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Müəllifdən 
 

Bu kitaba ön sözü doktor Cavad Heyət yazmaq istəyirdi. 
Materialları ətraflı nəzərdən keçirmişdi. Fikirlərini söhbətimizdə 
bildirmişdi. Yazmağa başlasa da, tam bitirməmişdi, əlavə edəcəyi 
sözlərin yerini boş qoymuşdu. Təəssüf ki, qafil ölüm onu yaxa-
ladı. Əbədiyyətə qovuşdu, ammaözündən sonra onu daim yaşa-
dacaq əməllər qoydu getdi. Doktor Cavad Heyət uzun illər mənə 
həqiqətən mənəvi ata olmuşdu. Cənubi Azərbaycanla bağlı bir 
araşdırıcı kimi yetişməyimdə böyük təsiri, etkisi,eləcə də dəstəyi 
olmuşdu.Təkcə elə dəyərli mənbə kimi hər səhifəsini sətir-sətir 
oxuduğumu bilibredaktoru və sahibi olduğu «Varlıq» toplusunun 
hər yeni sayını mənəçeşidli yollarla Tehrandan Bakıyagöndər-
məklə. Şərq və Qərb dəyərlərini özündə birləşdirən, hərtərəfli sa-
vadı, geniş erudisiyası olan o müdrik insana xas olan özəl-
liklərdən biri də fikir-düşüncələrini qısa və mənalı çatdıra bilmə-
sində idi.Bunu onunəsərlərində də görmək olar.Bu kitaba yazdığı 
ön və son sözü də belə oldu. Onun fikirlərini tam çatdırmağa 
macal tapmadığı yazısı Sizə təqdim olunur. 
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Mirzə Fətəli Axundovun  
İranda layiqli davamçısı 

 
Mirzə Ağa Təbrizi M.F.Axundovun komediyalarının təsiri 

altında 1871-ci ildə özünün dörd pyesini yazmaqla bu janrın Cə-
nubi Azərbaycanda,ümumən İranda ilk nümunələrini yaratmış, 
dramaturgiyanın əsasını qoymuşdur.  

Mirzə Ağa Təbrizinin mükəmməl təhsili olmuşdu. O, fars və 
ərəb dillərini mükəmməl bilməklə bərabər, fransız dilini də yaxşı 
mənimsəmişdi. Bir müddət İstanbul, Hələb və digər şəhərlərdə 
səfirlik nümayəndəsi, Tehranda Fransa səfirliyində mütərcim və 
münşi (katib – P.M.) kimi vəzifələrdə işləmişdir. Tehranda darül-
fünunda müəllimlik etdiyi dövrdə «Risaleyi-əxlaqiyyə» («Əxlaq 
haqqında risalə») adlı bir əsər yazmışdır. Bu kitab dərslik və 
müəllimlər üçün metodik vəsait kimi, Azərbaycan maarifinin 
tarixində əhəmiyyətli yer tutur.  

Mirzə Ağa Təbrizi dahi Azərbaycan mütəfəkkiri Mirzə Fətəli 
Axundovun İranda davamçılarından biri olmuş, onunla müntəzəm 
məktublaşmışdı. M.F.Axundovun realist ənənələrinin təsiri ilə 
fars dilində «Ərəbistan hakimi Əşrəf xanın sərgüzəşti», «Zaman 
xanın Bürccürddə hakimliyi», «Xabcali», «Ağa Haşımın eşq-
bazlığı» və «Şahqulu Mirzənin Girmanşahda sərgüzəşti» kome-
diyalarını yazmışdır. Mirzə Ağa Təbrizi yaradıcılığı boyu usta-
dının – M.F.Axundovun tövsiyələrini və fikirlərini sevə-sevə qə-
bul etmişdi. Amma ondan bir ricası olmuşdu ki, ona ünvanladığı 
məktublarda onun adını – yəni Mirzə Ağanın adını çəkməsin. 
Mirzə Ağa ölkədəki rejimin və şahüsul-idarəsinin yarıtmazlıq-
larını əsərlərində göstərirdi. Bu dram əsərləri özlüyündə mükəm-
məl olmasa da feodal həyat tərzi, şah üsul-idarəsində olan özba-
şınalıq ciddi tənqid olunmuşdu. Ədib özünü sığortalamaq üçün 
belə bir addım atmış, imzasını gizlətməli olmuş, bunu Mirzə Fə-
təlidən də xahiş etmişdi. Sonralar Mirzə Ağanın yazdığı pyeslər 
səhvən başqa birisinin - erməni əsilli Mirzə Melkum xanın (növ-
bəti erməni xisləti – P.M.) adına çıxarılmışdı. Ötən əsrimizin əl-
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linci illərində tanınmış tədqiqatçılarımız Həmid Məmmədzadə, 
E.İbrahimov, eləcə də Həmid Araslı, Əbülfəzl Hüseyni M.F.Axun-
dovun əlyazmalarına və başqa sənədlərə söykənərək əsil müəl-
lifinin Mirza ağa Təbrizi olduğunu tutarlı faktlarla sübuta yetir-
dilər. İranda isə tanınmış tədqiqatçılar Yəhya Aryanpur və Səid 
Nəfisi də pyeslərin əsil müəllifinin kim olduğu ilə bağlı həqiqəti 
üzə çıxardılar. 

Mirzə Ağa Təbrizi publisist, naşir kimi də fəaliyyət göstərib. 
Məşrutə inqilabı dövründə bir-birinin ardınca «Naleyi-millət», 
«İstiqlal» və «Həşərətül-ərz» adlı dəyərli mətbu orqanları çap 
olunurdu. Onların hər üçünün redaktoru Mirzə Ağa Təbrizi 
(Münşibaşı) idi.  

«Həşəratül-ərz» qəzeti Mirzə Ağa Təbrizinin redaktorluğu 
ilə 1908-ci ildə Təbrizdə işıq üzü görmüşdür. Həftəlik nəşr edilən 
bu qəzetdə rəngli, komik şəkillərə də rast gəlmək olurdu. Cənubi 
Azərbaycanda «Azərbaycan» dərgisindən sonra dərc olunan ikin-
ci satirik mətbu orqanı idi. Qəzetdə rəssamlıq işlərini «Azərbay-
can» dərgisində illüstrasiyalarla çıxış edən Tahirzadə Behzad ye-
rinə yetirirdi.  

Qəzetdə təsvir olunan karikaturalar gülüş və məsxərə hissi 
yaratdığı qədər də əzici və ayıldıcı xarakter daşıyırdı. Bu karika-
turalar Məhəmmədəli Mirzədən tutmuş ən aşağı vəzifəli dövlət mə-
muruna kimi, hamının canına vəlvələ salırdı. Bu rəsmlərin müəllifi 
Behzad Tahirzadə öz xatirələrində yazırdı: «Bir gün Məş-rutə 
inqilabından söhbət gedərkən qardaşım söhbətarası dedi ki, 
Mərənd şəhərində polis tərəfindən məlum oldu ki, məmurlar şahın 
karikaturasını çəkmiş bir rəssamı axtarırlar. «Həşəratül ərz»də çap 
olunmuş bu karikaturada şah çanaqlı bağaya bənzədilmişdi. Əgər 
onu mənim çəkdiyimi bilsəydilər, şübhəsiz tutub edam edərdilər».  

Bu yumoristik və təsvirli qəzetin birinci və dördüncü səhi-
fələri ən çox Məşrutə inqilabı ilə bağlı hadisələri əks etdirən ka-
rikaturalarla bəzədilmişdi. Belə ki, ikinci sayda təsvir olunmuş iki 
karikaturadan birində «Xalis müsəlman» adlı şəxs əlindəki mişar-
la «Müsavat» qəzeti adlandırılan ağacı kəsir (Bu karikatura «Mü-
savat»ın 22-ci nömrəsinin dayandırılması ilə əlaqədar çəkilmişdi 
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– P.M.). Digər karikaturada təsvir olunmuş iki şəxs çox mühüm 
bir məsələdən bəhs edirmiş kimi ciddi görkəm alaraq döyüşkən 
iki xoruz haqqında söhbət edirlər. Qəzetin ünvanı yazılmış 
hissədə qalın hərflərlə bu ifadə dərc olunmuşdur: «Hər yerdə 
qiymət vaxtından əvvəl verilir».  

Həftəlik çıxan bu qəzetin nəşr olunduğu vaxt ərzində 48 
nömrəsi çap olunmuşdur. Adətən qəzetin ikinci səhifəsində onun 
məqsəd və məramı açıqlanırdı: «Siyasətdə heyvanları danışdıran 
təsvir – qeydli bu qəzet həftədə hələlik bir dəfə çap olunacaq. Ki-
çik məqalələr tanınmış imzalarla qəbul və dərc edilir».  

Birinci sayda qəzetin daimi personajı olan Qafar Vəkil (bazarı 
dolaşan dəli) idarənin baş katibi kimi təqdim olunur və barəsində 
belə yazılır: «Neçə gündür ki, dostlar «Həşaratül ərz» qəzetini 
gözləyirlər. Düşünürəm ki, görəsən, idarənin baş katibi Qafar Və-
kil mətbuat aləminə nə töhfə verəcək. Şərikləri üçün dişiylə göy-
dən sərçə tutacaq, yoxsa onların keçəl başına dərman sürtəcək? 
Xeyr, keçəl həkim olsaydı, öz başına dərman edərdi. Qafar Vəkilin 
bu dərəcədə iş bacarığı olsaydı, indiyədək özünə bir gün ağlardı».  

Adətən qəzetin materialları Qafar Vəkilin diliylə verilirdi. 
Qəzetin ifadə tərziylə tanış olmaq üçün ikinci sayında dərc olun-
muş bir hissəni izləyək: 

«Təbriklər bu gün müsəlman millətinə qələbə bəxş edən 
iranlılara! Mətbuat aləminə təzəcə qədəm qoymuş bu kiçik idarə 
səmimanə təbriklərini və xalisanə təşəkkürlərini, bu dəyərsiz 
məktub vasitəsilə, milli şuranın müqəddəs məclisdə oturanlara, 
Azərbaycan əyalətinin möhtərəm vəkillərinə, növi-bəşərin xid-
mətçilərinə və islam məzhəbi mərcələrinə çatdırır. Və qısa dillə 
Allahdan arzu edir ki, səadət mücəssəməsi olan vücudlarını zə-
manə bəlalarından məhfuz edib vəzifə borclarını layiqincə yerinə 
yetirməyə müvəffəqiyyət versin».  

«Həşarətül-ərz» Mirza Ağa Təbrizinin yaradıcılıq üsulu ilə 
vəhdət təşkil edirdi. Qəzetin birinci səhifəsində adətən başlıqdan 
sonra «Kəsalət, ədavət, fəqan, biari (arsızlıq)» sözləri qeyd edil-
mişdi. Qəzet sanki bununla insanda ən pis keyfiyyətləri xatırlat-
maqla, onlardan uzaq olmağı tövsiyə edirdi.  
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Qəzetin özəl xüsusiyyətlərindən biri də heç yerdə müdirinin 
yazı müəlliflərinin və təsisçilərinin adının yazılmamasıdır. Hətta 
çapxananın adı belə qeyd olunmur. Tədqiqatçıların fikrinə görə 
qəzet «İskəndani» mətbəəsində qısa fasilələrlə üç il nəşr olun-
muşdur.  

1908-ci ildə Təbrizdə Mirzə Ağa Təbrizinin redaktorluğu ilə 
nəşrə başlayan «Naleyi-millət» qəzeti öz səhifələrində həm fars, 
həm də Azərbaycan dillərində materiallar dərc edirdi. Qəzet həf-
təlik idi. Rəsmi qəzet olmasına baxmayaraq (qəzet Maarif İdarə-
sinin orqanı idi) orada satirik ruhlu yazılara da rast gəlinirdi. 
Qəzetin adı təsadüfi seçilməmişdi. Bu zaman Mirzə Ağa Təbrizi 
qəzetdə qarşıya qoyduğu məqsədi və oradakı yazılarda nədən 
bəhs edəcəyini əsas götürmüşdü.  

1909-cu ildə imperialist qüvvələrin Azərbaycana hərbi mü-
daxiləsi, Təbrizin çar qoşunları tərəfindən tutulması nəticəsində 
demokratik mətbuat orqanlarının, o cümlədən «Naleyi-millət»in 
fəaliyyəti dayandırıldı.  

1909-cu ilin mayında Mirzə Ağa Təbrizi özünün digər «İs-
tiqlal» adlı qəzetinin nəşrinə başlayır. E.Braun «İstiqlal» qəzeti-
nin yaranma tarixi ilə bağlı yazır: «Səttarxan və Bağır xanın baş-
çılığı ilə Təbriz məşrutəçiləri Osmanlı səfəratxanasında toplan-
mışdılar. 1909-cu ildə çar Rusiyasının qoşunları ara vermədən 
ölkəyə müdaxilə etdiklərinə görə məşrutəçilər buraya pənah gətir-
mişdilər. Onlar ziyalı və sınaqdan çıxmış şəxslərdən ibarətdir ko-
mitə seçmişdilər ki, qəzet bu komitənin nəzarəti altında olmalı 
idi. Heyətə «Müsavat» qəzetinin müdiri Məmməd Rza Şirazi və 
Mirzə Əhməd Qəzvini daxil idi. Qəzet günaşırı çıxırdı.  

«İstiqlal» qəzeti Məşrutə İnqilabının düşmənlərinə başçılıq 
edən vali Müxbirülsəltənəyə qarşı daha cəsarətlə çıxış edirdi. 
Qəzet qubernatorun, inqilabçıları əzmək üçün mürtəce feodal Rə-
him xan və digər qaragüruhçularla əlaqəyə girdiyini və onların in-
qilabçılara qarşı törətdiyi cinayətləri ifşa edirdi. Məhz buna görə 
Müxbirülsəltənə hərəkatın digər başçıları ilə birlikdə «İstiqlal» 
qəzetinin redaktorunu həbsə etdirdi, qəzeti isə bağlatdırdı.  
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İran maarifinin atası – Mirzə Həsən Rüşdiyyə 
 
Cənubi Azərbaycanın, eləcə də İranın maarifçilik tarixində 

Mirzə Həsən Rüşdiyyə, Cabbar Baxçaban (Əsgərzadə), Hacı Mə-
həmməd Naxçıvaninin böyük xidmətləri olub. C. Baxçaban ilk 
uşaq bağçasının, lal-karlar üçün xüsusi məktəbin, M.H.Rüşdiyyə 
isə İranda ilk üsuli-cədid (yeni üsullu dünyəvi məktəb) məktə-
binin yaradıcısı sayılırlar.  

Cənubi Azərbaycanda XIX əsrin 70-ci illərindək sxolastik 
xarakter daşıyan təhsil sistemi mövcud idi. Tədrisin əsasını ila-
hiyyat təşkil edirdi. Ancaq bununla yanaşı öyrəncilər ədəbiyyat, 
tarix, coğrafiya, riyaziyyatla da tanış ola bilirdilər.  

Azərbaycanın böyük mütəfəkkiri M.F.Axundov İranın geri-
liyinin köklərini dünyəvi təhsilin olmamasında görürdü. Axun-
dovun davamçısı Zeynalabdin Marağayi də İranın geridə qalma-
sının səbəblərini təhsilin yoxluğunda görür və hökuməti bu prob-
lemə heç bir diqqət yetirmədiyinə görə təqsirləndirirdi. Onun «İb-
rahim bəyin səyahətnaməsi» əsərinin qəhrəmanı müəllifin maarif 
haqqındakı fikrini belə ifadə edirdi: «Hər şeydən çox məktəb la-
zımdır, elm lazımdır. Xalq elm və sənətlə tanış olmayınca və on-
ları dərk etməyincə, bizim vəziyyətimiz düzəlməyəcək». Z. Mara-
ğayi tədris metodikasını tənqid edərək, uşaqların təhsilinin Ha-
fizin sözlərini əzbərləməklə başlamasını məqsədəuyğun saymırdı.  

İranda olmuş fransalı Jarden o dövrdə orada gördüyü mək-
təbi belə təsvir edirdi: «Hər bir şəhər və məhəllədə bir neçə mək-
təb vardır. Məktəbdə şagird uca səslə öz dərsini oxuyur. Bütün 
uşaqlar bir yerdə dərs oxumağa başladıqları üçün qəribə səs-küy 
qalxır. Biri uca səslə əlifba oxuyur, o biri höccələyir, bir başqası 
fars dilində olan kitabı, digəri ərəb dilində kitabı oxuyur. Bu səs-
lər o qədər bir-birinə qarışır ki, şagirdlər çox zəhmətlə öz səs-
lərini eşidə bilirlər».  

XIX əsrin ortalarında Cənubi Azərbaycanda məktəb və məd-
rəsələr az deyildi. Məktəb (ibtidai ruhani məktəbi) və mədrəsələ-
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rin (ali ruhani məktəbi) açılması savab iş sayılırdı. Müsəlman 
məscidlərinə vəsiyyət edilib bağışlanmış mülklər və torpaqların 
(vəqflərin) gəliri məktəb binalarının, müdərrislərin, şagirdlərin 
saxlanmasına sərf edilirdi. Faktiki olaraq gəlirin mühüm hissəsini 
ruhanilər özləri mənimsəyirdi. Hökumətin onlara nəzarət et-
məsinə izin verilmirdi. Mədrəsinin bütün işlərinə ruhanilər nəza-
rət edirdi.  

Vəqf torpaqları hesabına feodallara çevrilmiş ruhani təbəqəsi 
böyük maddi imkana malik olub, güclü nüfuz sahibinə çevrilmiş-
dilər. Ruhanilər yeri gələndə dövlətin işinə də müdaxilə edə 
bilirdilər.  

Tanınmış araşdırmaçı Bertold yazırdı ki, «müsəlmanlar heç 
bir tərəddüd göstərmədən avropalılardan atəş silahı borc alırdılar. 
Lakin kafirlərin digər ixtirasını, yəni çapı qəbul etmək üçün 
nüfuzlu fəqihlərin icazəsi lazım gəlirdi. Çap olunmuş kitablardan 
istifadə etmək, dinlə yaxın olan mədrəsə həyatında tam çevriliş 
əmələ gətirirdi». Bu isə ruhaniləri razı sala bilməzdi.  

Belə bir mürəkkəb dövrdə və məkanda - 1888-ci ildə Təbriz 
şəhərində ilk üsuli-cədid məktəbi fəaliyyətə başlamışdı. Bu mək-
təbin yaradıcısı Mirzə Həsən Rüşdiyyə idi. Kim idi Rüşdiyyə? 

Dövrünün M.F.Axundzadə, İ.Marağayi kimi tanınmış ziyalı-
larının yaşadığı ölkədə təhsilin geriliyi ilə bağlı söylədikləri fikir 
ətrafında daim düşünən Mirzə Həsəni üstəlik «Əxtər» adlı nüfuz-
lu mühacir qəzetində gedən bir məqalədə yazılanlar qəti addımlar 
atmağa sövq etmişdi. İstanbulda Azərbaycan türklərinin çıxardığı 
qəzet yazmışdı ki: «Avropada hər min nəfərdən on nəfəri sa-
vadsız, İranda isə hər min nəfərdən on nəfəri savadlıdır. Bu nöq-
san əlifbanın çətinliyi və tədris üsulundakı qüsurlardan irəli gə-
lir… İranda da avropasayağı məktəblər olmalıdır».  

Bəhs etdiyimiz «Əxtər» qəzeti çox sonralar 1894-cü ilin 33-
cü sayında belə yazacaqdı; «Mirzə Həsənin«Rüşdiyyeyi-müzəffə-
riyyə» məktəbi qısa müddət ərzində «yaxşı metodlu və intizamlı» 
bir məktəb kimi Təbrizdə, eləcə də Qafqazda şöhrət qazandı. Qa-
hirədə çıxan «Çehre noma» qəzeti isə ondan 12 il sonra ilk səhi-
fəsində M.H.Rüşdiyyənin portretinin altında bu sözləri qeyd edə-
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cəkdi: «İranda məktəb açmış birinci böyük şəxsiyyət Rüşdiy-
yədir».  

Fikrində qəti olan Həsən ata-anasından xeyir-dua alandan 
sonra Osmanlı dövlətinə yollanır. Orada fəaliyyət göstərən Rüş-
diyyə məktəbləri diqqətini çəkdiyindən özünə Rüşdiyyə təxəllü-
sünü götürür. İstanbul və o dövrdə Osmanlı ərazisinə aid olan 
Beyrut və digər şəhərlərin təhsil sistemi ilə yaxından maraqlanır. 
1880-ci ildə daxil olduğu Beyrut şəhərindəki Darül-müəllimində 
(Pedaqoji Universitet) təhsil aldığı zaman üsuli-cədid məktəblə-
rinin təsis olunması və idarə edilməsi prosesi haqqında ətraflı mə-
lumatlar əldə edir, eyni zamanda əlifbanın asan və yeni üsul ilə 
tədrisini öyrənir. İki il Beyrutdatürk ziyalılarından dərs aldıqdan 
sonra Türkiyəyə qayıdır. İstanbulun elm, maarif və mədəniyyətlə 
zəngin mühiti onda maarifçilik ideyalarının yaranmasında və in-
kişafında böyük rol oynayır.  

İrana dönmək istəsə də, orada özünə həmfikir tapmadığı 
üçün Azərbaycanın tarixi şəhərlərindən olan İrəvana gedir. O, 
əldə etdiyi nəzəri bilikləri həyata tətbiq etməyi bacarmaq üçün 
şəxsən təcrübə dövrü keçirmək məqsədi ilə 1883-cü ildə İrəvanda 
yaşayan qardaşı Mirzə Əlinin köməyilə yerli müsəlmanlar üçün 
müasir tipli məktəb açır. Qeyd etmək yerinə düşər ki, XIX əsrin 
ikinci yarısında Qafqazda başlamış maarif intibahı Cənubi Azər-
baycan ziyalılarının da diqqətini çəkmişdi. İsmayıl Kazımzadə və 
Mirzə Kazım Əsgərzadənin Həsən Rüşdiyyədən öncəİrəvanda aç-
dıqları yeni üsullu anadilli məktəblər bu prosesdə Cənubi Azər-
baycan ziyalılarının da iştirakını təsdiq edirdi.  

Rüşdiyyənin maarif sahəsindəki fəaliyyəti Zaqafqaziya ma-
arif idarəsinin diqqətini çəkmişdi. Dövlət idarələrinə savadlı və 
yerli kadrlar hazırlamaq istəyən Çar hökuməti Rüşdiyyəni müka-
fatlandırmış və ona maddi yardım göstərmişdir. İran şahı Nəsi-
rəddin şah Qacar çar Rusiyasına səfəri əsnasında İrəvanda olar-
kən, bu təhsil ocağını ziyarət etmişdi.  

Uğurlu pedaqoji fəaliyyətinə baxmayaraq, Mirzə Həsən Rüş-
diyyə İrəvanda çox qalmır. Rüşdiyyə İrəvanda açdığı məktəbi 
1888-ci ildə tərk edərək Təbrizə gəlir.  
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Təbrizdə «Mədreseye Rüşdiyyə» adlı ana dilində ilk məktəbi 
açır. Lakin Rüşdiyyənin təlim metodlarının İslami prinsiplərə uy-
ğun gəlmədiyini iddia edən din xadimləri məktəbi bağlamaq əm-
rini verirlər. O, məktəbi yenidən açmağa dəfələrlə cəhd etsə də 
mümkün olmur, 1893-cü ildə məktəbi şəhərin Şeşgilan məhəlləsi-
nə köçürür və adını o dövrdə Nəsirəddin şah Qacarın oğlu, Azər-
baycan vilayətinin hakimi (valisi) olan Müzəffərəddinin şərəfinə 
«Rüşdiyyəyi-Müzəffəriyyə» qoyur. Rüşdiyyənin açdığı yeni üsul-
lu məktəbin ən böyük əhəmiyyəti ondan ibarət idi ki, burada 
savad təlimi ana dilində aparılırdı. Cənubi Azərbaycanın məktəb 
tarixində «Rüşdiyyeye Müzəffəriyyə» Səfəvilər dövründən sonra 
ana dilində olan ilk türk dilli məktəb idi. 1895-ci ildə Rüşdiyyə 
məktəbinin 200-dən çox şagirdi olmuşdur və bunların yarıdan 
çoxu yoxsulların uşaqları olduğundan pulsuz təhsil almışdılar.  

Rüşdiyyə türk və fars dillərində 27 kitab yazmışdı. Bunların 
içərisində dərsliklər çoxluq təşkil edirdi. O, 1894-cü ildə ana di-
lində ilk dərslik kitabını Təbrizdə çap etdirmişdir. Bu kitab «Və-
tən dili» adlanırdı. «Vətən dili»türk dili üzrə səs üsulu əsasında 
tərtib edilərək Cənubi Azərbaycanda çap edilmiş ilk əlifba dərs-
liyidir.  

Rüşdiyyədən öncə «Vətən dili» adlı dərslik kitabı şamaxılı 
A.O.Çernyavski ( 1840-1897) tərəfindən yazılmış və Tiflisdə çap 
edilmişdir. Əsəd Yəqubi, Fikrət Seyidov və Səməd Niknam kimi 
M.H.Rüşdiyyəni ilk araşdırmaya cəlb edən tədqiqatçıların yazdıq-
larına əsaslanıb söyləyə bilərik ki, M.H.Rüşdiyyə hələ 80-ci 
illərdə İrəvanda olarkən həmin müddətdə bir neçə dəfə çap olun-
muş «Vətən dili» dərsliyi ilə tanış olmuş və dərsliyi tərtib edərkən 
ondan bəhrələnmişdi. M.Tərbiyyət «Daneşməndane Azərbaycan» 
kitabında yazırdı ki, «Rüşdiyyə vətən dili» dərsliyində Mirzə Fə-
təli Axundovun əlifba haqqındakı fikirlərindən də faydalanmışdır.  

Həsən Rüşdiyyə 1897-ci ilədək Təbrizdə yeni üsulda doqquz 
məktəb açsa da, xalqı cəhalətdə saxlamaq istəyən qüvvələr onu 
incitmiş, açdığı məktəbləri gah bağlamış, gah da qarət etmiş və 
digər müxtəlif vasitələrlə ona ciddi təzyiqlər göstərmişdi. Bu fit-
nəkar qəsdlər zamanı məktəblilərdən ölən və yaralananlar da ol-
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muşdu. Hətta Rüşdiyyə özü də bir neçə dəfə ağır yaralanmışdı. 
Lakin yenə də narazı qalan din xadimləri Rüşdiyyədən əl çəkmə-
yib onu öldürməyə, məktəblərini isə bağlamağa çalışırdılar və 
ona qarşı fitva verdilər. Mürtəce qüvvələrinin Rüşdiyyə məktəbi-
nə olan ciddi təzyiqlər bu məktəbin heç də türk dilli olmasına gö-
rə deyildi. Onlar bütövlükdə çağdaş üsulla idarə olunan məktəbə 
qarşı çıxırdılar.  

1896-cı ildə Nəsirəddin şahın oğlu 43 yaşlı Müzəffərəddin 
taxta çıxdı. Yaxın Şərq tarixində ilk dəfə konstitusiyalı quruluşa 
imza atan Müzəffərəddin tərəqqiyə meyilliyi ilə seçilirdi. Mirzə 
Əli xan Əminüddövləni sədrəzəm (baş nazir) təyin etdi. Əminüd-
dövlə Azərbaycan hakimi olduğu zaman Rüşdiyyənin gördüyü 
işləri təqdir və müdafiə edirdi. Onun Tehrana çağırılması Təbriz 
mürtəcelərinin Rüşdiyyəyə qarşı olan fitnəkar hücumlarını daha 
da alovlandırdı. Bu sıxıntılı günlərdə Rüşdiyyə yenə də Əmi-
nüddövlə tərəfindən müdafiə olundu. Sədrəzəm onu Müzəffərəd-
din şahın əmrilə Tehranda üsuli-cədid məktəbi açmağa dəvət etdi. 
Bu dəvət ilə Rüşdiyyə apardığı maarifçilik mücadiləsinin yeni 
mərhələsinə qədəm qoydu. Rüşdiyyə Təbrizi tərk edib Tehrana 
köçməli oldu. O, Tehrandakı pedaqoji fəaliyyətinə başladığı za-
man Mirzə Nəsrulla Məlikül-mütəkəllimin, Yəhya Dövlətabadi 
və Şeyx Mehdi Kaşani kimi maarifçi ziyalılarla əməkdaşlıq edir-
di.  

Tehranda hökumətin köməkliyilə həm paytaxtda, həm də bir 
sıra böyük şəhərlərdə oğlan və qızlar üçün Rüşdiyyə məktəblərini 
açmağa başlayır. 1898-ci ildə təşkil edilən Maarif Əncüməni və 
Ali Maarif Şurası yaradıcılarından olan Həsən Rüşdiyyənin tədris 
metodu artıq özünü doğrultmuşdu.  

Rüşdiyyənin açdığı məktəb İran maarifi tarixində ilk yeni 
üsullu məktəb idi. Bu təhsil ocağı müasir məktəb atributlarını xa-
tırladan yazı lövhəsi, parta və başqa ləvazimatlarla təchiz olun-
muşdu. Çubuq və falaqqa ilə cəzalandırılmaya son qoyulmuş, tə-
nəffüslər zəng vasitəsi ilə elan olunmuşdu ki, bunlar tək Azər-
baycanda yox, bütün İran maarifi tarixində yeni təşəbbüslər idi. 
Ən əsası isə orada əlifbanı yeni metodla – tez və asan öyrənməyə 
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imkan verən sovti üsulla (səsləndirmə –P.M.) tədris edirdilər. 
«İran maarifinin atası» sayılan M.H.Rüşdiyyənin öz xalqı qarşı-
sında ən böyük xidmətlərindən biri də müasir bilikləri və ana 
dilini təbliğ edən bir çox dərsliklər – «Ana dili», «Vətən dili» 
dərsliklərini yaratması idi. Bu dərsliklərin səhifələrini həcmcə 
kiçik, məzmunca dərin nəsr və şeir parçaları bəzəmişdi.  

Təbrizdə çap olunan «Vətən dili» kitabı ilk dərslik kitabı 
olmaqla yanaşı, həm də çox mükəmməl idi. Sadə və aydın dildə 
yazılan bu dərslik onu qavramaqda məktəblilər üçün heç bir 
çətinlik yaratmır və sövti üsulu ilə ərəb əlifbasının öyrənilməsini 
xeyli asanlaşdırırdı. Altı ay ərzində yazıb-oxumağı öyrədən bu 
dərslik Cənubi Azərbaycanda geniş yayılmışdı.  

Lakin bir qədər sonra Tehranda açdığı yeni üsullu məktəblə-
rin sərbəst fəaliyyətinə imkan verilməmişdi. Mürtəce qüvvələr 
Tehranda da öz işini görürdü. 1898-ci ilin iyul ayında yeni ma-
arifçi hərəkatın hamisi olan Əminüddövlə sədrəzəm vəzifəsindən 
kənarlaşdırıldı. Bu hadisə Rüşdiyyə və digər maarifpərvər ziyalı-
ların vəziyyətini pisləşdirdi. Əgər əvvəllər fitnəkar qüvvələr mür-
təce ruhanilərdən ibarət idisə, indi onlara saray məmurları da qo-
şulmuşdu. Bu təhlükəli vəziyyətdən qurtulmaq üçün Rüşdiyyə 
vətəni tərk edib, 1900-cü ildə Məkkə, Şam şəhərlərinə, Misirə və 
Qafqaza üz tutmuşdu.  

M.H.Rüşdiyyə Məşrutə hərəkatı dövründə Tehrana qayıdıb, 
ictimai və elmi-pedaqoji fəaliyyətini davam etdirmişdi. Daha 
sonra Tehranda da yenidən «Rüşdiyyə» məktəbini açmış, «Əncü-
məni tənviri əfkar» cəmiyyəti qurmuşdu. O bu dövrdə maariflən-
dirici məqalələrlə yanaşı, uşaq şeirləri də yazmışdı.  

M.H.Rüşdiyyə mütərəqqi və bacarıqlı ziyalıları öz ətrafında 
birləşdirməyə nail olmuşdu. «Rüşdiyyə» milli məktəbi dəfələrlə 
mürtəce qüvvələrin təqibinə və zorakılığına məruz qalıb bağlandı. 
Lakin M.H.Rüşdiyyənin səmərəli fəaliyyətinin məntiqi nəticəsi 
olaraq X1X əsrin axırlarında o məktəbin müəllimlərindən Hüseyn 
Təbibzadə «Kamal», Mirzə Rza Səhafzadə «Pərvəriş» və Mirzə 
Əhməd «Bəsirət» kimi yeni üsulla məktəbləri təsis etdilər. Bu 
məktəblərdə dünyəvi elmlərə üstünlük verilirdi. Məktəblərdə 
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Mirzə Hüseyn Kamal, Seyid Hüseyn xan Ədalət, Mirzə Məhəm-
mədəli xan Tərbiyət, Seyid Məhəmməd Şəbüstəri, Seyid Həsən 
Tağızadə kimi görkəmli ziyalılar dərs deyirdilər.  

Bunu da xatırlatmaq yerinə düşər ki, XIX əsrin II yarısında 
İranda, Böyük Britaniya, Rusiya, Fransa, ABŞ kimi bir çox xarici 
ölkələrin missiyaları fəaliyyətə başlamışdı: ingilis-katolik və 
bantist, fransız-katolik, rus-pravoslav, amerikan presviterion və s.  

Fransız tədqiqatçısı T.Villmoren yazırdı ki, Avropa döv-
lətlərinin bir çoxu xristian-missionerləri öz təsirlərinin başqa 
ölkələrdə təbliğatçıları olmağı məcbur edirdilər. Bu təsirin xalq 
arasında yayılması yollarından biri məktəblərin yaradılması idi.  

Missionerlərin fəaliyyəti əsasən xarici dövlətlərin mövqeyini 
İranda möhkəmlənməsinə, əhali arasında möhkəm dayaq yarat-
mağa yönəlmişdi ki, bu da ölkənin gələcəkdə əsarət altına alınma-
sını asanlaşdırırdı. Belə bir dolaşıq zamanda və olaylarla qarışıq 
məkanda hər şeyə rəğmən yerli, müasir üslublu Rüşdiyyə mək-
təblərinin açılması çox yerinə düşmüşdü.  

M.H.Rüşdiyyə də ayrı-ayrı vaxtlarda Tehranda «Məktəb» və 
«Tehran» adlı qəzetləri nəşr etdirmişdi. «Məktəb» və «Tehran» 
qəzetlərində maarifçilik ideyaları, elmi-metodiki tövsiyə və təlim 
üsulu barədə məqalələr yazır, eyni zamanda mövcud rejimin 
çatışmazlıqlarını ifşa edirdi. Mətbuatdakı radikal mövqeyi onun 
həbsi və Xorasan əyalətinə sürgün olunması ilə nəticələnmişdi.  

Rüşdiyyə haqda geniş məlumata 1944-45-ci illərdə çap edil-
miş Azərbaycan mətbuatında rast gəlmək olar. 1324-cü il mehr 
ayının 2-si və 16-sı Seyid Cəfər Pişəvəri Rüşdiyyə haqda iki yazı 
yazmışdır. Pişəvəri «Azərbaycanın böyük xalq və maarif xadimi» 
başlıqlı məqaləsində yazır: «Yüz ilə yaxın ömrünü maarif yolun-
da, azadlıq yolunda, nadanlıq və cəhalət əleyhinə mübarizə işinə 
sərf etmiş olan qocaman müəllim, mərhum Hacı Mirzə Həsən 
Rüşdiyyə Azərbaycan millətinin fəxr edəcəyi ən parlaq və tarixi 
simalardan biridir. Rüşdiyyə Azərbaycan xalqının ən böyük xalq 
və maarif xadimidir. O yaxşı bilirdi ki, hər xalqın tərəqqisi onun 
mədəni-maarif səviyyəsinin tərəqqisi üçün şərait və vəsaitin 
olmasından asılıdır. Məhz buna görə də o, bu şəraiti yaratmaq və 
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lazımı vəsaiti əldə etmək uğrunda var qüvvəsiylə çalışmışdır». Pi-
şəvəri həmin ilin mehr ayının 16-sı Azərbaycan qəzetində «Vətən 
dili» Azərbaycan dilində birinci dərs kitabına dair «yazısında 
yazır «Vətən dili» ana dili deməkdir. Böyük maarifpərvər bu 
kitabı yazarkən həqiqi bir rəvanşünas kimi uşaqların yaş səviy-
yəsini, qəlbini və əhval-ruhiyyəsini nəzərə alaraq, onun idrak 
qabiliyyətinə müvafiq sürətdə hekayə və misallar tərtib etmişdir».  

Mirzə Həsən Rüşdiyyə bəhs etdiyimiz «Vətən dili» kitabın-
dan başqa türk (Azərbaycan) və fars dillərində də bir çox əsər-
lərin müəllifidir. Daha çox didaktik üslubda yazdığı «Bədayətüt-
təlim», «Kifayətüt-təlim», «Nehayətüt-təlim», «Təkmelətüs-
sərf», «Ana dili», «Əlifbayi-Rüşdiyyə», «Üsuli-əqaid və ya ittiha-
di-bəşər» və digər əsərləri bütün İranda oxunur və bir çox mək-
təblərdə dərs vəsaiti kimi istifadə olunurdu. Bu əsərlər Cənubi 
Azərbaycanda realist – maarifçi Cənubi Azərbaycan nəsrinin ya-
ranmasına zəmin yaradan mənbələrdən idi.  

Rüşdiyyənin ən böyük xidmətlərindən biri də qadın azadlığı 
və qadın təhsili uğrunda mübarizə aparıb qızlar məktəbi açması, 
korlar üçün yeni oxumaq üsulu ixtira edib, onlar üçün də məktəb 
təsis etməsi idi. Böyük pedaqoqvə ictimai xadim Mirzə Həsən 
Rüşdiyyə 1944-cü ildə 97 yaşında Qum şəhərində vəfat etmişdir.  

 
«Bütöv Azərbaycan» qəzeti, 

6-12 noyabr 2014 
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İranda yeni şeirin öncülü – təbrizli Tağı Rüfət 
 
Təbrizli Tağı Rüfət ədəbi çalışmaları və xidmətləri ilə İranda 

ədəbiyyatın həm formasında, həm də məzmununda yenilik yarat-
mağa nail olmuşdur. Bununla da o, farsca «şere –nou» nun lideri, 
İranda «yeni şeirin öncülü» olaraq qəbul edilmişdir.  

