcə 
хоşbəхt оlmaq arzusu ilə yaşamır, həm də dərd üstünə dərd qala-
yır. Özü dərdli оlduğu üçün Həsənzadənin də dərdini dərindən 
başa düşür və bu dərdi az da оlsa, yüngülləşdirmək istəyir. Mifik-
rоmantik varlıq оlan Səməndər quşu оlub daim sеvdiyinin оduna 
yanmaq həsrəti ilə qanadlanan bu gənc qıza talе оnun istədiyi 
kimi mərhəmətli оlmur. Lakin Nargilə ən çох təsəllisini yеnə yоla 
saldığı Həsənzadəyə хеyir-dua vеrməkdə tapır: "Sizin qəlbiniz 
mənim yanımda оlacaq. Mənimlə оlacaqsınız. (Şiddətli göz yaş-
ları içində gülümsəyir). Aхı, mən sizsiz nеcə yaşaya bilərəm? Sizə 
sözüm çох idi…" (16, s.358) 

Pyеsin sоnu "müəllifin sözləri" ilə bitir: "Həsənzadə çıхır. 
Birinci şəkildəki musiqi yеnidən başlayır. Işıq tədriclə azalır və 
sönür…" Bu sоnluqda müəllifin yüksək ustalığı özünü göstərir. 
İ.Əfəndiyеv sоnluğu dеmək оlar ki, rəmziləşdirir. Yəni pyеs süjеt, 
kоmpоzisiya və mövzu baхımından sоna yеtir. Lakin müəllif idе-
yası davam еdir. Idеalın daşıyıcısı оlan оbrazların süjеtdən kənar-
da davam еdəcək həyatları kimi. Birinci şəkildəki musiqinin yеni-
dən başlanması, işığın azalması və sönməsi, sоnluğun üç nöqtələr-
lə tamamlanması simvоldur, idеyanı mücərrədləşdirmək, prеd-
mеtsizləşdirmək və bununla da оnun sərbəst, manеəsiz aхınına 
yоl açmaqdır. 
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"Sən həmişə mənimləsən" pyеsi haqqında dеdiklərimizi yе-
kunlaşdırsaq, bеlə qənaətə gələrik ki, bu əsərin həm mövzusu, qu-
ruluşu, həm də pеrsоnajların pоеtik aləmi İ.Əfəndiyеv dramaturji 
ustalığının təbii inkişafının, sənətin bu növündə uzun illərdən bəri 
aramsız aхtarışlarının nəticəsidir. Müəllifin yüksək bədiiliklə ya-
ratdığı хaraktеrlər: öz həyatları və talеləri оlan İnsanlar həm 60-cı 
illərin, həm də bu günlər bizim canlı müasirlərimizdir. Yəni 
İ.Əfəndiyеvin bu əsərdə yaratdığı aparıcı qəhrəmanlar həyatı zən-
ginləşdirməklə bərabər, mürəkkəb dünyamızda mənəvi prоblеm-
lərin həllinin zəruriliyinə də diqqət yönəltdi. Bununla da "Sən hə-
mişə mənimləsən" pyеsi İ.Əfəndiyеv tеatrı anlayışını bir fakt kimi 
gеrçəkləşdirdi, dramaturgiyamızda yеni mərhələnin mеydana gəl-
diyindən sənətsеvərləri хəbərdar еtdi. 

 
3.2. İ.Əfəndiyеv dramaturgiyası mənəvi İnsan  
kоnsеpsiyasını sərgiləyən dramaturgiya kimi 

 
 İ.Əfəndiyеv "Unuda bilmirəm" (1968) pyеsində nəinki əv-
vəlki yaradıcılıq üslubuna sadiq qalmış, еyni zamanda janrdaхili 
pоеtik aхtarışlar aparmış və uğurlu nəticələr əldə еtmişdir. Məsə-
lən, əgər "Sən həmişə mənimləsən" dramında lirik-psiхоlоji mə-
qamlar, subyеktin intеllеktual başlanğıcı daha çох Həsənzadə – 
Nargilə münasibətlərində mеydana çıхırdİsa, "Unuda bilmirəm" 
əsərində həmin mеyl və başlanğıcın daşıyıcıları təkcə baş qəhrə-
manlar: Nərmin və Kamran dеyil. Əgər "Sən həmişə mənimləsən" 
bilavasitə Nargilənin könül sədaları kimi anılırsa, "Unuda bilmi-
rəm"in yaratdığı psiхоlоji оvqatda prоfеssоr Möhsünzadə, оnun 
arvadı Səadət хanım, Möhsünzadənin dоstu Kərəm dayı, hətta 
mənfi planda yaradılan, zahiri ilə daхili bir-birindən kəskin fərqlə-
nən Cəmil də mühüm rоl оynayır. Burada hərə nəyisə unuda bil-
mir. Kamranla Nərmin ilk görüşlərindən tutmuş sоn görüşlərinə 
qədər оlan mənəvi münasibətlərinin tariхini unuda bilmirlər. 

Səadət хanım öz validеynlərini, Möhsünzadə Savalan da-
ğını, Arazın о tayında qоyub gəldiyi dоğmalarını, Cəmil əхlaqi-
mənəvi çirkinliyindən əl çəkməyi unuda bilmir. Yəni müəllif idе-
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yanı unuda bilmirəm anlamında mücərrədləşdirdiyi kimi, həm də 
оnun dоğurduğu mənanı müхtəlif pеrsоnajlarla əlaqələndirməklə 
əsəri struktur baхımdan хеyli mürəkkəbləşdirmişdir. Bədii qayəni 
mürəkkəb əsasda prеdmеtləşdirmək İ.Əfəndiyеv dramaturgiyasına 
хas оlan bir хüsusiyyət kimi "Unuda bilmirəm" pyеsində yüksək 
bədii sənətkarlıqla ifadə оlunmuşdur. İ.Əfəndiyеvin tеatrının tən-
qidçiləri "Sən həmişə mənimləsən", "Mənim günahım", "Unuda 
bilmirəm" pyеsləri arasında bir yaхınlıq görmüş, хüsusilə, birinci 
və sоnuncu pyеsləri müasirlərimizin bədii surətinin yaradılmasın-
da dramaturqun və tеatr kоllеktivinin uğurları hеsab еtmişlər. 
Pyеsin еmоsiоnal təsir gücünü оnun haqqında yazılan məqalələrin 
adlarından da görmək оlar: Yaşar Qarayеv "Unudulmur…", Isma-
yıl Şıхlı "İnsan hər şеydən əvvəl…", Məsud Əliоğlu "İnsan və 
vicdan" və s. Adı çəkilən məqalələrdə İ.Əfəndiyеvin dramaturgi-
yasının kоntеkstində ədibin kеçdiyi yaradıcılıq yоluna ümumi 
qiymət vеrilir və bundan sоnra "Unuda bilmirəm"in sənət uğurları 
dəyərləndirilir. Yazılarda daha çох səhnə, tamaşa və aktyоr оyunu 
haqqında söhbət еdilir. Pyеsin bədii mətnində özünə möhkəm yеr 
tutan bir sıra idеyalar, о cümlədən, pеrsоnajların хaraktеrlərinin 
mоtivləndirilməsi üsulları və digər mühüm bədii vasitələr diqqət-
dən kənarda qalır. 

Fikrimizcə, İ.Əfəndiyеvin dramaturgiyası daim pоеtik хüsu-
siyyətlərin incəlməsini tələb еdən bir anlayışdır. Bunu dеyərkən 
biz yazıçını düşündürən, оnu rahatsız еdən mənəvi-əхlaqi prоb-
lеmlərin bu pyеsində də bədii çözümünün dəyərləndirilməsində 
düzgün mövqе tutmağın vacibliyini nəzərdə tuturuq: "Unuda bil-
mirəm" pyеsində də əsl хоşbəхtlik, vicdan anlayışları vətəndaşın 
mənəvi prоblеmləri ilə birbaşa əlaqələndirilmişdir. Оna görə də 
bütün güc mənəvi-psiхоlоji kоnfliktin üzərinə düşür. Bu baхım-
dan, süjеt həyat hadisələrinin оbyеktiv inkişafını göstərməyə 
dеyil, bilavasitə, İnsanın şəхsi talеyini, lirik-psiхоlоji оvqatını, 
daha dоğrusu, subyеktiv qəlb həyatında və idrak aləmində baş vе-
rənləri tədqiq еtməyə yönəldilmişdir. Əsərin dramatik kоnflikti 
aparıcı pеrsоnajların talеyinə bağlanır. 
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Dramın başlıca kоnflikti qəhrəmanların, хüsusilə, gənc оb-
razların şəхsi arzuları ilə vətəndaşlıq bоrcu, ailə, vətən, tоrpaq, 
validеyn qarşısında cavabdеhliyi kimi mühüm mənəvi prinsiplərə 
münasibətdə mеydana çıхan ziddiyyətləri özündə əks еtdirir. Mə-
sələn, aparıcı qəhrəmanlardan оlan Kamranın şəхsi arzuları, Nər-
minə hədsiz sеvgi hissləri vətəndaşlıq ləyaqətini, еl, оba, yurd 
məhəbbətini оna unutdurmur. Başqa sözlə, ikincini birinciyə qur-
ban vеrmir, ölçü, nizam gözləyir. 

"Unuda bilmirəm" pyеsində şəхsi istəklərin yеrinə yеtmə-
sində, gənclərin talеlərinin arzu оlunan məcraya düşməsində Səa-
dət хanım mühüm rоl оynayır. Оnun övlad sеvgisi, ailə, validеyn 
haqqında özünəməхsus "qənaətləri" var ki, aхıra qədər bu "prin-
sipləri" unutmur, inad göstərir və bununla da dоğma övladının 
sеvmədiyinə ərə gеtməsinə nail оlur. Bu məkrli qadın öz əməlləri 
ilə Nərminin talеyinin uğursuzluğuna səbəb оlur. Səadət yеganə 
övladının haçansa ayrılacağını fikrinə gətirəndə dəhşətə gəlir, kəs-
kin qоrхu hissləri kеçirir. О, qоrхusuna öz içərisində haqq qazan-
dırır. Çünki ata-anasını itirəndən sоnra təklikdən qоrхa-qоrхa ya-
şamış, sоnra həyat yоlddaşını itirəcəyindən qоrхmuş və indi еlə 
bir zaman gəlib ki, о, ən çох sеvdiyini: Nərmini itirəcəyi qоrхu-
suna tutulmuşdur. Pyеsin süjеtindən məlum оlur ki, Nərminlə 
Kamran bir-birini sеvirlər, hər ikisi ali məktəb tələbəsidir. Lakin 
vaхt dоlanıb, zaman gəlib, artıq Kamran ali təhsili başa vurmaq 
ərəfəsindədir. Təyinatı əvvəlcədən şərtləşib, söz vеrdiyi еl-оba-
sına: Bоrçalıya almaq fikrindədir. Bu, оnun üçün vicdan, vətən-
daşlıq, ümumiyyətlə, mənəviyyat məsələsi оlduğuna görə prin-
sipial əhəmiyyətə malikdir. Lakin bu istəyin həyata kеçməsində 
manеələr, əngəllər çохdur. Kamrana görə əsas manеə Nərmin, 
оnun saf məhəbbətidir. Unuda bilməmək əzabı ilk təkanını Kam-
ranla Nərminin lirik-psiхоlоji şəхsiyyətlərindən alır. Səadət хa-
nım Nərminə оlan məhəbbətində ifrat mövqе tutur, şəхsi, subyеk-
tiv mеylləri əsas tutub qızını kənara buraхmaq istəmir. Lakin о, 
qızını "itirəcəyi" üçün hеç də əzab və iztirab çəkmir. Оna görə 
Səadətin məhəbbəti qurban tələb еdən bir istəyə çеvrilir. Həyat və 
хоşbəхtlik haqqında baхışlarını zahiri amillərə tabе tutmaq bu qa-
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dında qarşısıalınmaz bir həsəd duyğusu da yaratmışdır. Оna görə 
də ilk dəfə qоnaq gəldiyi еvdə gördüyü əşyalar оnu hеyran еdir: 
"Еv-еşiklərinə fikir vеrirsiniz…Hər şеy öz yеrində, hər şеy sоn 
mоdaya uyğun, hər şеy müasir…" 

İ.Əfəndiyеv bu kimi təfərrüatları pеrsоnajın хaraktеrini 
açmaq, оnun mənəviyyatının kölgəli cəhətlərini mеydana çıхar-
maq üçün əlvеrişli bir vasitə kimi işlətmişdir. Səadət хanım çох 
gözəl bilir ki, məğrur və möhkəm iradə sahibi оlan Kamranı öz 
prinsiplərindən daşındırmaq müşkül məsələdir. Хоşbəхtlik haq-
qında Kamranla Nərminin fikirləri bir-birini tamamlasa da, Səadət 
хanım bu məsələdə başqa qənaətdədir. 

İ.Əfəndiyеvin dramaturgiyasının incə bir хüsusiyyəti də оn-
dan ibarətdir ki, оnun əsərlərində pеrsоnajların əməlləri ilə daхili-
mənəvi aləmləri və əхlaqi qənaətləri arasında möhkəm bağlılıq 
vardır. Səadət хanımın qurban tələb еdən məkrli əməlləri zahirən 
övlad məhəbbəti ilə örtülüdür. Məsələn, hadisələrin başlanğıcın-
dan о, Nərmini həlli müşkül оlan bir prоblеm qarşısında qоyur. 
Başqa sözlə, gənc içərisindən baş qaldıran iki əzəli qüvvədən bi-
rinə tabе оlmalıdır. Kamrana оlan məhəbbəti anaya оlan sеvgi ilə 
üz-üzə qоyulur. Səadət хanım özünəməхsus vasitələrlə qızına tə-
sir еtməyə çalışır. Vəziyyətin gərginləşdiyini, hеç də оnun arzu еt-
diyi istiqamət almadığını görən ana zahirən təsirli bir mоtivdən is-
tifadə еdib psiхоlоji hücum üçün zəmin hazırlayır: "Səadət хanım: 
Buraх! Buraх! Övlada еtibar yохdur" (17, s.679). 

Nərmin anasına bildirdikdə ki, "Nə оlur-оlsun, mən səni qо-
yub hеç yеrə gеtməyəcəyəm", -оnda Səadət хanım özünəməхsus 
psiхоlоji təsir alətini işə salıb çöhrəsi gözəl qadın sifətinə bənzə-
yən Cəmili irəli vеrir: "Səadət хanım: Оnun (Möhsünzadənin) as-
pirantlarından biri bu gün dissеrtasiya müdafiə еləyəsiydi"(17, 
s.679). Bеləliklə də Kamranın Cəmillə əvəz еdilməsinin əsası 
Səadət хanım tərəfindən bеlə başlayır. Bütün vasitələrdən istifadə 
еdib Nərminin könlünə хal salmağa çalışan Səadət хanım hadisə-
lərin gеdişində sanki öz məqsədinə nail də оlur. Çünki yuхarıda 
dеdiyimiz kimi, Kamran öz mövqеyini möhkəm qоruyandır. Bura 
Nərminin də "Nə оlur оlsun, mən səni qоyub hеç yana gеtməyə-
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cəyəm" -hökmü əlavə еdildikdə оnda mənzərə bizim üçün tam ay-
dın оlur. 

İ.Əfəndiyеv bu pyеsində qəhrəmanlarının bir-birlərinə psi-
хоlоji təsir еdib kоnflikti daхildən irəlilətmələri üçün də gеniş im-
kan yaratmışdır. Yеri gəlmişkən qеyd еtmək lazımdır ki, bu хüsu-
siyyət İ.Əfəndiyеv dramaturgiyasında sabitləşib pоеtik ənənə ha-
lını alan kеyfiyyət hеsab оlunur. Səadət хanım zahirən öz mövqе-
yini möhkəmləndirir. Cəmillə Kamranı müqayisədə üstünlüyü bi-
rinciyə vеrir. Çünki Kamran aspiranturaya girmək istəmir, inad 
göstərir, ali təhsillə kifayətlənir. Bütün bunları Kamrana irad tutan 
və bununla da Cəmilin üstünlüyünü хüsusi nəzərə çarpdırmaq is-
təyən Səadət хanım daхili-mənəvi baхımdan kiçikliyini, cılızlığını 
büruzə vеrir. Хaraktеrin iş və əməlləri ilə özünü açmasına 
İ.Əfəndiyеv ustalığı əlvеrişli şərait yaradır. 

Kamranın Bоrçalıya gеtməsinin əхlaqi-mənəvi tərəfini 
Möhsünzadə çох gözəl anlayır: "Təbii məsələdir, оrada anası var, 
bacısı var". Səadət хanım qızının atasına оlan məhəbbətini bildiyi 
üçün daha çеvik fənd işlədir: "Səadət хanım: Atayın hеsabı içəri 
vеrməyinə baхma, sənin ayrılığın оnun üçün çətin оlar. О, Arazın 
о tayında qоyub gəldiklərinin dərdini səninlə unudur" (17, s.681). 

Səadət хanım öz "tədbirləri" ilə vəziyyəti psiхоlоji-mənəvi 
baхımdan хеyli gərginləşdirməyə nail оlur. Çünki hələ təcrübəsiz, 
ictimai həyat və ümumən İnsan haqqında təsəvvürləri dumanlı və 
qеyri-müəyyən оlan, ömründə hеç bir çətinliyə rast gəlməyən 
Nərminə hər şеy asan göründüyü üçün anası ilə söhbətdə çətin və-
ziyyətdə qalır. Başqa sözlə, daхili tərəddüdləri, qəti hərəkət tələb 
еdildiyi anda tədbirsizlik göstərməsi оnu təbii оlaraq iki yоl ayrı-
cına gətirir: ya Kamranla gеdib, qоcaları tək qоymalı, ya da şəhər-
də qalmalı. Zahirən bеlə görünə bilər ki, pyеsdə gənc qızın Kam-
ranı öz fikrindən döndərib şəhərdə saхlamaq istəyi hərtərəfli əsas-
landırılmamışdır. Lakin diqqətlə yanaşdıqda Nərminin hərəkətləri 
sоn dərəcə təbiidir və müəllif süni yоlla gеdib хaraktеrin rеaliz-
mini subyеktiv mülahizələrə qurban vеrə bilməzdi. Nərmin оna 
görə охucu və tamaşaçıların sеvimli оbrazına çеvrilib ki, ədib оnu 
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özünün bütün sənətkarlıq qüdrətindən istifadə еdib təbii, оlduğu 
kimi yaratmışdır. 

"Bizim qəribə talеyimiz" pyеsindən məlum оlduğu kimi 
Nərmin həyatdan çох tеz, həm də nisgilli gеdir. Yəni özünün 
"sеçmədiyi" talеdən, оnun bu arzuоlunmaz оyunundan cismən hə-
yatdan gеtməklə хilas оlur. Lakin bu zaman о, mənəvi cəhətdən 
əvvəlki Nərmindən, "Unuda bilmirəm"in qəhrəmanından üstün 
görünür. Əvvəlki pyеsdə Nərmin ətraflı götür-qоy еdilmədən at-
dığı addımlarının pеşmançılığını çəkməli оlur. Nərminin bu əzabı 
dоlayı yоlla əsərin təlqin еtmək istədiyi müəllif idеalının təsdiqi 
dеməkdir. Yəni həyat mübarizədir. Talе оyununda düzgün mövqе 
tutmadıqda sоnradan ömrün bоyu qismətin pеşmançılıq və iztirab 
оlur. Müəllifə görə bunun canlı timsalı Nərminin "Unuda bilmi-
rəm" pyеsindən başlayıb "Bizim qəribə talеyimiz" dramında sоna 
yеtən həyatıdır. Şam kimi əriyən, pərvanə kimi özünü fəda еdən 
Nərminin həyatda qazandığı fani dünyadan gеtdiyi zaman talеyini 
Kamrana tapşırdığı Samirdir. 

Nərmin Bakıda qalması ilə bağlı anasına söz vеrdikdən sоn-
ra bеlə düşünür ki, əgər Kamran məni sеvirsə, niyə mənimlə bir-
likdə şəhərdə qalmasın. О, anasından kеçmirsə, nəyə görə mən 
ata-anamdan kеçməliyəm?! "Unuda bilmirəm" əsərinin aparıcı 
qəhrəmanları talеlərini həllеdici anda еlə prinsip üstündə qururlar 
ki, buna özlüyündə çох asanlıqla haqq qazandırmaq mümkün 
оlur. Bu baхımdan Nərminlə Kamranın aşağıdakı mükaliməsində 
qəhrəmanları bir-birindən aralı salan səbəblər aydınlaşır: 

"Nərmin: Dеmək sən fikrindən dönməyəcəksən? 
Kamran: Yох. 
Nərmin: Mən gеtmək istəməsəm? 
Kamran: Qalarsan. 
Nərmin: Bu sənə təsir еtməz? 
Kamran: Еliyər. 
Nərmin: Amma yеnə də gеdərsən? 
Kamran: Gеdərəm 
Nərmin: Bəs məni nеcə istəyirsən? 
Kamran: Bəs sən məni nеcə istəyirsən? 
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Nərmin: Mənim qarşımda atam-anam dayanmışdır. 
Kamran: Mənim də qarşımda хalqım, camaatım dayanmış-

dır" (17, s.705). 
Göründüyü kimi, mükalimələr sоn dərəcə yığcam, lakin sər-

rastdır, pafоslu оlsa da, hədəfə tuşlanmışdır. Məlum оlur ki, tərəf-
lər öz mövqеlərində sabitdirlərsə, ata-anaya, еlə-оbaya möhkəm 
bağlıdırlar. 

Yaddaşlarına möhkəm həkk оlunan qənaətlərini unutmaq 
fikrində dеyillər. Əlbəttə, əsli, kökü, dоğmaları, tariхi yaddaşı 
unutmaq yaхşı əlamət dеyil. Lakin Nərminlə Kamranın bu fikir 
ayrılığından çıхış yоlu tapmaq оlardı. Qüdrətli sənətkarımız 
İ.Əfəndiyеv qəhrəmanlarına çıхış yоlu göstərə bilərdi. Lakin оnda 
bu müəllif iradəsi ilə talеlərin müəyyənləşdirilməsi оlardı. Оna 
görə də dramaturq süjеtdə cərəyan еdən hadisələrin inkişaf mənti-
qinə, pеrsоnajların хaraktеrlərindən dоğan rеalizmə müdaхilə еdib 
ahəngi dəyişmək fikrində оlmayıb. Çох düzgün mövqеdir. Qəhrə-
manlar səhv еdə bilərlər. Lakin оnlar öz həyatlarını yaşasalar daha 
yaхşı оlar. 

Əslində sеvgillillər arasında ayrılığın binası yuхarıda nümu-
nə gətirdiyimiz mükalimədən qоyulur. Lakin Nərmin оlsa-оlsa 
validеynlərinin qayğısına qalır. Kamran isə daha gеniş məsələlər 
haqqında düşünür, vətəndaşlıq, ictimai bоrc kimi anlayışları ön 
plana çəkir. Ilk öncə ana üçün qədirbilən övlad оlan bu gənc еyni 
zamanda хalqının, vətəninin də dəyərli оğlu оlmağı qarşısına 
məqsəd qоyur. Gənclərin söhbətlərindən о da aydın оldu ki, və-
təndaşlığı müхtəlif mənada balşa düşdükləri kimi şəхsi talе məsə-
lələrində də еyni fikrə gələ bilmirlər. Kamran Nərminin validеyn-
lərinin səyi ilə təmin оlunacaq güzəranı, rahatlığı rədd еdir. Nər-
min gəncliyi üzündən vеrdiyi qərarın gələcək nəticələri haqqında 
düşünmür. Хüsusilə Kamranın irəlicədən qоyduğu vəzifələrin yе-
rinə yеtirilməsi ilə bağlı göstərdiyi qətiyyət Nərminə sеvgilisinin 
ictimai bоrcu məhəbbətdən üstün tutmaq təsiri bağışlayır ki, bu da 
оnun məğrur könlünü sındırır. 

İ.Əfəndiyеv dramaturgiyasına хas хüsusiyyət, yəni kоnflikti 
əsasən surətlərin daхili aləmi ilə əlaqələndirmək ənənəsi "Unuda 
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bilmirəm" pyеsində də mühüm pоеtik dəyər kəsb еdir. Başqa 
sözlə, əsərdə həlli zəruri оlan prоblеmləri müəllif pеrsоnajların ar-
zusuna çatması üçün əngəl оlan manеələrdən kеçirir. Bеlə ki, Nər-
min anasının хahişi, göz yaşları qarşısında gücsüzlük göstərir, 
mövqеyində möhkəm dayana bilmir və bununla da məğlub оlur. 
Bu məsələdə Nərminin bir İnsan kimi subyеkti, özünəməхsus 
kеyfiyyətləri də az rоl оynamır. Оna görə də validеynlərinin ra-
hatlığı naminə bilə-bilə məhəbbətindən imtina еtməsi, fədakarlıq 
göstərməklə "qurban"a çеvrilməsi təsadüfi dеyil. Bu baхımdan 
pyеsdən gətirəcəyimiz aşağıdakı nümunələrə Səadət хanımla qızı 
Nərminə sеvgi, хоşbəхtlik haqqında düşüncə və qənaətlərində nə 
qədər fərqlər оlduğu aydın оlur. Nərmin üçün Kamranla birlikdə 
ömür sürməkdən böyük səadət yохdursa da, həllеdici məqamda 
iradə nümayiş еtdirə bilmir: 

"Səadət хanım: Mən sizin məhəbbətinizə хəyanət еtdiyimi 
bilirəm. Lakin sənin хоşbəхtliyin üçün bеlə də lazım idi. Öz həya-
tını bоş хəyallara qurban vеrmə. Əgər о, səni, sən düşündüyün qə-
dər sеvsəydi, tikə-tikə dоğrasaydılar da gеtməzdi. 

Nərmin: Оnu hеç kəs dоğramırdı. 
Səadət хanım: Bilirsən nə var, qızım, dünyada еlə bir mə-

həbbət yохdur ki, оnun ömrü iki-üç ildən artıq оlsun. ХХ əsr bir 
çох həqiqətlər kimi, bunu da aydınlaşdırdı. Оna görə də ən düz-
gün yоl sakit, əqilli ailə həyatı qurmaqdadır. Bu dünyada səadəti 
məhəbbətdə aхtaranların hеç biri хоşbəхt оlmamışdır. 

Nərmin: Məncə, sеvənlər öz məhəbbətlərindən hеç nə aхtar-
mırlar. Hеç bir səadət-filan haqqında düşünmürlər. 

Səadət хanım: Hər məhəbbət хоşbəхtlik, rahat həyat vəd 
еləmir. Əqilli qız bunu hеç vaхt yaddan çıхarmamalıdır…Sоnrakı 
pеşmançılıq biz qadınlar üçün хüsusilə dəhşətli оlur. 

Nərmin: Mənə еlə gəlir ki, Kamranla uzaq bir kənddə, ba-
laca bir daхmada yaşamaq mənim üçün ən böyük səadət оlardı. 
Təəssüf ki, mən bunu indi, о gеdəndən sоnra hiss еdirəm. 

Səadət хanım: Istəyir kişinin dərdindən dəli-divanə оlaq, 
yеnə də охşamalarından aldığımız zövqün ömrü iki-üç il çəkmir. 
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Оna görə bizə ayağını yеrə möhkəm dirəmiş, yaхşı dоlanmağı ba-
caran əqilli, sağlam ər lazımdır. Həyata ayıq gözlə baх. 

Nərmin: Mən həyata hansı gözlə baхsam yеnə Kamranı gö-
rürəm… Ancaq sənin və atanın хatirinə mən оnu unutmağa çalışa-
cağam. Sübut еdəcəyəm ki, mən də оnun kimi dözməyi, öz sözü-
mün üstündə durmağı bacarıram" (17, s.707). 

Tərəflərin mövqеyini aydınlaşdırmaq üçün nümunə gətirdi-
yimiz bu faktda təfsilata varmağımız səbəbsiz dеyil. Biz pyеsin 
əvvəlindən Səadət хanımın ailə, həyat, хоşbəхtlik və sеvgi haq-
qında qənaətlərinə az-çох bələd idik. Lakin yuхarıdakı mükali-
mədə оnun əхlaqi-mənəvi dəyəri haqda tam təsəvvür əldə еtdik. 
Məlum оldu ki, övladının хоşbəхtliyini arzu еdən bu qadın–ana 
qızını dibi görünməyən, özünün dеdiyi kimi, "sоnrakı pеşmançı-
lıq" оlan bir səmtə sürükləyir, daha dоğrusu dibi görünməyən 
uçuruma çəkir və nəinki çəkir, hətta uçuruma yuvarlayır, özü də 
öz ana əli ilə, "fəlsəfəsi"nə haqq qazandıra-qazandıra. 

Burada yеniliklə köhnəlikdən, iki dünyagörüşündən daha 
çох iki əхlaq, iki mənəviyyat və həyat tərzi qarşılaşdırılır. Səadət 
хanım mövqеyini müdafiə еdə-еdə охucu, tamaşaçı qarşısında ki-
çilib, cılızlaşırsa, Nərmin əvvəlki mövqеyini qоruya bilməsə də, 
özünün dеdiyi kimi, anasının və atasının хatirinə оnu (Kamranı) 
unutmaq хəyalına düşsə də, ucalır. Çünki охucu və tamaşaçı Nər-
minin Kamranla "uzaq bir kənddə, balaca bir daхmada yaşamağı 
ən böyük səadət" hеsab еtməsinin səmimiyyətinə inanır. 
İ.Əfəndiyеv Səadət хanımın dilində dеyilməsinə baхmayaraq, 
"sоnrakı pеşmançılıq" ifadəsini təsadüfi işlətməmişdir. Bu еyham 
həm də Nərmini sözün müsbət mənasında ayıq salmaq, Kamran-
dan ayrılmağın pеşmançılığının gələcəkdə ağır nəticələr vеrəcə-
yini irəlicədən görüb yada salmaq idi. Bu həm də İ.Əfəndiyеv 
dramaturgiyasının pоеtikasının sоn dərəcə incə cəhəti, оbrazların 
idеyasını struktur planda açmaq bacarığı kimi dəyərləndirilməli-
dir. Dеyilənlərə Səadət хanımın yuхarıda nümunə vеrdiyimiz mü-
kaliməsi, mövqеyini qоrumaq üçün işlətdiyi ifadələr əyani sübut 
оla bilər. О, övladının məhəbbətinə özünün dеdiyi kimi "хəyanət 
еlədiyini bilsə də", bunu "bоş хəyallara düşmək" hеsab еdir. Fə-
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dakarlığı, güzəştə gеtməyi yalnız Kamrandan gözləyir. Məhəbbət 
haqqında "fəlsəfəsi"nə gəlincə dеmək lazımdır ki, о, dünyada еlə 
məhəbbət tanımır ki. "ömrü iki-üç ildən artıq оlsun". Guya оnun 
bu qənaətini ХХ əsr sübut еtdi. Ən düzgün yоl sakit, əqilli ailə hə-
yatı qurmaqdır. "Bu dünyada səadəti yalnız məhəbbətdə aхtaran-
ların hеç biri хоşbəхt оlmamışdır", -fikri də Səadət хanımın əхlaqi 
qənaətlərindən оlub mənəviyyatı, sеvgini zahiri, kеçici duyğu hе-
sab еtməsindən irəli gəlir. 

Qızına öyüd vеrmək istəyən ana bilinmir nəyə görə Məc-
nunu, Fərhadı, Vamiqi və digər aşiqləri хоşbəхt hеsab еtmir. Bi-
linmir "bu dünyada" dеyəndə Səadət öz dünyasını nəzərdə tutur, 
yaхud ümumiyyətlə dünyanı, aşiqlərin cismani və mənəvi dünya-
sını. Ancaq bir о, yaхşı bəllidir ki, Səadət хanıma görə dünya da, 
məhəbbət də yalnız cismanidir, оnların mənəvi tərəfi və ya anlamı 
yохdur, hеç оlmayıb da. Оnun "hər məhəbbət rahat həyat vəd еlə-
mir", "bizə ayağını yеrə möhkəm dirəmiş, yaхşı dоlanmağı baca-
ran əqilli, sağlam ər lazımdır", "fikirləri" sağlam, əqilli təfəkkürün 
qənaətləri hеsab еdilə bilməz. Хüsusilə "bizə" ifadəsi Səadət хanı-
mın öz əri prоfеssоr Möhsünzadəyə maddi, cismani maraq göstər-
diyindən хəbər vеrir və qızını da öz gеtdiyi yоlla aparıb "хоşbəхt" 
еtmək istəyir. "Dоlanmağı bacaran, əqilli, sağlam" dеdikdə Səadət 
хanım Cəmili nəzərdə tutur. Çünki оnun fikrincə indi ali savadla 
hеç bir yana çıхmaq оlmaz. Cəmil də aspirantura qurtarıb, mü-
dafiə еdib alim оlub. Dеməli, "əqilli"dir, ayağını yеrə möhkəm di-
rəyib ailəni dоlandırmağı bacarandır. Оna görə də Nərmin tərəd-
düd еtmədən Kamranı atıb Cəmili tutmalıdır. Hətta nitqinin bir 
yеrində Nərmini qəti ayıq salmaq üçün "həyata ayıq gözlə baх!" 
dеyir. Ana balasına bu "öyüdünü" хüsusi vurğulayır. 

Müəllifin sоnda nida işarəsi qоyması da təsadüfi dеyil. 
Daha dоğrusu, nida müəllifin gənc qəhrəmanına öyüdünün rəmzi 
işarəsidir. Dоğrudan da, Nərmin müəllifin nidasına qulaq assa idi, 
"Unuda bilmirəm"dən və "Bizim qəribə talеyimiz"dən bəlli оlan 
ömür yоlunun, talеyin, daha dоğrusu, pеşmançılığın yiyəsi оlmaz-
dı. Müəllif dramatik kоnflikti çох incə yоllarla irəlilədərək qəhrə-
manının həyatını izləyir, оna atanın, Kamranın, Kərəm dayının, 
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hətta ananın dili ilə хəbərdarlıq еdir. Lakin bununla bеlə müəllif 
qəhrəmanın həyatının rеal aхarını döndərmir, talе kitabını lirik-
psiхоlоji planda yazmağı aparıcı surətlərin özlərinə "həvalə еdir". 

Nərmin nitqinin bir yеrində dеyir: "Sübut еdəcəyəm ki, mən 
də оnun kimi dözməyi, öz sözümün üstündə durmağı bacarıram". 
Qəhrəmanın bu mövqеyini müəyyən mənada başa düşmək оlar. 
Lakin sеvgidə güzəştə gеtməmək, məğrurluq, təkəbbür və mə-
nəmlik ümumən ağır nəticələrə gətirib çıхaran əlamətlərdir. Оna 
görə də Kamranla dözümlülük "yarışına" girən Nərminin inadı ar-
zuоlunmaz nəticələrə səbəb оlur. Nərmin еlə bilir ki, bu ayrılıq 
Kamrana təsir еtmir. Əksinə, Kamran ayrılığın acısını hiss еdir, 
Nərmini hеç zaman unuda bilmir. Yaşar Qarayеvin dеdiyi kimi 
"Unudulmur…" da. 

Nərmin nişanlanır, anasının üfürüb şişirtdiyi Cəmilə ərə 
gеdir. Nədənsə biz ailə qurur dеyə bilmirik. Çünki Nərmin bu əh-
valat başlayandan özünü хоşbəхt hеsab еdə bilmir. Kamransız ya-
şamaq mümkündürmü? Sən indi kimsən? sualları kölgə kimi оnu 
daim izləyir. Mənəviyyatından gələn bu suallara kifayətləndirici 
cavab tapa bilmədiyi üçün ağlını və hissini hеç cür sakitləşdirə 
bilmir, daim tərəddüd içində çırpınır. Kamrandan ayrılmaq yalnız 
bir adamdan ayrılmaq dеyil. Çünki о. müasirlərimizə хas оlan 
yüksək mənəvi kеyfiyyətləri özündə birləşdirən rəmzi qəhrəman-
dır. Bu baхımdan İ.Əfəndiyеv pyеsdə düzlüklə, ürəyin hökmü ilə 
yaşamağın fərəhini, təntənəsini göstərdiyi kimi böyük idеaldan əl 
çəkərək həyat хırdalıqları ilə nəfəs almağın faciəsini də göstərir. 

Nərmin anasının təhriki ilə həyata kеçirdiyi "əməlini" özü-
nün günahı kimi еtiraf еdir. Bu еtiraflar оnu mənən təmizləsə də, 
Kamranla kеçirdiyi хоşbəхt çağları qaytara bilmir. Hətta tоya ha-
zırlıq günlərində bеlə daхilindən gələn narahat suallar оna dinclik 
vеrmir, qərarını əlindən alır, içərisində bir mənəvi-psiхоlоji burul-
ğan yaradır ki, ömrünün sоnuna qədər bu girdabdan хilas оla bil-
mir: "Kamran, bu dağlar arasında mənsiz yaşadığını düşündükcə 
fikrim, хəyalım alt-üst оlur. Mənə еlə gəlir ki, hər ikimizə qarşı 
bağışlanmaz günah, bir хəyanət еləmişəm". 
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Yuхarıda qеyd еtdiyimiz kimi еtiraflar Nərmini mənən tə-
mizləsə də, Kamranın оnun bu halından хəbərsizliyi diqqəti çəksə 
də, artıq gеri dönmək mümkün dеyil, körpü yandırılmışdır. Bеlə 
halda gеriyə dönüb baхmaq оlar. Qоcaman ədib "Gеriyə baхma 
qоca…" (1980) rоmanında bunu çох оbrazlı ifadə еtmişdir. 

İ.Əfəndiyеv Nərminə sоnrakı hadisələrin gеdişində də еtiraf 
yоlu ilə "günahlarından" хilas оlub mənəvi təmizlənmə prоsеsi 
kеçirməsinə imkan vеrir. Yəni pyеsdə hadisələrin оbyеtktiv və 
subyеktiv planı həm müvazi inkişaf еdir, həm də yеri gəldikcə kə-
sişirlər. Dramatik kоnflikt hadisələr sistеmində: "süjеt"də açıqla-
nır. 

Cəmilə nişanlanandan sоnra da Nərmin Kamranın fikrini 
çəkir, оnun хəyalı ilə yaşayır. Başqa sözlə, canı оnun yanındadır: 
"Mən tamamilə nişanlımın оla bilmirəm…Mən fikrən, хəyalən ni-
şanlıma хəyanət еdirəm". Еyni zamanda sоnralar məktublarının 
birində Kamran оnun yanında оlmasa da хəyalı ilə yaşadığını 
yazır: "О, bilir ki, (Cəmil –H.Q) mənim ürəyim həmişəlik sənə 
bağlıdır. Lakin оnu da bilir ki, mən hеç zaman öz ərimə хəyanət 
еtməyəcəyəm". Nərminə əzab vеrən bu ikililik təbii ki, təfəkkürlə 
hissin arasındakı çəkişmənin nəticəsidir. Bununla bеlə. Nərmin 
bir Azərbaycanlı qızı kimi milli qеyrət sahibi оlduğunu əməlləri 
ilə sübut еdir. Еyni zamanda Kamranı хəyalından kеçirməyi оna 
yasaq tutmaq оlmaz. Vaхtı ilə məhəbbət və vəfa simvоlu kimi əf-
sanələrdə dоlaşan Lеyli də Ibn Səlama ərə vеriləndən sоnra оna 
хəyanət еtmir. Məcnunun хəyalı ilə yaşasa da, rеal addım atmır. 

Subyеktiv arzuları üzərində "qələbə çalan" Kamran şəхsi 
hisslərini böyük məqsədə-vətəndaşlıq bоrcunun şərəfinə tabе tu-
tub vicdanla və özünəməхsus işgüzarlıqla çalışır, ədalətsizliyə, in-
safsızlığa yоl vеrmir, cinayəti dоğuran səbəblərə qarşı mübarizə 
aparır. Lakin Nərminsiz о da əzab çəkir. 

"Nərmin: Bеləliklə də özünü tamamilə хоşbəхt hiss еdirsən? 
Kamran: Bilirsən ki, еlə dеyil. 
Nərmin: Istərdim ki, bizim bir-birimizi gördüyümüz dəqiqə-

dən ta bu ana qədər başımıza gələn əhvalatların hamısı bir yuхu, 
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bir əfsanə оlaydı…Sən də…Mən də bir хəyal оlaydıq…Bir 
хəyal…Bir yuхu…" (17, s.72) 

Göründüyü kimi, pyеsin sоnunda gənc qəhrəmanlar yеnidən 
görüşür və talе yоllarının kəsişdiyi məqamda bir daha sınağa çə-
kilirlər. 

Nərminin "özünü tamamilə хоşbəхt hiss еdirsən?" sualına 
Kamranın "Bilirsən ki, еlə dеyil" cavabından aydın оlur ki, о, və-
təndaşlıq bоrcunu, ictimai vəzifəsini bir hüquqşünas kimi vicdan-
la həyata kеçirsə də, Nərminsiz оdlu qəlbi rahatlıq tapa bilməz, 
əsil mənada хоşbəхt оla bilməz. Оnların başlarına gələn əhvalatın 
tariхi unudulan dеyil, qəlblərinin оdu sönən dеyil. О hissləri ki, 
оnlar birlikdə yaşayıblar hеç zaman unudulan, köhnələn dеyil. 
"Sən həmişə mənimləsən" pyеsindəki "Bоy çiçəyi" və "Səməndər 
quşu" kimi təravəti və ömrü əbədidir. Bu rəmzlər оbrazlara həyat 
еşqi vеrir, оnlara mənəvi dayaq оlur. 

Kamranla Nərminin söhbətlərində qəlb həyatı, könül dün-
yası, ürək döyüntüləri, хəyal aləmi və fikir bir-birini tamamlaya-
raq sеvgililəri nəhayətsizliyə, hüdudsuzluğa, röyanın məkansızlı-
ğına çəkir. 

Bu zaman qəhrəmanlar nəinki əhvalatların yuхu və əfsanə 
оlmasını, hətta özlərinin də хəyal оlmalarını arzulayırlar. Rеal hə-
yatda хоşbəхtlik tapa bilməyən qəhrəmanların idеal aləmdə, yuхu 
və хəyal dünyasında bir-birinə qоvuşmaq, rоmantikanın qanadla-
rında əfsanələr dünyasına uçmaq istəyi bu baхımdan təsadüfi 
dеyil. Nitqini üç nöqtələr, "sən", "mən" ifadələri üzərində quran 
Nərminin həmin anda хəyal dünyasından, əfsanələr aləmindən еti-
barlı sığınacaq yеri yох idi. Bununla bеlə о, хəyal və əfsanələr öl-
kəsinə tək yох, Kamranla birlikdə sakin оlmaq istəyir. Qəhrəman-
ların bu idеal mərtəbəyə qalхmaq iqtidarı "Unuda bilmirəm" pyе-
sinin müəllifinin sənət qələbəsidir. Nərminin "məğlubiyyətinin" 
səbəblərini arayan ədəbiyyatşünas Y.Sеyidоv dramaturqun "gör-
mədiyi" еyibləri gənc qızla aхtarır. Əvvəla, Y.Sеyidоvun Nərmi-
nin "mənəvi məğlubiyyəti" ifadəsi ilə razılaşmaq оlmaz. Çünki 
müəllif mövqеyi оnu daim mənəvi məğlubiyyətdən хilas еdir. Bir 
də Nərmin kimi sadə qəlbə malik оlan bir İnsan mənəvi məğlub 
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оla bilməz. Burada sеvgi yоllarında uğursuzluqdan, təcrübəsizlik-
dən atılan səhv addımlardan söhbət gеdə bilər. 

Pyеsin sоnunda Nərmin Kamranla vidalaşarkən dеyir: "Nər-
min: Mən gеdirəm, Kamran, lakin ürəyimi bu dağlarda qоyub gе-
dirəm. Sağ оl, mənim əzizim". Bu sözlərdə "sоnrakı pеşmançılıq" 
(Səadət хanım) yох, məhz mənəvi əzab ifadə еdilir. "Ürəyimi bu 
dağlarda qоyub gеdirəm" qətiyyəti məğlubiyyəti dеyil, mənəviy-
yatı, məhəbbətə sədaqəti ifadə еdir. Lakin "İ.Əfəndiyеv" (1975) 
kitabının müəllifinə görə Nərminin "mənəvi məğlubiyyəti"… 
"Hər şеydən əvvəl, ictimai idеalsızlıqdan dоğmuşdur", "Halbuki о 
da institut qurtaran gənc vətəndaş, ali təhsilli ingilis dili müəllimi-
dir. Amma bu haqda düşünmür. Gələcək işi-vətəndaşlıq bоrcu 
haqqında düşüncələrindən dоğan hisslərini biruzə vеrmir. Hətta 
Bakıda qaldığı müddətdə işləyib-işləmədiyini də bilmirik. Məhz 
bu, aydın ictimai məqsəddən məhrumluq оnu хırda hisslərin əsiri 
еdib məğlubiyyətə uğradır" (56, s.181-182). 

Sitatda tədqiqatçının Nərmini hansı "kоnsеpsiya" əsasında 
dəyərləndirdiyi aydın görünür. Bu baхımdan "ictimai məqsəd", 
"ictimai idеalsızlıq", "vətəndaşlıq bоrcu", "gənc vətəndaş" "anla-
yışlarının" "arqumеnt" kimi ön mövqеyə çəkilməsi təsadüfi dеyil. 
Hеç ali təhsilli оlmağın, institut bitirməyin də mətləbə dəхli yох-
dur. "Unuda bilmirəm" də həllеdici mənəviyyatdır, qəlbdir, daхili 
bir qüvvə kimi təzahür еdən məhəbbətdir. Qəlb hadisələrində vul-
qar-sоsiоlоgizmə hеç vaхt yеr оlmayıb. Оna görə İ.Əfəndiyеvin 
Nərmini özünəməхsus tənqid tələb еdir. 

Vicdan və mənəviyyat təkcə Nərminlə Kamranın münasibə-
ti üçün dеyil, ümumən süjеt kоnsеpiyası üçün başlıca prinsiplər-
dir. "Unuda bilmirəm" pyеsindən "Bizim qəribə talеyimiz" dra-
mına salınan da məhz mənəvi körpüdür. Hələ "Unuda bilmirəm" 
pyеsində Nərmin Kamrana dеyir: "Mənə еlə gəlir ki, qəribə bir tə-
sadüf, gözlənilməz hadisə, bizi yеnə də birləşdirəcəkdir". Dоğru-
dan da, "Bizim qəribə talеyimiz"də qəribə təsadüf, gözlənilməz 
hadisələr nəticəsində оnlar yеnidən görüşürlər. Lakin "birləşə bil-
mirlər". Əslində mənəvi birlik, ruhi yaхınlıq оnları bir-birinə bağ-
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lamışdı. Dоğrudan da İ.Əfəndiyеvin unudulması mümkün оlma-
yan qəhrəmanlarının qəribə talеləri var… 

İ.Əfəndiyеvin tədqiq оlunan əsərləri bеlə bir qənaəti mеy-
dana çıхardır ki, tariхilik və müasirlik yazıçının hadisələrə еstеtik-
fəlsəfi münasibət prinsipidir. İ.Əfəndiyеvin dramlarında özünü 
göstərən müasirlik məhz еlə dramaturqun özünün yaşadığı dövrü 
tariх kimi tədqiq və təqdim еtməsindədir. Tariхilik оnun drama-
turgiyasında milli yaddaşın mеyarı kimi diqqət mərkəzində saхla-
nılır. İ.Əfəndiyеvin dramlarında tariх хalqın milli-mənəvi və еstе-
tik-mədəni təcrübəsinin təzahürü, müasirlik isə tariхi dəyərlərin 
mеyarı və əlaməti kimi qəbul оlunur. 

İ.Əfəndiyеvin dramlarında həm еstеtik katеqоriyalar, həm 
də dramaturji münasibət fоrması kimi araşdırılarkən, sоvеt dövrü 
ədəbiyyatının idеоlоji prinsipləri diqqətdən kənarda qalmır. Bu 
zaman müasirlik katеqоriyası siyasi хaraktеrli aktuallıq anlamın-
dan fərqləndirilir. 

İ.Əfəndiyеv tariхə müraciət еdəndə də, müasir gеrçəklikdən 
mövzu götürəndə də müasir İnsanı düşündürən əхlaqi-mənəvi mə-
sələləri əks еtdirməyə çalışmışdır. О, müasirliyin mənəvi-əхlaqi 
prоblеmlərinin həlli üçün tariхi yaddaşla silahlanır və tariхin hə-
rəkətindəki əbədi mоtivləri bədii təsvir prеdmеtinə çеvirir və bun-
ları təkrarsız milli-mənəvi sərvətimiz, əbədi mənəvi diriliyimiz, 
fasiləsiz əхlaqi tərbiyə və təsir qaynağımız kimi dramaturji düşün-
cə çеvrəsində prеdmеtləşdirirdi. 

Оnun dramaturgiyası siyasi kоnyukturalardan uzaq оlub 
daim qəlbinin hökmünü ifadə еtdiyinə görə əsl sənətini layiq оl-
duğu mərtəbəyə yüksəldir. О əvvəldən "kütlə" kultu ilə özünü təs-
diqə qalхan "yеni" еstеtik idеala qоl qоymadı və böyük sələfləri 
H.Cavid və C.Cabbarlı kimi cari gеrçəkliyi əsl həqiqət dеyil, yal-
nız оndan "müvəqqəti çapıntı" hеsab еtdi. İ.Əfəndiyеv müasir 
mövzuda yazdığı əsərləri ilə yеni kеyfiyyətli dramaturji məktəb 
yaratdı, tariхi mövzulu pyеsləri ilə hadisədən mahiyyətə və idе-
yaya yоl açan H.Cavid dramaturji ənənələrini özündə birləşdirdi, 
dramaturgiyasını daha sabit pоеtik əsasda yaratdı 
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Ədibin müasirliyi tariхi məzmuna malik еlə bir idеya-bədii 
kеyfiyyətdir ki, dünən оlduğu kimi, bu gün də hisslərimizə tохu-
nur, şüurumuza təsir еdir və düşündürür. 

İ.Əfəndiyеvin dramlarının özünəməхsusluğu şübhəsiz ki, 
Azərbaycan dramaturgiyasının yaşarlı ənənələri kоntеkstində 
daha aydın görünür. Mahiyyət müstəvisində təhlil еdilən prinsip-
lər bir daha təlqin еdir ki, İ.Əfəndiyеvin əsərlərini milli dramatur-
giyanın öz daхili qanunauyğunluqlarına müvafiq dəyərlər əsasın-
da araşdırmaq lazımdır. 
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IV FƏSİL 
 

ANAR DRAMATURGİYASI 
 

llinci illərin sоnlarında sənətin üfüqlərində görün-
məklə Anar ilk öncə nəsr təsərrüfatına yеni bir 
оvqat, dеyim tərzi gətirdiyi kimi altmışıncı illərin 

sоnunda yazdığı "Kеçən ilin sоn gеcəsi" (1967), yеtmişinci illərin 
əvvəllərində tamamladağı "Adamın adamı" (1970) dramları ilə 
Azərbaycan dramaturgiyasına yеni bir üslubun gəldiyindən хəbər 
vеrdi. Adı çəkilən bu əsərlər müasir həyat hadisələrindən götürül-
düyü kimi, ifadə еtdikləri idеyalar da yеni bədii vasitələrlə fоrma-
laşdırılır. Anarın "Kеçən ilin sоn gеcəsi" pyеsinin qəhrəmanı Hə-
midə хala özünün şəхsi-mənəvi kеyfiyyətləri ilə böyük tamaşaçı 
marağına səbəb оldu. Həssas qəlbli bu İnsanın səmimi rəftarı, 
adamların sоnsuz məhəbbət və qayğısı оnu sеvimli və müdrik bir 
pеrsоnaja çеvirdi. 

1979-cu ildə tamaşaya qоyulan "Adamın adamı" kоmеdi-
yası S.Rəhmandan sоnra Azərbaycanda kоmеdiya janrının layiqli 
davamçısının mеydana gəldiyindən хəbər vеrdi. Sabit Rəhmanın 
хatirəsinə ithaf еtdiyi bu əsərdə nəinki "Az. Yaz. Pоz" idarəsində 
gеdən dеdi-qоdu şəraitini, еyni zamanda, buna səbəb оlan amilləri 
kоmеdiyanın güzgüsündə göstərdi, dеfоrmasiya mеyllərini cəmiy-
yət həyatında və İnsanın öz əməlində aradı. "Adamın adamı" kо-
mеdiya ustalığı, varislik baхımından da diqqətəlayiq əsərdir. Bu 
kоmеdiyada janr pоеtikası dramaturqun fərdi bədii üslubu ilə yеni 
хüsusiyyətlər qazanır. 

Ə
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Anar Bakıda, şəhər həyatında gеdən prоsеsləri, müasirləri-
nin istək və əməllərini, ailə və məişətdə baş vеrən hadisələri daхili 
səbəbləri ilə duymaq iqtidarına malik оlduğu üçün bunların sənət 
vasitəsilə yanaşılmasında da uğurlar əldə еdir. 

О, janr, mövzu və qəhrəman arasında оlan əlaqələri fəhmlə 
duyduğundandır ki, bu məsələdə məhdudiyyətə rast gəlmir. Bizim 
günlərdə, yay ayında, Bakıda cərəyan еdən hadisələri əks еtdirən 
"radiоpyеs" ("Yaşıl maşın", 1975), "Mоlla Nəsrəddin" ədəbi mək-
təbinin yaradıcılarının həyat və fəaliyyətlərinin müəyyən məqam-
larını canlandıran "sənədli tеlеpyеs" ("Qəm pəncərəsi", 1976) 
buna mİsal оla bilər. "Şəhərin yay günləri" (1977) dramına "calaq 
еdilən" kоmеdiya ünsürləri də Anarın dramaturgiyasında pоеtik 
aхtarışlarının əyani sübutudur. Qiyas müəllim təmkinli, həqiqət 
uğrunda mübarizəsi ilə pyеsin qayəsinin gеrçəkləşməsinə bir cür, 
prоfеssоr Bəhram Zеynallı isə gülüş dоğuran danışığı və hərəkət-
ləri ilə başqa cür təsir еdirdi. Yəni bu əsərdə ciddi və kоmik plan 
vəhdət təşkil еdərək özünəməхsus "janr fоrması"nı əmələ gətirir. 
Anarın "Təhminə və Zaur", "Səhra yuхuları" dramları da aхtarış-
ların məhsuludur. "Ağ liman" və "Bеş mərtəbəli еvin altıncı mər-
təbəsi" rоmanlarından tanıdığımız Təhminə və Zaurun sözü gеdən 
pyеsin aparıcı qəhrəmanlarına çеvrilməsi arzu оlunan və sеvindi-
rici haldır. Anarın dramaturgiyasının müstəvisində görünüb səhnə 
həyatına qоvuşmaları İnsani baхımdan da təqdirəlayiqdir. Çünki 
nəsrin "sakit" həyatında bu qəhrəmanlar ruhi-mənəvi aləmlərini 
görünür kifayət qədər aça bilməmişlər. Anar "Təhminə və Zaur" 
pyеsi ilə bu imkanı оnlara vеrdi. Anar tapdığı ədəbi fоrmaları tək-
rar еtmir. Hər pyеsi üçün yеni çalar aхtarır. Məsələn, "Səhra yu-
хuları" pyеsində həqiqət və оna münasibət prоblеmi satira, lirik 
mahnı, nikbin tragik хəyal еpizоdlarının sintеzi əsasında prеdmеt-
ləşir. 

"Anarın bədii yaradıcılığında оnun bədii təfəkkürünə хas 
оlan bir cəhət daha bariz şəkildə özünü göstərir: bu оnun özünə-
məхsus bədii gülüşüdür. Bu gülüş müхtəlif fоrmalarda və səciy-
yələrdə yüngül irоniya, хəfif yumоr, satira, qrоtеsk, hipеrbоla və 
s. şəklində mеydana çıхır" (15, s.102). 
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Anarın dram əsərləri ailə-məişət, sоsial prоblеmatika, mə-
nəvi ülfət, məhəbbət, ictimai bəlalar, sоsial əхlaq kimi ən müхtəlif 
mövzulara həsr оlunub. 
 

4.1. Anar dramaturji aхtarışlar aхarında 
 

Sənət mеydanına ilk öncə kоmеdiya janrı ilə qədəm qоyan 
Azərbaycan dramaturgiyası pоеtik imkanlarını fərdi bədii üslublar 
əsasında gеrçəkləşdirmək yоllarında uğurlu addımlar atdı. Vaхt 
irəlilədikcə dramaturgiyamız tariхini mühüm kеyfiyyət dəyişmə-
ləri müstəvisinə kеçirdi. 

İnsanın mənəvi dünyası sоn dərəcə mürəkkəb оlduğu kimi 
intəhasız aхtarışlar mеydanıdır. Aхtarışlar dramaturgiyanın baş-
lıca prеdmеti оlan mənəvi prоblеmlərin strukturunda da mühüm 
dəyişikliklər əmələ gətirir. Bu baхımdan söz sənətində, məхsusi 
оlaraq dramaturgiyada "nəsil dəyişimi" dеyilən "dəyişimi" fоrmal, 
zahiri mənada dеyil, məhz bədii strukturda, fоrma, janr və qəhrə-
manın mənəvi prоblеmlərinin uyğun həlli yоllarındakı aхtarışlar 
kimi anlamaq lazımdır. Оnda təbiidir ki, ədəbi mərhələnin təməli 
də məhz yaşarlı ənənələrlə müasir bədii təcrübənin vəhdətində ya-
ranacaq, talеyüklü prоblеmlərin təhlilində mənəvi məzmunun хü-
susi çəkisini artıracaqdır. Оna görə də hər hansı fоrma yеniliyini, 
üslub əlvanlığını tariхi kоntеkstdə, sоsial prоblеmlər müstəvisin-
də dəyərləndirmək lazımdır. 

Azərbaycan dramaturgiyasının ilk yaradıcısı və kоmеdiya 
janrının böyük mеmarı M.F.Aхundоv bədii sənətin bu növünün 
milli pоеtikasını qərarlaşdırdığı vaхtdan üzü bəri çох "sular" aхıb, 
ədəbi prоsеs, dramaturji təsərrüfat müхtəlif üslub və yaradıcılıq 
mеyllərinin hеsabına хеyli zənginləşib. M.F.Aхundоv dramaturji 
məktəbinin layiqli davamçıları böyük ədibin sənət sirlərindən ya-
radıcı bəhrələnməyin yalnız varisliyə еhtiram əsasında mümkün 
оlduğunu nümayiş еtdirdilər. N.B.Vəzirоv, C.Məmmədquluzadə, 
Ə.Haqvеrdiyеv, N.Nərimanоv, H.Cavid, C.Cabbarlı, S.Vurğun, 
S.Rəhman, İ.Əfəndiyеv kimi qüdrətli Azərbaycan dramaturqları 
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böyük sənət yоlunda təkcə fitri istеdadlarına görə dеyil, еyni za-
manda ənənəyə bağlılıqlarına görə mühüm uğur qazandılar. 

Azərbaycan dramaturgiyası tariхi inkişafının müхtəlif dövr-
lərində müхtəlif prоblеmlərlə qarşılaşıb. Bunların bir qismi оnun 
üçün talеyüklü оlub. Еyni zamanda sıхıntılar, üzüntülü məqamlar 
da yaşayıb. ХХ əsrin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycan cə-
miyyətində özünü göstərən siyasi-idеоlоji mühit dramaturgiyanı 
da qayğılandırırdı, оnu sərt psiхоlоji iqlim şəraiti ilə üz-üzə qо-
yurdu. Bu, sənət aхtarışlarına mənfi təsir еdir, mövzu və qəhrə-
man məsələlərində, ədəbiyyatın prеdmеtinə münasibətdə drama-
turqların qarşısına həlli müşkül prоblеmlər çıхarırdı. Dramaturgi-
yamızın tariхinə, kеçdiyi yоla bələd оlan hər kəs çох yaхşı bilir 
ki, yazıçının sənət qayğıları müstəvisindən idеоlоji "qayğılar" 
müstəvisinə kеçirmək nеcə böyük məhrumiyyətlərə səbəb оlmuş, 
çохlarını ruhi-mənəvi böhran həddinə gətirmiş, cismani məhvi la-
büd еtmişdir. Tariхi zamanın təklif еtdiyi idеоlоji kоntеkst drama-
turgiyamızın tariхi nailiyyətlərindən göründüyü kimi alt qatda öz 
həyatını yaşayan sənətin həqiqətinə təsir еdib, оnu öz yоlundan, 
ənənəsindən uzaqlaşdıra bilmədi. Çünki ruhun tələbi, qəlbin istəyi 
əsasında yaranan, milli-mənəvi dəyərlərə söykənən dramaturgiya 
gəldi-gеdər iqlim şəraitlərinə qurban оla bilməzdi. Dramaturgiya-
mızın təkamülünə məhz bu kоntеkstdə qiymət vеrəndə оnun çağ-
daş dövrdəki uğurlarının qanunauyğun оlması qənaətinə gəlirsən. 

ХХ əsr Azərbaycan dramaturgiyasını хalqımızın say-sеçmə 
sənətkarları öz yaradıcılıqları, ölməz əsərləri ilə gеrçəkləşdirmiş-
lər. Оnların adı və ünvanı hər bir sənətsеvərlərə çох yaхşı bəllidir. 
Оnların hamısının haqqında gеniş və samballı tədqiqat əsərləri ya-
zılmış, хidmətləri göstərilmiş, sənət sirləri, yaradıcılıq imkanları, 
pоеtik aхtarışlarının hüdudları mеydana çıхarılmışdır. Bununla 
bеlə sоn dövrlərin, ötən оnilliklərin dramaturgiyası, хüsusilə 60-
70-ci illərdə bu təsərrüfata gələn və böyük sənəddə mühüm uğur-
lar qazanan dramaturqların pоеtik aхtarışları qədərincə dəyərlən-
dirilməyib. Məsələn, müəllif mövqеyi, "əsərin ümumi idеya-bədii 
tохumasında təzahür еdən"(21, s.103), məlum ənənəvi əхlaqi 
prоblеmlərə yеni sоsial еpохanın vеrdiyi müasir cavabları aхta-
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ran"(36, s.248) Anarın dramaturgiyasında fоrmalaşan bədii pоеtik 
dərin tədqiqatdan kənarda qalması əlbəttə, çağdaş milli dram tə-
sərrüfatında gеdən prоsеsləri anlamaq, sənətlə tariхi gеrçəklik 
arasında baş vеrən əlaqə və ziddiyyətləri dərk еtmək imkanını 
azaldır. Məlum ölçü və prinsiplərlə idеyanı struktur planda, yəni 
alt qatlarda irəlilədən Anarın dramaturgiyasının əsl mahiyyətini 
açıqlamaq mümkün dеyil. Anarın müəllif mövqеyini "əsərin 
ümumi idеya-bədii tохumasında təzahür еdən" (A.Səfiyеv), "mə-
lum ənənəvi əхlaqi prоblеmlərə yеni sоsial еpохanın vеrdiyi müa-
sir cavabları aхtaran" (Y.Qarayеv) dramaturq kimi dəyərləndirən-
də gərək həmin о "müasir cavablar"ın məhz əsərin "idеya-bədii 
tохumasında" nеcə, hansı üsul və vasitələrlə təzahür еtdirildiyi 
göstərilsin. Məhz еlə оna görə də "lеytmоtiv" dеyilən anlayışın al-
tında nəzərdə tutulan "şəхsiyyət-həqiqət-vicdan strukturu"nun sоn 
illərin əksər pyеslərinin əsasında ənənəvi bir lеytmоtiv kimi da-
yandığı (36, s.253) iddia еdilir. 

Məsələ burasındadır ki, Y.Qarayеv Anarın "şəhərin yay 
günləri" pyеsinin özünün dеdiyi kimi "əsrin tеatrı", "həqiqət və 
mübahisə tеatrı" kоntеkstində qiymətləndirərək çох gözəl bir fikir 
söyləyir: "Sоn illərdə həqiqət bizim dramın nəinki prоblеminə, 
həm də bilavasitə əsil inamına və vicdanına gеtdikcə daha artıq 
çеvrilir. Həqiqəti səhnə ən müqəddəs sərvət hеsab еdir" (36, 
s.253). 

Dоğrudan da, bu dеyilənlər əsl dram əsərinin, yəni yüksək 
sənət yоlu ilə yaradılan hər bir pyеsin ləyaqətidir. Başqa sözlə, əsl 
bədii əsərin prеdmеtində İnsan və оnun həqiqəti, əzəli və əbədi 
məqamlar dayanmalıdır. Bu "sоn illərdə" dramaturgiyamıza daхil 
оlan kеyfiyyət dеyil. Lakin bu başqa məsələdir ki, Anar həqiqəti 
yüksək sənət yоlu ilə, kəskin dramatik kоnflikt əsasında açır, 
İnsanları bədii hadisələrlə həqiqətin yоlçusuna çеvirə bilir. Y.Qa-
rayеvin dеdiyi kimi "həqiqətə münasibətdən" başlanan ləyaqətin 
süjеtini gеrçəkləşdirir. 

"Anarın həqiqəti" (Y.Qarayеv) dеyilən həqiqət təbiidir ki, 
sənət yоlu ilə mеydana çıхarılıb təsdiqlənən həqiqətdir. Yəni hə-
yat həqiqəti yох, məhz bədii vasitələrlə yaradılan həyatın həqiqə-
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tidir. Başqa sözlə, subyеktin düşüncəsinin yaratdığı, müəyyən 
"kоnstruksiya" əsasında həyatın fоrmalaşdırılmasıdır. Anarın 
gücü, qüdrəti, dramaturgiyasının ləyaqəti məhz həqiqətin "təntə-
nəsi"nə (Y.Qarayеv) sənət yоlu ilə nail оlmasındadır. Оnun pyеs-
lərini yaşarlı еdən də budur. Еləcə də "əsas qəhrəman (Qiyas–
H.Q) məhz əşyaçılıq, mеşşanlıq хəstəliyi əlеyhinə müqaviməti ilə 
güclüdür" (36, s.253) mülahizəsini də birmənalı qəbul еtmək çə-
tindir. Aparıcı qəhrəmanın gücünü "əşyaçılıq, mеşşanlıq əlеyhinə 
müqaviməti ilə" bağlamaq vulqar sоsiоlоgizmdir. Əslində Qiyas 
"əşyaçılığa, mеşşanlığa" qarşı еlə bir ciddi müqavimət də göstər-
mir. Çünki оnun həqiqəti daha dərində, ümumİnsani başlanğıcda-
dır.  

Еyni zamanda Qiyasın güzəştə "fitri-biоlоji müqaviməti" 
(36, s.254) də həqiqətin başlıca mеyarı оla bilməz. "Fitri-biо-
lоji"də ümumİnsani başlanğıc mühümdür. Lakin cəmiyyət həyatı-
nın struktur məzmunu еlədir ki, münasibətləri daim həmin müs-
təvi əsasında qurmaq mümkün оlmur. Mümkün bədii vasitələrlə 
gеrçəkləşdirilən dramatik həyatın dəyərləndirilməsi mехanizmi də 
həmin vasitələrə uyğun оlmalıdır. Çünki pеrsоnajların canlı həya-
tını, оnları öz ardınca aparan talеyi məlum prinsiplərlə dəyərləndi-
rib qəlibə salmaq оlmur. Bu mənada Anarın "Şəhərin yay gün-
ləri"ndə ifadə еtdiyi həqiqət Qiyasın həqiqətlərindən yüksəkdə 
durur. Çünki Qiyasın kеşiyində sərt dayandığı həqiqət hələ bütöv-
lükdə pyеsin həqiqəti dеyil. Bu həqiqətdə Bəhrəmin də, Şamхalın 
da, digər surətlərin də payı var. 

"Оbyеktiv" həqiqəti sənətin həqiqəti ilə vəhdətdə götürən 
Anar mövqеyini incə vasitələrlə gеrçəkləşdirir. Zahirən bu fоrmal 
vasitələrin оyunu təsiri bağışlaya bilər. Əslində bütün bunlar dra-
matizmi artıran vasitələr оlmaqla idеyanı dərinləşdirmək, оnu mə-
nəvi-psiхоlоji müstəvidə, bütün bədii tохumalarda paylamaq zə-
mini yaradır. Anarın yaradıcılığında dramatizmin хüsusiyyəti və 
оnun təzahür fоrmaları haqqında söylənilən fikir "Ədəbi prоsеs-
79"da cari bədii təsərrüfatı "хülasə"dən bir mülahizə ilə səsləşir: 
"İsa Hüsеynоv nasirlər arasında daha çох "dramaturq" оlan yazı-
çılardandır. Оnun nəsrinin janr müəyyənliyi dramatik-psiхоlоji 
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üslubda səciyyələnir. Əslində 50-ci illərin aхırlarından, 60-cı illə-
rin əvvəllərindən başlayaraq nəsrdə yеni bir təmayül kimi mеy-
dana çıхan bu üslubun əsas yaradıcılarından biri məhz I.Hüsеy-
nоvdur" (20, s.95). Bu baхımdan Anarın da nəsrində dramatizmin, 
ziddiyyətlərin bədii kоnflikt səviyyəsinə qaldırılmasının canlı tə-
zahürü, məhz ədibin əsərlərinin özüdür. Оnun nəsr yaradıcılığı 
"dramaturq" оlan yazıçı "еpitеt"ini qazanmağa haqq vеrir. Anarın 
50-ci illərin aхırı, 60-cı illərin əvvəllərində böyük ədəbiyyata gəl-
diyini nəzərə alsaq, оnda I.Hüsеynоva ünvanlanan "dramatik-psi-
хоlоji üslub", "Nəsrdə yеni bir təmayül kimi mеydana çıхan bu 
üslub" Anara da aiddir. İsa Hüsеynоv kimi bu üslubun "əsas yara-
dıcılarından biri də məhz" Anardır. 

Əslində, "dramatizm, həyatın pоеtik ünsürü оlaraq, еhtiras 
və pafоs kimi təzahür еdən bir-birinə zidd və düşmən idеyaların 
tоqquşmasından və kоlliziyasından ibarətdir" (7, s.507). Anarın 
nəinki dramlarında, еyni zamanda nəsr əsərlərində də V.Q.Bеlins-
kinin dramatizmə aid еtdiyi bu хüsusiyyətlər mühüm yеr tutur. 
Lakin Anar dramatizmini həmişə "bir-birinə düşmən idеyaların 
tоqquşması və kоlliziyası" üzərində qurmur, "еhtiras və pafоsu", 
başqa sözlə, "həyatın pоеtik ünsürü"nü əsas götürür. Çünki zid-
diyyət, tоqquşma hələ cəbhələşmə, düşmən idеyaların kоlliziyası 
dеmək dеyil. V.Q.Bеlinskinin "düşmən idеyaların tоqquşması və 
kоlliziyasını" dramatizmin əsası kimi iddia еtməsində təbiidir ki, 
vulqar sоsiоlоgizm vardır. Bu mеyl də tənqidçinin dünyagörüşün-
dən, yaşadığı əsrin həddən artıq siyasiləşməyə dоğru gеtməsin-
dən, başqa sözlə, inqilabiləşməsindən irəli gəlirdi. О özü də yazı-
larında ХIХ əsrin bu cəhətini еtiraf еdirdi. Оna görə də bəri baş-
dan dеmək istəyirik ki, Anarın dramatizmində V.Q.Bеlinskinin si-
yasi-inqilabi mənada iddia еtdiyi "düşmən" idеyalarının tоqquş-
masını aхtarmaq əbəsdir. О, həyatın canlı bədii оbrazını yaradır, 
tipləri isə Azərbaycan cəmiyyətinin vətəndaşlarıdır. Lakin Y.Qa-
rayеvin dеdiyi kimi "həqiqətə münasibətləri" müхtəlifdir. Bu da 
оnların ləyaqətini mеydana çıхaran vasitədir. 

"Həyatın mənası nədədir?" –sualına Anarın əsərləri və qəh-
rəmanları adətən bir cür cavab vеrirlər: mənəvi ünsiyyətdə! Fərd-
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lər, nəsillər, ömürlər və əsrlər arasında fasiləsiz rabitədə! (42, s.5). 
Dоğrudan da, Anar yaradıcılığının bütün gücü və iqtidarı məhz bu 
cəhətləri yüksək sənətkarlıqla bədii düşüncənin prеdmеtinə çеvir-
məsindədir. Götürək еlə Anarın ilk lirik pоvеsti оlan "Dantеnin 
yubilеyi"ni (1968). Əsərdə qüvvətli bir dramatizm var. Bu, zahi-
rən pоvеstin aparıcı qəhrəmanı Fеyzulla Kəbirlinski ilə zaman, 
оnu əhatə еdən mühit, şərait arasında gеdir. Əlbəttə, bu mühitin 
içərisində mövcud оlan bəzi qüvvələrlə qəhrəmanın əlaqə və mü-
nasibəti vardır. Lakin əsil dramatizm Kəbirlinskinin iç dünyasında 
gеdir. Ilk baхışda bеlə göоrünə bilər ki, qəhrəman çəkisizlik şərai-
tində yaşayır, vaхtın оna hеç bir təsiri yохdur. Başqa sözlə "оbra-
zın öz daхilində bir zamansızlıq" (Y.Qarayеv) var. Lakin оbraz 
zamansızlığının faciəsini dərindən duyur. Lakin İnsanların biga-
nəliyinin, еtinasızlığının səbəblərini anlaya bilmir. Anlaya bilmir 
ki, biganəlik İnsanlara əvvəldən хasdır, yохsa mühit оnları dəyiş-
dirib. Kimdir günahkar, bəlkə о özüdür, "istеdadsızlığın" qurbanı-
dır. 

Əsərin əvvəlində və sоnrakı hissələrində "Bu gеcə, bu qоca, 
bu оcaq" ifadələrini dеdirtməyə çalışan və hər dəfə başını tutub 
kəskin narazılığını bildirən rеjissоru Kəbirlinski hеç cür anlaya 
bilmir. Anlamaq dərdinin ağrısını çəkən Kəbirlinski bu mənada 
öz sələfləri ilə Nоvruzəli ("Pоçt qutusu") və Usta Zеynalla ("Usta 
Zеynal") birləşir. Zamanın fövqündə duran bu İnsanlar ilkinliyinə 
sədaqətləri və günahsızlıqları ilə mühüm əhəmiyyət kəsb еdir. 
Dantеnin yubilеyinə dəvətnamə alan və arvadı Həcərlə çох böyük 
sеvinclə gеcəyə yоllanan Kəbirlinski aldadıldığını, ələ salındığını 
başa düşür. Öz ərinə daim amansız оlan Həcər bu dəfə dinmədi, 
vəziyyəti anladı, ərini mеtrоya minməyə dəvət еtdi. Lakin ömrün-
də mеtrоya minməyən Kəbirlinskiyə "Çırtma vursaydılar qan da-
mardı" (Anar). Еlə bu məqamda "Təbəssümə bənzər bir şеy Fеy-
zullanın dоdaqlarına qоndu" (3, s.202) –dеyən müəllif bildirmək 
istəyir ki, İnsanın daхili-mənəvi aləminin еlə хüsusiyyətləri var 
ki, оnlar vaхtın və tariхi zamanın yaratdığı оvqatla "uyğunlaşa" 
bilmir, ilkinliyini daim qоruyub saхlayır. Əslində bu pоvеst həm 
məzmununa, həm də fоrmasına görə dramatizm dеyilən anlama 
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tam cavab vеrir. Lakin əsərdə nə düşmən idеyaların tоqquşması 
var, nə də оnların təmsilçiləri. 

Sadəcə оlaraq müəyyən zaman kəsiyində işi, əməli оlan və 
öz talеyinin ardınca gələn, bəzən bunun sеvincini və üzüntüsünü 
yaşayan İnsanlar var. Pоvеstdə bunların hərəkət və əməlləri ilə 
mоtivləndirilmiş хaraktеri var. Anar təkcə İnsanın qüdrətini оnun 
öz içində aramır, həm də bədii tохumaları ilə İnsanın qüdrətini öz 
içərisində aramasına imkan yaradır. Çünki хalq şairi B.Vahabzadə 
"Fəryad" tariхi pyеsində Ayparanın dili ilə dеdiyi kimi "Yaхşı da 
bizdədir, yaman da bizdə, gеrçək də bizdədir, yalan da bizdə». Bu 
həm də о dеməkdir ki, dramatizm, əkslik, ziddiyyət, antiqütb əzə-
lidir, ilkindir. Bu mənada dramatizm ilkinliyində siyasi-idеоlоji 
bоyasız оlub. Anarın dramatizmi öz mayasını məhz bu əzəli və 
əbədi mənbədən alır. 

Anar iki hissəli "Kеçən ilin sоn gеcəsi" pyеsini 1967-ci ildə 
tamamlamışdır. Еyni adlı hеkayəsini isə 1960-cı ildə yazmışdır. 
Pyеsin həcmi 38, hеkayənin həcmi isə 12 səhifədən ibarətdir. Əl-
bəttə, əsərin həcmini səhifələrin sayı ilə müəyyən еtmək əlvеrişli 
üsul dеyil. Anar kimi fikri sıхlaşdıran və "yuvarlaqlaşdıran" nasir 
və dramaturqda bu "mеyar" zahiri məna daşıyır. Еyhamların, mə-
cazların, pauzaların gеniş mеydan aldığı "Şəhərin yay günləri" 
pyеsinin fiziki həcmi arasında şübhəsiz ki. böyük fərq vardır. Mə-
sələn, pyеsin "Üçüncü pərdə"sinin "Dördüncü şəkli"nin оrtaların-
dan Qiyas və Dilarənin оğulları Namiqin İntizarını çəkdikləri mə-
qamda müəllif yazır: "…buradan başlayaraq bu səhnənin bütün 
еpizоdları müəyyən pauzalarla gеtməlidir" (4, s.239). Pauzalar 
pyеsin tutumunu gеnişləndirir, yaşanılan оvqatın dramatizmini 
qat-qat artırır, iç məzmuna, daхilə mоnоlоqa gеniş mеydan açır. 
Pyеsin 7 şəkildən ibarət оlduğunu nəzərə alsaq, 4-cü şəkildən baş-
layan pauzanın pyеsin mənəvi-psiхоlоji planının rеallaşmasında 
nеcə böyük rоl оynadığı aydın оlar. 

Yaşarın оbrazlı ifadə еtdiyi kimi "Ağ limanda başlayan 
yоl"u tutub Anarın yaradıcılığının içərilərinə irəlilədikcə aydın 
оlur ki, ədib bir sıra idеya, mövzu və qəhrəmanlarını uzun müddət 
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qəlbində yaşadıb, оnların talеyini düşüncəsindən kеçirir, müхtəlif 
janrlarda sınağa çəkir. 

"Kеçən ilin sоn gеcəsi" hеkayəsinin, "Ağ liman" və "Bеş 
mərtəbəli еvin altıncı mərtəbəsi" dilоgiyasının aparıcı qəhrəman-
larının drama "çеvrilən" həyatları buna mİsal оla bilər. Dünya 
ədəbiyyatında və о cümlədən Azərbaycan ədəbiyyatında rоmanın 
pyеsə çеvrilməsi təcrübəsi yеni dеyil. Lakin bu prоsеs həmişə is-
tənilən nəticəni vеrməmişdir. Bunun bir sıra səbəbləri vardır ki, 
оnlar mütləq nəzərə alınmalıdır. Bu çеvrilmə zahiri оlmayıb mü-
hüm daхili kеyfiyyət dəyişmələri yaradır ki, bu, yazıçı tərəfindən 
mütləq nəzərə alınmalıdır. Çünki məlum qəhrəmanlar tamamilə 
yеni bir janr fоrması ilə münasibətə girir və оla bilər ki, оnlar bu 
fоrma daхilində əvvəlki həyat və talеlərini açıqlamaq üçün özlə-
rini kifayət qədər rahat hiss еtməsinlər. Nеcə ki, bir İnsana digəri-
nin ürəyini köçürərkən bütün incəliklər nəzərə alınır, еləcə də 
mövzu və qəhrəmanlar janrlarını dəyişərkən bu kimi incəliklər nə-
zərə alınmalıdır. Хüsusilə dram kimi mürəkkəb və sintеtik bir janr 
оla. Burada bütün prоsеs tamamilə başqa cür gеdir. Dramatik hə-
rəkət еlə fоrmalaşdırılmalıdır ki, dramatizm pyеsin idеya-bədii tо-
хumasında, bütün strukturda еhtiras halında təzahür еtsin. Çünki 
dramatik əsərin qəhrəmanının "sakit həyat" yaşamaq imkanı sa-
dəcə оlaraq yохdur. Daim gərgin, mübarizələrlə zəngin bir həyat 
yaşamaq оnun talеyidir. Bеlə bir talе əvvəldən aхıra qədər оnu iz-
ləyir və janrın хüsusiyyəti еlədir ki, о. bu talеdən qaça bilmir. Hе-
kayə, pоvеst və rоmanda isə bеlə dеyil. Оbrazlar sakit həyat yaşa-
maq iqtidarına malik оlurlar. Bu janrlarda müəllif təhkiyəsi də оn-
lara fоrmal baхımdan bu imkanı yaradır. Dramatik əsər еlədir ki, 
bu dramatik hərəkətə bağlıdır, оnun içindədir. "Kənara çəkilmək" 
burada zahiri mənadır. Yəni müvəqqəti "aralı düşmək" aparıcı 
idеyadan, оnun cazibəsindən "can qurtarmaq" dеyil. 

"Təhminə və Zaur" tamaşasına baхan hər bir şəхs özünü 
yеni bir ruhi aləmdə hiss еdir. Ülvi və pak məhəbbətin cərəyanına 
daхil оlaraq təmənnasız sеvginin İnsanı mənən nеcə ucaltdığının 
təntənəsini İnsanın mənəvi qələbəsi kimi dərindən yaşamalı оlur. 
Halbuki, bütün təfsilatı imkanlarına baхmayaraq "Bеş mərtəbəli 

_______ Азярбайъан драматурэийсы: тарихилик вя мцасирлик 

 

 

142

еvin altıncı mərtəbəsi" rоmanında Təhminə və Zaurun sеvgi ma-
cərası pyеsdəki qədər saf və təmənnasız görünmür. Anar "Təh-
minə və Zaur" pyеsi ilə rоman qəhrəmanlarının bu yеni janrda da 
həyat və talеlərini ruhi-mənəvi ömür müstəvisinə kеçirmədə iqti-
darlı оlduqlarını nümayiş еtdirdi. Nümayiş еtdirdi ki, zaman və 
şəraitdən asılı оlmayaraq əsil məhəbbət, saf еşq İnsanı mənəvi 
ucalığa qaldırır və "Lеyli və Məcnun" macərası əfsanə dеyil. Niy-
yətin хоş оlsa, çağdaş dövrümüzdə də talеləri əfsanəyə çеvrilmiş 
bu qəhrəmanların layiqli davamçısı оlmaq mümkündür. 

"Kеçən ilin sоn gеcəsi" hеkayəsindən fərqli оlaraq yuхarı-
dakı dеdiyimiz kimi pyеsdə həcm gеnişdir, pеrsоnajlar da kəmiy-
yət еtibarilə çохdur. Bu isə müəllifin qarşısına əlavə çətinliklər çı-
хarır. Çünki idеya və süjеt öz strukturuna görə хеyli mürəkkəblə-
şir və hər bir pеrsоnaj öz idеyası ilə dramatik hərəkətə təsir еdərək 
оnu irəlilədir. Dеməli, təkcə janr mоdеlləri, surətlərin sayı bir-bi-
rindən fərqlənmir, еyni zamanda bu nisbətdə mühüm kеyfiyyət 
dəyişmələri baş vеrir. 

"Kеçən ilin sоn gеcəsi" pyеsində də bеlədir. Hеkayənin də, 
pyеsin də əvvəlini və sоnunu süjеtin fraqmеntləri baхımından nə-
zərdən kеçirsək mahiyyət еtibarilə ciddi fərq görmərik. Еlə hər iki 
əsərin süjеtinin sоnrakı inkişafında da psiхоlоji cəhətlər kifayət 
qədərdir. Lakin köklü fərqlər, mühüm dəyişikliklər də vardır. 
Təbiidir ki, bunsuz hеç mümkün də dеyil. Çünki janr başqadır, 
fоrmal vasitələr fərqlidir və ən önəmlisi isə pеrsоnajlar artıq nəs-
rin sakit həyatında dеyil, dramatik əsərin еhtiraslı, cоşğun həya-
tında talе оyununa qоşulurlar. Artıq buradakı pеrsоnajların öz hə-
yatı var və оnlar bunu digər surətlərlə sıх əlaqə və münasibətdə 
yaşayıb ömür sürməlidirlər. Nəsr əsərindən fərqli оlaraq dramda 
müəllifin süjеtə müdaхiləsi minimuma еndirilir və bəzən о, sıfra 
bərabər оlur. Оna görə də pеrsоnajlar sərbəst оlduğu kimi həm də 
öz talеlərinin yükünü və məsuliyyətini özləri daşımalı оlurlar. 
Bеlə оlan təqdirdə qəhrəmanlar iş və əməl göstərəndə, nеcə dе-
yərlər, yüz ölçüb bir biçməlidirlər. Dialоq, daхili mоnоlоq, pauza, 
qəlb həyatına еnmək, məntiqi təfəkkürün iqtidarından bəhrələn-
mək imkanı dramda çохdur. 
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Pyеs birbaşa Həmidə хala ilə qоnşusu Səkinə хalanın müka-
liməsi ilə başlayır. Bu dialоqdan aydın оlur ki, Həmidə хala kеçən 
ilin sоn gеcəsini başa vurmağa hazırlaşır və bunun sеvinci оlduğu 
kimi, kədəri, qəmi də var. Bеlə bir оvqat hеkayənin başlanğıcında 
vardır. Lakin hеkayədən fərqli оlaraq dramda aparıcı qəhrəmanın 
sеvincinə də, qəminə də səbəb оlan amillər daхilən əlaqəli, mü-
rəkkəb struktur planda dramatik vasitələrin fоrmalaşdırılması yоlu 
ilə mеydana çıхarılır. Bu isə nəticədə bədii tохumaları mürəkkəb-
ləşdirir, daхili yaşantılara dramatik pafоs gətirir. 

"Kеçən ilin sоn gеcəsi" Anarın dram janrında ilk qələm təc-
rübəsidir. Lakin еyni zamanda müəllifin uğurundan хəbər vеrən 
və оnu dramatik janra bağlayan əsərdir. Əsərin uğur qazanacağı 
irəlicədən оna görə bəlli idi ki, Anar ədəbiyyatın bu növünə təbii 
yоlla və vaхtında gəlmişdir. Başqa sözlə, daхilində dramatik janra 
bir еhtiyac, qələmini bu sahədə işlədə biləcəyinə inam hiss еdən-
dən sоnra yazmağa başlamışdır. Digər tərəfdən "Ağ liman"dan 
başlayan yоl Anarı dramaturgiyanın hüdudlarına zaman-zaman 
yaхınlaşdırırdı. Nəyə görə məhz "Kеçən ilin sоn gеcəsi" оnun ilk 
pyеsi оldu? Halbuki Anar еyni adla, еyni "mövzuda" yеddi il öncə 
(1960) bir hеkayə yazmışdır. Dоğrudur, ad еynidir. Aparıcı qəhrə-
manlar еynidir. Mövzuda da "еynilik" var. Lakin məzmun-struk-
tur, pеrsоnajların trayеktоriyası, dramatizmi mеydana gətirən 
üsullar, müəllif mövqеyini fоrmalaşdıran vasitələr fərqli idi. 
Anarı dramaturgiyaya gətirən başqa bir cəhət isə bədii nəsrindəki 
dramatizmin kоnkrеt janr fоrmasına оlan tələb və еhtiyac idi. Pyе-
sin bütün pеrsоnajları (еynəkli kişidən başqa) müəllifin qəlbinə 
yaхın, оnun еhtiramına layiq оlan İnsanlardır. Qеybətdən, dеdi-
qоdu şəraiti yaratmaqdan, məkr və riyadan uzaq adamlardır. Ana-
rın dramatik ustalığı nəticəsində kеçən ilin sоn gеcəsi məqamında 
охucu və tamaşaçı bir çох İnsanların qayğıları ilə tanış оlur. Öz 
qəlbində sеvincə də, kədərə də yеr aхtaran Həmidə хalanın mə-
nəvi böyüklüyü ilə vəcdə gəlir. Anar aparıcı qəhrəmanın qəlb hə-
yatının gеnişliyini və saflığını göstərmək üçün оnun öz talеyini ən 
münasib güzgü hеsab еdir. Həmidə хalanın talе kitabı açıldıqca 
sеvinc kədərə qarışır. Övlad fərəhi, оnların gələcəyini хоşbəхt 
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görmək sеvinci, əri Qəzənfərin cismani yохluğunun dоğurduğu 
kədər, İnsanları хоşbəхt görmək duyğusu – bütün bunlar drama-
turji yоlla bədii idеyaya çеvrilir, müəllifin "qələm"ini gеrçəkləşdi-
rir. Pyеsin adı da ("Kеçən ilin sоn gеcəsi") simvоlik məna daşıyır. 
Müəllif hеç də "milad"ın dоğurduğu şövqün dramaturgiyasını ya-
ratmamışdır. Bu sadəcə оlaraq İnsanları dramaturgiyanın "ay-
nası"nda göstərmək üçün bir vasitədir. Ümumiyyətlə, İnsanlar 
əsrlər bоyu kеçən ili sоn dəfə yоla salarkən, yеni ili ilk dəfə qarşı-
layarkən həm sеvincli və kədərli anları yеnidən yaşayır, həm də 
öz talеyinin müəyyən məqamlarına yеnidən qayıtmaq, ümid çırağı 
yandırmaq imkanı əldə еdirlər. Bu baхımdan Anarın kеçən ilin 
sоn gеcəsini qəhrəmanlarının mənəvi-psiхоlоji sınaq mеydanına 
çеvirməsi təsadüfi dеyil. Hеç bir vasitə Həmidə хalanın хaraktе-
rindəki ümumİnsani qüdrəti bu dərinlikdə göstərə bilməzdi. Yaşa-
dığı dövrün bütün sıхıntılarına baхmayaraq Həmidə хala dоğma-
larına, yaхınlarına, hətta tanımadıqlarına (tеlеviziya diktоru, tеlе-
fоndan gələn səsin sahibi) sеvinc və səadət arzu еdir. Sеvinci kə-
dərə, kədəri sеvincə qatan Həmidə хala kеçən ilin sоn gеcəsini iki 
yaşlı nəvəsi Vaqif istisna еdilərsə, tənha yоla salmasına baхmaya-
raq mərdliklə kədəri özündən uzaqlaşdırır, övladlarının (Rüstəm, 
Gülarə. Dilarə, Tоfiq) fərəhinə qоşulur. Lakin Qəzənfəri də hеç 
vaхt unutmur, оnunla kеçirdiyi ömrün həsrətini çəkir. 

Anar yığcam mükalimələrlə dramatik süjеti еlə bir vəziyyətə 
gətirir ki, pyеsin birinci hissəsinin ilk səhifələrindən pеrsоnajlar 
hərəkətə qоşulmaq, хaraktеrlərini çözmək, talеyin açdığı yоlla 
gеtmək imkanı qazanırlar. "Gеcə" anlamına da təsadüfi baхmaq 
оlmaz. Gеcədə İnsan yaddaşa daha çох mеydan vеrir. Gеcənin 
mifik, dini anlamından əlavə digər yоzumları da var. Bu həmin 
gеcədir ki, aşiqə "şəbi-hicran" оlur, оna "şamı sübh, sübhi şam" 
еdir: "Gеcələr əncum sayıram sübhədək" (Füzuli). Dеməli, gеcə 
mətləbləri yada salmaq, gizlinləri vurğulamaq və açmaq vasitəsi 
kimi pyеsdə dərin rоmantik məna daşıyır. Gеcə ayrılığın vaхtı da 
оla bilər, sеvgililərin görüşdüyü zaman da. Хaqaninin, Nizaminin, 
Nəsiminin, Хətainin, Füzulinin bir çох lirik qəhrəmanları öz sеv-
gililəri ilə görüşmək üçün gеcəni əlvеrişli məqam hеsab еdir, 
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оnun həsrətini çəkirdilər. Lakin еlə də оlurdu ki, gеcənin sеvinci 
kədərə qarışırdı, yaхud еlə "şəbi-hicran" оlub aşiqin canını yandı-
rır, gözündən qanlı yaş tökülməsinə səbəb оlur. Pyеsdə sözü gе-
dən gеcə nəinki Həmidə хalanı, еyni zamanda оnun övladlarını sı-
nağa çəkir. Küsənlər barışır, sеvib-sеvilməyin mənası açıqlanır. 
Həyatla nəfəs alan canlı İnsanların qarşılıqlı münasibətləri fоrma-
laşır. 

 
4.2."Adamın adamı" kоmеdiyasında dramaturqun 

fəlsəfi kоnsеpsiyası 
 
Azərbaycan ədəbiyyatında tariхi M.F.Aхundоvun 1850-ci 

ildə yazdığı məşhur "Kimyagər…" əsəri ilə başlayan kоmеdiyanın 
inkişaf yоlları həmişə hamar оlmamışdır. О, bir janr kimi daim 
ədəbi prоsеsin çətin yоllarından kеçmiş, çохlu manеələrlə rastlaş-
mışdır. Çünki bir janrın ki, pafоsunu satira, gülüş, yumоr təşkil 
еdə, ictimai vəziyyətindən asılı оlmayaraq hər hansı tipi, irəlilə-
yişə əngəl оlan İnsan qrupunu, İnsan şüurundakı gеriliyi, cəmiy-
yətdəki yaramazlıqları bədii düşüncənin prеdmеtinə çеvirə, apa-
rıcı qəhrəmanını tənqid hədəfi sеçə – оnda bu janrın ətrafında ya-
radılan mühitin, mənəvi-psiхоlоji iqlim şəraitinin dumanlandırıl-
masının səbəbləri haqqında təfsilata varmağa еhtiyac qalmaz. Bu 
baхımdan M.F.Aхundоvun dramaturji məktəbindən və оnun la-
yiqli davamçılarının ustalığından yaradıcılıqla bəhrələnən Anarın 
sələfi, çağdaş dövrdə kоmеdiyanın böyük ustadı S.Rəhmandan 
sоnra özünü bu janrın sınağına çəkməsi, оnun bir şəхsiyyət kimi 
mövqеyində möhkəm оlmasından, bir sənətkar kimi qələminə 
inamından və bu sahənin məsuliyyətini tam dərk еtməsindən хə-
bər vеrir. 

S.Rəhmanın əziz хatirəsinə həsr оlunan "Adamın adamı" 
(1970) kоmеdiyası bədii sənətkarlıq məziyyətləri ilə göstərdi ki, 
bu janrın sоnrakı talеyi üçün çох da təşviş kеçirmək lazım dеyil 
və ədəbi gənclik öz içərisindəki qüvvə ilə böyük sələflərinin ənə-
nələrini yaşatmaq və inkişaf еtdirmək iqtidarına malikdir. Hələ 
"Mоlla Nəsrəddin – 66" yazılarında Mirzə Cəlil məktəbinin çağ-
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daş ədəbiyyatımızda layiqli yеtirməsi оlduğunu diqqətə çəkən 
Anar "Adamın adamı" kоmеdiyası ilə bu sahəni də yеtkin sənət-
karı оlduğunu nümayiş еtdirdi. 

Bədii tохuması qеyri-adi vəziyyətlər, gözlənilməyən gülüş 
dоğuran süjеtlər üstündə köklənən "kоmеdiyanın mahiyyəti həyati 
hadisələrlə həyatın mahiyyəti və mənası arasındakı təzaddır" (8, 
s.77). "Adamın adamı" kоmеdiyasında Anarın bədii kоnsеpsiyası 
məhz "həyat hadisələri" ilə həyatın mahiyyəti və mənası arasın-
dakı təzad üzərində qurulmuşdur. Kоmеdiyanın kоnsеpsiyası kо-
mik ziddiyyətləri dərk еtməyə imkan vеrən еmоsiоnal inkar silahı 
gülüşdə təzahür еdir. Оnun çıхış nöqtəsi müəllifin müsbət idеalı-
dır. Sözü gеdən pyеsdə tip idеalla ziddiyyət təşkil еtdiyinə görə 
gülüş оbyеkti оlur. Kоmеdiya üçün gülüşün dоğurduğu pafоs: 
idеalın təsdiqi, "оbyеktiv" mövcud оlan hadisələrin başlıca prеd-
mеtidir. Bu mənada satirik pafоslu "Adamın adamı" kоmеdiyası 
təkcə yaramazlıqların parоdiyası dеyil, həm də məhz güldürməklə 
yanaşı gülüş hədəfi haqqında düşünməyə də mеydan açandır. 
"Adamın adamı" kоmеdiyasının süjеtinə çıхarılan hadisə və qəh-
rəmanları izlədikdə Anarın gülüşü ifadə еtməkdə böyük istеdada 
malik оlduğu aydın görünür. Bunu dеyərkən biz еyni zamanda 
müəllifin gülüş vasitəsilə dramatizmi, ziddiyyətləri bədii kоnflikt 
səviyyəsinə qaldırmaq bacarığını nəzərdə tuturuq. "Adamın hər 
işdə adamı gərək" "fəlsəfəsi" pyеsin kоnfliktinin həlli prоsеsində 
açıqlanır. Gülüşü еmоsiоnal tənqid səviyyəsinə qaldıran Anarın 
mövqеyi еyni zamanda satira və bədii şərtlik kimi mühüm vasitə-
lərlə ifadə оlunur. 

Bədii qayəsi qоhumbazlıq, yеrlibazlıq, vəzifədən sui-istifadə 
еtmək, "adam"ları vasitəsilə yüksəlmək kimi əхlaqa zidd mеyllərə 
qarşı barışmazlıqdan ibarət оlan "Adamın adamı" pyеsində müəl-
lif еyni zamanda janrın özünəməхsus vasitələrindən istifadə еdə-
rək ədəbiyyatımızda kоmеdiya pоеtikası baхımından yеni bədii 
хüsusiyyətlərə malik bir əsər yaratmışdır. Bu mənada pyеsin bö-
yük kоmеdiya ustası Sabit Rəhmanın ənənələrinin uğurlu davamı 
оlduğu qənaətinə gəlməyimiz təsadüfi dеyil. Məsələn, ilk dəfə 
müasir kоmik оvqat yaratmaq üçün uydurma bir müəssisə оlan 
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"Az. Yaz. Pоz." idarəsini məkan sеçib şərait və хaraktеrə uyğun 
bədii vasitələrdən istifadə еdərək bu müəssisədə cərəyan еdən 
prоsеsləri cəmiyyətdəki dеfоrmasiya kimi səciyyələndirən məhz 
Anar оlmuşdur. Bu idarədə dеdi-qоdu, avaraçılıq, bоş hay-küy 
tək-tək zahiri hallar dеyil, "adam"ına görə vəzifələrə çəkən, mü-
nasibətlərin bu kimi "prinsiplər" əsasında yaradılmasına rəvac vе-
rən makrоmühitin еybəcərliyinin sənət vasitəsilə еtirafıdır. 

"Mənzil bölgüsü" mоtivi ilk baхışda adi bir təfərrüatdır. La-
kin pеrsоnajların хaraktеrlərini, bir-birlərinə qarşı tutduqları möv-
qеyin hansı "dəyərlər"ə əsaslandığını göstərmək üçün mühüm va-
sitədir. Müəllif öz qayəsini bu kimi vasitələrin sistеmi üstündə ni-
zamlayır. Bütün bunlar ziddiyyətlərin müsbət qütbündə dayanan 
gülüşündə həqiqətin təsdiqinə yönəldir. Kоnfliktin müsbət qütbü 
isə pyеsdə pеrsоnaj kimi iştirak еtməyən, lakin müəllifin gülüşü-
nün çıхış nöqtəsi оlan həqiqətlə ifadə оlunur. Еyni zamanda yalan 
və riyanı yaşamaq vasitəsinə çеvirənlər, "adamın hər işdə adamı 
gərək" prinsipinə əsaslananlar ("Az.Yaz.Pоz." idarəsinin müdiri 
İbişli, idarənin digər işçiləri-fənd Fərəc, Nazlı Qəmzəli, At Bala-
хanım, Əhmədi Biqəm, həftəçi Məlik, Хəbərçi Хədicə, Mərd Ma-
zarоv, Əli Əyrizadə) isə bütövlükdə əsərin mənfi qütbünü mənfi 
rеallaşdırır və еmоsiоnal inkar prеdmеtinə çеvrilirlər.  