Tağı Rüfət 1890-cı ildə Təbrizdə doğulub. Təhsilini əvvəlcə 
Təbrizdə alır. Sonralar atası Ağa Məhəmməd Təbrizi onu təhsilini 
davam etdirmək üçün İstanbula göndərir. Türkiyədə olarkən İs-
tanbul türkcəsini və fransız dilini mükəmməl öyrənir. Aradan bir 
az keçəndən sonra gənc Rüfət fars dilində olduğu kimi türk və 
fransız dillərində də şeirlər yazır. Tağı Rüfət Türkiyənin Trabzon 
şəhərində iranlı uşaqların təhsil aldığı «Nasiri» məktəbində bir 
neçə il müdir işləyir. Bununla yanaşı, fransız məktəbində müəllim 
kimi çalışırdı. O, Paris mətbuatında ədəbi və siyasi məqalələr ilə 
çıxış edirdi və Trabzonda fransız konsulluğu tərəfindən Fransa 
hökumətinin göndərdiyi fəxri medalla təltif edilmişdi.  

Birinci Dünya müharibəsi başlayanda isə yenidən vətənə 
qayıdır və Təbriz məktəblərində fransız dilindən dərs deyir, 
müəllimlik fəaliyyətini davam etdirirdi. Bu dövrdə onu xalqının 
gələcəyi çox düşündürürdü.  

 Tarixdən məlum olduğu kimi, 1918-ci ilin aprelində Cənubi 
Azərbaycana türk hərbi hissələri daxil olmuşdu. Qeyd etmək 
yerinə düşər ki, 1918-ci ilin əvvəllərində rus ordusunun Cənubi 
Azərbaycanı istila etməsindən istifadə edən erməni quldurları 
hərbi ordu təşkil edib Maku, Xoy və Urmiya şəhərlərində soyqı-
rım törətmişdilər. Tağı Rüfəthəmin günlərdə ürək ağrısı ilə yazdı-
ğı «Novruz və kəndli» şeirində Urmiyadakı soyqırıma işarə 
edirdi; 

 
Novruz, yadımdadır Urmiyyədə,  
Cəmşid bayramında coşdu cəmiyyət,  
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Azuş kəndliləri tutuldu dərdə,  
Neynəvadakı tək qırıldı millət.  

 
Ermənilərin Urmiyədə törətdikləri vəhşiliklərin heç zaman 

acı xatirələrdən silinməyəcəyini qeyd edən tarixçi Əhməd Kəs-
rəvi yazırdı ki, «əhali aylarla əzab-əziyyət çəkdikdən sonra Os-
manlı Ordusunun gəlməsi ilə özlərini azad hiss edib, qadınlar və 
kişilər şəhərdən kənara çıxıb, Osmanlı Ordusunu qarşıladılar. Öz-
ləri bilmirdilər, ağlasınlar, ya sevinsinlər».  

Türklər qətillərə və habelə ölkədəki sol qüvvələr tərəfindən 
varlı və hakim dairələrin evlərinin yağmalanmasına son qoydular.  

Türklərin gəlişi ilə vilayətdə milli əhval-ruhiyyəli dairələrin 
fəaliyyəti canlanmışdı. Təbrizdə və Urmiyada türklər islamçı təş-
kilat olan «İttihadi-islam»ın şöbəsini yaratmışdılar. Onlar həm-
çinin Azərbaycan dilində «Azərbaycan» qəzetinin nəşrini təşkil 
etmişdilər. Qəzetin redaktoru gənc müəllim, şair, təbrizli Tağı 
Rüfət idi. Qəzet türkçülük ideyasının təbliğinə xidmət edirdi. Bu 
mətbu orqanın səhifələrində türklər, farslar, İran və Turan, Azər-
baycanın qədimdən türk ölkəsi olması haqqında yazılar dərc edi-
lirdi.  

Urmiya şəhərində isə tədrisin Azərbaycan türkcəsində aparıl-
dığı məktəblər açılmışdı. Məktəbdə şəhərin savadlı ziyalıları və 
türk zabitləri dərs deyirdilər. Məktəbdə Urmiya uşaqları və gənc-
lərinə onların türk olduqları təlqin edilir, fars dili xarici dil kimi 
tədris edilirdi. Təbrizdə nəşr edilən «Azərbaycan» qəzeti və Ur-
miyadakı türk məktəbi türk birliyi ideologiyasının yayıçıları və 
Azərbaycanın türkçülük əsasında milli şüurunun dərinləşməsi və 
genişlənməsi vasitəsi idi .  

Təbrizin Məhəmədiyyə mədrəsəsində müəllim işləyən Tağı 
Rüfət haqda həmin məktəbdə oxuyan tanınmış şair Həbib Sahir 
sonralar yazırdı ki «Bir gün səhər sinfimizə İstanbulda ali təhsil 
alan, başına «gənc türklər»ə məxsus börk qoyan, boynuna rəngli 
fokul bağlayan, əyninə gözəl qara paltar geymiş gənc bir müəllim 
varid oldu. O, fars şeirində yenilik yaratmış Tağı Rüfət idi. 
…Məktəbdəki gənc şairlər artıq qəsidə və mədhiyyələri buraxıb 
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əruz vəznində sərvəti finun ədəbiyyatı üslubunda lirik və ictimai 
şeirlər yazmağa başladılar. Mən də onlara qoşulub, farsca, gah da 
türkçə yeni üsulda şeirlər yazdım…» 

Tağı Rüfət haqda Sahir onu da qeyd edirdi ki, «biz sonralar 
bildik ki, bizim gənc müəllimimiz həm də şair imiş. O, İranda 
yeni şeirin bünövrəsini qoydu, getdi və unuduldu.  

Sahir qələmə aldığı «Xatirə» əsərində «yeni şeirin elçisini» 
xatırladıb yazırdı; 

 
O, əkdiyi ağac oymağında,  
Çiçək açır bu gün Şiraz bağında 
Yeni şeirin lap güllənən çağında 
Kimsə deməz Tağı Rüfət kim imiş 
Şeiri yazan dərin hikmət kim imiş.  

 
Tağı Rüfətin tələbələri şairin şeirin forma və məzmununda 

yaratdığı yenilikdən, yenilikçi fikir və düşüncələrindən ilham ala-
raq, «Əncüməni-Rüfət» qəzetini yayımlayırlar. «Əncüməni-Rü-
fət»də şairin sevimli tələbələri Məhəmməd Xürrəm, Həbib Sahir, 
Tağı Bərgüzar, Yəhya Ariyanpur daha çox fəallıq göstərir, hətta 
yeni «Ədəb» qəzetini də buraxırdılar.  

Tağı Rüfət istedadlı şair olmaqla yanaşı, görkəmli ədəbiy-
yatşünas və jurnalist idi.  

Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin redaktorluğu ilə çıxan «Tə-
cəddüd» qəzetində əməkdaşlıq edən T.Rüfət Təbrizi sonardan qə-
zetin redaktoru vəzifəsində işləyir. Eyni zamanda demokratik hə-
rəkatın başçısı Ş.M.Xiyabaninin yaxın köməkçisi və həmkarı 
olur. Bu ona geniş imkanlar yaradır. O, «Təcəddüd»də, «Azad-
istan» jurnalında açıq imza ilə və ya «Femina» təxəllüsü ilə dərc 
etdirdiyi şeirləri, eyni zamanda dərin məzmunlu məqalələri ilə 
milli-azadlıq hərəkatına yaxından kömək göstərir.  

O illərdə Təbrizdə Gənclər Təşkilatının orqanı kimi nəşr edi-
lən «Azadistan» jurnalı ayda iki dəfə çıxır, yazı və illüstrasiyalar 
16 səhifədə yerləşdirilirdi. Öz səhifələrində mədəniyyət, anadilli 
ədəbiyyat, istiqlal məsələlərinə geniş yer ayırırdı. Həmçinin qadın 
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azadlığı, təlim-tərbiyə üsulları haqda elmi və fəlsəfi yazılar çap 
edirdi.  

Jurnalın redaktoru Tağı Rüfət idi. Tağı Rüfət İranda poezi-
yanı mətn, forma, üslub və dil cəhətdən yeniləşdirmək haqqında 
«Təcəddüd» və «Azadistan»da bir-birinin ardınca məqalələr 
yazıb dərc etdirirdi.  

Rüfət Təbrizi şeirin köhnəlmiş formalarını saxlayan, hər cür 
yeniliyə qarşı çıxan mühafizəkarlara, xüsusən Məhəmməd Tahir 
Baharın başçılıq etdiyi «Daneşkəde» ədəbi jurnalının mövqeyinə 
qarşı kəskin mübarizə aparır, işlədiyi «Təcəddüd» qəzetində və 
«Azadistan» jurnalında «Daneşkəde» jurnalı ilə elmi-ədəbi mü-
bahisə edirdi.  

Poetik yaradıcılıqda XX əsrin zövq və tələblərini 800-1000 il 
bundan əvvələ aparıb çıxarmaq istəyən daneşkədeçilərə müra-
ciətlə Tağı Rüfət yazırdı: «Siz, XX əsrin sistemi ilə Təxte Cəm-
şidin uçuqlarını yamayıb bitişdirə bilməyəcəksiniz, bunun üçün 
siz yenidən həmin dövrə, həmin üsluba qayıtmalısınız, ən yaxşı 
halda siz ancaq keçmişi təqlid edəcəksiniz, halbuki şair orijinal 
olmalıdır, təqlidçi yox. Siz dünən üçün deyil, sabah üçün şeir 
yazın, bədii əsərlər yaradın».  

Rüfət Təbrizi ədəbiyyatın yeniləşməsini xalqın ictimai fəa-
liyyətinin bir hissəsi hesab edir və göstərir ki, ədəbiyyatın yeni-
ləşməsi ədəbi inqilabdır, ədəbi inqilab isə bir xalqın ictimai-siyasi 
əhvali-ruhiyyəsi, onun fəaliyyəti ilə sıx surətdə əlaqədardır.  

Tağı Rüfət «ədəbiyyatın yeniləşməsi» deyəndə bayağı yeni-
ləşməni, yeni mövzu və ideyaların köhnə forma, üslub və çeynən-
miş bədii ifadə vasitələri ilə tərənnümünü nəzərdə tutmurdu. 
Məşrutə hərəkatı ilə ədəbiyyata, xüsusilə poeziyaya gəlmiş yeni 
fikirlərin tərənnümü yeni üslub, yeni forma, yeni bədii ifadə 
vasitələri tələb edirdi.  

Tağı Rüfət yazırdı: «Bizim ədəbiyyatımız özünün başlıca və-
zifələrindən, öz mənbəyindən uzaqdüşmüş, kiçik və xırda məsə-
lələrin tərənnümündə donub qalmışdır. Ədəbiyyatımızın qarşısın-
da durğunluğu qoruyub saxlamağa çalışan bir sədd çəkilmişdir. 
Bizim vəzifəmiz həmin səddə və donuqluğa zərbə endirib onu 
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dağıtmaqdan, ədəbiyyatımızı əsarət zəncirindən qurtarmaqdan 
ibarətdir».  

T.Rüfət Modernistlərin (Yenilikçi) Bəyanatını da nəşr etdir-
miş, yenilikçi şairlərin məqsəd və vəzifələrinin nədən ibarət oldu-
ğunu müəyyənləşdirmişdi: «Əziz yoldaşlar, biz ədəbi inqilabın 
çətin vaxtlarını yaşayırıq. Bizim istədiklərimiz heç də düşüncə və 
incəsənət dünyasında, ədəbiyyatda müasir eranı yaratmaqdan az 
deyil. Köhnəlmiş lakin, hələ də üstün olan statusu dəyişərək yeni 
müasir status ilə əvəz etmək... Dil insanın fikir və hisslərini ifadə 
etmək üçün alətdir. Əgər biz iddia edə biləriksə ki, insan fikirləri 
və hissləri eralar ərzində heç bir dəyişikliyi qəbul etmir, onda dil 
dəyişikliyi də yararsız ola bilər. Aydındır ki, intellektual və 
perspektual müasirlik ədəbi müasirliyi tələb edir».  

Tağı Rüfət həmkarı və məsləkdaşı Şeyx Məhəmməd Xiya-
bani kimi qadın azadlığı məsələlərinə yaradıcılığında geniş yer 
verirdi. Tağı Rüfət qadınların acınacaqlı durumunu «Qadınlara 
xitab» adlı şerində açıqlayıb yazırdı; 

 
Sənə Zöhrə, Ay, Günəş  
ad qoydular cahanda,  
Ancaq özün dünyada  
bir gün görə bilmədin.  
Sən bu zülmət ölkədə,  
bu qaniçən dövranda,  
Ürəyincə sevinib,  
bir doyunca gülmədin.  

 
Novruz bayramına həsr etdiyi şeiri şairin bayram ovqatından 

xəbər verir: 
 

Novruz bayramıdır, bahar nəsimi,  
Gecəli, gündüzlü gül ətri yayır.  
Təbiət sevinir bir uşaq kimi,  
Gecə ay, gündüzlər günəş parlayır.  
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Tağı Rüfət 90 il öncə «Təcəddüd» qəzetindəyazdığı «Təkrar 
və təshih» adlı məqaləsində bu gün yaşadığımız hüquqi dövlətdə 
çox aktual olan məsələdən – seçkinin əhəmiyyətindən və onun hər 
bir vətəndaşın ictimai-siyasi müqəddəratında oynadığı rolundan 
danışaraq yazırdı: «Öz seçəcəyimiz şəxsə məcburi olaraq verdiyi-
miz rəy bizim azadlığımızın sərhədini məhdudlaşdıracaqdır, yəni 
səsimizi verib qurtardıqdan sonra azadlığımız da müstəqim mülkiy-
yətimizdən çıxır; yəni güllə atıldı və onu qaytarmaq mümkün de-
yildir. Əziz vətənimizin həyatı və ya ölümü o bir səsə bağlıdır…».  

Yazıdan görüdüyü kimi T.Rüfət əhalini səsvermədə həddin-
dən artıq ayıq və sayıq olmağa çağırırdı.  

Yazının əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi tanınmış şair Həbib 
Sahir məktəbdə fransız dili müəllimi olmuş Tağı Rüfət haqqında 
yazırdı ki: «biz sonralar bildik ki, bizim gənc müəllimimiz həm 
də şair idi, o, İranda yeni şeirin bünövrəsini qoydu və getdi… 
İkinci dünya savaşı başlayarkən Nima Yuşic adlı bir gənc ma-
zandaranlı şair farsca azad şeir yazmağa başladı. Əfsuslar olsun 
ki, hələ bir çoxları Tağı Rüfəti deyil, Nima Yuşici yeni şeirin 
elçisi sayırlar. Uzun illər Güneydə Yazarlar Birliyinə rəhbərlik 
edən tək şair deyil, həm də tənqidçi, publisist və tərcüməçi kimi 
tanınan Həbib Sahirin hələ ötən əsrin ortalarında söylədiyi və bu 
gündə bir çox şərqşünas alimlərin mübahisə obyektinə çevrildiyi 
bu fikir öz aktuallığını saxlayır.  

Xatırlamaq yerinə düşər ki, Türkiyədə təhsil alan və çağdaş 
türk ədəbiyyatının pərəstişkarı olub, o cümlədən «Sərvəti-fünun» 
ədəbi məktəbinin İranda davamçısı olan Tağı Rüfət həm forma, 
həm də məzmun cəhətdən yeniləşdirmək, dili sadələşdirmək, 
Şərq motivlərini və poetik sistemini dəyişdirmək və s. kimi ədəbi 
məramı qarşısına məqsəd qoymuşdu. Çalışdığı «Təcəddüd» qə-
zetində özünə həmfikir və məsləkdaşlar tapmışdı.  

Qəzetlə yaxından əməkdaşlıq edib, yazdıqları şerlərlə müntə-
zəm çıxış edən Cəfər Xamneyi, Şəms xanım Kəsmai və başqaları 
idi. C. Xamneyi ali təhsilini Fransada, Şəms xanım isə Rusiyada 
almışdı. Sözsüz ki, onların təhsil aldığı ölkələrdəki ədəbi mühit 
bu iki istedadlı gəncin sonrakı yaradıcılığında dərin iz qoymuşdu. 
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İstər Tağı Rüfətin, istərsə də Cəfər Xamneyi və Şəms Kəsmainin 
yazdıqları şeirlərin forması ancaq İran poeziya üçün yeni idi. 
Təəssüf ki, Tağı Rüfətin və onun bu qələmdaşlarının 1917-1921-
ci illərdə «Təcəddüd» və «Azadistan» kimi mətbu orqanları 
vasitəsilə Cənubi Azərbaycana, eləcə də İrana gətirdikləri ədəbi 
yenilik - «yeni şeir», 15-17 il sonra meydana çıxan Nima Yuşicin 
adına çıxarılır. Amma 1960-cı illərdən sonra bu fikirlə razılaşma-
yanların sayı artdı. Məsələn, 1966-cı ildə çıxan «Cəhane-nou» 
jurnalının 4 və 5-ci saylarında, Səid Nəfisi kimi görkəmli İran 
ədəbiyyatşünasının dəfələrlə İran Yazıçılar Birliyində «yeni 
şeirin» yaradıcısının qətiyyətlə Tağı Rüfət olduğunu bildiriblər.  

Cənubi Azərbaycan şairlərinin fars poeziyasına gətirdikləri 
bu yeniliklər söz yox ki, əlaqəsiz və mücərrəd deyildi və bu ye-
niliklər Avropa ölkələrində XIX əsrdən başlayaraq davam edib 
gələn ədəbi yeniləşmə prosesinin nəticəsi idi.  

Beləliklə, İranda yeni şeirin təməli «Təcəddüd» qəzetinin 
ətrafına toplaşan Tağı Rüfətlə yanaşı, Cəfər Xamneyi, Şəms 
Kəsmai kimi Azərbaycan şairləri tərəfindən qoyulmuşdur.  

 Türkiyədə təhsil alıb, İstanbulun ədəbi mühitində formalaş-
mış, dərs dediyi mədrəsələrdə Türkiyədəki yeni ədəbi cərəyanları 
yaradıcılığında əks etdirən, həm türk, həm də farsca yeni üslublu 
şeirlər yazmağa sövq edən Tağı Rüfətin özünün də türkcə şeirlər 
yazması istisna deyil. Araşdırma zamanı «Təcəddüd» qəzetinin 
saylarından birində bir türkcə yazılmış şeirə rast gəldim. Dü-
şünürük ki, şeirin müəllifinin Tağı Rüfət olduğunu güman etmək 
olar. (Bunu tədqiqatçıların öhdəsinə buraxaq) Şeirin adı «Azər-
baycan himni»dir; 

 
Yetdi yenə iqbalımız 
Hasil oldu amalımız,  
Nə rövşən istiqbalımız! 
Yaşasın hürriyyət!. .  
Qardaşlarım, qeyrət edin,  
Təhsil üçün himmət edin,  
Kəsbü şərəf rüfət edin,    
Yaşasın hürriyyət!..  
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Şeirdəki bir sıra qəliz misraları nəzərə almasaq, demək olar 
ki, o, əsasən, Azərbaycan xalq şeiri üslubunda yazılmış, xalqın 
başa düşəcəyi fikirləri ifadə etmişdir.  

Tağı Rüfətin ədəbi çalışmaları və xidmətləri İranda «ədəbi 
təcəddüd», «ədəbi inqilab»a güclü təsir etmişdir. Ədəbiyyatın 
həm forma, həm də məzmununda təcəddüd yaranmış, sərbəst 
şeirin əsası qoyulmuşdur. Bununla da o, farsca «şere–nou» nun 
lideri, İranda «yeni şeirin öncülü» olaraq qəbul edilmişdir.  

Şeyx Məhəmməd Xiyabani öldürüldükdən sonra ölkədəki 
zülm və haqsızlıqlara dözməyib 1921-ci ildə 31 yaşında ikən 
Qızıl Dizəc kəndində intihar etmişdir.  

 
«Yaxın və Orta Şərq;dünəni, bu günü, sabahı» 

beynəlxalq elmi konfransının materialları.  
2007-ci il, 24-25 oktyabr.  

AMEA Akademik Z. M. Bünyadov adına  
Şərqşünaslıq İnstitutu. 
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Xalqının bədii salnaməsini yaradan şair 
 

Hər azadə elin şairi var 
Mən əsir ellərimin şairiyəm... 

 
Həbib Sahir Cənubi Azərbaycan poeziyasında «yeni üsullu 

şeirin formalaşmasına və inkişafına təkan verən, poetik təsvir 
sisteminin orijinallığı ilə seçilən şairlərdəndir.  

Həbib Sahir 1903-cü ildə Təbrizdə dünyaya göz açıb. Atasını 
erkən itirdiyindən uşaqlıq və gənclik illərində həyatın ağır sınaq-
ları ilə üzləşməli olub. Ana, dörd qardaş, bir bacıdan ibarət ailə-
nin güzəranı məşəqqətlər içində keçmişdir. İlk təhsilini molla-
xanada, orta təhsilini Təbrizdə başa vurur. Sahirin xatirələrindən 
öyrənirik ki, «Bayat» soylu anasının şeirə böyük marağı varmış, 
ruhu oxşar səsi ilə qış gecələri bayatılar söyləyərək uşaqlarda, 
xüsusən də balaca Sahirdə xalqın söz sərvətinə sevgi oyadarmış; 
« Anam isə hələ gənc və gözəl xatun olduğuna rəğmən bizləri 
«başsız-aşsız» buraxıb ayrı ərə getmədi. Anamın incə və ruha 
oxşar səsi var idi. Məncə, əgər o, Təbrizin qara dumanlı «Dəvəçi» 
məhəlləsində doğulmasaydı, fanatizm mühitində bara gəlməsəy-
di, bəlki bir «müğəniyyə», yaxud bir «şairə» olacağmış!..  

Təbrizin Məhəmmədiyyə mədrəsəsində təhsil aldığı illərdə 
onun fransız dili və ədəbiyyatı müəllimi Tağı xan Rüfət olub. 
H.Sahir  onunla bağlı xatirələrində yazırdı: « Bir gün səhər sinfi-
mizə İstanbulda ali təhsil alan, başına «gənc türklər»ə məxsus 
börk qoyan, boynuna rəngli fokul bağlayan, əyninə gözəl qara 
paltar geymiş gənc bir müəllim varid oldu. O, fars şeirində yeni-
lik yaratmış Tağı Rüfət idi. …Məktəbdəki gənc şairlər artıq qəsi-
də və mədhiyyələri buraxıb əruz vəznində sərvəti finun ədəbiy-
yatı üslubunda lirik və ictimai şeirlər yazmağa başladılar. Mən də 
onlara qoşulub, farsca, gah da türkçə yeni üsulda şeirlər yaz-
dım… « (1) T.Rüfətin vasitəsilə Həbib S. Türkiyədə nəşr olunan 
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«Sərvəti-fünun», «Rəsmli ay» kimi ədəbi-ictimai toplularla və 
digər nəşriyyələrlə tanış olur. Orada dərc olunan şeirləri, xüsusilə 
Tofiq Fikrət və Cəlal Sahirin əsərlərini çox bəyənir. Cəlal Sahirin 
əsərləri gənc şairin ədəbi-bədii zövqünə dünyagörüşünə elə əsaslı 
təsir göstərir ki, onun soyadını özünə təxəllüs götürür.  

Qeyd edək ki, dövrünün tanınmış, istedadlı, novator şairlə-
rindən olan Tağı xan Rüfət Təbrizdə «Təcəddüd» («Yeniləşmə») 
adlı qəzet buraxırdı. Tələbələri isə şairin şeirin forma və məz-
mununda yaratdığı yenilikdən, yenilikçi fikir və düşüncələrindən 
ilham alaraq, «Əncüməni-Rüfət» qəzetini yayımlayırlar. «Əncü-
məni-Rüfət»də şairin sevimli tələbələri Məhəmməd Xürrəm, 
Həbib Sahir, Tağı Bərgüzar, Yəhya Ariyanpur daha çox fəallıq 
göstərir, hətta yeni «Ədəb» qəzetini də buraxırdılar. Lakin Xi-
yabani hərəkatı şah qoşunları tərəfindən xüsusi amansızlıqla ya-
tırıldıqdan sonra qabaqcıl qəzet və dərgilər bağlandı. Bütün bu 
haqsızlıqlara və Xiyabaninin öldürülməsinə dözə bilməyən Tağı 
xan Rüfət Qızıl Dizəc kəndində intihar edir. Lakin sədaqətli tələ-
bələri, o cümlədən Həbib Sahir novator şairin yaradıcılıq yolunu 
uğurla davam etdirdilər. Hələ «Məhəmmədiyyə»də orta təhsil 
alarkən fransız dilindən az-az tərcümələr edən Sahiri Xiyabaninin 
və müəllimi Tağı Rüfətin ölümü qəlbən ağrıdır, ruhunu sarsıdır. 
İlk qələm təcrübəsini, ilk şeirini məhz alovlu vətənpərvər, mətin 
inqilabçı Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin ölümünə həsr edir.  

H.Sahir  sonralar yazdığı «Məktəb xatirələri» adlı şeirində Ş. 
M.Xiyabanini əvəzsiz milli lider, maarifin, mədəniyyətin inkişa-
fına xüsusi qayğı göstərən rəhbər kimi yenidən anır, onun uşaqlar 
üçün açdığı, özünün də təhsil aldığı məktəblərdən bəhs edirdi: 
 

Unutmaram soyuq qışı, dağ yayı 
Qızıl günü, saf ulduzu, ağ ayı 
Qacarlardan qalan hər bir misrayı… 
Bizi ora Xiyabani köçürdü,  
Noğul, nabat verib şərbət içirdi.  

 

Məktəbdə Tağı Rüfətin dərs deməsi də, onun gələcək taleyi-
nin şeirlə sözlə bağlı keçməsinə təsir göstərir. Tağı Rüfət haqda 
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Sahir yazırdı ki, «biz sonralar bildik ki, bizim gənc müəllimimiz 
həm də şair imiş. O, İranda yeni şeirin bünövrəsini qoydu, getdi 
və unuduldu; 

 
O, əkdiyi ağac oymağında,  
Çiçək açır bu gün Şiraz bağında 
Yeni şeirin lap güllənən çağında 
Kimsə deməz Tağı Rüfət kim imiş 
Şeiri yazan dərin hikmət kim imiş.  

 
İkinci dünya savaşı başlayarkən Nima Yuşic adlı bir gənc 

mazandaranlı şair farsca «azad şeir» yazmağa başladı. Əfsuslar 
olsun ki, hələ də bir çoxları Tağı Rüfəti deyil, Nima Yuşici yeni 
şeirin elçisi sayırlar». 

Sonralar Həbib Sahir ustadı Tağı Rüfətin yeni yaradıcılıq 
axtarışlarının layiqli davamçısı oldu.  

H.Sahir  orta təhsilini başa vurub, bir müddət imkanlı ailələ-
rin uşaqlarına dərs verir, qazandığı pulun bir hissəsini Təbrizə 
ailəsinə göndərir, qalanını isə Türkiyəyə gedib ali təhsil almaq 
niyyətilə toplayırdı.  

1927-ci ildə H.Sahir  Türkiyəyə gedir. Orada yaşayan iran-
lılar üçün açılmış «Dəbistane-İraniyan» məktəbində 2 il fars dili 
və ədəbiyyatı müəllimi işləyir. 1929-cu ildə Sahir İstanbul Uni-
versitetinin coğrafiya bölümünə daxil olur. Coğrafiya fakültəsinin 
məzunu Habib Sahir müəllimi Sədi bəyin tövsiyyəsi ilə «İran 
Azərbaycanının təbii coğrafiyası» adlı buraxılış işinin xülasəsini 
1934-cü ildə «Azərbaycan yurd bilgisi» jurnalında silsilə şəklində 
nəşr etdirir. «Azərbaycan yurd bilgisi» İstanbulda Azərbaycan 
mühacirlərinin nəşr etdikləri mətbu orqanlarından biri idi. Jurna-
lın redaktoru görkəmli Azərbaycan alimi və ziyalısı Əhməd Cə-
fəroğlu idi. Jurnalda tanınmış türk ziyalıları da fəal iştirak edir-
dilər. «Azərbaycan yurd bilgisi» jurnalında türk xalqlarının, xü-
susilə Azərbaycanın mədəniyyəti, ədəbiyyatı, tarixi, həmçinin 
coğrafiya və iqtisadiyyatından bəhs olunan yazılar çap olunurdu.  
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İstanbul təhsili və ədəbi-mədəni mühiti onun dünyagö-
rüşünün yetkinləşməsinə böyük təsir göstərir. Sahir orada Tofiq 
Fikrət, Yəhya Kamal, Nazim Hikmət kimi görkəmli şairlərlə şəx-
sən tanış olur, onların əsərlərini mütaliə edir. Bütün bunlar onun 
həm zəngin şərq ədəbiyyatı, həm də Avropa ədəbi-bədii, estetik 
və fəlsəfi fikir tarixi, müasir ədəbi proseslərlə tanış olmağa imkan 
yaratmışdı.  

İstanbulda fəaliyyət göstərən «Amerikalılar klubu»nda fran-
sız missionerlərindən yeni fransız ədəbiyyatını öyrənir. Sahir şeir 
yaradıcılığından daha çox ciddi mütaliəyə vaxt ayırır. Ara-sıra 
şeirlər, İstanbul türkçəsində isə bir-iki şeir yazsa da, əsasən böyük 
fransız şairi Şarl Bolderin yeni səpkili şeirlərini fars dilinə tərcü-
mə edir. Klassik şeir ənənələrindən fərqli, əruz vəznində türk di-
lində yazıb-yaradan Türkiyənin böyük novator şairi Yəhya Ka-
malın əsərlərini daha çox oxuyur və bu şeirlər ruhunda güclü iz 
qoyur.  

Tanınmış Türkiyə tədqiqatçısı Əli Yavuz Akpinar yazır ki, 
«Sahirin bir çox şeirində Türkiyə türkcəsinin havasını, ifadə 
xüsusiyyətlərini duymaq olar. Şairin İstanbul həyatının izlərini 
daşıyan mənzumələri Azərbaycan dilinin dil və üslub xüsusiy-
yətlərini duymaq olar. Şairin İstanbul həyatının izlərini daşıyan 
mənzumələri Azərbaycan dilinin dil və üslub örnəkləri ilə zövqü 
oxşar bir tərzdə qarşıya çıxır».O, Türkiyə şairi Tofik Fikrətin 

 
Çal, mən də olum şövqi ilə ahənginə həmkar 
Ruhlardakı sevdaları çuşan edəlim.  

 
misraları ilə başlayan «Ey yari nəğməkar» şeirindən ruhlanıb 

1977-ci ildə aşağıdakı şeiri yazır; 
 

Bax, Çamlıcadan ay ucalır 
Rəngi qızıl qan 
Andıqca səni nazlı pəri,  
Sanki çıxar can.  
Qumral saçını tök üzünə 
Al ələ udun.  
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H.Sahir İranda farsca nəşrə hazırladığı «Türk şeiri antologi-
yası»nda ümumtürk ədəbiyyatını tanıdır. Kitabın ön sözündə 
qısa-ca tarixi və ədəbi məlumatlara yer ayırır.  

Sahir Fransaya gedib, təhsilini davam etdirmək arzusunda 
idi. Bu istək birdən-birə yaranmamışdı. Bu dili hələ uşaqlıq 
illərində ona ustadı saydığı Tağı Rüfət sevdirmişdi. Bu dildən 
əsərlər çevirmiş, hətta fransızca şeirlər də yazmışdı, onlardan çap 
olunanları da var. Fransız dili və ədəbiyyatını Təbrizdə mission-
nerlərin açdığı xüsusi kollecdə öyrənmişdi. İstanbulda oxuyarkən 
orada işləyən fransız ziyalıları ilə tez-tez görüşür, onlarla sənət, 
poeziya haqqında söhbətlər edir.  

İstanbuldan Parisə yollanan Həbib bir ay Bakıda qalır. 
Təəssüf ki, Bakıya səfəri ilə bağlı əldə heç bir məlumat yoxdur. 
Sahir Fransaya gedir, amma maliyyə çətinliyi ucbatından orada 
qalıb təhsil almaq ona müəyyəssər olmur.  

Sahir yeddi ildən sonra yenidən İrana qayıdır. 1936-cı ildə 
İran Maarif Nazirliyi onun «Coğrafiyeye-xəmsə»adlı kitabını nəşr 
edir. Bu kitab dövlət tərəfindən mükafata layiq görülür.  

Maarif İdarəsinin təyinatı ilə Təbriz şəhər məktəbində müəl-
lim işləyir. Şagirdlərə coğrafiya fənnini tədris edir və dərsliklər 
yazır. Ana yurdunu, xalqını və vətənini odlu məhəbbətlə sevən, 
doğulduğu torpağa qırılmaz tellərlə bağlı olan Sahir fitrətən şair 
doğulmuşdu, ədəbiyyat, poeziya vurğunu idi. Dərs dediyi şagird-
lərə ana dili ilə bərabər Azərbaycan ədəbiyyatını da dərindən öy-
rədirdi. Həssas şair elmlərin xəzinəsinin açarı sandığı ana dili 
uğrunda bütün ömrü boyunca mübarizə aparıb, inanıb ki, dilini 
qoruyan xalq, millət milli varlığını, kimliyini də qoruyub saxlayır 
və nə zamansa itirdiyi azadlığına qovuşur. Çünki «Dil günəşdir 
işıq saçır, Azadlığa qapı açır…» Yad dil, özgə dilsə xalqın başı 
üstündə sanki ölüm kabusudur, cəllad qılıncıdır…  

Sahir Zəncana işləməyə göndərilir. Şairin xatirələrində yazdı-
ğı kimi məktəbdə uşaqlarla türkcə danışdığı üçün onu üç il 
«sərgərdan yəhudi kimi» bu şəhərdən o şəhərə göçürürlər. Öz elin-
dən, ailəsindən ayrı düşən, Zəncan, Mazandaran, Tehran, Qəzvin, 
Ərdəbildə yaşayıb müəllimlik edən Sahir o illəri xatırlayıb yazırdı: 
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Mən yurdumu özgələrə satmadım,  
Xələt alıb öz elimi atmadım 
Məxmər, ipək yataq üstə yatmadım,  
Qədər mənə acı şərbət içirtdi 
Düşmən məni yad ellərə köçürtdü.  

 
Yaradıcılığı. Sahirin yaradıcılığını üç dövrə bölmək olar. 

Yaradıcılığının ilk dövrü – 1941-ci ilədək olan dövrü, yaradıcı-
lığının ikinci, ən məhsuldar Təbriz dövrü – 1941-1946-cı illəri, 
üçüncü dövrü isə 1947-1985-ci illəri əhatə edir.  

Birinci dövrə şairin gənclik illəri, Türkiyədə təhsil aldığı 
dövr, elindən ayrılıb digər şəhərlərdə yaşayıb işləməyə məhkum 
olunduğu illər daxildir. Bədii yaradıcılığa başladığı ilk gənclik 
illərində H.Sahir «Sərvəti-finun»çuların təsiri ilə yazıb yaradırdı. 
Məlumdur ki, «Sərvəti-finun»nun ətrafında toplaşan yaradıcı 
qüvvələr ədəbiyyatı həm forma, həm də məzmun cəhətdən yeni-
ləşdirmək, dili sadələşdirmək, ənənəvi şərq motivlərini və poetik 
sistemini dəyişdirmək, Qərb ədəbiyyatı üsulunu yaymaq və s. bu 
kimi ədəbi estetik məramı qarşılarına əsas vəzifə qoymuşdular. 
Lakin «Sərvəti-finun»un ətrafına toplaşanlar bu vəzifələri həyata 
keçirə bilmədilər. Onlar qəliz ərəb və fars tərkibli osmanlı dilində 
yazdıqları üçün xalqdan uzaq düşdülər… 

H.Sahir in poetik irsi ilə tanışlıq göstərir ki, o sonralar «Sər-
vəti-finün»çuların səhvlərindən nəticə çıxartmış, özünün poetik 
məramını və amalını dürüst müəyyənləşdirə bilmişdir. Sahir fran-
sız romantizminin təsirindən çıxıb real gerçəkləri ifadə etməyə 
cəhd göstərirdi. Onun yaradıcılığının ilk illərində yazdığı əsər-
lərdə lirik təbiət təsvirləri, fransız ədəbiyyatının təsiri altında ya-
zılmış sentimental ruhlu şeirlər üstünlük təşkil edirdi. Gəncliyin 
ilk illərində romantik duyğularla köklənmiş H.Sahir  yaradıcılı-
ğında vətən, təbiət, gözəllər, məhəbbət mövzusunda yazılmış 
şeirlər aparıcı mövqedədir: 

 
Qəzəl yazıb gözəllərdən 
Pərilərdən bəhs edərdi.  
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Ulduzlarla dərdləşərək,  
Bilməz idi, nədi dərdi.  

 
Fransız, rus dillərini bildiyi və bu dillərdə yazılmış ədəbiy-

yatı izlədiyi üçün o, qələmini müxtəlif şeir formalarında sınayır. 
Dünya poeziyasının mütərəqqi ənənələrdən bəhrələnərək Azər-
baycan poeziyasında önəmli yer tutan əruz vəzni və folklordan 
qidalanan heca vəznində şeirlər yazmağa daha çox meyil gös-
tərmişdi.  

Sahirin sağlığında ondan artıq kitabı çap olunmuşdu. Onların 
əksəriyyəti fars dilində, beşi isə Azərbaycan dilindədir. Ana 
dilində ilk şeir kitabı «Lirik şeirlər» adı altında 1965-ci ildə işıq 
üzü görür. Sonralar «Kövşən», «Səhər işıqlanır», «Sönməyən gü-
nəş» (klassik fars poeziyasından tərcümələr),«Dağınıq xatirələr» 
«Türk ədəbiyyatı antologiyası» (farsca) kitabları 1978-1979-ci 
illər İran inqilabından sonra nəşr olunmuşdur.  

Məlum olduğu kimi, İranda Pəhləvilərin hakimiyyəti illərində 
qeyri-fars dilli xalqlara, xüsusilə ölkədə əhalinin çox hissəsini təşkil 
edən azərbaycanlıların dil və mədəniyyətinə qarşı assimilyasiya 
siyasəti yeridilirdi. İranda yaşayan azərbaycanlılar uzun müddət ən 
adi insan hüquqlarından, ana dilində təhsil almaq və kitab nəşr 
etmək, rəsmi yerlərdə ana dilində danışmaqdan məhrum idilər.  

Ana dilində yazıb yaradan ziyalıların əsərləri işıq üzü gör-
mür; sandıqların küncündə rəngi saralan əlyazmalara çevrilirdi. O 
illərdə gizlicə, çətinliklər bahasına çap olunan kitabların, adətən, 
nəşr tarixi və yeri göstərilmirdi. Sahirin əsərlərinin əksəriyyəti 
gizli çap olunmuşdu.  