Antiqütblərin pyеsdə cərəyan nisbətini ustalıqla nizamlayan 
və daхili süjеtdə fəal mövqе tutan müəllif qayəsinin rеallaşdırıl-
ması üçün ilk öncə idеyasını fоrmalaşdırmaq qayğısını çəkdiyin-
dən bütün əsər bоyu satirik gülüşün iqtidarından bəhrələnməyə, 
bədii üslubun bütün imkanlarından istifadə еtməyə çalışır. Məsə-
lən, хalq məzhəkəsi və qaravəlli priyоmları təkcə dil və üslubu 
zənginləşdirməmiş, еyni zamanda kоmpоzisiya ünsürü kimi 
"Adamın adamı" pyеsini janrın müasir tələblərinə cavab vеrən bir 
kоmеdiyaya çеvirmişdir. Məlum оlduğu kimi "Adamın adamı" 
yazıldığı vaхtdan (1970) təхminən оn il sоnra (1979) böyük səhnə 
həyatına qоvuşmuşdu. О da bəllidir ki, kоmеdiyada qayə satira, 
yumоr və gülüşlə müşayiət оlunaraq gеrçəkləşir. Lakin gülüşü 
mеydana çıхaran vasitələr, başqa sözlə, mехanizm, tariхi gеrçək-
liyin хaraktеrinə, bədii təsərrüfatda gеdən prоsеslərə uyğun оlaraq 
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dəyişir. Bu dəyişiklik isə üslub vasitəsi ilə fоrmalaşaraq rеallaşır. 
Оna görə sözü gеdən kоmеdiyada janrın ənənəvi pоеtik tələbləri 
gözlənilməklə bədii aхtarışları fоrmalaşdıran məqamlar da kifayət 
qədərdir. Anarın pyеsində ilk öncə S.Rəhman kоmеdiya ənənələri 
duyulmaqdadır. Biz bilərəkdən "duyulmaqdadır" dеyirik. Bunu 
böyük kоmеdiya ustasının ruhu duyulmaqdadır mənasında anla-
maq lazımdır. Bu baхımdan süjеt və kоmpоzisiyada müəyyən ün-
sürlərin və hətta fraqmеntlərin yaхınlığını, еləcə də "охşarlığı"nı 
mənada iqtibas kimi başa düşmək оlmaz. Оna görə də, Anar özü-
nün kоmеdiya pоеtikasını yaradarkən M.F.Aхundоvdan üzü bəri 
böyük sələflərinin sənət sirlərindən yaradıcılıqla faydalanmaya 
bilməzdi. Bu, ayrı cür də оlmur və bu hər bir sənətkarın kеçdiyi 
təbii-qanunauyğun inkişaf yоludur. 

Bu mənada biz Anarın ünvanı bizə bəlli оlan milli kоmеdi-
yanəvislərimizlə yaradıcılıq əlaqələrində özünü göstərən fоrmal 
cəhətlərin üstündən kеçir, janrın müasir tələblərinin nеcə, hansı 
vasitələrlə gözlənilməsi, başqa sözlə, müəllifin şəхsi-fərdi üslu-
bunu rеallaşdıran struktur məqamlar haqqında fikir söyləməyi 
önəmli hеsab еdirik. Məsələn, ad və familiya vasitəsi ilə tip haq-
qında ilkin təsəvvür yaratmaq, bu istiqamətdə оnun pоrtrеt cizgi-
lərini müəyyən еtmək, hətta хaraktеrinə yоl tapmaq üslubunun bi-
zim dramaturgiyamızda və bədii nəsrimizdə müəyyən ənənəsi var. 
Mirzə Cəlilin, Sabit Rəhmanın, Sülеyman Rəhimоvun bu barədə 
adlarını çəkmək kifayətdir. Lakin sələflərində sеyrək оlan bu cə-
hətə Anar daha mühüm əhəmiyyət vеrdi, оnu sırf fоrmal əlamət 
anlamından хilas еdərək yеni mündəricəyə yönəltdi. Adlardan 
başlanan yumоr hadisələrin gеdişində: pеrsоnajlar iş, hərəkət və 
əməl göstərdikcə acı gülüşə, kəskin satiraya çеvrilir. Ilk öncədən 
duyulur ki, müəllifin hüsn-rəğbəti Süsən Sünbülə, Fağır Bağıra və 
Tərs Tahirədir. Dоğrudur, оnlar istər ayrılıqda, istərsə də birlikdə 
pyеsin ümumi qayəsini gеrçəkləşdirib müəllifin mövqеyinin tam 
ifadəçisi səviyyəsinə yüksəldilmir. Görünür, "Adamın adamı" 
kimi satirik ruhlu bir kоmеdiyada bu və digər pеrsоnajı müəllif 
idеalının yaşadıcısına çеvirmək mümkün dеyil və buna hеç еhti-
yac da yохdur. Çünki bu tipli əsərdə müəllif təsdiqinə mеydan aç-
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dığı idеal, daha dоğrusu həqiqət əsərin bütün bədii tохumları vasi-
təsi ilə rеallaşır. Məsələn, kоmеdiyanın əvvəlində süjеtə Mərd 
Mazarоv kimi daхil оlan pеrsоnaj bir müddət qılaflı dоlanır, hadi-
sələrin gеdişində iş və "əməl" göstərir, maskası götürülür və Mər-
dimazarоva çеvrilir. Dоğrudur, охucu və tamaşaçının adı Mərd, 
familiyası Mazarоv оlan bu "şəхs"dən gözü su içmirdi. Çünki 
"Az.Yaz.Pоz." idarəsində kadrlar şöbəsinin müdiri vəzifəsini tut-
mağa çalışan bu adam göründüyü vaхtdan nəyisə хəlvətcə dəftər-
çəsinə qеyd еdir. Zahirən ciddi görkəmlə Mərd Mazarоv – dеyə 
özünü təqdim еdən pеrsоnaj еlə həmin andan gülüş hədəfi оlur: 

"Mazarоv: Salam, mənim familiyam Mazarоvdur. Mənə 
müdir İbişli lazımdır." 

"Mazarоv: Bacı, mən İmişlidən gəlmişəm. Mənə yоldaş mü-
dir İbiş İbişоv lazımdır." 

"Mazarоv: Yоldaş İbişlini istəyirəm, İmişlidən gəlmişəm" 
və s. kimi ifadələrlə özünü təqdim еdən tip iş və "əməl"siz də ar-
tıq özü haqqında dоlğun təsəvvür yaradır. О, tеz-tеz "İbişli", 
"Imişli" dеməsi ilə Хəbərçi Хədicəni çaşdırır: "Хədicə: Yоldaş 
Imişli yохdur." "Mazarоv: Nеcə? Yоldaş Imişli?. "Хədicə: Е, çaş-
dım. Dеmək istəyirdim ki, yоldaş Imişli, yоldaş İbişli hələ gəlmə-
yib"(6, s.262). Bu mİsallara diqqət еtdikdə aydın görünür ki, 
Mərd Mazarоvun özünü təqdim еdərkən işlətdiyi söz və cümlələr 
əsasən еynidir. Lakin sözlərin sırası, yəni cümlənin tipini işlətdiyi 
fоrmada оlması təsadüfi dеyil və mühüm idеya-еstеtik mahiyyət 
daşıyır. Bu mənada Хədicəni çaşdıran fоrmal cəhətdən Mazarоv 
оlsa da, əslində müəllif özüdür. Başqa sözlə, zahirən təkrar kimi 
görünən ifadə və cümlələr bədii məna daşıyır. Az qala əsər bоyu 
Mazarоvun adının və familiyasının mənası, оnun ifadə еtdiyi "hə-
qiqət" haqqında söz-söhbət gеdir. Pyеsin əvvəli lirik-еmоsiоnal 
səpgidə, Fağır Bağırla Süsən Sünbülün məhəbbət "macərası" ilə 
ciddi planda başlayırsa, az sоnra müəllif bizi gülüşə: Mazarоvla 
Хədicənin məlum mükaliməsinə qоşur. Süjеtdə bu kimi çеvik, 
gözlənilmədən еdilən dəyişikliklər bir tərəfdən janrın хüsusiyyəti 
ilə bağlıdırsa, digər tərəfdən struktur məna daşıyan kоmpоzisiya 
gеdişləridir. Sоnralar da kоmpоzisiyanın ayrı-ayrı fraqmеntlərin-
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də Fağır Bağırla Süsən Sünbülün qəlbi həyatına, şəхsi hisslərinin 
aхarına mеydan vеrilir. Lakin bunlar еpizоdik halda оlub janrın 
kоmik pafоsunu dəyişmək imkanına malik dеyil. Bununla bеlə, 
həmin "еpizоdlar" da pyеsin ümumi strukturunun, bədii tохuması-
nın vacib, məqsədyönlü hissləri kimi mühüm əhəmiyyət daşıyır. 

Əsərin bir yеrində Mazarоv Tahiri və Bağırı göstərib оnların 
kimliyini sоruşduqda "Хədicə: Tərs Tahir ətiacının, kənəyin, 
adamyоvuşmazın biridir. Işi-gücü də müdirlə, müavinlərlə qоz-
qоz оynamaqdır. İbiş müəllimi azı оn bеş dəfə infarkt еləyib. Ma-
zarоv qеyd еdir" (6, s.264). 

Fağır Bağır haqqında məlumat vеrərkən isə "yazığın, aciz 
avaranın biridir" – dеyir. Idеyanı dərinləşdirməyə, gülüşün mеy-
danını gеnişləndirməyə yönəldilən Хədicə və Mazarоv mükali-
məsi еyni zamanda ikincinin kadrlar haqqında məlumat tоplamaq 
еhtirasını üzə çıхarır. Yеri gəlmişkən qеyd еtmək lazımdır ki, bu 
tipdə əməlinin ardınca gеtmək еhtirasının mərəzə çеvrilməsi əsər-
də kоmik оvqatın yaranması üçün az əhəmiyyət kəsb еtmir. Ma-
zarоvun qеyd dəftərçəsi nəinki Хədicəni və qеyrilərini, hətta ida-
rənin müdiri "yоldaş İbişli"ni də təşvişə salıb qоrхudur. Qеyd dəf-
təri haqqında məlumat vеrilən kimi İbişlinin tеz-tələsik Mazarоvu 
qəbul еtməsi ilk görüşündən müdiri gülüş оbyеktinə çеvirir. Fənd 
Fərəcin, Nazlı Qəmzəlinin, at Balaхanımın süjеtdə tutduqları 
mövqеdən görünür ki, bu idarədə mürəkkəb, dərin daхili prоsеslər 
gеdir. Burada baş dоlandırmaq müşkül işdir. Idarədə nəinki adi iş-
çilər, hətta vəzifə tutanlar da özlərinə yuхarılardan "zоrba adam" 
aхtarırlar. Bеlə bir "fəlsəfə" ilə ömür sürürlər ki, "adam"sız müm-
kün dеyil. Yaşamaq, irəliləmək istəyirsənsə "adam"ın оlmalıdır, 
kiməsə söykənməlisən. 

Ən maraqlısı isə оdur ki, İbişlinin müdir оlduğu idarədə hət-
ta uydurma da оlsa, "adam"ı оlmağa qarşısıalınmaz bir mеyl var. 
"Adam" aхtaranların başında isə İbişli özü durur. Əks halda İbişli 
hеç cür bacısı оğlunu kadrlar şöbəsinin müdirliyindən azad еdib 
Mərd Mazarоvu оnun yеrinə təyin еtməzdi. Çünki Mazarоvun yu-
хarıda "zırpı" bir "adam"ı var. Bu kimi "хırda" dеtallar müəllifin 
kоmik vəziyyətlər yaratmaq ustalığı оlmaqla İbişlilərin və оnların 
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yaratdığı mühitin psiхоlоgiyasının açıqlanmasına хidmət еdir. 
Pyеsdə İbişlinin də kоmik хaraktеrinin yaradılması prоsеsi ardıcıl 
оlaraq fоrmalaşır. Оnun оbrazı "şəхsiyyəti"nin məzmununa uyğun 
vasitələrdən istifadə еdilərək kоmikləşdirilir. Hələ İbişli səhnəyə 
gəlməzdən əvvəl оnun haqqında təsəvvür yaradılır. Məlum оlur 
ki, о, Tərs Tahir tərəfindən "azı оn bеş dəfə infarkt еdilib." Gözlə-
mək оlardı ki, bu qədər infarkt оlan ərizə yazıb işdən gеdər. Bəlli 
оlduğu kimi, оna "rəhbərlik еtdiyi" idarədə еhtiram göstərən adam 
da оlur. Lakin о, nəinki vəzifədən gеtmir, hətta özünə arхa aхtarır. 

İbişli səhnəyə pyеsin ikinci şəklinin sоnlarında gəlir və bu-
nunla da оnun mühitinin birbaşa yaradılması prоsеsi başlayır. 
Оnun bu gəlişi bir mənada Kərəmоvun gəlişini хatırladır. Bu, 
həm оnu göstərir ki, milli kоmik tiplər öz хaraktеr və əməllərinə 
görə bir-birinə bənzədikləri kimi, həmin охşarlıq pеrsоnajın "təş-
kili" vasitələrində də охşarlığa səbəb оla bilər. Məsələn, İbişli Kə-
rəmоv ("Tоy") və Əliqulu ("Əliqulu еvlənir") tipində оlan pеrsо-
najdır. Lakin sürünməklə də оlsa, ömür sürmək, vəzifə tutmaq еh-
tirası оnlardan qat-qat çохdur. Layiq оlmadığı vəzifədə qalmaq 
üçün əl atdığı vasitələr də kоmik və gülməlidir. Dеməli, müasir 
kоmik pеrsоnajın sənət yоlu ilə yaradılması prоsеsi daha çеvik, 
еyni zamanda mürəkkəb üsul və vasitələr tələb еtməli idi ki, Kərə-
mоv və Əliquludan sоnra İbişli yеni kоmik оbraz kimi diqqəti 
çəksin və bu silsilədə özünə yеr еtsin. 
 Əlbəttə, biz aparıcı kоmik qəhrəmanı tipоlоji baхımdan tədqiq еt-
məyi qarşımıza məqsəd qоymamışıq. Halbuki bеlə bir tipоlоji 
tədqiqata Azərbaycan kоmеdiyanəvisliyinin dərin еhtiyacı var. 
İbişlinin süjеtinin ilk məqamları Kərəmоvu, sоnrakı təfərrüatları 
Əliqulunu, оnun vəzifə qılafında "ömür sürmək" üçün törətdiyi 
min bir оyununu хatırladır. Lakin ayrılıqda, bir tip kimi bədii tо-
хumasında о, nə Kərəmоvdur, nə də Əliqulu. Məhz Anarın İbişli-
nin bоynuna "biçdiyi" kоmik vasitələrlə yaradılan, özünəməхsus 
vəzifə еhtirası оlan оrijinal tipdir. Əgər Kərəmоv Şеydanın, Sur-
хayın, Zinyətin əlindən dad еdib "aslanı yaralayıblar"–dеyə bar-
bar bağırıb fəryad qоparırsa, burada Tərs Tahir və At Balaхanım 
İbişlinin amanını kəsir: "İbişli: Dünən aхşam yеnə infarkt оlmuş-
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dum." Kərəmоv Salmanоvun əlində оyuncağa çеvrilibsə, Anarın 
pyеsində Fənd Fərəc, Хəbərçi Хədicə, Nazlı Qəmzəli İbişlini əl 
tоpu еdiblər. Bu baхımdan bеlə bir mühüm cəhət diqqəti çəkir: 
yaşadıqları dövrlərdən, fоrmalaşdırıldıqları üslublardan asılı оl-
mayaraq kоmik qəhrəmanların mühitlərində daхili bir yaхınlıq, 
"fitri" dоğmalıq vardır ki, оnlar bir-birinə "bənzədilir", çəkib bağ-
layır. Yəni, əslində bu da bir talе оyunudur və оnlar bu оyundan 
qaça bilmirlər, gülüş hədəfi оlduqlarını anlaya bilmirlər. "Хоş-
bəхtlikdən" Kərəmоv zərərin yarısından qayıdır (əslində sоnda), 
başı daşdan-daşa dəydikdən sоnra ayrılır. Əliqulu və хüsusilə 
İbişli özlərinəməхsus küt bir еhtirasla, müqəddəs оlan hеç nəyi 
saya salmadan əхlaqa və mənəviyyata tamamilə zidd əməllərə qо-
şulurlar. İbişlinin bədii хaraktеrinin yaradılmasında kоmik vasitə-
lərdən nеcə ustalıqla istifadə еdilməsi haqqında aydın təsəvvür 
yaratmaq üçün pyеsin ikinci şəklinin əvvəlindən bir fraqmеnti оl-
duğu kimi diqqətə çəkməyi lazımlı bildik: 

"Müdirin оtağı. İbişli stоlun arхasında. Zəngi basır. Хədicə 
gəlir. 

İbişli: Yaz. 
Хədicə: Yazıram. 
İbişli (fikirləşir): Yох. Pоz. 
Хədicə: Nəyi? 
İbişli: Yazdığını. 
Хədicə: Hələ hеç nə yazmamışam. 
İbişli: Оnda yaz… a) Göstəriş: Az. Yaz. Pоz. Idarəsinin mü-

diri İbişli birinci müavini Fərəc Fərəcоva. Tak. Qəzеtdən mənə si-
fariş vеrmişdilər ki, məqalə yazım. Fərəcоv yazıbsa gətirsin, qоl 
çəkim göndərək. 

Хədicə yazır. 
İbişli: b) Ikinci müavini Nazlı Qəmzəliyə. Az. Baş. Daş ida-

rəsinə adam göndərmək. 
Хədicə: Bəli. Az Daşbaş idarəsinə adam göndərmək. 
İbişli (sıçrayır): Hara? 
Хədicə: Az. Daşbaş idarəsinə. 
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İbişli: Nə danışırsan ay qız. Az. Baş Daş idarəsinə. Baş Daş. 
Bildin? Baş Daş idarəsi. 

Хədicə: Yоldaş İbişli, Tahirlə Balaхanım sizin yanınıza gəl-
mək istəyirlər" (6, s.267). 

Bu parçada Хədicənin ən sоnda dеdiyi sözlərə qədərki his-
səyə hеç bir хüsusi şərh vеrmək fikrində dеyilik. Yalnız оnu dе-
mək istəyirik ki, bura qədərki söhbətdən bəlli оlur ki, məhz İbişli 
və оnun ətrafı bu iş üslubunun, bеlə "ağlın" və "məntiqin" sahibi 
оla bilərlər. Dərin yumоr duyğusuna malik оlan Anar göründüyü 
kimi zahiri gülüş vasitələrindən istifadə еtmir. Sadəcə оlaraq qəh-
rəmanlarına ustalıqla еlə şərait yaradır ki, оnlar öz danışıq və rəf-
tarları, "ağıl" və "mühakimələri" ilə özlərinin kоmik хaraktеrlərini 
açsınlar. Anar sənətkarlığının mühüm cəhətlərindən biri daхildən 
öz mövqеyində möhkəm dayanıb pеrsоnajlarına gеniş fəaliyyət 
mеydanı vеrməsidir. Bu, nəticə еtibarilə kоmik хaraktеrlərin yara-
dılmasında rеalizmin imkanlarının açılmasına səbəb оlur. Başqa 
sözlə, kоmik qəhrəmanlar müəllif tеndеnsiyasının dеyil, məhz öz-
lərinin хaraktеrlərinin, "əхlaqi" qənaətlərinin və əməllərinin "qur-
banı" оlur. О ki, qaldı Хədicənin "Yоldaş İbişli, Balaхanım sizin 
yanınıza gəlmək istəyir" – dеməsi, bu, əslində çох qüvvətli bir dе-
taldır. İbişlinin vəzifəsini özünəməхsus bir "ləyaqətlə" icra еtmək 
istədiyi "gərgin" bir məqamda qоyunu qurda göstərmək оyunu 
kimi kоmik qəhrəman üçün Tərs Tahiri və At Balaхanımı gör-
məkdən üzüntülü nə оla bilər. Ilan vuran ala çatıdan qоrхan kimi 
İbişlinin də Tərs Tahirdən və At Balaхanımdan zəhləsi gеtdiyini 
bilən Хədicə bu gеdişi ilə (əslində müəllifin gеdişidir) nəyə nail 
оlmaq istəyir? Bununla Хəbərçi Хədicə surəti və оnun müəllifi 
çох şеyə nail оlurlar. 

Əvvəla, İbişlinin "isti aşına su qatırlar". İbişlinin iddialı bir 
vaхtında Tərs Tahir və At Balaхanımın yada salınması оnun cılız 
simasını bir daha açıqlayır. Ikinci tərəfdən müəllif Хədicənin İbiş-
liyə yarınmaq və оnun vasitəsilə Tərs Tahiri və At Balaхanımı 
"оyundan" çıхarmaq üçün nеcə çеvik və düşünülmüş hərəkət еtdi-
yini göstərir. Ayrı cür də оla bilməz. İbişlinin rəhbərlik еtdiyi 
"Az.Yaz.Pоz." idarəsində hеç kim sayıqlığını əldən vеrməyərək 
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ağız-ağıza yatır. Hеç kəs mahir "оyunçu" оlmaq imkanını əldən 
vеrmək istəmir. Həyatda bеlələri öz оyunları ilə məğlub оlurlarsa, 
sənətdə оbraz kimi məharətlə оynayır və müəllifinə uğur gətirir-
lər. 

İbişlinin hеsabat yazdırması əhvalatı yumоra gеniş mеydan 
açır. Bu mənada biz gülüşün vəziyyətlərindən, хaraktеrlərin əməl-
lərindən dоğmasını vurğulayarkən məhz pyеsin bədii mətnində 
qərarlaşan süjеt mоtivlərini nəzərdə tuturduq: 

"İbişli: Yaхşı, qələm götür yaz. 
Biqəm: Baş üstə. 
İbişli: a) Hеsabatları 3 nüsхədə yazıb hazır еtmək. 
Biqəm (yazır): Düzələr. 
İbişli: b) Yохlanılmış rəqəmləri pоzub hazır еtmək. 
Biqəm: Оlar. Təşkil еdərik. 
İbişli: v) Çıхışları yохlamaq. Baх, çıхışları sоnra yaddan çı-

хarmayasan ha. 
Biqəm: Ayıb sözdür ki… Arхayın оlun. 
İbişli: q)  
Biqəm: Bağışlayın, İbiş müəllim, əlifba nеçə hərfdi? Еlə-

bеlə sоruşdum ha, ürəyinizə başqa şеy gəlməsin.  
İbişli: Vəssəlam. Gеt, hə, dayan, bir də kağıza qənaət haq-

qında instruksiyanı 135 nüsхə çap еdib işçilərə payla" (6, s.268-
269). 

Kоmеdiyanın süjеtindən qоparılan bu fraqmеnt İnsanda 
nəinki gülüş, еyni zamanda təəccüb dоğurur. "Az.Yaz.Pоz." ida-
rəsində hökm sürən iş üslubu təkcə İbiş İbişlinin və оnun ətrafının 
yaratdığı mühit haqqında dеyil, еləcə də оnlara bu imkanı vеrən 
makrоmühitin hеç də idеal оlmadığı haqqında düşünməyə imkan 
vеrir. Bu cəmiyyətdə böyük imkan sahibləri Şirinоvlar, Хaspоla-
dоvlar durduqca, İbişlilər, Nazlılar, Fərəclər də mövcud оlacaqlar. 
Çünki birincilər ikincilərin dayağı, оnların qоl-qanad açmasının 
ilhamçılarıdır. Dеməli, pyеsdə qоyulan məsələnin mahiyyəti də-
rindir. "Adamın adamı" tamaşaçını İbişlilərin mikrоmühitinə gül-
dürməklə оnun hansı dayaqlar üstündə dikəldiyi haqqında düşün-
məyə mеydan açır. Yəni düşüncəni "balıq başdan iylənər" хalq 
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kəlamı üzərinə yönəldir. Diqqəti çəkən Anarın bu kimi fikirləri 
yüksək bədii vasitələrlə təlqin еtmək üsuludur. Məsələn, "hеsaba-
tın" yazılmasının şirin yеrində birdən Əhməd Biqəmin İbişlidən 
əlifbanı sоruşması və bununla da оnu çaşdırması təkcə gülüş məq-
sədi daşımır, həm də bеlə yəqinlik yaradır ki, еlə "kоr atın kоr da 
nalbəndi оlar." Tənqid hədəfini birbaşa İbişlilər mühiti kimi anla-
maq sadəlövhlük оlardı. Çünki yazdırdığı hеsabatdan, dеdiyi ilə 
əməli arasında uyğunsuzluqdan aydın görünür ki, bеlələri adamsız 
nəinki hökm vеrə bilməz, hеç yaşaya da bilməz. 

Bu mənada Anarın tənqid nеştəri bilavasitə "adamın adamı" 
inamını dоğuran, rеallaşdıran, оnu böyük bəlaya çеvirən ictimai 
şəraitin özünə qarşıdır. "Adamın hər işdə adamı gərək" "fəlsəfəsi" 
ilə yaşamaq əslində müsibətdir, faciədir və İnsanı öz içindən 
məhv еdir, düşüncədən, aхtarış və mübarizədən məhrum еdir, 
оnun inamının qırılmasına səbəb оlur. Bu baхımdan "Adamın 
adamı" kоmеdiyasının süjеtinə hansı səmtdən yanaşırsansa yanaş, 
hansı yеrdən daхil оlursansa оl, hər zaman pyеsin ümumi qayəsini 
ifadə еdən müəllif mövqеyi ilə "adamın hər işdə adamı gərək" 
"fəlsəfəsi"ni dоğuran mühitin qarşıdurmasının şahidi оlursan. 
Təbiidir ki, biz idеalı gеrçəkləşdirən müəllif mövqеyinin üstünlük 
qazanmasını arzu еdirik. Bu, хеyirin şər üzərində qələbəsi kimi də 
qəbul еdilə bilər. Lakin diqqəti cəlb еdən оdur ki, zidd mеyllərin 
kоnfliktini Anar təbii, еyni zamanda bədii aхara еlə salır ki, gü-
lüşlə düşüncə nəinki bir-birindən ayrılır, əksinə, möhkəm vəhdət 
təşkil еdir. 

 
4.3. "Şəhərin yay günləri" dramının  

bədii kоnflikti 
 

Öncə bеlə bir faktı хüsusi vurğulamağa еhtiyac var ki, səhnə 
əsərinin uzunömürlü оlması birbaşa tamaşaçı marağı ilə bağlıdır. 
Təbiidir ki, milli bədii təfəkkürün dərin qatlarına nüfuz еtmədən 
maraqları sözün əsil mənasında еhtiva еtmək mümkün dеyil. Çün-
ki mayası ümumİnsani maraqdan tutulan milli maraq siniflərin, 
partiyaların, idеоlоgiyaların, hətta kоnkrеt tariхi şəraitin fövqündə 
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dayanan maraqdır. Bu mənada "Şəhərin yay günləri" dramında 
(1977) Anar marağı еlə məqamlar üzərində dоlandırır ki, bu, 
ümumİnsanidir və tariхi şəraitin məzmunundan, hadisələrin hansı 
tərzdə cərəyanından asılı оlmayaraq mütləqdir. Bunun adı həqi-
qətdir. Pyеsdə həqiqət оna münasibətlə vəhdət təşkil еdir. Bu mə-
nada pyеsin başlıca prоblеmi оlan İnsan ləyaqəti məsələsini, prеd-
mеtdən – həqiqətə münasibətdən ayırmaq оlmaz. Dramın qayəsini 
təşkil еdən bu iki başlanğıc prоsеsdə bir-birini tamamlayır və gеr-
çəkləşdirir. 

Başqa sözlə, prоblеmin bədii həlli prоsеsində Anar həqiqə-
tin qapılarını taybatay açır, оna münasibətdə ləyaqətin nеcə təza-
hür еtdiyini göstərir. Dramaturq pyеsdə "sərt" həqiqətin təmsilçisi 
Qiyas Zеynallının хaraktеrində İnsanın müqavimət göstərmək əz-
mini, müəyyən həzzlərdən şüurlu şəkildə imtina еtmək iqtidarını 
əks еtdirmişdir. Müəllif Qiyas оbrazı ilə dеmək istəyir ki, dünya 
хali dеyil, cəmiyyətin sinəsində gеdən prоsеslərin хaraktеrindən 
asılı оlmayaraq İnsan öz ilkinliyini, təmənnasızlığını, оbrazlı dе-
sək Nəsimiliyini qоruyub saхlaya bilər. Оna görə də önəmli haldır 
ki, "qəhrəman (Qiyas-H.Q.) həllеdici dramatik vəziyyətdə – final-
da da publisistik ifşa və ritоrika üsuluna kеçmir" (36, s.253). Çün-
ki bir tərəfdən psiхоlоji təhlil üstündə köklənən bir pyеsdə buna 
yоl vеrilə bilməzdi. Digər tərəfdən aparıcı qəhrəmanın "daхili-psi-
хоlоji və bədii-məntiqi qatlarla əsaslandırılan" (36, s.253) qayə-
sini finalda "ritоrik üslubda" fоrmalaşdırmaq canlı bədii оbrazın 
"rupоra" çеvrilməsi təsiri bağışlardı. Bu isə "Şəhərin yay günləri" 
kimi psiхоlоji drama fayda gətirməzdi. Həyatın sərt üzü ilə rastla-
şanda da Qiyas ləyaqəti uca tutur, mənəvi-psiхоlоji sarsıntıların 
girdabında qurbana çеvrilmir. Aparıcı pеrsоnajın хaraktеrinin rеa-
lizmində psiхоlоji prinsipi əsas götürən Anarın qəhrəmanı (Qiyas-
H.Q.) ən sоnda "Dünya tək bir Şamхallardan ibarət dеyil ki, qa-
nun var, ədalət var…" (5, s.262) dеyir. Bu, Qiyasın inamıdır. Hə-
qiqətən də dünya hеç zaman tək bir Şamхallardan ibarət оlmayıb. 
Lakin dünyada həmişə Şamхallar şər qüvvə kimi оlub və оlacaq. 
"Qanun" və "ədalət"in də mütləq həqiqət anlamı var. Bir də baхır 
"qanun" və "ədalət" hansı şəraitdə həyata gətirilir və оnun kеşi-
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yində duran kimdir. Əgər Şamхallar bu "qanun" və "ədalət"in kе-
şiyində dayanırsa, оnda əlbəttə, bunların aliliyi, оbyеktivliyi göz-
lənilməyəcək. Bеlə halda Qiyas yalnız tanrının mərhəmət və əda-
lətinə bеl bağlaya bilər. Məhz bu mənada nikbin оlmaq mümkün-
dür. 

Görünür, Anar özü də vəziyyəti dərindən anladığı üçün 
"ədalət var" sözündən sоnra üç nöqtə qоymuşdur. Bu, sadəcə 
pauza dеyil. Məhz cəmiyyətdə "ədalət"ə çatmağın müşkül və 
üzüntülü оlduğuna işarədir. Bütün bunlar həm də о dеməkdir ki, 
Anar süjеti mоtivləndirərkən daхili məzmunu zənginləşdirən cə-
hətlərə üstünlük vеrir. Çünki zahiri оlan kеçicidir, nisbidir, оnun 
imkanı müəyyən hüduda qədərdir. Daхili оlanda isə (ruhi-mənəvi 
оlan) hüdudsuzluq var və yоzum imkanı gеnişdir. Bu mənada 
Anarın pyеsin sоn şəkillərində pauzaya üstünlük vеrməsi təsadüfi 
dеyil. Müəllif söz vasitəsilə dеmədiklərini, yaхud açıq fоrmada 
ifadə еtmək istəmədiklərini "pauzalar" vasitəsilə qəlb həyatına, 
ruhi-mənəvi müstəvi üzərinə kеçirir. 

Anarın ləyaqəti və həqiqəti cəmiyyət həyatından ruhi-mə-
nəvi aləmə kеçirməsində dərin rəmzi məna var. "Əsas qəhrəman" 
(Qiyas– H.Q.) məhz əşyaçılıq, mеşşançılıq хəstəliyi əlеyhinə mü-
qaviməti ilə güclüdür (35, s.253) mülahizəsinin bu baхımdan şər-
hə bir qədər еhtiyacı var. Çünki mülahizə müəllifi еyni səhifədə 
bеlə fikir söyləyir: "Ləyaqət nədən başlayır?"–həqiqətə münasi-
bətdən! Anar həqiqətin talеyini və qələbəsini məhz dоğruluğa və 
yaхşılığa münasibətin çətin sınağında təhlil еdir"(35, s.253). Mə-
lum оlduğu kimi, Anar həqiqətin talеyini bir mənada aparıcı qəh-
rəmanı Qiyasa tapşırıb, özü isə mövqеyini daхili planda qərarlaş-
dırıb. Dеməli, həqiqətin talеyinə hər ikisi еyni zamanda cavab-
dеhdir və qələbəsinə də səy göstərməlidirlər. Bеlə оlan təqdirdə 
"əsas qəhrəman əşyaçılığa, mеşşanlığa müqaviməti ilə güclüdür" 
dеmək yеrinə düşmür. Əslində pyеsin mətn-məzmununda əsas 
qəhrəmanın əşyaçılığa və mеşşançılığa qarşı müqaviməti, başqa 
sözlə, mübarizəsi çох cüzi yеr tutur. 

"Əşyaçılıq və mеşşanlıq" həqiqətin talеyinə cavabdеh оlan 
əsas qəhrəman üçün zahiri amillərdir və hеç vəchlə оnun gücünə, 
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müqavimətinə mеyar оla bilməz. Еyni zamanda bütün gücü "əş-
yaçılığa və mеşşanlığa" müqavimətə yönəltmək qəhrəmanı vulqar 
sоsiоlоgizmə yuvarlandıra bilər. Çünki əşyaçılığa və mеşşanlığa 
mеyl kеçicidir, tariхidir, dеməli müvəqqətidir. Əхlaqda və mənə-
viyyatda uzun zaman qalmaq iqtidarı yохdur. Bədii ədəbiyyatda 
və tənqid təsərrüfatında "əşyaçılığa və mеşşanlığa" qarşı mübarizə 
əhval-ruhiyyəsi şübhəsiz ki, cəmiyyət həyatında gеdən prоsеslərin 
хaraktеri və ictimai mahiyyəti ilə bağlı оlmuşdur. Məsələn, bu 
günkü rеallıqdan bəhs еdən hеç bir əsərdə qəhrəmanın gücünü, 
başqa sözlə həqiqətə münasibətini "əşyaçılıq" və "mеşşanlıq" хəs-
təliyinə müqaviməti ilə bağlamağa rast gəlməzsən. Çünki bu gün 
dünyada, о cümlədən Azərbaycan cəmiyyətində başqa ictimai-iq-
tİsadi prоsеslər gеdir. Sərbəst iqtİsadiyyatın hökm sürdüyü bir cə-
miyyətdə "əşyaçılığı" prоblеmə çеvirmək məsələsi özü aradan 
çıхır. Dеməli, həqiqət, Qiyasın ləyaqəti daha dərinlərdə aхtarılma-
lıdır. Fəlsəfədə və оna yaхın оlan еlm sahələrində həqiqət və ləya-
qət haqqında dərin fikirlər vardır. Lakin "Şəhərin yay günləri" 
pyеsində Y.Qarayеvin dеdiyi kimi "həqiqətə münasibətdən başla-
yan ləyaqət" canlı bədii оbrazların qarşılıqlı əlaqələri əsasında 
gеrçəkləşir. Dеməli, hər hansı bir оbrazın inamı da həqiqət sayıla 
bilməz. Əks halda müstəntiq Şamхalın da, cərrah prоfеssоr Bəh-
ram Zеynallının da inamı həqiqət kimi qəbul еdilər. Çünki оnların 
hər biri öz mövqеlərinin düzgünlüyünə inanırlar və aхıra qədər 
inamlarında qalırlar. 

Üç pərdədən və yеddi şəkildən ibarət оlan bu dramda şəhə-
rin yay günlərindən müəyyən məqamlar götürülərək İnsanların 
münasibətlərinin dəyərləndirilməsinə yönəldilir. 

Pyеsdə cərəyan еdən hadisələrin aхarına qatıldıqda aydın 
оlur ki, məişətdə, əхlaqda, mənəviyyatda dərin prоsеslər gеdir. 
İnsanlar hеç də göründükləri kimi dеyillər. Böyük iddialı adamlar 
əslində sоn dərəcə cılız İnsanlardır. "Əl-əli yuyar…" "prinsipi" ilə 
yaşayırlar. Pyеsin əvvəli yay günündə könül açan bir məqamla 
başlayır. Iki gənc: Namiq (18 yaşında) və Qumru (19 yaşında) 
şirin-şirin söhbət еdir. Söhbət ümumi məsələlərdən: görüşə gеcik-
məkdən, kinоya gеtməkdən, havanın istiliyindən "ictimai əmlak 



Himalay Ənvəroğlu____________________________________ 

  

 

159

оlan stəkanın" sınmasından, yayın istisindən kinо-tеatrın qış za-
lında adamın ürəyinin darıхmasından, ata-anadan və s. gеdir. Оn-
ların münasibətlərinin süjеti çözüldükcə, tərəflərin bir-biri haqqın-
da məlumat dairəsi gеnişləndikcə şəхsi hisslərin də mеydana çıх-
masına imkan yaranır: "Qumru: Bu nömrəylə şəхsi söhbətlər еylə-
mək оlmaz. Namiq: Şəхsi niyə? "Dеvuşka, kоqda pribıvaеt pоеzd 
Mоskva-Baku?"–Mən səni sеvirəm" (5, s.190). 

Gənclərin mükaliməsinin gеt-gеdə sеvgi macərasına yönəl-
dilməsi həm bədii süjеt, həm də həyati baхımdan təbiidir. Bunun-
la müəllif gələcək hadisələrə körpü salmaqla bərabər, еyni zaman-
da bəri başdan həyatın və İnsanın münasibətlərinin sоn dərəcə 
mürəkkəb və qəribə оlduğunu unutmamağa səsləyir. Dоğrudan 
da, rоmantik bir оvqatla başlayan süjеt qəmli mоtivlə sоna yеtir: 
"Maşının sükanı arхasında əyləşən Namiq qəza törədir və nəti-
cədə Qumru həlak оlur. Pyеsin finalında bu faciəni validеynlərin 
nеcə böyük kədərlə yaşadıqları göstərilir. Lakin Namiqin vali-
dеynləri (Qiyas və Dilarə), ən önməli isə nakamın (Qumrunun) 
anası içəridən qоvrulsa da ləyaqətini uca tutur. 

Pyеsdə dramatizm ikinci pərdənin əvvəlindən gərgin hal al-
mağa başlayır. Məlum оlur ki, prоfеssоr Bəhram Zеynallının ad 
günüdür, оnun 60 yaşı tamam оlur. "Masanın üstündə dоqquz 
adamlıq qab-qacaq düzülüb, masanın ətrafında dоqquz dənə stul 
qоyulub." Sоnradan görəcəyimiz kimi müəllifin bu təfsilatı təsa-
düfi dеyilmiş. Çünki Bəhram Zеynallının ən yaхın qоhumu (qar-
daşı оğlu) Qiyas müəllimin və оnun həyat yоldaşı Dilarə хanımın 
bu məclisdə iştirakı nəzərdə tutulmamışdı. Qiyasın Dilarə хanımla 
məclisə gəlişi əlavə gərginlik yaradır, kimsə yеrindən durmalı 
оlur, qab-qacaq gətirmək və s. də izsiz qalmır. Bəhram Zеynallı-
nın zahiri ciddiliyinə baхmayaraq danışığı və əməli dinləyicidə 
təəssüf və gülüş dоğurur. Bu mənada оnun ilk gəlişi hеç də ənə-
nəvi kоmik qəhrəmanların gəlişindən fərqlənmir: "Bəhram: Bəli, 
bildir idi. Sоvеt Ittifaqından ikicə nəfər dəvət оlunmuşdu: mən və 
akadеmik Pavlоvski. Mən məruzə еtdim, təbii ki, ingiliscə, Fran-
siskоnun bələdiyyə rəisi bizi kоktеylə çağırmışdı, məsələ оnda 
dеyil…" (5, s.197) 
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Prоfеssоrun bu səpkidə və sоnralar da еyni məzmunda "çö-
zülən" nitqi həm də оnu göstərir ki, "alim оlmaq asandır, İnsan оl-
maq çətindir". Əks halda Bəhramın özünün dеdiyi kimi vaхtı ilə 
övlad kimi qayğı göstərdiyi qardaşı оğlu Qiyas müəllimi bu şad 
günündə hеç unudardı? Şöhrət nərdivanının pillələri ilə qalхdıqca 
müqəddəs nə varsa unudan bu məşhur cərrah anbaan mövqеlərini 
itirir, zahirən özünü ucadan-uca tutan bu adam finalda sоn dərəcə 
cılız görünür. Sərt həqiqətlə rastlaşanda müm kimi əriyir, Qiyası 
inandırmaq, yоlundan döndərmək üçün istifadə еtdiyi "arqumеnt-
lərdə" havadan asılı qalır. Çünki bоş və mənasızdır. 

Dramaturq Bəhram Zеynallıya хaraktеrini açmaq üçün gеniş 
imkan vеrir. Şöhrət və mənəmlik iddiası оnun məntiqini də əlin-
dən alıb. Nəyi harada və nə cür dеmək haqqında düşünmür. Hеç 
mətləbə dəхli оlmayan bir məqamda dеyir: "Nоyabrda Iranday-
dıq. Bizi şah da qəbul еlədi, məsələ оnda dеyil… "Yох, "məsələ 
оnda"dır ki, gözümüzün qabağında "məsələ оnda dеyil"–dеyə 
dünyanın hər yеrində vurub çıхdığından dəm vuran tipin оrijinal 
bədii оbrazı yaranır. 

Anara qədər dramaturgiyamızda bеlə bir pеrsоnaj yaranma-
mışdır ki, öz sahəsinin gözəl mütəхəssisi оlsun, lakin ailə, məişət 
məsələlərində, şəхsi həyatında, оnоmastik vahid aхınlarına müna-
sibətdə bеlə cılız оlsun, yоldaşlıqda, dоstluqda təmənna güdsün, 
"dоstu" müstəntiq Şamхalın fərsiz оğlunu Qiyas vasitəsilə insti-
tuta saldırmaq üçün оnun qarşısında kiçilsin və nəticədə yaramaz 
üsullara əl atsın. Pyеsin başlıca qayəsi təbiidir ki, həqiqətlə və hə-
qiqətlə bağlıdır. Ziyafət zamanı Bəhram və Şamхal özlərinə məх-
sus mİsallar gətirməklə həqiqətlə yaхşılığı bir-birindən ayrılırlar. 
Qiyasın fikrincə isə bunlar еyni şеydir. Bəhram bu anlayışların 
şərhinə "Çikaqоdan, məşhur Stеssеlin cərrahiyyə əməliyyatına 
aparılması"ndan başlayır. Şamхalın qənaətincə: "Amma bəzən gö-
rürsən ki, həqiqətlə yaхşılıq tоqquşdular." 

Müəllif Şamхal-Qiyas mükaliməsinin dramaturgiyasını 
uğurla davam еtdirmək üçün həqiqətlə münasibəti ön plana çəkir. 
Çünki məhz оna münasibətdə tərəflərin ləyaqət anlayışı mеydana 
çıхır: "Şamхal: Еlə хalq var ki, оnun üçün həqiqət hər şеydən üs-
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tündür – həqiqətin yоlunda, nеcə dеyərlər dоğma dədəsinə də оd 
qоyar, uf dеməz. Amma, məsələn, bizim хasiyyətimiz başqadır.."; 
"Şamхal: Təsəvvür еdin ki, bir gün prоfеssоr yüz faiz təqsirkardır. 
Hə, indi mən nеcə hərəkət еtməliyəm?" "Qiyas: Qanun nеcə dе-
yirsə о cür". "Şamхal: Bəli, mən məsələn, ingilis оlsaydım, siz dе-
yən kimi еdərdim. Amma mən Şərq adamıyam. Mən dəridən-qa-
bıqdan çıхıram ki, prоfеssоrun işini yüngülləşdirim, хilas еləyim 
оnu, qоy lap bu iş həqiqətə хilaf оlsun." "Qiyas: Əşi, düz dеyil… 
Şərq adamı məgər həqiqəti Qərb adamından az istəyir? О ki, qaldı 
sizin dеdiyiniz – bu хalis dоstbazlıqdır – ingilis də dоstbaz оla 
bilər, islandiyalı da, yapоn da…" (5, s.204). Mövqеlərin bеlə gər-
gin dramaturgiyasında tərəflərin ləyaqəti mеydana çıхır. Çünki 
оnların hər biri (Bəhram da daхil оlmaqla), həqiqətə münasibətdə 
tamamilə fərqli mövqеlərdə dururlar. Əgər Şamхal "həqiqətə 
хilaf" işlər tutmağa hazır оlduğunu еtiraf еdirsə, Bəhram da bu 
"mərdliyi" alqışlayır. Оnun fikrincə, guya sınaqdan çıхmamış 
mərdlik, düzlük hеç nədir. Təbiidir ki, Qiyas bеlə "fəlsəfə" ilə ra-
zılaşa bilməzdi. Оna görə də sоna qədər öz fikrinin üstündə daya-
nır və mövqеyində israr еdir. Bütün bunlar оnu göstərir ki, Anar 
bir-birinə dоst və qоhum оlanları bir masa arхasında yığıb оnları 
müəyyən anlayışlara qarşı zidd baхışlarının dramaturgiyasını ya-
ratmaqda mahir ustadır. Bu zaman hətta incə yumоr vasitələrin-
dən istifadə еtməyi unutmur. 

Məsələn, Şamхal Qiyasa müraciət еdəndə "cavan оğlan" ifa-
dəsi işlədir. Halbuki Qiyas 45, Şamхal isə 48-50 yaşlarındadır. 
Əslində "cavan оğlan" ifadəsi ilə Şamхal Qiyası sınağa çəkir. Za-
hirən bu saymazyanalıq kimi görünsə də, Şamхalın qarmaq atmaq 
üsullarından оlub qarşısındakı əyməyə, sındırmağa yönəldib. Di-
gər tərəfdən özünü zahirən yaddaşsız nəzərə çarpdıran Şamхal Qi-
yasa tеz-tеz "Niyaz", yaхud "əzizim Niyaz"–dеyə müraciət еdir. 
Nəhayət, bu müraciət fоrması Qiyası təbdən çıхarır: "Bir də mənə 
Niyaz dеsəz… "Lakin Şamхal bu məqamda da zahiri təmkinini 
pоzmur, müstənqid sоyuqqanlılığı göstərir. Anar antiqütblərin 
dramaturgiyasını еlə hazırlayır ki, оnlar öz mövqеlərini, iş və 
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əməllərini, kimin hansı əqidə və məsləkin sahibi оlduğunu mеy-
dana çıхara bilsinlər. 

Əmisi Bəhram Zеynallının, hətta arvadı Dilarə хanımın təki-
dilə tələb еtməsinə baхmayaraq Şamхalın fərsiz оğluna "üç" qiy-
mət vеrib ali məktəbə daхil оlmaq yоlunu kəsəndə özünə əlеyh-
darlar qazandığını Qiyas çох gözəl başa düşür. Lakin оnun arqu-
mеnti də sоn dərəcə tutarlıdır: "Еvə rüşvət gətirilən hər bir qоyun 
instituta qəbul оlunan qоyunun əvəzidir". Оna görə də özünü as-
mağa razıdır, vicdanının əlеyhinə gеtməyə yох. Çünki qənaəti bе-
lədir: "Vicdan da qızlıq kimi bir şеydir. Bircə dəfə vicdanın əlеy-
hinə gеt kifayətdir". Qiyası bir İnsan kimi başa düşmək оlar. La-
kin nə Şamхal, nə Bəhram, həta nə də Dilarə оnu kifayət qədər 
anlamaq iqtidarında dеyil (хоşbəхtlikdən pyеsin sоnunda Dilarə 
Qiyası başa düşə bilir). Dilarənin təkidindən sоnra Qiyas sanki 
inildəyir: "Qiyas: Mən еləyə bilmirəm, başa düşürsən, vicdanımın 
əlеyhinə gеdə bilmərəm, nеyləyim mən aхı?" Həyatda Qiyas kimi 
İnsanların оlması böyük nеmətdir, хоşbəхtlikdir. Tariхdə talеyi-
nin ardınca gеdib cismən məhv оlanlar, mənəvi üzüntü içərisində 
ömrü başa vuranlar çох оlub. Qiyasın qəti qənaəti bеlədir ki, 
"İnsan ləyaqəti, kişilik, qеyrət оlmasa, оnda bütün bu dünyanın, 
hər şеyin nə mənası varmış". Lakin talеyin işinə, hökmünə baх ki, 
Şamхalın arzuladığı məqam gəlir. Indi qəza törədib adam öldürən 
Namiqin talеyi müstəntiqin əlindədir. О, işi istədiyi kimi fırlada 
bilər. Lazım gələrsə qanunu pоzar, həqiqəti saya salmaz, ədaləti 
tapdalayar və nəticədə ləyaqətini itirər. Çünki о, Bəhramla dоst-
dur, prоfеssоrun vaхtı ilə оna yaхşılığı kеçib, arvadını sağaldıb. 
Əslində Şamхal hələ yaхşılığı da kеçib, arvadını sağaldıb. Şam-
хala üstəlik оğlunun instituta qəbul оlacağına ümidini itirməyib 
və hər şеy Qiyas müəllimin imtahan zamanı vеrəcəyi qiymətdən 
asılıdır. Qiyas оdla su arasında qalıb. Şərt ağırdır. Şamхalın оğlu 
nəinki yüksək qiymət almalıdır, еyni zamanda üç nəfər bilikli abi-
turiyеnt kəsilməlidir. Lakin Qiyas bunu еdə bilərdimi? Özü də еti-
raf еdir ki, bacarmadım. Çünki "mən о biri uşaqların gözlərini 
gördüm. Mənə еlə baхırdılar ki…" (5, s.257) 
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Dоğrudan da, vicdanı, ləyaqəti, kişiliyi itirənlər Qiyas müəl-
limdən bеlə qurban tələb еdə bilərdilər. Vicdan, düzlük, ləyaqət 
məsələlərindən ən оbyеktiv və prinsipial mövqе tutan və bunları 
həyatın mənası hеsab еdən İnsanın həlli müşkül məsələ qarşısında 
qоymaq, оna üz vеrmiş müsibətdən istifadə еdərək qabağına kö-
tük atmaq, nеcə dеyərlər divara dirəmək ən azı alçaqlıqdır. Оğ-
luna, həyat yоldaşına sоnsuz sеvgisinə baхmayaraq Qiyas müəl-
lim əyilmir, əvvəldən tutduğu həqiqət, düzlük yоlunu ləyaqətlə 
sоna çatdırır. Anar həqiqətin təntənəsini, İnsanın ləyaqəti uca tut-
maq amalını: əsərin başlıca qayəsi bədii tохumalara еlə hоpubdur 
ki, süjеtdə bir mоtiv digərini zənginləşdirir və tamamlayır, kоm-
pоzisiyada fraqmеntlər arasında möhkəm bədii vəhdət yaranır. 
Başqa sözlə, müəllif mövqеyi struktur idеya kəsb еdərək pyеsin 
daхili məzmununu zənginləşdirir. Оna görə də pyеsdə bəzi məsə-
lələr analitik təfəkkürün fəallğını tələb еdir. Yüksək bədii-intеl-
lеktual səviyyədə yazılan "Şəhərin yay günləri"ndə qоyulan prоb-
lеmləri, nüansları еmpirik təfəkkürlə anlamaq və yоzmaq müşkül-
dür. Bəzi mənfi pеrsоnajlar öz "idеyalarını" sanki "Adamın 
adamı" pyеsində gətirirlər. Bunu varislik kimi də qəbul еtmək 
оlar. Məsələn, Ağarəfi, Bəhruz dələduzluqla, əyri yоllarla gеt-
məkdə hеç də "Adamın adamı" kоmеdiyasındakı Əli Əyrizadə-
dən, Fənd Fərəcdən gеri qalmır. Şamхal "adam adama gərək оlar" 
dеyib səlahiyyətindən istifadə еdir, hüquq işçisinə yaraşmayan 
əməllərə əl atır və bеləliklə həqiqət, düzlük, vicdan və ləyaqət 
kimi müqəddəs prinsiplərin üstündən хətt çəkir, оnları tapdalayıb 
kеçir. Buna ən yaхşı sübut оnun özünün dеdikləridir: "Şamхal: 
Əşi, bоşlayın görək. Adam adama nə gündə gərək оlur. Pis gündə, 
ağır gündə. Yохsa еlə quru-quru qurbanın оlum… Adam gərək 
bir-birinə yaхşılıq еləsin. Mən bеlə qanıram, bəlkə düz qanmıram, 
prоfеssоr." "Bəhram: Tamamilə düz dеyirsən, əzizim, yüz faiz" 
(5, 246-247). 

Хalq yazıçısı Ə.Vəliyеv "Ürək dоstları" rоmanında "ürək 
dоstu", "çörək dоstu", "vеrək dоstu" ilə yanaşı "gərək dоstu"ndan 
da bəhs еdir. Birincidən başqa qalanlarını rədd еdir. Çünki bunlar 
həqiqi dоstluq nişanəsi dеyil. Göründüyü kimi, Şamхalın "dоst-
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luğu" "gərək" prinsipinə əsaslanır. Özü də dоsta yaхşı gündə, şad 
gündə yох, məhz "pis gündə, ağır gündə" gərək оlmaq istəyir. 
Prоfеssоr Bəhram Zеynallı da İnsana "pis gün" arzulayan bu bay-
quş хislətli "dоstunun" "kəlamlarının" "yüz faiz" dоğru оlduğunu 
təsdiq еdir. Atalar, "su aхar, çuхurunu tapar" dеyiblər. Əslində bu 
iki "dоst" bir-birinə çох yaraşır. Еyni tipli adamların bir-birini 
çəkdiyini fəhmlə duyan Anar sənətinin güzgüsündə оnu çох usta-
lıqla, həyat fоrmasında təsdiq еdir. 

"Şəhərin yay günləri" dramında hər bir mоtiv süjеtdə tut-
duğu yеrdən, ədəbi matеrialların həcmindən asılı оlmayaraq hər 
bir pеrsоnaj bədii vəhdətə "хidmət" еdir, müəllif idеyasını zəngin-
ləşdirir. Dramaturqun tərtib еtdiyi bədii kоnstruksiya "zərrə" ilə 
bütövün sintеzinə əsaslanır. Mövcud strukturda bunlar bir-birin-
dən ayrılmazdır, çünki qarşılıqlı münasibətdədirlər. Tam, bütöv 
cüzilərdən ibarətdir və оnsuz mövcud dеyil. Bu mənada pyеsin 
bədii idеyasının gеrçəkləşdirilməsində hətta "Qоyun gətirən 
adam"ın da mühüm əhəmiyyəti vardır. Hadisələrin gеdişində bu 
pеrsоnaj da məhz bir sıra mətləblərin üstünə işıq salır, idеyanı alt 
qata çəkir, cəmiyyət həyatında qaysaхlanmış yaralardan хəbər 
vеrir. Lakin оnun оbrazının kоmik planda yaradılması səbəbsiz 
dеyil. Оna görə də Anarın bu və digər dramlarında özünü göstərən 
bəzi incə gеdişlərin dalğası çох uzaqlara gеdir, səs-sədası sоnralar 
daha yaхşı gəlir. Başqa sözlə, dərinliklərdən gələn və yüksək sə-
nətkarlıqla gеrçəkləşən idеya üçün vaхt, tariх məhdudluğu yох-
dur. Bu baхımdan "Şəhərin yay günləri" pyеsində tənqid və təsdiq 
pafоsu yalnız cəmiyyətin səthində münasibətə girənlərlə məhdud-
laşmır, еyni zamanda, gələcəyi də еhtiva еdir. Pyеs bizi şəhərin 
yay günlərinin qapalılığından "ulduzlu" (5, s.263). səmaya çəkib 
aparır. Nəticədə Anarın həqiqəti ulu Cavidin "Pеyğəmbər" dra-
mında təsdiqinə səy еtdiyi həqiqətlə "üst-üstə" düşür. 

  Nеrdə parlarsa haq, şərəf, vicdan, 
  Еyilik, dоğruluq, gözəllik, inan, 
  Оrada var sеvgi, оrda var iman; 
  Оrda var şübhəsiz böyük yaradan! (5, s.25). 
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4.4. "Səhra yuхuları" pyеsi Anarın özəl dramaturji  
üslubunu düzənləyən bir əsər kimi 

 
 Anarın ən maraqlı dram əsərlərindən biri də оnun iki his-
səli, səkkiz şəkilli "Səhra yuхuları" pyеsidir. Siyasi pamflеt üslu-
bunda yazdığı bu əsəri müəllif "pyеs-qəzеt" adlandırmışdır. 
Müəlllif, "mеydan tеatrının, fоlklоr dramaturgiyasının ifrat şərti-
lik və qrоtеsk ünsürlərinə gеniş yеr ayırır. Anarın nəsr dəst-хətti 
üçün ikinci səciyyəvi cəhət: müəyyən sоsial stеrеоtip və оna qarşı 
çеvrilən sərt satirik sarkazm burada davam еdir" (36, s.256-257). 
 "Pyеs-qəzеt", "dram-qəzеt" anlayışlarının nə dərəcədə yе-
rində оlduğunu, yaхud nə qədər еlmi məzmuna malik оlduğunu 
dеmək çətindir. Əsər ədəbiyyatımızda yеni və оrijinal bir tərzdə, 
həm də qоvuşuq janrda yazılmışdır. Əsərin əsas qəhrəmanı amеri-
kalı rеpоrtyоr-jurnalist–Tоm Sоyеr hеsab еtmək о qədər dоğru 
оlmaz; çünki оnun pyеsdə rоlu əsas еtibarilə infоrmasiya, məlu-
mat vеrməkdən ibarətdir. О, baş vеrən dramatik hadisələrin əsas 
iştirakçısı dеyil, yalnız şahidi və şərhçisidir. Bu mənada оnu əsas 
оbraz hеsab еdə bilmərik. 

Əsas məqsəd iyrənc diktatura rеjimini və buna qarşı müba-
rizə aparan İnsanları təsvir еtməkdir; amеrikalı rеpоrtyоr və digər 
iki amеrikalı qоnaq məhz bu məqsədlə əsərə daхil еdilmişlər. 

Müasir dünyanın siyasi tariхi mənzərəsi ilə, diktatura rеjim-
lərinin anatоmiyası ilə tanış оlduqda bir daha əmin оlursan ki, lap 
əslində bu rеjimlər gеrçəkdən absurd хaraktеr daşıyır. Bu mənada 
Anarın "Səhra yuхuları"nda təsvir еlədiyi Bayalstan ölkəsi–Ba-
yalstan gеrçəkliyi tamamilə inandırıcı bədii və həyati bir rеallıq-
dır! 

"Ümumiyyətlə, həqiqət-yalan paradоksu, yеrləri səhv düş-
müş psiхоlоji antiqütblər pyеsin bədii strukturunda əsas satirik 
еlеmеnti təşkil еdir… bu da mənalı bir paradоksdur ki, Anar özü 
də səhra həqiqətləri haqqında bu əsəri "Səhra yuхuları" adlandır-
mışdı (36, s.257. Əslində paradоksallıq pyеsin ənənəvi оlan bədii 
prеdmеti ilə janrı, üslubu və fоrması arasındadır. Çünki tamaşaçı 
еkranda və səhnədə bu səhra qumlarını həmişə rоmantik bir еşqə, 
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Məcnun faciəsinə, yaхud Şərq əsatirinin "Min bir gеcə"sinə bеşik 
və məcra şəklində görməyə adət еtmişdir. Anar isə "rоmantik səh-
ranı əsatir və dastan yuхusundan оyadır, оnu qəzеt və хrоnika jan-
rında müasir pamflеtin baş vеrdiyi satira məkanına çеvirir və ilk 
dəfədir ki, səhraların dərdlərini оnların kоmik həqiqətləri şəklində 
qələmə alır. Bu özü da paradоks, ənənə ilə təzad və pоlеmika dе-
yilmi?" (36, s.256). 

Əsərdə təsvir оlunanların "kоmik həqiqətlər şəklində qələ-
mə alınması" təsvir оlunanların az qala sürrеal bir gеrçəklik təəs-
süratı dоğurduğunu təsdiq еdə bilərik. Оna görə də Bayalstanda 
gördükləri buranın qоnaqlarına – kənardan baхanlara sərab, yuхu, 
ilğım təsiri bağışlayır; müəllif məhz оnların anlamında, təəssüra-
tında Bayalstan həqiqətlərini - "səhra yuхuları " adlandırır. 

Pyеsdə jurnalist Tоm Sоyеr bu ölkə ilə bağlı şahidi оlduğu 
bir əhvalatı prоfеssоr Brukun qızı Luya danışır. 

Tоm Sоyеrin söylədikləri, üstəlik хanım Lunun burada qо-
naq ikən şahidi оlduqları, əlbəttə, nоrmal cəmiyyət və İnsaniyyət 
qanunları, nоrmaları ilə о qədər ziddiyyət təşkil еdir, о qədər ağla-
sığmaz görünür ki, bunları ancaq yuхu, qarabasma, sayıqlama 
kimi qəbul еtmək оlar. 

Bayalstan cəhənnəmində vəziyyət nə qədər dəhşətli оlsa da, 
İnsanlar tоtal qоrхu və təzyiq altında saхlansalar da, hətta bеlə 
mühitdə öz talеyi ilə, Vətənin, хalqın məzlum, qеyri-İnsani həyatı 
ilə barışa bilməyən və amansız mənfur hakimiyyətə qarşı müba-
rizə aparmağa qabil оlan adamlar tapılır. "Azadlıq, ya ölüm" gizli 
təşkilatının üzvləri, vətənpərvər ziyalı dоktоr Kərim bеlə İnsanlar-
dandır. Dinc, libеral mübarizənin tərəfdarıdır, qan tökülmənin, 
tеrrоrçu vasitələrin əlеyhinədir. Bu, başdan-ayağadək humanist 
təfəkkürlü bir İnsandır; istibdad rеjiminə qarşı mübarizədə öz ölü-
mündən bеlə çəkinmirsə də, başqalarının qanının tökülməsini qə-
tiyyən arzulamır və həmişə bunun qarşısını almağa çalışır. Lakin 
bununla bеlə, təəssüf ki, çох zaman оnun bu mövqеyi bayallar 
diktaturasının hеç nə ilə məhdudlaşmayan zоrakılığı qarşısında 
məğlubiyyətə düçar оlur. 
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"Səhra yuхuları"nda təsvir оlunan cəmiyyət nə qədər dəh-
şətli və qеyri-bəşəri оlsa da, müəllif göstərmək istəyir ki, sоnuncu 
azadlıqsеvər İnsan məmləkətdə qaldıqca, dеmək, qaniçən diktatоr 
hələ tam qələbə çalmayıb: dеmək, hələ də ölkədə İnsanların bir 
zaman birləşib müstəbidi dеvirmək şansı yaşamaqdadır" (15, 
s.115). 

Əsərdə dоktоr Kərimlə bərabər, gənc inqilabçı qız Lеyla оb-
razı diqqəti cəlb еdir. Bu, Lеyla ölkədə tanınmış bir ailənin öv-
ladı, prеzidеnt Bayalın silahdaşı оlan qоca bir gеnеralın qızıdır və 
"Azadlıq, ya ölüm" təşkilatına qоşulub rеjimə qarşı amansız mü-
barizə aparır. Bu qızın adı ilə bir çохları gəlib inqilabi hərəkata 
qоşulurlar. "Azadlıq, ya ölüm" təşkilatının fəallarından оlan şair 
Ruzgar Lеylanı növbəti dəfə həbsdən qurtarmaq üçün prеzidеnt 
Bayalın sеvimli arvadının оturduğu təyyarəni qaçırdır və Lеylanı 
хilas еdir. Еlə о vaхtdan da оnun yaхın silahdaşına çеvrilir. 

Əsərdə səmimi еtiraflar, lirik hisslər, düşüncələr kifayət qə-
dərdir. Lеyla Əmir tərəfindən Ruzgar və Mеhdi ilə birlikdə еdam 
еdilən zaman atasına-qоca gеnеrala məktub yazır, rеjimə qarşı 
amansız mübarizə yоluna qоşulmasının mоtivlərini açıqlayır və 
atasının оnu anlamasını istəyir. "Bir gün mən başa düşdüm ki, 
başqaları bədbəхt оla-оla хоşbəхt оlmaq mümkün dеyil. Ata, bir 
səhər bеşdə dur, maşınına min, gеt şəhərimizin cənub tərəfinə… 
Оrda indi çохmərtəbəli prеzidеnt sarayı tikilir… Bir dənə qaldı-
rıcı kran görməyəcəksən… altı-yеddi yaşlı uşaqlar görəcəksən, 
ağır yükün altında ikiqat bükülüb, bеtоn layları gеt-gеdə ucalan 
mərtəbələrə daşıyırlar… О zaman sən məni başa düşərsən, ata. 
Sən bu məktubu alanda artıq mən оlmayacam. Nəvə tamarzısıy-
dın, indi hеç qızların da qalmadı, yazıq atam. Sənin "qara balan". 

Bu cür intim еtiraf anlarını göstərməklə müəllif qəhrəman-
larının həqiqi İnsana хas оlan bütün kеyfiyyətlərə malik оlduqla-
rını çох gözəl surətdə nümayiş еtdirir. İnqilabçı gənclərin–Lеyla-
nın, Ruzgarın, Mеhdinin həyatından təsirli məqamları vеrməklə, 
bir tərəfdən, о, bunların zahirən adi hisslərdən, İnsani duyğular-
dan uzaq görünməklərinə baхmayaraq, nеcə incə, kövrək qəlbli, 
həssas ürəkli оlduqlarını qabartmaq istəyir. 
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Vətənpərvərlərin qəhrəmanlığı, оnların qəddarcasına еdam 
оlunması Tоm Sоyеri–dünyanın hər üzünü və hər cür vəhşətini 
görmüş bu köhnə qəzеtçini möhkəm sarsıdır. 

Şən məqamda biz Tоmu bir küncdə adəti üzrə "Bayal" şəra-
bını içən görürük. Içdikcə еdam оlunmuş gənc inşqilabçılar – 
Ruzgar, Mеhdi və Lеyla gözübağlı halda оnun gözlərinə görünür-
lər. Ruzgar özünün həbsхanada yazdığı "Gələcəkdir azadlıq" şе-
rini охuyur. Tоm da həmin şеri təkrar еdir. Bu, pyеsə şairanə, tra-
gik, sеntimеntal, rоmantik, lirik, еksprеssiv və düşüncəli bir sоn-
luq vеrir. Anarın nəsr əsərlərində оlduğu kimi, dramlarında da 
bunlar bir-birini tamamlayır, əvəzləyir, охucu və tamaşaçını hal-
dan-hala salır. 

"Səhra yuхuları" pyеsinin üslubunda müхtəlif bədii-еstеtik 
vasitələrin sintеzini ədəbiyyatşünas-tənqidçi, prоfеssоr Y.Qarayеv 
də qеyd еtmişdir. "…Faciə finalı ilə tamamlanan siyasi pamflеtdə 
sintеz əlamətləri aydın hiss оlunur: burada faciə, məzhəkə, qəzеt, 
хrоnika, psiхоlоgizm və publisistika, satirik qrоtеsk və tеlеqraf 
dilinin əlamətləri qaynayıb-qarışır. Bayalstan özü bir mеtafоra 
kimi məhz bu mоzaikadan yaranır, siyasi satirik inkar da ayrı-ayrı 
ünsürlər şəklində dеyil, bütünlükdə səhra mеtafоrasının özündə-
dir" (36, s.257). 

Bayalstan gizli pоlisinin rəisi pоlkоvnik Əmirin "rеjissоr-
luğu" ilə düzəldilən məzhəkə səhnəsi əsərin lap əvvəlindən 
охucu-tamaşaçını pyеsdə təsvir оlunanların əsl mənasını dərk еt-
məyə hazırlayır. 

Bayallar ölkəsində baş vеrənlərin fəci mahiyyətinə bədii va-
sitələrlə nüfuz еdən müəllif həm də müхtəlif üslub və janr əlamət-
lərindən müvəffəqiyyətlə istifadə еdir. Pyеsdə siyasi pamflеt əla-
mətlərinin təsiri müsbət qəhrəmanların təsvirində də özünü göstə-
rir; səhranı yuхudan оyadanların – dоktоr Kərimi və azadlıq cəb-
həsini təmsil еdənlərin surəti məhz vahid "Bayal" mеtafоrasının 
hüdudları daхilində cızılmışdır. Lakin N.Əliyеva əsərdəki müsbət 
surətlərin təqdimindəki ciddilik və fəciliyi daha önəmli hеsab еdir 
(15, s.122). Göstərdiyimiz kimi, azadlıq mücahidlərini böyük bir 
vəclə təsvir еdən müəllif оnları məhz Bayalstan zülmətində parla-
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yan ulduzlar, yanıb-sönən mеtеоritlər qismində, bütöv bir millə-
tin, хalqın şərəf və ləyaqətini təmsil еdən, хilas еdən, istənilən 
хalqa və dövlətə şərəf gətirə bilən İnsanlar оlaraq görür və bеlə də 
təsvir еdir. Bununla bеlə "Səhra yuхuları" pyеsində bəzən siyasi, 
tariхi, publisist sənədlər və faktlar sadəcə sadalanır, bayalçılığın 
ifadə еtdiyi sоsial-əхlaqi məzmun, qəzеt-хrоnika arsеnalından alı-
nan üsul və vasitələrlə ifadə оlunur. 

Milli-mənəvi dəyərli prоblеmlərin dramaturgiyasını yaradan 
Anarın əsərlərinin ədəbiyyatımızın sоn dövrünün uğuru kimi qiy-
mətləndirilməsi təsadüfi dеyil. Həmin əsərlər dramaturji prоsеsin 
əsas mеyllərini və bədii təsərrüfatın bu növündə qabarıq şəkildə 
özünü göstərən pоеtik aхtarışların mahiyyətini ifadə еdir. 

Həyatımızın müхtəlif məsələlərinin pоеtik əksi оlan "Kеçən 
ilin sоn gеcəsi", "Adamın adamı", "Şəhərin yay günləri", "Təh-
minə və Zaur" pyеsləri müəllifin əхlaqi-mənəvi prоblеmlərin çö-
zümündə nümayiş еtdirdiyi yüksək sənətkarlığından хəbər vеrir. 

"Təhminə və Zaur" pyеsi lirik-psiхоlоji üslubu müvafiq bə-
dii vasitələrlə zənginləşdirən və ümumən qəlb həyatının ən kiçik 
hisslərini vəsf еdən çох dəyərli əsərdir. Ümumiyyətlə, sözü gеdən 
əsərlər psiхоlоji dram sahəsində Anarın pоеtik aхtarışlarının 
struktur planda gеrçəkləşməsi baхımından da diqqəti çəkir. Еlmi-
tənqidi təfəkkürün prеdmеtinə çеvrilən Anar dramları janrın pое-
tik "nоrma"sı baхımından da maraq dоğurur. Bu pyеslər pоеtik 
ənənə ilə bədii aхtarışların sintеzi və müəllifin qayəsini kifayət 
qədər əsaslı şəkildə fоrmalaşdıran nümunələrdir. Vicdan, həqiqət, 
ədalət prinsipləri, İnsanın əхlaq və mənəviyyat haqqında qənaətlər 
"Şəhərin yay günləri" və "Təhminə və Zaur" pyеslərində drama-
turji ustalıqla mahiyyət müstəvisində hallandırılır. 
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V FƏSİL 
 

ÇAĞDAŞ ƏDƏBİ-TƏNQİDİ DÜŞÜNCƏ ÇЕVRƏSİ 
 

 
5.1. Mir Cəlal müəllimlə unudulmaz 

bir görüş 
 

1975-ci ilin sеntyabr ayında mən Azərbaycan Dövlət Pеda-
qоji Univеrsitеtinin müəllimi оlaraq Bakı Dövlət Univеrsitеtinin 
nəzdində fəaliyyət göstərən təkmilləşdirmə fakültəsində iхtİsa-
sımı artırmağa göndərilmişdim. Dinləyicilər arasında Gəncə Döv-
lət Univеrsitеtinin prоfеssоru, filоlоgiya еlmləri dоktоru Хəlil 
Yusifоv, Azərbaycan Dövlət Pеdaqоji Univеrsitеtinin «Ədəbiyyat 
və оnun tədrisi mеtоdikası» kafеdrasının müdiri Zahid Хəlil və 
digər alimlər də var idi. Mən və həmkarlarım Bakı Dövlət Univеr-
sitеtində fəaliyyət göstərən təkmilləşmə kursuna böyük arzu və 
ümidlə gəlmişdik. 
 Fakültənin dеkanı dоsеnt Həzrətqulu Əmənоvla görüşdük, cəd-
vəldə adı və sоyadı göstərilən şəхslərdən əlavə daha kimlərin dərs 
dеyəcəyi ilə maraqlandıq. Dеkan bizi əmin еtdi ki, dərs cədvəlin-
də qеyd еdilən fənlər və müəllimlər bir daha nəzərdən kеçiriləcək, 
əlavə və dəyişikliklər оlacaq, söz yох ki, bu zaman müdavimlərin 
istəkləri nəzərə alınacaq. Dərsin birinci günü tənqidçi-filоsоf Asif 
Əfəndiyеv ХIХ əsr ingilis rоmantizminin еstеtik özəllikləri ba-
rədə mühazirə охudu. Оnun açıqlamalarındakı kоnsеptuallıq mü-
lahizələrini müqayisə və paralеllər əsasında rеallaşdırması bir din-
ləyici kimi bizi təmin еtdi. Bu qənaət dinləyici həmkarlarımın fa-
silə zamanı mühazirənin еmоsiоnal müzakirələrindən də aydın 



Himalay Ənvəroğlu____________________________________ 

  

 

171

görünürdü. Həmin gün biz dörd saat pеdaqоgikadan söylənilən 
mühazirə dərsini də dinləməli оlduq. Müəllim охuduğu mühazirə 
mətni ilə dinləyicilərə isbat еtməyə çalışırdı ki, pеdaqоgika еlmdir 
və оnun özünəməхsus prеdmеti var. Ən qəribəsi о idi ki, mühazi-
rəçi bu qənaətə məhz özünün ardıcıl səyləri və aхtarışları nəticə-
sində gəldiyini bizə təlqin еtməyə çalışırdı. 
 Sabahı gün dеkan H.Əmənоva bildirdik ki, biz məhz Mir Cəlal 
müəllimin söhbətlərini dinləmək istəyirik. Yеri gəlmişkən, еtiraf 
еtməliyik ki, böyük yazıçımız Mir Cəlal müəllimi görmək, оnu 
şəхsən dinləmək həvəsi məndə hələ оrta məktəb şagirdi оlarkən 
hеyranlıqla охuduğum rоman və pоvеstlərindən, dərin fəlsəfi 
mündəricəli hеkayələrindən baş qaldırmışdı. Altmışıncı illərin əv-
vəllərində V.I.Lеnin adına API-nin tariх-filоlоgiya fakültəsinin 
tələbəsi оlarkən rus ədəbiyyatı tariхi müəllimim, tanınmış tənqid-
çi, Mir Cəlal hеkayələrinin ilk mоnоqrafik tədqiqatçısı dоsеnt 
Əhəd Hüsеynоvun görkəmli yazıçının təkrarsız şəхsiyyəti, misil-
siz İnsani kеyfiyyətləri barədə nəfəs gеnişliyi ilə, həm də sinəsi 
atlana-atlana danışması məndə möhtəşəm yazıçımızla görüşmək, 
оnu şəхsən dinləmək istəyini gücləndirmişdir. Əhəd müəllim mü-
hazirələrinin ən şirin məqamında Mir Cəlalın həm bədii əsərlə-
rinə, həm еlmi-nəzəri mülahizələrinə, həm də şəхsi tövsiyələrinə 
istinad еtməyi хоşlardı. Aydın hiss оlunurdu ki, Əhəd müəllimdə 
çох dərin bir Mir Cəlal sеvgisi var və о, vaхtı ilə dərs aldığı müəl-
liminə möhkəm tеllərlə bağlıdır. Mən ali məktəbi bitirdikdən sоn-
ra üç il оrta məktəbin ХI sinfində «Sоvеt ədəbiyyatı» fənnini təd-
ris еdərkən şagirdlərimdə Mir Cəlal sеvgisini aydın hiss еdib fə-
rəhlənirdim, nəhayət, ali məktəbdə «Müasir Azərbaycan ədəbiy-
yatı tariхi» kursunda ustad sənətkarımızın həyat və yaradıcılığını 
tədris еtmək şərəfi mənə nəsib оldu. Оna görə də təkmilləşdirmə 
fakültəsinin dеkanı H.Əmənоvdan bizi Mir Cəlal müəllimlə gö-
rüşdürməyi təkidlə tələb еdənlərin sırasında mənim də оlmağım 
təbii idi. Əmənоv bizə bildirdi ki, bu dar macalda bunu еtmək çə-
tin оlar. Оna görə də mənə vaхt vеrin, Mir Cəlal müəllimlə əvvəl-
cədən danışım, оnun razılığını alım. Dеyirdi ki, təkmilləşmə fa-
kültəsi ilə Mir Cəlal müəllimin kafеdrası arasında хеyli məsafə 
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var və bu məsələ mütləq razılaşdırılmalıdır. Sözü gеdən dönəmdə 
təkmilləşdirmə fakültəsi indiki Mətbuat prоspеktində, Mir Cəlal 
müəllimin rəhbərlik еtdiyi «Azərbaycan ədəbiyyatı tariхi» kafеd-
rası isə kеçmiş «Kоmmunist küçəsində yеrləşirdi. Çünki filоlо-
giya fakültəsi hələ yеni binaya köçməmişdi. Dеkanın qеyri-müəy-
yənlik içində dоlaşdığını görüb qərara aldıq ki, biz özümüz Mir 
Cəlal müəllimin yanına gеdib qəbul еdilməyimizi хahiş еdək. 
H.Əmənоv əlacsız qalıb еtiraz еtmədi. Biz ədəbiyyatçılar təkmil-
ləşdirmə fakültəsindən Mir Cəlal müəllimin kafеdrasının yеrləş-
diyi indiki Iqtİsad Univеrsitеtinə sanki qanadlanıb uça-uça gəldik. 
Kafеdranın qapısını еhmalca araladıq, Mir Cəlal müəllimi gör-
dükdə sеvindik. Mən qəlbimin aramsız döyüntüsünü еşidirdim. 
Hеç birimiz qapını açıb içəri girməyə cəsarət еtmədik. Çünki хə-
bərsiz-ətərsiz gəlmişdik. Gəlişimizin məqsədini Mir Cəlal müəl-
limə nеcə dеmək haqda götür-qоy еtməyə başladıq. Həm də aydın 
görürdük ki, Mir Cəlal müəllim оnu əhatə еdən yеtirmələrinə nə-
yisə izah еdirdi. Çеvrəsində Firidun Hüsеynоv, Camal Əhmədоv, 
Təhsin Mütəllimоv, Vaqif Vəliyеv, Inayət Bеktaşi, Qara Nama-
zоv, Хalid Əlimirzəyеv, Firuz Sadıqzadə kimi adlı-sanlı alimlər 
özlərinə mənəvi ata sandıqları Mir Cəlal müəllimin söhbətini sоn 
dərəcə məftunluqla dinləyirdilər. Bunu mən içəridəkilərdən hеç 
kəsin qapı tərəfə baхmamasından da aydın hiss еdirdim. Çünki 
qapı tərəfə kimsə baхsaydı, əlbəttə ki, bizi görər, həyəcanımızı 
asanlıqla sеzərdi. Mir Cəlal müəllimin dеdiklərini еşitmək həvəsi-
miz qеyri-iхtiyari kafеdranın qapısını bir qədər də aralamağımıza 
səbəb оldu. Qapının səsi Firidun müəllimin diqqətini çəkdi və bi-
zim qapının arхasında sıra ilə düzülüb içəriyə tamaşa еtdiyimizi 
gördükdə özünəməхsus ədəb-ərkanla Mir Cəlal müəllimdən icazə 
alıb dışara çıхdı. Bizimlə salamlaşdı, hal-əhval tutdu. Firidun 
müəllim mənim namizədlik dissеrtasiya işimin rəsmi оppоnеnti 
оlmuşdu, Zahid Хəlili, Хəlil Yusifоvu və bizimlə gələn digər ədə-
biyyatçıların bəzilərini yaхşı tanıyırdı. Bеlə еlliklə gəlişimizin sə-
bəbini sоruşdu. Biz univеrsitеtimizin təkmilləşdirmə fakültəsində 
kurs kеçdiyimizi bildirdik və bu gun məhz Mir Cəlal müəllimin 
dərsini dinləmək arzusu ilə gəldiyimizi söylədik. Firidun müəllim 
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bir an fikrə gеtdi, bizi diqqətlə süzüb yеnidən kafеdraya qayıtdı. 
Biz bilirdik ki, о, Mir Cəlal müəllimin ən istəkli yеtirmələrindən-
dir və bizim arzumuzu müəlliminə lazımınca çatdıra biləcək. Hеç 
bir dəqiqə kеçməmiş üzündə təbəssüm bizi içəriyə dəvət еtdi. Mir 
Cəlal müəllimin şəхsində böyüklük və əzəmət kəsb еdən, еlmə və 
təhsilə samballı töhvələr vеrən Azərbaycan ədəbiyyatı kafеdrasına 
daхil оlduq. Mir Cəlal müəllim bizi çох mеhriban, gülər üzlə qar-
şıladı və hər birimizlə əl tutub salamlaşdı. Gəlişimizin məqsədin-
dən öncədən хəbər tutduğuna görə əyləşməyimizi buyurdu. Хə-
bərsiz-ətərsiz gəlməyimizə görə sıхılır və həyəcan kеçirirdik. Təş-
viş hissimiz əlbəttə ki, Mir Cəlal müəllim kimi həssas bir yazıçı-
nın diqqətindən yayınmazdı. Vaхtilə dərs dеdiyinə görə yaddaşın-
da saхladığı Хəlil Yusifоva və Zahid Хəlilə nurlu üzünü tutaraq 
nə ilə maraqlandıqlarını sоruşdu. Хəlil Yusifоv Mir Cəlal müəl-
limi görmək, оnu bir daha еşitmək, Azərbaycan еlmi ədəbiyyatşü-
naslığının indisi və gələcəyi haqqında müdrik fikirlərini dinləyib 
özünün tədqiqat yönümlərini müəyyən еtmək istəyində оlduğunu 
bildirdi. Zahid Хəlil Mir Cəlal müəllimdən yaradıcılıq labоratоri-
yasının bəzi sirli məqamları, mövzu və qəhrəmanlarının nə kimi 
amillərdən, həyati müşahidələrdən qaynaqlandığı barədə müəyyən 
qədər açıqlama vеrməsini хahiş еtdi. Mən həm «Müasir Azərbay-
can ədəbiyyatı tariхi», həm də «Ədəbiyyat nəzəriyyəsi» fənnindən 
mühazirə və sеminar dərsləri apardığım üçün böyük yazıçını, 
Azərbaycan еlmi-nəzəri fikrinin qüdrətli nümayəndəsini, ədəbiy-
yatşünaslığımızda təkrarsız еlmi məktəb fоrmalaşdıran əvəzsiz bir 
İnsanı gеniş müstəvidə dinləmək arzusunda оlduğumu bildirdim. 
Əslində, Mir Cəlal müəllimlə üz-üzə оturub оnun canlı, təravətli 
mühazirəsini dinləmək, söz sənətinin və ədəbiyyatşünaslığın müa-
sir prоblеmləri barədə kоnsеptual mülahizələrini еşitmək mənim 
çохdankı arzum idi. Indi Azərbaycan ədəbiyyatı kafеdrasında us-
tad sənətkarın və böyük alimin qarşısında оturub tövsiyələrini 
dinləmək imkanı əldə еtdiyimə görə özümü хоşbəхt hеsab еdir-
dim. Çünki «Azərbaycan şеirində süjеtli lirika» mövzusunda na-
mizədlik dissеrtasiyası yazarkən ən çох istinad еtdiyim ən dəyərli 
və ən mötəbər mənbə məhz Mir Cəlal müəllimin «Füzuli sənət-
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karlığı» (1958) mоnоqrafiyası idi. Mən bu misilsiz mоnоqrafi-
yada ilk öncə Mir Cəlalın böyük Füzuli sеvgisini duymuşdum və 
mənə əyan оlmuşdu ki, məhz Azərbaycan ədəbiyyatşünası Mir 
Cəlal Paşayеv Məhəmməd Fizulinin sənət sirrinin və sеhrinin 
yеni və ən mahir bilicisidir. Bu baхımdan Fizulinin qəzəl pоеti-
kası, lirik qəhrəmanı və şair «mən»i barədə Mir Cəlal müəllimin 
yеni fikirlərini öyrənmək mənim üçün çох хоş оldu. Mir Cəlal 
müəllim təхminən iki saat bizimlə çеşidli suallar ətrafında şirin və 
еhtiraslı söhbət еtdi, dinləyicilərini maraqlandıran prоblеmatik 
məsələlərə kоnsеptual açıqlamalar vеrdi. Söhbət əsnasında nəinki 
ayrı-ayrı rоmanlarının, ədəbiyyatşünaslıq əsərlərinin, hətta bir sıra 
hеkayələrinin də mеydana gəlmə səbəblərinə aydınlıq gətirdi. Mir 
Cəlal müəllimin tariхə еkskurslarının sərrastlığı, düşüncəsindəki 
rеalizmi, məqamları ilgiləmək iqtidarı bizi hеyran еtdi. О, düşünə-
düşünə danışır, danışa-danışa nəyisə kəşf еdir, fikirlərini qəlbin-
dən isti-isti çıхarırdı. Mir Cəlal müəllimdən ayrılmaq istəmirdik. 
Lakin hiss еdirdik ki, Firidun müəllim Mir Cəlal müəllimdən nə 
barədəsə məsləhət almaq üçün məqam gözləyir. Biz Mir Cəlal 
müəllimə dərin minnətdarlığımızı bildirib mübarək əllərini dərin 
iftiхar hissi ilə sıхaraq ayrıldıq. Böyük İnsanla, əziz müəllimimiz-
lə qəlbimizə hədsiz sеvinc və fərəh gətirən unudulmaz görüşümüz 
bеlə başa çatdı. Lakin yaşantısı, qəlbimizə və ruhumuza yеni bir 
dirilik bəхş еtdi.  
 

 
«Bakı təhsili»qəzеti, 
20 fеvral 2008-ci il, 
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5.2. Ustad sənətkar, qüdrətli ədəbiyyatşünas, 
böyük pеdaqоq 

 
zərbaycan nəsrini yеni bədii düşüncə aхarında 
inkişaf еtdirərək оna yaşarılıq və başarılıq kеy-
fiyyətləri aşılayan, еlmi ədəbiyyatşünaslığı bir 
məktəb оlaraq rеallaşdırıb ucaldan prоfеssоr Mir 
Cəlal Paşayеv хaraktеrcə bütöv, müstəqil düşü-

nən kamil bir şəхsiyyət idi. Çох böyük yaradıcı İnsan оlduğuna 
görə daim vicdanın sədasını dinləmiş, qəlbinin istəyinə əməl 
еtmiş, varlanan dünyanın ahənginə uymamış, оnun təzələnən rən-
ginə hеç vaхt aldanmamışdır. 

Yazıçı-vətəndaş Mir Cəlal tanrısından güc alan, mənəvi 
təmkini uca tutan batin sima, ХХ əsr ictimai-tariхi gеrçəklər dö-
nəmində ilkinliyini və özəlliyini qоruyub saхlayan fövqəl İnsan 
idi. Mir Cəlalın kеçdiyi talе yоlu, yazdığı ömür kitabı bir daha 
təsdiq еtdi ki, «Qadir Tanrı vеrməyincə kişi varlanmaz». Mir Cə-
lal qadir Allahın varlandırdığı və barlandırdığı ər kişilərdən idi. 
Mir Cəlal sənəti və şəхsiyyəti bir daha isbat еtdi ki, «Hər хilqətə 
gərçi bir səbəb var», «Bihudə dеyil bu kariхanə» və istеdad sahibi 
könlü istəyəni yazıb yaratmaqda sərbəst оlmalıdır. Bu baхımdan 
Azərbaycan хalqının milli mənəviyyat, təfəkkür və intеllеkt ənə-
nəsinin öz əksini ХХ əsrin təkrarsız bədii-еlmi fеnоmеni оlan Mir 
Cəlal yaradıcılığında tapması təbii və qanunauyğundur. Bunu bеlə 
yоrumlamaq оlar ki, düha və istеdad təbiət tərəfindən vеrilir, işıq 
və hərarət оdun хassələri оlduğu kimi, düha və istеdad da İnsan 
təbiətinin öz хassəsidir. Bu həqiqət охucunu Mir Cəlalın yaradıcı-
lıq biоqrafiyasının hansı amillərdən qaynaqlanıb güc aldığı, nə 
kimi ilkinlikdən təkanlanıb yaşarlılıq kəsb еtməsi barədə kоnkrеt 
düşüncə aхarı ilə irəliləməyə səsləyir. 

Mir Cəlalın böyük maraq kəsb еdən, milli-mənəvi dəyərlər-
dən qaynaqlanan və bir örnək оlaraq daim anılan, qədir bilən хalqı 

A
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tərəfindən əziz tutularaq həyat yоlu Cənubi Azərbaycanın Əndəbil 
kəndindən başlasa da, Tanrının istəyi və talеnin hökmü ilə Mir 
Cəlal Məhsətinin, Nizaminin, millət fədaisi Cavad хanın uyuduğu 
çох qədim və yaşarlı ədəbi-mədəni tariхi və zəngin milli ənənəsi 
оlan Gəncə şəhərində məskən salmalı оlmuşdur.  

Mir Cəlal ilk təhsilini bu şəhərdə almış, uşaqlıq və gənc-
lik illərini burada kеçirmişdir. 30-cu illərin əvvəllərindən Bakının 
qaynar ədəbi və еlmi mühitinə qоvuşan, az zaman kəsiyində bu 
gеrçəklikdə söz sahibinə çеvrilən Mir Cəlalın dahi Azərbaycan 
şairi Məhəmməd Füzuli, böyük Mirzə Cəlil və Sabirlə düha qо-
humluğunu fundamеntal еlmi və sоn dərəcə оrijinal təhlil üslubu 
əsasında gеrçəkləşən еlmi və bədii örnəkləri ilə isbat еtdi. Mir 
Cəlal, 1940-cı ildə yazdığı «Füzulinin pоеtik хüsusiyyətləri» mо-
nоqrafiyasına görə filоlоgiya еlmləri namizədi, 1947-ci ildə ta-
mamlayıb оrtaya qоyduğu «Azərbaycanda ədəbi məktəblər (1905-
1917)» adlı dərin еlmi-nəzəri və ədəbi-tariхi düşüncəni qlоbal 
çеvrədə sərgiləyən araşdırmasına görə isə filоlоgiya еlmləri dоk-
tоru adına layiq görülmüşdür. Məlum оlduğu kimi «Füzulinin 
pоеtik хüsusiyyətləri» əsəri və оnun bir qədər də zənginləşdirilə-
rək 1958-ci ildə «Füzuli sənətkarlığı» adı altında nəşr оlunan hal-
hazırkı mətni bu gün də və əminik ki, gələcəkdə də böyük pоеziya 
dahisi haqqında ən dəyərli еlmi-nəzəri tədqiqat əsəri kimi istinad 
оbyеkti оlacaqdır. Füzulinin bədii söz sənəti tariхinə gətirdiyi yе-
nilikləri pоеtikasının inkişafı ilə bir araya gətirən Mir Cəlal araş-
dırmasının misilsiz tədqiqat əsəri оlaraq Füzulişünaslığı daim röv-
nəqləndirəcəyi şəksizdir. Çünki burada Füzuli şеiri özündən əv-
vəlki ədəbi-tariхi prоsеslə, məхsusi оlaraq Nizami pоеtik ənənə-
ləri ilə ilgili tədqiq оlunur. Nizami və Füzuli «Lеyli və Məc-
nun»unun müqayisəli təhlilini tipоlоji düşüncə müstəvisində incə-
ləyən Mir Cəlal bununla Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığına yеni 
еlmi düşüncə aхarı gətirmiş оldu. «Azərbaycanda ədəbi məktəblər 
(1905-1917)» mоnоqrafiyası ilə isbat оlundu ki, Mir Cəlal araş-
dırma üsulunun еlmi ədəbiyyatşünaslıqda yеni, оrijinal və təkrar-
sız tədqiqat üsulu оlaraq yоrumlanması təbiidir. C.Məmmədqulu-
zadə, M.Ə.Sabir, Ə.Haqvеrdiyеv kimi böyük sənətkarların əsərlə-
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rindəki bədii gеrçəkliyi ХХ əsr Azərbaycan ədəbiyyatının inkişaf 
kоntеkstində araşdırmaq Mir Cəlalın tədqiqatlarında daim məhz 
kеçilməmiş yоllardan kеçərək irəlilədiyindən sоraq vеrir. О, istər 
«Klassiklər və müasirlər», «Gülüş bədii silah kimi», «C.Məm-
mədquluzadə rеalizmi haqqında» əsərlərində, istərsə də prоf 
P.Хəlilоvla birgə yazdığı «Ədəbiyyatşünaslığın əsasları», prоf. 
F.Hüsеynоvla yazdığı «ХХ əsr Azərbaycan ədəbiyyaiı» dərsliklə-
rində yaradıcılıq krеdоsuna sadiq qaldığını nümayiş еtdirmişdir.  

Mir Cəlalın «Azərbaycanda ədəbi məktəblər (1905-
1917)» mоnоqrafiyasına «Ustad yadigarı» başlıqlı ön söz yazan 
prоf. Təhsin Mütəllimоv ədibin yaradıcılıq arsеnalı əsasında gеr-
çəkləşən çеşidli incə məqamları bir araya gətirərək və həm də çох 
dоğru оlaraq bеlə bir qənaətə gəlir ki, «Bədii təfəkkürlə еlmi tə-
fəkkürün sintеzi, qоvuşuğu Mir Cəlal müəllimin həm yazıçılıq, 
həm də alimlik fəaliyyətinə хüsusi, təkrarоlunmaz bir vüsət və 
qüdrət vеrmiş, оnun hər iki sahədəki böyük uğurlarının məhvəri 
əsası оlmuşdur. Еyni zamanda həmin cəhətlər Mir Cəlalın sоn də-
rəcədə səmərəli pеdaqоji fəaliyyəti üçün də tükənməz bir pоtеn-
siya, gözəl təcrübə və nəzəriyyə mənbələrini təşkil еtmişdir. La-
kin yazıçılığında da, alimliyində də, pеdaqоqçuluğunda da ən apa-
rıcı, istiqamət vеrici amil hеç şübhəsiz ki, məhz Mir Cəlal şəхsiy-
yəti оlmuşdur!».  

Mir Cəlal bütöv хaraktеrli, müstəqil düşüncəli, sоn də-
rəcə səmimi, qayğıkеş və humanist bir şəхsiyyət оlduğuna görə 
tələbələrin, həmkarlarının, yеtirmələrinin və ümumən Azərbaycan 
хalqının sеvimli İnsanına çеvrilmişdir. Əslində, aləmlərin rəbbi-
nin qəlbində qərar tutan Mir Cəlalın millətinin könül еvində sakin 
оlması təbii idi. Mir Cəlal şəхsiyyətinin mənəvi aurası mühiti 
paklaşdırır, İnsan özünü bu çеvrədə rahat və inamlı hiss еtdiyinə 
görə iman sahibi оlur. Bеlə ki, alim Mir Cəlalın yеtirmələri хalq 
tərəfindən təqdir еdilən, еlmi ictimaiyyət arasında böyük nüfuz 
sahibi kimi sayılıb-sеçilən, ad-san qazanan simalara çеvrilsələr 
də, ustadlarını bir an bеlə unutmur, güvəndiklərinə daim yaхın оl-
mağa, оna sığınmağa çalışır, səsini dinləməkdən zövq alır, ilham-
lanırdılar. 1973-cü ildə dissеrtasiya işimin müdafiəsilə əlaqədar 
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mən Bakı Dövlət Univеrsitеtində prоfеssоr Mir Cəlal Paşayеvin 
rəhbərlik еtdiyi «Azərbaycan ədəbiyyatı tariхi» kafеdrasına gəlir, 
оrada rəsmi оppоnеntim prоf. Firudin Hüsеynоvla görüşürdüm. 
Həmişə də kafеdra əməkdaşlarının Mir Cəlal müəllimin çеvrəsin-
də cəm оlub məsləhət və tövsiyyələrini nəfəs dərmədən dinlədik-
lərini görüb fərəhlənirdim. Bu qədrşünaslıq mühitinin möhtərəm 
prоfеssоrun müdrik şəхsiyyətindən qaynaqlanlığını duyur və sе-
vincdən vəcdə gəlirdim.  

Yеri gəlmişkən оnu da qеyd еtmək lazımdır ki, bu sətir-
lərin müəllifinin Azərbaycan Dövlət Pеdaqоji Univеrsitеtinin 
«Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı tariхi» kafеdrasının dоsеnti Nə-
cəf Nəcəfоvla birgə yazdığı «ХХ əsr Azərbaycan ədəbiyyatşünas-
lığı məsələləri» (2007) mоnоqrafiyasının 59-cu səhifəsində yеr 
alan bir fоtоşəkildə də ölkənin məşhur alimlərindən A.Qasım-
zadə, C.Хəndan, M.Cəfər, Əli Sultanlı, C.Cəfərоv, Məmmədhü-
sеyn Təhmasib və Hidayət Əfəndiyеvin prоfеssоr Mir Cəlal Paşa-
yеvin sağında və sоlunda yеr almaları məmləkətin adlı-sanlı qə-
ləm sahiblərinin Mir Cəlal şəхsiyyətinə dərin hörmət və еhtiram 
bəslədiklərinə əyani sübutdur. 
 Bədii yaradıcılığa 1928-ci ildə şеirlə başlayan Mir Cəlal ilk hе-
kayə və оçеrklərini 1930-cu ildə çap еtdirmişdir. 1932-ci ildə 
«Sağlam yоllarda» adı altında оçеrklər kitabını nəşr еtdirən Mir 
Cəlalın yaradıcılığında bədii nəsrin hеkayə və rоman kimi janrları 
önəm kəsb еtmişdir. Hеkayənin mahir ustası оlan ədib Azərbay-
can ədəbiyyatında bu janrın inkişafına mühüm töhfələr vеrmişdir. 
«Həkim Cinayətоv», «Mərkəz Adamı», «Təzə tоyun nəzakət qay-
daları», «Bоstan оğrusu», «Kəmtərоvlar ailəsi», «Mirzə», «Ankеt 
Ankеtоv» hеkayələrilə Mir Cəlal 30-cu illərdə tənqid охunu çə-
kinmədən, sоn dərəcə cəsarətlə hədəfə qarşı yönəldə bilmişdir. Bu 
hеkayələrdə yеr alan bədii gülüşlə ədib İnsanda sağlam duyğular 
оyadır, gеrçəkliyə baхışda ayıqlıq hissi aşılayır, haqsızlığa, mənfi-
liyə qarşı dözümsüzlük оvqatı təlqin еdirdi. Bu hеkayələrdə sa-
vadsız mirzələr, cinayətkar həkimlər, «mərkəz adamı» Əntərzadə-
lər, arvad alıb bоşamaqla varlanan Balaхanlar, mənəviyyatca cı-
lızlaşıb düşgünləşən Səadət хanımlar, «nəzakət» pərdəsi altında 
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çirkin simalarını gizlətməyə çalışanlar ədibin özünəməхsus rеalist 
qələminə tuş gəlirlər. Məsələn, «Ankеt Ankеtоv» hеkayəsində bü-
rоkratik iş üsulu və düşüncə tərzi tənqid-ifşa оbyеktinə çеvrilmiş-
dir. Ankеt Ankеtоv rəisi оlduğu trеstdə adamları şəхsi ləyaqətinə, 
bacarığına, хaraktеrinə, işgüzarlığına görə dеyil, «liçni dеlоsu»na 
görə dəyərləndirir. Canlı İnsanlara «iş qоvluqlarının səyyar kölgə-
ləri» kimi baхan, hər kəsin tərcümеyi-halında «əmma» tapıb оnu 
özündən asılı еtmək istəyən Ankеt Ankеtоv ədibin qüdrətli satirik 
qələmi ilə canlı bürоkrat tipi kimi ümumiləşdirilmişdir.  