Onun yaradıcılığına xas olan xüsusiyyətlərdən biri doğma 
dilinə üstünlük verməsi idi. Əsərlərinin geniş oxucu kütləsinin 
arasında yayılması Sahirin şeirlərinin anlaşıqlı bir dildə yazılması 
ilə bağlı idi. Dili sadələşdirməyə, xəlqiləşdirməyə, xüsusi meyil 
göstərən Sahir xalq danışıq dilinin zənginliyindən məharətlə isti-
fadə edirdi. Şairin nəzərində dil azadlığı - ana dilində yazıb yarat-
maq və oxumaq haqqı milli mənəvi azadlığın ən vacibi, zərurisi 
və əhəmiyyətlisidir.  



_________________  Cənubi Azərbaycan: ədəbi şəxsiyyətlər, portretlər 
 

33 

Ana dilini qorumaq bütövlükdə milli mövcudluğu qorumaq 
deməkdir. Uzun illər bu mövzu Sahirin yaradıcılığında daha çox 
təsvir və tərənnüm olunurdu. «Tərrihata çox inanma» şeirində 
Sahir soydaşlarına xitabən yazırdı: 

 
Bizim turki şirin dildir 
Xoş sədalı zəngin dildir 
Dil günəşdir, işıq saçar 
Səadətə qapı açar 
Yadın dili: «boyunduruq»! 
Bir keçiddir: buruq-buruq… 
Gəl atəşə, qızım, yanma 
Tərihama çox inanma! 
Zənci danmaz öz dilini,  
Hindi sevər öz elini 
Kimsə yolun çaşıb azmaz,  
Türki deyib, farsi yazmaz.  

 
Sahirin Təbrizdə yaşadığı 1941-1946-cı illər yaradıcılığının 

ən parlaq və məhsuldar dövru hesab oluna bilər.  
1941-ci ildə Sovet nümayəndə heyətinin tərkibində Təbrizə 

gələn azərbaycanlı ziyalılar Cənubi Azərbaycanın mədəni-ictimai 
həyatında yaranmış intibahın gücləndirilməsində mühüm rol 
oynamışlar. İllər boyu Cənubda və Şimalda yasaq mövzuya çev-
rilmiş Azərbaycanın parçalanması artıq şeirdə milli dərd, ağrı ki-
mi ifadəsini tapır, milli birlik, vətənpərvərlik təbliğ olunur «Vətən 
yolunda» və başqa mətbu orqanlarında Azərbaycan mədəniyyəti, 
tarixi, dili, ədəbiyyatı ilə bağlı yazılar, elmi-publisistik məqalələr 
dərc olunur, bir sözlə uzun müddət soy kökündən və mənəvi ir-
sindən uzaq düşmüş azərbaycanlılar öz tarixi yaddaşına qovuşur, 
ulu keçmişi ilə qürur hissi keçirməyə imkan tapır. XX əsrdə 
ədəbiyyatımızda azadlıq, birlik, milli həsrət simvoluna çevrilmiş 
«Araz» mövzusunun bütövləşməsi o illərdə baş vermişdir.  

Şimali Azərbaycandan gələn ziyalılar Təbriz ədəbi mədəni 
mühitində böyük dəyişikliklər yaradır, istedadlı gəncləri üzə çıxa-
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rır, rəhbərlik etdikləri dərnəklərdə sənətlə bağlı söhbətlər apara-
raq, onları bütün sahələrdə o cümlədən ədəbi sahədə maariflən-
dirirdilər. Cəfər Xəndan və Osman Sarıvəlli belə gənc şairlərdən 
birini – Sahirin şeirlərini bəyənib onu yazıb yaratmağa həvəslən-
dirmişdilər. O vaxtdan başlayaraq Sahirin şeirləri, tərcümələri və 
məqalələri Cənubi və Şimali Azərbaycanda «Azərbaycan», «Və-
tən yolunda», «Şəfəq», «Azad millət», «Yeni Şərq» kimi qəzet və 
jurnallarının səhifələrində özünə yer tapır.  

Sahirin şeirlərini ilk dəfə təhlilə cəlb edən Hüseyn Mehdi 
«Azərbaycan»dərgisinin 1946-ci il, 11-12 sayında onun yara-
dıcılığına həsr etdiyi məqaləsində şairin hadisələrə olduqca 
səmimi və həyəcanlı münasibət göstərməsini xüsusi vurğulayırdı. 

Sahir Təbrizdə yaşadığı illərdə bir-birinin ardınca «Şaqaiq», 
«Sayəha» («Kölgələr»), «Əfsaneye-şəb» («Gecə əfsanəsi»), «Hu-
şəha» («Budaqlar»), «Əsatir» («Miflər»),«Seçilmiş şeirlər» adlı 
farsca kitablarının nəşrinə nail olur.  

Cənubi Azərbaycanda 21 Azər hərəkatının qələbəsi və Azər-
baycanın Milli Hökumətinin qurulması Sahirin yaradıcılığının 
ictimai-siyasi məzmununa ciddi təsir göstərir. Müəllimliklə məş-
ğul olan 43 yaşlı Sahir də Azərbaycan türkcəsilə şeir və hekayələr 
yazmağa başlayır. Ölkədə aparılan misli görünməmiş mütərəqqi 
islahatlar onda böyük ruh yüksəkliyi yaradır. Milli azadlıq şairin 
şeirlərində patetika, tərənnümçülük ön plana keçir. Bu isə onun 
vətənpərvərliyindən milli-mənəvi intibaha vurğunluğundan, bü-
tün bunların gələcək üçün taleyüklü problemlər olduğuna inamın-
dan irəli gəlirdi. Amma bunlar gəlişi gözəl sözlər deyildi, arzusu, 
idealı, amalı, gerçək milli müstəqilliyə qovuşmaq olan Milli 
Hökumətin xalq üçün faydalı işlərinin ilk sevinci idi.  

Sahir Milli Hökuməti öz şeirləri ilə salamlayırdı: 
 

Azər ayı qonub yurda 
Qızıl günəş doğur səhər 
Qurtuluşdan, azadlıqdan 
Səba yeni verdi xəbər.  
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Cənubi Azərbaycan Milli Hökuməti məhv edildikdən sonra 
bir çox açıq fikirli ziyalılar kimi Sahir də öz yurdundan sürgün 
edilmiş, acınacaqlı şəraitdə yaşamağa məcbur olmuşdu. Lakin nə 
təqib, nə sürgünlük həyati onu əqidəsindən döndərə bilməmişdi. 
Sahir eldən-obadan uzaqlarda nəzarət altında yaşadığı vaxtlarda, 
xalqının və özünün gördüklərini təsvir edir, öz etirazını bildir-
məkdən çəkinmirdi. Milli Hökumət dövründə yazdığı şeirlərdə 
Sahir sevinçdən və nikbinlikdən danışırdısa, irtica mərhələsində 
itirdiklərindən danışır, azadlığı tərənnüm edir. Doğma dildə yazıb 
yaratmağın sevincini qələmə alan şair bu gün farsca danışmaq 
məcburiyyətinin faciəsini ifadə edir:  

 
Anlatdılar 
Get məktəbə, uşaq oxut 
Dərsdən sonra dön evinə 
Xoşdur daxma!… 
Qaranlığa qərq oluban 
Parlaq qızıl günə baxma.  
 
Yada qul ol; 
Dərdə alış.  
Farsca danış 
Əsirliyi, dərvişliyi təlqin eylə 
Uşaqlara 

 
 Sahir dəfələrlə sürgün edilməsinə baxmayaraq təzyiqlərə, 

təqiblərə boyun əymədi, hədə-qorxulardan çəkinmədi, xalqın 
azadlığı uğrunda mübarizədən yorulmadı və geri çəkilmədi, 
şeirləri əldən-ələ gəzib xalqa mübarizə ruhu aşıladı.  

Tanınmış türkoloq-alim və şair Həmid Nitqi Həbib Sahiri 
eşq, yurd sevgisi və həsrət nəğmələrini dilə gətirib bütün gözəl-
likləri ilə tərənnüm edən şair adlandırırdı. H.Sahir in yaradıcı-
lığını izlərkən onun uzaqgörənliklə söylədiklərinin bir daha şahidi 
oluruq. H.Sahir in «Əsir ellərin şairiyəm» adlı şeiri diktaturaya, 
istibdada qarşı yönəlmiş açıq üsyan idi;  
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Binəhayət bu göyün altında 
Bizə bir qübbeyi-füruzə də yox.  
Yanar əflakda minlərlə çıraq 
Bizə bir şam, bir avizə də yox.  
Bu qədər ulduz arasında bizə 
Yeddi göylərdə bir ulduz yoxumuş.  
Öldülər quşları aləmdə məgər,  
Bizə çatdı o ağlar Bayquş 
Qovalarkən məni hərgün möhlət 
Qapımı döyməkdədi hər gecə qəm 
Hər azadə elin şairi var 
Mən əsir ellərimin şairiyəm...  

 
Həbib Sahir, nəhayət, 1946-cı ildə 43 yaşında ikən evlənmək 

qərarına gəlir və ağır sürgün həyatını yalqız deyil, ömür-gün 
yoldaşı Nüsrətül-mülk Nuri xanımla birgə yaşayır.  

Sahir Süleyman Rüstəmə xitabən irtica qüvvələri tərəfindən 
xalqın başına açılan müsibətlərdən yazırdı; 

 
Bu tayda bir çox yurdlar,  
Yıxılmış sönmüş ocaq.  
Odlanmış yürüşlərdə,  
Kitablar qalaq-qalaq 

 
Xalğının dərdini, acısını çəkən şair məğlubiyyətdən sarsıl-

mır, qələmi ilə xalqını gələcəyə ruhlandıran şeirlər yazırdı; 
 

Yenə günəş işıq salar sulara 
Buğda bitər, gələr ağaclar bara,  
Qara günün ömrü «baba», az olar 
Zülmün odu sönüb, gülü tez solar.  

 
Məlumdur ki, şah üsul-idarəsi Cənubi Azərbaycanın iqtisadi 

və mədəni inkişafına maneçilik törədirdi, buna görə də bu diyarın 
kəndvə şəhərlərində işsizlik artır, azərbaycanlılar iş tapmaq 
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ümidilə cənuba, mərkəzə, xüsusilə Tehrana tərəf axıb gedirdi. 
Bunu görən və içdən yanıb-yaxılan şair son dərəcə mühüm siyasi 
məsələyə toxunaraq yazırdı; 

 
Gəl köçmə Vətəndən,  
Yada bel bağlama qardaş.  
Dövran belə getməz,  
Qalmaz daş üzərə daş.  

 
Başqa poetik bir parçada o, İranın uzaq tarixinə nəzər salıb, 

onu idarə edən türksoylu sülalələrin, İranın müdafiəsi üçün ca-
nından belə keçən azərbaycanlı oğulların xidmətlərini, xatırlayır; 

 
Türk şahları olmasaydı,  
Daş daş üstə qalmaz idi.  
İran adlı məmləkəti 
Tarix yada salmaz idi.  

 
Həbib Sahir çoxsahəli yaradıcılıqla məşğul olurdu. Fransız, 

rus, ərəb dillərinə yaxşı bələd idi. O, Bodlerdən, Lemartedən, M. 
Lermontovdan, M.Qorkidən və digər dünya şairlərindən dilimizə 
bir sıra əsərlər çevirmişdi. Bunlarla yanaşı, onun fransızca şeirlər, 
ərəb dilində kiçik hekayələr yazdığı da məlumdur. Sahirin İstan-
bul ləhcəsi ilə yazılmış çoxlu gözəl şeirləri mövcuddur. Klassik 
fars şairləri Sədi, Hafiz və Xəyyamın əsərlərinin Azərbaycan dili-
nə tərcüməsi də Sahirin qələminə məxsusdur.  

Dünya ədəbiyyatına yaxından bələd olan Sahir poeziyada 
işlənən bir çox üslub və vəznlərdən bəhrələnmiş, gözəl poetik nü-
munələr yarada bilmişdir. Cənubi Azərbaycanın Hüseyn Düzgün, 
Alov, Həsən İldırım kimi tanınmış ziyalıları Azərbaycan dilində 
sərbəst şeirin nümunələrinin Tağı Rüfətdən sonra yaradılmasını 
Həbib Sahirin adı ilə bağlayırlar. Bu fikirlə razılaşmamaq müm-
kün deyil. Çünki Güney poeziyasında sərbəst şeirə ilk dəfə Həbib 
Sahir rəsmi status verməklə onun daha da təkmilləşməsinə, inki-
şafına imkan yaratmışdır. Ötən əsrin 60-cı illərində Cənubi 
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Azərbaycanın görkəmli nasiri, gözəl pedaqoq Səməd Behrəngi 
yazırdı: «Cənubi Azərbaycanda çoxları heca vəznində şeir yazsa-
lar da, dövrün pisliyi üzündən tanınmamışlar, şeirləri ilə birlikdə 
özləri də gizli qalmışlar. Buna misal olaraq «Kövşən» divanının 
müəllifini göstərmək olar».Sözsüz ki, ədib burada «Kövşən» 
şeirlər kitabını və onun müəllifi Həbib Sahiri nəzərdə tutmuşdur.  

Sahir şeir yazmağa əruz vəzni ilə başlasa da, sonralar heca 
vəzninə üstünlük verdi. Şair özü bu barədə yazırdı: «Şübhəsiz 
türk şeirinin vəzni heca vəznidir. Bu vəzndə söz və kəlmələr öz 
təbii ahəngindən və qəlibindən məcburi çıxarılmır. Bu günə qədər 
bizim azərbaycanlı türklərimiz (osmanlıları demirəm) istər klas-
sik, istər cağdaş dövrdə türkcə şeir yazsalar da, qafiyələri farsca 
olub, fars ləhcəsinə uyğunlaşdırılıb. Bu bizə yaraşan bir şey deyil. 
Amma mənimlə yanaşı, bir neçə gənc şairlər təmiz türk dili və 
ahəngi ilə əruz vəznində şeir yazmağa müvəffəq olmuşuq. Bu da 
ki, çox diqqət və zəhmət istəyir. Osmanlı türklərindən Yəhya Kə-
mal, Əhməd Haşımın əruz vəznində yazdıqları şeirlər heç az da 
olsa fars şeirinə bənzəmir». 

1978-1979-cu illər İran inqilabından sonra Tehranda Azər-
baycan Yazıçılar Birliyinə başçılıq edən, təcrübəli sənətkar kimi 
Sahir yazıçı və şairlərə xalq üçün və xalqın anladığı qədər sadə 
yazmağı tövsiyə edirdi. Özü də həmişə bu yolu tuturdu. Heca vəz-
ninə üstünlük verən şair, sərbəst şeirə çox tələbkarlıqla yanaşırdı.  

Zəngin təxəyyülə, həssas qəlbə, incə duyum və zövqə malik 
bəzi şairlər əsərlərində rəssam və bəstəkarlara məxsus mənalan-
dırmadan bəhrələnirlər. Görkəmli yazıçı Gəncəli Səbahi Həbib 
Sahiri gözəl təbiət tablosu yaradan rəssama bənzədirdi. Bununla 
yanaşı, onun şeirlərində ahəngdarlıq, musiqililik, axıcılıq də 
diqqəti çəkir 

 
İncə, ipək qanadların açaraq 
Meşəlikdə gizli-gizli yel əsir.  

 
Şair şeirlərində fikirlərini yığcam, lakonik və bəzən də epik 

növə xas olan vasitələrlə ifadə edə bilirdi. Bəlkə, elə bu cəhət onu 



_________________  Cənubi Azərbaycan: ədəbi şəxsiyyətlər, portretlər 
 

39 

nəsrdə də qələmini sınamağa sövq etmişdi. Sahirin əsərlərinin 
tədqiqatçısı Vəfa Əliyev onun çap olunmamış bir neçə hekayəsini 
üzə çıxarmışdı.  

Şairin payıza həsr etdiyi aşağıdakı poetik parça isə bəlkə də 
şeirdən çox rəsm əsərini –»Payız tablosunu» xatırladıdır; 

 

Xəzan çağı 
Qızıl günəş odlanıbdır.  
Ağacların yarpaqları,  
Min bir rəngə boyanıbdır.  
Hər yarpağın bir rəngi var; 
Sevgi rəngi,  
Həsrət rəngi,  
Tutqun, tozlu qürbət rəngi 
Xəzan çağı yel əsərkən,  
Yağır yarpaq,  
Ölgün yarpaq 
Talanıbdır qalaq-qalaq.  

 

Əli Yavuz Akpinar Həbib Sahir lirikasıyla türk şairi Əhməd 
Haşimin lirikası arasında bir çox oxşarlıqları qeyd edib yazır; 
«Həbib Sahirin şeirlərində hakim rəng olaraq, eyni ilə Haşimdə 
olduğu kimi qırmızını görürük. Onların hər ikisi təbiət mənzə-
rələrinin ifadəsində bu rəngə siyasi-ictimai bir məna qazandı-
rırlar. Şah rejiminin zülmünü, İranın qana bulanmasını bu rənglə 
anlatmağa çalışır».  

Ötən əsrin 70-ci illərində sərhədlər bağlı olanda tanınmış 
şərqşünas alim Rüstəm Əliyev hər iki tayın ziyalıları arasında 
canlı körpü idi. Sahir Rüstəm Əliyevi bir şeirdə «təzə söz və 
təranə gətirən xoş müjdəçi» adlandırıb ithaf etdiyi şeirdə onunla 
dərdlərini bölüşürdü; 

 

İşıq ilə yazılmış qoşma,  
Göz yaşıyla suvarılmış məktub.  
Sən qoşuldun hünərin karvanına 
Qulaq asdın da elin dastanına 
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Görkəmli Azərbaycan şairi Bəxtiyar Vahabzadə həmin illər-
də «Rüstəm körpüsü» ilə ona bir şeir yollayır. Sahirin «Binahayət 
bu göyün altında bizə bir qübbeyi firuzə də yox» misrası ilə 
başlayan şeirinin təsiri ilə B.Vahabzadə Sahirə «Şeirinin səhərinə 
Sahir, yazırsan mahir!» misrası ilə başlayan bir şeir həsr edir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Sahir açıq siyasətlə məşğul olma-
mış, yalnız öz şeirləri ilə xalqa əhəmiyyətli xidmət göstərmişdir. 
Sahirin təbiət və sevgi lirikası nə qədər romantik idisə, onun sosi-
al-ictimai mövzulu əsərləri bir o qədər realist mahiyyət daşıyırdı.  

Həbib Sahir bir realist şair kimi dövrün, cəmiyyətin aktual 
problemlərini, ağrı-acılarını ürək yanğısı ilə təsvir etmişdir. Onun 
şeirlərini Cənubi Azərbaycanın XX əsrdə apardığı mübarizənin, 
çəkdiyi iztirabların, faciələrin bədii salnaməsi adlandırmaq olar.  

Barışmaz üsyankar şairin əsərlərinin təsir gücündən qorxuya 
düşənlərin təzyiqləri, qarşısında müqavimət edə bilməyəcəyini 
duyan Həbib Sahir 85 yaşında intihar edir.  

Həbib Sahirin özünə gücü çatanlar, onun indi də yaşayan, sa-
bah da yaşayacaq və xalqı azadlığa səsləyəcək şeirlərinin qarşı-
sında aciz qaldılar. Bunun özü də Sözün və Həbib Sahir şeirinin 
qələbəsinin göstəricisidir.  

 
Ön söz. Həbib Sahir. Seçilmiş əsərləri.  

Bakı.Lider. 2005  
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Rəsul Rza və Cənubi Azərbaycan 
 

Ən gözəl şerim,  
Yanıqlı mahnım. 
Mənsizim! 
Təbrizim! 

 
Çağdaş dövrümüzdə elə bir yazar tapmaq mümkün deyil ki, 

yaradıcılığında Cənubi Azərbaycan mövzusuna yer ayırmasın. 
İranda Azərbaycan türklərinin varlığı, onların zaman-zaman bu 
ölkənin tərəqqisi yolunda çoxsahəli əvəzsiz xidmətləri, ötən əsrin 
20-ci illərindən başlayaraq hakim millətçi Pəhləvi rejimi, sonralar 
isə molla rejimi tərəfindən onlara qarşı basqılar, milli istiqlal və 
milli kimlik uğrunda apardıqları mücadilələr hələ XIX əsrin II 
yarısından başlayaraq Həsən bəy Zərdabi, Əhməd Ağaoğlu, Əli 
bəy Hüseynzadə, Məmmədəmin Rəsulzadə, Mirzə Bala Məm-
mədzadə, Mirzə Cəlil Məmmədqulzadə, Mirzə Ələkbər Sabir, 
Məmməd Səid Ordubadi, Nəriman Nərimanov, Mirzə İbrahimov 
və başqalarının əsərlərində bu və ya digər şəkildə öz əksini tap-
mışdır. İki əsr bundan əvvəl parçalanmış xalqın faciəsinin, ayrılıq 
və həsrətlə bağlı hiss və duyğularının ədəbiyyata gətirilməsi mə-
sələsinə gəldikdə isə bu mövzu əsasən ötən əsrin 40-cı illərindən 
etibarən gündəmə gətirilmişdir,bir az da dəqiqləşdirsək, 40-cı il-
lərin əvvəllərində Təbrizdə quzeyli ziyalılar tərəfindən nəşr olu-
nan və yayımlanan mətbu orqanlardakı ədəbi və publisistik yazı-
larda. Heç şübhəsiz ki, Süleyman Rüstəmin, Rəsul Rzanın «Vətən 
yolunda» qəzetində, «Azərbaycan» dərgisindəki fəaliyyətləri bu 
sahədə ilk təşəbbüs olmuşdur.  

 
Ürəkdə min yaran vardır, yazıq millət, yazıq millət,  
Sənə hər ləhzədə canını qurban edən yandı.  
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Qonub damlarda asudə ötür heybətlə bayquşlar,  
Əlində haqqı bayraq eyləyən, düz yol gedən yandı.  

 
- misralarını Süleyman Rüstəm Təbrizdə olduğu günlərdə 

qələmə almışdı «Vətən yandı» adlı bu qəzəl ilk dəfə «Vətən yo-
lunda» qəzetinin 1941-ci il 19 dekabr tarixli sayında çap olun-
muşdur. Qəzetin sonrakı saylarında şairin «Təbrizim», «Arazın 
dərdi», «Qardaşımın dərdi», «Araz qırağında», «Vətənim» və bu 
kimi şeirləri görünməyə başladı. Bu şeirlər ikiyə bölünmüş xalqın 
ayrılıq həsrətindən o illərdə ilk dəfə danışırdı. Beləliklə, «ayrılıq, 
həsrət» motivlərinin ədəbiyyata gətirilməsinin bünövrəsi Sü-
leyman Rüstəm tərəfindən «Vətən yolunda» qəzetinin səhifə-
lərində qoyulmuşdur. Digər bir Azərbaycan şairi Rəsul Rza isə bu 
yöndə çoxsahəli fəaliyyət göstərmişdir.  

R.Rza Təbrizə ilk gəlişində həyəcanla bu sözləri söyləmişdi: 
«Təbriz bizim üçün adi şəhər deyil, sözün əsl mənasında pay-
taxtdır. Şah İsmayıl Xətainin, Səttarxanın, Bağır xanın, Şeyx Mə-
həmməd Xiyabaninin, neçə-neçə söz dahilərinin yadigar qoyub 
getdiyi şəhərdir. Mənim bura gəlişimdə məqsədim tarixdə ad 
qoymuş şəhərin və cənublu qardaşlarımızın bugünkü həyatından 
sənədli film çəkməkdir. İstəyimiz budur ki, qoy gələcək nəsillərə 
ataların, babaların qəhrəmanlıqla dolu həyatından bir yadigar qal-
sın. İnsanların bir zaman unuda biləcəklərini qoy olduğu kimi ki-
no lentində saxlayaq. Sabah gələcək nəslimiz bizi unutqanlıqüs-
tündə qınamasın».  

R.Rza Cənubi Azərbaycanın iftixar dolu həyat səhnələrini 
Təbrizə səfərindəlentə köçürüb əbədi olaraq tarixə saldı. Azər-
baycanı tanıdan və bu torpaqda baş verən həqiqətləri dünyaya 
bəyan edən sənədli və tarixi bir əsər yaratdı «Arazın o tayında» 
filmini çəkməklə.  

 
Təbrizin yolları oyum-oyumdur,  
Yanıq dağdan qalxan duman olaydım.  
Dərdli könüllərdə ümid olmasam,  
Heç olmasa, zəif güman olaydım.  
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Bu misraları Rəsul Rza 50-ci illərdə yazmışdı. Yazıçı Anarın 
təbirincə desək, 45-ci ilin 21 Azər fərəhi də, 46-cı ilin yenə də 21 
Azər faciəsi də Şimali Azərbaycan ziyalılarının (eləcə də Rəsul 
Rzanın –P.M.) şahidi olduqları hadisələr idi. Rəsul Rza Təbrizdən 
əbədi ayrılığının xiffətini çəkərək yaradıcılığında bu duyğuları 
əks etdirmişdir. 60-cı illərdə dostu Balaş Azəroğluna həsr et-
diyi«Təbrizim mənim» şeiridə bu silsilədəndir; 

 
Ocağında - ürəyində odu sönməyən. 
Səhəri uzun əsrlərin yolunda yubanan,  
Qardaşına həsrət, bacısına həsrət,  
bayatıları - qədim məhəbbət. 
Qoynu gah aydın havalı,  
gah çənli, dumanlı. 
Qəlbi gümanlı. 
Taleyi böhranlı. 
Özü bababir, nənəbir 
adət-ənənə bir - 
doğma qardaşım. 
Pasportda o yanlı. 
Arzulayanda əlim çatmayan. 
Ağrısı, göynəyi qəlbimdə 
gecə-gündüz yatmayan. 
Dağları dağlarıma bənzər,  
bağları, bağlarıma. 
Ana sözü kimi 
əziz olan adı - dodaqlarıma. 
Köhnəm, təzəm, uzağım, yaxınım. 

 
40-cı illərin birinci yarısında Quzey Azərbaycan ədəbiyya-

tında Cənub mövzusunda yazılmış ilk əsərlərdən biri də R.Rzanın 
«Hilal» poeması idi.  

Rəsul Rzanın Cənub mövzusunda yazdığı əsərlərindən və 
«Arazın o tayında» filmindən başqa, Cənubi Azərbaycan qarşı-
sında digər xidməti «Azərbaycan» jurnalının baş redaktoru kimi 
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fəaliyyəti ilə bağlıdır. Deyilənlərə aydınlıq gətirmək üçün bu 
mövzudan ətraflı bəhs etmək yerinə düşərdi.  

İkinci dünya müharibəsi illərində Stalinin İranla, özəlliklə 
Cənubi Azərbaycanla bağlı müəyyən niyyət və planları vardı. 
Stalin Güneydə tapdanan hüquqları uğrunda mübarizəyə qalx-
mağa hazır olan sosial-siyasi qüvvələrin mövcudluğunu da bilirdi.  

Digər bir tərəfdən isə sovet qoşunlarının həmin əraziyə daxil 
olması üçün şərait yetişmiş, Qırmızı ordu 1941-ci il avqustun 25-
də sərhədi keçib, Cənubi Azərbaycana daxil olmuşdu.  

Quzeyli qardaşları ilə yaxınlığa Cənubda güclü meyil olması 
Stalinin Cənub haqqında düşünülmüş gizli planlarına tam cavab 
verirdi. Qırmızı ordu ilə birlikdə bir qrup Azərbaycan ziyalısı da 
Təbrizə gəldi. Başda M.C.Bağırovolmaqla rəhbər partiya və döv-
lət işçiləri, ziyalılar, hərbi qulluqçular və s. üzərinə fövqəladə və 
səlahiyyətli bir vəzifə -Cənubi Azərbaycanda milli-mədəni və si-
yasi dirçəlişə yardım vəzifəsi qoyulmuşdu.  

Siyasi büronun qərarı ilə bu sahədə görüləcək işlər müəyyən-
ləşdirilmişdi və qərardakı bəndlərin bir neçəsi mədəniyyət mə-
sələləri ilə bağlı idi. İlk illər ərəb əlifbası ilə Azərbaycan dilində 
üç qəzet nəşr etmək nəzərdə tutulmuşdu. Qeyd etmək lazımdır ki, 
yerli əhali arasında siyasi, ideoloji, mənəvi, mədəni iş aparmaq və 
həm də onlara qayğı göstərmək məqsədi ilə M.C.Bağırov un 
təşəbbüsü ilə Azərbaycan K (b) P MK-nın katibi Əziz Əliyevin 
rəhbərliyi ilə xüsusi qrup yaradılmışdı. Bu qrupda təbliğat məsə-
lələri, inzibati-təsərrüfat işləri, xüsusi əməliyyatların aparılması 
ilə ayrı-ayrı şəxslər məşğul olurdu. Təbrizdə Azərbaycan dilində 
çıxacaq ordu qəzetinin redaktorluğu Mirzə İbrahimova tapşırıl-
mışdı. «Vətən yolunda» adlanan bu qəzetlə yanaşı, digər şəhərlər-
də: Urmiyada Zülfəli İbrahimovun redaktorluğu ilə Azərbaycan 
dilində «Qızıl əsgər», Rəştdə isə Xasay Vəzirovun redaktorluğu 
ilə fars dilində «Sərbaze sorx» («Qızıl əsgər») qəzetləri çıxırdı.  

 Sentyabrın 21-dən Cənubi Azərbaycanda fəaliyyətə başla-
mış missiya tez bir zamanda əhalinin rəğbətini qazana bilmişdi.  

Azərbaycan dilində çıxan mətbu nümunələrin xalq arasın-
dakı nüfuzunu göstərmək üçün yerli müəllif M.Biriyanın yazdığı 
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məqaləyə nəzər salmaq kifayətdir: «Mehrin (oktyabr ayı nəzərdə 
tutulur – P.M.) 22-də saat 10 radələrində Tərbiyət xiyabanı qar-
şısından keçərkən əhalinin bir nəfər kiçik oğlanın dövrəsinə yığı-
şaraq qəzet almağını gördüm. Saqqalı ağarmış bir qoca kişi əlində 
pul tutaraq camaatı itələyə-itələyə ruznamə almaq istəyirdi. 
Müsaidə edərək ruznamənin birini alıb ona verdim. O, ruznaməni 
sevincək alaraq dedi: «Ağa, əgər mümkün olarsa, bir az oxu, gö-
rək nə yazırlar». Onun xahişini yerə salmadım, oxudum. Qoca 
dərindən bir ah çəkdi. Mən heyrətlə səbəbini sual etdim. O, üzünü 
mənə tutub: - «Çox şükür ki, belə sadə dildə yazırsınız», - dedi və 
ruznaməni əlimdən alıb mənimlə xudahafizləşdi. Və ömrünün son 
illərində Azərbaycan dilində yazılmış ruznaməni əlləri titrəyə-
titrəyə başqalarına göstərmək üçün sürətlə getdi».  

Sovet-alman cəbhəsində vəziyyətin gərgin xarakter alması 
Cənubi Azərbaycanda olan siyasi işçilərin Bakıya geri çağırılması 
ilə nəticələnmişdi. Sovetlər Birliyi bir də bu məsələyə böyük mü-
haribədə əsaslı döyüş başa çatdıqdan sonra qayıtdı.  

1944-cü ildə Cənubi Azərbaycana yenidən işçi qrupu gön-
dərilmişdi.  

1943-cü ildə Tehranda Sovet İttifaqı ilə mədəni əlaqə saxla-
yan İran cəmiyyəti yaradıldı. Xüsusi qrupun fəaliyyəti nəticəsində 
Sovet İttifaqı ilə mədəni rabitə saxlayan İran cəmiyyətinin Təbriz 
şöbəsi və Təbrizdə Sovet mədəniyyəti evi açıldı. Müharibənin 
tədricən rusların xeyrinə dəyişməsi ilə əlaqədar Moskva Cənubi 
Azərbaycan məsələsinə 1944-cü ildə yenidən qayıtdı və Sovet 
Azərbaycanından Cənuba yeni işçi qrupu göndərdi.  

Onu da xatırlatmaq yerinə düşər ki, 1945-ci il dekabrın 12-də 
21 Azər hərəkatının qələbəsi ilə əlaqədar fəaliyyətə başlamış 
Azərbaycan Milli Məclisinin qərarı ilə Pişəvəri Azərbaycan Milli 
Hökumətinin Baş naziri təyin edildi. Məhz həmin hökumət İranın 
daxilində Azərbaycanın milli muxtariyyət hüququnu bərpa edərək 
azərbaycanlıların öz ana dilində danışmaları, yazıb-oxumaları 
üçün şərait yaratdı məktəblərdə ana dilində dərslərin keçirilmə-
sini təmin etdi. Ölkədə aparılan islahatlarla əlaqədar milli höku-
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mət müvafiq strukturların yaradılmasına başladı: aqrar qanun, 
əmək haqqında qanun, dil haqqında qanun qəbul etdi. Sonuncu 
qanunla Azərbaycan dili bütün Azərbaycan ərazisində rəsmi 
dövlət dili elan olunmuşdu.  

Qısa bir müddət ərzində ana dilində dərsliklərin, ədəbiyyatın, 
mətbuat nümunələrinin çap olunmasına, radio verilişlərinin səs-
ləndirilməsinə başlandı. Qəzet və jurnallar, sayı 50-ni ötən dərs-
liklər, müxtəlif ədəbiyyat əsərləri nəşr edildi, kinoteatr tikildi, 
radiostansiya və radiokomitə yaradıldı. Milli qəhrəmanlara - Sət-
tarxan və Bağırxana heykəllər ucaldıldı. Behzad adına İncəsənət 
Muzeyi yaradı. Ərdəbil, Astara və Marağa şəhərlərində teatr bina-
ları tikildi. Azərbaycan Rəssamlar və Heykəltəraşlar Cəmiyyəti 
təşkil olundu. Onlarla kitabxana və qiraətxana fəaliyyətə başladı. 
Şəhər və kəndlərdə ibtidai və orta məktəblər yaradıldı. 1946-cı 
ildə Təbriz Universiteti təsis olundu.  

Milli hökumət Azərbaycanın sosial-iqtisadi tərəqqisinə yol 
açdı, milli zülmün nəticələrini ləğv etdi, azərbaycanlıların varlı-
ğını bir daha təsbit etdi.  

O illərdə ayrı-ayrı ədəbi-mədəni və siyasi cəmiyyətlərin bir-
liklərinin öz mətbu orqanları mövcud idi, onların sayı 40-ı aşırdı.  

 Azərbaycanın milli istiqlal tarixində çox əhəmiyyətli yer 
tutan yeni qurulmuş Demokratik Hökumət və onun həyata 
keçirdiyi mütərəqqi islahatlar, təbii ki, o dövrdə yaşayan hər bir 
azərbaycanlı ziyalının ürəyindən idi və onlar bu işə qoşulmaq 
üçün bütün bacarıq və qüvvələrini ikiqat sərf etməyə hazır idilər.  

1945-ci ilin oktyabrında sonralar Azərbaycanda dövlətlər-
arası münasibətlərin əsasını qoyan Azərbaycanın İranla Mədəni 
Əlaqələr Cəmiyyəti (sonralar Azərbaycanın Xarici ölkələrlə Dost-
luq və Mədəni Əlaqə Cəmiyyəti) yaradıldı. Bu quruma görkəmli 
şair Səməd Vurğun başçılıq edirdi. Fəaliyyətinin ilk mərhələsində 
cəmiyyətin funksiyası Azərbaycanın elm və mədəniyyət sahəsin-
dəki nailiyyətlərini İranda tanıtdırmaqdan ibarət idi. Daha sonra 
isə İran üçün radio verilişlərinin və başlıca olaraq Azərbaycan 
ədəbiyyatına həsr olunmuş kitabçavə kitabların hazırlanması kimi 
fəaliyyət sahələri də oraya daxil oldu.  
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Cəmiyyətin çap orqanı 1945-ci ilin avqustundan ərəb əlifbası 
ilə Azərbaycan dilində şair Rəsul Rzanın redaktorluğu ilə nəşr 
olunan aylıq ictimai-ədəbi «Azərbaycan» jurnalı idi. Jurnal 
yüksək poliqrafik səviyyədə olub, 30 min tirajla çıxırdı. Dərgi 1-
ci sayında yazırdı: «Azərbaycan» məcmuəsi xalqımızın qədim 
mədəniyyəti və ədəbiyyatı, tarixi və azadlıq mübarizəsilə oxucu-
larımızı müntəzəm surətdə tanış edəcək, istər Sovet Azərbayca-
nında və istərsə də Cənubi Azərbaycanda yaşayan yazıçı və alim-
lərimizin elmi, ədəbi məqalələrini öz səhifələrində dərc edəcək-
dir. Bununla da məcmuəmiz Azərbaycan xalqının gələcək tərəqqi 
və yüksəlişinə kömək etməyə çalışacaqdır».  

 Bakıda əski əlifba ilə Azərbaycan dilində nəşr olunub (cəmi 
17 say) Cənubi Azərbaycanda yayımlanan ədəbi və rəngli illüs-
trasiyalı bu jurnal həm forma, həm də məzmun cəhətdən və yük-
sək səviyyəsi ilə seçilirdi.  

Jurnalda çap olunan mövzulara gəldikdə isə onlar iki isti-
qaməti əhatə edirdi: I. sovet sosialist ideologiyasının təbliği; II. 
yerli əhalinin maarifləndirilməsi. Birinci qəbildən olan yazılarda 
sovet döyüşçülərinin cəbhədəki qəhrəmanlıqları, antifaşist təbli-
ğatı, sovet cəmiyyətinin və sovet həyat tərzinin gözəl boyalarla təs-
viri, sosializmin kapitalizmdən üstün olduğu «cidd-cəhdlə» gös-
tərilməklə sovet cəmiyyətinin gələcəkdəki xoşbəxt proqnozu ve-
rilirdi. «Böyük Vətən müharibəsi cəbhələrində», «Böyük Vətən 
müharibəsi qəhrəmanları», «Sovet İttifaqında» və s. rübrikalar 
altında gedən bu yazılar o illərdə sovet mətbuatında dərc edilən 
materialların bir növ eyni idi. Təbii ki, sovetlər ölkəsinin hər sahə-
də uğurlarından danışan jurnal İranda kommunist təbliğatına 
xidmət edirdi.  