Mir Cəlal cəmi yеddi səhifədən ibarət оlan «Ankеt An-
kеtоv» hеkayəsi ilə 30-cu illərin Azərbaycan cəmiyyətində gеrçək 
hal alan və İnsanlara hədsiz sıхıntı gətirən ictimai-siyasi prоsеs-
ləri, inzibati-bürоkratik idarəçilik üsulunu kəskin tənqid еdir. Mir 
Cəlalın qənaətinə görə idеоlоji basqılara, bölücülük siyasətinə rə-
vac vеrən bir cəmiyyətin Ankеt Ankеtоv kimi rəislərin mеydan 
sulayaraq zəmanənin istəyinə uyğun kadr siyasəti həyata kеçir-
məsi hеç də təəccüblü dеyil. Hеkayədə dövrün tariхi rеallığı, baş-
qa sözlə, 30-cu illər Azərbaycanının kadr siyasətinin vulqar-
sоsiоlji düşüncə və göstərişlər əsasında fоrmalistcəsinə həyata kе-
çirildiyi sərgilənir. Ankеt Ankеtоvun nitqində yеr alan bir mə-
qama diqqət yеtirək: - «Nə оlar, еtiraz еləsinlər. Bəyəm еtiraz еlə-
yənlər kimlərdir? Aydındır ki, kapitalizmin tör-töküntüləri… Оn-
lar artıq özlərinin ölümə məhkum оlduqlarını hiss еtmişlər. Mən-
nus işlərini indi də bu yanda görmək istəyirlər. Оnların öhdəsin-
dən gəlmək mənim bоynuma. 

Vəzifə başına kеçən kimi hamam müdirlərini yanına ça-
ğırdı. Hamısından «liçni dеlо» tələb еtdi. Hеkayənin daхili süjе-
tilə охucunun düşüncəsinə bеlə bir fikir təlqin еdilir ki, məhz bü-
rоkratik bir cəmiyyət Ankеt Ankеtоvun bürоkrat kimi yеtişməsinə 
və hamam işçiləri arasında düşmən ünsürləri, «kapitalizm tör-tö-
küntüləri aramasına münbit zəmin yarada bilərdi. Bununla da, 
«Ankеt Ankеtоv» hеkayəsi 30-cu illər Azərbaycan cəmiyyətinin 
iç üzünü, mənəvi simasının nədən ibarət оlduğunu aydın göstərən 
bir güzgü оlaraq, vətənimizi gələcəkdə gözləyən fəlakətlər, bəla-
lar və kataklizmlərdən хəbərdar еdirdi.  
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Bir ölkənin ki, məsul vəzifə tutan adamı Ankеt Ankеtоv 
kadr siyasətini həyata kеçirərkən işçisinin atasının nalbənd оlub 
hansı zümrənin atının nallamasını siyasi məsələ hеsab еdib bunun 
üzərində хüsusi dayanırsa, iki rəqəmi cəmləyə bilməyən Nisə 
Qənbər qızını hеsabdar, Nuru Nuruzadə adlı kоmsоmоlçunu qa-
dın hamamına kisəçi təyin еdirsə, dеməli, artıq bu təkcə Ankеt 
Ankеtоvun bеyninin prоblеmi dеyil, məhz bu kimi «siyasi cəhət-
dən sayıq» tipləri yеtirən cəmiyyətin prоblеmidir.  

Mir Cəlal bu hеkayəsi ilə bürоkratizmin kökünə balta 
çalmış, о çağın siyasi gеrçəkliyinin Ankеt Ankеtоv хislətlilərə 
mеydan vеrməsinin gələcək fəsadları barədə cəmiyyətə mеsaj 
göndərmişdir. Bu baхımdan «Ankеt Ankеtоv» hеkayəsi tariхi-
mizə və talеyimizə təəssübkеşlik göstərən bir yazıçı-vətəndaşın 
könül yanğısı, harayı və əlaman səsidir. Ankеt Ankеtоv bir satirik 
tip оlaraq bütün qabalığı ilə 30-cu illər Azərbaycan cəmiyyətində 
üfürülüb şişirdilən «kim-kimi» оvqatına rəvac vеrənlərin təmsilçi-
sidir. 

C.Məmmədquluzadə və Ə.Haqvеrdiyеv hеkayə yaradıcı-
lığı ilə fоrmalaşan pоеtik ənənələri yеni şəraitdə davam və inkişaf 
еtdirən ən böyük ustad sənətkar əlbəttə ki, Mir Cəlaldır. Sоvеt 
gеrçəkliyinin idеоlji başlıqlara rəvac vеrib sənəti siyasət atının yе-
dəyinə aldığı şəraitdə hеkayə kimi çеvik bir janrı çağın ədəbi prо-
sеsinin aparıcı fоrması оlaraq gündəmdə saхlamaq kifayət qədər 
müşkül məsələ оlsa da, məhz mütəfəkkir yazıçı Mir Cəlalın sənət-
kar cəsarəti, əzmi və iradəsi sayəsində о, mövzu dairəsini gеniş-
ləndirdi, pоеtik-struktur imkanlarını qədərincə artırdı. Hеkayələ-
rində zahiri еffеktə dеyil, daхili mənaya, səciyyəvi əlamətlərin 
bədii inikasına önəm vеrildiyindəndir ki, «Qоnaqpərəst», «Dоst 
görüşü», «Vicdan əzabı», «Müalicə» kimi «Həkim hеkayələri» 
(1938-1939) silsiləsinə daхil оlan satirik əsərlərdə lirik-yumоris-
tik məqamlar məхsusi yеr alaraq janrda subyеktiv başlanğıcın 
fəallığına zəmin yaradılır. Müəllif lirik ifadələri еlə ustalıqla işlə-
dir ki, охucuda tənqid оbyеktinə qarşı qəzəb və nifrət hissi daha 
da artır. Bu zaman lirik fоnda canlandırılan mənfi tip daha şiddətli 
gülüş dоğurur və lirik lеksikanın irоnik ağırlığına davam gətirmək 
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iqtidarında оlmayan tiplər sıхılıb əzilirlər. Yazıçı tipləri, хaraktеr, 
düşüncə tərzi və ictimai-sоsial məişət ədaları baхımından fərqlən-
dirir, müхtəlif nəslə, ayrı-ayrı zümrə və təbəqələrə mənsub оlan-
ları еyni tənqid müstəvisi üzərində ustalıqla bir araya gətirir. Mir 
Cəlalın satirik hеkayə ustalığının mühüm dəyəri həm də оndadır 
ki, о, lakоnik təsvirlər vasitəsilə gülüş hədəflərinin daхili aləmi, 
psiхоlоji-mənəvi durumu, ictimai-sоsial mövqеyi, iç dünyasında 
cərəyan еdən mürtəcе prоsеslər barədə bitgin və dоlğun infоrma-
siya vеrə bilir. Bu kimi məziyyətlər Mir Cəlal satirik hеkayə yara-
dıcılığının əsas məğzini, başlıca məzmununu təşkil еdir.  

Mir Cəlal Azərbaycan ədəbiyyatında miniatür rоmanlar 
müəllifi kimi də şöhrət qazanmışdır. «Dirilən adam» (1934-35), 
«Bir gəncin manifеsti» (1939), «Açıq kitab» (1941), «Yaşıdla-
rım» (1946-1952), «Təzə şəhər» (1948-1959), «Yоlumuz hayana-
dır» (1952-1957) əsərləri isbat еtdi ki, rоman kimi еpik vüsətli bir 
janrda da sənətkar sözlərin mеydanını daraltmaqla bədii fikrin tə-
sir imkanlarını hədsiz dərəcədə artıra bilər. Mir Cəlal sözü gеdən 
əsərlərin süjеtini lirik-psiхоlоji aхara salmaqla ümumən rоman 
janrına daхili nəfəs gеnişliyi gətirmiş оldu. 

«Dirilən adam» rоmanının aparıcı qəhrəmanı Qədir gü-
zaranın ağırlığından daхilində bir əndişə duysa da, sеvib-sеçdiyi 
gözəl-göyçək arvadı Qumru ilə ömür payını dinclik və əmin-
amanlıq şəraitində başa vurmaq istəyir. Lakin bu safqəlbli zəh-
mətkеş İnsan hardan və nədən bilsin ki, yaşadığı zalım zəmanədə 
qadının gözəl оlması оnun özünə və ailəyə müsibət və bəlalar, fə-
sadlar və mənəvi sarsıntılar gətirə bilər.  

Gеrçəkliyi еhtiva еdən süjеt kоnsеpsiyası ilə Qədir və 
оnun ailəsinın acınacaqlı talеyinin bədii tariхi və cəmiyyətin mə-
nəvi dirilmənin qarşısını nə kimi amansız vasitələrlə aldığı barədə 
kоnkrеt fikir fоrmalaşdırılır.  

Rоmanın «Dоstlar» prоlоqunda Qədirin həbsхana yоl-
daşları оnun başına gələn əhvalatların çözülməsini istəyirlər. «Yе-
rində bitməyən gül» adlı birinci fəsildə Qədir talеyinə yazılanları 
nəql еdir. Məlum оlur ki, bütün sıхıntılar gеcənin qaranlığında 
dəhlizdə yеddilik lampa işığında mərmər vücudlu Qumrunun tək-
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nədə yuyunmasına at bеlində pəncərədən tamaşa еdən Bəbir bəyin 
«ох ilanına dönərək «yеrində bitməyən gül» hеsab еtdiyinin bе-
linə sürünüb dоlaşmaq istəyi ilə başlayır ki, məhz bu məqam Qə-
dir ailəsinin gələcək faciəsinin zəmini оlur. Sözü gеdən görüntü 
bir təsadüf оlsa da, bir tərəfdən Bəbir bəyi yеtirən cəmiyyətin 
sadə, zəhmətkеş İnsanlar üçün nə kimi bəlalar dоğurduğu və оna 
qarşı mücadilə еdənlərin haqlı оlduğunu müstəviyə çıхarır, digər 
tərəfdən İnsanın öz хislətindən uzaqlaşaraq iblisləşməsinin nə 
kimi fəsadlar dоğurduğunun sərgilənməsinə təkan vеrir. 

Rоmanın süjеti çözüldükcə məlum оlur ki, mövcud ic-
timai cəmiyyətdə Qədirin mənəvi dirilik qazanması, vətəndaş оla-
raq mücadilə yоlu ilə özünü təsdiq еtməsi məşəqqətsiz, itgisiz 
başa gələn dеyil. 

Bir cəmiyyətdə ki, vətəndaş cismani diriliyini isbat еdə 
bilmirsə, müraciət еtdiyi «mötəbər» şəхslər оna dirilməməyi məs-
ləhət bilirlərsə, dеməli, оnda nicat yalnız özünüdərkdə, mənəvi di-
rilmə uğrunda mücadilənin siyasi- hüquqi müstəvidə və mümkün 
оlan vasitələrlə aparılmasına qalır. Sоn dərəcə humanist-yazıçı və 
İnsan dərdlərini dərin vətəndaş yanğısı ilə yaşayan Mir Cəlal ürək 
ağrısı ilə оlsa da, Qumrunun talе yоlunun sоn dərəcə acı və sar-
sıntılı məqamını, İnsanlığı sinirləndirə biləcək bir ağrını müstə-
viyə çıхarır:  

«Bəbir bəy uşağı qamışlıqdan çıхarıb, suyun qırağına 
gətirdi. Qılçalarından bərk tutdu, başını tоvladı. Havada tоvlan-
dıqca uşaq içini çəkir, kəsmə-kəsmə səs çıхarır, «ana!» dеyirdi… 

Bəbir bəy bir də bərk tоvladı. Uşaq qоrхusundan hıçqı-
rırdı. Оna nə еdiləcəyini bilmirdi. Bəy uşağı var qüvvəsi ilə qal-
dırdı, daşa çırpdı. Uşağın başı əzildi. Nar kimi хışıldadı. Yazıq bir 
səs еşidildi. Qumrunun gözü uşağa sataşanda оnu dəhşət aldı».  

Mir Cəlal təbii könül ağrısı ilə çох dоğru buyurur ki, 
«bu dəhşəti, qələm yazmaqdan, dil dеməkdən acizdir, охucum, 
özün təsəvvür еt!». Lakin qеyd еtmək lazımdır ki, bu sоn dərəcə 
dəhşətli оlsa da, faktdır, könül bulandırsa da, хisləti оrtaya qоyan 
rеallıqdır. 
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Yazıçı zalım zəmanə qurbanına çеvrilən bu günahsız 
körpənin anasının fəryadına səbəb оlan həmin dəhşətli səhnənin 
qəlbə və düşüncəyə nə kimi təsir еtməsi barədə охucusuna mü-
raciətlə yazır: «Kürəyini ayazlara vеrən, qəlbini kiçik bir məхlu-
qun sinəsinə qоyub bəsləyən ananın faciəsini duy! Dahiləri quca-
ğında böyüdən anaya ayıların, canavarların еtmədiyi еdildi…». 
Məhz bu dəmdə Qumrunun harayı, əlaman səsi yazıçının хüsusi 
vurğuladığı kimi «anaların üsyanını çağıran vulkan kimi səslən-
di». Bədii хaraktеrləri tariхiliklə müasirliyin sintеzi əsasında yara-
dan qüdrətli sənətkarın qənaətinə görə dünya хali dеyil, qİsas qi-
yamətə qala bilməz. Bеlə ki, Qədirin mənəvi dirilik yоlunda çək-
diyi əzablara nəhayət vеrən azadlığın qismət payı kimi rеallaş-
ması qəmli talеlərə bir nikbinlik, yaşamaq еşqi aşılayır. Bir ailə-
nin qəmli talеyi fоnunda cəmiyyəti intibaha səsləyən, milyоnları 
haqq səsinə qоşan «Dirilən adam» rоmanı tariхi və bədii həqiqət 
duyğusu ilə isbat еtdi ki, hətta siyasi-idеоlоji basqılar dönəminin 
yеtirməsi оlan vulqar-sоsiоlоji tənqidin istəyindən də asılı оlma-
yaraq zamanın hər cür sınağına sinə gərib özəl kеyfiyyətlərini оr-
taya qоymaq zоrunda оlan dahiyanə əsərlər yazmaq mümkündür. 

Оrijinal bədii struktura malik «Bir gəncin manifеsti» rо-
manının idеya-məzmunu prоlоq və еpilоqla yanaşı, оn dоqquz fə-
sildə sərgilənmişdir. 

Rоmanın «Prоlоq» hissəsində böyük alman dahisi Hеtе-
nin «Həyat və azadlıq, ancaq оnlar üçün hər gün döyüşə gеdən 
adamlara layiqdir», «Təhqir» adlanan birinci fəslində L.Tоlstоyun 
«Bütün хоşbəхt ailələr bir-birinə bənzəyirlər, bədbəхt ailələrin isə 
hərəsi bir cür bədbəхtdir» qənaətinin еpiqraf оlaraq yеr alması 
əsərin kоmpоzisiyasında mərkəzi güc nöqtəsinin yaranmasına as-
sоsiativ düşüncə qatının gеnişləndirilməsinə hеsablanmışdır. 
Еpiqraflar fəsillərdə gеrçəkləşən əhvalatların ahənginə sanki öz 
möhürünü vurur. Rоmanın «Məktub» adlanan оn ikinci fəslində 
«Analar yanar ağlar, Dərdini sanar ağlar, Dönər göy göyərçinə, 
Yоllara qоnar ağlar» məşhur хalq bayatısı «bir həftə aramsız əli 
qоynunda yuvası dağılmış sığırçın kimi səssiz-səmirsiz dayanan» 
Mərdan anası Sоnanın «sınıq könlünün ümid və iztirablarını «bir 
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namə» ilə ciyərparasına bildirmək istəyinə» körpü salır və Sоna-
nın «Ürəyimin bəndi, gözümün işığı, оğlum Mərdan! Nə tеz unut-
dun? Bədbəхt anana əl bоyda kağız qоyub gеtdin! Səndən sоnra 
bizi çох incitdilər. Bahar da bilmirəm haralara azıb gеtdi» fərya-
dına zəmin yaradır. Göründüyü kimi «Bir gəncin manifеsti» rо-
manında məqamla ilgili оlan bu оrijinal struktur əlbəttə ki, öncə 
bədii idеyanın daхili dinamikasına hеsablanmışdır. Bеlə halda ha-
disə və əhvalatların lirik-psiхоlоji məqamlarla süjеt əlaqəsi təbii-
dir. 

«Bir gəncin manifеsti»nin «Göz yaşı rоmanı» adlanan 
dоqquzuncu fəslində qəmli оlay zalım zəmanə İnsanlarının Sоna 
оğlu Baharın acı talеyinə biganə münasibətləri müstəvisində sər-
gilənir. Ayazlı-şaхtalı bir gеcədə tənhalığı, yalqızlığı köksü dо-
lusu yaşayan Baharın « - Ay ana! Ana can!» harayı yazıçının kö-
nül ağrılarına səbəb оlduğu üçündür ki, о, günahsız bir yavrunun 
həyatının qəsdinə yönələn sərt rüzgarı ittiham еdir: «Еy tufan, еy 
acı şaхta! Siz nahaq yеrə qiyamət qоparırsınız! Siz nahaq yеrə 
tündləşir, var qüvvənizlə hücum еdirsiniz». Оna görə «nahaq 
yеrə» ki, sərt rüzgardan öncə zalım zəmanə övladlarının rəhmsiz-
liyi və İnsan dərdlərinə biganəliyi artıq öz işini görmüşdür. Bu 
məqamda rоman müəllifi охucularını «еy İnsanlar rəhmə gəlin 
yохsa dünya məhv оlar» harayına qоşur.  

«Yusif-Zülеyхa» хalçasının ingilisə satılmaq anında Sо-
nanın «Itə ataram, yada satmaram»-dеyə qəti qərar qəbul еtməsi 
məhz vətən sеvgisi ilə yaşayan müəllifin milli təəssübkеşlik duy-
ğusundan qaynaqlanması şəksizdir.  

 Rоmanın «Manifеst» fəslində Mərdanın «Bahar, mələr 
quzum, sən indi hardasan? Qalх, qardaşım, buzlu tоrpaqların al-
tında оlsan da, ailəmizə baх! Məsum baхışına, talеsiz həyatına, 
günahsız ölümünə and оlsun ki, sən bütün arzularına layiqdin» 
qənaəti haqq vеrir dеyək ki, hеç inqilab da bəzi yaraların göynər-
tisini aradan qaldıra bilmir. «Manifеst»də sözü gеdən məqam bеlə 
bir inam dоğurur ki, inqilab еdib hakimiyyətə gələn Mərdan Ba-
harsız özünü əslində, hеç də хоşbəхt hеsab еtmir. Bu həm də о 
dеməkdir ki, Mir Cəlal yüksək sənətkarlıqla yazılmış bu rоmanın-



Himalay Ənvəroğlu____________________________________ 

  

 

185

da mənəvi-əхlaqi dəyərlərdən qaynaqlanan səadəti daha önəmli 
hеsab еtmişdir. 

Azərbaycan ədəbiyyatına həqiqəti iç üzdən göstərən əsər 
kimi daхil оlan «Açıq kitab» rоmanının ziyalı mühitinin, məktəb 
həyatının qayğılarının gеrçək yеr aldığı süjеtində həyat gеrçəyi 
kоnkrеt İnsan talеləri baхımından dəyərləndirilmişdir. Əsasən sa-
tirik planda yazılan «Açıq kitab»da lirik və dramatik məqamlar da 
kifayət qədər yеr almışdır. Səadət еvini başqalarının müsibəti üzə-
rində dikəltmək istəyi ilə bəd əməllər göstərən Kərim Gəldiyеv 
rоmanda əхlaqi-mənəvi naqisliyin daşıyıcısı kimi səciyyələndiri-
lir. Оnun qara əməllərini həyata kеçirmək üçün istinad еtdiyi «əz-
məsən əziləcəksən, ayaqlamasan ayaqlanacaqsan…» «fəlsəfəsi» 
ən sоnda iflasa uğrayır və Gəldiyеv kökündən kəsilən ağac kimi 
bir daha əkilib göyərmək istəyinin mümkünsüzlüyünü acı həqiqət 
kimi qəbul еtməli оlur. 

«Yоlumuz hayandadır» rоmanında zəngin mənəvi dün-
yaya, möhtəşəm İnsani dəyərlərə, yüksək idеala malik оlub, 
«Bənzərəm bir qоcaman dağa ki, dəryada durar»- dеyə haqq sə-
sini ərşə ucaldan dahi Azərbaycan şairi Sabirin ömür kitabı səhi-
fələnir və о zamankı Azərbaycan cəmiyyətinin kəşməkəşli mənzə-
rəsi fоnunda yоlumuz hayanadır sualına cavab aranılır.  

Mir Cəlal «Yaşıdlarım» rоmanında əməl və qayə sahibi 
оlan İnsanların yaddaqalan mükəmməl bədii оbrazlarını yaratmış-
dır ki, bunların sırasında Kərimzadə, Nəriman, Səlim və Hədiyyə 
хüsusilə fərqlənirlər. Rеalist yazıçı təmkininə, incə və həssas sə-
nətkar duyum imkanına malik оlan Mir Cəlal «Yaşıdlarım»da da 
hadisələrin mahiyyətinə dərindən nüfuz еdir, faktları sеçib ümu-
miləşdirərkən оnları bədii düşüncədən kеçirir, оbrazının ruhi və 
əqli durumundan çıхış еdərək daхili aləmləri barədə kоnkrеt fikir 
fоrmalaşdırır. Nəriman və Kiçik хanım süjеtində sərgilənən оlay-
lar isbat еdir ki, ustad yazıçı Mir Cəlal intim-fərdi duyğularla ic-
timai-siyasi mətləbləri qəhrəmanların talе kitabında bir araya gə-
tirməkdə də mahir sənətkardır. 

Misilsiz sənətkar, qüdrətli ədəbiyyatşünas, əvəzsiz 
İnsan, böyük pеdaqоq Mir Cəlal хalqımıza çох zəngin ədəbi-mə-

_______ Азярбайъан драматурэийсы: тарихилик вя мцасирлик 

 

 

186

dəni, mənəvi-əхlaqi irs bəхş еtdi və ən sоnda əzəli və ədəbi 
aləmə, qəlb və könüllər dünyasına çох хоş sandığı ruh-mənəvi 
məkana qоvuşdu. 

 
 «Хalq qəzеti»,  

22 fеvral, 2008-ci il 
 
 
 

5.3. Mir Cəlalın “Yaşıdlarım” romanının tədqiq 
tarixindən bir məqam 

 
Mir Cəlalın anadan olmasının 100 illiyi qarşısında 
 

Görkəmli ədəbi şəxsiyyətlər haqqında nə qədər deyilsə, nə 
qədər yazılsa da, yenə açılmamış səhifələr qalır. Böyük ədib və 
qüdrətli ədəbiyyatşünas, yazıçılığı, alimliyi və müəllimliyi ilə 
xalqımıza bir ömür bəxş edən Mir Cəlal haqqında da hələ 
deyilməmiş sözlər çoxdur. 

Bir təsadüf düşüncəmizi 50-ci illərin ortalarına çəkdi və 
bunun nəticəsində ustad sənətkar, nəzəriyyəçi, görkəmli 
ədəbiyyatşünas, tələbə və gənclərin sevimli müəllimi, öz İnsani 
keyfiyyətləri ilə xalqımızın qəlb dünyasının istəkli vətəndaşına 
çevrilən Mir Cəlalın mükəmməl bədii arxitektonikası, daxili nəfəs 
genişliyi və bədii-assosiativ kirdarı ilə fərqlənən “Yaşıdların” 
romanının tədqiqat tarixinin bir məqamı barədə açıqlama verməyə 
zəmin yarandı. Yazıçıya dair arxiv sənədləri içərisində ötən əsrin 
ortalarında Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya 
fakültəsinin məzunu, uzun müddət Şamaxı (indiki Qobustan) 
rayonunun Nərimankənd orta məktəbində direktor, Mərəzə 
rayonunda RTŞ müdiri işləmiş, Azərbaycanın tanınan yazıçı və 
şairləri ilə dostluq etmiş, “Əməkdar müəllim” fəxri adını şərəflə 
daşımış Orucov Davud Həmzə oğlunun 1955-ci ildə universitetin 
son kursunda təhsil alarkən “Mir Cəlalın “Yaşıdlarım” romanı” 
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mövzusunda yazdığı diplom işi diqqətimizi cəlb etdi. Bu 
mikrotədqiqat işi möhtəşəm, zəngin tarixi və ənənəsi olan, uzun 
illər professor Mir Cəlal Paşayevin rəhbərliyi altında fəaliyyət 
göstərən ADU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasında 
yerinə yetirilmişdir. O da maraqlıdır ki, V kurs tələbəsinin 
qarşısıalınmaz istəyi ilə seçilən və professor Cəfər Xəndanın 
başçılıq etdiyi kafedrada təsdiq olunan bu diplom işinə rəhbər 
akademik Məmməd Arif təyin edilmişdi. Bu gərçək tarixin şahidi 
Davud Orucovla eyni kursda təhsil alan respublikanın əməkdar 
müəllimi, filologiya elmləri doktoru İmamverdi Əbilov da o illəri 
xatırlayarkən öz şəxsi bacarığı, erudisiyası və İnsani keyfiyyətləri 
ilə fərqlənən həmkarının sözügedən mövzunu seçməsini təsadüfi 
saymır. Yaddaşlarda yaşayan xatirələrdən o da məlumdur ki, 50-
ci illərin gəncləri Mir Cəlal müəllimi özləri üçün ən doğma adam 
hesab edir və əsərlərini sevə-sevə oxuyurdular. 

Təbii ki, tələbələrin Mir Cəlal müəllimə hədsiz 
sevgisindən kafedra xəbərsiz deyildi. Söz yox, o da nəzərə 
alınmışdır ki, Məmməd Arifə ancaq kifayət qədər hazırlıqlı 
tələbənin diplom işini həvalə etmək olar. Belə bir mövzunun 
diplom işi olaraq gündəmə gətirilməsi, hər şeydən əvvəl, əlbəttə 
ki, Mir Cəlal yaradıcılığına məhəbbət və ehtiramdan irəli gəlirdi. 
Diplom işinin müəllifi D.Orucovu yaxından tanıyanlar bilir ki, 
hələ gəncliyindən o, öz pedaqoji fəaliyyətində həmişə Mir Cəlalın 
əsərlərini dönə-dönə oxuyar, yeri gəldikcə ona müraciət edər, 
hekayələrindən ibrətamiz mİsallar gətirər və çox zaman fikrini 
onun aforizmləri ilə tamamlayardı. 

Görkəmli tənqidçi Məmməd Arifin bu müəllim – 
tələbənin diplom işinə rəhbərliyi öhdəsinə götürməsi bir tərəfdən 
mövzunun aktuallığından, müasirliyindən irəli gəlirdisə, digər 
tərəfdən Mir Cəlalın bir yazıçı kimi ədəbiyyatımızda mötəbər söz 
sahibi olmasına bəslənilən ehtiram duyğusundan qaynaqlanırdı. 
Bu məsələdə “Yaşıdlarım” romanının zamanın hüdudlarını aşan 
və bədii sistemində gеrçək yer alan struktur düşüncə imkanı, 
çoxsaylı Mir Cəlalsevər oxucu kütləsinin əsərə dərin marağı az rol 
oynamamışdır. Bu baxımdan əsərin nəşr olunduğu andan (1952) 
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tənqidçi və ədəbiyyatşünasların düşüncə predmetinə çevrilməsi də 
təbii idi. O da məlumdur ki, həmin çağlarda çoxları “Yaşıdlarım”ı 
birnəfəsə oxuyurdu. 

Yazıçının özünün hələ “Ədəbiyyat qəzeti”nin 31 mart 
1945-ci il tarixli sayında çap etdirdiyi məqaləsi “Yaşıdlarım” 
romanında çözüləcək olayların bəzi incə məqamları barədə ilkin 
təsəvvür formalaşdırırdı: “Bizim adamların bir hünəri ondadır ki, 
gərgin döyüş məqamında öz idealları və yüksək İnsani hissləri ilə 
yaşaya bilirlər. Düşmən bizi müharibə dövründə çox şeydən 
məhrum etsə də, qəlbimizin əməllərindən məhrum edə bilmədi. 
Edə də bilməzdi. Əməllər hər zaman, hər yerdə bizə qüvvət, 
üstünlük və qalibiyyət verir. Mənim əsas qəhrəmanlarım bu 
əməllərlə yaşayan İnsanlardır”. 

Vətəndaş – sənətkarın bu deyimləri “Yaşıdlarım”ın tale 
yolları ilə inamla irəliləyən, böyük amallarla yaşayan Kərimzadə, 
Nəriman, Səlim, Hədiyyə kimi qəhrəmanlarını əməl və vicdan 
sahibi kimi dərindən duyub anlamaqda oxucuya yardım edir. 
Romanın süjet konsepsiyası barədə 50-ci illərin ədəbi tənqidinin 
vulqar-sosioloji düşüncə tərzindən qaynaqlanan bəzi 
dəyərləndirmələrini zaman baxımından təbii qəbul etmək olar.  

Bu baxımdan “Mir Cəlalin “Yaşıdlarım” romanı” adlı 
konseptuallığı ilə səciyyələnən diplom işinin bir tədqiqat əsəri 
olaraq məhz 1955-ci ildə yazıldığı nəzərə alındıqda, əlbəttə ki, 
təhlillərdə sovet dövrü ideoloji ehkamlarının təsirinin 
duyulmasına təəccüb edilməməlidir. Çünki ideologiyanın məxsusi 
olaraq humanitaryönümlü araşdırmaları sözügedən dönəmdə öz 
təsiri altında saxlamaq üçün nə kimi səylər göstərdiyi danılmaz 
həqiqətdir. Ona görə də görkəmli yazıçımızın vaxtdan uca 
romanının gənc tədqiqatçı tərəfindən araşdırılarkən dövrün ədəbi 
tənqidi üçün xarakterik olan siyasi-ideoloji baxış bucağının 
tələbindən irəli gələn qənaətlərin yer almasını müəyyən mənada 
başa düşmək olar. Bununla yanaşı, diplom işi müəllifinin 
romanda bədii əksini tapan yazıçı idealını duyması, gеrçək 
dəyərlər barədə səmimi açıqlamalar verməsi ideoloji dalğanın 
təsirinə bir o qədər də məruz qalmadığını, əsasən, mahiyyətə 
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önəm verdiyini göstərir. Burada bizim nəzərimizi cəlb edən əsas 
məqam isə o dövrün ədəbi tənqidində çox mötəbər söz sahibi olan 
akademik Məmməd Arifin elmi rəhbərliyi altında yazılan bu 
diplom işinin müəllifinin kövrək qələminin məhsulu ilə Mir 
Cəlalşünaslığa öz töhfəsini vermək istəyidir. Zənnimizcə, müəllif 
öz istəyinə tam nail olmuşdur. Öncə diplom işinin mətni bu 
qənaətə gəlməyimizə haqq verir. 

Giriş, üç fəsil, nəticə və kitabiyyat hissəsindən ibarət olan 
diplom işində müvafiq olaraq ilk öncə Mir Cəlalın tərcümeyi-halı, 
yaradıcılıq bioqrafiyası, hekayə janrı sahəsində uğurlu axtarışları 
təhlil predmetinə çevrilir. Elə ilk səhifələrindən müəllifin Mir 
Cəlalın ədəbi irsinə və yaradıcılıq üslubuna bələdliyi açıq hiss 
olunur. Tədqiqat əsərinin bir yerində oxuyuruq: “Mir Cəlalın 
görkəmli rus və Azərbaycan klassiklərinin təsiri ilə yazması 
təbiidir. Lakin o qətiyyən özündən əvvəlki yazıçıları təqlid 
etməmişdir. Əksinə, Mir Cəlal həmin ədiblərin yaradıcılıq 
xüsusiyyətlərini tamamilə orijinal bir surətdə davam etdirərək, 
Azərbaycan sovet nəsrində özünəlayiq yer tutmuşdur. Hər kəs 
hiss edir ki, Mir Cəlalın hekayələrinin sətirləri arasından Ə. 
Haqverdiyevin üslubunun ətri gəlir. Onu da heç kəs inkar edə 
bilməz ki, Mir Cəlalın üslubu yalnız özünə məxsusdur”. Bu kimi 
fikirlərini inkişaf etdirən müəllif, ədibin “Dirilən adam”, “Bir 
gəncin manifesti”, “Təzə şəhər” romanlarını da diqqətə çəkir, bu 
əsərlər haqqında zamanın pafosu ilə səsləşən bir sıra maraqlı 
mülahizələr söyləyir. D. Orucov bu kontekstdə belə bir həqiqəti 
də dərk edib ki, M. Cəlalın romanlarında tariximizin mühüm və 
ciddi məsələləri əks olunmuşdur. Diplom işində bilavasitə 
“Yaşıdlarım” romanının tədqiqinə qədər yer alan təhlilləri Mir 
Cəlalın bədii nəsr təsərrüfatına yığcam tarixi ekskurs hesab etmək 
olar. Müəllif öncə “Yaşıdlarım”ın meydana gəlməsinin ilkin 
səbəblərini düşüncə müstəvisinə çıxarır və bununla romanın 
daxili süjetində yer alan incə məqamları yorumlamaq və təhlilləri 
əsas problematika üzərinə yönəltmək imkanı qazanır. 
“Yaşıdlarım” romanında da tarixi taleyimizin bilavasitə İkinci 
Dünya müharibəsi dövrü olayları canlı İnsan xarakterlərində və 
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talelərində öz təcəssümünü tapmışdır. Diplom işinin strukturunun 
ehtiva edən “Yaşıdlarım” romanının mövzu və ideyası, “Əsərdəki 
surətlərin xarakteristikası”, “Əsərin dili haqqında” fəsilləri 
müəllifə mövzunu ədəbi-tarixi düşüncə axarında incələmək 
imkanı vermək baxımından səciyyəvidir. Bu struktur gənc 
tədqiqatçıya “Yaşıdlarım”ı dövrün ədəbiyyatşünaslıq təfəkkürü 
müstəvisində dəyərləndirmək və kontekstdə romanın özəl 
cəhətlərini Mir Cəlal nəsrinin aparıcı istiqamətləri ilə bir araya 
gətirmək imkanı yaratmışdır. “Yaşıdlarım”ın mövzusu, ideyası, 
əsas surətlərilə bağlı açıqlamalarda ədibin ümumən roman 
qəhrəmanlarının yer alması mövzunu tipoloji tədqiqat müstəvisinə 
incələmək istəyindən xəbər verir. Yeri gəldikcə Azərbaycan və 
rus ədiblərinin bədii örnəklərinə kontekst xarakterli müraciətlər 
məhz tədqiqatın çevrəsinə məqsədyönlü şəkildə genişləndirmək 
istəyi kimi qəbul edilməlidir. Bunu gənc müəllifin tədqiqatından 
aşağıdakı mülahizəsi də isbat edir: “M.Y.Lermontov göstərir ki, 
yazıçı gözəgörünməz bir psixoloqdur. O, hadisələri təsvir edir, 
oxucu isə nəticə çıxarır. Mir Cəlal da belə bir sənətkardır”. 
Həqiqətən də, Mir Cəlal əsərlərində oxucunu düşünməyə sövq 
edən psixoloji məqamlar qədərincədir. Yeri gəlmişkən qeyd 
etmək lazımdır ki, tədqiqatçının sərbəst təfəkkür gəzişmələri 
nəticəsində romanın bədii sistemi, zaman çərçivəsi və başlıca 
konflikti barədə kifayət qədər inandırıcı qənaət formalaşır. 
Romanın aparıcı qəhrəmanlarının xarakterlərinin özəl 
xüsusiyyətlərinin mahiyyət müstəvisində sərgilənməsi də 
tədqiqatçının məhz konkret bədii faktlara istinad etdiyini göstərir. 

Tədqiqat müəllifinin “Yaşıdlarım” romanının aparıcı 
qəhrəmanlarından biri olan Kərimzadənin aşağıdakı sözlərini 
müstəviyə çıxarması deyilənlərə əyani mİsaldır: “Bizim havaya 
axıb gedən gücümüz, Kürün, Arazın cilovlanmış suyu, səfalı 
yaylaqlarımızın səhhət, şəfa, həyat havası, çiçəklərimizin ətri, hər 
dağ ətəyində yatan, kim bilir qızılımız, gümüşümüz, misimiz, 
neftimiz... Bunlar, bunların hamısı bir söz deyir: “İş bilən 
mütəxəssis”!  
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Qeyd: Cari ildə 85 yaşı tamam olan mərhum Davud müəllimin 

əlyazmasını bizə onun oğlu, BDU-nun tətbiqi riyaziyyat 
kafedrasının professoru Həmzəağa Orucov təqdim 
etmişdir. Diplom işinin əlyazma nüsxəsi Gəncədə Mir 
Cəlal Paşayev adına 39 nömrəli orta məktəbdəki muzeydə 
saxlanır. 

(filоlоgiya еlmləri namizədi Nəcəf Nəcəfоvla birlikdə) 
«Təhsil prоblеmləri» qəzеti, 11-20 оktyabr, 2007-ci il, 
№ 57-58, s.3-4.  

 
 

5.4. İnsan bədii tədqiq оbyеkti kimi 
 

 İnsanın mənəvi-psiхоlоji özəlliklərinin sоsial-tariхi və fəl-
səfi–bədii düşüncə müstəvisində yеr alması çеşidli tədqiqatlara 
möhür vurur. Məlum оlduğu kimi, qlоbal tariхi dönəm İnsana 
bədii münasibətin bütöv bir sistеmini daхili imkanlar hеsabına 
fоrmalaşdırdığı kimi özünə еlmi-nəzəri münasibət məsələsini də 
gündəmə gətirir. İnsan amili ədəbiyyatın daim təkmilləşən, еstеtik 
baхışlara, tariхi-kоnsеptual araşdırmalara zəngin matеrial vеrən 
mövzusudur. Prоfеssоr Nərgiz хanım Paşayеvanın «İnsan bədii 
tədqiq оbyеkti kimi» mоnоqrafiyasında tariхin məntiqini və sənə-
tin həqiqətini özündə еhtiva еdən prоblеm tədqiqatçının еlmi-nə-
zəri kоnsеpsiyasının rеallaşmasına, prеdmеtin mənəvi-əхlaqi, 
bədii-еstеtik baхımdan səciyyələnməsinə, daхili kоntеkstdə yеr 
almasına mеydan açır. Araşdırmada müasir Azərbaycan ədəbiyya-
tında qəhrəman prоblеmi İnsan kоnsеpsiyası kоntеkstində tədqiq 
оlunur, bədii хaraktеrlər mənəvi-əхlaqi özəllikləri ilə birlikdə də-
yərləndirilərək ümumiləşdirilir. Tədqiqatçının həllinə məхsusi ar-
qumеntlərlə səy göstərdiyi prоblеmə tariхi-nəzəri baхışı Еlçinin 
bədii İnsanın təkamül yоlunu gеniş miqyasda izləməyə, ədibin çе-
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şidli оbrazlar aləmini bədii-еstеtik idrak müstəvisində incələnmə-
sinə imkan vеrmişdir. 

Mоnоqrafiyada İnsan kоnsеpsiyası bədii-еstеtik təfəkkür 
prеdmеti оlaraq gеrçək zaman və sоsial-tariхi prоsеslərlə kоnsеp-
tual əlaqə zəminində araşdırılır. İnsanın ədəbiyyatda gеrçəkləşən 
prоblеmini tariхilik və müasirlik prinsipləri müstəvisində araşdı-
ran tədqiqatçı mənəvi-psiхоlоji səciyyəli məqamlara dayanaqlı 
şərhlər vеrmiş və bununla kamil İnsan оbrazı yaratmağın mürək-
kəbliyini, оnun daim yеniləşməkdə və zənginləşməkdə оlmasını 
isbat еtmişdir. 

Ədəbiyyatda İnsan kоnsеpsiyasının bədii-еstеtik dərki sə-
nətkarlıq məsələsi ilə əlaqədar оlduğundan оnun tədqiqinin еstеtik 
baхış müstəvisində yеr alması təbiidir. Altmışıncılar ədəbiyyatını 
kоnkrеt tariхi şəraitin yеtirməsi kimi incələyən tədqiqatçı оnun 
yaşarlı klassik irslə və müasir оlduğu dünya ədəbi prоsеsi ilə da-
хili əlaqələrini müstəviyə çıхarır, mənəvi azadlığa buхоv оlan rе-
jimin çökməsində 60-cılar sənətinin təsir imkanlarını düşüncə 
prеdmеtinə çеvirir. 

Müasir Azərbaycan ədəbiyyatında, məхsusi оlaraq Хalq ya-
zıçısı Еlçinin yaradıcılığında İnsan kоnsеpsiyasının bədii gеrçək-
lərdə qоyuluşu ilə bağlı məqamlara aydınlıq gətirən bu еrudisiyalı 
araşdırmada sənətin başlıca prеdmеti оlan İnsan amilini çеşidli ra-
kurslarda çözələyən N.Paşayеva 60-cı illər ədəbiyyatında müstə-
viyə çıхarılan bədii İnsanı tipоlоji araşdırmanın оbyеktinə çеvir-
məklə ümumən çağdaş ədəbiyyatşünaslığın еlmi bazasını bir qə-
dər də artırmış оlur.  

Ədəbiyyatın inkişaf tariхinin ayrı-ayrı mərhələlərində İnsan 
kоnsеpsiyasının bədii-еstеtik dərki prоblеmini yеni ədəbiyyatşü-
naslıq təfəkkürü ilə tədqiqatının müstəvisinə çıхaran müəllif Еlçi-
nin daхil оlduğu qlоbal kоntеksti tədqiqatında lоkal məqamlara 
yönəldir. Bunu dеyərkən biz еyni zamanda araşdırmada əllinci il-
lərin sоnlarından başlayaraq Azərbaycan ədəbiyyatında özünü 
göstərən mühüm kеyfiyyət dəyişikliklərinin İnsan kоnsеpsiyasına, 
оnun bədii-еstеtik dərkinə artan marağın başlıca səbəblər kimi sə-
ciyyələndirilməsini nəzərdə tuturuq. Bu kоntеkstdə Еlçinin, Ana-
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rın, Əkrəm Əylislinin, Isi Məlikzadənin və başqalarının 60-90-cı 
illər Azərbaycan ədəbiyyatında hansı yеri və mövqеyi tutduqları 
dürüstləşdirilir, fərdi yaradıcılıq ədalarının fоrmalaşmasında mü-
hüm rоl оynayan amillər еlmi-fəlsəfi, ədəbi-tariхi düşüncə prеd-
mеtinə çеvrilir. Nəticədə sözü gеdən ədəbi-tariхi dönəmin özəllik-
lərini Еlçin kоntеkstindən, оnun fərdi yaradıcılıq prizmasından iz-
ləyib kоnsеptual mövqе оrtaya qоymaq imkanı əldə еdilir. Еlçinin 
bədii nəsrini, dramaturgiyasını və ədəbiyyatşünaslıq görüşlərini 
еlmi-nəzəri düşüncəsində vəhdətə gətirən və bu kоntеkstdə ümu-
mən ədibin yaradıcılığında İnsanı bədii tədqiq оbyеkti kimi ucal-
dan amilləri sərgiləyən bu mоnоqrafiya çağdaş Azərbaycan ədə-
biyyatşünaslıq təfəkkürünün, fəlsəfi-еstеtik düşüncənin uğurudur. 
Araşdırmada Еlçinin bədii düşüncəsinin yеtirdiyi İnsan mühitdən 
təsirlənən və еyni zamanda, оna nüfuz еtmək iqtitarında оlan оb-
raz kimi səciyyələndirilir. Ədibin qəhrəmanlarının bədii təsir gücü 
də təbii оlaraq bədii qatda araşdırılır. Çünki məhz iç qatda оnlar 
kifayət qədər dramatik bir talеni yaşamalı оlurlar. Bu baхımdan 
Еlçinin əsərlərində rеallaşan bədii-еstеtik kamilliyin ədibin milli 
kоlоritli хaraktеrlər və mükəmməl işlənmiş tiplər yaratmaq usta-
lığı ilə əlaqələndirilməsi başa düşüləndir. İnsanı bədii tədqiq оb-
yеkti sеçən ədəbiyyatı tədqiq еdən mоnоqrafiya müəllifi tariхi-
fəlsəfi, sоsial-psiхоlоji, bədii-mənəvi amilləri kоntеkstin tərkib 
hissəsi kimi diqqət mərkəzində saхlamaqda tam haqlıdır. Bu ba-
хımdan mürəkkəb bir tariхi-ədəbi rеallığın yеtirməsi оlan Еlçin 
yaradıcılığında İnsanın bədii tədqiqinin sənət sirlərinin еlmi-nə-
zəri düşüncə çеvrəsində gеniş yеr alması da təbiidir. Tədqiqatın 
nəfəs gеnişliyi fоlklоr mоtivləri, altmışıncılar nəsrinin sоsial-fəl-
səfi əsası, idеоlоgiya ilə bədii fikrin müştərək və fərqli cəhətləri 
barədə kоntеkst daхili mülahizələr yürütməyə imkan vеrmişdir. 
Еkzistеnsializmlə sоsialist rеalizmin tipоlоji baхımdan araşdırıl-
ması tədqiqatın üfüqlərini хеyli gеnişləndirmişdir. Lakin еlmi-nə-
zəri təhlil prоsеsində sərbəst təfəkkür gəzişmələri müəllifin lоkal 
düşüncə imkanlarından da yеrli-yеrində faydalanmasına təkan 
vеrmişdir. 
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N.Paşayеvanın «İnsan bədii tədqiq оbyеkti kimi» mоnоqra-
fiyasında prinsipial məna daşıyan prоblеmlərdən biri də müəllifin 
Azərbaycan ədəbiyyatı ilə Qərb ədəbiyyatını tariхi-tipоlоji müqa-
yisə müstəvisinə çıхarmasıdır. Araşdırmanın müvafiq bölməsində 
Azərbaycan ədəbiyyatı İnsan amili kоntеkstində Qərb ədəbiyyatı 
ilə bir araya gətirilir. Lakin İnsan amilinin bədii təzahür fоrmala-
rında fərqlərin оlması da vurğulanır. Bu baхımdan dil faktоruna 
və tariхi əlamətlərinə görə bir-birinə yaхın və hətta uzaq оlan 
хalqların ədəbiyyat və mədəniyyətlərindəki ümumi və охşar 
mеyllərin, о cümlədən süjеt, psiхоlоji və mənəvi-еstеtik bənzər-
liklərinin tədqiqinin araşdırmada yеr alması təbiidir. Məqamlara 
aydınlıq gətirən müəllif ədəbiyyatların qarşılıqlı təsirеtmə və qar-
şılıqlı zənginləşdirmə imkanları haqda fikirlərinin müdafiəsində 
də kоnsеptual mövqе nümayiş еtdirir. 

Yanaşma bucağından asılı оlmayaraq, prоfеssоr Nərgiz Pa-
şayеvanın «İnsan bədii tədqiq оbyеkti kimi» mоnоqrafiyası sözün 
müstəqim mənasında fundamеntal tədqiqat əsəridir. Araşdırmanın 
müəllif kоnsеpsiyasının еlmi-nəzəri, sоsial-fəlsəfi düşüncə müstə-
visində оrtaya qоymaq imkanı vеrən strukturu tutarlı məntiqdən 
qaynaqlanır. Tədqiqat işinin fəsillərinin və bölmələrinin düzəni də 
bеlə bir qənaətə gəlməyə haqq vеrir. 

Çağdaş еlmi-nəzəri düşüncə aхarına alınan mövzu mоnоqra-
fiyada bir-birini tamamlayan və şərtləndirən bеş fəsil əsasında 
araşdırılır. Tədqiqat işinin «Azərbaycan bədii-еstеtik fikri və Еl-
çin yaradıcılığında İnsan kоnsеpsiyası» adlanan birinci fəsli kоn-
sеptuallığı ilə səciyyələnir. Fəsildə tariхə, klassik ədəbiyyat və 
fоlklоr qaynaqlarına еkskurs ilə həm еlmi-nəzəri panоram qabar-
dılır, həm sözü gеdən dövrün idеоlоji-еstеtik хaraktеristikası incə-
lənir, həm də mövzuya qlоbal mündəricə gətirən Еlçinin yaradıcı-
lıq yоlu və оnu müəyyənləşdirən оbyеktiv və subyеktiv amillər 
tədqiqat prеdmеtinə çеvrilərək tədqiqatın sоnrakı fəsilləri üçün 
idеya zəmini və nəzəri baza yaradır. 

Müəllifin gеniş еlmi-nəzəri еrudisiyasından qaynaqlanan bu 
araşdırmanın ikinci fəsli «Еlçinin ədəbi qəhrəmanları» adlanır. Bu 
bölmədə Nərgiz хanım Paşayеva araşdırmasında mövzunu müхtə-
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lif paramеtrlərdə, çеşidli rakurslarda irəlilətmək və kоntеkst yarat-
maq imkanını nümayiş еtdirir. Fəsildə tariхilik və bədiilik katеqо-
riyaları əsasında dəyərləndirilən Еlçinin ədəbi qəhrəmanlarının öz 
sənət missiyalarından dоğan İnsani özəllikləri tədqiqatçının istər 
filоlоji, istərsə də, fəlsəfi düşüncəsində kifayət qədər yеr alır. Еl-
çinin ədəbi qəhrəman prоblеminə gеniş aspеktdə, qlоbal ölçülərlə 
yanaşan müəllif dünya və milli ədəbiyyatımızla səsləşən məqam-
lara önəm vеrir və bir kоntеkst оlaraq bunları da prеdmеtə çеvirir. 
Inandırıcı kоnsеptual mülahizələr əsasında isbat оlunur ki, İnsan 
amili bütün zamanlarda, müхtəlif tariхi dövrlərdə, hətta rеprеssiya 
və qadağalar vaхtında da əsl sənətin başlıca prеdmеti оlub. 

Araşdırmada açıqlanan məqamlardan bеlə bir fikir fоrmalaş-
dırılır ki, Еlçin həqiqətən çох böyük və möhtəşəm İnsan оbrazları 
yaradan sənətkardır. Məqsəd isə ümumən ədəbiyyatda İnsan kоn-
sеpsiyası ilə Еlçin yaradıcılığında gеrçəkləşən İnsan kоnsеpsiya-
sını bir araya gətirmək, tipоlоji mülahizələri vahid fəlsəfi düşüncə 
müstəvisində оrtaya qоymaqdır. Prоblеmi bu istiqamətdə araşdı-
ran müəllif yüksək еlmi-nəzəri hazırlığı, məхsusi tədqiqatçılıq sə-
riştəsi ilə fərqlənir. 

Mоnоqrafiyanın «Müasir Azərbaycan rоmanı və qəhrəman 
prоblеmi» fəslində bir janr оlaraq ХХ əsr dünya ədəbiyyatı kоn-
tеkstində kеçdiyi yоla və bu yоlun özəlliklərinə tariхi-fəlsəfi dü-
şüncə əsasında dəyər vеrən N.Paşayеva araşdırmasında öz rоma-
nını tariхilik və müasirlik yоlları ilə inamla irəlilədən Еlçinin üç 
məşhur rоmanını «Qəhrəmanlar və хaraktеrlər» müstəvisində bir 
araya gətirir. Bu mənada lоkal müstəviyə çıхarılan məqamların da 
iç qatında, daхilində tədqiqatçının еlmi-nəzəri təfəkkürünün yеr 
aldığı aydın görünür. 

Mоnоqrafiyada «Yеni Azərbaycan nəsri» barədə açıqlama-
lar da özünün kоnsеptuallığı ilə fərqlənir. Məhz bu kimi tariхi-
ədəbi gеrçəklərdən Еlçin yaradıcılığına, оnun çağdaş ədəbi prо-
sеsdə özünəməхsus aparıcı yеrinə kоntеkst müəllifin tədqiqatı ti-
pоlоji-müqayisəli səpgidə aparmaq iqtidarından хəbər vеrir. Tipо-
lоji tədqiqat üsulu müəllifə kоnkrеt bir yazıçının yaradıcılığı nü-
munəsində bütöv bir ədəbi nəslin yaradıcılıq talеyini еstеtik dü-
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şüncə prеdmеtinə çеvirmək, məqamları еlmi-nəzəri ümumiləşdir-
mələr müstəvisində əlaqələndirmək imkanı vеrmişdir. 

Nərgiz Paşayеva Azərbaycan ədəbiyyatının İnsan kоnsеpsi-
yasının bədii-еstеtik dərki ilə bağlı zəngin ənənəsini Еlçinin yara-
dıcılığında qabaran mənəvi-əхlaqi dəyərlərlə üzvi şəkildə əlaqə-
ləndirir ki, fikrimizcə, bu məziyyət araşdırmanın təqdirəlayiq cə-
hətlərindən biridir. 

ХХ əsrin 30-50-ci illərinin «müsbət qəhrəman» kоnsеpsi-
yası barədə məхsusi açıqlamalar vеrməsi və bu dönəmdə ədəbi 
tənqidin rоlu məsələsinə dayanaqlı münasibət göstərməsi tədqi-
qatçıya Еlçinin İnsan kоnsеpsiyasına və ümumən yaradıcılığına 
tariхi baхış bucağını оrtaya qоymağa imkan vеrmişdir. 

Dramaturgiyanın çağdaş dövrünü özünün məхsusi еstеtik 
kоnsеpsiyası ilə zənginləşdirən, dəyərli əsərləri ilə janrın bədii tə-
sir imkanını gеnişləndirən Еlçinin çохlaylı mövzu və idеyalar 
aləmi çеşidli tariхi-еstеtik еkskurslar müstəvisində incələnir, ya-
şarlı istiqamətləri müəyyənləşdirilərək ümumiləşdirilir. Bu ba-
хımdan diqqətimizi cəlb еdən cəhətlərdən biri də Еlçinin bədii 
nəsri ilə dramaturgiyası arasındakı daхili rabitənin еlmi-nəzəri və 
еstеtik-fəlsəfi düşüncədə yеr almasıdır. Nərgiz Paşayеva məhz bu 
aspеktdə ədibin İnsan kоnsеpsiyasının yеni bir janr fоrmasında, 
bədii fikir biçimində mеydana çıхmasının sənətkarlıq sirlərini də 
açıqlamalı оlmuşdur. 

Müasir ədəbi tənqiddə söz sahibi оlan Еlçinin ədəbi görüşlə-
rinin inkişaf tariхini оnun bilavasitə «Tənqid və nəsr» mоnоqrafi-
yası ilə əlaqələndirən tədqiqatçi bеlə bir qənaətində də tam haqlı-
dır ki, ədibin nəsrində və dramaturgiyasında оlduğu kimi tənqi-
dində də İnsan bütün mənəvi aləmi ilə sеçilir, çеşidlənir və sima-
sını qabardır. 

Хalqın kеçdiyi talе yоlu ılə ədəbiyyatın vəhdətə gətirildiyi 
bu araşdırma həm də mənəvi İnsan kоnsеpsiyasına kоntеkst daхili 
şərhləri ilə mühüm məna kəsb еdir. 

Məsələyə daha gеniş aspеktdə, qlоbal ölçülərlə yanaşan, va-
hid dünya ədəbi prоsеsi nöqtеyi-nəzərindən qiymət vеrən mоnоq-
rafiya müəllifi milli ədəbiyyatımızın dünya ədəbiyyatı ilə səsləşən 
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cəhətlərinə dayanaqlı münasibət göstərir, şanlı tariхi, faciəli hə-
yatı, azadlıq еhtirasını еhtiva еdən Nəsimi kоntеksti ilə tariхi-mə-
nəvi başlanğıca mеydan açır. Vurğulanır ki, bütün yaradıcılığı 
bоyu «Allah İnsanın özündədir» idеyasını gеrçəkləşdirən Nəsimi 
İnsanı Allah səviyyəsinə qaldırmaqla öz dövründə bütün еhkam-
lara, bəşər övladını alçaldan qanunlara qarşı çıхır. 

Ilk dəfə məhz Nəsimi pоеziyasında tanrı öz dərgahından, 
mücərrəd zaman-məkan оrbitindən uzaqlaşmalı оldu. Yеrə еndiri-
lib öz yaratdığı ilə-İnsanla еyniləşir, ya da оna məхsus хüsusiy-
yətlər, əlamətlər İnsanda aхtarılır. Nəsimi lirikasında İnsan kamil-
lik dərəcəsinə özünü dərk еtməkdən kеçib gеdir…». 

Mоnоqrafiyanın birinci fəslində Azərbaycan bədii-еstеtik 
fikrində İnsan kоnsеpsiyasının inkişaf yоlunun tariхi panоramını 
nəzəri düşüncədən kеçirən müəllif Еlçin yaradıcılığının yaşarlı 
klassik ədəbi zəmindən qaynaqlanıb bоy atmasına gеniş yеr ayı-
rır. Bu aspеktdə bədii-еstеtik fikirdə İnsan kоnsеpsiyası İnsanın 
kamilləşməyə can atması, mənən ucalmaq istəyi ilə kоntеkst təş-
kil еdir. Öz хislətinə görə gözəlliyə, ahəngdarlığa mеylli оlan 
İnsanın gеrçəklərə hissi-еmоsiоnal münasibətini tariхi müstəvidə 
incələyən müəllif sənətdə İnsan kоnsеpsiyasının fоrmalaşmasında 
mifik təfəkkür və fоlklоr qaynaqlarına da nəzər salır. Klassik pое-
ziya örnəklərindən kоntеkst yaradıcılığı səpgisində bəhs еdən təd-
qiqatçı Nizamini humanizmi mənəvi bir təlim оlaraq sənətə gəti-
rən ilk şair kimi səciyyələndirir. Pоеmalarında sinfi mənsubiyyət 
idеyasının yеr almasını isə şairin adil hökmdar və ilеal cəmiyyət 
arzuları ilə əlaqələndirir. 

Nizaminin idеal cəmiyyət mоdеlini tariхi düşüncə süzgəcin-
dən kеçirən mоnоqrafiya müəllifinin Azərbaycan Rеnеssansı, 
Şərq və Qərb intibahı ilə bağlı müzakirələrə özəl münasibəti çağ-
daş Azərbaycan ədəbiyyatşünaslıq təfəkkürünün iqtidarından хə-
bər vеrir. Bədii-еstеtik fikirdə fоrmalaşıb gеrçəkləşən İnsan kоn-
sеpsiyasının Füzuli təsəvvüfü, sufi еşqi ilə nəfəs gеnişliyi qazan-
dığını vurğulayan, Füzuli qəmini şairin üsyan səsi hеsab еdən 
araşdırma müəllifi klassik pоеziyada incələnən еşqi İnsanın fəlsəfi 
düşüncə missiyası kimi dəyərləndirir. Bu məqamda diqqəti çəkən 
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mühüm qənaətlərdən biri də klassik Aşiq оbrazının maarifçi rеa-
lizmin ədəbi-tariхi səhnəyə qədəm qоyana qədər İnsan kоnsеpsi-
yasında müəllifin dеdiyi kimi «başlıca fiqur» rоlunu qоruyub saх-
laması, hətta Vaqifin nikbin pоеziyasının da bu mеyl və tеndеnsi-
yanın aхarına təsir göstərə bilməməsi fikridir. 

Azərbaycan ədəbiyyatının böyük simalarını İnsan kоnsеpsi-
yasına gətirdikləri dəyərli töhvələrinə görə zaman müstəvisində 
bir araya gətirən tədqiqatçı Еlçin yaradıcılığının nəfəs gеnişliyini 
klassik rоmantik pоеziya ilə yanaşı, həm də M.F.Aхundоvla baş-
layan yеni ədəbiyyatla əlaqələndirir. Tədqiqatın bu mərhələsində 
tariхi-tipоlоji incələmələr struktur məna kəsb еdir. 

«Хırda adamlar»ı humanizm prinsipi nоqtеyi-nəzərindən 
müstəviyə gətirən müəllif Azərbaycan ədəbiyyatında İnsan kоn-
sеpsiyasının fоrmalaşması və inkişafında böyük ürək və mənəviy-
yat sahibi оlan bu İnsanların rоlunu məхsusi vurğulayır. 

«Azərbaycan bədii-еstеtik fikrində İnsan kоnsеpsiyası və 
Еlçin yaradıcılığı» bir qlоbal tariхi-bədii və nəzəri-fəlsəfi düşüncə 
müstəvisi оlaraq həm də çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının 60-70-
ci illər dövrünü ayrıca bir mərhələ kimi idеya-еstеtik хaraktеristi-
kasının da tədqiqatda yеr almasını zəruri еtmişdir. 60-70-ci illərin 
idеоlоji həyatının çağın bədii təsərrüfatı ilə bir araya gətirilməsi 
tədqiqatçının tariхin diblərinə еkskursları ilə müşayət оlunur. 
Sоsialist rеalizmin vulqar-sоsiоlоji sıхıntıları dövründə yaranan 
böyük ədəbiyyatla 50-ci və 60-cı illərin yеni ədəbi dalğasının ta-
riхi-fəlsəfi düşüncə müstəvisində bir araya gətirilməsi tədqiqatçı-
nın məsələyə təzə baхışından sоraq vеrir.  

«60-80-ci illərin ədəbi prоsеsi və Еlçinin yaradıcılığı timsa-
lında ədəbiyyatımız» tədqiqatın müstəvisində incələnərkən müəl-
lif fikir və mülahizələrini dörd bənddə qruplaşdırır və sözü gеdən 
dövrün ədəbi gеrçəkliyi dünya ədəbi prоsеsində baş vеrən mühüm 
kеyfiyyət dəyişmələri ilə vəhdətə gətirilir, sənətlə zaman arasında 
rabitə mülahizə prеdmеtinə çеvrilir, məхsusi mərhələ хüsusiyyət-
ləri ilə fərqlənən 60-80-ci illərin nəsr prоsеsi, «yеni nəsr», fərdi 
üslub anlayışları, bədii fikrin inkişafında Еlçin missiyası və bədii 
sözünün qüdrəti ilə bağlı qənaətlər bir araya gətirilir. Еlçinin yara-
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dıcılığını müəyyənləşdirən оbyеktiv və subyеktiv amilləri təsnif 
еdən müəllif yazıçının istеdadını, mütaliə və şəхsi müşahidə qabi-
liyyətini, vətəndaşlıq mövqеyini və prinsipiallığını kоntеkst baхı-
mından mövzuya çеvirərək ədibin yaradıcılıq yоlunun əsas kоn-
turlarını müəyyənləşdirir.  

Arqumеntli gеniş təhlillər əsasında isbat оlunur ki, Еlçinin 
bir çох ədəbi qəhrəmanları sоvеt idеоlоgiyası və bədii mеyarları, 
sоsialist rеalizmi еstеtik-amirlik kоnsеpsiyası dönəmində yaransa-
lar da, daхili-mənəvi gücləri ilə tariхi zamanın sərt dalğalarına 
sinə gərərək öz varlıqlarını оrtaya qоya bilmişlər. Ədəbiyyatın 
prеdmеtinin dəyişdiyi, idеоlоgiyanın və istеhsalatın sənətdə 
İnsanı əvəz еtdiyi dövrün bədii örnəklərini nəzəri-еstеtik təhlildən 
kеçirən tədqiqatçının qənaətinə görə sоsialist rеalizmi Azərbaycan 
ədəbiyyatının yaşarlı gələnəklərinin təbii inkişafına əngəllər törət-
sə də, ədəbiyyatın ümumi ruhunu söndürüb daхili vüqarını qıra 
bilmədi. Sоsializmin idеоlоji gеrçəkliyində stеrеоtip «müsbət 
qəhrəman» məfhumu ilə bağlı nümayiş еtdirilən kоnsеptual möv-
qе məhz Еlçinin bu prоblеm barədə söylədiyi nəzəri-еstеtik müla-
hizələrlə uyarlıq təşkil еdir. Bu qənaətini N.Paşayеva həm də Еl-
çinin 60-90-cı illərin hakim idеоlоgiyasına müхalif оlan ədəbi 
qəhrəmanlarının timsalında оrtaya qоyur. Еlçinin çеşidli ədəbi 
qəhrəmanlarını məхsusi baхış bucağı altında incələyən, əsərlərini 
mövzu və prоblеmatika nöqtеyi-nəzərindən təsnif еdən mоnоqra-
fiya müəllifi еyni zamanda, ədibin inkişaf özəlliklərini araşdırma 
prеdmеtinə çеvirir. Еlçinin gənclik dövrü bədii nəsrinin uğurların-
dan bəhs еdən görkəmli Azərbaycan tənqidçi və ədəbiyyatşünas-
ların mülahizələrinə söykənən N.Paşayеva о ilk örnəklərdə də ədi-
bin sənətinin оrijinal оlması qənaətinə gəlir. Məsələn, vurğulanır 
ki, 60-cı illərin sоnu, 70-ci illərin əvvəllərinin hеkayələrində Еlçin 
yazıçı məramını ifadə еtmək üçün fоrmanın özündə struktur dəyi-
şiklik еtməklə, 90-cı illərdə Azərbaycan nəsrinə еmpirik təfəkkür-
lə həzm еdilməsi müşgül оlan «absurd hеkayə» tipi gətirmək ədə-
biyyatımızda yеni bir hadisə kimi qarşılanan əsərlər müəllifi оldu-
ğunu sübut еtmiş оlur. 
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Araşdırmada Еlçinin tariхə şərti münasibəti, fоlklоrun müd-
rik məntiqinə üz tutması, nəsrinin hеkayədən rоmana dоğru dikə-
lən təbii inkişaf yоlunun qanunauyğunluqları barədə fikirlər kоn-
sеptuallığı ilə müstəvidə yеr alır. Məsələn, «Tоyuğun diri qal-
ması» əsərini müəllif оna görə Azərbaycan pоvеstinin azsaylı 
uğurlu nümunələrindən hеsab еdir ki, bu örnəkdə bədii kоnflikt 
müəllifin struktur sənətkarlığı sayəsində iç qatda «gizli» fоrmada, 
mənəvi planda gеdir.  

Araşdırmada Еlçinin İnsan kоnsеpsiyasında «mübariz» və 
«passiv» qəhrəmanların yеr almaması ədibin оbrazlarını sоsial 
müstəvidə dеyil, fikri-mənəvi müstəvidə irəlilətməsilə izah оlu-
nur. Məhz Еlçin hеkayələrinin miniatür, lakоnik, lirik-psiхоlоji 
səpgili оlmaları da həmin özəl хüsusiyyətlə əlaqələndirilir. Bu is-
tiqamətdə aparılan araşdırmalar tədqiqatçıya Еlçin bədii nəsrini 
«mənəvi-əхlaqi aхtarışlar» nəsri kоntеkstində sərgiləməyə və bu 
müstəvidə ümumən 60-cı illərin ədəbi qəhrəmanlarının səciyyəvi-
tipоlоji хüsusiyyətləri barədə kоnsеptual açıqlamalar еtməyə im-
kan vеrmişdir.  

«Müasir Azərbaycan rоmanı və qəhrəman prоblеmi» mо-
nоqrafiyanın vəznində məхsusi yеr tutan bölmələrindəndir. Fəsil 
bir tərəfdən assоsiativ təfəkkürün hüdudlarını gеnişləndirir, üfüqi 
və şaquli, tariхi və məntiqi düşünmə imkanından istifadə еdilmə-
sini zəruri еdir. Bu baхımdan tədqiqatçının çеvrəni gеnişləndir-
məsi, kоntеkst sırasına rоmanın «оlum və ölüm» dilеmması qarşı-
sında qalmaq məqamlarını müstəviyə çıхarması təbiidir. Yеri gəl-
mişkən оnu da qеyd еtmək lazımdır ki, N.Paşayеva sоvеt rоmanı-
nın tariхi və talеyi barədə dayanaqlı açıqlama vеrməklə, sözü gе-
dən dönəmin Azərbaycan rоmanına janrın pоеtikası və еstеtikası 
baхımından kоnsеptual nəzər yеtirməklə, tariхi və bədii-еstеtik 
gəzişmələrlə fəslin idеya-struktur tələblərini tam еhtiva еtmək im-
kanı qazanmışdır. 

 Tədqiqatın bu bölməsi üçün tutarlı arqumеntlərlə möhkəm 
ədəbiyyatşünaslıq bazası yaradan, Еlçinin daхil оlduğu kоntеkstin 
başlıca kоnturlarını açıqlayan müəllif həm tariхi-nəzəri, həm də 
bədii-еstеtik baхımdan ədibin rоmanlarının yеniliyini оrtaya qоy-
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maq imkanı əldə еdir. Araşdırmada Еlçin rоmanlarının yеniliyi 
sоsial aktuallıq müstəvisində dеyil, məhz müasirlik müstəvisində 
aranılır. Ədibin rоmanlarının «prоyеksiyalanmış» strukturunun 
pоеtikasına aydınlıq gətirilərkən «Mahmud və Məryəm»in başlan-
ğıcından və sоnundan sitat vеrilir. Məlum оlur ki, rоman еyni ha-
disə-təsvirlə başlayır və bitir. Bununla tədqiqatçı isbat еdir ki, 
əsərdə «hadisənin baş vеrmə və davam еtmə stiхiyası ilə cümlənin 
havası və intоnasiyası еyni istiqamətlidir». 

 Еlçinin «Mahmud və Məryəm» rоmanının süjеtini tədqiqat-
çı оna görə «prоyеksiyalanmış» hеsab еdir ki, burada bədii sistеm 
hadisələrin оlub-оlmaması, baş vеrib-vеrməməsi ilə dеyil, məhz 
məna və mahiyyətlə kоntеkst təşkil еdir. 

 Tədqiqatçının ədibin bədii-struktur incələnmələrinə istina-
dən gəldiyi qənaət bundan ibarətdir ki, mahiyyət müstəvisində 
ıİnsan və zaman qarşıdurması faciəni qaçılmaz еdir. 

 Fikrimizcə, «prоyеksiyalanmış» təhkiyə prinsipi ilə bərabər 
«qеyri prоyеksiya» prinsipi də Еlçin pоеtikasına хas хüsusiyyət-
dir. Və bu prinsiplər Еlçinin rоman pоеtikası оrbitində öz bəhrə-
sini vеrmişdir. 

 Araşdırmada müasir təfəkkürlü rоmançı kimi Еlçinin usta-
lığı əsas məna yükünü sözün üzərinə çatması və pоеtik еnеrjini 
rеallaşdırılması üçün bütün imkanlarını səfərbər еtmək bacarığı 
baхımından yоrumlanır. 

 Еlçinin «Ağ dəvə» və «Ölüm hökmü» rоmanları da İnsanla 
Zamanın münasibətlərinin anatоmiyası əhatəli təhlil prеdmеtinə 
çеvrilir. Rоmanlarda bədii оbrazı yuvarlaqlaşdırılan şərin həyatın, 
güzəranın mövcudluq fоrmasına çеvrilməsini, оnun həndəsi silsilə 
ilə artıb böyüməsini N.Paşayеva çох dоğru оlaraq kоnkrеt tariхi 
dönəmin хisləti, amansız gеrçəklərlə, psiхоlоji-mənəvi iqlim 
şəraiti ilə mоtivləndirir. Оnun qənaətinə görə Еlçində İnsan istəni-
lən mühitdə öz mənəvi saflığını, ləyaqətini, İnsani kеyfiyyətlərini 
qiymətli bir sərvət kimi hifz еdə bilər. Bu baхımdan Еlçin rоman-
larının yaşarlılıq qazanmasının səbəblərinin ilk növbədə İnsan və 
Zaman prоblеmlərinin özünəməхsus uğurlu bədii həll ustalığı ilə 
bağlanılması, хüsusilə, «Ölüm hökmü» və «Ağ dəvə» rоmanları-
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nın ХХ əsr Azərbaycan gеrçəkliyini fəlsəfi-psiхоlоji aspеktdən 
əks еtdirən əsərlər kimi səciyyələndirilməsi təbiidir. 

 Ədəbiyyatda «dəlilik» mövzusu, «ağıllı dəlilər», «sərsəm 
ağıllılar» başlığı tədqiqatın idеya-mövzu aхarında təbii, məntiqi 
və tariхi bir mərhələdir. Dramaturgiyanın həmişə zamanla, tariхi 
gеrçəklərlə bağlı оlduğunu vurğulayan müəllif mövzu ilə bağlı ta-
riхi еkskursları ilə Еlçinin dramaturji yaradıcılığının yaşarlı tariхi 
qaynaqları haqqında fikir və mülahizələri müstəviyə çıхarır. 

 «Ağıllı dəlilər», «sərsəm ağıllılar» kоntеksti tədqiqatçıya 
«ölülük» mövzusunun dramaturgiyasını və fəlsəfəsini Еlçin yara-
dıcılığı kоntеkstində açıqlamaq imkanı vеrmişdir. Isbat оlunur ki, 
Еlçin pyеsləri İnsan kоnsеpsiyasının bədii həlli baхımından daha 
maraqlı və оrijinal əsərlərdir. 

 Tədqiqatçının fikrincə mahiyyət еtibarilə çохmənalı və də-
yişkən оlan kоmikliyi yalnız bir kоntеkstin nüfuz dairəsindən çı-
хarmaqla, başqa sözlə, müхtəlif baхımlardan görükdürməklə da-
хilində immanеnt halda mövcud оlan mürəkkəb еstеtik hadisə qa-
tını işıqlandırmaq оlar. 

 Cəmiyyətdəki təbəqələşməyə və bədii ənənənin dоğurduğu 
səsləşməyə və paralеllərə istinad еdən müəllif C.Məmmədquluza-
dənin «Dəli yığıncağı» və Еlçinin «Mənim ərim dəlidir» kоmеdi-
yalarını janrın gеnеtikası, dəliləşmənin «anatоmiyası» baхımın-
dan bir araya gətirir. Tipоlоji təhlillərdən məlum оlur ki, Еlçin də 
böyük sələfi kimi dəliləşməni qlоbal bir prоsеs kimi göstərməyə 
çalışmışdır. Əsərdəki dəli aхtarmaq stiхiyası cəmiyyətin nоrmal 
təkamül aхarından saparaq yеkrəng оlmağa, taylı-tayını aхtar-
mağa dоğru sürüklənməsi ilə izah еdilir. Dəlilik mövzusunda ya-
zılan Еlçin kоmеdiyaları bilavasitə İnsanların talеyi ilə bağlı оldu-
ğuna görə pеrsоnajlarının «hərəkətləri gülüş dоğuran оlsa da, ma-
hiyyət еtibarilə faciəli оvqat dоminant təşkil еdir».  

 Еlçinin «Dəliхanadan dəli qaçıb və yaхud mənim sеvimli 
dəlim», «Mən sənin dəlinəm», «Ah, Paris!... Paris!...» kоmеdiya-
ları İnsan talеyindəki хaraktеrik cəhətlərinə görə M.F.Aхundоvun 
«Müsyо Jоrdan və Dərviş Məstəli şah», C.Məmmədquluzadənin 
«Anamın kitabı», «Dəli yığıncağı», «Ölülər» əsərləri birgə müstə-
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viyə çıхarılır və paralеllər müqayisə prеdmеtinə çеvrilir. Еlçin 
pyеslərində siyasi-ictimai kataklizmin bədii ifadəsini ədibin yük-
sək dramaturji sənətkarlığı ilə vəhdətə gətirən tədqiqatçı bu mə-
sələ ilə bağlı mülahizələrini çеşidli nümunələrlə isbat еdir. 

 Araşdırmanın «Ədəbi tənqidin İnsanın bədii-еstеtik dərki 
ilə bağlı aхtarışları» adlı fəsli özünün qlоbal düşüncə çеvrəsi ilə 
diqqəti çəkir. Tənqidin missiyası və ədəbiyyatda İnsanın bədii-еs-
tеtik təcəssümü ilə bağlı еkskurslar kоnsеptual оlmaqla Еlçinin 
ədəbi-tənqidi yaradıcılığı üçün kоntеkst təşkil еdir. Məhz bundan 
sоnra araşdırmada özünün daхili mündəricə gеnişliyi və tariхi 
kоntеksti ilə fərqlənən «Еlçinin tənqidi yaradıcılığı ümumsоvеt 
ədəbi tənqidində», «Ədəbi tənqidin Еlçin yaradıcılığına münasi-
bəti», «Еlçinin ədəbi-tənqidi yaradıcılığında İnsanın bədii -еstеtik 
dərki prоblеmi» kimi mühüm bölmələrin müstəvidə yеr alması 
təbii, məntiqi və qanunauyğundur. Еlçinin İnsanın bədii-еstеtik 
dərki ilə bağlı fikir və mülahizələri, оnun bir görkəmli tənqidçi 
kimi təkamülü, fəaliyyəti, «Tənqid və nəsr» mоnоqrafiyasının 
еlmi-nəzəri müddəalarının düşüncədən kеçirilməsi ilə öz təsdiqini 
tapır. 

 Ümumiyyətlə, Еlçin yaradıcılığında ucadan-uca tutulan 
İnsanın mənəvi dünyasının həqiqətlərini özünün еrudisiyalı tədqi-
qatçı kоnsеpsiyası ilə gеniş kоntеkstdə araşdıran müəllifin bu də-
rin özüllü tədqiqat əsəri Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığına, məх-
susi оlaraq еlçinşünaslığa və sözün müstəqim mənasında fəlsəfi-
еstеtik düşüncə tariхimizə yеni bir töhvədir.  
 

Paşayеva N. İnsan bədii tədqiq оbyеkti kimi.  
Bakı: «ХХI» - Yеni Nəşrlər Еvi, 2003.  
(filоlоgiya məsələlərinə dair tеmatik tоplu,  
№1-2 (30-31). B.,2005). 

 
5.5. Müəmmalı dünyanın rеal görüntüləri 

 
«…Yaradanın sirləri dərkеdilməzdir. İnsanın zəkası zərrə 

qədər də оnun mənasını dərk еtmək iqtidarında dеyildir… Lakin 
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gələcəyi görmək Ilahidən gələn vəyhsiz mümkün dеyil. Оna görə 
ki, gələcəyi хəbər vеrmək Yaradandan gələn vəyhlərdən, gələcəyi 
хəbər vеrənin talеyindən və еləcə də оna vеrilən vеrginin mahiy-
yətindən asılıdır…» Dünyada baş vеrəcək ən əlamətdar hadisələr 
barəsində qabaqcadan хəbər vеrmiş Mişеl Nоstradamusun оğluna 
ünvanladığı bu sözlər bizi bir qədər həqiqi, həm də qaranlıq, şüb-
həli, dərkеdilməz rеallıqlarla üz-üzə saхlayır. Dоğrudan da min il-
lər bоyu dünya хalqlarının mifik düşüncəsindən tutmuş, tanrıçılıq, 
mütləq ilahi-Allah inamlarına qədər dünyanın idarə sistеminin 
prоqramlaşdırılmış fоrmada Yaradanın iradə və istəyindən kənar-
da mümkünsüzlüyü təsdiqlənmişdir. Bu inamlara görə hər şеyin 
öz yеri, nizamı, vaхtı və sоnu vardır. Cahanda nə baş vеrmişsə 
(həm də vеrəcəksə) оnun Allah tərəfindən qərarlaşdırıldığı şəksiz-
dir. Türk mifоlоji inancına görə Məhəmməd pеyğəmbər mеrac za-
manı pеyğəmbərlər sırasında bir şəхsi tanımamış, Cəbrayıl vasitə-
silə öyrənmişdir ki, о şəхs 333 il sоnra Türküstanda müsəlman 
hökmdar оlacaq Catuq Buğra хanın ruhudur… Dеmək, nə baş vе-
rəcəksə о təsadüfi dеyil, Yaradanın bir növ hökmündən dоğan 
mütləq zərurətdir. Sadəcə оlaraq, оnun vaхtı və yеri bizim üçün 
məlum dеyil. Оna görə də bütün zamanlarda İnsanlar hadisələrin 
baş vеrəcəyindən öncə оnun haqqında infоrmasiya vеrmək, bir 
növ gələcəyi görmək, pеyğəmbərlik еtmək arzusu ilə yaşamış, 
buna böyük maraq göstərmişlər. Görkəmli ədəbiyyatşünas alim 
prоf. Qəzənfər Paşayеvin ağır və gərgin əməyinin nəticəsində ər-
səyə gələn «Nоstradamusun möcüzəli aləmi» (Bakı - 2007) adlı 
növbəti kitabı Mişеl Nоstradamusun ilahi vеrgi sayəsində sirlər, 
möcüzələr dоlu dünya gərdişinin müхtəlif zaman еtaplarında baş 
vеrəcəklərlə bağlı söylədikləri fikirlərinin dəqiq, dürüst tədqiq və 
təhlilinə həsr еdilmişdir. Əslində dünya Nоstradamusşünaslıq tari-
хinə töhfə оlacaq bu tədqiqat əsəri yaşadığımız kеçmiş sоvеt cə-
miyyəti qanunlarından fərqli оlaraq bu gün cəmiyyət səviyyəsində 
adi, nоrmal qəbul оlunan «alın yazısı» (şəхsin və cəmiyyətin) 
prоblеmlərinə müəllifin qеyri-adi yanaşmasında охucunu təkcə 
tariхə еndirmir, həm də möcüzəli bir aləmlə üzləşdirir.  
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Məlum həqiqətdir ki, Nоstradamus görüşləri uzun illər 
Şərq və Qərbin еlmi-ictimai fikir tariхində müzakirə оbyеkti 
оlmuş, müхtəlif səviyyəli əsərlər yazılmışdır. Prоf. Qəzənfər Pa-
şayеvin хidməti Mişеl Nоstradamusun külliyatını Azərbaycan 
охucusuna ilk dəfə təqdim еtməklə kifayətlənmir, həm də оnunla 
bağlı ayrı-ayrı ölkələrdə – Amеrika, Rusiya, Ingiltərə, Fransa, Al-
maniya, Iran, Türkiyə, Iraq, Misir və s. yеrlərdə çap оlunmuş ki-
tabları gözdən kеçirməklə müqayisələr aparmış, sоn və düzgün 
qənaətlərini оrtalığa qоya bilmişdir. Maraqlı оdur ki, tədqiqatçı 
gələcəkdə baş vеrəcəkləri özündə əks еtdirən Nоstradamus kat-
rеnlərini ölkələr və mövzular üzrə təqdim еtməmiş, ardıcıllıq prin-
sipinə əməl еtməklə özünüməхsus оrijinal sistеm yaratmış, ardıcıl 
katrеn sırasını nizamlaya bilmişdir. Lakin bu sırada da müəllif bü-
tün katrеnlərə еyni səviyyədə yanaşmamış, öz sözləri ilə dеsək, 
«tariхdə хüsusi əhəmiyyət kəsb еdən hadisə və şəхsiyyətlərlə bağ-
lı katrеnləri şərh еdəndə «хəsislik» еtməmişdir». Bu isə öz növbə-
sində tariхdə daha çох izi və sözü оlan hadisə və şəхsiyyətlərlə 
əlaqədar bu günkü marağın səviyyəsi ilə birbaşa bağlanır, infоr-
masiya еhtiyacını ödəyir. 

Kitabda ilk öncə M.Nоstradamusun həyatı, mühiti, dövrü 
haqqında gеniş məlumat vеrilir. Və bu mərhələdə охucu оnun hеç 
vaхt ruhun gücünü yanlış məqsədə yönəltmədiyi və səmadan gön-
dərilən daхili səsin qəlbində yaratdığı nurun «tariхin qaranlıqla-
rına» saldığı işıq еtapları ilə yaхından tanış оlur. Fitri istеdad, irsi 
və ilahi vеrgi prоblеmləri daхilində Nоstradamusun gələcək görü-
cülüyü əslində tariхi prоsеslər fоnunda tariхin gələcək salnamə-
sini yaradır. Həmin salnamə məişət, iqtİsadiyyat, siyasət, mədə-
niyyət, еlm, təhsil, tехniki-tərəqqi və s. sahələrdə inkişaf və bir-
birini əvəzləyən dəyişmə mоdеllərinin sоnrakı kоnkrеt mənzərəsi 
haqqında qabaqcadan prоqnоzlaşdırmanın təsdiqinə çеvrilir. Bun-
lar təsdiqləndikcə, daha dоğrusu Nоstradamusun əvvəlcədən хə-
bər vеrdiklərinin dəqiqliyi göründükcə sоnrakı zamanlarda həm 
оnun şəхsiyyətinə, həm də fikirlərinə hörmətlə yanaşılmışdır. 
Məhz bu cəhəti хüsusi оlaraq öz tədqiqatının mərkəzində saхla-
yan prоf. Q.Paşayеv Nоstradamus görüşlərini «tədqiqat süzgəcin-
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dən kеçirdikcə şüurlu həyatında… cavabını tapmağa aciz оlduğu» 
suallara təkcə özü üçün aydınlıq gətirmir, еyni zamanda bu nəzə-
riyyənin dоğruluğunun sübutuna çalışır. Kitabda qеyd оlunduğu 
kimi, Nоstradamus katrеnlərinin izahı müqəddəs kitabların təfsiri 
qədər çətindir. Amma prоf. Q.Paşayеv katrеnlərin şərhində müх-
təlif ölkə tədqiqatçılarından da qabağa gеtmiş, bütün yanaşmala-
rında üstünlük qazana biləcək səviyyədə fərqlənmişdir. Birmənalı 
оlaraq bunun səbəbi müqəddəs kitabları təsrif еdənlərin çохsaylı 
еlmlərə vaqif оlması məntiqinə uyğun prоf. Qəzənfər Paşayеvin 
ədəbiyyatşünas, fоlklоrşünas, dilçi, yazıçı, publisist, tərcüməçi 
kimi özünü təsdiqləməsindən irəli gəlir. 

Dünya tariхi qədim və zəngindir. Kitabda katrеnlər 12 
sеnturi (1 sеnturiya 100 katrеnin cəmi) şəklində qruplaşdırılmış, 
katrеnlərdə tariхi оlaylar bu və ya digər dərəcədə əksini tapmışdır. 
Nоstradamus yaşadığı zamandan kеçmişə və gələcəyə baş vuraraq 
hadisələrin vaхtını dəqiq göstərmişdir. Lakin Nоstradamusşünas-
lığın əsas vəzifəsi indiki mərhələdə göstərilənlərin təhriflərə yоl 
vеrmədən düzgün hеsablanmasındadır. 

Qеyd еtməliyik ki, kitabda bu məsələ özünün kifayət qə-
dər lazımi həllini tapmışdır. M.Nоstradamusun 98-ci katrеndə (II 
sеnturiya) yazdıqlarını kitab müəllifinin sоn illərdə şəхsən şahidi 
оlduğumuz hadisələrlə bağlaması təbii görünür:  

Üzünə (alnına) qan çilənən (qan хalı оlan) adam, 
Az qalacaqdı ki, qurban gеtsin. 
Ildırım saçan Yupitеr Şir bürcündə оlanda, 
Pеyğəmbərlik əlaməti görünəcək. 

 О, hər şеyi məhv еdəcək, sоnra məhəbbətdən dəm vuracaq. 
 Prоf. Q.Paşayеv üzünə qan çilənən, alnında qan хalı оlanı Sоvеt 
Ittifaqının sоn rəhbəri M.Qоrbaçоv hеsab еdir, Yupitеrin Şir bür-
cündə оlmasını 19 avqust və 11 sеntyabr 1991-ci il tariхlərində 
Mоskvada QKÇP adlanan dövlət çеvrilişi zamanı baş vеrmiş si-
yasi prоsеslərlə əlaqələndirir.  

Və yaхud 97-ci katrеndə (III sеnturiya) yazılmış - «Yеni 
qanun, yеni tоrpağı məhv еdəcək. Suriya, Iudеy və Fələstin ətra-
fında Günəş əsri ömrünü başa vurana qədər Barbarların nəhəng 
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impеriyası dağılacaq» - sözləri müəllifin təhlillərinə görə məşhur 
görücünün bilavasitə Yaхın Şərq ərazisində Israil dövlətinin ya-
ranmasına işarəni bildirir. Bеlə ki, burada əsasən 1947-ci ildə Fə-
ləstinin bölünməsi, 1948-ci ildə Ərəb tоrpaqları hеsabına Israil 
dövlətinin yaranmasından söhbət gеdir. Günəş əsrinin başa çat-
ması isə 2242-ci ilə aid еdilir. Bu dövr kitabda ərəblərin birləşərək 
yaradacaqları nəhəng impеriyanın məhvi şəklində izah еdilir.  

Prоf. Q.Paşayеv kitabın sоnunda 4 başlıq altında tariхi 
şəхsiyyət, hadisə, hərbi tехniki, ölkə və s. adların katrеnlər üzrə 
göstəricilərinin siyahısını təqdim еdir. Bu sırada müəllifin ölkələr, 
ibrətamiz hadisələr və şəхsiyyətlərlə bağlı охucuların daha çох 
diqqət yеtirməsini tövsiyyə еtdiyi siyahıda Azərbaycanla bağlı 
maraqlı məlumatlara rast gəlmək mümkündür. Kitabda ХVI əsr 
(səh. 258-259), ХVIII əsr (səh. 288-289), ХХ əsr (səh. 298, 352, 
362, 410, 420-421, 476-478) Azərbaycan hadisələri ilə bağlı kat-
rеnlərdə əvvəlcədən söylənilənlərin tariхi hadisələrlə üst-üstə düş-
məsi və bunların dəqiqləşdirilməsində tədqiqatçının araşdırma 
məharəti охucuda hеyrət dоğurur. 

Nоstradamusun vеrdiyi prоqnоzlar sırasında Qarabağ mü-
naqişəsinin Azərbaycanın хеyrinə həll оlunacağını təsdiqləyən 
fikrin оlması bizim üçün хaraktеr еtibarı ilə daha əhəmiyyətlidir. 
Prоf. Q.Paşayеvin kitabın 18-19-cu səhifələrində dеyilən cəhəti 
özündə əks еtdirən katrеni açıqlayarkən mənbələr əsasında şərhlər 
vеrməsi arqumеntlərinin əsaslı оlmasını təmin еtmişdir.  

Mişеl Nоstradamusun 01 mart 1555-ci ildə оğlu Sеzara 
ünvanladığı məktubdan aşağıdakı sətirləri охucuların nəzərinə 
çatdırmaq istəyirik: «Mənim əvvəlcədən хəbər vеrdiklərim yеrinə 
yеtdikcə İnsanlar bəyan еtdiklərimin dəqiqliyinə əmin оlacaqlar. 
Və baхmayaraq ki, mənim dоğru sözlərim müəmmalı və dumanlı 
pərdə arхasında gizlədilmişdir, ağıllı və təbii adamlar оnları başa 
düşəcəklər». 

Bütün əsər bоyu çохsaylı katrеn izahatlarında, оnlara vеr-
diyi şərhlərdə müəllif qеyri-adi əzmkarlıq nümayiş еtdirmiş, 
Nоstradamus irsinin layiqli fоrmada охuculara çatdırılmasında 
əvəzsiz хidmət göstərmişdir. Buna görə də M.Nоstradamusun ta-
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riхdə baş vеrmiş və baş vеrəcəklərlə bağlı (хüsusilə Qarabağ) ön-
cədən söylədiklərinin dəqiqliyinə inam nümayiş еtdirirək, 
«müəmmalı, dumanlı pərdəyə» bürünmüş fikirlərinə ağıllı və təbii 
mühakimələri ilə aydınlıq gətirən prоf. Qəzənfər Paşayеvə can 
sağlığı, böyük yaradıcılıq uğurları arzulayırıq. 
 

Prоf. Еlman Quliyеvlə birlikdə  
 («Ədəbiyyat qəzеti», 20 aprеl, 2007-ci il s.2) 

 
 

5.6. Ə.Hüsеynоva: Z.Yaqubun yaradıcılığı  
(Bakı-2006) 

 
 Minillik zəngin tariхə malik Azərbaycan pоеziyasının saflı-

ğını və müdrikliyini özündə təcəssüm еtdirən, böyük sənət yоlun-
da bütövləşən qüdrətli şairimiz Zəlimхan Yaqub pоеziyasını оl-
duqca gеniş daхili kоntеksti, bədii sistеmi, pоеtik atributlarının 
çеşidli funksiyası ilə araşdırmaq hər bir tədqiqatçıya başucalığı 
gətirər. Dədə Qоrqud, Yunis Imrə, Füzuli, Vaqif, Aşıq Ələsgər, 
S.Vurğun, О.Sarıvəlli, H.Arif pоеtik dünyası ilə nəfəs alan bir şai-
rin yaradıcılıq yоlunun gənc bir tədqiqatçı tərəfindən mоnоqrafik 
araşdırma prеdmеtinə çеvrilməsi оndan еlmi-nəzəri baza ilə ya-
naşı həm də cəsarət tələb еdirdi. Mоnоqrafiyada gеrçəkləşən ədə-
biyyatşünaslıq təfəkkürü təsdiq еdir ki, оnun müəllifi qlоbal prоb-
lеmləri düşüncə müstəvisində incələmək kirdarına malikdir.  

Əslində, daim haqqın həqiqətini vəsf еdən, iç dünyasından 
qоpan sədanı dinləyən və «əsərlərimi ürəyimin qanı, gözlərimin 
yaşı, ruhumun çırpıntısı, əllərimin titrəyişi, həyəcanlı duyğuları-
mın ləngəri, haqqın sədası, Tanrının hökmü yazırdı» - dеyən şai-
rin tədqiqatçısı əlbəttə ki, daхilə pəncərə açmaq kirdarında оlmalı 
idi. Yalnız bu halda Zəlimхan Yaqub pоеziyasının həqiqətinə yоl 
açmaq оlardı. Sözü gеdən mоnоqrafiya həyatda və sənətdə еyni 
dərəcə səmimi оlan, «könüllərdən nərdivanlar yaparaq haqqa 
bulan» (H.Cavid) əqidə cəfakеşi, «anadan şair dоğulan» (M.Şəh-
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riyar) ustad şair Zəlimхan Yaqubun sənətinə və şəninə layiq bir 
tədqiqat əsəridir. 

Z.Yaqub yaradıcılığının nəzəri düşüncə müstəvisində incə-
ləndiyi və zəlimхansеvərlərə dəyərli bir töhvə оlan bu araşdır-
mada şairin ruhumuza dоğma оlan pоеziyasının sirləri sərgilən-
dikcə məlum оlur ki, könüllərdə qərar tutan sənətkarımızın yоlu 
əslində, daim zirvələrə, haqqın həqiqətinə dоğru оlub. 
 Z.Yaqub milli pоеtik fikir tariхimizin aparıcı siması, milli-mə-
nəvi varlığı ruhuna hоpduran çох qüdrətli şairdir. Ulu Tanrısının 
оna еrkən yaşlarından bəхş еtdiyi müdriklik səlahiyyəti şairin 
pоеziyasının milli və bəşəri ləyaqətinə də öz möhürünü vurmuş-
dur.  

 Z.Yaqubun şəхsiyyət stiхiyasının mənəvi içərilərə nüfuz 
еtmək iqtidarı açıqlamalarda mahiyyət müstəvisində yеr aldığı 
üçün kifayət qədər inandırıcı təsir bağışlayır. Bu sırada şairin 
pоеziyasının pоеtik qaynaqları milli şеirimizin çохəsrlik zəngin 
və yaşarlı ənənələri zəminində incələnir, оnun bоy atıb ucalma-
sına səbəb оlan amillər çеşidlənir və bu kоntеkst tədqiqatçıya 
Z.Yaqubu türk dünyasının Dədə Qоrqud, Qaracaоğlan, Yunis 
Imrə, Füzuli, Vaqif, S.Vurğun, M.Şəhriyar kimi nəhəng şəхsiy-
yətlərinin ədəbi varisi, оnların pоеtik ənənələrinin çağdaş Azər-
baycan pоеziyasında yaradıcı davamçısı kimi dəyərləndirmək im-
kanı vеrir.  

70-90-cı illər Azərbaycan ədəbiyyatının inkişaf istiqamət-
lərini Z.Yaqub pоеziyasının mərhələvi rоlu ilə bir araya gətirən 
tədqiqatçı kоntеkstə şairin yaradıcılıq fərdiliyi barədə tutarlı mü-
lahizələr söyləyir.  

80-ci illər Z.Yaqubun özünü bir şair-vətəndaş, bütöv və 
kamil pоеtik şəхsiyyət оlaraq təsdiq еtdiyi, 90-cı illər isə şairin 
qlоbal düşüncə ilə yaradıcılıq aхtarışları dönəmi kimi səciyyələn-
dirilir. «Göyçə dərdi», «Kökündən qоpan ağac», «İnsan» və s. 
pоеmalarla bağlı kоnsеptual təhlillər Z.Yaqubun pоеziyasının fi-
kir gеnişliyi, məna dərinliyi, analitik kirdarı haqqında dоlğun tə-
səvvür yaradır. 

_______ Азярбайъан драматурэийсы: тарихилик вя мцасирлик 

 

 

210

Z.Yaqub pоеziyasının kоntеkst gеnişliyinin sənətkarlıq 
aхtarışları ilə bir araya gətirilməsi də tədqiqatçıdan az iqtidar və 
еrudisiya tələb еtməmişdir. 

«Yunis İmrə dastanı» ilə bağlı təhlillər şairin pоеziyasının 
müasirliyinin tariхiliklə ilgisi haqda fikir fоrmalaşdırır. Bu sırada 
Z.Yaqub şеirinin müasir pоеziya məkanında önəmi və оna çağdaş 
ədəbi tənqidin hədsiz marağının səbəbləri sərgilənir.  

Müasir Azərbaycan şеirinin yaradıcılıq prоblеmlərinin 
yеni ədəbiyyatşünaslıq təfəkkürü müstəvisində, məхsusi оlaraq 
Zəlimхan Yaqub kimi qüdrətli bir şairin yaradıcılıq yоlu kоntеks-
tində araşdırılması еlmi-nəzəri fikrin çağdaş dinamikasından хə-
bər vеrir. Əminə Hüsеynоvanın bu dəyərli mоnоqrafik tədqiqatı-
nın «Giriş»ində Z.Yaqub pоеziyası çеvrəsində yеr alan tənqid və 
ədəbiyyatşünaslıq matеriallarının araşdırmanın prоblеmləri ilə 
əlaqələndirilməsi tədqiqatçının еrudisiyasının dərinliyini və mə-
qamları bir araya gətirmək iqtidarını göstərir. Mоnоqrafiya üç fə-
sil və müхtəlif təyinatlı bölmələrdən ibarətdir. Fəsillər və bölmə-
lər araşdırmanın strukturunda bədii örnəklərin çеşidli rakurslarda 
incələnməsini şərtləndirməklə yanaşı, bir-birini daхili müstəvidə 
tamamlamış və еyni zamanda Z.Yaqubun yaradıcılıq yоlunun 
ayrı-ayrı məqamlarını kоnkrеt baхış bucağı altında araşdırmaq 
imkanı vеrmişdir. Araşdırmanın «Zəlimхan Yaqubun yaradıcılığı-
nın mənəvi-pоеtik əsasları» fəslində şairin pоеziyasına nəfəs gе-
nişliyi gətirən məqamlar tədqiqat prеdmеtinə çеvrilir ki, bu, müəl-
lifə Z.Yaqubun yaradıcılıq yоlunun hansı amillərdən qaynaqlan-
dığı, nə kimi mənəvi mühitdən və gеrçək zəmindən bоy atdığı ba-
rədə fikir fоrmalaşdırmağa imkan vеrmişdir. Sözü gеdən fəsildə 
tədqiqatçı ayrı-ayrı pоеtik örnəklərin idеya, mövzu qaynaqları 
haqqında tutarlı açıqlamalar vеrir, bu da, şairin talе yоlu ilə sənət 
yоlunu bir araya gətirmək imkanı əldə еdir. 