 İkinci qismə isə Azərbaycan mədəniyyətini, Azərbaycanın 
klassik və çağdaş ədəbi simalarını, dil və ədəbiyyat tarixini, 
dünya ədəbiyyatı nümunələrini, məktəb və maarif sahələrini 
özündə əks etdirən yazılar daxil idi. Jurnal belə yazıları verməklə 
yüksək bir amal güdürdü: Cənubda milli şüurunvə milli iftixar 
hissinin oyanmasına çalışırdı. Rəsul Rzanın jurnalın 1945-ci il 
oktyabr sayında çap olunmuş «Milli şüur və milli iftixar» məqa-
ləsi məhz bununla bağlı idi. Məqalə ilə tanış olaq: 
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«İnsan uşaqlıq, gənclik və kamillik dövrü keçdiyi kimi mil-
lətlər də həmin dərəcədə bu yolu keçir. Milli şüur bir xalqın öz 
istedad və bacarığını dərk etmək, millətin ümumi mənafeyi və 
ziyanını görmək, ümummillətin rifah və səadəti üçün çalışmaq yo-
lunda hər cür fədakarlığın zəruri olduğunu dərk etmək deməkdir… 
Milli şüuru oyanmamış və ya hələ də lazımınca oyanmamış mil-
lətlər daima başqalarının ağalığına və zülmünə məruz qalır. Yalnız 
kənardan deyil, öz daxilində dəxi mürtəce qüvvələrin nüfuz və 
təsirinə boyun əyməli olur. Şübhəsizdir ki, milli intibah, milli şüu-
run oyanması bir günün, bir ilin işi olmayıb, əsrlərin kəskin və 
amansız fırtınaları içərisində doğur. Bu millətin içərisindən çıxan 
ayrı-ayrı proqressiv nümayəndələr, alim və yazıçılar hələ də xalqın 
bir küll olaraq intibah yoluna düşdüyünü isbat etmir. Azadlıq dərk 
edilmiş zərurətdirsə, bu azadlığı duymaq, onun zəruri olduğunu 
hiss etmək üçün xalqın bütün nemətlərini yaradan geniş kütlələrin 
milli şüurunun artması, xalqın özünəməxsus ənənə, sənət və məişət 
gözəlliklərinin, həqiqətən, sevilib inkişaf etməsi şərtdir… İran 
Azərbaycanında yaşayan Azərbaycan xalqının yetirdiyi alim, ya-
zıçı və inqilabçılar bu xalqın milli şüurunun artmasında, onun 
azadlıq və istiqlaliyyət yolunda apardığı mübarizədə çox böyük 
xidmət göstərmişlər… Bu xalqın azadlıq yolundakı mübarizəsində 
öz canını qurban vermiş yüzlər və minlərlə həqiqi vətənpərvər və 
millətpərvər mücahidlər vardır ki, onların hər damla qanı milli şüur 
inkişafının yolunda tökülüb, bu yolu təmizləməyə xidmət etmişdir. 
Odur ki, Azərbaycan xalqı yaratdığı bu tarixi simaların həyatı, işi 
və əsərləri ilə fəxr edir. Milli iftixar hissi milli şüurun doğrudan-
doğruya bir nəticəsidir. Milli şüuru oyanmamış, öz yaradıcılıq 
qüdrətinə inam bağlamamış bir xalqda milli iftixar hissi dəxi çox 
zəif və məzmunsuz olur. Biz azərbaycanlı olduğumuzla fəxr edirik. 
Bu iftixar hissini bizdə doğuran səbəb Azərbaycan xalqının «se-
çilmiş xalq» olduğuna, «başqalarından yaxşı» olduğuna görə deyil, 
bəlkə də, «övraqi-həyatda» bizim də millətin imzası şərəfli yer 
tutduğu üçündür. Sovet Azərbaycanında inqilabdan sonra açılmış 
yüzlərlə ali və orta məktəblər, neçə-neçə tədqiqat müəssisələri, mu-
zeylər, kitabxana, teatr və sinemalar, təzə tikilmiş zavodlar, maşın-
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laşdırılmış kənd təsərrüfatı xalqın milli şüurunun artmasına, onun 
ən vacib duyğularının təzahürünə böyük imkanlar yaratdı. Biz 
azərbaycanlı olduğumuz üçün fəxr edirik, çünki Azərbaycan xalqı 
dünyanın ən hürriyyətsevən, ən ünsiyyətli, ən qəhrəman və alicə-
nab xalqlarındandır. Bizim qəlbimizi dolduran iftixar hissi Azər-
baycan xalqının böyük yaradıcı qüdrətinə əsaslanır, onun azadlıq 
üçün hər şeyi fəda etməyə hazır olan iradə və mətanətinə 
əsaslanır».  

Qeyd edək ki, jurnalda şair Rəsul Rzanın digər bir yaradı-
cılıq qabiliyyəti və ya üslubumu deyək, üzə çıxmışdı. Bunu onun 
«Azərbaycan» jurnalının səhifələrində dərc etdiyi publisistik 
yazılar söyləməyə əsas verir. İstər örnək gətirdiyimiz yazı, istərsə 
də Azərbaycana məxsus milli-mədəni dəyərləri layiqincə təbliğ 
etməyə yönəldilən başqa məqalələr onun həm də istedadlı bir 
publisist olduğunu sübut edirdi.  

«Azərbaycan» jurnalında xalqın tarixi qəhrəmanlıq səhifələ-
rindən, klassik ədəbi nümunələrdən, çağdaş şairlərin əsərlərindən 
müntəzəm olaraq parçalar verilirdi. Tarixi milli qəhrəmanlar: Ba-
bək, Koroğlu haqqında, Azərbaycanın böyük dövlət xadimləri: Ca-
vanşir, Şirvanşah İbrahim, Şah İsmayıl Xətai, Fətəli xan haqqında, 
Cənubi Azərbaycanın azadlıq mücahidləri: Səttərxan, Bağırxan, 
Şeyx Məhəmməd Xiyabani, Heydər Əmioğlu haqqında, Seyid 
Cəfər Pişəvəri və onun hökumətinin ayrı-ayrı üzvləri haqqında 
ətraflı bilgilər verilirdi. Şimali və Cənubi Azərbaycan ədəbiyya-
tımızın klassikləri: Xətib Təbrizi, Xaqani, Məhsəti, Nizami, Nə-
simi, Füzuli, Əmani, Qövsi Təbrizi, Saib Təbrizi, Sarı Aşıq, 
M.Ş.Vazeh, A.Bakıxanov, M.F.Axundov, X.B.Natəvan, Heyran 
xanım, Şükuhi, Nəbati, S.Ə.Şirvani, Rüşdiyyə, Xalxali, M.C.Məm-
mədquluzadə, Sabir, Möcüz, Talıbov, Hammal, M.S.Ordubadi, 
A.Şaiq, S.S.Axundov, C.Cabbarlı və başqaları haqqında məqalələr, 
çağdaş ədəbiyyatdan nümunələr Azərbaycan ədəbiyyatı və ictimai 
fikir tarixinin görkəmli simalarını tanıtdırmaq və müasir şairlərin 
yaradıcılığını inkişaf etdirmək işinə xidmət edirdi.  

Görkəmli filosof Heydər Hüseynovun «Azərbaycanda icti-
mai fikrin inkişafı tarixindən» rubrikası altında gedən «Nizaminin 
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ictimai məfkurəsi», «Səfəvi dövlətinin banisi Şah İsmayıl Xətai», 
«Böyük maarifpərvər Həsən bəy Zərdabi», «Şərqin ilk dramatur-
qu M.F.Axundov», «M.F.Axundovun ictimai görüşləri» və s. bu 
kimi dəyərli silsilə yazıları hər iki tayda maraqla qarşılanırdı və 
sonralar yazılacaq neçə-neçə tədqiqat əsərlərinin mötəbər mənbə-
lərindən idi.  

Tanınmış tədqiqatçı Həmid Araslı jurnalın hər sayında klas-
sik irsimizin bir nümayəndəsini təqdim etməklə yanaşı, bu söz 
sərraflarının çap olunmamış şeirlərini oxuculara ərməğan edirdi. 
Beləcə, hər iki taydakı oxucularSaib Təbrizinin, Qövsi Təbrizinin 
və başqa şairlərin yeni üzə çıxmış nəzm əsərləri ilə ilk dəfə 
«Azərbaycan» jurnalında tanış olurdular.  

Tək Azərbaycan ədəbiyyatının deyil, mədəniyyətinin də əsr-
lər boyu vəhdət halında inkişaf etməsini Göy məscidin, Ərk qa-
lasının, Xan sarayının, Şeyx Səfi məqbərəsinin, Şirvanşahlar sa-
rayının, Qız qalasının, Möminə Xatın türbəsinin jurnalda əyani 
şəkildə verilən şəkilləri və onlar haqda məlumatlar göstərirdi.  

«Azərbaycan» jurnalı bədii söz sənətinin hörmət və qiy-
mətini özünə qaytarmaqla bərabər, Cənubi Azərbaycan ədəbiyya-
tında, publisistikasında yeni qələm ordusunun yaranmasında da 
az iş görmürdü. Şimaldan gələn yaradıcı ziyalılara onların Mir-
mehdi Etimad, Əli Fitrət, Balaş Azəroğlu, Çavuşi, Əli Tudə, Mə-
dinə Gülgün, Mirrəhim Vilayi, Məhəmmədlu Əbbasi, Hilal Na-
siri, Məhəmməd Biriya və bu kimi yerli həmkarları da qoşul-
muşdu. O illərdə qoyulan bünövrəni sonrakı illərdə cənublu ziya-
lılar layiqincə inkişaf etdirirdilər.  

Jurnalla tanış olan oxucular Azərbaycanın hər iki tayının hə-
yatı ilə yaxından tanış olmaq imkanı qazanırdılar. İctimai-siyasi 
proseslər, ölkədə yaranan demokratik əhvali-ruhiyyə, xalqın milli 
azadlıq hərəkatının əhalinin bütün təbəqələrini əhatə etməsi və 
yüksələn xətt üzrə inkişaf edərək Milli Hökumətin qurulması ilə 
nəticələnməsi həm şimal, həm də cənublu müəlliflərin bəhrələn-
diyi əsas mənbələrdən idi.  

«Azərbaycan» jurnalında çap olunmuş bədii əsərlərə diqqət 
yetirdikdə təkcə Cənub şairlərinin deyil, Şimaldan olan müəllif-
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lərin də yaradıcılığında maraqlı bir mərhələnin yarandığının şahi-
di oluruq. Belə ki, bir tərəfdən 1937-ci ilin repressiya tufanından, 
digər tərəfdən isə partiya, Lenin, Oktyabr inqilabına mədhiyyə 
xarakterli əsərlər yazmaqdan yorulmuş şair və yazıçılar yeni bir 
mühitə düşmüşdülər. Həmin dövrdə sovet siyasəti Azərbaycan 
xalqının milli maraqlarına son dərəcə uyğun gəlirdi. Azərbayca-
nın siyasi baxımdan olmasa da, mədəni cəhətdən birləşməsi, birgə 
ədəbi, elmi fəaliyyəti üçün bir növ fürsət düşmüş, imkan yaran-
mışdı. «Azərbaycan» jurnalı da bu imkandan yararlanırdı. Cənubi 
Azərbaycandakı siyasi proseslər, gündən-günə genişlənən demok-
ratik əhvali-ruhiyyə onların da ürəyincə olan bir mövzu idi. Odur 
ki, «Azərbaycan» jurnalında çap olunan əsərlərin müəyyən bir 
hissəsi məzmun cəhətdən cənublu qələm sahibləri ilə yanaşı, 
Sovet Azərbaycanından getmiş şair və yazıçıların yaradıcılığında 
da bir yenilik idi.  

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Təbrizdə fəaliyyət göstərən 
işçi qrupu ilə sovet hərbi diplomatik nümayəndələri arasında mü-
nasibətlər ziddiyyətli idi. O dövrdə baş verən hadisələri araşdır-
maya cəlb edən prof. C.Həsənlinin yazdığına görə, Cənubi Azər-
baycandakı proseslərin getdikcə milli müstəviyə keçməsi sovet-
ləri o qədər də təmin etmirdi... Məsələ ilə bağlı SSRİ Xarici İşlər 
Komissarlığına müraciət edilsə də, M.C.Bağırov  vaxtında bunun 
qarşısını ala bilmiş, məsələnin müsbət həllinə nail olmuşdu.  

Jurnal Cənubi Azərbaycanda ana dilində ədəbiyyatın inkişafı 
üçün geniş imkanlar yaradırdı.  

Uzun illər (xüsusilə 1920-ci illərdən sonra) «ikiyə bölünmüş 
Azərbaycan məsələsi» mövzusu hər iki tayda: Sovetlər Birliyində 
bolşevik, İranda şah rejimi tərəfindən yasaq olunmuşdu. «Azər-
baycan» jurnalında dərc olunan materiallarda ikiyə parçalanmış 
xalqın mənəviyyatı, mədəniyyəti, tarixi, ədəbiyyatı küll halında 
verilirdi. O illərdə «Vətən yolunda» və «Azərbaycan» kimi mətbu 
orqanlarının səhifələrində ikiyə bölünmüş xalqın faciəsini, dər-
dini, hiss və duyğularını əks etdirən «parçalanmış vətən həsrəti», 
«ayrılıq» və vahid Azərbaycan mövzusu yaranırdı.  
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Söz yox ki, 1941-1946-cı illərdə Cənubi Azərbaycanda milli 
ruhun oyanması, milli özünüdərkin bədii inikası «Vətən yolunda» 
qəzeti və «Azərbaycan» jurnalı ilə bağlı olmuşdur.  

1941-ci ildən etibarən hər iki taylı azərbaycanlılar arasında 
bu günümüzə qədər davam edən bir ədəbi hərəkatın əsası qo-
yulurdu...  

Qətiyyətlə söyləyə bilərik ki, bölünmüş xalqın ayrılıq həs-
rətinin: «ayrılıq, həsrət» motivlərinin ədəbiyyata gətirilməsinin 
bünövrəsi ilk dəfə «Vətən yolunda» qəzetinin və «Azərbaycan» 
jurnalının səhifələrində qoyulmuşdur.  

 Bu ədəbi proses Süleyman Rüstəmin qəzetin səhifələrində 
çap olunmuş şeirləri ilə başlamış, bunun davamı olaraq Rəsul 
Rzanın «Hilal», paralel olaraq güneyli şairlərdən Mirmehdi Eti-
madın «Yaşamaz», Əli Fitrətin «Azərbaycan», Hilal Nasirinin 
«Köşkü-balaban» şeirlərində, sonralarisə Cənubdan Şimala mü-
hacirət edən Balaş Azəroğlu, Həkimə Billuri, Mədinə Gülgun, Əli 
Tudə, Söhrab Tahirin və Səməd Vurğun, Məhəmmədhüseyn Şəh-
riyar, Bəxtiyar Vahabzadə, Mirzə İbrahimov, İlyas Əfəndiyev, 
Məmməd Araz, Xəlil Rza, Sabir Rüstəmxanlı və digər neçə-neçə 
dəyərli söz ustadlarının əsərlərində ikiyə bölünmüş millətin fa-
ciəsi əks olunmuşdu. Bu gün bu ədəbi proses artıq kiçik nəhrləri 
özündə birləşdirən təlatümlü bir bir dəryaya çevrilmişdir. Bu isə 
ayrı bir mövzunun bəhsidir.  

«Azərbaycan» jurnalını Sovet hakimiyyətinin bütün mövcud 
olduğu dövrdə ən maraqlı və milli mənafe baxımından ən əhə-
miyyətli nəşr mətbu orqanı hesab edən Cəmil Həsənli yazırdı ki, 
«əvvəla, bu jurnalın hər sayında Güney və Quzey Azərbaycanın 
ictimai-siyasi, mədəni, ədəbi həyatı, tarixi birlikdə əhatə olunur-
du. İkincisi, jurnal Cənubi Azərbaycan üçün buraxıldığından So-
vet Azərbaycanında hökm sürən bolşevik ideologiyasının tələb-
lərindən bir qədər yayınır, Azərbaycan xalqının köklü mənafeyi, 
taleyi və tarixi ilə bağlı əsas məsələlərə toxuna bilirdi. Bütöv Və-
tən, eyni xalq, vahid millət məramı, demək olar ki, «Azərbay-
can»ın hər sayından duyulurdu. Azərbaycan tarixinin, mədəniy-
yətinin, ədəbiyyatının, sənətinin əsrlər boyu vəhdət şəklində 
inkişaf etməsini əyani şəkildə sübuta yetirirdi».  
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Cənubda Demokrat Hökuməti xain qüvvələrin əli ilə devril-
dikdən sonrsa Rəsul Rza «Azərbaycan» jurnalını saxlamaq üçün 
bir çox təşəbbüslərdə bulundu, hətta M.C.Bağırov a məktub da 
yazdı. Təəssüf ki, bunlar bir nəticə vermədi. Və məktub cavabsız 
qaldı.  

Məktubun əvvəlində jurnalın qısa tarixçəsindən, görülən 
işlərdən, redaksiya ətrafında yaxşı müəllif kollektivinin toplan-
masından söz açan Rəsul Rza təklif irəli sürürdü: «Məlum olduğu 
kimi, Azərbaycanda belə bir profilli jurnal yoxdur, halbuki buna 
böyük ehtiyac hiss olunur. Redaksiya heyəti belə hesab edir ki, 
jurnalı bu həcmdə və bu formada saxlamaq, onu yeni Azərbaycan 
əlifbasıyla nəşr edərək respublikamızda yaymaq məqsədəuyğun 
olardı.  

Redaktor Rəsul Rza».  
İkiyə parçalanmış vahid xalqın milli özünədərkində və milli 

birliyində az payı olmayan»«tək-tük mütəxəssislərdən savayı, 
demək olar ki, heç kəsin xəbəri olmayan» bu dəyərli mətbu 
orqanının 1945-46-cı illərdə çıxan seçmə saylarından özəl bir 
nəşriyyə hazırlayıb onu ictimaiyyətə və geniş oxucu kütləsinə 
çatdırmağı özümə bir vəzifə və borc bidim.  

Ümumiyyətlə, biz tariximizi, keçmişimizi kimlərinsə təqdim 
etdiyi kimi yox, olduğu kimi öyrənməliyik. Milli-mədəni dəyər-
lərimizə sahib çıxmalı, onları qorumalıyıq. Bunun vaxtı artıq çox-
dan çatıbdır. Azərbaycanın Şimalı ilə Cənubu arasındakı ədəbi-
mədəni əlaqələrə gəldikdə isə bu gün bunun üçün imkanlar çox-
dur.Milli vəzifə isə həmin imkanları populist şüarlarla, iddialı 
bəyanatlarla məhdudlaşdırmaq yox, reallaşdırmaqdan ibarətdir ki, 
bunu bizdən xalqımızın yalnız keçmişi deyil, gələcəyi də tələb 
edir.  

 
Giriş. Hər iki tayın gerçək aynası – Azərbaycan 

dərgisi.kitabı Bakı. 2014 
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Dilimizin fədakar qoruyucusu –  
Mirzə İbrahimov 

 
Azərbaycan tarixinin doğru-düzgün salnaməsini yaradan 

ədibprofessor Yaşar Qarayev deyirdi ki, Mirzə Cəlildən sonra 
Arazı keçən, o taya ana dili aparan, Təbrizdə qəzet nəşr eləyən 
ikinci ədibimiz Mirzə İbrahimov oldu!  

 Məhz Cənub mövzusuna sədaqəti onu nasirlərimiz içində 
hamıdan ayırdı. Mirzə İbrahimov o taya ana dilini aparmaqla 
yanaşı, Təbrizdə ana dilində nəşr olunan «Vətən yolunda» adlı 
qəzetinin də bünövrəsini qoydu.  

Mirzə İbrahimovun yaradıcılıq yoluna nəzər salsaq, onun ilk 
növbədə epik əsərlər müəllifi olduğunu görərik. «Böyük dayaq», 
«Gələcək gün», «Pərvanə» kimi romanlarının da, «Həyat», 
«Kəndçi qızı», «Yaxşı adam»«Madrid» pyeslərinin də qəhrə-
manları canlı tarixin fəal qurucularıdır. Mirzə İbrahimov öz əsər-
lərində böyük bədii təsvir qüvvəsilə müasir zamanın ən aktual 
məsələlərini əks etdirirdi.  

 
Yaradıcılığının ən kövrək və yaralı yeri 
 
Cənubi Azərbaycan mövzusu M. İbrahimovun yaradıcılı-ğın-

da mühüm yer tutur. Bu mövzuya müraciəti sözsüz ki, daxili tələb-
dən, zərurətdən doğmuşdu. Və yaradıcılığının ən kövrək və yaralı 
yeri idi. Qəlbində daim böyük bir Cənub nisgili gəzdirən Mirzə 
İbrahimovun «Gələcək gün», «Cənub hekayələri», «Azad» ope-
rasının ssenarisi, onlarla publisistik, ədəbi-tənqidi yazıları vardır.  

Mirzə İbrahimov məlum olduğu kimi Cənubi Azərbaycanda 
doğulmuşdu. Lakin onun yeddi yaşı olanda atası Əjdər kişi 
ailəsini aclıqdan qurtarmaq üçün Bakıya gətirmişdi. Aradan 23 il 
keçdikdən sonra ölkəmiz II Dünya savaşında ölüm-dirim müba-
rizəsi apardığı illərdə əsgər şinelində Cənubi Azərbaycana 
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getməli oldu. O illərdə orada baş verən hadisələri gözləri ilə gör-
müşdü. Dili, milli kimliyi, azadlığı əlindən alınan xalqın halına 
yanmış, dərd-səri ilə yaxından ilgilənmişdi. Səttar xanın, Xiya-
baninin övladlarını yenə də azadlıq və istiqlal uğrunda çarpışan 
görmüşdü. Ona görə Cənubi Azərbaycanın ictimai-siyasi həya-
tında baş verən hadisələr onun yazdığı əsərlərdə, epik lövhələrdə 
ustalıqla təsvir olunur.  

«Gələcək gün» romanı ədəbiyatda böyük bir hadisəyə çevrilə 
bilmişdi. (Qeyd edək ki, romandan ayrı-ayrı parçalar 1945-ci il-
dən başlayaraq Təbrizdə nəşr olunan «Vətən yolunda» qəzetinin 
səhifələrində ilkin variantda «Vətən yolunda» adı ilə çap edil-
mişdi. – P.M.) Dünyanın bir çox dillərinə tərcümə olunmuş, SSRİ 
Dövlət mükafatına layiq görülmüşdü. İsmayıl Şıxlı əsərin belə 
məşhurlaşmasının sirrini çox gözəl açıqlayaraq yazırdı:«Gələcək 
gün» romanı əvvəla, böyük bir ictimai dəyəri olan siyasi roman 
idi. İkincisi, bu əsər kəskin konfliktlər, böyük ehtiraslı insanlar, 
möhkəm iradəli nəhəng xarakterlər romanı idi. Bu romanda 
İrandakı bütün ictimai zümrələrin həyatı, psixologiyası, ictimai 
hadisələrə münasibəti, mahir bir sənətkar qələmi ilə təsvir edilib. 
M.İbrahimovun qələbəsi onda oldu ki, «Gələcək gün» romanı 
sadəcə olaraq qalmadı. Burada yazıçı ictimai hadisələri insanların 
taleyi ilə, psixoloji halları ilə çarpazlaşdıra bildi. İctimai hadisə-
ləri qəhrəmanların tərcümeyi halına çevirdi.  

Bir tarixi faktı xatırlatmaq yerinə düşər ki, İkinci Cahan sa-
vaşı illərində Stalinin İranla, özəlliklə Cənubi Azərbaycanla bağlı 
müəyyən niyyət və planları vardı. Stalin Güneydə tapdalanan 
hüquqları uğrunda mübarizəyə qalxmağa hazır olan sosial-siyasi 
qüvvələrin mövcudluğunu da bilirdi. Digər bir tərəfdən isə sovet 
qoşunlarının həmin əraziyə daxil olması üçün müəyyən şərait 
artıq yetişmişdi. Odur ki, Qırmızı ordu 1941-ci il avqustun 25-də 
sərhədi keçib, Cənubi Azərbaycana daxil olmuşdu.  

Quzeyli qardaşları ilə yaxınlığa güclü meyil olması Stalinin 
cənub haqqında düşünülmüş gizli planlarına tam cavab verirdi. 
Qırmızı ordu ilə birlikdə bir qrup Azərbaycan ziyalıları da 
Təbrizə gəldilər.  
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Mirzə Cəlildən sonra o taya ana dili aparan ikinci ədibimiz 
 
Bu qrupda təbliğat məsələləri, inzibati-təsərrüfat işləri, xü-

susi əməliyyatların aparılması ilə ayrı-ayrı şəxslər məşğul olurdu. 
Təbrizdə Azərbaycan dilində çıxacaq «Vətən yolunda» adlanan 
ordu qəzetinin redaktorluğu Mirzə İbrahimova tapşırılmışdı. 
Professor Yaşar Qarayevin qeyd etdiyi kimi Mirzə Cəlildən sonra 
Arazı keçən, o taya ana dili aparan, Təbrizdə qəzet nəşr eləyən 
ikinci ədibimiz oldu Mirzə İbrahimov!  

«Vətən yolunda»qəzetinin ilk sayı 1941-ci ilin oktyabr ayının 
11-də çapdan çıxır. Qəzet oradakı azərbaycanlı əsgərlər üçün 
nəzərdə tutulmuşdu. Qəzetin yerli əhali tərəfindən oxuna bilməsi 
üçün onun ərəb əlifbası ilə çap edilməsi qərara alınmışdı. Qəzet 
Azərbaycan dilində günaşırı nəşr olunurdu. Qeyd etmək lazımdır 
ki, «Vətən yolunda»qəzeti 1920-ci ildə Xiyabani hərəkatı 
yatırıldıqdan sonra Azərbaycan dilində çıxan ilk qəzetlərdən olur. 
(İki dildə çıxan qəzetlər mövcud olsa da, Azərbaycan dilində 
materiallara çox az yer ayrılırdı – P.M.). Qəzetin nəşr olunduğu 
müəyyən dövrlərdə (1941-1946) baş redaktorları Mirzə İbrahimov, 
Həsən Şahgəldiyev və Rza Quliyev olmuşdular. Qəzetin 
redaksiyasında yazarlardan Süleyman Rüstəm, Osman Sarıvəlli, 
Məmməd Rahim, Əvəz Sadıq, Qılman Musayev (İlkin), Seyfəddin 
Dağlı, İsrafil Nəzərov (məsul katib), Qulam Məmmədli, Cəfər 
Xəndan (baş redaktor müavini) və bir çox başqaları işləmişlər.  

1946-cı ilin may ayına qədər davam edən qəzetin ümumi-
likdə 406 sayı çapdan çıxmışdır.  

Təbrizdə «Vətən yolunda» qəzetində Mirzə müəllimlə işlə-
yən yazıçı Qılman İlkin xatirələrində yazırdı ki, Mirzədə fövqə-
ladə bir müşahidəçilik və dərk etmək istedadı vardı. Bu da ondan 
ibarət idi ki, o hansı bir vəzifəyə təyin edilirsə, qısa bir müddət 
ərzində, o sahənin mexanizminə, incəliklərinə dərhal dərindən 
yiyələnməyi bacarırdı. Təbrizdə də qəzet redaktə etməklə yanaşı, 
Cənubi Azərbaycanı qarış-qarış gəzir, ən ucqar kəndlərdə belə 
olur, əhali ilə görüşür, onların dərd və istəklərini öyrənirdi. Digər 
tərəfdən o, gələcək əsərləri üçün materiallar toplayır, gələcək nəsr 
və publisistik əsərləri üzərində düşünürdü.  
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Yazılarını çox zaman «Əjdəroğlu», bəzi hallarda İ. Mirzə adı 
ilə imzalayırdı. «Vətən yolunda» qəzetində Mirzə İbrahimovun 
yazılarının az bir qismində imza olurdu. Qəzetdəki baş məqalə və 
redaksiya məqalələrinin onun qələminə məxsus olduğunu ehtimal 
etmək olar.  

Qəzetin birinci sayındakı qəzetin adına uyğun adlandırılan 
«Vətən yolunda» adlı baş məqalədə yazılmışdı: «Sovet xalqı üçün 
öz vətəni daha əziz və doğmadır. Çünki bu vətən milyonlarla 
insanı azad çalışmaq, xoşbəxt yaşamaq, öz ana dilində oxuyub 
yazmaq, öz milli ədəbiyyat və incəsənətini irəli aparmaq imkanı 
vermişdir». Düzdür, sovet ölkəsindən gəlmiş redaktorun belə 
sözləri yazmasında qeyri-adi bir şey yoxdu. Amma Əjdəroğlu 
(şübhəsiz ki, yazı baş redaktorun qələminə məxsus idi– P.M.) 
yazıdakı ikinci cümləni verməklə cənublulara sanki bir mesaj 
göndərirdi;sizin də ana dilində oxuyub yazmaq hüququnuz var.  

«Vətən yolunda»qəzetinin ilk sayı oktyabrın 11-də, 4000 
tirajla nəşr olunmuşdu. O dövr üçün bu tiraj yüksək göstərici idi, 
lakin qəzetin ilk sayı qısa müddətdə satılıb qurtarmışdı.  

Qəzetin xalq arasındakı nüfuzunu göstərmək üçün yerli 
müəllif M. Biriyanın yazdığı məqaləyə nəzər salmaq kifayətdir» 
Mehrin (oktyabr ayı nəzərdə tutulur – P.M.) 22-də saat 10 
radələrində Tərbiyət xiyabanı qarşısından keçərkən əhalinin bir 
nəfər kiçik oğlanın dövrəsinə yığışaraq qəzet almalarını gördüm. 
Saqqalı ağarmış bir qoca kişi əlində pul tutaraq camaatı itələyə-
itələyə ruznamə almaq istəyirdi. Müsaidə edərək ruznamənin 
birini alıb ona verdim. O sevincək ruznaməni alaraq dedi: Ağa, 
əgər mümkün olarsa, bir az oxu görək nə yazırlar. Onun xahişini 
yerə salmadım, oxudum. Qoca dərindən bir ah çəkdi. Mən 
heyrətlə səbəbini sual etdim. O, üzünü mənə tutub: – Çox şükür 
ki, belə sadə dildə yazırsınız, – dedi və ruznaməni əlimdən alıb 
mənimlə xudahafizləşdi. Və ömrünün son illərində Azərbaycan 
dilində yazılmış ruznaməni əlləri titrəyə-titrəyə başqalarına gös-
tərmək üçün sürətlə getdi». 

Qəzetin səhifələri çeşidli rubrikalar altında publisistik yazılar 
və kəskin felyetonlar, incəsənətlə bağlı icmallar, nəsr və poeziya 
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nümunələri ilə zəngin idi. Bütün bunlar söz yox ki, qəzetin re-
daktoru Mirzə İbrahimovun gərgin zəhməti bahasına başa gəlirdi.  

Qəzetin ikinci sayından başlayaraq incəsənətlə bağlı yazılara 
geniş yer ayrılırdı. Bülbülün Azərbaycan operasının zirvəsi olan 
«Koroğlu» operası, Şəmsi Bədəlbəylinin «Arşın mal alan», Həbib 
Səmədzadənin «Leyli və Məcnun»la bağlı yazıları oxucularda 
maraq doğururdu.«Şah İsmayıl» və «Gülzar» operaları haqqında 
yazılar, habelə İ. Hidayətzadənin, Niyazinin, G. İsgəndərovanın, 
O. Sarıvəllinin məqalələri də diqqəti çəkirdi.  

Qəzetdə nəşr olunan bədii nümunələrin əsas hissəsini poe-
ziya təşkil edirdi. İlk saylarda S.Vurğunun, S.Rüstəmin, O.Sarı-
vəllinin bir çox şeirləri dərc olunmuşdu. O illərdə «Vətən yo-
lunda»və «Azərbaycan» kimi qəzetlərində folklorun toplanıb öy-
rənilməsi, yayılması işi geniş yayılmışdı. Uzun illər ana dilində 
təhsildən, mətbuatdan, kitab oxumaqdan məhrum olan azərbay-
canlılar bəlkə də yalnız folklorun hesabına öz milli varlıqlarını 
qoruya bilmişdilər. Doğma dildə yazıb-oxuya bilməyən Güney-
lilərin el nəğmələri, atalar sözləri, bayatıları, nağılları, dastanları 
dildən-dilə, eldən-elə dolaşırdı. Dil xüsusiyyətləri saxlanılmaqla 
çap olunan bu toplular xalq arasında maraqla qarşılanır, onları 
ruhən öz soykökünə səsləyirdi.  

 
Türk dilində çıxan və Cənubi Azərbaycanda əl-əl gəzən 

qəzet kimləri narahat edirdi? 
 
«Vətən yolunda» qəzetinin Cənubi Azərbaycanda yayılıb 

geniş oxucu auditoruyası qazanması İranın rəsmi dairələrini 
narahat edirdi. Tanınmış tədqiqatçı prof. Cəmil Həsənli bununla 
bağlı yazır: «Oktyabrın axırlarında İranın Daxili İşlər naziri Ca-
hanbani Təbrizə gəldi. Oktyabrın 30-da o, əyalətin bütün vəzifəli 
və imkanlı adamlarının toplantısını keçirdi. Cahanbani öz çıxışın-
da bildirdi ki, hər kəs gərək ayıq olsun, şahın və hökumətin tap-
şırıqlarını sözsüz yerinə yetirsin. Nazirdən sonra vali Fəhimi çıxış 
etdi və bildirdi ki, əhali gərək Qızıl Ordu tərəfindən aparılan 
təbliğata uymasın, öz pullarını havayı yerə sovet kino filmlərinə, 
və teatr tamaşalarına xərcləməsinlər» 
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«Vətən yolunda» qəzetində çap olunan mövzulara gəldikdə 
isə onlar iki istiqamətdə idi. I. sovet sosialist ideologiyasının 
təbliği, II. yerli əhalinin maarifləndirilməsi. Birinci sıraya daxil 
olan yazılarda sovet döyüşçülərinin cəbhədəki qəhrəmanlıqları, 
antifaşist təbliğatı, sovet cəmiyyətinin və sovet həyat tərzinin 
gözəl boyalarla təsviri, sosializmin kapitalizmdən üstün olduğunu 
«ciddi cəhdlə» göstərməklə sovet cəmiyyətinin gələcəkdəki xoş-
bəxt proqnozu verilirdi. «Böyük Vətən müharibəsi cəbhələrində», 
«Böyük Vətən müharibəsi qəhrəmanları», «Sovet İttifaqında» və 
s. rübrikalar altında gedən bu yazılar o illərdə sovet mətbuatında 
dərc edilən materialların bir növ eyni idi. Təbii ki, sovetlər 
ölkəsinin hər sahədə uğurlarından danışan jurnal İranda Kommu-
nist təbliğatına xidmət edirdi.  

İkinci qismə isə Azərbaycan mədəniyyətini, Azərbaycan 
klassik və çağdaş dövründəki ədəbi simaları, dil və ədəbiyyat 
tarixi, dünya ədəbiyyatı nümunələrini, məktəb və maarif sahə-
lərini özündə əks etdirən yazılar daxil idi. Jurnal belə yazıları ver-
məklə yüksək amala xidmət edirdi. Cənubda milli şüurun və milli 
iftixar hissinin oyanmasına çalışırdı.  

Görkəmli tədqiqatçı Cəfər Xəndan bu qəzetdə çalışmaqla bə-
rabər, onun fəaliyyətini geniş şəkildə işıqlandırmışdır. O yazırdı 
ki, qəzetin Cənubi Azərbaycanın bütün şəhər və kəndlərində, 
Tehranda, Qəzvində və s. yerlərdəki azərbaycanlılar arasında 
oxucuları var idi. İran şəraitində əksər qəzetlərin 300-dən 3000-ə 
qədər oxucusu olduğu halda, «Vətən yolunda»nın oxucuları 
15000-dən artıq idi. Oxucular günaşırı çıxan bu qəzetin hər 
nömrəsini səbirsizliklə gözləyir və yığıb saxlayırdılar. «Əgər ilk 
fəaliyyət dövründə qəzet əsasən sovet mühərrir və yazıçılarının 
qüvvəsilə çıxmış və siyasi-ictimai materiallar vermişsə, ikinci 
dövrdə çoxlu yerli şair və mühərrir toplaya bilmişdir. Qəzet özü-
nə geniş oxucu auditoriyası toplaya bilmişdi. O illərdə «Vətən yo-
lunda»qəzetinin həm də fəal əməkdaşı olan Qılman İlkin yazırdı 
ki, «yerli azərbaycanlılar bu qəzeti özlərinin doğma mətbuatı bi-
lib oxuyur, ondan öyrənir və onda iştirak edirdilər». Getdikcə 
yerli ziyalılardan çoxları redaksiyamıza ayaq açdılar. Qəzetlə 
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bağlı ən xoş arzu və minnətdarlıqlarını bizə bildirirdilər. Yerli zi-
yalılardan ilk tanış olduğumuz adam şair Biriya oldu. Onun qə-
zetimizin növbəti sayında çap olunmuş Hitler barədə satirik şeiri 
Təbrizdə böyük gurultu ilə qarşılandı. Ondakı satirik təbi hamı-
mızı heyran qoymuşdu. Çox keçmədi ki, o bizim dayimi müəlli-
fimizə çevrildi. Ondan sonra şəhərin bir çox yaşlı və cavan şair-
ləri də qəzetin ətrafına toplaşmağa başladı. Bunlardan Əli Fitrət, 
Mehdi Çavuşi, Mehdi Etimad, Səfvəd Yəhya Şeyda, Ərdəbildən 
Balaş Azəroğlu, Əli Tudə, daha sonralar şairə qızlardan Mədinə 
Gülgün, Hökumə Bülluri də bizim qəzetin səhifələrində öz 
şeirləri ilə çıxış etməyə başladılar.  

Qəzetin birinci mərhələdə cəmi 6 ay fəaliyyət göstərib qapa-
dılması Cənubi Azərbaycanda olan siyasi işçilərin Bakıya geri 
çağırılması ilə əlaqədar idi. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Təb-
rizdə fəaliyyət göstərən işçi qrupu ilə Sovet Hərbi diplomatik nü-
mayəndələri arasında münasibətlər ziddiyyətli idi. O dövrdə baş 
verən hadisələri araşdırmaya cəlb edən C.Həsənli yazır: «Cənubi 
Azərbaycandakı proseslərin getdikcə milli müstəviyə keçməsi 
sovetləri o qədər də təmin etmirdi. . . Hətta A. Smirnov ilk olaraq 
türk dilində çıxan və Cənubi Azərbaycanda əl-əl gəzən «Vətən 
yolunda» qəzetinin bağlanması haqqında SSRİ Xarici İşlər Ko-
missarlığına müraciət də etmiş, lakin M.C.Bağırov  da öz növ-
bəsində «Vətən yolunda» qəzetinin bağlanmasına etirazını bildi-
rib vaxtında bunun qarşısını ala bilmiş, məsələni müsbət həllinə 
nail olmuşdu.  