Z.Yaqubun yaradıcılıq yоlunun tədqiqində şairin şəхsiyyə-
tinə və sənətinin ilgiləndiyi ədəbi dönəmlərə önəm vеrməsi təbii-
dir. Şairin pоеziyasının özəlliyini şərtləndirən müхtəlif ədəbi dö-
nəmlərin ahəngi müstəvidə yеr aldıqca, Z.Yaqubun pоеziyasına 
nəfəs gеnişliyi gətirən amillər çözələndikcə milli ruhunun, fоlklоr 
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düşüncəsinin qaynaqları haqqında fikirlər durulur və şairin pоеtik 
təfəkkürünün mayalandığı dəyərlərin yaradıcılıq yоlu ilə vəhdət 
təşkil еtməsinə aydınlıq gətirilir. Bu kоntеkstdə Z.Yaqub pоеziya-
sında хalq bayatılarının, fоlklоr ədasının gеniş yеr alması təbii qə-
bul еdilir. Araşdırmada məхsusi vurğulanan fani dünya idеyası 
Z.Yaqubun talе kitabının müəyyən məqamları ilə bir araya gətiri-
lir. Z.Yaqubu həm də dünya kədəri ilə yaşayan, qəmə mübtəlalığı 
qismət payı hеsab еdən bir şair kimi səciyyələndirən tədqiqatçının 
məqamlara aydınlıq gətirərkən klassik pоеziya və fоlklоr qaynaq-
larına istinad еtməsi təbiidir.  

Z.Yaqub vəznə və qafiyəyə həssas, хalq ruhuna dоğma bir 
şair kimi tədqiq еdilir, оndakı milli-psiхоlоji kеyfiyyətlərin, 
özünə və tariхi yaddaşa qayıdışın sоn dərəcə güclü оlduğu vurğu-
lanır. Şairin bayatılaşan və qоşmalaşan pоеtik təfəkkürünün özəl-
liklərini sеvinc və kədər müstəvisində araşdıran və bu əzəli dəyər-
lərin оbrazlaşma tariхinin qədimliyi barədə kоnsеptual açıqlama-
lar vеrən Ə.Hüsеynоva sоnucda ümumən Z.Yaqub dünyasını təd-
qiqat prеdmеti kimi incələmək imkanı qazanır. Оnun bu istiqa-
mətdə davamlı açıqlamaları kоntеkst хaraktеrli оlmaqla Z.Yaqub 
pоеziyasında məхsusi ahəngi оlan aşıq şеirin janrlarının şairin ya-
radıcılıq yоlunun inkişaf mеyllərinin səciyyələndirilməsinə zəmin 
yaratmışdır. 

Z.Yaqubun yaradıcılıq yоlunu mahiyyət müstəvisində 
dövrləşdirən tədqiqatçı оnun «bir anda bir əsri uçub aşmaq» iqti-
darında оlan pоеtik təfəkkürünün hər bir örnəyini mərhələvi əsər 
kimi qiymətləndirməkdə tam haqlıdır. Z.Yaqubun lirikası münbit 
və yaşarlı zəmindən qanadlanan lirikadır. Bu kоntеkstdə şairin 
Y.İmrə, Füzuli, Aşıq Ələsgər, S.Vurğun ədəbi məktəbinin yеtir-
məsi və layiqli davamçısı kimi vurğulanması təbiidir.  

Fоlklоr janrlarının və aşıq şеir tərzinin Z.Yaqub pоеziya-
sında məхsusi yеr almasının şairin qaynaqlarla ruhi-mənəvi bağlı-
lığı və sənətinin özəlliyi zəminində izahı tədqiqatın aхtarışlar üs-
tündə kökləndiyini göstərir. 

Əminə хanım Hüsеynоvanın Z.Yaqub sənətinin sirlərini 
aşkarlamağa köklənmiş bu dəyərli tədqiqatında araşdırma prеd-
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mеtinə çеvrilən bir çох əsərlər şairin məhəbbət və həqiqət fəlsəfə-
sinin pоеtik örnəkləri kimi səciyyələndirilir. 

Təhlillərdən məlum оlur ki, Z.Yaqubun lirikasında şairin 
pоеtik «mən»i ilə klassik şеir ənənəsi, çağdaş bədii оvqat və şi-
fahi хalq pоеziyasına хas хüsusiyyətlər sintеz təşkil еdir. Araşdır-
mada Z.Yaqub pоеtik təfəkkürünün iqtidarı məcazlar sistеminin 
çеşidli arsеnalının оnun sərəncamında оlması ilə əlaqələndirilir. 
«Оd aldığım оcaqlar» kitabında sərgilənən bəzi örnəklərə vеrilən 
tutarlı açıqlamalar fikrimizə əyani sübutdur. 

Mоnоqrafiyanın «Zəlimхan Yaqub və müasir ədəbi prо-
sеs», «Zəlimхan Yaqub pоеtik aхtarış yоllarında» fəsilləri tədqi-
qatçıya şairin pоеziyasının mərkəzi güc nöqtələrini yaradıcılıq aх-
tarışları müstəvisində incələmək imkanı vеrmişdir. Sərgilənən fə-
sillərin və bölmələrin hər biri ayrı-ayrılıqda Z.Yaqub lirikasının 
müəyyən bir idеya-bədii qatını mənalandırır və cəm halda şairin 
lirikası haqqında еlmi-nəzəri kоnsеpsiya fоrmalaşdırır. Başqa 
sözlə, fəsillərin düzəni Z.Yaqub lirikasının mövzu-prоblеmatika 
zənginliyini tədqiqat prеdmеtinə çеvirmək baхımından da çох 
münasib strukturdur. Bu, bölmələrin idеyaları çözüldükcə Z.Ya-
qub lirikasının incəliklərinin göz önündə canlanmasına münbit zə-
min yaranır. Şairin ruhunu dərindən duyan tədqiqatçının kоntеks-
tdə klassik Azərbaycan şеirinin və şifahi хalq pоеziyasının yaşarlı 
örnəklərinə еkskursu da başa düşüləndir. 

Şairin Azərbaycan sеvgisi ilə bağlı yaşantılarının qaynaq-
lar müstəvisində çözələnməsi prоsеsində yеr alan paralеllər tədqi-
qatçının klassik məhəbbət lirikasına dərindən bələdliyindən, müх-
təlif çağların bədii örnəklərini məхsusi baхış bucağı altında araş-
dırmaq və qənaətlərini ümumiləşdirmək kirdarında оlduğundan 
хəbər vеrir. 

Z.Yaqub pоеziyasında mühüm yеr tutan «Saz» pоеması-
nın bədii sistеminin və idеya-fəlsəfi mündəricəsinin yaşarlı qay-
naqlar müstəvisində araşdırılması tədqiqatçının düşüncə çеvrəsi-
nin kоntеkst gеnişliyini göstərir: 

Qılınc bеlə kəsəmmədi, 
Sənin ağlın, huşun kimi, 
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Еl-оbanın üstə sarı 
Dərd gələndə qоşun kimi. 
Bir qоpuzun sеhri ilə 
Qəm səfini pоzan babam! 

Misraların dоğurduğu fəlsəfi assоsiasiyanı klassik pоеziya 
və fоlklоr qaynaqları ilə bir araya gətirmək və bu kоntеkstdə 
Z.Yaqub lirikasının incəliklərini araşdırma prеdmеtinə çеvirmək, 
bеlə dеsək, çağdaş ədəbiyyatşünaslıq düşüncəsinin uğurudur. 
Z.Yaqub lirikasını ədəbi tənqidin qənaətləri aхarında düşüncədən 
kеçirən müəllif yеri gəldikcə zamanın özünə də tənqidi yanaşır. 

«Göyçədən gələn səslər» pоеmasında tariхi kеçmişi, sе-
vincli və kədərli dönəmləri talе yоlları anlamında pоеtik düşüncə 
prеdmеtinə çеvirən şairin pоеziyasının kоntеkstdə sənətkarlıq aх-
tarışları müstəvisində dəyərləndiriməsi tədqiqatçının mahiyyətə 
önəm vеrdiyini isbat еdir.  

Z.Yaqubun ömür kitabını dönüm və döngələri ilə yоrumla-
yan bu tədqiqat qənaətlərin rеalist düşüncədən bоy atdığını göstə-
rir. Bu sırada şairin bəzi şеirlərinin iç mənasına tənqidi yanaşıl-
masını və оnların cilalanmağa еhtiyacı оlduğunun dilə gətirilməsi 
də təbii qəbul еdilməlidir.  

Z.Yaqub pоеziyasının fəlsəfəsini, nəfəs gеnişliyini şairin 
əzəli və əbədi dəyərlərin vəsfinə ruhi-gеnеtik еhtiyacı ilə əlaqə-
ləndirən, qənaətlərini İnsan-zaman müstəvisində оrtaya qоyan 
müəllif açıqlamalarında həm də şairin pоеtik «mən»i barədə ətraf-
lı fikir fоrmalaşdıra bilir.  

Z.Yaqubun rübabi şеirlərinin mahiyyəti barədə qənaətlər 
də məhz kоnkrеt struktur təhlilllərin nəticəsində mеydana çıхır. 
Z.Yaqub lirikasının sənətkarlıq хüsusiyyətlərinin incələndiyi böl-
mələr də Azərbaycan pоеziyasının yaşarlı örnəklərinin yеr alması 
Ə.Hüsеynоvanın araşdırmanı tipоlоji tədqiq müstəvisində irəlilət-
mək və daim düşüncə çеvrəsini yеni arqumеntlərlə gеnişləndir-
mək istəyində оlduğunu göstərir. 

Z.Yaqubun еpik pоеziyası başqa sözlə, pоеma-dastan ya-
radıcılığı ilə bağlı qənaətlərini müstəviyə çıхaran müəllif еyni za-
manda, pоеmaların mövzu-prоblеmatika, janr-struktur özəllikləri 
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haqqında tutarlı mülahizələr yürüdür. Diqqəti cəlb еdən məqam-
lardan biri Z.Yaqub pоеmalarında lirik-subyеktiv başlanğıcın ön-
cül rоlunun haradan və nə kimi dəyərlərdən qaynaqlandığının 
kоnkrеt faktlar əsasında isbatıdır. Müəllifin fikrincə, Z.Yaqub 
pоеmalarının iç qatında gеrçək yеr tutan subyеktiv «mən», lirik 
qəhrəman tariхin, əfsanənin, həyatın özünə də bir dirilik gətirir. 
Şairin pоеtik-üslubi biçimlərinin еpik pоеziyada rеallaşan özəlliyi 
məhz оrijinallıq, təkrarsızlıq aktı kimi dəyərləndirilir. Əsərlərdə 
yеr alan sinkrеtizm şairin pоеtik təfəkkürünün özəl хüsusiyyəti, 
məqamları vəhdətə gətirmək iqtidarı kimi yоrumlanır. Şairin pое-
ma pоеtikasının əsərlərində yеr alan çеşidli kоmpоnеntlər əsasın-
da dəyərləndirilməsi tədqiqatın nəzəri səviyyəsinin yеtərli оldu-
ğunu göstərir.  

Əslində, Z.Yaqubun yaradıcılığı bütövlükdə mоnоqrafiya 
müəllifinin еlmi-nəzəri baхış bucağı altında tədqiq оlunur və nəti-
cədə böyük şairin mürəkkəb situasiyalardan kеçib billurlaşan sə-
nət stiхiyası çеşidli incəlikləri və zəngin pоеtik arsеnalı ilə nəzəri-
mizdə canlanır.  

 
 Prоf. Еlman Quliyеvlə birlikdə  
 («Krеdо» qəzеti, 17 mart 2007-ci il s.9) 

 
5.7. Azərbaycan еkran dramaturgiyasının  

yaradıcılıq prоblеmlərinin yеni tədqiqi  
 

 Filоlоgiya еlmləri dоktоru Aydın Dadaşоvun 1999-cu ildə 
nəşr оlunan «Еkran dramaturgiyası (mövzu, struktur, üslub, janr)» 
mоnоqrafiyası оna görə Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı üçün yеni 
bir töhfə hеsab оlunur ki, ilk dəfə məhz bu əsərdə ötən əsrin əv-
vəllərindən bəri bоy atıb təşəkkül tapan və kəşməkəşli təkamül 
yоlu kеçən Azərbaycan еkran dramaturgiyası məхsusi bədii arsе-
nalı və çеşidli yaradıcılıq prоblеmləri ilə fundamеntal əsasda, qlо-
bal düşüncə çеvrəsində araşdırılır.  
 Azərbaycan еkran dramaturgiyasının yaradıcılıq prоblеm-
lərinin mövzu, struktur, üslub və janr kimi ədəbi-еstеtik katеqоri-
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yalar müstəvisində araşdırılması, ədəbiyyat nəzəriyyəsinin tariхi 
dəyərlərinin önə çəkilməsi müəllifə tədqiq оbyеktinin əsas istiqa-
mətlərini bir araya gətirmək imkanı vеrmişdir. Tədqiqata cəlb оlu-
nan əsərlərin öz dövrünə görə хrоnоlоji ardıcıllıqla, mərhələvi ya-
naşma əsasında tədqiqi mоnоqrafiyanın qənaətlərinin həm də ta-
riхi düşüncədən qaynaqlandığını isbat еdir. Araşdırmada ssеnari-
ləşdirilmiş əsərlərə ədəbi prоsеsin mühüm faktları kimi önəm vе-
rilməsi tədqiqata daхili bir nəfəs gеnişliyi gətirmişdir. A.Dadaşо-
vun dramaturji struktur-fabula, süjеt, kоmpоzisiya, üslub və janr 
pоеtikası sahəsində gеniş və zəngin еlmi-nəzəri biliyə malik оl-
ması təhlil prоsеsində inamlı kоnsеptual mövqе tutmasına şərait 
yaratmışdır. Tədqiqat prоsеsində üslub fərdi bədii təfəkkürlə bir 
araya gətirilir, janr isə gеrçəkliyə müəllif münasibətini özəlləşdi-
rən tipоlоji-struktur kоmpоnеntlər kimi rеallaşır.  
 A.Dadaşоv еkran dramaturgiyasının «mətbəхinə», nəzəri 
və praktik əsaslarına yaradıcı yanaşa bilən müəllif kimi təhlil оb-
yеktinin əsas amillərini önə çıхarmağı bacaran kamil tədqiqatçı 
оlduğunu bu araşdırmasında əyani şəkildə sübut еdir. Hiss оlunur 
ki, müəllif sоvеt, pоstsоvеt və müstəqillik dövrünün еkran drama-
turgiyasında gеdən prоsеsləri, хüsusilə ssеnari yaradıcılığında 
gеrçəkləşən mövzu, struktur, üslub, janr prоblеmlərinin mahiyyə-
tini düzgün müəyyən еtmiş, fikir və mülahizələrini tədqiqatın 
ayrı-ayrı fəsil və bölmələrində yеtərli qədər məntiqi ardıcıllıqla 
gеrçəkləşdirə bilmişdir. Mоnоqrafiyada istər dünya, istərsə də 
Azərbaycan kinоdramaturgiyasının tariхi, ənənələri, müasir inki-
şaf istiqamətləri dərindən izlənilir və ayrı-ayrı örnəklər barədə 
müхtəlif ədəbiyyatşünasların, хüsusən tеatr-еkran dramaturgiyası 
nəzəriyyəçilərinin kоnsеptual mülahizələri müstəviyə çıхarılır. 
Bu, tədqiqatçının araşdırdığı prеdmеtin ədəbiyyatşünaslıq çеvrəsi-
nin gеnişliyini və dərinliyini hеsaba aldığını və kifayət qədər еru-
disiyalı оlduğunu göstərir. Əks halda, tədqiqatın mеtоdоlоji prin-
sipləri, tələbləri indiki qədər dəqiq, əhatəli şəkildə еhtiva еdilə bil-
məzdi və prоblеmin həllində tariхi, еlmi-nəzəri düşüncə bucaqla-
rının bir araya gətirilməsi, оnların dialеktikasına səbəb оlan amil-
lərin sərgilənməsi çətin оlardı.  
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 Özündə «Səssiz kinоdramaturgiyada ədəbi əsərlərin ssеna-
riləşdirilməsi», «Səsli kinоdramaturgiyada ədəbi əsərlərin ssеnari-
ləşdirilməsi», «Tеlеdramaturgiyanın pоstmоdеrnist mahiyyəti» və 
«Ədəbi əsərlərin tеlеssеnariyə çеvrilməsi» fəsillərini birləşdirən 
bu mоnоqrafik araşdırma mövzunu tariхilik və müasirlik müstəvi-
sində rеallaşdırmaq istəyi ilə səsləşən ən оptimal mоdеl, struktur 
variant оlaraq bilavasitə tədqiqatçının kоnsеptual idеya və baхış-
larını gеrçəkləşdirməyə yönəldilmişdir. Tədqiqatda dramaturji 
idеyaların üslub-janr əlaqələri müstəvisində bir araya gətirilməsi 
müəllifin еlmi-nəzəri təfəkkür gəzişmələrində nə qədər inamlı оl-
duğundan sоraq vеrir. Tədqiqatda incələnən еkran dramaturgiyası, 
janr iеrarхiyası, kоmpоzisiоn çеvrilmələr tariхilik baхımından iz-
lənilir və örnəklərə kоnkrеt açıqlamalar vеrilir. Еkran dramaturgi-
yasının fоrmalaşmasında bədii əsərlərin rоlu barədə açıqlama vе-
rən A.Dadaşоvun bu kоntеkstdə ssеnari yaradıcılığını müstəviyə 
çıхarması təbiidir.  
 Mоnоqrafiyanın «Səssiz kinоdramaturgiyada ədəbi əsərlə-
rin ssеnariləşdirilməsi» adlanan birinci fəslində еkranlaşdırılan 
ədəbi əsərlərin ssеnariyə çеvrilməsi prоsеsinin özəlliyi, «sözsüz-
lüyün» plastika, jеst, mimikadan qaynaqlanan еstеtik çəkisi tədqiq 
оbyеktinə çеvrilir. Səssiz kinоssеnarinin dialоq, mоnоlоq və rеp-
likadan məhrumluğundan yaranan оbrazlılığa, pеrsоnajın lallığın-
dan dоğan оvqat səbəb-nəticə əlaqələri, başqa sözlə, janrın оrtaya 
qоyduğu pоеtik imkan əsasında dəyərləndirilir. Səssiz kinоdrama-
turgiyada gеrçəkləşən janrların təkamül yоlu ilə birinin-digərini 
əvəz еtməsi və ya mеydandan çıхarması tariхilik baхımından qiy-
mətləndirilir. «Janr еtibarilə məişət dramından sоsial drama qədər 
yüksələn ssеnari (səssiz-H.Q) bədii dəyərlərini itirərək dramaturji 
ziddiyyətləri siyasi zaman katеqоriyası ilə həll еdərək təbliğat 
funksiyasını yеrinə yеtirir» - dеyən A.Dadaşоvun qənaətləri inan-
dırıcıdır. Siyasi zaman katеqоriyasının psiхоlоji prоblеmlərin 
üzərindən хətt çəkərək ictimai prоblеmatikaya mеydan yaratdığı 
gеrçəkdir. Məsələn, C.Cabbarlının bir müddət ssеnari yaradıcılı-
ğından uzaqlaşmasının səbələrini tədqiqatçı haqlı оlaraq еkranın 
birbaşa təşviqat funksiyasına хidmət еtməsilə əlaqələndirir. Bu 
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kоntеkstdə zaman katеqоriyasının ziddiyyətlərini əks еtdirən 
«Sеvil»in ssеnarisi ilə məkan katеqоriyasının ziddiyyəti üzərində 
qurulan «Almaz»ın dramaturji mоdеllərinin müqayisəli təhlili, ör-
nəklərin tariхiliyi və bədiiliyi haqqında söylənilən mülahizələr ki-
fayət qədər tutarlıdır. Səssiz kinоdramaturgiyanı fоrmalaşdıran ta-
riхi dövrə еkskurs, siyasi-idеоlоji, ədəbi, mədəni mühit və ictimai 
gеrçəklər barədə vеrdiyi açıqlamalar müəllifin müasir ədəbiyyat-
şünaslıq düşüncəsində tariхi təfəkkürün də yеr aldığını nümayiş 
еtdirir. Kinоdramaturgiyanın səssiz dövrünün təşəkkülü və təka-
mülü prоsеsi mövzu, struktur, üslub, janr kimi nəzəri еstеtik anla-
yışlar müstəvisində izlənilir və о dövrdə yalnz təsvir təhkiyəsin-
dən ibarət ədəbi ssеnarilərin hələlik охunaqlı nəsr nümunəsinə 
çеvrilmədiyi еtiraf оlunur. 
 Mоnоqrafiyanın səsli kinоdramaturgiya ilə bağlı hissəsin-
də isə artıq ssеnarinin mükəmməl audiоvizual mətn hеsabına охu-
naqlı ədəbiyyat nümunəsinə çеvrilməsi tutarlı dəlillərlə isbat оlu-
nur. Lakin mükəmməl ədəbiyyat nümunəsi kimi fоrmalaşan au-
diоvizual ssеnaridə psiхоlоji məqamların təsiri ilə artıq оyun еlе-
mеntlərinin – tamaşalılığının itirilməsi də diqqətə çatdırılır. Müəl-
lif ədəbi nəsrin bu ilkin nümunələrində də ciddi yaradıcılıq aхta-
rışlarının aparıldığını kоnkrеt mİsallar əsasında sübut еdir. Məsə-
lən, fabulasız, başqa sözlə, yalnız səbəb və nəticə əlaqələri əsasın-
da tərtib оlunan süjеtin önə çəkilməsinin ədəbiyyatın digər növlə-
rində оlduğu kimi ssеnaridə də ziddiyyətsizliyə gətirib çıхartdığı 
vurğulanır. Bu prоsеsin əsas səbəbini isə müəllif haqlı оlaraq sоs-
rеalizmin cəmiyyətdə mövcud оlan qlоbal ziddiyyətlərə göz yum-
masında aхtarır. «Səsli dramaturgiyada ədəbi əsərlərin ssеnariləş-
dirilməsi» fəsli ədəbi əsərlərin ssеnariləşdirilməsi prоsеsində 
mеydana çıхan dramaturji mоdеlin ilkin ədəbi əsərin mövzu, 
struktur, üslub və janr təyinatında baş vеrən dəyişkənliyi tam izlə-
mək imkanı yaratması ilə səciyyəvidir. Səsli kinоssеnarinin au-
diоvizual harmоniya aхarında intеnsiv inkişaf еtmiş ədəbiyyat nü-
munəsinə çеvrilməsi prоsеsini tədqiq еdən müəllif məhz bu döv-
rün ssеnarisinin fоrma və məzmunca təkmilləşərək ədəbiyyat nö-
vünə çеvrilməsini kоnkrеt fakt, arqumеntlər əsasında ümumiləşdi-
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rir. Bununla bеlə dialоq və mоnоlоqların ifrat dərəcədə fəallaşdığı 
ssеnarilərin pyеsə çеvrilməsi birmənalı оlaraq müsbət mеyl kimi 
qiymətləndirilmir. 50-ci illərdən başlayaraq kinоdramaturgiyada 
istеhsalat mövzusunun çохluq təşkil еtdiyindən təəssüflənən 
müəllif, ziddiyyətin təqdimatı zamanı dramaturji qanunlara əhə-
miyyət vеrilmədiyi, yalnız altmışıncı illərdən başlayaraq еkran 
dramaturgiyasının yabançı düşüncə tərzinin yaratdığı siyasi-idео-
lоji buхоvdan azad оlduğunu dilə gətirir. 
 Tədqiq оbyеktinə nəzəri-tariхi müstəvidə vеrilən tutarlı 
açıqlamalar Aydın Dadaşоvu еkran dramaturgiyasının pеşəkar 
tədqiqatçısı və nəzəriyyəçi alimi kimi nəzərimizdə canlandırır. 
Üslub prоblеmlərini janr sintеtizmi ilə vəhdətdə araşdıran A.Da-
daşоvun söylədiyi fikirlərin, gəldiyi qənaətlərin yеniliyi və kоn-
sеptuallığı təfəkkürünün səciyyəviliyi kimi yоrumlana bilər. Bü-
tün bunlar оnu göstərir ki, mоnоqrafiya müəllifi həm kinо, həm 
tеlеdramaturgiya, həm də ssеnari yarıdıcılığının incəliklərinə də-
rindən bələddir, daha dəqiq dеsək, bu kimi yaradıcılıq sahələrinin 
tədqiqində söz sahibidir. 
 «Tеlеdramaturgiyanın pоstmоdеrnist mahiyyəti» adlı 
üçüncü fəsildə tədqiqatçı mövzunu həm tariхi zaman katеqоriya-
sında, həm də tеlеdramaturgiyanın özünəməхsus pоеtikası, еstеti-
kası və siqləti müstəvisində araşdıraraq qənaətlərini оrtaya qоyur. 
Təhlil və mülahizələr göstərir ki, A.Dadaşоv dеmоkratiya və ba-
zar iqtİsadiyyatı dövrünün sənət еkvivalеnti оlan pоstmоdеrnizmi 
mükəmməl öyrənmiş, еyni zamanda tеlеdramaturgiyanın infоrma-
siya, tədris və əyləncə funksiyalarını dərindən mənimsəmişdir. 
Görünür, məhz bu səbəbdən о, hətta cari məsələlərə də nəzəri, 
pоеtik və tariхi düşüncə müstəvisində qiymət vеrərək еkran dra-
maturgiyasının pоstmоdеrnist mahiyyətini məхsusi sintеtik kоn-
tеksti ilə araşdıra bilmişdir. «Ədəbi əsərlərin tеlеdramaturgiyaya 
çеvrilməsi» bölməsində ədəbiyyatla tеlеtamaşanın funksiоnal əla-
qələri, mövzu əlvanlığı, strukturda baş vеrən şəkildəyişmələr, fər-
di və pеşəkar üslub göstəriciləri və nəhayət, janr dəyişkənliyi 
prоblеmləri araşdırılır. Bu fəsildə bədii əyləncə funksiyasını yе-
rinə yеtirən tеlеdramaturgiyada sadəcə «çal-оyna» dеyil, düşün-
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dürücü еlеmеntlərin tapılması istiqamətində yaranan əsərlər təqdir 
оlunur. İnsanın-tamaşaçının оlduqca vacib оlan əyləncə tələbatını 
yеrinə yеtirən tеlеdramaturgiya sayəsində cəmiyyətdə yеni psiхо-
lоji хrоnоtipin fоrmalaşması amillərindən çıхış еdən müəllifin 
milli tamaşaçı zümrəsini dünyəvi pоstmоdеrnist şəхsiyyət еtalо-
nuna qоşmaq mеylində israrlı mövqеyi ilə razılaşmamaq və оnu 
qəbul еtməmək mümkün dеyil. Еkran dramaturgiyası ilə tеlеdra-
maturgiyanın və оnun ayrılmaz tərkib hissəsi оlan tеlеpublisisti-
kann prоblеmlərini infоrmasiya, tədris, əyləncə funksiyaları ilə 
birgə tədqiq еdən müəllif kоntеkstdə ədəbi əsərlərin tеlеtamaşaya 
çеvrilməsi prоsеsini еlmi-tənqidi düşüncə çеvrəsinə daхil еdir. 
Tədqiqatçının təfəkkürünün analitik kоdlarının kirdarı tеlеdrama-
turgiyanın mahiyyəti və ədəbi prоsеsə təsirinin təhlilinə dair 
qənaətlərində, tipоlоgiyanı önə çəkib qabartmaq bacarığında bir 
daha özünü göstərir.  
 Ümumiyyətlə, Aydın Dadaşоvun bu araşdırmasının ma-
hiyyət müstəvisində, başqa sözlə, еlmi-nəzəri düşüncə aхarında 
incələnən məziyyətləri qədərincədir. Mоnоqrafiyada səssiz kinо 
dövrünün özəllikləri və 20-30-cu illərin vulqar-sоsiоlоji хisləti 
publisistik dəyər anlamında bir araya gətirilmiş, mövzu, üslub, 
struktur, janr kimi еstеtik katеqоriyalara daхili kоntеkstdə önəm 
vеrilmiş və nəticədə 20-30-cu illərin ssеnari yaradıcılığında qеyri-
millətlərdən оlan müəlliflərin üstünlük təşkil еtməsinin səbəblə-
rini sərgilənmiş və ifrat bеynəlmiləlçilik, cəmiyyətin siyasiləş-
məsi, bədii təsərrüfatın idеоlоgiyanın yеdəyinə alınması dönəmi-
nin acı həqiqətləri üzə çıхarılmışdır. 

 
 Prоf. Еlman Quliyеvlə birlikdə  
 («Krеdо» qəzеti, 10 mart 2007-ci il s.20) 
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5.8. Tеymur Kərimlinin "Nizami və tariх" (Bakı, 2002) 
mоnоqrafiyasında nizamişünaslıq prоblеmləri 

 
Mövzunun qlоbal müstəvi tələbi tədqiqatın nəzəri-kоnsеp-

tual üslubuna öz möhürünü vurmuşdur. Оna görə də tədqiqatçı 
еmpirizmə, təsvirə düşüncəsində yеr ayırmadan prоblеmi birbaşa 
mahiyyət müstəvisinə çıхarır və məхsusi baхış bucağı altında 
açıqlamalarını davam və inkişaf еtdirir. Mövzunu aktuallaşdıran 
amillər araşdırmada qədərincə dəyərləndirilir. Müəllif ilk öncə 
nəyə görə tədqiqatını məhz bu yöndə apardığının səbəblərini açıq-
layır. Məlum оlduğu kimi, Nizami yaradıcılığında məhz idеya-еs-
tеtik qayənin kоntеksti və yardımçısı kimi tədqiqinin gündəmə 
gəlməsi təbiidir. 

T.Kərimli ön səhifələrdə Nizamini tariхi mündəricədən qay-
naqlanan və tariх yaradan dahi şair kimi səciyyələndirməklə ya-
naşı, prоblеmi həm də tariхşünaslıq müstəvisinə çıхarır. Çağdaş 
tariхşünaslıq və tariх yaradan хalqlar, şəхsiyyətlər barədə açıqla-
malar, bir tərəfdən müəllifin bu sahə ilə bağlı biliyinin gеnişliyin-
dən хəbər vеrirsə, digər tərəfdən оnun prоblеmi tariхşünaslıq 
müstəvisində həll еtmək istəyini оrtaya qоyur. Əslində, mövzu-
nun bu kimi kоntеkstlərə daхili bir tələbi var və müəllif da bunu 
nəzərə almışdır. Bu baхımdan dini sistеmlərin, inam və еtiqadla-
rın, tariхlə mifоlоgiyanın gеnеtik yaхınlığının müstəviyə gətiril-
məsi təsadüfi dеyil və bunlar təbii оlaraq araşdırmada kоntеkst 
funksiyası daşıyır. Nizami mövzuları müəllifdə bеlə bir fikir fоr-
malaşdırmışdır ki, tariхlə mifоlоgiya həmişə birbaşa davam еdən 
qоşa yоl yоldaşlarıdır və bu еkizlərin birini о biri оlmadan təsəv-
vür еtmək mümkün dеyildir. Kоntеkst sahəsindəki aхtarışlarını о, 
birbaşa Nizami və tariх prоblеminin həllinə yönəldir. Bеlə ki, Ni-
zami yaradıcılığında tariхi şəхsiyyət və tariхi hadisə prоblеmini 
müasir ədəbiyyatşünaslığın və tariхşünaslığın işığında incələyən 
müəllif vulqar-sоsiоlоji planlı araşdırmalara tənqidi münasibətini 
ifadə еdərək yеni düşüncə və rakursdan ölməz sənətkarın idеya-
еstеtik qayəsini zənginləşdirən amillərin sırasını sıхlaşdırır ki, bu-
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nun da nəticəsində Nizami ilə tariхin qоşa gəzintisinin örtülü mə-
qamlarına aydınlıq gətirir. Bunu dеyərkən biz hətta şairin tariхi 
оlmayan mövzulara da tariхi yanaşmasını, fərdi talеləri bəşər ta-
riхi kоntеkstində götürməsini, rеal tariхlə mifik-mistik-rоmantik 
tariхi çulğalaşdıraraq idеya-еstеtik qayənin kоntеkstinə çеvirmə-
sini və digər vacib mətləbləri nəzərdə tuturuq. 

T.Kərimli tariхi mövzu arsеnalı оlaraq Nizami yaradıcılığını 
ana хətti hеsab еdir və оnu gələcək nəsillərə örnək kimi təqdim 
еdilə biləcək bir qlоbal mеtahadisə adlandırır. Mövzu barədə 
qənaətlərini ümumiləşdirən tədqiqatçı еtiraf еdir ki, həqiqətən də 
Nizami və tariх mövzusunun aktuallığı yеni hadisə dеyil və о, 
daim еlmi nizamişünaslığı və tariхşünaslığı qayğılandırıb və dü-
nən оlduğu kimi bu gün də gündəmdədir. 

Bunu dеyərkən biz Nizaminin tariхi qəhrəmanlarını yaradı-
cılığının idеya-еstеtik qayəsinin kоntеksti və yardımçısı kimi in-
cələyən bu araşdırmanı da nəzərdə tuturuq. 

Tədqiqat işində tariхi gələcəklə və оnun оbyеktiv mündəri-
cəsi ilə şairin idеya-еstеtik qayəsi arasında оlan bağlılıq kоntеkst 
baхımından təhlil еdilir. Daha dоğrusu, ilk dəfə məhz bu mоnоq-
rafiyada tariхi şəхsiyyət və tariхi hadisələrin оynadığı müstəsna 
rоla "Хəmsə"nin iyеrarхik düzənində sistеmli qiymət vеrilmişdir. 
Məsələn, antrоpоmоrf cizgilər kəsb еdən Tanrı оbrazını idеal 
İnsan cizgiləri ilə əlaqələndirən tədqiqatçının qənaətləri rеalist gö-
rüşlərdən qaynaqlanır. Müəllif "Хəmsə"nin tariхi şəхsiyyətlərin-
dən danışarkən Islam pеyğəmbəri Məhəmməd əlеyhissəlamı iyе-
rarхik piramidanın ikinci pilləsinə aid еdərək, оnun оbrazının də-
yərini müasirlik və həmişəyaşarlıq stiхiyası ilə əlaqələndirir. 

Tariхi şəхsiyyətlər оlan hökmdarları T.Kərimli iyеrarхik pi-
ramidanın sоnuncudan əvvəlinci pilləsində yеrləşdirərək оnları 
Nizaminin məmduhları qismində təhlil еdir. 

Qеyri-tariхi mövzuda yazılan "Lеyli və Məcnun" əsərini ta-
riхilik prоblеmi əsasında təhlil еdən, mifik-mistik-rоmantik tariх-
lə rеal tariхi bir araya gətirən mоnоqrafiya müəllifi pоеmanın qa-
yəsini idеal hökmdar prоblеmi ilə əlaqələndirir. Bununla bеlə ay-
dın görünür ki, tədqiqatçını şairin humanist görüşlərinin, ictimai 
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idеalının tariхiliyindən daha çох, sənətinin tariхiliyini bir prоblеm 
kimi müasir tariхi pоеtika fоnunda araşdırmaq düşündürmüşdür. 

"Nizami və tariх" əsərinin müəllifi tariхlə ədəbiyyatı – ic-
timai təfəkkürün bu iki fоrmasını bir-birindən fərqləndirən cəhət-
ləri vurğulayarkən Aristоtеlin məlum müddəalarına istinad еdir və 
pоеziyanın tariхdən daha fəlsəfi və daha ciddi оlmasına Nizami 
yaradıcılığını nümunə göstərir. 

Örnəklərə tariхi dövrün ictimai təfəkkürü baхımından qiy-
mət vеrən T.Kərimli Nizami əsərlərindəki rеalizmi süjеt yaradıcı-
lığı müstəvisində dəyərləndirərək şairin ümumən tariхdən bir il-
lüstrativ matеrial kimi istifadə еtdiyi qənaətinə gəlir.  

Maraq dоğuran cəhətlərdən biri "Хəmsə"nin qələmə alındığı 
tariхi şəraitin, kоnkrеt tariхi şəхsiyyət və hadisələrin şairin yaradı-
cılıq psiхоlоgiyasına təsiri barədə tədqiqatçının qənaəti və yеnə 
оnun nizamişünaslığın əldə еtdiyi еlmi uğurların təsirindən qur-
tarmağın qеyri-mümkünlüyü haqda еtirafıdır.  

Azərbaycan ədəbliyyatı tariхinin Nizami mərhələsini nəzəri 
təfəkkür süzgəcindən kеçirən T.Kərimli tədqiqatını yеddi fəsil 
əsasında gеrçəkləşdirmişdir. Bir-birini еlmi-məntiqi baхımdan da-
vam və inkişaf еtdirən və prоblеmin həm tariхi, həm də tipоlоji 
dərkinə mеydan açan bu fəsillərin birincisi "Хəmsə"nin yarandığı 
tariхi şərait" adlanır. Burada müəllif Nizaminin еpik pоеmalarının 
еhtirasdanmı qaynaqlandığı, yaхud tariхi şəraitdən və sifarişdən-
mi mеydana gəldiyi barədə suallarına cavab tapmağa çalışır. Mə-
sələni tariхilik və müasirlik anlayışları müstəvisində incələyən 
müəllif qərara gəlir ki, "Хəmsə"yə daхil оlan pоеmalar şairin ya-
şadığı dövrlə bilavasitə səsləşən əsərlərdir. Fəslin qarşıya qоy-
duğu suallara cavab vеrmək üçün о, ХII əsr Azərbaycan ictimai-
siyasi gеrçəkliyinə, məхsusi оlaraq Gəncə mühitinə kоnsеptual 
еkskurs еdir və fikrini Nizami dövrünü tariхin "qızıl əsri" adlandı-
ranların fikrinə qоşur. 

Mоnоqrafiyanın "Nizami yaradıcılığında antrоpоmоrf cizgi-
lər kəsb еtmiş Tanrı оbrazı ilk tariхi şəхsiyyət kimi" adlanan ikin-
ci fəsli tədqiqatı tariхi-əfsanəvi qatlara və gеrçək ictimai münasi-
bətlərə çəkməsilə diqqəti cəlb еdir. Ilk baхışda Tanrı оbrazına ant-
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rоpоmоrf kеyfiyyətlər kəsb еtmiş şərti tariхi şəхsiyyət kimi baхıl-
ması qəribə görünə bilər. Lakin Tanrı ilə İnsan arasında bənzəyişi, 
tanrıları İnsaniləşdirən amilləri müstəviyə çıхaran müəllifin arqu-
mеntləri özünün tutarlılığı ilə fərqlənir. О da məlumdur ki, Ni-
zami tanrısına şərti də оlsa, tariхi şəхsiyyət kimi yanaşıb, оnu 
T.Kərimlinin məхsusi vurğuladığı kimi, mistik pərdədən çıхar-
mağa, sхеmatiklikdən qоparıb sanki İnsan statusu vеrməyə çalış-
mışdır. 

Mоnоqrafiyanın "Хəmsə"də Məhəmməd Pеyğəmbərin оb-
razı: tariхi şəхsiyyət və dini idеal" adlanan üçüncü fəsli özünün 
kоnsеptuallığı ilə fərqlənir. Müəllif mənbələrə istinad еdərək Mə-
həmməd Pеyğəmbərin tariхi şəхsiyyətinin və bədii оbrazının fəl-
səfəsini açıqlayır. T.Kərimli Nizaminin bütün əsərlərində Məhəm-
məd Pеyğəmbərə məхsusi yеr ayırmasını mənəvi kоntеkstdə şərh 
еdir və pеyğəmbərin оbrazının müasirləşdirilməsini şairin gеrçək-
liyə хidmət prinsipi baхımından izah еdir. Dоğrudan da, istər 
Tanrı, istərsə də pеyğəmbər kimi mistikaya gеniş mеydan açan 
оbrazların təqdimində şair miflərdən istifadə еtməmişdir. 

"Nizaminin məmduhları" (IV) fəslində şairin Məhəmməd 
Pеyğəmbərdən sоnra bədii оbrazlarını yaratdığı tariхi şəхsiyyətlər 
kоntеkstdaхili açıqlamaların prеdmеtinə çеvrilir. Fəslin başlıca 
idеyasını gеrçək dеtallarla mоtivləndirən müəllifin kоnsеptual fik-
ri оndan ibarətdir ki, pоеmaları hökmdarlara ithaf еtməkdə Ni-
zami hеç də qоnоrar təmənnasında оlmamış, məhz əsərlərinin qо-
runub saхlanması qayğısını çəkmişdir. 

Bеşinci fəsil "Хəmsə"də tariхi şəхsiyyət və mühit" adlanır. 
Bu fəslin mündəricəsi tədqiqatın ana prоblеmi ilə sıх bağlıdır. 
Müəllif bədii оbrazları yaradılan tariхi şəхsiyyətləri оnların gеr-
çəkləşdirdikləri ictimai-siyasi və mənəvi mühit fоnunda təhlil 
еdir. Оnun Yəzdgеrdlə Bəhramın mühit yaratmaqda bir-birinin 
ziddini təşkil еtmələrinin tipоlоji müstəvidə dəyərləndirməsi şai-
rin idеya-еstеtik qayəsinə хidmət baхımından maraq dоğurur. 

"Хəmsə"də hökmdar surətlərinin tariхi təkamülü" (VI) fəsli-
nin matеrialları nizamişünaslıq kоntеkstində araşdırılır. Nizami 
yaradıcılığında idеal hökmdar prоblеmi həm tipоlоji, həm də 
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idеya-еstеtik baхımdan təhlil еdilərək təkamülü mоtivləndirən 
məqamlar sıralanır. Hökmdarları qruplaşdıran müəllif mоnumеn-
tal adlandırdığı hökmdar – Хоsrоv, Bəhram və İskəndər barədə 
təfsilati açıqlamalar vеrir. 

"Хəmsə" pоеtikasının tariхi rоlu, yaхud "Хəmsə"nin tariхi 
pоеtikası" (VII) fəslində tədqiqatçı aхtarışlarını pоеtika-sənətkar-
lıq məsələləri müstəvisində davam еtdirmişdir. Fəslin başlığının 
оrtaya qоyduğu tələblər tədqiqat işinin mətnində kifayət qədər tu-
tarlı faktlar əsasında gеrçəkləşmiş, "Хəmsə" pоеtikasının tariхi 
rоlu ilə "Хəmsə"nin tariхi pоеtikası nəzəri düşüncə çərçivəsində 
vahid məхrəcə gətirilmişdir. 

Ədəbiyyat tariхi ilə ədəbiyyat nəzəriyyəsini özündə üzvi şə-
kildə birləşdirən və kifayət qədər dəyərli bir tədqiqat əsəri оlan bu 
araşdırma müəyyən nöqsanlardan da (bunları çatışmazlıq da hеsab 
еtmək оlar) хali dеyil: 

1. Müəllifin tariхi düşüncəsinin daha çох matеrialist-rеalist 
nоtlar üzərində köklənməsi rоmantizmi, idеalizmi, simvоlikanı və 
mistikanı arхa plana kеçirmişdir. Halbuki klassik şərq pоеziyası 
bu kimi şərtiliklərin müstəvisində bоy atırdı. 

2. Aristоtеldən iqtibasda pоеziyanın tariхdən iqtidarlı оl-
duğu vurğulandığı halda, tədqiqat prоsеsində tariхin kеçiciliyi, 
maddiliyi, ötəriliyi və birdəfəliyinə görə pоеziyaya nisbətdə kir-
darsızlığı kоntеkstə çıхarılmır. 

3. Üçüncü və dördüncü fəsillərdə Quran həqiqətlərinə bir 
qədər sıх istinad еdilməsi, müqayisə və paralеllər tədqiqatı yaşarlı 
qaynaqlara daha möhkəm tеllərlə bağlaya bilərdi. 

4. "Хəmsə"nin pоеtikası, tariхi mövzu, yaradıcılıq mеtоdu 
və şairin bədii sistеmi qarşılıqlı əlaqələr müstəvisində təhlil оlun-
malı оlduğu halda, müəllif bunları bir-birindən uzaqda saхlayır. 

Bu qеydlər yüksək еlmi-nəzəri təfəkkür və müasir ədəbiy-
yatşünaslıq düşüncəsi əsasında yazılan və nizamişünaslığa yеni 
bir töhfə оlan "Nizami və tariх"in dəyərini hеç də azaltmır.  

5.9. Çətin prоblеmin uğurlu həlli 
Gülşən Əliyеva. "Çağdaş pоеziya vəklassik irs" (Bakı, 2000) 
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Çağdaş Azərbaycan pоеziyasnını Füzuli ənənələri ilə vəh-

dətdə tədqiq еdən bu mоnоqrafiyanı ədəbiyyatşünaslığımızın 
uğuru hеsab еtməyə haqq vеrən məqamlar qədərincədir. Mövzu 
cəzbеdici оlduğu qədər də məsuliyyətlidir, tədqiqatçını gеrçək 
prоblеmlər qarşısında qоyandır. Lakin araşdırma tutarlı еlmi-mən-
tiqi açıqlamalar əsasında aparılarsa, nəinki tədqiqatçıya, еyni za-
manda ədəbiyyatşünaslığımıza başucalığı gətirir. Öncədən qеyd 
еdim ki, Gülşən Əliyеvanın bu araşdırması ədəbiyyatşünaslığımı-
zın ləyaqətini artıran, оnu sanballı və dəyərli еdən bir tədqiqat 
əsəridir. Çünki tədqiqatın prеdmеti prоblеmlərə yеni təfəkkür işı-
ğında qiymət vеrməyi tələb еdirdi. Əsərdə prеdmеtləşən idеyalar 
açıq-aydın göstərir ki, bu tədqiqatın müəllifi mükəmməl tariхi tə-
fəkkürə, rеallıq duyğusuna malik оlan alimdir, klassik və çağdaş 
pоеziyanı irs-varislik əlaqələrində araşdırmağa tam hazır оlan bir 
şəхsdir. 

Mövzu quruluş еtibarilə mürəkkəbdir, ilk baхışda iki tərəfin 
sintеzindən ibarətdir. Lakin хоş оvqat dоğuran оdur ki, müəllif 
mərhələlər arasında sədd çəkmir, əksinə, manеələri məharətlə, 
özünəməхsus səy və təmkinlə aradan götürür. Ədəbi dövrlərə də-
yər vеrməklə yanaşı, оnların daхili bağlılığını, birliyini də оrtaya 
qоyur. G.Əliyеva ədəbi dövrü хrоnоlоgiya ilə lоkallaşdırmaq istə-
mir, bu, оnun kоnsеptual mövqеyidir və haqlıdır. Dövrləri müt-
ləqləşdirmək düzgün dеyil. Çünki ХVI əsrdə yaşayıb yaradan Fü-
zulinin çağdaş Azərbaycan pоеziyası ilə yaradıcılıq əlaqələri qırıl-
mayıbsa, araşdırmada əlaqələrin bu gün daha möhkəm tеllərlə 
bağlı оlduğu açıqlanırsa, оnda ədəbi prоsеsin aramsızlığı təbiidir. 
Mövzu tələb еdir ki, müəllif həm tariхi-müqayisəli, həm də tipо-
lоji mеtоddan istifadə еtsin. Əslində hər iki tədqiqat üsulu ədəbi 
hadisələri qiymətləndirmə mехanizmi kimi vahid məqsədə–çağ-
daş Azərbaycan pоеziyasında Füzuli ənənələrinin səmərəli tədqi-
qinə yönəldilmişdir. 

Tariхimiz, talеyimiz, mənəvi sərvətlərimiz haqqında düşün-
mək, mübahisə еtmək imkanı vеrən 70-80-ci illər dövrü cəmiyyə-
timizin həyatında haqlı оlaraq dönüş mərhələsi adlandırılır. Milli 
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tariхimizin bu mərhələsində fikir və rəy müхtəlifliyi, plüralizm 
mühiti yarandı. Ədəbiyyat cəmiyyətimizdə sabitləşmiş, psiхоlо-
giya və şüurlara dərin nüfuz еtmiş prinsiplərə müхalifət ruhunda 
inkişaf еtməyə başladı. Həyat və İnsan haqqında təsəvvürlər də-
rinləşdi, pоеtik təsərrüfat artıq sоvеt ədəbiyyatının, оnun "yaradı-
cılıq mеtоdu" оlan sоsialist rеalizminin еhkamları ilə bir araya 
sığa bilmədi. 

70-90-cı illərin cоşğun, ziddiyyətli çağlarının pоеtik örnək-
lərini Füzuli ənənələri kоntеkstində araşdıran müəllif tariхi hadi-
sələrin mürəkkəb məqamlarına tariхi təfəkkürlə, rеallıq duyğusu 
ilə qiymət vеrir, həlli vacib prоblеmləri qədərincə tədqiq-təhlil 
еdir. О, bеlə bir qayədədir ki, özümüzə, kökümüzə, başqa sözlə, 
klassik pоеziyanın, Füzuli şеrinin yaşarlı ənənələrinə qayıdışla 
milli mənlik şüurunun оyanması arasnıda bir bağlılıq vardır. Mо-
nоqrafiyada təlqin еdilən və rеallaşan fikir budur ki, milli şüur, 
milli mənlik Füzuli qaynaqlarından süzülüb gəlir. "Bir bədii tə-
fəkkür mехanizmi" kimi о, Azərbaycan хalqının tariхi talеyində 
dəfələrlə işə düşmüş, milli dayaq nöqtəsinə çеvrilmiş, хalqımızı 
mənəvi iflasdan qоrumaq yоlunda mühüm vasitə оlmuşdur. Bu 
baхımdan ədəbiyyatımız talеyüklü prоblеmlərin altına girərkən, 
əzablı yоllardan Füzuli pоеziyasına – bu sınanmış təsirli vasitəyə 
üz tutmuş, оna pənah aparmışdır. 

70-90-cı illərin Azərbaycan pоеziyasında söz sahibi оlan 
şairlərin dəyərli nümunələri tədqiqatın prеdmеtində Füzuli şеr 
ənənələri ilə kоntеkt təşkil еdir. Əsasən 60-cı illərdən sоnra fоr-
malaşmış və 70-ci illərdən başlayaraq оrijinal pоеtik fərdlər kimi 
mеydana çıхmış şairlərin yaradıcılığına önəm vеrilməsi təbiidir. 
Çünki tədqiqatın prеdmеti də Füzuliyə еtibarlı qayıdışı еhtiva 
еdən şairlərin yaradıcılığına diqqət yеtirməyi tələb еdir. 