Qəzetin səhifələrində Azərbaycan ədəbiyyatının N.Gəncəvi, 
X.Şirvani, M.Füzuli, M.P.Vaqif, M.F.Axundov kimi klassik-
lərinin, eləcə də Mirzə Cəlil, M.Ə.Sabir, M.S.Ordubadi və S.Vur-
ğun kimi çağdaş şairləri və digər söz sənətkarlarını tanıdırdı.  

«Təbriz ziyalılarının redaksiyamız ətrafında toplaşması qar-
şılıqlı olaraq, hər iki tərəfə çox xeyir verdi;-söyləyən Ənvər 
Məmmədxanlı xatirələrində yazırdı ki, biz Cənubi Azərbaycanı 
onların vasitəsilə daha dərindən öyrəndik. Onlar da «Vətən yo-
lunda»qəzetinin Azərbaycanda yerinə yetirdiyi bir çox xidmətləri 
sırasında müasir Azərbaycan dilinin inkişafı səviyyəsini mənim-
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səyir, dilin yad tərkibdən təmizlənməsi proseslərinin nə qədər 
uğurlu və vacib olduğunu görürdülər. «Vətən yolunda»qəzeti yer-
li ədəbi qüvvələrin yetişməsində böyük rol oynadı. Qəzet tez-tez 
öz səhifələrini gənc şairlərin ixtiyarına verirdi. Beləliklə, «Vətən 
yolunda»qəzeti Cənubi Azərbaycanda ana dilində ədəbiyyatın 
inkişafı üçün geniş imkanlar yaradırdı.  

Qəzetdəki ədəbi-bədii əsərlər əsasən Cənubi Azərbaycandakı 
ictimai-siyasi proseslər, ölkədə yaranan demokratik əhval-ruhiy-
yə, yeni qurulmuş Milli Hökumət ətrafında birləşirdi.  

Bundan başqa Cənubi Azərbaycandakı ictimai-siyasi proses-
lər, ölkədə yaranan demokratik əhval-ruhiyyə, xalqın milli azad-
lıq hərəkatının əhalinin bütün təbəqələrini əhatə etməsi və yük-
sələn xətt üzrə inkişaf edərək Milli Hökumətin qurulması ilə nəti-
cələnməsi həm şimal, həm də cənublu müəlliflərin bəhrələndiyi 
əsas mənbələrdən idi. Qeyd etmək yerinə düşər ki Milli Hökumə-
tin ana yasasının yazılmasında Mirzə İbrahimov yaxından iştirak 
etmişdi. Bununla yanaşı, ADF-nin proqram sənədləri, partiya pro-
tokolları, müxtəlif çıxış və məruzələr, xüsusilə də Milli Höku-
mətin Baş naziri Seyid Cəfər Pişəvərinin bir sıra məqalə və çıxış-
ları, publisistik məqalələrinin 1946-cı ildə bir toplu şəklində «Qı-
zıl səhifələr» adlı kitabda işıq üzü görməsində Mirzə İbrahimo-
vun böyük rolu olmuşdu.  

Mirzə müəllim bir çox məsul vəzifələrdə çalışmışdı. 1942-
46-cı iillərdə Azərbaycan SSR Maarif naziri işləyən Mirzə İbra-
himov Cənubi Azərbaycanda maarif və mədəniyyətin təşkili işinə 
də məsul idi, bu işdə xüsusu həvəs və zövqlə fəaliyyət göstərirdi.  

«Vətən yolunda» qəzeti bədii söz sənətinin hörmət və qiymə-
tini özünə qaytarmaqla bərabər, Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatın-
da, publisistikasında yeni qələm ordusunun yaranmasında da az iş 
görmürdü. Şimaldan gələn yaradıcı ziyalılara Mirmehdi Etimad, 
Əli Fitrət, Balaş Azəroğlu, Çavuşi, Əli Tudə, Mədinə Gülgün, 
Mirrəhim Vilayi, Məhəmməd Abbasi, Hilal Nasiri, Məhəmməd 
Biriya və bu kimi yerli həmkarları da qoşulmuşdu. O illərdə 
qoyulan bünövrəni sonrakı illərdə cənublu ziyalılar layiqincə 
davamlı inkişaf etdirirdilər.  
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Göründüyü kimi, Azərbaycan ədəbiyyatında, publisisti-ka-
sında yeni qələm ordusunun meydana çıxmasında «Vətən yo-
lunda»qəzetinin və onun ilk redaktoru Mirzə İbrahimovun rolu 
danılmazdır.  

 
«Şairlər məclisi» ənənəsi...  
 
1945-ci ildə «Vətən yolunda» qəzetinin nəzdində «Şairlər 

məclisi» təşkil olundu. Bütün Cənubi Azərbaycan və İranda şöh-
rət tapan «Vətən yolunda»qəzeti həm də az zaman içərisində Cə-
nubi Azərbaycan şairlərinin ədəbi mərkəzinə çevrildi.  

Məclis «Şairlər məclisi» adı altında aydıq ədəbi məcmuə də 
hazırlayırdı. Məcmuədə yalnız məclis üzvləri deyil, Cənubi Azər-
baycan, həmçinin İranda yaşayan və ana dilində yazan başqa 
şairlər də iştirak edirdilər. Məcmuənin bütün sayları 1945-ci ilin 
noyabr ayında bir kitab şəklində çap olundu, 424 səhifədən ibarət 
olan bu kitabda 80-dən çox şairin 300-dən artıq şeir və poeması 
toplanmışdı. Qeyd edək ki, bu toplu Cənubi Azərbaycan yazarları 
ilə bağlı ilk antologiya kitabı idi. Aradan 40 il keçdikdən sonra 
Mirzə İbrahimovun rəhbərliyi və redaktorluğu ilə Bakıda IY 
cildlik «Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyası» çap olundu.  

«Şairlər məclisi» üzvlərinin və onları əsərlərinin geniş xalq 
kütlələrinə tanıtmaq işində «Vətən yolunda»qəzetinin böyük rolu 
olmuşdur. Qəzetin səhifələrində Ə.Fitrət, M.Etimad (Milli Höku-
mətin dövlət himninin sözlərini yazmışdı – P.M.), Çavuşi, 
B.Azəroğlu, İ.Zakir, M.Gülgün və digər məclis üzvlərinin yaz-
dıqları əsərlərdən əlavə yaradıcılıqları haqqında da məqalələr 
verilirdi.  

Getdikcə sıralarına daha çox üzv cəlb edilən «Şairlər məcli-
si»nin təsiri altında başqa şəhərlərdə də ədəbi hərəkat canlanmağa 
başlamışdı.  

«Vətən yolunda» qəzetində çap olunmuş materiallara nəzər 
saldıqda hər iki taydan olan müəlliflərin də yaradıcılığında ilginc 
olan bir məqamı gözdən qaçırmaq olmur. 1930-cu illərin repressi-
yalarından, Stalinə, partiyaya, mədhiyyə xarakterli əsərlər yaz-
maqdan usanıb-bezmiş qələm sahibləri tamamilə yeni bir mühitə 
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düşmüşdülər. Onlar artıq düşündüklərini, içdən gələn hisslərini 
söyləyib yazmaqda nisbətən azad idilər. O dövrdə sovet siyasəti 
Azərbaycan xalqının milli maraqlarına son dərəcə uyğun gəlirdi. 
Azərbaycanın siyasi baxımdan olmasa da, mədəni cəhətdən bir-
ləşməsinə, birgə ədəbi, elmi fəaliyyəti üçün bir növ fürsət düş-
müşdü, imkan yaranmışdı. «Vətən yolunda» qəzeti də bu imkan-
dan yararlanırdı. Cənubi Azərbaycandakı siyasi proseslər, demok-
ratik ovqat cənublu ziyalılarla yanaşı, onlar üçün də ürəkdən olan 
bir mövzu idi.  

«Vətən yolunda» qəzeti yeni Cənubi Azərbaycan ədəbiyya-
tının yaranmasında, yerli ədəbi simaların və müəlliflərin meydana 
gəlməsində, eləcə də formalaşmasında böyük rolu olmuşdur.  

 
«Ana dili» sevdalısı 
 
«Vətən yolunda»qəzetinin 1945-ci il 119-122-ci saylarında 

dərc olunmuş «Azərbaycan dili» adlı məqaləsində Mirzə İbrahimov 
ana dilinin hər bir insanın həyatında xüsusi əhəmiyyət daşıdığını 
bildirir. Hər bir xalqın dilinin onun milli varlığı və mənəvi aləminin 
ifadəçisi olduğunu xüsusi vurğulayaraq yazırdı: «Ta qədim 
zamanlardan bəri tarix göstərir ki, hər hansı xalq öz millət və mə-
nəviyyatını saxlamaq üçün öz vətəni və dövləti ilə bərabər öz dilini 
də saxlamağa cəhd etmişdir. Çünki hər xalqın ana dili onun milli 
varlığının və mənəvi aləminin ifadəsidir. Beləliklə, dil xalqın mil-
liyyət və varlığını bildirən və qoruyan mühüm amillərdən biridir».  

O daha sonra yazırdı:«Əsarət altına düşmüş heç bir xalq öz 
milli varlığının və dilinin məhv edilməsinə razı olmamışdır. Belə 
xalqlar siyasi istiqlaliyyət və dövlətdən məhrum olduqları halda 
ölüm-dirim mübarizəsindən əl çəkməmiş, öz milli varlıq, milli 
mədəniyyət və ana dillərinin saxlanmasına və tərəqqisinə səy 
etmişlər». 

O illərdə Mirzə İbrahimovun yaxın məsləkdaşı, Milli Höku-
mətin qurucusu və rəhbəri S.C.Pişəvəri də «Əjdəroğlu» kimi 
«Ana dili» məsələsinə ciddi önəm vermiş, qurduğu dövlətdə rəs-
mi status almasına nail olmuşdu.  
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Aradan illər ötəcək Mirzə İbrahimov 50-ci illərdə yenidən 
Azərbaycan dili məsələsinə toxunacaq.  

O, Ali Sovetdə işlədiyi vaxt Azərbaycan dilini dövlət dili 
elan etməsi onun vətənə, xalqa xidmətlərinin alisi, zirvəsi idi. Bu 
məsələ ilə bağlı onun başı az ağrımadı. Qızı Sevda İbrahimova o 
illəri sonralar xatırlayıb yazacaqdı; «Atamın ali sovetdə işlədiyi 
vaxt qaldırdığı dil məsələsi - Azərbaycan dilini dövlət dili elan et-
məsi, onun həyatının ən vacib, ən yüksək nöqtəsi idi. Bu məsələ 
ilə ona nə qədər ittihamlar edildi, onu sındırmaq, əzmək istə-
yənlər oldu... Lakin atamın möhkəm iradəsi, dəyanəti, mərdliyi, 
cəsarəti və xalqına olan böyük məhəbbəti onu öz əqidəsində, öz 
prinsiplərində daha da möhkəmlətdi». 

Xalq şairimiz Nəbi Xəzrinin təbirincə desək, Mirzə müəllim 
Şah İsmayıl Xətaidən sonra dilimizi dövlət səviyyəsində görür, 
bunun üçün imperiya siyasəti dövründə bacardığı işi görməyə 
çalışırdı.  

 
Onun Stalinə yazdığı gizli məktub 
 
Mirzə İbrahimov bir yazıçı və dövlət xadimi kimi yüksəlsə 

də, parçalanmış Azərbaycanın birləşmək dərdi həmişə onun 
ürəyində qövr edirdi. 1944-cü ildə Mirzə müəllim Stalinə mühüm 
və gizli məktub yazır, surətini M.C.Bağırova yollayır. Məktubun 
surətini belə özündə saxlamağa ehtiyat edir. Az keçmir onu İran-
dan geri çağırırlar. Əvvəlcə M.C.Bağırov  onunla söhbət edir. 
Sonra isə onu Kremlə çağırırlar, Molotovun qəbuluna. Çox get-
gələ saldıqdan sonra buraxırlar. Məktubda yazılanlarla bağlı uzun 
illər keçdikdən sonra DTK-nın əməkdaşı Yasif Nəsirli Mirzə mü-
əllimə həsr etdiyi xatirəsində yazıb. Məktubda Gülüstan müqa-
viləsini ləğv etməyin vaxtının çatdığını, Azərbaycanın birləşib bir 
vahid dövlət olmaq kimi tarixi məqamının yetişdiyini Stalinə bil-
dirirdi Mirzə müəllim.  

On ildən artıq Mirzə İbrahimovla bir yerdə çalışmış tanınmış 
publisist və millət vəkili Elmira Axundova Mirzə müəllimlə bağlı 
bir fikri də çox maraqlıdır. O qeyd edir ki, Cənubi Azərbaycan və 
Arazın o tayında yaşayan həmvətənlərimiz barədə mətbuatda hələ 
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açıq danışmaq imkanı olmazdan əvvəl M. İbrahimov Ədəbiyyat 
institutunda xüsusi şöbənin açılmasına nail olmuş və həmin şöbə 
onun təkidilə «Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı» şöbəsi adlandır-
mışdı. «Cənubi Azərbaycan» anlayışını elmi dilə məhz Mirzə 
İbrahimov gətirmişdi. Ondan əvvəl tarixçi və ədəbiyyatşünaslar 
«İran Azərbaycanı» terminindən istifadə edirdilər.  

Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun «Cənubi Azərbaycan 
ədəbiyyatı» şöbəsinə rəhbərlik edən Mirzə İbrahimovun o taylı 
soydaşıarımızın bədii söz örnəklərinin ciddi, sistemli öyrənilməsi, 
nəşri və yayılmasını təmin etmək yolunda zəhməti çox olub.  

 
Cənub mövzusunu ədəbiyyata S. Rüstəm və  
M. İbrahimov gətirdi 
 
Cənubi Azərbaycanda 1905-1911-ci illərdəki Məşrutə hərə-

katı, 1917-1920-ci illərdə Şeyx Məhəmməd Xiyabani üsyanı za-
manı nəşr olunan mətbuat və ədəbiyyatda ədəbi-bədii publisistik 
yazılar az deyildi. Lakin çap olunan nəzm və nəsr nümunələrində 
vətənpərvərlik və milli təəssübkeşlik hissləri 40-cı illərdəki kimi 
qabarıq və güclü deyildi. O illərdə «Vətən yolunda» qəzetinin 
səhifələrində ikiyə bölünmüş xalqın faciəsini, dərdini, hiss və 
duyğularını əks etdirən «parçalanmış vətən həsrəti», «ayrılıq» 
mövzusu yaranırdı.  

Uzun illər (xüsusilə 1920-ci illərdən sonra) hər iki tayda- 
sovetlər birliyində bolşevik, İranda şah rejimi tərəfindən «ikiyə 
bölünmüş Azərbaycan məsələsi» mövzusu yasaq olunmuşdu. 
«Vətən yolunda»qəzetində dərc olunan materiallarda ikiyə par-
çalanmış xalqın mənəviyyatı, mədəniyyəti, tarixi, ədəbiyyatı küll 
halında verilirdi. O illərdə «Vətən yolunda»və «Azərbaycan» ki-
mi mətbu orqanlarının səhifələrində ikiyə bölünmüş xalqın faciə-
sini, dərdini, hiss və duyğularını əks etdirən «parçalanmış vətən 
həsrəti», «ayrılıq» və «vahid Azərbaycan» mövzusu yaranırdı.  

Söz yox ki, 1941-1946-cı illərdə Cənubi Azərbaycanda milli 
ruhun oyanması, milli özünüdərkin bədii inikası Təbrizdə nəşr 
olunan «Vətən yolunda»qəzeti və «Azərbaycan» jurnalı ilə bağlı 
olmuşdur.  
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1941-ci ildən etibarən hər iki taylı Azərbaycanlılar arasında 
bu günümüzə qədər gəlib davam edən bir ədəbi hərəkatın əsası 
qoyulurdu... Bu ədəbi qəzetin səhifələrində çap olunmuş Mirzə 
İbrahimovun publisistik yazıları və Süleyman Rüstəmin şeirləri 
ilə başlamış və günümüzə qədər davam etməkdədir. O illərdən 
onun layiqli davamçıları Rəsul Rza, Əli Fitrət, Hilal Nasiri, Mə-
həmmədhüseyn Şəhriyar, Səməd Vurğun, Bəxtiyar Vahabzadə, 
Məmməd Rahim, Balaş Azəroğlu, Həkimə Billuri, Mədinə Gül-
gün, Əli Tudə, Söhrab Tahir, İlyas Əfəndiyev, Məmməd Araz, 
Xəlil Rza, Sabir Rüstəmxanlı və digər neçə-neçə qələm sahibləri 
olmuş və əsərlərində ikiyə bölünmüş millətin faciəsini əks etdir-
mişlər.  

Beləliklə, bu fikirlə çoxları razılaşar ki, M.İbrahimov pub-
lisistikasının ən yaxşı səhifələri Cənubu Azərbaycan xalqının şah 
rejiminə qarşı və milli kimliyi uğrunda mübarizəsinə həsr olunub.  

 
Ayna qəzeti. 3 dekabr 2011 
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Klassik ədəbiyyatımızın kamil bilicisi 
 
Klassik Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqatçısı Qulamhüseyn 

Beqdeli Nizami, Qətran Təbrizi, Əvhədi, Nəvai əsərlərini dili-
mizə çevirmiş, Məhəmmədhüseyn Şəhriyar poeziyasının ilk təd-
qiqatçısı və təbliğatçılarından olmuşdur. Bunlarla yanaşı, Q.Beq-
deli klassik şairlərin həyatı və yaradıcılığı barədə külli miqdarda 
elmi məqalələrin müəllifi kimi də tanınıb.  

Q.Beqdeli 1919-cu ilin baharında İranda Tehran şəhərində 
doğulmuşdur. Burada orta və ali hərbi məktəbləri bitirmiş, İran 
şah ordusunun zabiti olmuşdur. İran xalq partiyasına daxil olmuş, 
siyasi fəaliyyətinə görə həbs edilmişdir. 6 aydan sonra sürgündən 
qayıdıb Cənubi Azərbaycanda demokratik hərəkata qoşulmuş, 
azadlıq ordusu tərkibində kapitan rütbəsinədək yüksəlmişdir. 
Demokratik hərəkatın süqutundan sonra 1946-cı ildən ailəlikcə 
siyasi mühacir kimi Şimali Azərbaycanda yaşamışdır. Bakı Ali 
Partiya məktəbinə daxil olar-olmaz Sovet təhlükəsizlik orqanla-
rının uydurduğu saxta ittihamla həbsə alınmış, 10 il azadlıqdan 
məhrum olunaraq Uzaq Şərqə, Kobmaya sürgün edilmişdir. La-
kin 7 ildən sonra bəraət verilmiş, təhsilini davam etdirmişdir. 
1958-ci ildən başlayaraq Azərbaycan EA Nizami adına Ədəbiy-
yat İnstitutunda böyük elmi işçi işləmiş,«Marağalı Əvhədinin hə-
yat və yaradıcılığı» mövzusunda namizədlik, «Nizaminin «Xos-
rov və Şirin» poeması və bu mövzunun Yaxın və Orta Şərq ədə-
biyyatında işlənməsi» mövzusunda doktorluq dissertasiyası mü-
dafiə etmişdir. 

Təsəvvüf orta əsrlər müsəlman Şərqinin nəzəri görüşlərini və 
mənəvi-əxlaqi dəyərlərini özündə əks edən mükəmməl dini-fəl-
səfi sistemdir. Ədəbiyyatla sufizmin, yaxud təsəvvüf ədəbiyya-
tının əlaqəsi olubmu və ümumiyyətlə təsəvvüf ədəbiyyatını araş-
dıran alimlərimiz varmı, bununla bağlı onların fikirləri, düşüncə-
ləri necədir? Bu suala cavab tapmaq üçün hələ postsovet döv-
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ründə «ziyanlı, dini ədəbiyyat və düşüncə» seriyasına daxil olan 
təsəvvüflə bağlı araşdırma və yazılarını gizli yolla Arazın tayına 
göndərib nəşr etdirən, Azərbaycan ən mötəbər universitetlərindən 
birinin professoru, əslən cənublu mərhum prof. Q.Beqdeli (Bəy-
dili) ni yad etmək onun yazdıqlarını, fikirlərini bölüşmək istə-
yirəm. Q.Beqdeli haqlı olaraq belə hesab edirdi ki, ədəbiyyatla 
sufizmin, yaxud təsəvvüf ədəbiyyatının əlaqəsini öyrənmək, təhlil 
etmək üçün ilk növbədə təsəvvüfün, irfanın özünü öyrənmək la-
zımdır. Sonra da bəşəriyyətin ədəbi mirasının təsəvvüf və ürfanla 
necə əlaqədə olmasını, təsəvvüfün ədəbiyyata necə daxil olduğu-
nu və bunların birinin digərinə necə təsir göstərdiyini təhlil etmək 
gərəkdir. Bunsuz antik, qədim dövrlər və orta əsrlər şifahi və ya-
zılı ədəbiyyatın təsəvvüflə əlaqəsini və yaxud təsəvvüf ədəbiyya-
tını düzgün dərk edib müəyyənləşdirmək və bu barədə elmi, ciddi 
mülahizələr söyləmək çox çətin, bəlkə də imkansızdır. Q.Beqdeli 
təsəvvüf ədəbiyyatını araşdırmaq üçün 5 istiqamətdə tədqiqat 
aparılmasını vacib hesab edib; 

1. Təsəvvüf və ürfan nədir? Bu təriqət ta qədim zamanlardan 
Şərqdə və Qərbdə necə törəyib, meydana çıxıb, yayılıb inkişaf 
etmişdir. Onun zaman və məkan hüdudu.  

2. Təsəvvüfün müxtəlif qolları, islam təsəvvüfünün təşək-
külü, onun kök və budaqları.  

3. Şərqdə təsəvvüf ədəbiyyatı əsasında yaranmış mütəsəvvüf 
ədəbiyyat. Onun mütərəqqi, müsbət xüsusiyyətləri və mənfi 
cəhətləri.  

4. Hürufiyyə və nöqtəvilər, onların uğursuz taleləri.  
5. Hipizm tərkdünyalıq və bir növ müasir sufizm kimi.  
Q.Beqdeliyə görə, «Təsəvvüf məzhəb yox, təriqətdir. Özü də 

müxtəlif qollara ayrılır. Təsəvvüfün əsas qolları ilahi məhəbbət 
və dünyəvi məhəbbət qollarıdır. Bu qollara silsilə deyilir. Hər sil-
silənin də özünün ocağı, xanəgahı, qütbü var. Bu təriqəti izlə-
yənlərə salik, mürid, islamiyyətdə isə sufi deyirlər. Ümumiyyətlə, 
onları sufi adlandırırlar» 

Q.Beqdelinin hələ ötən əsrin 80-ci illərində Tehranda çıxan 
«Varlıq»ın təxminən 15-ci sayında silsilə şəklində dərc olunmuş 



_________________  Cənubi Azərbaycan: ədəbi şəxsiyyətlər, portretlər 
 

69 

«Təsəvvüf və ədəbiyyat» problemi Q.Beqdelinin «Yaxın və Orta 
Şərq haqqında təsəvvüf» məfhumu, «Günəşə sitayiş», «Mani, məz-
dəkizm və təsəvvüf», «Yeni əflatunçuluq», «Vəhdəti-vücud fəlsə-
fəsi», «Hürufizm cərəyanı», «Nöqtəvilik» və s. adlı olduqca mü-
hüm elmi əhəmiyyət kəsb edən məqalələrində nəzərdən keçirilir.  

Gənc yaşlarından fars və ərəb dillərini mükəmməl bilən 
Şəms Təbrizi müxtəlif məzhəb və təriqətlər, çeşidli inam və eti-
qadlar haqqında mütəfəkkir kimi düşünmüş, onlarda yaranan 
pərakəndəliklərin, parçalanmaların səbəbini araşdırmışdır.  

Gəncliyindən şöhrəti hər yana yayılan Ş. Təbriziyə «Kamil 
Təbrizi» ləqəbini vermişlər. Ömür boyu səfərdə, səyahətlərdə ol-
duğu üçün ona «Uçan quş» da demişlər. Təriqət başçıları onu 
«Seyfullah» adlandırıb haqqın kəsərli bir qılıncına bənzədirdilər. 
Cəlaləddin Rumi isə onu dövrün fəqihlərinin ən böyüyü bilirdi. 
Q.Beqdeli məqalələrinin birində Mövlana Cəlaləddin Ruminin 
ustadı Şəms Təbrizinin həyatı, əsərləri, fəlsəfəsi haqqında dolğun, 
elmi məlumat vermişdir. Onun yazdığından öyrənirik ki, Şəms 
Təbrizi Mövlanə Cəlaləddin Ruminin sorağını eşidib Ruma üz 
tutur. Mövlana Cəlaləddinin xüsusi müridlərindən olan Sipəhsalar 
Firidun öz risaləsində bu barədə yazırdı; «Övliyaların sultanı, 
ariflərin tacı və onların qibləsi, dindarların iftixarı, müasirlərin 
keçmişlərə üstünlüyünü sübut edən, möminlər üçün Allah tərəfin-
dən göndərilmiş peyğəmbərlərin varisi bizim mövlamız və ağa-
mız, həqiqət, din və millətin günəşi, ən yüksək kamal dərəcəsinə 
çatmış padşah, zövq və nitq sahibi, qeybi aləmə alim olan, Allah 
dərgahı məşuqlarının qibləsi əbədi astanın ən yaxın şəxsiyyət-
lərindən olan… bu yüksək rütbəli cənabın (Cəlaləddin Rumi) 
zamanınadək heç kim onun əhvalından xəbərdar olmamışdır. İndi 
də heç kim onda olan sirlərin mahiyyətini dərk edə bilməyəcək-
dir. O həmişə xalqın gözünə görünməkdən və şöhrətdən qaçır, ta-
cir ziyində dolanardı. Hansı şəhərə gedərsə, karvansarada qalar-
dı… Şəms Mövlana Cəlaləddin Rumi ilə görüşmək üçün Osmanlı 
ölkəsinə getmiş, şəhər-şəhər onu axtarmış, nəhayət Konya şəhə-
rinə çatmışdır. Mövlana Cəlaləddin Rumi Şəms Təbrizi ilə görüş-
dükdən və onun təlqinlərinə tutulduqdan sonra əhvalı o qədər 
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dəyişmişdir ki, Şəmsin adını özünə təxəlüs edib, bütün qəzəllərini 
onun adına qoşmuşdur. Şəms Təbrizi Mövlananın təriqət dərəcə-
sini yoxlayandan sonra demişdi: «Sənin «Əli», «Əli» deməyinə 
hələ çox var, sən «Şəms», «Şəms» söyləməlisən». Mövlanə Cə-
laləddin Rumi Şəms adını özünə ünvan seçmişdi. Şəms Təbrizini 
isə «Şeyxlər şeyxi, müdriklər müdriyi, tanrının yerdəki işığı» 
adlandırdı.  

Şəms Təbrizi Cəlaləddin Ruminin mürşidi olmuşdur. Rumi-
nin sözləri ilə desək, Ş. Təbrizi onun «tanrısı» olmuşdur. Mövla-
nə Cəlaləddin Rumi 21 divandan ibarət olan «Divani-kəbir» 
yaratmışdı. Ona görə də, C.Rumi Şəms Təbrizini minnətdarlıqla 
anaraq 84500 misradan ibarət olan irihəcmli külliyyatına «Kül-
liyyati Şəms Təbrizi» adını vermiş, misli, nəzəri olmayan, məşhur 
«Məsnəvi»sində də onun ilhamı və mənəvi təsirindən kamala 
yetişdiyini vurğulamışdır. Bu da onun dostuna sonsuz hörmətdən, 
izzətdən irəli gəlirdi. Bildirdik ki, Mövlanə Cəlaləddin Ruminin 
dünyagörüşünə Şəms Təbrizinin təsiri güclüdür. Rumi əxlaqi-etik 
məsələləri aydınlaşdırarkən qaynağı ilkin növbədə Təbrizi olurdu 

Ustadına məftunluğu Rumini ilahi məhəbbət ifadə edən dərin 
mənalı qəsidə və qəzəllər, rübai və tərkibbəndlər, məsnəvilər 
yazmağa sövq etmişdir.  

Təəssüf ki, Şəms Təbrizinin əsərlərinin çoxu itib batmışdır. 
Onun «Məqaləti-Şəms Təbrizi» adlanan ədəbi mirası bu böyük 
şəxsiyyətdən qalan yeganə yadigardır. Bu da Şəms Təbrizinin 
söylədiyi nitqlər, suallara verdiyi cavablar və izahlar əsasında 
müridləri tərəfindən tərtib edilmişdir.  

Müəllifin söylədiyi kimi, əsərin mündəricəsi dini, əxlaqi və 
irfani məsələləri əhatə edir. Yaxşılıqlara meyil, pisliklərə etiraz 
əsas meyar kimi götürülmüşdür. Q.Beqdeli yazır ki, bu əsər özü-
nə qədər meydana çıxan təsəvvüf əsərlərinin ən gözəlidir. Çünki 
«təsəvvüfün əsas müddəalarından olan insanpərvərlik, insan bəra-
bərliyi, təvazökarlıq, qənaət, izzət, nəfs və ilahi məhəbbət Şəms 
Təbrizinin əsərinin əsasını və məğzini təşkil edir. Bu əsərdə vəh-
dəti-vücud, tövhid və ilahiyyat mövzusu aparıcıdır. İdrak ilahi 
şüurun cilvəgahı kimi tərənnüm edilir». 
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Q.Beqdeli XIII əsrin sonu, XIV əsrin birinci yarısında Azər-
baycan şerinin inkişafında mühüm rol oynamış mütəfəkkir şair 
Əvhədi Marağalıya həsr olunmuş «Əvhəddin Əvhədi Marağayi» 
adlı məqaləsində də təsəvvüf problemlərinə toxunur» 

Əvhədi Marağalının həyat və yaracılığından geniş söhbət 
açan, onu Nizami ədəbi məktəbinin tanınmış nümayəndələrindən 
biri kimi təqdim edən Q.Beqdeli şairin təsəvvüflə bağlı görüş-
lərini xüsusi olaraq diqqət mərkəzinə çəkir. O hələ Bakıda yaşa-
dığı zaman Ə.Marağalı haqqında xüsusi monoqrafiya yazmış, 
X.Yusifovla birlikdə onun «Cami-cəm» əsərini hazırlayıb nəşr et-
dirmişdir. Sözü gedən məqalədə isə Q.Beqdeli Əvhədi Marağalını 
təriqət ədəbiyyatının qüdrətli nümayəndəsi kimi təqdim edir, döv-
rün ədəbi cərəyanlarından bəhs edərək yazır ki, Seyid Zülfüqar 
Şirvani, Arif Ərdəbili kimi şairlər qəsidəçiliyi davam etdirsələr 
də, dövrün yeni və zəruri cərəyanı təriqət ədəbiyyatı idi. Öz 
məfkurə istiqaməti ilə bu ədəbiyyat saray şeirinə, məddahlığa 
qarşı çıxırdı.  

Q.Beqdeli Əvhədi Marağalının Sənai və Nizaminin güclü 
təsiri altında olduğunu belə açıqlayır: «Sənainin təsiri Əvhədi 
yaradıcılığına təriqət ənənələrini, mütərəqqi sufizm məfkurəsini, 
Nizaminin təsiri isə ictimai düşüncə, zülmə, ədalətsizliklərə qarşı 
etiraz, elmə, əməyə və əmək adamlarına məhəbbət və hörmət gə-
tirmişdir. Odur ki, insan və insanpərvərlik Əvhədi yaradıcılığının 
aparıcı xətti və əsas axarı olmuşdur». 

Ümumiyyətlə, təriqət ədəbiyyatı, təsəvvüf və ədəbiyyat 
problemi Q.Beqdelinin yaradıcılığının əsas istiqamətlərindən 
olmuşdur. Bunu Q.Beqdelinin 30 il bundan öncə «Varlıq»da dərc 
etdirdiyi «Təsəvvüf və ədəbiyyat» sərlövhəli silsilə yazılarından 
daha aydın görmək olar. 

Azərbaycan klassik ədəbi irsinin nadir əlyazma nüsxələrinin 
fotoşəkil və mikrofilmlərini dünyanın müxtəlif kitabxanalarından 
Azərbaycana gətirilməsində Q.Beqdelinin böyük xidmətləri 
olmuşdur. Prof. Azadə xanım Rüstəmova yazır ki, Xaqani Şirvani 
külliyatının mikrofilminin Tehrandan, XVI əsr məşhur Azər-
baycan musiqiçisi Səfiəddin Urməvinin «Əl-ətvar» əsərinin mik-
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rofilminin İraqdan, XIV əsr şairi Arif Ərdəbilinin «Fərhadnamə» 
əsərinin mikrofilminin Türkiyədən Azərbaycana gətirilməsi məhz 
Q.Beqdelinin adı ilə bağlıdır. Alim eyni zamanda klassik irsimizə 
aid Kazan, Leninqrad, Daşkənd, Düşənbə kitabxanalarında sax-
lanan çoxlu yeni materiallar üzə çıxarmışdır. Aşqabadda Nəsimi 
«Divan»ının yeni əlyazması, Kazanda «Oğuznamə» əlyazmasının 
bir variantı, Bratislavada XII-XIII əsrə aid Azərbaycan alimi Hin-
duşah Naxçıvaninin beş min sözdən ibarət fars-türk lüğəti 
«Sihahül-əcəm» əsəri alimin üzə çıxardığı əvəzsiz ədəbi tapıntılar 
arasındadır. «Varlıq» öz oxucularına bu ədəbi tapıntılar barədə 
müntəzəm məlumat vermişdir. Şübhəsiz demək olar ki, tapıntılar 
ədəbiyyat tarixinin ayrı-ayrı dövrlərində olan ədəbi proseslərin 
dəqiqləşdirilməsinə kömək edir. Hinduşah Naxçıvaninin adı 
çəkilən əsərinin tapılması Azərbaycan nəsri tarixinin xeyli irəli 
çəkilməsinə əsas vermişdir.  

Təxminən XIII-XIV əsrlərdə Hinduşah Naxçıvani Azərbay-
can türklərinə fars dilini öyrətmək üçün farsca-türkcə lüğət və 
qrammatika kitabı yazmışdır. Q.Beqdeli həmin kitabı dərindən 
araşdırmış, «Hinduşah Naxçıvani və onun «Sıhahül-əcəm» lü-
ğəti» adlı yazısında azərbaycanca yazılmış ilk nəsr əsəri kimi təq-
dim etmişdir.  

Hinduşah Naxçıvani Azərbaycanın görkəmli tarixçisi, şairi, 
ədəbiyyatşünası və dilçisi olmuşdur. O, Azərbaycan, fars və ərəb 
dillərindən başqa, pəhləvi (orta fars) dilini də yaxşı bilirmiş. 
Lakin yaratdığı zəngin ədəbi irsinin bir qismi uzun illər üzə 
çıxmamış, gizli qalmışdı.  

Q.Beqdeli yazır ki, Hinduşah Naxçıvaninin Bratislava şəhə-
rinin əsas kitabxanasında yeni tapılmış əsəri hələlik elm aləminə 
bəlli olan yeganə əlyazma nüsxəsidir. Əsərin sonunda onun 1553-
1554-cü illərdə köçürüldüyü qeyd olunmuşdur. Bu əlyazmasını 
Həsən Zərinəzadə üzə çıxarmış, onun fotosurətini ilk dəfə olaraq 
Bakıya gətirmiş, haqqında yığcam elmi məlumat vermişdir.  

Təəssüf ki, vaxtsız ölüm H.Zərinzadəyə əsəri geniş surətdə 
tədqiq və çap etdirməyə imkan verməmişdi. Bu işi davam etdirib, 
əsəri dərindən tədqiq edərək, onu nəstəliq yazısı ilə çap etmək isə 
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Q.Beqdeliyə nəsib olmuşdur. O yazır ki, heç bir mübaliğəyə yol 
vermədən söyləmək olar ki, bu əsər öz tarixi və elmi əhəmiyyəti 
etibarı ilə M.Qaşqarinin və İbn Mühənnanın məşhur əsərlərinə 
bərabər zəngin lüğət və tədqiqat mənbəyidir.  

 H.Naxçıvaninin dövründə alimlərin tərtib etdiyi lüğətlərin 
çoxu fars və ərəb dillərində olduğu üçün görkəmli alim və dövlət 
xadimi Hinduşah Naxçıvani öz xalqının mənəvi ehtiyacını nəzərə 
alaraq türkdilli xalqlar, o cümlədən azərbaycanlılar üçün bu əsəri 
yazmışdır. O, fars və türk dillərində demək olar ki, bir növ izahlı 
lüğət tərtib etmiş və əsərə bir sıra digər yazılar da artırmışdır. 
Dörd mindən çox sözü əhatə edən 145 səhifəlik izahlı lüğət kitabı 
dilimizin tarixini öyrənmək üçün əvəzsiz bir abidədir.  

 Məlum olduğu kimi, Qətran Təbrizi ədəbi aləmdə farsdilli 
bir şair kimi tanınır. Q.Beqdeli isə məqalələrinin birində Qətranın 
yaradıcılığındakı türk söz və ifadələrinə nəzəri cəlb edir. Hətta 
onun türk dilində əsərləri olduğunu da güman edir. Q.Beqdeliyə 
görə bu qənaət ondan irəli gəlir ki, Qətran Təbrizinin təfəkkür və 
ifadə tərzi, yazı və cümlə quruluşu, gətirdiyi misallar, o cümlədən 
atalar sözləri əsasən Azərbaycan xalqına mənsubdur.  

Q.Beqdeli 1977-ci ildə Aşqabad şəhərinin mərkəzi kitabxa-
nasında qədim əlyazmaları arasında Azərbaycan ədəbiyyatının 
Bədrəddin Qədiri adlı naməlum bir nümayəndəsinin irsini aşkar 
edir. Q.Beqdelinin Bədrəddin Qədiri irsi barədə məlumatında ay-
dın olur ki, gözəl xətlə yazılmış 8 kitabın içərisində türk, fars və 
ərəb dillərində yazılmış 256 səhifəlik bir divan saxlanılır. Kitabda 
türkcə yazılmış şeirlərdən göründüyü kimi şair uzun müddət öz 
doğma yurdundan didərgin düşüb uzaqlarda yaşamış, vətən 
həsrətli şeirlər yazmışdır. Şairin «Məhasin-əl-kəlam» adlı diva-
nında mənzum şəkildə nücumdan, səma cisimlərinin bəşərin tale-
yinə təsirindən və dini inamlardan danışılır. Q.Beqdeli qeyd edir 
ki, üç dildə əsərlər yazan bu istedadlı şairin divanının tədqiqi, ça-
pı və nəşri Yaxın və Orta Şərq mədəniyyətinə xidmət edə bilər.  

Q.Beqdeli irsi layiqincə tədqiq edilməmiş Səfiəddin Urməvi 
haqqında da «Varlıq» da ayrıca məqalə dərc etdirmişdir. Təd-
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qiqatçı alim öz məqaləsində yazır: Səfiəddin Əbdülmömün bin 
Yusif bin Faxrəl Urməvi ixtiraçı alim, klassik Şərq musiqi nəzə-
riyyəsinin banilərindən biri olmuşdur. Onun şeir və musiqi nəzə-
riyyəsi sahəsində xidmətləri əvəzsizdir. Q.Beqdeli dahi bu Azər-
baycan sənətkarını daha yaxından tanıdır. Səfiəddin Urməvi Orta 
Şərqdə elm və mədəniyyət ocağı sayılan Bağdadda təhsil al-
mışdır. O, yüksək istedad və əmək qabiliyyətinə malik olduğuna 
görə bir sıra fənləri mükəmməl mənimsəmiş, ədəbiyyat, tarix, 
xəttatlıq, nücum, musiqi sahələrində şöhrət qazanmışdır. Səfiəd-
din Urməvi geniş xalq kütlələrinin, həmçinin dövlət xadimlərinin, 
hətta xəlifənin belə diqqətini cəlb etmiş, saraya dəvət edilmişdir.  

Urməvinin əldə olan ilk əsəri (Təbrizdə yaşadığı zaman yaz-
dığı) «Risaleyi-Şərdəiyə» adlanır. Q.Beqdeli onun başqa əsərlə-
rinin olduğunu da ehtimal edir. 

Azərbaycanın şimalında və cənubunda klassik ədəbiyyatın 
tədqiqatçısı, tərcüməçi kimi də yaxşı tanınan, Şimali Azərbay-
candan İrana döndükdən sonra «Varlıq»ın daimi yazarlarından 
biri olan professor Qulamhüseyn Beqdelinin ölümü münasibəti 
ilə dərginin 1998-ci il 109-110-cu nömrələrində doktor C.He-
yətin, H.Məmmədzadənin, M.Fərzanənin şimallı tədqiqatçılardan 
A.Rüstəmovanın İ.Həmidovun və başqalarının məqalələrində 
Q.Beqdelinin həyatı və yaradıcılığı, ədəbiyyat tariximizdəki xid-
mətləri müxtəlif yönlərdən təhlilə cəlb edilir. Doktor C.Heyət 
onun haqqında yazır ki, «Q.Beqdelinin yeri aramızda həmişə boş 
qalacaq. İstər Sibir zindanlarında, istər Bakı Akademiyasında və 
ya Tehranda «Varlıq»la əməkdaşlıq etdiyi illərdə o heç bir vaxt 
xalqını, vətənini unutmadı». 

Azadə Rüstəmova isə Beqdeli haqqında klassik Azərbaycan 
və fars şerinin tarixçisi, tərcüməçisi, mətnşünas və leksioqraf 
kimi bəhs edir. Alimin «Əvhədi», «Şərq əbədiyyatında Xosrov və 
Şirin»mövzusu monoqrafiyalarının ədəbiyyatşünaslığımızdakı 
elmi dəyərindən söz açır. Əvhədinin «Cami-Cam» əsərini, Qətran 
Təbrizi divanının fars dilindən Azərbaycan dilinə, Sabir və 
C.Məmmədquluzadənin əsərlərinin fars dilinə tərcüməsinin onu 
adı ilə bağlı olduğunu xüsusi vurğulayır.  
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İmamverdi Həmidov isə «Q.Beqdeli müəllimin çətin həyat 
yolu əsrimizin ortalarından bu yana şimallı-cənublu Azərbayca-
nın müsibət çəkmiş və təqiblərə məruz qalmış ziyalılarının keç-
diyi durumdan xəbər verir» sözləri ilə başladığı məqaləsində 
Q.Beqdelinin milli azadlıq mübarizəsindəki fəaliyyətindən, mü-
hacirət, sürgün həyatından, totalitar rejimin təqibinə məruz qal-
masından, həmçinin klassik ədəbi irsin gənc nəslə çatdırılması, 
tanıtdırılması yolundakı çalışmalarından bəhs edir. Şimali Azər-
baycanda ilk dəfə olaraq M.Şəhriyarın «Heydərbabaya salam» 
əsərindən seçilmiş nümunələrin nəşrinin Beqdeliyə məxsuslu-
ğunu xüsusi qeyd edir.  

1998-ci ilin avqust ayının 16-da Kərəc şəhərində vəfat 
etmişdir. 
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«Zəncirdə əsirkən, yenə də hürr ola bildik» 
 

Hələ də adımı çəkə bilmirəm,  
Hələ də kimliyim,  
Qırxqat boxçada,  
Əfsunlarla düyünlü gizlin saxlanır... 

 
Cənubi Azərbaycanın yüksək amallı ziyalılar nəslinə mənsub 

olan Həmid Nitqi tanınmış alim, pedaqoq, şair, ədəbiyyatşünas və 
dilçi idi. O, 1920-ci ildə Təbrizdə doğulmuş, ibtidai təhsilini 
İranda ilk dünyəvi təhsil sistemini (üsuli-cədid) yaratmış məşhur 
maarifçi Mirzə Həsən Rüşdiyyənin Təbrizdə açdığı məktəbdə 
almışdı. H.Nitqi 1933-cü ildə «Firdovsi» litseyində təhsilini da-
vam etdirir. Həmin litseydə coğrafiya fənnindən dərs deyən şair 
Həbib Sahir onda ədəbiyyata, şeirə böyük maraq yaradır. Sonralar 
qələmə aldığı «Müəllimim» şeiri məhz Həbib Sahirə ünvanlan-
mışdır. Onun ilk şeiri 15 yaşında «Şahin» qəzetində çap olunur.  

Tehran Universitetinin hüquq fakültəsini bitirdikdən sonra 
H.Nitqi 1943-cü ildə Türkiyəyə gedib orada elmi yaradıcılıqla 
məşğul olur. İstanbul mühiti onun dünyagörüşü və yaradıcılığında 
böyük iz qoyur. O, hüquqşünaslıq sahəsində biliyini artırmaqla 
yanaşı, türk dünyasının ədəbi mühiti ilə də yaxından tanış olur. 
Tehranda adını belə eşitmədiyi şairlərin əsərlərini oxuyur, onların 
bir çoxu ilə görüşə bilir.  

Ədəbiyyata olan həvəsini H.Nitqi özü atası və müəllimi 
Həbib Sahirlə bağlayırdı. Bu barədə o, xatirələrində yazırdı: «Mə-
nim atam ədəbiyyatçı idi. Onda qədim qəzetlərin kolleksiyası var-
dı. Mən «Nəsimi-şimal» və «Molla Nəsrəddin»i oxuyurdum. Mə-
lüküş-şüəarının həftəlik çıxardığı «Növbahar» qəzetini o qədər 
oxumuşdum ki, əzbər bilirdim. «Şahin» adlı qəzeti çox kiçik yaş-
larından oxuya-oxuya məqalələr yazmağa başladım. Elə yazı xəs-
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təliyim də o vaxtdan başladı. Şeirə gəlincə, atam şeir həvəskarı 
idi, özü yazdığı şeirlər də az deyildi. Mən də ona baxıb həvəs-
lənirdim. Mən elə bilirdim ki, bizim dilimizdə ancaq komik, 
məzhəkəli şeirlər yazılır, ciddi şeirlər isə farsca olur. İbtidai mək-
təbdə türkcə danışdığım üçün məndən ilk cəriməni aldılar, mən 
türkcə ilə farscanın fərqinə vaqif oldum… Anladım ki, pul fərq-
ləri varmış. Evdə olanda atam deyərdi ki, filan kəlmənin farscası 
yoxdur. İstanbula gəldikdən sonra gördüm ki, türkcə ciddi şeirlər 
də varmış. Təəccüb etdim, yavaş-yavaş gördüm ki, bizim də ciddi 
şeirlərimiz ola bilər. Sonralar Abadanda işləyərkən oranın kitab-
xanasında filologiya və ədəbiyyatla bağlı kitabları oxuyub araş-
dırmağa başladım».  

Həmid Nitqi İranda ictimaiyyətlə əlaqələr elminin banisidir. 
H.Nitqi İrana qayıtdıqdan sonra Abadanda şirkətin yeni açılan 
ictimaiyyətlə əlaqələr və jurnalistika idarəsində çalışmağa başla-
yır. Şirkətin orqanı olan «Xəbərhaye-ruz» («Günün xəbərləri») 
qəzetinin müdiri və baş yazarı təyin olunur. Sonralar işində gös-
tərdiyi bacarığına görə H.Nitqi şöbənin rəisi seçilir. Bir müd-
dətdən sonra isə bu sahədə tədqiqat aparmaq üçün İngiltərə və 
Amerikaya göndərilir.  

1962-ci ildə o, yenidən Tehrana qayıdıb və Neft konsor-
siumunda ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi vəzifəsini tutur. 
Eyni zamanda onu Tehran Universitetində yeni açılan «İctimaiy-
yətlə Əlaqələr» fakültəsində dərs demək üçün dəvət edirlər. Hə-
mid Nitqi universitetdə 25 ildən artıq müəllim və professor kimi 
çalışmış, yüzlərlə tələbə yetişdirmiş, 2 il sözügedən fakültənin 
dekanı olmuşdur.  

1994-cü ildə çalışdığı Əllamə Təbatəbai Universiteti tərəfin-
dən 25 illik xidmətlərinə görə ona «yeni ictimaiyyətlə əlaqələr 
elminin atası» rəsmi titulu verilmişdir.  

H.Nitqinin jurnalistika sahəsində böyük xidmətləri olmuşdur. 
İranda çıxan «Şahin», «Azərbaycan», «İqdam», «Daməvənd», 
«Qanun», «Mərdanekar», «Keyhan» kimi müxtəlif qəzetlərdə 
sosial-tarixi, ədəbi-fəlsəfi mövzulu yazı və şeirlərlə çıxış etmişdir.  
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1942-ci ildə ölkədəki siyasi durumun dəyişməsilə Milli 
Azadlıq hərəkatının yüksəlişi illərində Azərbaycan ziyalıları tərə-
findən «Azərbaycan» cəmiyyəti yaradılmışdı. Cəmiyyətin orqanı 
olan «Azərbaycan» qəzetinə baş redaktor Həmid Nitqi təyin 
olunmuşdu. 

H.Nitqi uzun müddət Tehranda nəşr olunan «Varlıq» jurnalı-
nın baş yazarı olmuş, dərgidə türkologiya, ədəbiyyatşünaslıq, 
publisistika sahəsində yazılar və şeirləri ilə çıxış etmişdir. Dilçi-
liyin ümumi problemləri, milli-mənəvi intibah, milli düşüncənin 
formalaşması və s. onun yazılarının əsas mövzularındandır. Pəh-
ləvilərin apardığı assimilyasiya siyasəti nəticəsində Azərbaycan 
dili ancaq məişət çərçivəsində istifadə olunduğundan dil öz iş-
ləkliyini itirir, inkişafdan qalırdı. Güneydə ədəbi dil danışıq dilin-
dən uzaqlaşa bilmir, Quzeydəkindən xeyli geri qalır, formalaşa 
bilmirdi. Dilin yaşaması və dövlət səviyyəsində işlənməsi uğ-
runda mübarizə aparan ziyalılardan biri də H.Nitqi olur. Onun 
dərgidə dərc etdiyi məqalələrində Azərbaycan dilinin tarixi, onun 
türk dilləri sistemində yeri, lüğət tərkibi və s. kimi mühüm məsə-
lələrə toxunulur.  

H.Nitqi«Zəngin yoxsullar» adlı məqaləsində Azərbaycan 
dilinin işlənməsi və onun tarixinin, lüğət tərkibinin və qrammatik 
qanunlarının dərindən, hərtərəfli öyrənilməsi məsələsinə toxuna-
raq qətiyyətlə yazırdı: «Danışıq dilimizi qadağan etməyə heç 
kəsin haqqı və icazəsi yoxdur. Dilimiz hər yerdə – evdə, eşikdə, 
mədrəsələrdə, idarələrdə, rəsmi və qeyri-rəsmi mütəsəvvir hər 
yerdə və hər məqamda qeydsiz-şərtsiz danışılacaq», Doktor Hə-
mid Nitqi Cənubi Azərbaycanda yazı qaydaları, ədəbi-bədii dil 
məsələləri üzərində uzun müddət çalışmış, başqa həmkarlarının 
da rəyini nəzərə almaqla «İmla qaydaları» adlı məqaləsini «Var-
lığ»ın əlavəsi kimi nəşr etdirmişdir. O, Quzeydə artıq sınaqdan 
çıxmış imla prinsiplərinə istinad etməklə ərəb əlifbasının özünə-
məxsusluğu əsasında Azərbaycan dilinin fonetik quruluşuna 
uyğunlaşdırılmış vahid bir sistem yaratmağa nail olmuşdur. 

Həmid Nitqinin və həmkarlarının «Varlıq» jurnalında vahid 
ədəbi dil sistemi ilə bağlı apardığı islahatlar artıq öz bəhrəsini 
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vermişdir və bu gün onun təklif etdiyi qaydalar Cənubda və mü-
hacirətdə çıxan mətbu orqanlarda geniş tətbiq olunmaqdadır.  

Həmdi Nitqi 1935-ci ildən bəri İranda çıxan müxtəlif qəzet-
lərdə ictimai-tarixi, pedaqoji mövzulu yazılar və şeirlərlə çıxış et-
mişdir. İranda onun türk və fars ədəbiyyatından bəhs edən əsər-
ləri, həmçinin hekayələr kitabı nəşr olunmuşdur. Onun «Hər 
rəngdən», «Dünəndən bu günə», «Gənclik günahları», «Min ilin 
sonu» və başqa kitabları Tehranda, Bakıda, Ankarada və 
İslamabadda çap olunmuşdur.  

H.Nitqinin yaradıcılığı çoxşaxəli idi. O, uzun müddət jurna-
listika ilə yanaşı, elmi və bədii yaradıcılıqla da məşğul olmuşdur. 
Türkologiya, ədəbiyyat və tarixlə də yaxından ilgilənən H.Nitqi 
bir sıra dərs vəsaitlərini, elmi əsərləri ərsəyə gətirmişdir. Bunlar 
aşağıdakılardır: «Yönətiçilik və xalqla ilişkilər», «Dünyanın ən 
güclü 25 qəzeti», «Sosial ilişkilər üzərinə», «İnandırma, təbliğat 
və reklamçılıq» və s. İran ədəbiyyatında həm forma, həm də məz-
munca «Təcəddüd» (yeniləşmə) hərəkatının qaranquşları sırasın-
da Cəfər Xameneyi, Şəms Kəsmayi kimi şairlərlə bərabər, gənc 
Tağı Rüfət də vardı. Həbib Sahir Həmid Nitqinin ədəbi meyil və 
yönümünə hansı təsiri göstərmişdisə, Tağı Rüfət də Həbib Sahirin 
bir şair kimi formalaşmasında həmin işi görmüşdür. Beləliklə, 
zəncir tək bir-birinə bağlı və bir-birinin davamçısı olan bu üç şair 
İranda çağdaş Azərbaycan şeirinin yaranması və inkişafında 
önəmli rol oynamışlar. Türkiyəli tədqiqatçı Yavuz Akpınarın 
təbirincə desək, onların şeirlərini qarşılaşdırmalı bir şəkildə incə-
ləsək, İranda modern şeirin hansı yollardan keçdiyinin, necə 
təşəkkül tapıb formalaşdığının şahidi olarıq. Həbib Sahir «Ya-
dımdadır, o məntiqlər və hikmət, Cami-Cəmlə nakam olan gənc 
Rüfət»lə başladığı «Məktəb xatirələri» şeirində sevimli müəllimi 
TağıRüfəti anırdısa, Həmid Nitqi idə müəllimi və yaxın dostu 
Həbib Sahiri belə xatırlayırdı:  

 
Oxudun 
şeirinin axışı məni,  
uzaq sahillərə aldı apardı 
daldığım xülyalar sərxoşluğundan,  
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bir yanğın yerində birdən oyandım 
yıxılmış yuvamın halına yandım… 
Oxudum 
hicranlı nəğmələrini; 
qanayan ürəklər dilə gəldilər 
köhnə yaraları eşdin 
və deşdin 
ən gizlin diləklər dilə gəldilər.  

 
Həmid Nitqinin şeirləri öz yeni forması və dərin fəlsəfi məz-

munu ilə seçilir. Sərbəst vəzn və simvolik üslub H.Nitqi şeirinin 
səciyyəvi xüsusiyyətləridir. Bir çox şairlər kimi o, simvolikadan 
hakim rejimdən sığorta olunmaq üçün deyil, lirik şeirlərinin 
fəlsəfi məzmun çalarlarını çatdırmaq üçün istifadə edir. Özünün 
söylədiyi kimi, onun poeziyası sirr dolu tül pərdəyə bürünmüş 
gözələ, gəlinə bənzəyir, bu pərdəni qaldırmağı isə şair oxucunun 
ixtiyarına buraxır.  

H.Nitqinin doğum günü Azərbaycan milli istiqlal mübarizə-
sinin liderlərindən biri – Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin ölüm gü-
nünə təsadüf etmişdi. Şair bunu bir şeirində özünəməxsus kədərli 
notlarla əks etdirmişdir.  

 
Sənin gözlərin yumulanda mən 
Gözlərimi açdım: 
Hər yan dumandı, sisdi, tüstüydü,  
Yanğın külləri hələ istiydi.  
Şəhərimdən 
Bütün mavi quşlar uçmuşdu.  
Lakin sən, röyalarımı xəyalınla doldurdun,  
Gözümdə nur,  
Dizimdə zor,  
Ürəyimdə qürur oldun.  
Amma nə üçün 
vəd etdiyin 
saat çalmadı? 
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nədən əkdiyin ağac qol-budaq salmadı? 
yaralar sağalmadı.  

 
Cənubi Azərbaycan türklərinin hüquqlarının məhdudlaş-

dırılması, onların elm və mədəniyyət ocaqlarından məhrum edil-
məsi burada yaranan poeziyaya bir kədər ovqatı aşılayır. Şair 
xalqının istibdadın pəncəsindəki durumunu canlandıraraq, yazır: 

 
Dibsiz bir quyudur qaranlıq gecə 
Ürəyə damcılar qorxu gizlincə… 
Korlaşmış qılınclar kəsməz, qındadır,  
Qatilin pəncəsi boğazındadır.  
İllərdir boynunda zəncir daşırsan,  
Yurdunda sürgünsən, qərib yaşırsan… 

 
Zülmün, təzyiqin, hüquqsuzluğun insan şəxsiyyətinə faciəli 

təsirini əks etdirən bu cür şeirlərin çoxunda dərin kədər hissi ilə 
birliyə, mübarizəyə səsləyən notlar yanaşıdır: 

 
Düşsəm mən yoluna davam et, yoldaş,  
Dayanma, yeri get, bu dağları aş.  
Bilirəm səhərə gedən bir yol var,  
Dizində güc varkən, yorulma, axtar… 

 
Həmid Nitqi «Ana dili - sevgili dil» adlı şeirində qədim və 

zəngin tarixi olan, indi isə yer üzünə səpələnmiş türk tayfaları və 
onların törəmələrinin tale yollarından, tarixdəki maddi-mənəvi 
izlərindən böyük şövq və məhəbbətlə bəhs edir: 

 
Sərkərdə Səbüklərlə elin şanı ucaldı,  
Türkün adı hər guşədə bir vəlvələ saldı.  
Zəncirdə əsirkən, yenə də hürr ola bildik,  
Dünyada baş olduqsa da, adil qala bildik… 
Sənətdə, ziraətdə, hünərdə əlimiz var,  
Bax hər yana, hər güşədə bizdən neçə iz var.  
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Şair bu şeirində əsərlər boyu İranda türklərin ədalətli idarə-
çiliyini, başqa xalqlara və dillərə, o cümlədən fars dilinə hörmətlə 
yanaşmasını poetik detallarla xatırladır. Sonra isə H.Nitqi öz xal-
qının milli haqlarının, ən başlıcası isə ana dilində yazıb-oxumaq 
hüququnun müdafiəsinə qalxır. İlk dəfə Bakıya səfər edən şair, 
«keçmişin gələcək çağlarla xəlvəti qovşağında»kı bu görüş 
təəssüratlarını aşağıdakı sətirlərdə bölüşür: 

 
Tarixin cövrünə,  
Zamanın amansız seyrinə.  
Əsrlik əsirlik dövrünə 

 
«Yetər artıq dayan» deyilən meydanından1 yol aldıq.  
 

Ağaran təzə bir səhərin 
Sehrinə tutulduq və qaldıq… 
Bir quşun uçuşu oyandırdı bizi,  
Fəcr ilə doldurduq qədəhlərimizi.  
Könlümüzdə cücərən umuda 
Tapşırdıq qədərlərimizi.  
Və qara gecənin ən son dəmlərində 
Röyalarla dolu bir dərin baxışda,  
Əritdik kədərlərimizi.  
Utandım öz özümdən,  
Sazımdan və sözümdən 
Ayrılalı əslimdən 
Öksüz və köksüz qaldım.  

 
Dilçi alim H.Nitqi həmişə yazırdı ki, bizi istəməyənlər hər 

şeydən əvvəl varlığımızın əsası olan dilimizə hücum edirlər. O, 
hakim rejiminin milli istəklərə qarşı apardığı siyasətə qarşı 
çıxaraq «Ovsun» şeirində yazırdı: 

 

                                                            
1Azadlıq meydanı nəzərdə tutulur (P.M) 
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Məni ovsunladılar,  
dilimi bağladılar.  
Qaçdımsa yetişdilər,  
nə əkdimsə, biçdilər… 
Utandım öz-özümdən,  
sazımdan və sözümdən.  
Ayrılalı əslimdən 
öksüz və köksüz qaldım.  
… Açılmasa dilim 
kim biləcək mən kiməm? 

 
H.Nitqinin son dövr şeirlərində 1978-79-cu illər İran inqila-

bının nəticələrinə verilən qiymət müxtəlif notlarda hiss olunmaq-
dadır. Şair belə bir məqamı vurğulayır ki, şahlıq rejiminin 
qorxunc istibdad illəri arxada qalsa da, uçuruma aparan yoldakı 
izlər hələ də silinməmişdir: 

 
Hələ də adımı çəkə bilmirəm,  
Hələ də kimliyim,  
Qırxqat boxçada,  
əfsunlarla düyünlü 
gizlin saxlanır,  
hələ də qardaşım bərkə düşəndə,  
əslini danır… 

 
Həmid Nitqini heç şübhəsiz, Güneydə sərbəst və ya modern 

şeirin yaradıcısı saymaq olar. Necə deyərlər, modern ədəbiyyatı 
yaratmaq üçün modern bir dilə sahib olmaq lazımdır. Doktor 
Həmid Nitqi bunu əməlində, şeirlərində göstərdi; 

 
Demə,  
Demə 
Güllərin 
Hamısı bir.  
Hər rəngin 
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Dəyişik bir ətri var.  
Arzunun dörd yönündən  
əsən 
Hər yel, hər külək 
Başqa bir dil danışar. . .  

 
Həmid Nitqinin poeziyası tək yeni forma baxımından deyil, 

özlüyündə dərin fəlsəfi məzmun daşıması baxımından da fərq-
lənir: 

 
Ürəyimdə 
göy qurşağı rəngində,  
arzularla,  
ümidlərlə 
doldurulmuş xəzinəm var.  
 
Qaranlıqlar kainatı tutduğunda 
mənim inam,  
günəş ilə 
aydınlanan səhərim var.  

 
H.Nitqi dahi Füzulinin söylədiyi «Eşq afəti candır» klassik 

kəlamına öz poetik naxışını gətirirək yazır; 
 

Sevda deyil, bəs bu nədir 
daş qəlbinə Kəbə deməm?! 
yalın ayaq yana-yana 
yanğın yerində yeriməm 
sevda deyil, bəs bu nədir 
allarını bilə-bilə yenə sənə allanıram?! 

 
1981-ci ildə xalq şairi Rəsul Rzanın ölüm xəbərini eşidən 

şair, ona həsr etdiyi şeirdə sərhədlərin –ortadakı «Alaqapının» 
uzun illər bağlı olduğunu, bu azmış kimi şairi də tez itirdiyindən 
kədərlə yazır; 
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Heyif! Heyif! 
çox gec tapdım mən səni 
Bilirsən haçandandır 
Araqapı bağlıydı,  
Qapalıydı üfüqlər 
seçəmmirdim başım üstə  
sənin kimi ulduzların işığın 
bağlı gözlər neçə seçsin, gündüzlərin işığın 
 
Yoxdu izn,  
Yoxdu imkan 
Sizin 
Gözəllik yaradan əlinizi sıxmağa 
Bir boylanıb 
Bi taydan o biri taya baxmağa 
İndi gələn bu kədərli xəbərlə 
Sevdiyin el yaslıdır, gözlərimiz yaşlıdır. 

 
Həmid Nitqinin şeirlərində məşhur şairimiz Rəsul Rza 

poeziyasına məxsus əda və intonasiya hiss edilir. Lakin Həmid 
Nitqi əslində heç kimə bənzəmədi. H.Nitqi 1989-cu ildən Böyük 
Britaniyanın Edinburq Universitetinin «İslam və Orta Şərq 
Araşdırmaları» bölümündə çalışmışdır.  

Doktor Həmid Nitqi Böyük Britaniyada elmi dərgilərdən 
birində çap etdirdiyi və Azərbaycan türkcəsinin inkişaf məsələ-
lərinə həsr edilmiş məqaləsində əsrin əvvəllərindən bu günə qədər 
İranda Azərbaycan türklərinə, onların dil və mədəniyyətlərinə 
olan təzyiqlərdən bəhs edir. Hələ ötən əsrlərdə fars dilinin türk 
hökmdarlarının saraylarında işlənməsini göstərərək əlavə edirdi 
ki, türk şair və ədibləri türk hökmdarları ilə birgə özlərini klassik 
farscanın tərəqqisinə və təkmilləşməsinə elə geniş ölçüdə həsr 
etdilər ki, az qala öz dil və mədəniyyətlərini unutdular. Yalnız 
xalq şeiri bütün bu fəaliyyətlərə üstün gələ bildi. Yazıda qeyd 
olunur ki, Azərbaycan dilinin ədəbi ünsiyyət vasitəsi ola biləcə-
yinin danıldığı bir vaxt çoxları gözləmədikləri halda Azərbaycan 
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türkcəsində yazılmış, hamı tərəfindən bir şah əsəri kimi alqışlan-
mış şeir nümunəsi ilə qarşılaşdılar. Bu, Şəhriyarın «Heydərba-
baya salam» əsəri idi. «Heydərbabaya salam» Azərbaycan türk-
cəsinin assimilyasiyaya müqavimətini güclü surətdə nümayiş et-
dirdi. Ümumiyyətlə, Şəhriyar fenomeni bu məqalədə Cənubi 
Azərbaycanda milli-mənəvi dirçəlişin bədii daşıyıcısı kimi qiy-
mətləndirilir.  

H.Nitqi 1999-cu ildə uzun sürən xəstəlikdən sonra Böyük 
Britaniyada vəfat etmiş, Türkiyə torpağında dəfn edilmişdir.  

 
«Ədəbiyyat qəzeti» 12 iyul, 1996 

«21 Azər» dərgisi, (Dortmund) 2000, 18-ci sayı və s.  
  

 
 
 

  



_________________  Cənubi Azərbaycan: ədəbi şəxsiyyətlər, portretlər 
 

87 

 
 
 

Ədəbiyyatımıza böyük töhfələr bəxş edən  
Həmid Məmmədzadə 

 
Həmid Məmmədzadə Mirzə Fətəli Axundov, Mirzə Şəfi Va-

zeh, «Molla Nəsrəddin», Mirzağa Təbrizi ilə bağlı yeni ədəbi ta-
pıntılarıyla, Nizami, Füzuli, Bahar Şirvani, Zeynalabdin Mara-
ğalı, Seyid Cəfər Pişəvər kimi görkəmli klassiklərdən etdiyi 
çevirmələri ilə, dərin məzmunlu, oxunaqlı nəsr əsərləri ilə, özəl-
liklə də çoxsaylı araşdırma müəllifi kimi cənub mövzusu ilə bağlı 
bir çox problemlər, şəxsiyyətlərdən bəhs etməklə bütöv Azər-
baycan ədəbiyyatının daha da zənginləşməsinə xidmət etmiş, bu 
alanda böyük töhfələr bəxş etmişdir.  

Həmid Rza oğlu Məmmədzadə 1924-cü ildə Şərqin qədim 
mədəniyyət beşiyi olan Təbriz şəhərində dünyaya göz açıb. İlk 
təhsilini Təbrizin «Nəcat» və «Pərvəriş» məktəblərində alıb. 1942-
ci ildə Təbrizin nüfuzlu təhsil ocaqlarından hesab olunan Darül-
müəllimində oxuyub. Ərdəbilin «Səfəvi», «Puranduxt» və «Sənan» 
adlı məktəblərində pedaqoji fəaliyyəti iki il davam etmişdir.  

Orta məktəbdə müəllimlik etdiyi illər ölkədə ictimai və siya-
si hadisələrlə zəngin olmuşdur. O, Təbrizə qayıtdıqdan sonra həm 
müəllimlik edir, həm də yeni yaranan Azərbaycan Demokrat Ca-
vanlartəşkilatında və onun orqanı olan «Cavanlar» qəzetinin fəa-
liyyətində yaxından iştirak edir. Sonra isə Təbriz universitetinin 
tarix və ədəbiyyat şöbəsinə daxil olur. H.Məmmədzadə ilk məqa-
lələrini 1946-cı ildə Təbrizdə «Azad millət», «Cavanlar» qəzet-
lərində çap etdirir.  

1946-cı ildə 21 Azər hərəkatının xəyanət nəticəsində 
yatırılmasından sonra Həmid Məmmədzadə də bir çox döyüş və 
mübarizə dostları kimi Bakıya köç etməli olur. Düşdüyü yeni 
mühit onun təhsilini davam etdirmək sahəsində yeni perspektivlər 
açır. O, əvvəlcə Azərbaycan Ali Partiya məktəbində, eyni zaman-



Pərvanə Məmmədli__________________________________________ 

88 

da Azərbaycan Dövlət Universitetinin Jurnalistika fakültəsində 
təhsilini davam etdirir. Ali məktəbi bitirən Məmmədzadə Azər-
baycan Elmlər Akademiyası Nizami adınaDil və Ədəbiyyat İns-
titutunun aspiranturasuna daxil olur. Burada işlədiyi illərdə «İn-
qilabçı, jurnalist, yazıçı Pişəvəri (həyatı, mühiti, yaradıcılığı)» 
mövzusunda elmi iş yazaraq filologiya elmləri namizədi alimlik 
dərəcəsinə layiq görülür. İnstitutda baş elmi işçi işləyərkən 
«Axundov və Şərq» mövzusunda doktorluq dissertasiyasıı müda-
fiə edir. Bundan sonra o, Nizami adına Azərbaycan Ədəbiyyatı 
muzeyində elmi fondlar şöbəsinin müdiri, Yaxın və Orta Şərq 
Xalqları İnstitutunun İran filologiyası şöbəsinin böyük elmi işçisi 
vəzifələrində işləməyə başlayır.  

H.Məmmədzadə bir qələm sahibi kimi publisistik yaradı-
cılığa qeyd etdiyimiz kimi, 1946-cü ildə Təbridə nəşr edilən 
«Azad millət» və «Cavanlar» qəzetlərində çıxan məqalələri ilə 
başlamışdır. İlk hekayələri isə «Pioner» və «Azərbaycan» jurnal-
larında dərc olunmuşdur.  

H.Məmmədzadə M.F.Axundov, Əlişir Nəvai, Hafiz Şirazi, 
Şəhriyar, Mirzağa Təbrizi, M.Ş.Vazeh və başqalarının ədəbi yara-
dıcılığına aid çox dəyərli sənədlər, tapıntılar toplayıb nəşr etdirir. 
Onun M.T.Zehtabi, Rza Qazi, Əbülfəz Hüseyni, Əli Tudə və baş-
qaları ilə yazışmaları var. Ən maraqlı əsərlərindən olan 
«M.F.Axundov və Şərq», «Məşrutə inqilabi ərəfəsində və döv-
ründə İran ədəbiyyatı», «Bahar Şirvani», Seyid Cəfər Pişəvəri», 
«Təbriz xatirələri» və s. əsərləri bu gün də öz aktuallığını saxlayır. 
Bədii yaradıcılıq nümunələri olan «Fədai» povesti, «Şimal 
hekayələri», «Oğurlanmış abidə», «Təbriz təbəssümü», «Azadlıq 
həsrəti» və s. hekayələri də maraqlı mövzulara həsr olunub. «1941-
45-ci illərdə Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı», « İnqilabdan sonrakı 
dövrdə Cənub şeirində Vətən və Vətənpərvərlik motivləri», «Molla 
Nəsrədin jurnalı Təbrizdə», «Cənubi Azərbaycan şairi Səhənd 
haqqında», «Sadiq bəy Sadiqi Əfşar», «Milli azadlıq hərəkatının 
tərənnümçüsü», «Abbas Pənahi (Makulu) », Məhəmmədi Müdər-
risi-Təbrizi», «Cənub folkloru», «Azəroğlu», Səttarxan haqqında 
roman, Heydər Əmioğlu haqqında roman, «Şeyx Məhəmməd 
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Xiyabani», «Zeynəlabdin Marağayi», «Həmid Nitqi» və s. elmi 
məqalələrində isə H.Məmmədzadə bir çox problemlər, şəxsiyyət-
lərdən bəhs etməklə cənub mövzusunu daha da genişləndirmişdir.  

Cənub mövzusuna aid maraqlı faktlardan biri də İran dra-
maturgiyasının banisi Mirzə ağa Təbrizi ilə bağlıdır. O, M.F.Axun-
dovun təsiri altında dram əsərləri yazmışdır. Mirzə ağa Təbrizi 
yazdığı hər bir yeni peysini M.F.Axundovdan məsləhət almaq və 
əsər haqda onun fikrini bilmək üçün ona göndərirmiş. Amma hər 
dəfə də xahiş edirdi ki, yazışma zamanı bir müəllif kimi onun adını 
yazmasın, bunu gizli saxlasın. Çünki onun əsərləri tənqidi satira 
üzərində qurulduğundan yazıçıya təhlükə yarada bilərdi. Bu 
səbəbdən uzun illər bu əsərlərin müəllifinin adı qaranlıq qalmışdı. 
Uzun müddət onun əsərlərini səhvən M.F.Axundovla əlaqə sax-
layıb məktubla yazışan, başqa bir ziyalı, erməni əsilli Melkum xa-
nın adına çıxırdılar. Bu məsələ ilə bağlı həqiqəti ilk dəfə tədqiqatçı 
Həmid Məmmədzadə üzə çıxarmışdır. Tutarlı dəlil və faktlara 
söykənib bu dram əsərlərin əsl müəllifinin Mirzə ağa Təbrizi 
olduğunu sübuta yetirmişdir.  

Başqa bir tapıntı isə yazdığı sevgi qəzəlləri ilə avropalıların 
qəlbini fəth edən gəncəli Mirzə Şəfi Vazehlə bağlıdı. Bildiyimiz 
kimi, Fridrix Bodenştetd Mirzə Şəfi Vazehin şeirlərinə vurularaq 
onu alman dilinə çevirib. F.Bodenştetd bu şeirlərinin öz ölkəsində 
- Almaniyada böyük şöhrət qazandığını gördükdən sonra özünü 
onların müəllifi elan etməyi qərara alır və Mirzə Şəfi adını perso-
naj kimi qələmə verir. Beləliklə, Mirzə Şəfi Vazehin şöhrəti bir 
müddət oğurlanmış olur. Həmid Məmmədzadə 1964-cü ildə Gür-
cüstan EA yanında K. Kekelidze adına Əlyazmaları İnstitutunda 
elmi axtarışlar apararkən burada saxlanılan Mirzə Şəfi ilə bağlı 
əlyazmanı - cüngü tapıb üzə çıxarır. Həmin cüng Mirzə Şəfinin 
öz əli ilə 1821-i ildə Gəncədə yazılıbmış. (hətta orada şairin şəxsi 
möhürü də varmış). Ayrı-ayrı Şərq klassiklərinin məsnəvi, qəzəl, 
qəsidə, rübai və qitələri toplanmış və bir neçə bölmədən ibarət 
həmin cüngdə Mirzə Şəfinin özünün də, indiyə qədər bizə məlum 
olmayan əsərləri toplanıb. H.Məmmədzadə öz tapıntısı ilə 
əlaqədar yazdığı məqaləsində (Azərbaycan», 1964, №10) bildirir 
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ki, «Göstərilən əsərlərdən əlavə, cüngdə bir neçə qəzəl, rübai və 
məsnəvi də vardır ki, onların Mirzə Şəfi Vazehə və ya başqasına 
aid olmasını söyləmək üçün müəyyən tədqiqat lazımdır». H. 
Məmmədzadə Tiflisdə tapdığı əlyazma əsasında 1987-ci ildə 
Mirzə Şəfinin yenitapılmış əsərlərini ön sözlə birgə «Şeirlərməc-
muəsi» adlı kitabdanəşretdirir.  

Nasir Məmmədzadənin ədəbi profilini və yaradıcılıq spektri-
ni müəyyənləşdirən hekayələri mühacirət illərində işıq üzü gör-
müşdür. Gənclik illərində yaşadığı ölkənin adamlarının dünya-
görüşünə, psixologiyasına yaxşı bələd olan Həmidin nəsr əsərlə-
rində milli kolorit, rejimin formalaşdırdığı etiraz psixologiyası 
çox güclüdür. Müəllif, hətta Vətəndən kənarda yaşadığı sevgi və 
məhəbbət macəraları təsvirində də öz yaradıcılıq kredosuna sadiq 
qalır. Ədibin «Hekayələr» (1957),«Futbolçu», «İlk məhəbbət» 
(1967),«Təbriz xatirələri» (1978),«Oğurlanmış abidə» (1984) adlı 
kitablarında toplanmış hekayələri bu baxımdan çox xarakterikdir.  