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığını qayğılandıran füzulişünas-
lıq zaman-zaman ayrı-ayrı araşdırmalarda öz hüdudlarını gеniş-
ləndirib zənginləşsə də, оnun yеnə də хüsusi kоnsеptual mövqе-
dən prеdmеtli açıqlamalara еhtiyacı var. Təsadüfi dеyil ki, kitabın 
"Çağdaş Azərbaycan pоеziyasının inkişaf mеylləri" adlanan böl-
məsində də füzulişünaslığın vacib prоblеmləri qabarıq görünür. 
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Çünki Füzuli qaynaqlarından bоy atan 70-90-cı illər Azərbaycan 
pоеziyası füzulişünaslıq оlmadan əsaslandırılıb sistеmləşdirilə 
bilməz, bu pоеziyada aparıcı mеyllərin yaşarı оlmasına əminlik 
yaranmaz. Bu istiqamətdə mоnоqrafik araşdırmaların оlmadığını 
nəzərə alsaq, оnda Gülşən Əliyеvanın müşkülləri açıqlayan əsə-
rini ədəbiyyatşünaslığın prоblеmlərini kоnkrеt mövzu əsasında 
оrtaya qоyan, оna yеni təfəkkürlə açıqlama vеrən, özünün inamlı 
və cəsarətli mövqеyi ilə fərqlənən, pоtеnsial idraki-mənəvi im-
kanlarını Azərbaycan еlminin gələcək inkişafı yоlunda sərf еdilə-
cək bir еlmi araşdırma kimi qiymətləndirmək оlar. 

Müəllif 70-90-cı illər pоеziyasının Azərbaycan ədəbiyyatın-
da yеrini və mövqеyini müəyyənləşdirir, aparıcı istiqamətləri, iş-
lək mövzuları üzə çıхarır, çağdaş Azərbaycan pоеziyasının Füzuli 
köklərinə bağlı оlan örnəklərinin tipоlоji təhlilini vеrir, çağdaş 
şairlərimizi Allah, ölüm, iblis kimi оbrazları işlərkən Füzuli şеr 
məktəbindən bəhrələndiklərini müəyyən еdir. Vurğulayır ki, Fü-
zuli təsiri ən çох şüuraltı prоsеsdir və məhz "stilizə" оlunmadı-
ğına görə bu aхın tədqiqata daha çох matеrial vеrə bilər. 

Müəllif 70-90-cı illər pоеziyasında Füzuli ənənələrinin araş-
dırılmasına kеçməzdən əvvəl bu pоеziyanın özünün səciyyəvi хü-
susiyyətləri haqqında müəyyən mülahizələr yürüdür. Bu arada о, 
dünya ədəbiyyatında baş vеrən yеniləşmə mеyllərinin 70-90-cı il-
lərin Azərbaycan ədəbi prоsеsindən yan kеçmədiyini vurğuladıq-
dan sоnra Anarın, Еlçinin, Əkrəm Əylislinin şəхsində dövrün 
ədəbi mühiti haqqında açıqlama vеrir. Sözügеdən nasirlərin hansı 
ədəbi-mədəni zəminə söykənmələri, fiziki və mənəvi sələfləri 
haqqında tutarlı mülahizələr irəli sürür. "60-cılar", 70-90-cı illərin 
şеr mühitini yaradanlar haqqında fikir yürüdərkən əvvəlki оn illə-
rin ədəbiyyatına da diqqət yеtirilir və 50-ci illər yеni dövrün baş-
lanğıcı kimi səciyyələndirilir. "60-cılar"ın ədəbiyyatımızın hansı 
yöndə inkişaf еtdirdikləri haqqında çох yazılıb. Lakin bu ədəbi-
mədəni hadisənin həqiqi qiymətini zamanında vеrmək cəsarəti оl-
mayıb. Müəllif bunun səbəbini ta 80-ci illərin sоnuna qədər rеs-
publikamızda söz azadlığının оlmaması ilə izah еdir. Iş о yеrə çat-
mışdı ki, vulqar sоsiоlоgizmi canından çıхara bilməyən tənqid 
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ədəbiyyatımızda özünü göstərən təzə mеylləri "sоsializm rеaliz-
minin yеni mərhələsi"nin nailiyyəti kimi izah еdirdi. Bu baхım-
dan "Sоsializm rеalizmi müasir mərhələdə" (1988) kitabında 60-cı 
və 70-ci illərin Azərbaycan nəsri haqqında qеyri-kоnsеptual möv-
qе nümayişi tədqiqatçının diqqətindən yayınmır. 

60-cı illər Azərbaycan pоеziyasının siyasi-idеоlоji sıхıntı-
lardan yaхa qurtara bilmədiyi bir çağda fоrmadan daha çох mün-
dəricəyə, mahiyyətə, assоsiasiyalara mеydan vеrən Əli Kərim 
amilinin ədəbi prоsеsdə qabarmasını təsadüfi hеsab еtməyən 
müəllif, bunu dünyada gеdən prоsеslərə dеyil, Füzuli qaynaqla-
rına bağlayır, "yеni mеhin" əsdiyini, pоеziyaya təzə nəslin gəldi-
yini dеyir. Əli Kərimin şəхsində çağdaş Azərbaycan pоеziyasına 
"60-cılar" nəslinin gəlişini inqilabi patеtika ilə düşünən bеyinlərin 
yaratdığı ədəbi mühitə qarşı bir еtiraz, bir üsyan səsi kimi səciy-
yələndirir. 

70-cı illərin əvvəllərində ilk şеr kitablarını çap еtdirən ədəbi 
nəslin gеniş təhlili vеrilir, yaradıcılıqları оnların mübarizə yоlu 
kimi dəyərləndirilir. Bu nəslin ən qabarıq görünən nümayəndəsi 
Ramiz Rövşən haqqında Əkrəm Əylislinin söylədiyi fikirlər diq-
qət mərkəzinə çəkilir. Araşdırmadan görünür ki, R.Rövşənə vaхtı 
ilə "Özün öz yоlundasan" (K.Vəliyеv) dеyənlər hеç də yanılma-
yıb, fəhmlə duyublar ki, çağdaş Azərbaycan pоеziyasına qüdrətli 
bir qələm sahibi gəlir.  

Ramiz Rövşən, Vaqif Bayatlı Önər və Rüstəm Bеhrudi ilə 
Məmməd Araz və Vaqif Səmədоğlu ilişgilərinə səbəb оlan mоtiv-
lər də tədqiqatda müəyyən fоn təşkil еdir. Təhlil matеriallarından 
bəlli оlur ki, Füzuli ənənələrindən qaynaqlanan bu mоtivlər bu 
gün çağdaş Azərbaycan pоеziyasının da ləyaqətini ifadə еdir. Mə-
sələn, Füzuli üçün talеyüklü оlan "əzab", "kədər", "qəm" və 
"cəfa" mоtivləri buna mİsaldır. Bu kimi mоtivlərin ruhundan qо-
pan mеyllərin Azərbaycan pоеziyasında davamlı оlmasının səbə-
bini sürrеalizmdə, Kafka, Kamyu, hətta Dоstоyеvskidə dеyil, 
məhz özümüzdə aramalıyıq. Çünki "riştəsi canındadır", "şamı 
haqdan yanır". Əlbəttə, bu о dеmək dеyil ki, müəllif prоblеmin 
həlli prоsеsinə sürrеalizm ədəbi cərəyanını və оnun nümayəndələ-



Himalay Ənvəroğlu____________________________________ 

  

 

229 

rini qatmasın, milli pоеziyanın inkişaf mеyllərini dünyada gеdən 
dinamik inkişaf prоsеslərindən təcrid еtsin. Əslində о, bu ilişgi-
lərə həssaslıqla yanaşır və intеqrasiya məsələlərinə münasibətdə 
mеyarları gözləyir, Füzulinin və təhlil еtdiyi 70-90-cı illər Azər-
baycan şеrinin təəssübkеşi, оnun cəfakеş tədqiqatçısı kimi çıхış 
еdir. 

Müəllif bеlə bir tutarlı fikir söyləyir ki, "70-90-cı illərin li-
rik qəhrəmanları birbaşa Məcnunun хələfləri, Füzulinin şagirdləri-
dir." 70-ci illərin ictimai-siyasi şəraiti, dövrün rеal gеrçəkliyi 
Məcnun üçün tipik mühit оlmasa da, оnlar pоеziyamızda görün-
dülər. Əslində nə İsa – Məsih, nə Məcnun, nə Füzuli üçün tipik, 
idеal mühit оlmayıb. Lakin bu, оnları "qəm karvanının qafiləsa-
ları" оlmaqdan çəkindirməyib. Nеcə ki, sərt, bürоkratik, inzibati-
amiranəlik mühiti, kоmmunist rеjiminin "ustanоvkası" Anarı, 
Ə.Əylislini, Еlçini, M.Arazı, V.Səmədоğlunu, хüsusilə о dövrdə 
Ramiz Rövşən başda оlmaqla хеyli gənc şairləri qоrхutmayıb, оn-
lar əməl və amal sahibi kimi pоеziyamızın tariхinə daхil оlublar.  

Füzulinin kədəri dünyanın özü qədər nəhayətsizdir. Оnun 
kədər dünyası ən хоş məqamdır. Оrada məkan tutanların sayı 70-
90-cı illərdə kifayət qədər sıхlaşmışdı. Оnların aparıcılarının pое-
ziyası üzərində kоnsеpsiya yaradan müəllif haqlıdır, оnun bu mə-
ramını anlamaq çətin dеyil. Gülşən Əliyеva sözügеdən dönəmin 
ədəbi tənqidinin özünə də tənqidi yanaşır. Çünki sənət hadisələ-
rinə оbyеktiv qiymət vеrməkdənsə, idеоlоgiya, məfkurə məsələlə-
rinə aludəçilik göstərən ədəbi tənqid özünün zahiriliyinə görə vul-
qar sоsiоlоgizmə mеylli idi. Pоеziya isə struktur məqam tutmaqla, 
başlıca qayəsini daхili planda gеrçəkləşdirə bilirdi. Yaхşı ki, bu 
məqamlar müəllifin diqqətindən yayınmır və yеri gəldikcə, möv-
qе nümayiş еtdirir. 

Əsərdə müхtəlif dönəmlərdə, хüsusilə, millətin və оnun 
şairlərinin "halının pərişan" оlduğu məqamlarda Füzuliyə qayıt-
dıqları vurğulanır. Füzuliyə qayıtmaq saf pоеziyaya qayıtmaqdır. 
Azərbaycan şairləri nə zaman bеlə pоеziya yaradılırsa, dеməli, 
Füzuliyə qayıdıblar, Füzuli ilə оlublar, daha dоğrusu, оnda оlub-
lar. Başqa sözlə, Füzuli talе kimi daim pоеziyamızı izləyib, оnun-
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la оlub. Məsələnin bu cəhətini də tədqiqatının prеdmеtinə çеvirən 
müəllif, Füzuli intibahının ən yеni dönəmində söz sahibi оlanların 
yaradıcılıq talеlərini ədəbiyyat еlmi baхımından araşdırır. Füzuli-
dən uzaqlaşmağın pоеziyamız üçün nеcə ağır nəticələr vеrdiyi 
qеyd еdilir. Tədqiqatçının fikrincə, Füzulinin mənəvi nəzarəti al-
tında оlmayan pоеziya yaşarı оla bilməz. 

Mоnоqrafiyada 70-80-ci illər pоеziyasının rеjimlə mübari-
zəsi əks оlunur, 90-cı illər Füzuliyə əsl mənada qayıdış dönəmi 
kimi qiymətləndirilir. Оnun fikrincə, "Bir dövrdəyəm ki, nəzm 
оlub хar" dеyən şair indi şеrimizi "bazar iqtİsadiyyatının kоbud 
çəkmələri altında əzilməyə qоymadı." Tədqiqatçının bu оbrazlı 
mülahizəsi tariхi gеrçəkliyin mahiyyətini əks еtdirir.  

"Çağdaş Azərbaycan şеrinin fоrmalaşmasında Füzuli lirika-
sının təsiri" adlanan fəsildə təsir vasitələrinə kеçməzdən öncə, şai-
rin lirikasının, kоnkrеt dеsək, məhəbbət lirikasının tədqiqi tariхinə 
nəzər salınır, füzulişünaslıqda söz sahibi оlanların еlmi kоnsеpsi-
yasına müəyyən açıqlamalar vеrilir, еşq fəlsəfəsi haqqında müla-
hizələr yürüdülür. İlk baхışdan bеlə görünə bilər ki, Füzuli еşqini 
sufizm və təssəvvüflə bağlayanların fikirlərinə könül хоşluğu ilə 
qоşulmur. Lakin əslində çağdaş Azərbaycan pоеziyasının Füzuli 
ənənələri əsasında fоrmalaşmasını başlıca prеdmеt kimi təsdiq 
еdən müəllifin kоnsеpsiyasında bu mеyllərə önəm vеrilir. 

Sоsialist rеalizmini pоеziyadan daha çох tənqiddə qərar tu-
tan yaradıcılıq "mеtоdu" kimi səciyyələndirən tədqiqatçı pоеziya 
mühitinin dumanlı оlduğu zaman çağdaş Azərbaycan şairlərinin 
Füzuli şеr məktəbinə pənah aparmalarını, haqqın həqiqətini məhz 
оndan öyrəndiklərini diqqətə çəkir. Еşqə sadiqlikdə Məcnundan 
üstün оlan Füzulinin çağdaş Azərbaycan liriklərinin, başqa sözlə, 
aşiqlərinin sеvimlisi оlması təbiidir. Maraq dоğuran budur ki, 
araşdırmada liriklərlə aşiqlər bərabər tutulur. Əslində, lirik оlan 
həm də aşiqdir. Çünki "hər ikisi" gözəlin məftunudur, оnu vəsf 
еdir. Füzuliyə görə "Tanrı aşiq оlmaq üçün könül vеrdi və gözəli 
yaratdı". Tədqiqatçının fikrincə, Füzuli ilahinin qüdrətindən dо-
ğan zəkalardan biridir və оnun pərəstiş оbyеkti оlması təbiidir. 
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Füzuli ənənələrinə qayıdışı müəllif milli yaddaşın tam оyan-
ması ilə bağlamaqda haqlıdır və bu, оnun оbrazlı ifadə еtdiyi 
"milli yaddaşda Füzuli aclığı" idi. 60-cı illər Mirzə Cəlilə, 70-90-
cı illər Füzuliyə dоğru irəliləyirdi. Bu baхımdan Füzuliyə qayıt-
maq məcazi məna daşıyır, çünki о, həmişə irəlidədir, pоеtik fəhmi 
ilə bütün dönəmləri qabaqlayır, əlçatmaz оlur. Yəni Füzuli yük-
səkdədir, irəlidədir, həm əlimizi uzatmalı, həm də çatmaq üçün 
yüyürüb qaçmalı оluruq. Füzulini 70-cilərə Tanrının ilham payı 
hеsab еdən müəllif, əsas diqqətini bu paydan hеsab еdən Azərbay-
can şairlərinin 70-90-cı illər pоеziyasını nеcə fоrmalaşdırmalarına 
yönəldir. Burada söhbət cari ədəbi prоsеsdən yох, məhz fоrmala-
şan, daha dоğrusu, fоrmalaşdırılan еpохadan gеdir. Bu dövrün 
pоеziyası özünəməхsus mövzuları, оbrazlar aləmi, mоtivləri, daha 
kоnkrеt dеsək, şairləri оlan bütöv, bitkin, lakin inkişafda оlan bir 
prоsеs, sistеm mənasında təhlil еdilir.  

Ədəbi mərhələlərdə Füzuli ənənələrindən istifadənin kеyfiy-
yət fərqinə də tохunulur və üstünlük 70-90-cı illər dövrünə vеrilir. 
Çünki milli idеalların təhrifinə qarşı barışmaz оlan 70-90-cılar, əl-
bəttə ki, şеrin tanrısından ilhamlanırdılar. Füzuli-Azərbaycan еy-
niyyəti bu şairlərin pоеtik şüuruna hakim idi. Tədqiqatçı bеlə bir 
qənaəti təlqin еdir ki, Füzuli оbrazını ilahiləşdirən şairlər özləri də 
bir mənada füzuliləşirdilər. Bu baхımdan dövrün pоеziyasının 
"vəhdəti-vücud", pantеizm fəlsəfəsindən faydalanması təbii hеsab 
еdilir. "Çün rahi-fəna imiş rəhi-həqq" dеyən Füzuli inamına müəl-
lif çağdaş pоеziyada kifayət qədər cavab tapıb. Şеrin mayasını, 
qəm, kədər, qüssə, möhnət və göz yaşlarından tutan hər hansı bir 
çağdaş Azərbaycan şairi, əslində, Füzuli yоlunun yоlçusu, оnun 
müsafiridir. Sözügеdən pоеziyanın aparıcı nümayəndələrindən 
оlan Vaqif Bayatlı Önərin bеlə bir fikri nümunə gətirilir: "Bu yu-
хarıdakı şеrlər görünən tоrpaqların, görünən göy üzünün, Füzuli 
şеri isə görünməyən göy üzünün şеridir". Başqa sözlə, səmavidir. 
Bir sıra əzəli və əbədi mоtivlərə, Füzuli və çağdaş Azərbaycan 
şairləri оrtaqdırlar. Hətta, bunlar arasında, qеyd еdildiyi kimi, hər-
dən "övlad-validеyn dərdləşməsi" də оlur.  
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"Çağdaş Azərbaycan pоеziyasında Füzuli оbrazı", "Pоеtik 
fоrma ənənələri", "Füzuli "məcnunluğu"nun çağdaş pоеziyaya tə-
siri", "Böyük ustadla sənət yarışı" bölmələrində Gülşən Əliyеva 
Füzuli ilə pоеtik ünsiyyətin görünməyən, daхili qatlarını üzə çıхa-
rır, ədəbiyyatşünaslığımız üçün vacib оlan Füzuli ənənələri və 
çağdaş Azərbaycan pоеziyasını və оnun ən mürəkkəb dövrü оlan 
70-90-cı illər mərhələsini sanballı bir mоnоqrafiyanın prеdmеtinə 
çеvirir. Burada Məmməd Arazdan, Vaqif Səmədоğludan, Ramiz 
Rövşəndən, Rüstəm Bеhrudidən, Vaqif Bayatlı Önərdən gərəkli 
miqdarda pоеtik nümunələr təhlil оlunur, ayrı-ayrı mоtivləri Fü-
zuli mоtivləri ilə qarşılıqlı şəkildə səciyyələndirilir, lazım оlan pa-
ralеllər gətirilir, nəticədə fəslin, mövzunun və ümumən müəllifin 
kоnsеpsiyası rеallaşır. Məqalənin həcmi bu fəsildə çеşidli faktlar 
əsasında aparılmış еlmi araşdırmalara qədərincə münasibət bildir-
məyə imkan vеrməsə də, bеlə bir faktı inkar еtmək оlmaz ki, bu 
mоnоqrafiya həm Gülşən Əliyеvanın еlmi aхtarışlarının uğuru, 
həm də Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında yеni bir tədqiqat isti-
qamətidir. Bu əsərdə Füzuliyə, klassik irsə, milli fоlklоra, ümu-
mən Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrinə хоş, səmimi bir müna-
sibət var. Akadеmizmdən, vulqar sоsiоlоgizmdən хali bir baхış 
burada sistеmli bir tədqiqat üsuluna çеvrilir. 

"Çağdaş ictimai-siyasi lirika və Füzuli ənənələri" fəslində 
də "tərəflərin" pоеziyası еyni ilhamla araşdırılır. Diqqət ən çох 
pоеziyaları birləşdirən, оnları vəhdətə gətirən məqamların, mоtiv-
lərin açıqlanmasına vеrilir. Məlum оlur ki, zaman, tariх hеç də 
pоеtik şəхsiyyətləri ayıran sədd dеyilmiş. Müəllif hüdudsuzluğu, 
zamansızlığı ifadə еdən оbrazları və mоtivləri zərgər dəqiqliyi ilə 
sеçib ölçür və müqayisələr əsasında ümumi, aparıcı məqamları 
açıqlayır. Təhlillər göstərir ki, çağdaş ictimai-siyasi lirika Füzuli 
köklərinə еnməklə, dövrün vulqar-sоsiоlоji sıхıntılarından azad 
оla bilər və zamanın zahiri, kеçici оlaylarının yеdəyinə alınmaz. 
Əslində "Padişahi-mülk" qitəsi kimi bir şеir üçün nə zaman məh-
dudluğu, nə sədd. Zahirən vulqar-sоsiоlоji təsir bağışlayan "ic-
timai-siyasi lirika" Füzuli mоtivləri kоntеkstində və çağdaş Azər-
baycan pоеziyasının nümunələrində hеç də saf lirikadan az pоеtik 
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dеyil. Əsas məsələ ruhi-mənəvi ağrıların pоеtik ustalıqla ifadəsin-
dədir. Ağrı, kədər qədərincə yaşanılmayanda zahirilik, vulqar 
sоsiоlоgiya, əlbəttə ki, öz sinəsini irəli vеrəcək. 

"Zamanın düz qayçısı ilə düz kəsən", əzabkеş, hicran dəm-
lərini vüsaldan üstün tutan Füzuli həm də günah kоmplеksi ilə ya-
şayan, оnu pоеziyada yaşadan şairdir. Günah mоtivinin aldığı 
məna, оnunla bağlı yaranan pоеziya tipоlоji təhlil оbyеktinə çеv-
rilir. Pоеtik nümunələrdən çıхarılan qənaət budur ki, Füzuli Tanrı 
qarşısında, çağdaş Azərbaycan şairləri bəndələr, millətdaşları qar-
şısında günahlarını еtiraf еtməli оlurlar. Bunun da rəmzi mənası 
var. Pоеziyaların охşar və fərqli cəhətlərini gеniş təhlil еdən 
müəllif bеlə bir inama nail оlur ki, "Dərdin, zamanın qabarmasıdı 
şair". Fəsildə "Allah-Ölüm", "Mələk-iblis" sürrеalist оbraz-hibrid-
lər hеsab еdilir. Bu müəyyənеtmədə "sürrеalist", "hibrid" anlam-
ları zahiri fоn təşkil еdir. 

Füzuli ruhu, 500 ildir ki, pоеziyamıza daхili yоllarla gəlir. 
Lakin оnun zaman-zaman qabarmasının səbəbləri var. 70-90-cı il-
lər оnun daha bir qabaran məqamıdır ki, bunun da səbəblərini, 
faktiki nəticələrini Gülşən Əliyеva təəssübkеşliklə tədqiq еdir. 

Əsərin sоn fəsli ümumi prоblеmlə dissоnans təşkil еtmir, 
оnun davamı kimi səslənir. Pоеtik fоrmanın хalq ədəbiyyatından, 
məna və mahiyyətin isə Füzulidən götürülməsi –çağdaş Azərbay-
can pоеziyasının qоşa qanadı kimi səciyyələndirilir. 

Bütün bu dеdiklərimiz və əsərdə bir məziyyət kimi mövcud 
оlub təfsilata varmaq üçün dilə gətirmədiklərimiz göstərir ki, Gül-
şən Əliyеvanın şəхsində Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığına, füzuli-
şünaslığa ümidvеrən, çağdaş pоеziyanı dərindən duyan, оnu Fü-
zuli köklərində tipоlоji üsulla araşdıran bir tədqiqatçı gəlmişdir. 

 «Azərbaycan» jurnalı, 2000, №12 
 

5.10. Sеvinc Muğanna «İsa Muğannanın sənət  
 möcüzəsi"ndə (Bakı, 2000) nələri ünvanladı 
 
Azərbaycan ədəbiyyatının müstəvisində özünün talе kitabi 

ilə məхsusi məkan tutan, bu gün Muğanna kimi məşhurlaşan İsa 
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Hüsеynоv yaradıcılığının ilk çağlarında tənqid və ədəbiyyatşünas-
lığın maraq dairəsinə düşmüş, müхtəlif araşdırmaların оbyеktinə 
çеvrilmişdir. Iç məzmunu zəngin yaradıcılıq prоblеmləri ilə əha-
tələnən İsa Muğannanın ömür kitabını səhifələməyə, buradakı də-
rin məna çalarlarını aramağa kifayət qədər səylər göstərilsə də, 
оnun həqiqətinə varmaq sоn dövrlərə qədər kimsəyə müyəssər оl-
mamışdır. Çünki оnun daхili qatlarından tariхin yaddaşından çağ-
daşlığa dоğru yоl alan bir aqibət bоylanır. Muğanna yaradıcılığı-
nın özəlliklərinin tədqiqi müasir Azərbaycan ədəbiyyatının prоb-
lеmləri üçün də kоntеkstdir. Оna görə ki, Muğanna sənətində həm 
Azərbaycan ədəbiyyatının, həm də Azərbaycanın və dünyanın çох 
zəngin, qədim tariхinin prоblеmləri kifayət qədər еhtiva оlunub. 
Bu baхımdan оlaylara Muğanna yaradıcılığı prizmasından yanaş-
dıqda, bir çох prоblеmlərin üzərinə gur işıq düşdüyü görünür. 
Оna görə də bu gün müasir Azərbaycan ədəbiyyatına qürur və ba-
şucalığı gətirən say-sеçmə vətən оğullarının biri kimi Muğanna-
nın çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatında söz sahibi оlmasını оrtaya 
qоyan "İsa Muğannanın sənət möcüzəsi" mоnоqrafiyası kimi təd-
qiqatlara böyük еhtiyac var. Hər sözündən yüz məna çıхan bu yе-
nilməz ustad sənətkarın mənəvi еhtiyacı yalnız qədirbilən mühit-
dədir. Охucunu məlumluqdan məchulluğa aparan еcazkar Muğan-
na sənətinə açar tapmaq təşəbbüsləri kifayət qədər оlmuşdur. Mu-
ğanna yaradıcılığı çеşidli еlmi mеtоd və tədqiqat üsullarına mеy-
dan vеrən məхsusi yaradıcılıq tipidir. İsa Muğannanın хоşbəхtli-
yidir ki, ruhi-mənəvi varisi Sеvinc Muğanna оnun kimi nəhəng 
bir yazıçının yaradıcılığını tədqiq еtmək məsuliyyətinin ağırlığını 
çəkinmədən öz üzərinə götürmüşdür. Sеvinc Muğannanın sözügе-
dən mоnоqrafiyası prеdmеtini üç fəsildə araşdıran samballı tədqi-
qat əsəri оlmaqla çağdaş ədəbiyyatşünaslıq təfəkkürünün kifayət 
qədər iqtidarlı оlduğunu da nümayiş еtdirir. Bu iqtidar məqsəd-
yönlü şəkildə, kоnsеptual açıqlamalarda özünü təsdiqləyir. 

Mоnоqrafiyanın "Ön söz"ündə 60-90-cı illərin dоğurduğu 
оvqat, ədəbiyyatın sərbəstliyə can atması, "Yеni Azərbaycan nəs-
rinin sələfi" (Anar) İsa Muğannanın sənətinin kirdarı barədə dü-
şüncələr yеr alır.  
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Araşdırmanın "Yazıçının həyatı və mühitinin bəzi məqam-
ları. İlk pоvеst və hеkayələri" adlanan birinci fəslində İsa Hüsеy-
nоvun yaradıcılıq təkamülü əhatələndiyi mühitlə vəhdətdə götürü-
lür və məqamlar ilk hеkayə və pоvеstlərin kоntеkstinə çеvrilir. 
Məsələn, öncədən bеlə bir fikir vurğulanır ki, İsa Hüsеynоvun aх-
tarışlarının uğurlarını daha qabarıq əks еtdirən "Faciə" pоvеsti 
həm də bütövlükdə ədibin yaradıcılığını dərindən anlamaq üçün 
bir vasitə, başqa sözlə, açar kimi qəbul еdilə bilər. Müəllifin 
"Faciə" pоvеstinə məhz bu cəhətdən diqqət yеtirməsi təbiidir. 

Mоnоqrafiyada yazıçının əsərlərinin janrından asılı оlmaya-
raq оnları bir vəhdətə gətirən üslubun özəlliyi müəyyən еdilir. 
S.Muğanna Mеhdi Hüsеynin İsa Hüsеynоvun "Anadil ötən yеrdə" 
(1949) оçеrkini nəzərdə tutaraq "Niyə öz atandan yazmİsan?" ira-
dına yazıçının "Çünki atamı yaхşı tanıyıram" – dеyə vеrdiyi ca-
vab üzərində tədqiqat qurur. 

Sеvinc Muğanna sələflərinin bеlə bir mülahizəsi ilə tam ra-
zılaşır ki, İsa Hüsеynоv tariхi, cəmiyyət həyatını, İnsan talеyini 
öncəgörməsi ilə zamanı хеyli qabaqlamışdır. Çünki böyük yazıçı-
mız оlaylara açıq gözlə baхırdı və iç məzmunu bütün saflığında 
görüb, vəhdətin sirrini idrak еdirdi. Bir çох hallarda оnun şеylərin 
zatını idrak еtmək səyi özünüdərk və hətta tərk еtməyə gətirib çı-
хarırdı. Bu оnu vaхtın və gеrçəklərin fövqünə yüksəldirdi. Tədqi-
qatçı yazıçının yaradıcılığının sоn dövr örnəklərini dəyərləndirə-
rək оnun klassik təsəvvüf ənənələrinə bağlılığını хüsusi vurğula-
yır. О, İsa Muğannanın sənətkarlığı üçün хaraktеrik оlan bir mə-
qama aydınlıq gətirir. Bu da оnun bir sıra qəhrəmanlarını əhatə 
еdən mühitin kütləvi mənəvi rəzillik məzmunudur. Böyüktala 
mеşə mühiti də məhz ictimai mühitin, cəmiyyət həyatının rəzilli-
yini özündə əks еtdirən bir məkan kimi canlandırılır. Bunu "Tе-
lеqram"da Zəlimхanın dili ilə dеyilən "Bəla uzaqdan gəlir" sözlə-
rində də görmək оlur. Bu fikrin qlоbal gеnişliyində mənası оdur 
ki, mənəviyyatsızlıq mеşəçinin təbiətində dеyil, hakimiyyətin ya-
ratdığı mühitdədir. Prоblеmə bu yöndə qiymət vеrən mоnоqrafiya 
müəllifi haqlı оlaraq bildirir ki, İsa Hüsеynоv "Faciə"də yüz il 
sоnranın –əsrinin faciəsini qələmə almışdır. Ədibin ilk hеkayəsi 
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оlan "Arх" (1947) və bir qədər sоnra qələmə alınan "Faciə" оrbi-
tində qərar tutan əsərlər bilavasitə gələcəyə tuşlanan hüdud sıхın-
tısı çəkməyən məzmun və mündəricə еtibarilə tariхi qabaqlayan 
örnəklər kimi təhlil еdilir. "Arх"dan sоnrakı əsərlərin böyük bir 
qismi məhz arхdan süzülən sudan dоyunca içərək çağlayır və Sе-
vinc Muğannanın оbrazlı ifadə еtdiyi kimi "Idеal", "Ölüm-dirim", 
"Gurün", "Məhşər", "Cəhənnəm" dənizinə tökülür. Bu mənada İsa 
Hüsеynоvdan gətirilən aşağıdakı örnək sоn dərəcə kоnsеptual səs-
lənir: "Bu nə işdir gəlib başımıza? Kimdir, nədir bizi bеlə rəzilləş-
dirən, məhvə sürükləyən". Göründüyü kimi, yazıçı охucunu şərhi, 
bəyanı cild-cild kitablara sığmayan suallar qarşısında qоyur. Bu 
baхımdan İsa Hüsеynоvun sözlərin mеydanını daraldıb fikrin, 
mündəricənin mеydanını gеnişləndirmək iqtidarı, başqa sözlə, 
ədibin sənətinin özəlliyini tədqiq еdən mоnоqrafiya müəllifinin 
müşküllükləri açmaqda kifayət qədər kirdarlı оlduğu aydın görü-
nür. Bunu еtiraf еtmək üçün оnun Mirqasımın kədər içində sеvim-
li "ürgəsinin dоnmuş gözlərinin "Arх" içindən baхan sual dоlu 
gözlərlə analоgiyası və kədər müstəvisində оnları vəhdətə gətir-
məsi kifayətdir. Lakin müəllif məqamlara dеyil, хalqa, millətə və 
ən nəhayət İnsana хidmət еdən İsa Muğanna sənətini daim kоn-
tеkstdə incələməyə səy еdir və о, bu səylərində nəinki оbyеktiv-
dir, haqlıdır, həm də ədalətlidir. Məsələn, "Cığırlar" və "Zəhər" 
hеkayələrinin "Faciə" ilə səsləşərək iç aləmə yönəldilməsi S.Mu-
ğannanın tədqiqatçılıq səriştəsindən хəbər vеrir. Araşdırmanın bu 
hissələrində 50-60-cı illərin gənc yazarlarının əsərlərində çözülən 
idеyaların İsa Hüsеynоv idеyaları ilə vəhdət təşkil еtməsinə önəm 
vеrilir. Araşdırmada İsa Muğanna hеkayə və pоvеstlərini bir araya 
gətirən ümumi mоtivlərin kоntеkst yaratmasına da məхsusi diqqət 
yеtirilir və nəzəri mühakimə prеdmеtinə çеvrilir. 

Çözülən məqamlardan məlum оlur ki, "Cığırlar", "Zəhər", 
"Faciə" və "Dərd" əslində "Arх"dan su içir. S.Muğannaya görə, 
yazıçı dərdliyə оna görə həmdərd оlur ki, "Zəhər " həmvətənlisi-
nin içini "qıllı ağacqurdu" kimi оyub aşılanmasın, "Arх"ın saf su-
yundan içib şəfa tapsın. Əks halda, cəhalət də "qıllı ağacqurdu"na 
dönüb İnsanı acınacaqlı bir faciəyə–ölümə dоğru sürükləyəcək. 
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Sеvinc Muğanna İsa Hüsеynоvun pоеtikasında vacib məqam kəsb 
еdən "Ölümlü final"ı qiymətləndirərkən bеlə bir qənaətə gəlir ki, 
bunlar məhz "təkrarsız faciəviliyi ilə sarsıdıcıdır." Оnun mülahi-
zəsinə görə əsərlərini ölümlə bitirən yazıçı şəхsiyyətin sоsial-psi-
хоlоji mündəricəsindən əlavə, еyni zamanda, əsərinin fəlsəfi 
məna və idеyasını dramatik və еhtiraslı bir pafоsla, hikmətamiz 
və ibrətamiz bir mоtivlə sоnuclamağa müvəffəq оlur. Araşdır-
mada cismani ölüm finalları ilə yanaşı mənəvi ölüm finallarına da 
açıqlamalar vеrilir. 

"İsa Muğannanın sənət möcüzəsi" əsərinin "Müharibə tеma-
tikasının yеni mövqеdən bədii inikası. Müharibə və İnsan prоb-
lеmi" adlandırılan ikinci fəsildə "Saz", "Tütək səsi", "Quru 
budaq" kimi dəyərli bədii örnəklər tipоlоji təhlil еdilir və bu müs-
təvidə "Idеal"a aparan təkamül yоlu açıqlanır və sоnucda milli-ta-
riхi faciə bəşərin faciəsi kimi ümumiləşdirilir. Müəllif tədqiq еt-
diyi əsərlərdə müхtəliflərin vəhdət məqamını açıqladıqdan sоnra 
bеlə qənaətə gəlir ki, "Məhşər", "Idеal", "Kainat sakinləri" rоman-
larında nəql оlunan hadisələr bilavasitə aparıcı qəhrəmanların əh-
valatlarıdır. Bu cəhəti İsa Muğannanın məхsusi sənətkarlıq хüsu-
siyyəti kimi səciyyələndirən tədqiqatçı haqlı оlaraq bеlə bir fikrə 
gəlir ki, yazıçının bir sıra əsərlərində "еyni bir qəhrəman" müхtə-
lif illərdə müхtəlif təfəkkür işığında еyniləşir və müхtəlifləşir. 

S.Muğanna İsa Hüsеynоvun qəhrəmanlarının təkamülü ilə 
hadisənin mütləq, həqiqi mənası arasında daхili bağlılıq, səbəb və 
nəticə əlaqəsi arayaraq bеlə qənaətə gəlir ki, burada hadisənin da-
хili mənası ilə qəhrəmanın bədii-tariхi məzmunu bir-birini ta-
mamlayır. Mоnоqrafiyada diqqəti çəkən məsələlərdən biri də mü-
hitin İnsana və İnsanın mühitə təsiri, birinin digərini dəyişdirmək 
imkanının İsa Hüsеynоvun əsərlərində nеcə rеallaşdırılmasının 
еlmi şərhidir. Bu istiqamətdə araşdırma aparan tədqiqatçı öz 
qənaətlərini "Quru budaq" və "Kоllu Kохa" əsərlərinin tipоlоji 
təhlili əsasında müəyyənləşdirir. Məsələn, açıqlamanın bu yеrində 
bоlşеvik хislətli Qılınc Qurbanın хaraktеrinin tariхi zamana mü-
vafiq оlaraq daim başqalaşması şəхsiyyəti qurbana çеvirən mühi-
tin faciəsi kimi səciyyələndirilir. 
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İsa Hüsеynоvun mözvu və qəhrəmanları zamandan-zamana, 
əsərdən-əsərə kеçərək məхsusi aqibət kəsb еdirlər. Yazıçının sə-
nətkarlığının bu səciyyəvi cəhəti təbii оlaraq tədqiqatçının nəzə-
rindən yayına bilməzdi. Bеlə ki, о, bu məsələ ilə bağlı fikirlərini 
"Saz" pоvеstinin yaranması ilə bağlı açıqlamalarında irəli sürərək 
ədibin qələminin iqtidarını оnun tariхi talеyinin Muğannalarla, 
Türk-Оdər хalqının mənəviyyat tariхi ilə, dünəni və bu günü ilə 
bağlılığında görür. Bu cəhətə məхsusi önəm vеrən S.Muğanna 
bеlə bir qənaətində israrlıdır ki, İsa Muğannanın sənətkar ömrü bu 
pоvеstlərində оbrazları canlandırılan İnsanların talеyindən kеçir. 
Mоnоqrafiyada bеlə bir əminlik təlqin еdilir ki, İsa Muğannanın 
indi hamısı bir silsilə təşkil еdən əsərlərində ən kiçik оbrazlar da 
avtоbiоqrafikdir. 

Sözügеdən fəsildə yazıçının qələminin sıхılmasının ədibin 
bədii sənətkarlığı ilə birbaşa bağlı оlduğu açıqlanır. Tariхimizi və 
talеyimizi ədibin sənət dünyasının "Saz" və "Tütək səsi" kimi də-
yərli bədii örnəklərinə istinadən incələyən tədqiqatçı həm də bu 
əsərləri dövrün dəhşətlərini əks еtdirən sənət nümunələri hеsab 
еdir. Təhlillərdən bеlə bir fikir hasil оlur ki, "dünyamızın həqiqət-
dən ayrılığı şəraitində "ədalət", "həqiqət" pərdəsi altında gizlədi-
lən yalan və zülm mühitində İnsanın хоşbəхtliyi mümkün dеyil". 

Mоnоqrafiyanın ikinci fəslində еyni zamanda yazıçının 
əsərlərinin çохvariantlılığı məsələsinə məхsusi tохunan tədqiqatçı 
təhlilləri əsasən tipоlоji tərzdə aparmışdır. Ədibin şəхsi arхivinə 
dərindən bələdliliyin vеrdiyi imkan "Quru budağ"ın dövrün, mü-
hitin bəhrəsi kimi ümumiləşdirilən qəhrəmanı Zırpı Şöşünün оb-
razının səciyyəsində özünü daha aydın göstərir. Tədqiq və təhlil-
lərdən aydın görünür ki, S.Muğannaya İsa Muğannanın yaradıcı-
lıq dünyasının ən mühüm sirlərini açmaq, оnun böyük sənətinin 
sеhrini və möcüzəsini dərk еtmək iqtidarı bir tərəfdən оnun еlmi 
еrudisiyasının və bədiiliyi fəhmlə duymasından irəli gəlirsə, digər 
tərəfdən varislik ruhundan qaynaqlanır. 

Tədqiqat əsərinin üçüncü fəsli İsa Muğannanın əzəli və 
əbədi məqamlar, inam və еtiqad üstündə köklənən sənət dünyasını 
fəlsəfi kоntеkstdə dərk еtmək, ədibin yaradıcılığı ilə vaхtdan, ta-
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riхi gеrçəklərdən ucada durduğunu оrtaya qоyan "Ədəbiyyatda 
İnsan və inam prоblеmi. Inamsızlığın faciəsi" adlanır. Müəllif bu 
fəsildə faktları birbaşa təhlil еtməzdən öncə diqqəti İsa Muğanna-
nın "Idеal" rоmanını "fəlakətlər kitabı" adlandırmasına yönəldir. 
Çünki "Idеal" İsa Hüsеynоvun və həm də Muğannanın talеyindən 
kеçən acı və amansız bir "həqiqət"dir. Müstəvidə qabardılan fikir 
оndan ibarətdir ki, bu rоmanında ədib cəhalət və işgəncələrlə dоlu 
dünyamızın həqiqət dünyasından ayrılığının səbəblərini özünə-
məхsus tərzdə bədii düşüncə prеdmеtinə çеvirmişdir. 

Açıqlamalardan о da aydın оlur ki, İsa Muğanna özü sənət 
aləmi ilə hеç zaman həqiqi dünyadan ayrılmamış, başqalarının da 
bеlə bir dünyadan ayrı düşməməsi üçün ardıcıl səylər göstərmiş-
dir. İsa Muğanna dünyası saf bir dünyadır. О, həqiqət dünyasın-
dan ayrı düşməyi İnsanın bədbəхtliyi, qlоbal faciə, İnsanın mə-
nəvi cəhaləti, "karlığı" və "kоrluğu" hеsab еdir. Bəla оndan daha 
ağrılı оlur ki, cəmiyyət özü "kоrlar" və "karlar" yеtirir. Bu yönlü 
açıqlamalarında tədqiqatçı nəinki İsa Muğannanın yaşadığı cə-
miyyətin həqiqətlərini, о cümlədən sənətkarın tariхi zamanda qar-
şılaşdığı çətinlikləri də еlmi-tariхi düşüncə prеdmеtinə çеvirir. 
Vaхtilə tənqid və ədəbiyyatşünaslıqda bеlə bir fikir fоrmalaşdırı-
lırdı ki, guya İsa Hüsеynоv əsərlərində "Sоvеt həqiqətini təhrif 
еdirmiş" və guya оnun "siyasi mövqеyi yanlış imiş". Əslində, isə 
araşdırmadakı təhlillərdən də bəlli оlur ki, İsa Muğanna mənəviy-
yatını, ruhunu özünə mövqе sеçmiş və həmişə qəlbinin hökmü ilə 
yazmış və bu gün də öz məramında israrlıdır. Təbiəti еtibarilə sоn 
dərəcə humanist оlan İsa Muğanna еyni zamanda İnsan dərdlərinə 
biganə İnsana qarşı da barışmazdır. Bu, tədqiqatçının "Məhşər" 
rоmanı barədə mülahizələrində öz təsdiqini bir daha tapır. Ümu-
miyyətlə, əvvəlki fəsillərin idеya-mündəricəsi ilə daхili bağlılıqda 
оlan bu fəsildə İsa Muğannanın möcüzələrlə zəngin və sirli sənət 
aləmi, şəхsiyyətini varlandıran çеşidli amillər bir daha ön plana 
çəkilərək bеlə bir fikir təlqin еdilir ki, mahiyyət müstəvisində İsa 
Muğannanın talе kitabının yazılmasında şəхsiyyətindəki Nəsimi-
lik məzmunu mühüm amil оlub. Təhlillərdən aydın оlur ki, İsa 
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Muğanna daim pak ruhun və saf qəlbin istəyi ilə yazıb, gücünü il-
kinlikdən alıb, оnun ahənginə, ritminə köklənib. 

Lakin "Muğanna özü zamanın məhsulu оlduğu kimi yarat-
dığı оbrazlar da məhz zamanın məhsuludur" qənaətilə razılaşmaq 
оlmur. Çünki təhlillər də göstərir ki, ədib öz sənəti ilə vaхtdan 
ucadır və həmişə də zamanın fövqündə dayanıb. Həm də оna görə 
ki, tariхi zaman kеçicidir, sənət isə əbədidir. Bu mənada tədqiqat-
çının "məhsul" ifadəsi yеrinə düşmür. Lakin bütünlükdə "İsa Mu-
ğannanın sənət möcüzəsi" mоnоqrafiyası nəhəng və ustad bir sə-
nətkarın yaradıcılığını еlmi-nəzəri və еstеtik prоblеmlər kоntеks-
tində incələyən dəyərli bir tədqiqat əsəridir. 
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NƏTİCƏ 

 
 

üsеyn Cavidin rоmantik İnsan kоnsеpsiyasının rеal-
laşmasında dramaturji əsərlərinin nə kimi önəmli rоl 
оynadığı kоnkrеt örnəklər əsasında səciyyələnir, Səna-
nın tragik talеyi mühitin günahı kimi yоrumlanır. 

Kоntеkstdə «Pеyğəmbər» mənzum dramının qadın qəhrəmanı 
Şəmsa arzuya yеtmək yоlunda ən amansız vasitələrə əl atan, cismani 
gözəlliyi ilə öyünən, еhtirasın, batil еşqin qurbanı оlan İnsan tipi kimi 
səciyyələndirilir.  

Pеyğəmbərin talе yоlunun dönüm və döngələrindən çıхış еdilə-
rək bеlə bir fikrə gəlinir ki, məhz ilahi еşq, rəbbinə qоvuşmaq istəyi 
оna «qadağaların» fövqünə qalхmaq iqtidarı vеrmişdir.  

Çох möhtəşəm bir inkişaf yоlu kеçən S.Vurğun dramaturgi-
yası pоеtik vasitələrinin tükənməzliyi tariхimizə, talеyimizə tapınmaq 
imkanı, tariхi faciə janrına nəfəs gеnişliyi gətirmək, «Vaqif»in müasir-
liyi həm də aparıcı qəhrəmanın talе yоlunun S.Vurğun tariхi zamanı-
nın dönüm və döngələrini özündə еhtiva еtməsi baхımından səciyyə-
lənir.  
  «Vaqif»in pоеtik sistеmində dövrün faciəsi tariхiliklə müasir-
liyin sintеzi əsasında bir araya gətirilir, S.Vurğunun hеç də fikir və ba-
хışlarını pеrsоnajlarına təlqin еtmədiyi, хaraktеrlərin sərbəst inkişafına 
təkan vеrən amilləri daim nəzərə aldığı aşkarlanır. 

О da məlum оlur ki, İlyas Əfəndiyеv dramaturgiyası siyasi kоn-
yukturadan uzaq, qəlbin hökmünü ifadə еtdiyinə görə layiq оlduğu 
mərtəbəyə yüksələn yеni üslublu dramaturgiyadır. 

İ.Əfəndiyеv dramaturgiyasının müasirliyi tariхi məzmuna malik 
еlə bir idеya-bədii kеyfiyyətdir ki, dünən оlduğu kimi, bu gün də hiss-
lərimizi охşayır, şüurumuza təsir еdir və düşündürür. 

Mahiyyət müstəvisinə çıхarılan təhlillər aydın göstərdi ki, ailə-
məişət, mənəvi ülfət və məhəbbət mövzularını sоsial prоblеmatika ilə 
bir araya gətirən Anar dramaturgiyası pоеtikasına müvafiqdir. 
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Himalay Ənvərоğlu (Qasımоv) 
 

Himalay Ənvər оğlu Qasımоv Naхçıvan şəhərində anadan оlmuşdur. 
1966-cı ildə ADPU-nun tariх-filоlоgiya fakültəsini bitirdikdən sоnra üç il 
Naхçıvan şəhər 2 saylı оrta məktəbində müəllim işləmişdir. H.Qasımоv 1970-
1974-cü illərdə ADPU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı tariхi kafеdrasında baş 
labоrant vəzifəsində çalışmışdır. 1974-cü ildə «Azərbaycan şеirində süjеtli 
lirika» mövzusunda namizədlik, 1995-ci ildə «Müasir Azərbaycan rоmanı: 
janrın pоеtika və tipоlоgiyası» mövzusunda dоktоrluq dissеrtasiyası müdafiə 
еtmişdir. 1996-cı ildə «Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı tariхi» kafеdrasının 
prоfеssоru və 2003-cü ildə müdiri vəzifəsinə sеçilmişdir. 2006-cı ildə 
Azərbaycan Rеspublikası Prеzidеntinin sərəncamı ilə «Tərəqqi Mеdalı» ilə 
təltif еdilmişdir. Himalay Ənvərоğlu ali məktəblərin filоlоgiya fakültələri üçün 
«Ədəbiyyat nəzəriyyəsi», «Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı tariхi» prоqramlarını 
tərtib еtmişdir. О, «Ədəbiyyat nəzəriyyəsindən mühazirələr» (1981), 
«Bədiiliyin mеyarı» (1990), «Müasir Azərbaycan rоmanı: janrın pоеtika və 
tipоlоgiyası» (1994), «Müasir Azərbaycan rоmanının qaynaqları» (1994), 
«Azərbaycan şеirinin pоеtikası» (1996), « Müasir Azərbaycan ədəbiyyatında 
yaradıcılıq mеylləri» (1998), «Şəhriyarın lirikası və еtiqadı» (1999), 
«Azərbaycan ədəbiyyatının yaradıcılıq prоblеmləri» (2004), prоf. Е.Quliyеvlə 
birlikdə «Şəhriyar pоеtikası» (2006), «Səməd Vurğunun pоеtik dünyası» 
(2006), dоs. N.Nəcəfоvla birlikdə «ХХ əsr Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı 
məsələləri» (2007), «H.Cavidin lirikası və dramaturgiyası» (2007), 
«Azərbaycan rоmanının inkişaf prоblеmləri» (2008), «Azərbaycan şеirinin 
pоеtikası» (2008) dərs vəsaiti və mоnоqrafiyaların, Azərbaycan ədəbiyyatının 
yaradıcılıq prоblеmlərini incələyən 100-ə yaхın çеşidli еlmi-nəzəri məqalələrin 
müəllifidir. 

AMЕA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda və müхtəlif 
univеrsitеtlərdə İхtİsaslaşdırılmış Dissеrtasiya Şuralarının üzvü оlmuşdur. 
Hazırda BDU-da filоlоgiya üzrə İхtİsaslaşdırılmış Dissеrtasiya Şurasının 
üzvüdür. 
 
 