Fars dilinin incəliklərinə yaxından bələd olan ədib bu sər-
vətdən bacarıqla istifadə edərək Azərbaycanın tərcümə ədəbiyyatı 
xəzinəsinə gözəl incilər bəxş etmişdir. Onun çevirdiyi «Xosrov və 
Şirin» poeması (Nizami Gəncəvi),«İmaməddin Nəsiminin farsca 
divanı», eləcə də Cəlil Məmmədquluzadəni hekayələri (fars dilinə 
tətcümə), Zeynalabdin Marağalının «İbrahim bəyin səyahətna-
məsi» əsərlərinin tərcümələri barədə yalnız xoş sözlər demək olar.  

H.Məmmədzadənin ədəbiyyatşünaslığa dair məqalələri də 
həmişə yüksək qiymətləndirilmişdir. Bu baxımdan tərtib və nəşr 
etdirdiyi kitablar - Nəsiminin farsca divanı və Şəhriyarın türkcə 
şeirlər külliyatı və onlara yazdığı müqəddimələr mətnşünaslığı-
mızın sayılıb-seçilən nümunələrindəndir. «Varlıq» jurnalında 
müntəzəm çıxış edən H.Məmmədzadənin məqalələrində, eləcə də 
publisist yazılarında milli maarifçiliyə çağırış və bu istiqamətdə 
araşdırmalar başlıca yer tuturdu. 

Onun ədəbi tənqid materialları sırasından M. Şəhriyar və 
Həmid Nitqi ilə bağlı yazısını təqdim etmək istərdik. H.Məm-
mədzadə «Heydərbaba yalqız qaldı» adlı məqaləsində «Heydər-
babaya salam» əsərini «Xoş taleli əsər» adlandırır və dövrünün ən 
mühüm ədəbi hadisəsi kimi səciyyələndirir. Eyni zamanda Şəhri-
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yarın Azərbaycan, bütövlükdə Şərq ədəbiyyatındakı mövqeyini 
müəyyənləşdirir: «Şəhriyar da Nəsimi, Füzuli, Saib, Nəbati kimi 
sələflərinin ənənəsini ləyaqətlə davam etdirdi. Farsca və türkcə 
gözəl söz inciləri yaratdı. İranın iki böyük xalqının sarsılmaz mə-
həbbətini qazandı». 

H. Məmmədzadə H.Nitqinin bədii yaradıcılığı üzərində geniş 
dayanır, onun Güney şeirinə gətirdiyi yenilikləri müəyyənləşdir-
məyə çalışır: «Onun bədii yaradıcılığı vətəndə insanlara, təbiətə 
tükənməz sevgi ilə dalğalanır. Şeirlərində dərin fəlsəfi məzmunla 
birlikdə yeni formaya xüsusi diqqət verir və bu sahədə müəyyən 
uğurlar qazanmışdır». 

Ədəbiyyatşünas alim kimi şimalda və cənubda yaxşı tanınan 
Həmid Məmmədzadənin nəsr sahəsində də uğurlu örnəklər yaratdı-
ğının bir daha şahidi oluruq. Həmid Məmmədzadə «Təbriz xati-
rələri» adlı kitabında dərc olunan «Əncir ağacı» hekayəsində insan 
həyatını ağacla müqayisə edir. Ata qurumuş əncir ağacının 
kökündən pöhrələndiyini görüb həsədlə fikirləşir ki, əncir ağacı bu 
bağı həmişəlik tərk etmir, insan isə ağac ömrü qədər yaşamır. Elə 
bu vaxt onu səsləyirlər, -ata biz gəldik, -uşaqların şən, şaqraq səsini 
eşidən ata qapıldığı hissdən büsbütün ayrılıb onlarla əylənməyə 
başlayır... Yazıçı bununla insan həyatının əbədiliyinə işarə edir.  

Həmid Məmmədzadənin H.M.Qərib imzası ilə Qarabağ 
mövzusuna həsr olunmuş «Qəbirləri sökürdülər» hekayəsi də çox 
təsirli və günümüz üçün aktualdır. Hekayədə bir cənublunun tə-
sadüfən bir qarabağlı tələbə ilə rastlaşıb birlikdə gizli yolla yaxın 
vaxtlarda işğal edilmiş kəndlərinə gedərkən yolda gördükləri 
hadisələrdən danışılır.  

Sakinlər tərəfindən tərk olunmuş kənd qəbiristanlığında bö-
yük bir buldozeri görən oğlanlar çox təəccüblənirlər. Qəbiristanı 
nəzərdən keçirərkən çoxlu sökülüb dağıdılmış qəbirlər görürlər. .. 
Müəllif hekayədə oğlanların birinin dili ilə bu günümüz üçün çox 
maraqlı olan bir tarixi faktı yada salır:  

«I Dünya savaşından sonra Osmanlı İmperiyası gücdən dü-
şəndə ermənilər bundan istifadə edib «Böyük Ermənistan» ya-
ratmaq xəyalına düşür. Paris Sülh Konfransına və Fransa, İn-
giltərə, ABŞ dövlətlərinin başçılarına müraciət edib Anadoluda 
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ermənilərin əksəriyyət təşkil etdiyini iddia edərək oranın ermə-
nilərə verilməsini istəyirlər.  

Amerika prezidenti Vilson general Harvurtun başçılığı ilə 
yaradılmış heyətə həmin ərazinin əhalinin tərkibini yoxlamağı 
tapşırır. Ərzrumda bu heyəti bələdiyyə rəisi Zakir bəy qarşılamış 
və qonağı kabinetindəki pəncərə önünə çağırıb yaxınlıqdakı 
qəbiristanları və kiçik məzarlığı göstərib demişdi: «Bunlar hamısı 
türk qəbirləridir, şəhərin digər yerlərində 10 belə qəbiristanlıq da 
var, o da erməni məzarlığıdır. Ermənilər ölüləri yemədilər ha!».  

Müəllif kiçik bir hekayədə ermənilərin tarixən keçdiyi saxta-
karlıq yolunu, iddialarının əsassızlığını sənətkarlıqla canlandıra 
bilir. Yazıçının tarixə müraciəti hekayəyə bir sənədlilik, inandırı-
cılıq ovqatı da bəxş edir. Hekayədə göstərilir ki, həmin o iddialı 
ermənilər «dünənki səhvlərini» düzəltməyə çalışır. Qarabağdakı 
azərbaycanlı qəbirlərini söküb izini itirməyə səy göstərirlər. 
Təkcə qəbirlərimi?! Hələ neçə illər öncə təkcə Qarabağda deyil, 
bütün Azərbaycanda mədəniyyət abidələri üzərində öz xeyirlərinə 
«düzəlişlər» edən xüsusi təlim keçmiş erməni ustalarına fürsət 
düşdükcə onları mədəni surətdə oğurlayıb Azərbaycandan uzaq-
larda özününküləşdirən erməni «sənətkarlarına» Azərbaycanda o 
qədər də əhəmiyyət vermirdilər. Lakin onların iştahası getdikcə 
çoxaldı. Onlar Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsinə sahib çıx-
maq üçün iddia qaldırıb Qarabağı Azərbaycandan ayırdılar. Tarix 
saxtakarlığı sevmir, həqiqət gec də olsa bir gün üzə çıxacaq!!!  

Son illərdə İranda yaşayan ədib hekayələrini və ədəbi-tənqidi 
məqalələrini müntəzəm olaraq türkdilli mətbuatda çap etdirmişdir. 
O, uzun müddət Azərbaycan dilində nəşr edilən «Varlıq» dərgisi 
ilə əməkdaşlıq etmiş, «Yol» adlı ədəbi, ictimai-siyasi jurnalın 
təsisçilərindən biri olmuşdur. Həmid Məmmədzadə 1947-ci ildən 
Cənubi Azərbaycan Yazıçılar Cəmiyyəti idarə heyətinin, 1958-ci 
ildən isə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü olmuşdur. O, 
harada yaşamasından asılı olmayaraq həyatının bütün mərhələlə-
rində Azərbaycan ədəbiyyatının, habelə Azərbaycan ədəbiyyatşü-
naslığının şərəfini yüksək tutmuş və onun elmi-ədəbi dəyərlərinin 
keşiyində dayanmışdır.  
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təhsildən, dövri mətbuatdan, bədii ədəbiyyat oxumaqdan uzun 
müddət məhrum edilmişlər. Doğma dilində yazıb-oxuya bilmə-
yən azərbaycanlıların el nəğmələri, atalar sözləri, bayatıları, na-
ğılları, dastanları dildən-dilə, eldən-elə dolaşmışdır. Folklor nü-
munələri xalqın ruhuna yaxın olduğu üçün anlaşıqlı və həmişə-
yaşar olur. Lakin xalqın xəzinəsi sayılan bu nümunələri də qoru-
maq, yaşatmaq lazımdır. Cənubi Azərbaycanda folkloru topla-
yaraq sistemləşdirən, nizama salan, araşdıran alimlər az deyil. 
Onlardan biri də Məhəmmədəli Fərzanədir.  

Məhəmmədəli Fərzanə Güneydə Azərbaycan dilinin qram-
matikasına və Azərbaycan ədəbiyyatı mənbələrinə dair kitabların 
müəllifi, Azərbaycan folklor nümunələrinin ardıcıl toplayıcısı və 
naşiridir. M.Fərzanə 1945-46-cı illərdə Cənubi Azərbaycanda 
Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılığı ilə milli demokratik dövlətin 
qurulmasında fəal iştirak etmiş, qələmini bu yolda xalqın xidmə-
tinə yönəltmiş, əqidəsinə görə dəfələrlə şah rejimi tərəfindən 
həbsxanaya salınmışdır.  

M.Fərzanə 1923-cü ildə Təbrizin Çayqırağı məhəlləsində 
dünyaya gəlmişdir. Atası Məşrutə inqilabının iştirakçılarından idi. 
Adlı-sanlı aşıqlar yetirən Qaradağ mahalından olan anası savadsız 
bir qadın olsa da, gözəl el ədəbiyyatı bilicisi idi. M.Fərzanə son-
ralar anası haqqında olan kövrək xatirələrində yazırdı ki, anam 
savadlı olmadığı halda, sinəsi tükənməz söz xəzinəsi idi. Ağıla-
sığmaz dərəcədə çox nağıl, dastan, məsəl, bayatı, tapmaca, qoş-
ma, bayatı, gəraylı, daha nə bilim nələr bilirdi. 9 uşağın ilki olan 
Məhəmmədəlinin anasının ona və qardaşlarıına söylədikləri onun 
düşüncə və hafizəsində dərin iz qoyur. Xalq ədəbiyyatı xəzinə-
sinə heyranlığı və sonsuz sevgisi onun bütün həyatını məhz bu 
sahədə yaradıcılığa yönəldir.  
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M.Fərzanə 18 yaşında ikən Sovet Azərbaycanından Qızıl Or-
du tərkibində gələn ziyalıların xalq arasında apardığı maariflən-
dirmə işlərindən bəhrələnir. O da yerli ziyalılar və digər gənclər 
kimi milli dəyərlərə qiymət verilməsini alqışlayırdı.  

M.Fərzanə 1942-ci ildə Təbrizdə Pedaqoji Texnikumu bitir-
dikdən sonra əmək fəaliyyətinə başlamış və Təbriz kitabxanasın-
da işə girmişdir. Burada çalışarkən o, Sovet Azərbaycanında kiril 
əlifbası ilə çap olunan kitablara biganə qala bilmir. Onları oxu-
duqcahəm əlifbanı mənimsəyir, həm də vətənin o biri tayındakı 
zəngin ədəbiyyatla yaxından tanış olurdu. Bir gün təsadüfən ki-
tabxanada üzərində «Batil kitablar» («məhv olunmağa məhkum 
kitablar») yazılmış bir bağlama görür. Onların içərisində Mah-
mud Kaşğarinin «Divanü lüğət-it-türk» əsəri, «Dədə Qorqud» 
dastanları və türkcə yazılmış bu kimi dəyərli əsərlər var idi. 
Həmin kitablardan biri – maarif xadimi Məmmədəli Tərbiyətin 
kitabxanaya bağışladığı və ötən əsrin əvvəllərində Gilisli Rüfətin 
Türkiyədə nəşr etdirdiyi «Dədə Qorqud» onda böyük maraq 
doğurur. Türk xalqlarının ən böyük abidəsi olan «Dədə Qorqud» 
dastanlarına o illərdə həm SSRİ-də, həm də İranda qadağa qoyul-
muşdu. Əsərlə tanış olduqdan sonra M.Fərzanə Avropa, Türkiyə 
və Azərbaycanda «Dədə Qorqud» və digər ümumtürk dastan və 
abidələri haqqında yazılanları, kitabları toplayır. Bu kitablara 
əsasən araşdırmalar aparır, sonralar bütün həyatını bu qiymətli 
türk abidələrinin öyrənilməsinə sərf edir.  

Cənubi Azərbaycanda xalq ədəbiyyatının nisbətən azad və 
səmərəli şəkildə toplanıb dövri mətbuatda çap edilməsi 1941-46-
cı illəri əhatə edir. Bu illərdə Güney və Quzey Azərbaycanı bir-
ləşdirən musiqi, teatr, mətbuat və nəşriyyat körpüləri yaranmışdı. 
Həmin dövrdə Təbrizdə ilk mətbu nümunələrdən olan «Vətən 
yolunda» və «Azərbaycan» qəzetləri xalqa az qala yadırğamış 
olduğu dilini bir növ yenidən yaddaşlara köçürürdü.  

 O illərdə Sovet Azərbaycanından çox sayda ziyalı Qızıl 
Ordu tərkibində Təbrizə siyasi səbəblərlə bağlı göndərilmiş, 
orada mədəniyyət müəssisələri, ana dilində qəzet və jurnallar 
açılmışdı. Yerli ziyalılar, xüsusən gənclər və yeniyetmələr milli 
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dəyərlərə qiymət verilməsini alqışlayır, sovetlərin təşkil etdiyi 
tədbirlərdə fəal iştirak edirdilər. Gənc Məhəmmədəli 1941-46-cı 
illərdə Təbrizdə ərəb əlifbası ilə günaşırı nəşr edilən «Vətən 
yolunda» qəzetinin fəal yazarına və bu qəzetin redaksiyasında ya-
radılmış «Şairlər məclisi»nin fəal üzvlərindən birinə çevrilmişdi.  

Azərbaycan Demokratik Firqəsinin (Partiyasının) mətbu 
orqanı olan və 1941-46-cı illərdə Təbrizdə nəşr olunan «Azərbay-
can» qəzetində M.Fərzanə (çox zaman M. Ə. Qövsi imzası ilə) 
tərəfindən toplanmış «Dədə Qorqud» dastanlarının və bayatıların 
ilk nümunələri çap edilirdi. O illərdə M.Fərzanənin silsilə yazıları 
qəzetdə «Azərbaycan folklor nümunələri» rubrikası altında ardıcıl 
işıq üzü görürdü. Başda M.Fərzanə olmaqla qəzetin əməkdaşları 
oxucuları da folklor nümunələri toplamağa cəlb etmişdi. Dil 
xüsusiyyətləri saxlanılmaqla çap olunan bu nümunələr xalq 
arasında maraqla qarşılanır, onu ruhən öz soyuna kökləyirdi.  

M.Fərzanənin yaradıcılığının ən məhsuldar dövrü 1941-46-cı 
illərə - milli azadlıq hərəkatının başlanması və yüksəlişi illərinə 
təsadüf edir. Bu illərdə o, mətbuatda ana dilində onlarla elmi-
publisistik məqalə çap etdirməklə bərabər folklor nümunələri və 
ədəbiyyat tariximizə dair materiallar da toplamışdır.  

Mahmud Kaşğarinin «Divanü lüğət-it-türk» adlı əsərinə həsr 
olunmuş «Divanü lüğət-it-türk» əsərində işlənən deyimlər» və 
«Füzuliyə bir baxış» adlı yazıları isə Təbrizdə nəşr olunan digər 
anadilli orqanda - «Vətən yolunda» qəzetində dərc olunmuşdu.  

Dövri mətbuatda, xüsusilə «Azərbaycan» qəzetində «Azər-
baycanın milli dastanları» və «Azərbaycan ədəbiyyatı» başlıqlı 
yazılar dərc olunurdu.  

Milli Hökumətin süqutundan sonra, 1950-ci ildə M.Fərzanə 
Təbrizdə həbs edilmiş və ona iki il ağır həbs cəzası verilmişdi.  

Həbsdən azad olduqdan sonra da əvvəlki fəaliyyəti ilə məş-
ğul olduğu üçün onu rahat buraxmırdılar. M.Fərzanə Təbrizdə, 
Marağada və Ərdəbildə həbs edilərək qısa müddətliyinə zindana 
salınmışdı. Təqiblərdən yaxa qurtarmaq üçün o, 1953-cü ildə 
Tehrana köçməli olmuşdur. 1976-cı ildə isə Əxtər xanımla ailə 
həyatı qurmuşdur.  
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M.Fərzanə gəncliyində Qövsi təxəllüsü ilə şeirlər yazsa da, 
sonralar daha çox məqalə çap etdirmiş və tərcümələrlə bərabər 
folklor nümunələri, ədəbiyyat tariximiz və dilimizin qramma-
tikası ilə məşğul olmuşdur.  

Həmkarları Səməd Behrəngi və Behruz Dehqani ilə İranda 
irticanın ən ağır illərində - ana dilində yazmaq qadağan olunduğu 
zamanlarda folklor toplayıb nəşr etdirməklə milli varlığı, milli 
ruhu yaşatmağa can atır, «min bir əziyyətlə topladıqları Azərbay-
can nağıllarını ana dilində çap etdirməyə müvəffəq ola bilmədik-
də onu fars dilində nəşr etdirməklə kifayətlənirdilər». Onların 
fikrincə, folklorun yaşaması onu yaradan xalqın yaşaması demək 
idi və onlar bu ənənəni inkişaf etdirməyi özlərinə borc bilirdilər.  

M.Fərzanə«Varlıq» dərgisində çap etdirdiyi «Ana dilimiz və 
milli varlığımız uğrunda xatirələr» (1983, N 1-2, s. 41-48) baş-
lıqlı silsilə yazılarında o dövrdə tamaşaların, kitab nəşrinin, dini 
ayinlərin icrasında Azərbaycan dilinin işlənməməsindən və mək-
təblərdə Azərbaycan dilinin qadağan olunmasından geniş bəhs 
etmiş, bunlarla bağlı şahidi olduğu və eşitdiyi hadisələrdən bəhs 
etmiş, başqa sözlə desək, Cənubi Azərbaycan ziyalılarının milli 
maarif, elm, məktəb uğrunda mübarizələrini əks etdirmişdir. 
M.Fərzanə o illəri xatırlayıb yazırdı ki, azərbaycanlıların dil və 
mədəniyyətinin yasaq edildiyi illərdə onu yaşadıb qorumaqda 
xalqın, xüsusilə anaların rolu çox olmuşdur. «Basqı nə qədər 
aşırı, sadə və dözülməz olsa da, xalq küçə-bacada, iş yerlərində 
bayatı, qoşma, yetim «Segah»ı, təranə və tiringə oxumaqla, analar 
evdə öz körpələrinə layla çalıb nağıl deməklə bu milli varlığı 
qoruyub yaşatmışlar».  

M.Fərzanə folklorla bağlı 50 illik toplama və araşdırmaları 
nəticəsində «Dədə Qorqud» (müqəddimə ilə birlikdə), «Azərbay-
can folklor antologiyası» (iki cilddə) və digər kitabların üzərində 
işləyib onları çapa hazırlamışdır. Alimin folklorla bağlı yazıları 
bir neçə cəhətdən özünəməxsus keyfiyyət kəsb edir. Bu yazılarda 
dərin müşahidəçilik qabiliyyəti, milli bədii təfəkkürə dərindən 
bələdlik duyulur. Bunun nəticəsində də onun yazılarında elmiliklə 
bədiilik, xatirə düzümü ilə publisistik çalar bir-birini tamamlayır.  
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İranın ən böyük iki millətindən biri olan azərbaycanlılar və 
onların gələcəyi Pəhləvi rejimi dövründə hakim fars millətçilərini 
qorxuya salır və sonuncular Azərbaycan türklərinə qarşı açıq 
hücuma keçirdilər. Bu məqsədlə xalqın tarixi keçmişi və dili 
haqqında iftira və uydurma dolu, elm və gerçəklikdən uzaq qalın-
qalın kitablar yazılırdı. Qeyd olunduğu kimi, Güneydə ilk dəfə 
Azərbaycan türkcəsinin qrammatikasına aid kitab nəşr edən 
M.Fərzanə olmuş və o, bu kitabı ağır həbsxana şəraitində yazmış-
dı. Kitabın ərsəyə gəlib çap edilməsi Azərbaycan türkcəsinin 
qədim və müstəqil bir dil kimi mövcudluğunu danmaq istəyən 
fars şovinistlərinə tutarlı cavab idi. Nəşr olunsa da, kitabın yayıl-
masına, haqqında rəy və şərhlərin mətbuatda işıqlandırılmasına 
imkan verilmədi və tezliklə bu əsər Pəhləvi rejimi tərəfindən 
qadağan edildi. Lakin bütün qadağalara baxmayaraq, onun sorağı 
Quzey Azərbaycan, Türkiyə və Avropaya gedib çatdı. Almani-
yada Köln Universitetinin professoru, məşhur şərqşünas alim 
Drofer bu kitabla tanışlıqdan sonra ona müsbət rəy verərək 
almancaya tərcümə etdi. Bu gün həmin kitabdan Köln Univer-
sitetinin şərqşünaslıq fakültəsində dərs vəsaiti kimi istifadə edilir. 
Həcmcə çox böyük olmayan bu iki cildlik kitabın dəyəri özündən 
sonra Azərbaycan dilçiliyinə aid onlarla elmi kitabların yazıl-
masına örnək ola bilməsindədir.  

M.Fərzanə 1946-cı ildən etibarən Azərbaycan ədəbiyyatı 
mənbələrinə müraciət edirdi. O «Şəfəq» məcəlləsindəBakıda nəşr 
olunmuş iki cildlik «Azərbaycan ədəbiyyatı» kitabı haqqında, 
eləcə də bir çox klassiklərimiz, o cümlədən Nizami, Füzuli haq-
qında silsilə məqalələr yazırdı. Dövrümüzün tanınmmış söz 
ustaları: Şəhriyar, Səhənd və Səməd Behrəngi ilə yaxından ün-
siyyətdə olan M.Fərzanə böyük şairimiz Məhəmmədhüseyn Şəh-
riyarın «Heydərbabaya salam» poemasının əlyazmasını oxuduq-
dan sonra əsərin bədii xüsusiyyətləri barədə mətbuatda ilk çıxış 
edənlərdən idi. O, Səhəndin «Sazımın sözü» kitabına həm farsca, 
həm də Azərbaycan türkcəsində müqəddimə yazmışdı. Səhənd və 
Səməd Behrəngi ilə onu təkcə sənət deyil, dostluq telləri də 
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bağlayırdı. Əsərlərinin çoxunu folklor materialları əsasında yaz-
dıqları üçün bu iki yazar həmişə M.Fərzanə ilə yaradıcılıq əla-
qələri saxlamışdır.  

M.Fərzanənin yaddaşı Cənubi Azərbaycan folklorunun, 
ümumiyyətlə, tarixi və ədəbi qaynaqlarının ensiklopediyası idi. 
O, müxtəlif vaxtlarda topladığı nümunələri və araşdırdığı yazıları 
«Azərbaycan söz inciləri» (üç cildlik) kitabında çapa hazırlamış-
dır. Bununla yanaşı, folklorla bağlı «Azərbaycan uşaq folkloru», 
«Təmsillər və məsəllər» və bir sıra başqa kitabları yayınlamışdır. 
M.Fərzanənin 1964-cü ildə işıq üzü görmüş «Azərbaycan xalq 
bayatıları» toplusu sonuncu İran inqilabından sonra hər dəfə 
yenidən işlənmiş və təkmilləşdirmiş şəkildə 8 dəfə çap edilmiş, 
öz tirajına görə folklor topluları arasında birinci olmuşdur.  

M.Fərzanə İranda Azərbaycanın milli-mənəvi dəyərlərinə aid 
nəşrlər boşluğunu doldurmaq üçün iki qardaşı ilə bərabər «Fər-
zanə» nəşriyyatı açmışdı. Burada o, Pəhləvi rejimi tərəfindən 
yandırılmış, yığışdırılmış kitabların nüsxələrini yenidən çap etdi-
rir, quzeyli, güneyli deyə fərq qoymadan ünlü söz sənətkarlarını 
xalqa tanıdırdı. 10 il ərzində nəşriyyatda dil, ədəbiyyat və tarixə 
aid 30-dan artıq kitab və dərslik işıq üzü görmüşdür.  

M.Fərzanə anadilli ədəbiyyatımızın fars dilinə tərcüməsinə 
və farsdilli oxucuları ədəbiyyat tariximiz və dilimizin qram-
matikası ilə tanış etməyə çalışırdı. M.Ə.Sabir, Mirzə Cəlil, Rəsul 
Rza, Ə.Babayeva və bu kimi dəyərli yazarların əsərlərini farscaya 
çevirərək yayımlayanM.Fərzanə həmçinin Avropa və rus 
ədəbiyyatının R.Rollan, F.Kafka, B.Belinski, A.Çexov, M.Qorki 
kimi görkəmli nümayəndələrinin Bakıda çap olunan tərcümələ-
rindən istifadə edib onları farscaya çevirmişdir.  

Fədakar alimin özünün neçə-neçə kitabının çapa ehtiyacı 
olduğu halda, digər müəlliflərin kitablarının nəşrini ön plana çək-
məsi faktı onun xalqı qarşısında göstərdiyi nəciblik nümunəsidir.  

Məhəmmədəli Fərzanə, Cavad Heyət, Əlirza Sərrafi, Mə-
həmməd Hüseyn Güneyli İranda «Dədə Qorqud» dastanlarının 
nəşri, ədəbiyyata təsirini araşdırma istiqamətində müəyyən işlər 
görmüşlər.  



_________________  Cənubi Azərbaycan: ədəbi şəxsiyyətlər, portretlər 
 

99 

M.Fərzanə folklorla bağlı 50 illik axtarışlarının sonucu ola-
raq «Dədə Qorqud», «Azərbaycan folklor antologiyası» (iki cild-
də) və digər kitablar tərtib edib, onları çapa hazırlamışdır. O, 
Azərbaycan dili, folkloru və ədəbiyyatı ilə bağlı yazılarını imkan 
düşdükcə Azərbaycan dilində, imkan olmayanda isə farsca qə-
ləmə almışdır. Azərbaycan el mahnılarını toplayaraq çapa hazır-
layan M.Fərzanə məlum çətinliklər ucbatından onu nəşr etdirə 
bilməmişdir. Bu kitabda Cənubda ən çox yayılmış nəğmələr və 
onların variantları, milli musiqi alətləri və s. tədqiqatlar əsas yer 
tuturdu.  

Türkiyə folklorşünası Valid İzbudaqın tərtib etdiyi «Atalar 
sözü» kitabı indiyədək yazılmış ən qədim atalar sözü kitabı hesab 
olunur. O, topludakı atalar sözlərinin hansı türkdilli xalqa aid 
olmasını müəyyənləşdirə bilməsə də, M.Fərzanə həmkarının 
tərtib etdiyi kitabda dərc olunan nümunələri xalq arasında işlənən 
variantlarla tutuşdurmuş və bu atalar sözlərindəki bir çox xüsu-
siyyətlərin məhz Azərbaycan türkcəsinə uyğunluğunu, onların 
Azərbaycan atalar sözlərinə bənzərliyini və eyniliyini əyani 
olaraq göstərmişdir.  

M.Fərzanənin son 20 illik yaradıcılığı Tehranda doktor Ca-
vad Heyətin başçılığı ilə nəşr olunan «Varlıq» dərgisi ilə bağlıdır. 
Azərbaycan xalqının ədəbi-elmi dəyərlərini sətir-sətir öz varisinə 
çatdıran, sevdirə bilən bu universal toplu 30 ildən çoxdur ki, İran-
da yaşayan türklərin ana dili məktəbinə çevrilmişdir. «Varlığ»ın 
yaradıcı müəlliflərindən biri olan M.Fərzanə klassik və müasir 
ədəbiyyatın, milli mədəniyyətin digər sahələri ilə yanaşı, folklor 
materiallarının da bu dərgidə tədqiq və təbliğində xüsusi xidmət 
göstərmişdir. Özünün topladığı folklor nümunələri, araşdırmaları, 
elmi-publisistik yazıları, tərcümələri ilə dərgidə mütəmadi çıxış 
edən Məhəmmədəli Fərzanənin «Varlıq»ın bugünkü səviyyəyə 
gəlməsində zəhməti az olmamışdır.  

O, ömrünün son illərində ürək xəstəliyindən əziyyət çəkdiyi 
üçün 1998-ci ildə müalicə məqsədilə İsveçə getmiş, ömrünün so-
nuna qədər Göteborq şəhərində yaşamışdır. Orada da Azərbay-
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canı təbliğ etməkdən usanmayan Məhəmmədəli Fərzanə2006-ci il 
yanvar ayının 17-də vəfat etmişdir.  

M.Fərzanə öz yaxın məsləkdaşları ilə birlikdə İranda Azər-
baycan türklərinə qarşı aparılan farslaşdırmanın şovinist dövlət 
siyasəti səviyyəsinə qalxdığı illərdə Güneydə azərbaycançılığı 
qoruyaraq xalqın milli ruhunu yaşatmağa nail olmuşdur.  

 
 Xalq xəzinəsini qoruyub yaşadanlar.  

Xalq qəzeti, 9 fevral 1999 
İranda milli mənliyimizi yaşadanlar.  

Cənubi Azərbaycan. (Məlumat kitabı) . Bakı, «Orxan» 2000 
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«Başqa elim, dilim var mənim…» 
 

Mən neyləyim, ey şux ki, divanə doğuldum,  
El dərdlərinin şəminə pərvanə doğuldum. 

 
Məhəmmədtağı Zehtabi1923-cü ilin oktyabrın 13-də Şəbüs-

tərdə kirişçi ailəsində anadan olub. O, ibtidai təhsilə kənd mək-
təbində başlamış, lakin iki il oxuduqdan sonra ailə dolanışığı ilə 
bağlı təhsildən ayrılmış, sonra özünün təkidilə təhsilini Təbrizdə 
davam etdirmişdir. Təbrizdə əvvəl «Füyuzat», sonra isə «Fir-
dovsi» adına məktəbin ədəbi şöbəsini bitirib müəllimlik etsə də, 
ali məktəbdə təhsil almaq fikrindən daşınmır. 

M.Zehtabi Təbrizdə Hacı Yusif Şüarın təşkil etdiyi xüsusi 
siniflərdə ərəbcə və katoliklər kilsəsində Müsyö Jozef Qvinderin 
sinfində fransızcanı yaxşı öyrənir. Beləliklə, ana dili ilə yanaşı, 
fars, ərəb, fransız, sonralar mühacirət dövründə isə rus dillərini 
mükəmməl mənimsəyə bilir. 1940-cı illərdə M.Zehtabi Azər-
baycan Demokratik Firqəsinin (Partiyasının- P.M.) mətbu orqanı 
olan və Mirzə Əli Şəbüstərinin redaktorluğu ilə ana dilində nəşr 
olunan «Azərbaycan»qəzetində məqalə və şeirləri ilə çıxış edir. 
Sonralar o günləri xatırlayıb yazırdı;» 1945-ci (1324) il gəldi. 
«Azərbaycan» qəzeti yenə də nəşr olmağa başladı. Bu qəzetlə 
tanışlıq məni ayırılmaz şəkildə ana dilimə bağladı. Ana dilimdə 
yazmağa başladım. Bu dövrdən ana dilimi elmi cəhətdən öyrən-
mək ürəyimdə mühüm hədəf və arzularımdan birinə çevrildi. Ana 
dilimi sevdim, sevdikcə dərinləşdim və dərinləşdikcə onu daha 
artıq sevdim. Universitetə daxil olub elmi cəhətdən öyrənmək 
üçün o zaman mövcud olan bütün qapıları döydüm, can atıb çaba-
ladımsa, hamısı üzümə bağlı oldu». 

Z.Məhəmmədtağı 1946-cı ildə Azərbaycan Milli Hökumə-
tinin Təbrizdə açdığı universitetinin ədəbiyyat fakültəsinin ilk tə-
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ləbələrindən olur. Yeni yaranmış Milli Hökumətin başçısı, eyni 
zamanda istedadlı publisist və ədəbiyyatşünas olan Seyid Cəfər 
Pişəvərinin həmin fakültədə həftədə iki dəfə «Dünya ədəbiyyatı» 
mövzusunda oxuduğu mühazirələrini dinləyir.  

Təəssüf ki, beynəlxalq və yerli qüvvələrin məkrli plan və 
maraqlarına uyğun gəlmədiyi səbəbindən Milli Hökumət qan 
içində süquta yetirilir və onun uğurlu islahatlarının cərgəsində 
olan Təbriz Universiteti də qapadılır. M.Zehtabinin həmin faciəvi 
günlərdə qələmə aldığı məşhur «Sən osan, mən də buyam» şeiri 
rejimin ana dilində təhsilə, nəşriyyələrə və danışığa qoyduğu 
yasaqa qarşı etiraz səsi idi; 

 
Su deyibdir mənə əvvəldə anam, ab ki, yox.  
Yuxu öyrətdi uşaqlıqda mənə, xab ki yox.  
İlk dəfə ki, çörək verdi mənə, nan demədi.  
Əzəlində mənə duzdanə nəməkdan demədi.  
Anam əxtər deməyibdir mənə, ulduz deyib o.  
Su donanda deməyibdir yəxdi bala, buz deyib o...  
Bəli, daş yağsa da göydən, sən osan, mən də buyam.  
Var sənin başqa anan, vardı mənim başqa anam.  
Özümə məxsus olan başqa elim vardı mənim.  
Elimə məxsus olan başqa dilim vardı mənim.  

 
İranda və başqa ölkələrdə təhsilini davam etdirmək istəyində 

olan M.Zehtabi bir çox maddi və digər problemlərlə qarşılaşır. 
Universitet təhsilini başa çatdırmaq və İrandakı rejimin siyasi 
təqiblərindən yaxa qurtarmaq üçün M.Zehtabi 1948-ci ildə 
vətənin bu tayına üz tutur. Lakin onu Bakıya gətirən bir neçə 
saatlıq yolu az qala 4 ilə qət etməli olur. Sərhədi pozduğuna görə 
Sibirə sürgün edilir. . Heç bir günahı olmadan 3 il Sibirdə sürgün 
həyatı yaşamalı olur. Yazdığı «Şahın zəncirində»şerində 
Sibirdəki yaşantılarını qələmə alır:  

 
Dünya nələrin var?  
Əfsanələrin var?  
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Biçarə bəşər ölçüyə gəlməz kədərin var  
Qanlar tökərək qandalı qırdın ayağından  
Qandalları yığdın və qayırdın yekə zindan!  
Daim başın üstündə gəzim qəm və fəlakət.  
Bir gün səni zəncirlədi sultan  
Bir gün də «azadlıq və ədalət»!!  

 
Nəhayət,«millətlər atası» Stalinin ölümündən sonra bəraət 

alır və Sibirdən Tacikistanın paytaxtı Düşənbə şəhərinə göndə-
rilir. Başına gələnlərə rəğmən gənc qəlbi hələ də böyük həyat 
eşqi, yaşayıb yaratmaq həvəsi ilə döyündüyündən Məhəmmədtağı 
hər şeyi yenidən başlamalı olur. Ali məktəbdə təhsil almaq ümi-
dilə sovet ölkəsində yenidən axşam məktəbinə gedib onu bitirir. 
Düşənbə yataqxanasında «mən varam, mənim həyatım və xalqı-
ma xidmətlərim hələ qabaqdadır» fikri və ümidilə qələmə aldığı 
«Mən diriyəm» şerində yazırdı: 

 
Təslim olmayaraq var gücümlə mən,  
Qışqırıb deyirəm:  
- Ölməmişəm mən!  
Burada qulaqlar kardır, kar, nədən?!  
Hələ ölməmişəm, diriyəm, diri!  
Azər əsgərinin biriyəm, biri; 
Sinnim ötməmişdir, otuzdur yaşım,  
Bu fırtınadan da əyilməz başım,  
Hələ xidmətlərim gələcəkdədir!!!  

 
Bir ildən sonra Bakıda təhsil almaq arzusu ilə Azərbaycana 

gəlir. Sonralar bu barədə yazırdı; «Burada öyrəndim ki, Şurəvidə 
(SSRİ-də-m.) universitetə daxil olmaq üçün orta məktəb diplomu 
lazımdır. Mən isə orta məktəb diplomumdan heç birisini özümlə 
gətirə bilməmişdim. Bir il burada axşam məktəbində oxuyub 
diplom alaraq onu bir ərizə ilə Bakı Universitetinə göndərdim. İki 
həftə sonra oradan müsbət cavab aldım, kitablarımı yığışdırıb Ba-
kıda oxumağa getdim və yataqxanada yerləşdim. Günlərin birində 
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yataqxana məsulu yanıma gəlib adımı soruşduqdan sonra: - Səni 
Universitetinin rektoru çağırır, dedi get gör nə deyir. Eşidmişdim 
ki, Bakı Universitetinin rektoru böyük kimyaçı, ixtiraçı akademik 
naxçıvanlı Yusif Məmmədəliyev idi. O, İkinci Dünya müharibəsi 
dövrü kimya elmi sahəsindəki yeni elmi ixtirarları ilə Sovet 
ordularının qəti məğlubiyyətdən nicat vermişdi. Rektorun otağına 
getdim. Katibəsi adımı soruşub içəri girdi və qayıdaraq:- Buyurun 
deyə məni içəri buraxdı. İçəri daxil olub salam verdikdə, öz stolu 
arxasında oturmuş akademik Yusif Məmmədəliyev adımı və hər 
haralı olduğumu öyrəndikdən sonra:- Hansı fakultədə oxumaq 
istəyirsən?, - deyə soruşdu. -Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fakül-
təsində, - deyə cavab verdikdə, rektor qabağında olan diploma 
işarə edərək, - belə yaxşı qiymətlərlə niyə orada oxuyursan, gəl 
kimya fakültəsində oxu, dedi. – Hörmətli akademik, mənim xal-
qımın ehtiyacı bunadır, - deyə cavab verdim. Bu sözlərimi eşidən 
Universitetinin rektoru- akademik ilan vurmuş kimi dik yerindən 
qalxıb gəldi və mənimlə səmimi və möhkəm əl verərək, - sənə 
müvəffəqiyyətlər arzulayıram, - deyərək məni yola saldı». 

«Rəhbər yoldaşların»mərhəmətindən ali məktəbə ancaq otuz 
üç yaşında bərpa olub təhsilini davam etdirən Məhəmmədtağı 
«Xatirə» avtobioqrafik şerində başına gələn məcarələrdən yazırdı: 

 
Rəhbər» yoldaşların mərhəmətindən 
Otuz üç yaşında tələbəyəm mən.  
Halbuki uçmağa qanadım da var,  
Susmayan, gur, möhkəm fəryadım da var.  
İlk gün otağa girən zamanlar  
Pıç-pıça düşdülər qızlar, oğlanlar.  
Biri alim dedi, biri müfəttّiş. . .  
Neçə gün bu sayaq davam etdi iş. . .  
Cavan qəlblərdə, gənc ürəklərdə,  
Nəhayət, mənimçün tapıldı yer də.  
Dost olduq, danışdıq, keçmişə daldıq,  
Hərdən «leksiya»dan yorulub qaldıq.  
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Bu 33 yaşlı tələbə bir gün dərsdən qalmalı olur. Buna səbəb 
onun yeganə pencəyinin oğurlanması imiş. Milisə şikayət etsə də 
xeyri olmur. Əksinə onun özünü təqsirkar bilirlər. Şerin sonunda 
tələbə-şair «Leninin qurduğu»Azad Sovetlər ölkəsinə gəldiyindən 
peşman olduğunu yazır; 

 
Gördüm, həm lüt qaldım, həm oldum oğru.  
Susaraq qayıtdım. Gülürdü tərəf.  
Mənə üstün idi hər zaddan şərəf.  
Leninin qurduğu həyatı andım,  
Xəta etdiyimi yaxşıca qandım 

 
Bakı Universitetini qurtarmağa yarım il qalandan həmin 

universitetin Şərqşünaslıq İnstitutunda ərəb dili və ədəbiyyatını 
tədris etməyə və elə bu günlərdə ana dili barədə də əldə etdiyim 
biliyi xalqıma çatdırmaq haqqında fikirləşməyə başladım. Axı 
xalqımın ona ehtiyacı var idi. Bu hədəfə çatmaq üçün xalqıma 
qovuşmalı idim. Xalqıma qovuşmaq üçün də əvvəla, özüm Sovet 
birliyinin dəmir divarını yarıb oradan çıxmalı və ikincisi, quldur 
şah rejimini zaman devirməli idi». [2] 

Təhsilini başa vurduqdan sonra 15 il müddətində Şərqşünas-
lıq fakültəsində ərəb dili və ədəbiyyatını tədris edir. «Əbu Nəv-
vasın həyatı və yaradıcılığı» mövzusunda dissertasiya müdafiə 
edərək, filologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsini alır. Bakı 
Dövlət Universitetində işlədiyi dövrdə tələbələrə ərəb dili və 
ədəbiyyatının incəliklərini öyrətməklə yanaşı, onların mənəvi də-
yərlərə yiyələnməsinə, milli ruhlu hərtərəfli vətənpərvər və kamil 
insan kimi formalaşmasına çalışır. Azərbaycanın tanınmış elm və 
siyasət adamları arasında onun vaxtı ilə yetişdirdiyi tələbələr az 
deyil (Məs. Əbülfəz Elçi bəy və b.). 

M.Zehtabi sovet totalitarizmindən canını qurtarmaq üçün 
1971-ci ildə böyük çətinliklərlə İraqa köçür. Bağdad Universite-
tində qədim türk dillərini və fars dilini tədris edir. Dilçiliyə aid 
yazdığı 2 kitab dərs vəsaiti kimi istifadə olunur. Yazıb çap etdiyi 
əsərlər əsasında universitetinin elmi şurası tərəfindən ona profes-



Pərvanə Məmmədli__________________________________________ 

106 

sor adı verilir. İraqda işlədiyi vaxtlar Avropaya səfər edir və bu 
zaman orada oxuyan güneyli tələbə gənclərlə görüşür və həmin 
tələbələr ona ana dilini öyrənmək üçün kitab tapmadıqlarını söy-
ləyirlər. Nəticədə professor «İran türklərinin sərfi» (morfologi-
yası –P.M.) kitabını yazır və bu kitab tələbələrin köməyi ilə 1976-
cı ildə Almaniyada çap olunur. İraqda yaşayan kərküklərin (türk-
manların – P.M.) dili bəzi məhəlli fərqləri nəzərə almasaq, tama-
milə Azərbaycan türkcəsindədir. M.Zehtabi adı ilə qeyd olunan 
kitabı bir qədər təkmilləşdirərək İraq türkmanlarını ləhcə və ədə-
biyyatı da daxil olmaqla digər bir dilçilik kitabı da hazırlayır. 
Təəssüf ki, kitab sonralar orada onun yox, başqa birisinin imzası 
ilə çap olunur. Ümumiyyətlə, onun dilçiliklə bağlı 6 kitabı nəşr 
olunub.  

Sonralar doğulub boya-başa çatdığı Təbrizə yenidən qovuş-
duqda Təbriz Universitetində Azərbaycan türkcəsini, eləcə də 
ərəb dilini tədris edir. Z.Zehtabi Berlində nəşr etdirdiyi «İran 
türklərinin sərfi» kitabını tədris etməkdən ruhlanaraq və Universi-
tetində tədris zamanı yüzlərlə gənc oğlan və qızların dili öyrənib 
mənimsəməyə can atdıqlarını bu sahədə mənbə və ədəbiyyatın 
qıtlığını nəzərə alıb «Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin leksikolo-
giyası», «Ana dilimizi öyrənək» adlı kitablarını yazır.  

M.Zehtabi jurnalistika və tərcümə sahəsində də qələmini 
sınayır. Berlində «Ərk» dərgisini, Bağdadda isə 5 müxtəlif dildə 
«Birlik yolu» adlı qəzetini nəşr etməyə nail olur. Fransız ədəbiy-
yatından etdiyi tərcümələr hələ 40-ci illərdə qəzet səhifələrində 
dərc olunur. Sənət dostu Əliağa Vahidlə birlikdə klassik ədəbiy-
yatdan tərcümələr edir.  

1979-cu ildə İranda Pəhləvi rejiminin süqutundan sonra 
Zehtabi nəhayət ki, vətəni Təbrizə qayıdır. Professor öz elmi təd-
qiqatlarını daha geniş aspektdə davam etdirir. M.Zehtabi Təbriz 
şəhərində çoxlu Azərbaycansevər dostları ilə «Azərbaycan mədə-
niyyət ocağı»nı qururlar. O, neçə illər boyu ardı-arası kəsilmədən 
bu ocağın iclaslarında iştirak edərək xalqımızın ədəbiyyat və 
keçmiş tarixini tanıtdırmışdır. Bu ocaq indi də doktorun sağ-
lığında olduğu kimi fəaliyyətini davam etdirir. İnqilabdan sonra 



_________________  Cənubi Azərbaycan: ədəbi şəxsiyyətlər, portretlər 
 

107 

ana dilinin istifadəsinin qadağan edilməsi nəticəsində oxuyub yaza 
bilənlərin az olmasını nəzərə alan bəzi partiya və cəmiyyətlər qəzet 
və jurnal nəşr etməklə yanaşı, Azərbaycan türkcənin öyrədilməsinə 
və yazılmasına yönəldilmiş kurslar açdılar. Təbriz şəhərində türkcə 
qrammatika kurslarının açılmasında M.Zehtabinin böyük rolu 
olmuşdur. Professor Zehtabi İran inqilabından sonra Təbriz Uni-
versitetində türk dili və ədəbiyyatı müəllimi olmuş və çoxlu müəl-
lim yetirmişdir. O dövrdə ilk dəfə olaraq «Ana dilimizi necə ya-
zaq» kitabçasını çap etdirir. Bu kiçik əsərdə dilin əsas – səs qanun-
ları, ahəng qanunu açıqlanmış, əlifbanı düzgün yazıb, oxumaqda 
gənclərə bir mənbə olmuşdur. Sonralar Cənubda keçirilən orfoqra-
fiya ilə bağlı seminarlarda ondan çox faydalanmışlar. Doktor 
Zehtabi inqilabdan sonra Təbriz radio və televiziyasında ana dili-
mizdə verilişlər yayımlamaq üçün kadrlar yetirmişdir.  

Alim dilçiliklə yanaşı, türk ədəbiyyatı ilə də məşğul olur. 
«İslamaqədərki İran türklərinin dili və ədəbiyyatı», «Əruzun türk 
folklorundakı izləri» adları altında çap edilmiş silsilə yazıları 
ümumtürk ədəbiyyatına daxil olan dəyərli yazılardandır.  

Türkologiya, tarix, dilçilik, ədəbiyyat və folklora aid dəyərli 
əsərlərin müəllifi kimi tanınmış M.Zehtabi bədii yaradıcılıqla da 
məşğul olmuşdur. Böyük müşahidə qabiliyyətinə malik olan 
şairin qələmindən onlarla gözəl poemalar çıxıb. «Çelik əfsanəsi», 
«Pərvanənin sərgüzəşti», «Bəxti yatmış», «Bağban Eloğlu», 
«Bəzz qalasında», «Mişovun əfsanələri», «Qoy olsun on», «Həs-
tiye nəsim» (farsca) kimi bədii əsərləri ayrı-ayrı vaxtlarda Bağ-
dad, İstanbul, Berlin və Təbrizdə nəşr olunmuşdur.  

«Bağban Eloğlu» şairin son kitablarındandır. Poemanın ilk 
variantı Bağdadda, son təkmilləşmiş forması isə Təbrizdə çap 
olunmuşdur. Əsərdə o, Məşrutə inqilabının fəal iştirakçılarından 
biri Həsən Bağbanın mübarizə dolu həyatını bədii dillə qələmə 
almışdır.  

İranda əsrin əvvəllərindən bu yana baş vermiş inqilablar, 
xüsusilə Məşrutə inqilabı ilə bağlı tarixi olaylar, M.Zehtabini 
həmişə düşündürürdü. O bununla bağlı arxiv materialları və tarixi 
sənədlərlə tanış olub, araşdırmalar aparırdı.  
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Bu bir həqiqətdir ki, İranda baş verən inqilablar beşiyi 
həmişə Cənubi Azərbaycan və onun baş şəhəri Təbriz şəhəri olub. 
Lakin bu barədə İranın fars və keçmiş sovet tarixçilərinin bir 
qismi susmağı üstün tuturdular. Bütün bunların müqabilində Məş-
rutə inqilabı ilə bağlı M.Zehtabinin fikirləri böyük maraq do-
ğurur. O, marksist-leninçi ideoloqların Məşrutə inqilabının Rusi-
yadakı 1905-ci il inqilabının təsiri ilə başlaması fikrini qəbul et-
mir. Yazırdı ki, İran, xüsusilə Azərbaycan xalqının milli şü-
urunun yüksəlməsi, xalqın bir çox sahələrdəki tərəqqisi Məşrutə 
inqilabının baş verməsi üçün güclü amil olub, tarixin zəruri bir 
hərəkatını meydana çıxarmışdı. Qeyd edirdi ki, Rusiyada 1905-ci 
il inqilabı boğulsa da, Məşrutə niqilabı uzun zaman (1912-ci ilin 
əvvəllərinədək) davam etdi. M.Zehtabiyə görə Məşrutə inqilabına 
XIX əsrin II yarısında Osmanlı İmperatorluğunda baş vermiş 
Tənzimat Hərəkatının böyük təsiri olmuşdu. O bu hərəkatın 
ideoloji mərkəzinin İstanbul, habelə Misir olduğunu göstərir və 
bu inqilabın yetişməsində M.F.Axundov və M.Ə.Talıbovun maa-
rifçilik rolunu da vurğulayır. Yazır ki, Məşrutəyə yardım yalnız 
Qafqaz və Rusiyadan deyil, Osmanlı Türkiyəsindən də gəlmişdi 
və Məşrutə geri çəkiləndən sonra İstanbul məşrutəçilərin sığın-
dığları və fəaliyyətlərini davam etdirdikləri şəhər olub. Sonra 
qeyd edirdi ki, Bakıda yaranmış mütərəqqi mətbuat Məşrutə inqi-
labı ilə sıx ilgili olmuşdur.  

Məşrutə inqilabının iştirakçıları əsasən xalq içərisindən 
çıxmış və nəcib əməllərinə görə xalqın dərin hörmətini qazanmış 
şəxslər idi. Bu da özlüyündə onun xalq üsyanı olmasını bir daha 
sübut edir. Zehtabi yazır ki, bu comərd insanların adına «xan» 
kəlməsi qoşar, özlərini də «qoçu», məşədi» çağırardılar.  

Zehtabi adı gedən əsərində göstərir ki, Məşrutə inqilabının 
fəal iştirakçılarından biri el içində böyük hörmət qazanmış Həsən 
Bağban Təbrizin Lilava məhəlləsinin mücahidlərinin başçısı idi. 
M.Zehtabi«Bağban Eloğlu» əsərində Səttar xanın 17 mücahidin-
dən biri olan, onun həyatını dəfələrlə ölümdən qurtaran, göstər-
diyi əməllərə görə «Cəbhənin ləşkəri», «Məşrutənin bayraqdarı», 
«Eloğlu» kimi şərəfli adlar qazanmış Hüseyn Bağbanın həyatını 
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bədii boyalarla yaratmağa nail olmuşdur. M.Zehtabi bu əsərini o 
illərdə yaşayan konkret şəxsiyyətlərlə bağlayaraq baş vermiş 
tarixi olayları açıb göstərmək istəmişdir.  

Tarixi olayları ədəbiyyata gətirən doktor M.Zehtabi tarix və 
toponimika sahəsi ilə də ciddi məşğul olmuş, araşdırmalar apar-
mışdır. Onun «İran şahlarının 2500 illik cinayətləri» əsərində fars 
millətçilərinin törətdikləri cinayətlərdən bəhs edilir.  

Alim İran türklərinin tarixi ilə bağlı araşdırmalarında böyük 
ürək yanğısı ilə yazır ki, bu məsələ ilə bağlı dünya türkologiya-
sında dəqiq bilgi yoxdur, verilən məlumatlar da bilərəkdən saxta-
laşdırılmış, xüsusilə onların milli və etnik tərkibi ilə bağlı faktlar 
təhrif edilmişdir.  

Tanınmış Amerika alimi, tarixçi, qafqazşünas və azərbaycan-
şünas professor Tadeuş Svyataçovski Cənubi Azərbaycan tarixini 
dünya tarixşünaslığında «ağ ləkə» adlandırmışdır. Onun bu sa-
hədə söylədikləri M.Zehtabinin fikirləri ilə üst-üstə düşür. 
Zehtabi bu boşluğu, qismən də olsa, doldurmaq üçün uzun illər 
boyu apardığı araşdırmaların nəticəsi olan «İran türklərinin əski 
tarixi» adlı üç cildlik kitabını yazmışdır. Onun bu kitabı türk 
dünyasında böyük bir hadisə kimi qarşılanmışdır.  

Kitabın I hissəsində öncə ümumi tarix, İranda və Azərbay-
canda tarixə baxış və münasibət açıqlanır, sonra isə tarixi qay-
naqlar göstərilir və bu qaynaqlar əsasında türklərin tarixi xrono-
loji ardıcıllıqla araşdırılır, eyni zamanda dil, el, şəxs və yer adla-
rının mənşəyi izah olunur. «İran türklərinin əski tarixi»nin I cildi 
ən qədim dövrdən Makedoniyalı İsgəndərə qədər olan uzun bir 
zamanı əhatə edir. Bu cilddə miladdan əvvəl IV-II minilliklərdə 
Yaxın Şərqdə yaşayıb mədəniyyət qurmuş türk xalqlarının 
dövlətləri və mədəniyyətləri geniş aspektdə verilir, o dövrün 
türkcəsi ilə bu dövrün türkcəsi müqayisəli şəkildə araşdırılır. Bu 
gün İran kimi tanıdığımız ərazidə farsların bu yerlərə gəlməsinə 
qədərki 3500 ildə türklərin qurduğu dövlətlər və mədəniyyətlər 
tədqiq və təhlil edilir.  

Müəllifin kitabda gəldiyi aşağıdakı nəticə diqqəti daha çox 
çəkir: «Aparılan əsaslı araşdırmalara görə, türklər İranda altı min 
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il əvvəl yaşamış və əhalinin əksəriyyətini təşkil etmişlər. Bu nis-
bət bu gün də dəyişməmişdir. Cənubi Azərbaycan sərhədlərindən 
xeyli uzaqlarda olan və İranın mərkəzi əyalətlərindən sayılan 
Həmədan, Savə, Zərənd, Əsədabadın əhalisi həmişə farsdilli kimi 
qələmə verilmişdir. Bu, tamamilə yanlışdır. Bu gün də, bütün 
tarix boyu da oranın sakinləri türklər olmuşdur. Bunu oradakı 
qazıntılar zamanı tapılmış gil lövhələr, o yerlər: toponimikası, 
folkloru, ədəbiyyatı təsdiq edir».  

«İran türklərinin əski tarixi» kitabı haqqında Almaniyanın 
Berlin Universitetinin türkoloqu, professor Barbara Kellner 
Haikele bu tarixi kitab haqqında belə yazır: «Professor Zehtabinin 
bu kitabı irihəcmli və elmi əsər olduğu halda, əski zamanlardan 
bəri İran-Turan ölkələrinin dövrünün dil və ədəbiyyatından təsir 
almış və dolğun analiz ilə yazılan bir əsərdir. Bu əsər uzun 
müddət elmi bəhslər ortaya çıxarıb və böyük arxeloq, filoloqları 
fikrə daldırıb ki, öz keçmiş tarixlərini, mükəmməl halda mütaliə 
və tətdiq etsinlər… Elm dünyası professor Zehtabinin bəşəriyyətə 
xidmət etməkdə, bir ilham qaynağı kimi tanıyır və onun unu-
dulmaz və əbədi şəxsiyyətin xatirəsini hər zaman əzizləyəcəkdir».  

M.T.Zehtabinin «İslama qədər İran türklərinin dili və ədə-
biyyatı» kitabının giriş hissəsində yazır ki, «…ana dilimiz və ədə-
biyyatımızın neçə minillik vəziyyəti, keçdiyi yolları, uğradığı 
müsbət və mənfi hadisələri bilmək və araşdırmaq üçün Azəri xal-
qımız və ümumiyyətlə çağdaş Iran türklərinin o dövrdəki durumu 
və keçdiyi yollarla yığcam və qısa şəkildə tanış olmaq zəruridir. 
İslamdan əvvəlki 4-5 min illik tariximizlə bu tanışlıqdan məqsəd 
yalnız və yalnız dilçilik və ədəbiyyatşünaslıq baxımından deyil, 
folklor və ədəbiyyatımızın siyasi, iqtisadi və sairə tarixi hadi-
sələrlə ilgili olaraq keçdiyi yolu qısa aydınlaşdırıb açıqlamaq və 
bu sahədə ilk addımlar atmaqdır, yoxsa İslamdan qabaq neçə min 
illik zəngin tariximizi, hətta yığcam və qısa şəkildə belə, yazmaq 
üçün cildlərlə əsər lazımdır…».  

M.Zehtabinin yaradıcılığının böyük qismi Azərbaycan tarixi-
ni sifarişlə yazılan əsərlərin saxtakarlığından, təhriflərindən xilas 
etməyə yönəlmişdir. M.T.Zehtabi «İslama qədər İran türklərinin 
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dili və ədəbiyyatı»əsərində tariximizin qədim dövrü haqqında 
fikrini belə ümumiləşdirir: «Tarixə məlum olan miladdan 4-5 min 
il əvvəldən İslama qədərki uzun bir dövrdə çağdaş İranın bütün 
Qərbi, Mərkəzi və Xəzərin cənub əyalət və mərkəzlərində, Şimali 
və Cənubi Azərbaycan da daxil olmaqla, həmişə türkdilli ellər, 
qəbilələr, el birləşmələri və xalqları yaşayıb, bəşəriyyətin və 
İranın ən əski və ən zəngin mədəniyyətini, hünəri və sənətini 
yaradaraq, onunla bütün Yaxın Şərq, Misir və hətta Avropaya 
örnək olmuş və yol göstərmişlər. Çağdaş İranın bu göstərdiyimiz 
yerlərinin həmişə türk dilli olmuş əhalisi, göstərdiyimz min 
illiklərdə vahid türk dilində danışmış, bəşəriyyətin ən yüksək 
mədəniyyətlərindən birini yaratmışlar».  

Ümumiyyətlə, M.Zehtabi özü haqda danışmağı sevməzdi. 
Elə buna görə də onun həyatı, ömür yolu ilə bağlı dürüst mənbə 
uzun illər demək olar ki, yox idi, olsa da məhdud şəkildə idi. (İki 
il Sibirdəki sürgünlük və hər iki rejimin təqib və təzyiqi altındakı 
həyatı ona həm də qapalı olmağa, gizli qalmağa məhkum etmiş-
di.) Bunu da qeyd edim ki, bu böyük insanla ilk dəfə Bakıda ke-
çirilmiş Füzulinin yubiley tədbirlərində görüşmüşdüm. O zaman 
onu burada çox az tanıyırdılar. Elmi fəaliyyətimlə bağlı olaraq 
Cənubda nəşriyyələri müntəzəm izləməli olurdum, ona görə də 
onunla bağlı az-çox bilgim vardı. Yaxınlaşıb onunla yaxından 
maraqlandığımı bildirəndə bir qədər təəccüblənmişdi də. Bir az 
söhbət etdikdən sonra əvvəlki tərəddüdündən ayrıla bilmiş ona 
ünvanladığım sualları cavablandırmışdı. Yaxşı ki, diktofon da gö-
türmüşdüm. Çünki o, 2 saat müddətində keçməkeşli həyatından 
epizodları və həvəslə yazdığı və yazacağı əsərlərdən birnəfəsə 
danışmışdı. (Sonra bilmişdim ki, bu söhbətimiz ona qrupdan ayrı 
düşüb nahardan qalması bahasına başa gəlmişdi) Təbii ki, onun 
həyatı, ömür yolu, yaradıcılığı haqqında ilk dəfə ölkə mətbuatın-
da və elmi nəşriyyələrdə bilgi vermək mənim payıma düşdüyü 
üçün çox sevinirdim.  

Doktor M.Zehtabi millətinə olan sevgisinə ömrü boyu sadiq 
qalmışdır. Onun dilinə, elinə xor baxıb qara yaxan millətçilərə 
həmişə tutarlı cavablar vermiş, onları susdurmuşdur. Əqidəsi 
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üzündən başı çox bəlalar çəkən vətənpərvər ziyalıya o tayda 
«pantürkist», bu tayda isə «millətçi» damğası vurmuşlar. Öm-
rünün çox hissəsi qürbətdə, sürgündə, həbsxanalarda keçən 
M.Zehtabi 1998-ci ilin dekabr ayında ürək tutmasından bir qədər 
müəmmalı şəkildə qəflətən vəfat etmişdir. O, doğulub boy atdığı 
Şəbüstərdə dəfn olunmuşdur. Bu gün Azərbaycan xalqının böyük 
oğlunun məzarı onu sevib dəyər verənlərin ziyarətgahına çevril-
mişdir.  

 
Məhəmmədtağı Zehtabi. Ön söz.  

«Başqa dilim, elim var mənim»kitabı.  
Bakı, Elm, 2009 
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«Bölünənlər bütövləndi, tərsa düşüb bölgüm 
mənim» 

 
Axtarıram həzin həzin itirdiyim gölün izin  
Dünyada hər nə var sizin, Gölümü qaytarın mənə. 
Dil deyirəm məni anmır, səslənirəm o dayanmır 
Nəvələrim məni qanmır, dilimi qaytarın mənə! 

 
Mir Haşım Həsənzadə (Haşım Tərlan) 1924-cü ildə Bakıda 

doğulmuş, uşaqlıq və yeniyetməlik illəri də bu şəhərdə keçmişdir. 
İlk şeirini 13 yaşında yazıb. 138 saylı orta məktəbdə oxuyarkən 
ədəbiyyat müəllimi Qılman Musayev (görkəmli yazıçı Qılman 
İlkin) olub. Qılman müəllim onun ədəbiyyata, xüsusən poeziyaya 
olan marağını görmüş, məsləhətlər verib, daha da həvəsləndir-
mişdi. İlk şeirinin mətbuatda çap olunması isə məşhur şair Səməd 
Vurğunla bağlıdı. Yazıçılar İttifaqının binasında məktəbli oğlanı 
görən Səməd Vurğun onun şeirlərinə qulaq asmış və balaca şairin 
- boynu qırmızı qalstuklu pionerin «Pioner» jurnalında çapına 
imkan yaratmışdı.  

Əslən Sərabın Zəngilabad kəndindən olan Haşım Tərlanın 
ailəsi də iranlı mühacir kimi sovet dövrünün siyasi repressiya 
dalğalarına tuş gəlir sonralar, 1938-ci ildə ailəsi ilə birgə sovet 
Azərbaycanı ərazisindən çıxarılır. O gündən Haşım Tərlan, tale-
yində bir millətin, xalqın faciəsini yaşamalı olur. 

İranda, uzun bir müddət Azərbaycan türklərinin ana dilində 
danışması, təhsil alması kimi ən adi insan haqlarından və elm-
maarif ocaqlarından məhrum edilməsi, bir vətəndaş kimi Haşım 
Tərlanı çox düşündürüb. Pəhləvi rejiminin, onun xalqına qarşı 
apardığı ayrıseçkilik siyasəti, o tayın nisgili, soydaş, qardaş 
həsrəti onun yaradıcılığının əsas məzmununa çevrilib.  

Ölkədə baş verən istiqlal mücadilələrində həmişə fəal iştirak 
edən şairin yaradıcılığında Cənubi Azərbaycanın tarixində və 
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qəhrəmanlıq salnaməsində baş verən ən əlamətdar hadisələr öz 
əksinı tapır.  

Heca vəznini yazılı ədəbiyyatımıza gətirmiş və onun klassik 
incilərini yaratmış M.P.Vaqif, Ə.Nəbatinin yolunu Güneydə Sön-
məz, Savalan, Süleyman Salis, Şimşək, Şəhrək ilə yanaşı Haşım 
Tərlan da tutub onu yaradıcılıqlarında ləyaqətlə davam etdiriblər.  

Haşım Tərlan Cənubi Azərbaycan tarixində önəmli yer tutan 
Azadlıq Hərəkatlarında fəal iştirak etmiş, həm silahı, həm də 
qələmi ilə döyüşüb. Şah rejiminin törətdiyi ayrıseçkilik siyasətinə 
qarşı çıxdığına görə dəfələrlə tutuqlanıb həbsə salınıb.   

Haşım Tərlan yaradıcılığını şərti olaraq üç mərhələyə 
bölmək olar. 1941-46-ci illəri əhatə edən və Milli Hökumətin 
uğurlarını tərənnüm edən birinci mərhələdə əsasən dostluq, mə-
həbbət, yurd, vətən sevgisi, xalqın istiqlal arzuları kimi motivlər 
geniş yer tutur.  

O illərdə yazdığı şeirlər mətbuat səhifələrində, xüsusilə 
«Vətən yolunda» qəzetində dərc olunur. Qızıl Ordunun İrana da-
xil olarkən hərbçilərlə yanaşı, ölkəyə tanınmış Azərbaycan ma-
arifçiləri də gəlmişdi. Onların əsas tapşırığı sosialist ideologiyası 
yaymaq idisə, digər görəvləri xalqla yaxın ünsiyyət yaratmaq idi. 
Bəzən bu missiyanın 2-si ön plana keçir, Arazın o tayından 
gəlmiş ziyalılar öz soydaşlarına çan-qəlbdən xidmət göstərirdilər. 
«Vətən yolunda» redaksiyası xətti ilə Təbrizə gələn bir çox 
tanınmış azərbaycanlı ziyalılarla, o cümlədən orta məktəb müəl-
limi Qılman İlkinlə yenidən görüşü, qəzetin nəzdində yaradılmış 
və Cəfər Xəndan, Ənvər Məmmədxanlı, Əvəz Sadıq kimi 
ədəbiyyat bilicilərinin apardığı söhbətlər, diskussiyalar bir çox 
gənc güneyli şairlər kimi onu da formalaşdırıb, yetkinləşdirir.  

Xalqın azadlığı uğrunda həlak olan Vətən oğulları - Seyid 
Cəfər Pişəvərini, Firudin İbrahimini, Səməd Behrəngini böyük 
sevgi ilə vəsf etmiş, onların keçdiyi şərəfli mübarizə yolunun 
gələcək nəsillər ücün örnək olduğunu göstərmişdir. Dar 
ağacından asılan, Milli Hökumətin 29 yaşlı baş prokuroru Firidun 
İbrahimiyə həsr etdiyi şeir-rekviyemdə yazır; 
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O gün asıldığın o dar ağacı 
Sənin cəlladını güdür yaxından.  
Artıq uculubdur başından tacı 
Daha qalmayıbdır o gündən nişan.  

 
Cənubi Azərbaycanda milli hərəkat boğulduğdan sonra H. 

Tərlan bir müddət həbsə alınıb sürgün olunur. Azad olandan 
sonra o, yaradıcılığını gah gizli, gah açıq şəkildə davam etdirir.  

 Haşım Tərlan o illərdə Bəhzad Behzadının təşkilatçılığı ilə 
nəşr olunan «Bəşəriyyət», «Bəşire ayəndə», eləcə də «Azərbay-
can» qəzetlərində şeirlərini çap etdirir. 1952-1953-cu illərdə 
Tehranda yaşayan azərbaycanlı yazıçı və şairlər «Azərbaycan 
cəmiyyəti»ni yaradırlar. Orada Haşım Tərlan dövrün tanınmış 
yazarları Həbib Sahir, Səhənd, Müzəffər Derəfşi, Gəncəli Səbahı, 
Məhəmmədəli Məhzun, Həsən Məcidzadə (Savalan), Valeh, 
Qaflantı, Türkoğlu, Əhməd Şaya, Əliqulu Katibı ilə tanış olur və 
cəmiyyətin işlərində yaxından iştirak edir.  

H.Tərlan 1964-cü ildən başlayaraq ictimai xadim Səlamullah 
Cavidin Tehranda başçılıq eydiyi «Dostlar görüşü» ədəbi 
məclisinə üzv olur, məclisin iclaslarında fəal iştirak edir.  

1978-79-cu illərdə inqilabı böyük sevinclə qarşılayan Haşım 
Tərlan onun əsl amal və məqsədini ifadə edir və bir-birinin ar-
dınca «Şah gedər oldu», «Mənimdir», «Qalibiyyət bayramı» və s. 
kimi şeirlərini yazır. Hüseyn Düzgünün nəşr etdiyi «Yoldaş» 
dərgisinin səhifələrində yeni yazdığı şeirlərilə çıxış edir.  

Yaradıcılığının ikinci mərhələsi, 1978-1979-cu illər İran 
inqilabına qədər olan dövrü əhatə edir. Haşım Tərlanın bu dövr-
dəki şeirlərində Araz dərdi, Bakı həsrəti, sülh və müharibə möv-
zusu, şah üsuli-idarəsinin tənqidi, inqilabın tərənnümü əsas yer-
ləri tutur.  

Haşım Tərlanın ilk kitabı olan «Alovlu şeirlər» 1979 (1359) 
-cu ildə Tehranda «Nopa» nəşriyyatında Gəncəli Səbahinin giriş 
sözü ilə işıq üzü görür. Bu kitabda şairin əsasən 1941-42-ci illər-
də yazdığı şeirlər toplanmışdı.  
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Yaradıcılığının üçüncü dövrü inqiabdan sonrakı illərdə yazıl-
mış poetik parçalar 1988 (1377)-ci ildə çapdan çıxmış «Durnalar 
gələndə» kitabında özünə yer almışdır. Şairin «Yolçu yolda 
gərək» adlı şeirlər toplusu 2000-ci ildə (1379) işıq üzü görür.  

1988 (1367)-ci ildə vətən həsrətini əks etdirən «Vətəndən 
vətənə» poeması Bakı şəhərində nəşr edilir. Şairin keçirdiyi acılı-
şirinli həyat yollarını özündə əks etdirən «Gümüşü pencək»adlı 
avtobioqrafik kitabı isə 2007 (1376)-ci ildə nəşr olunur.  

Şair inqilabın ilk günlərində çap olunmuş və bütün ölkə boyu 
ilk qaranquş olan «Ulduz» qəzetini şeiri ilə alqışlayır. İnqilabın 
qələbəsi xəbərini bir xoş müjdə kimi kütlələrə çatdıran, fars və 
Azərbaycan dilində nəşr olunan dərgidəki şeirində vətənpərvər 
şair mənfur pəhləvi rejiminin ölkədəki qeyri-fars millətlərin 
assimilyasiya siyasətinin hələ də aradan silinmədiyini kəskin dilə 
nəzərə çatdırır; 

 
Çah gedibdir, hələlik sayəsi  
İranda qalıb,  
Onu təlim eləyən dayəsi 
İranda qalıb 
Köhnə qonşuların mayəsi 
İranda qalıb  

 
İnqilabi hadisələr başladığı zamandan ədəbiyyat güzgü kimi 

baş verən ictimai-siyasi dəyişiklikləri özündə əks etdirirdi. Dövrün 
ən ciddi siyasi hadisəsi olan şahın hakimiyyətdən getməsi və 
Xomeyni başda olmaqla ruhanilərin hakimiyyətə gəlməsi bədii 
ədəbiyyatda onlarla bu mövzuda yazılmış şeirlərin yaranmasına sə-
bəb oldu. Haşım Tərlan «Yoldaş» jurnalının ilk nömrəsində çap et-
dirdiyi «Görürəm» şerini Məhəmməd Rza şahın dilindən yazmışdı: 

 
Getdi izzət, gecələr xabi-pərişan görürəm,  
Əldə şəmşir yeriyib üstümə İran görürəm.  
Bilməz idim bu qədər milləti-İran oyana 
Bişümar topi-tüfəngin qabağında dayana 
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Siz deyin baş götürüb indi qaçım mən hayana?! 
Atamın yadigari-təxtini lərzan görürəm 
Gözümün təri qaçıbdır, fili fincan görürəm!  

 
Haşım Tərlanın belə səpgili şeirləri inqilabın ilk günlərində 

yazılmış siyasi satiranın gözəl nümunələrindən sayıla bilər.  
Cənub poeziyasında satiranın inkişafı Xalxali, M.Ə.Möcüz 

Şəbüstəri, Ə.Kərimi kimi şairlərlə yanaşı S.Ə.Şirvani və M.Ə.Sa-
birin ənənələri ilə çox bağlıdır. «Molla Nəsrəddin» jurnalının 
İranda yayılması, onun naşiri Mirzə Cəlilin bu ölkədə müəyyən 
müddət yaşaması da bu ədəbi məktəbin Cənub ədəbiyyatına 
təsirinin başlıca kökləridir. Təsadüfi deyil ki, ustad Şəhriyarın 
türk dilində yazdığı şeirlərdə göstərdiyimiz satirik ənənə güclü 
lirizm və kinayə ilə birləşir. Başqa sözlə, müasir Cənub şeirində 
Sabir satirası Şəhriyar lirizmi ilə qovuşub yeni çalar qazanır.  

İnqalabdan sonrakı illərdə Güneydə Azərbaycan türklərinin 
milli-mədəni dirşəliş yollarında müəyyən addımlar atmışlar. 
Nisbi də olsa qəzet, jurnal, kitab çapı sahəsində irəliləyişlər olub. 
HaşımTərlan soydaşlarını taleyüklü məsələlərdə fəal olmağa, 
inqilabın cüzi də olsa müsbət tərəflərindən bəhrələnməyə çağırır; 

 
Tərlan uçan fəzalarda 
sar olmaz, sar olmaz,  
Qəm olmasa, sevinc bizə 
yar olmaz 
 
Azərilər sar olmaz, hay deməsə, 
kar olmaz 
Ana yurdun ətəyində inqilab 

 
Onun ən çox oxunan kitablarından biri «Araz gülür»dür. 

Kitabdakı şeirlərində əsasən şahın şovinist rejiminin tənqidi, sülh 
və müharibə mövzusu, inqilabın tərənnümü, xüsusilə Araz dərdi 
və Bakı həsrəti ilə motivlərinə geniş yer ayırır.  
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Bakını özünə ana, Təbrizi ata sayan Haşım Tərlanın şeir-
lərində iki sahil həsrəti müxtəlif poetik boyalar, duyumlarla ifadə 
olunur.  

Azərbaycanın hər iki tayında yaranan poeziyada Arazın daim 
ittiham olunması simvolik məna daşıyırdı və əslində Araz yox, 
Arazı iki qardaş arasında sərhədə çevirən qəsbkarlar ittihamların 
birbaşa hədəfi sayılırdı.  

Haşım Tərlanın Araza müraciətlə yazdığı bayatılar iki sahil 
həsrətini ən səciyyəvi şəkildə əks etdirir: 

 
Yarı bölüb bir vətəni 
Eyləmisən zülm, Araz! 
Mən dərdliyəm, çarəm nədir 
Çün bağlıdır dilim, Araz! 
 
Ulduzları saya-saya 
İnsan uçdu qondu aya,  
Mənim bu taydan o taya 
Yetişməyir əlim, Araz!  

 
Bölünənlər bütövləndi, tərsa düşüb bölgüm mənim, –deyən 

şair, Arazı iki doğma qardaşı ayıran yox, birləşdirmək istəyən 
körpü kimi görüb gələcəyə nikbin baxır: 

 
Bir gün gələr Araz daşar,  
Hicran qəmi uzaqlaşar 
Buna yoxdur şəkkim mənim! 
Ey Təbrizim, Bakım mənim! 

 
Haşım Tərlanın zəngin ömür yolu və çoxsahəli yaradıcılığını 

Gəncəli Səbahi, Sabir Nəbioğlu, Eldar Muğanlı və b. izləyərək 
araşdırmış, dəyərli fikirlər söyləmişlər. 2009 (1388)-cu ildə Ha-
şım Tərlanın «Zirvədə günəş» adlı növbəti şeir toplusu «Firu-
zan»nəşriyyatı tərəfindən nəşr edilib. Bu onun çap olunmuş yed-
dinsi kitabı idi. Təbrizdə «Şairlər məclisi»nin qurucularından və 



_________________  Cənubi Azərbaycan: ədəbi şəxsiyyətlər, portretlər 
 

119 

son təmsilçilərindən biri, qocaman şair və yazıçı Haşım Tərlan 
ömrünün 90-cı ilində həyatla vidalaşdı. Yaşadığı ölkədə Urmu 
gölünün qurudulmasından, ana dilinə sayğısızlıqdan rahatsız olan 
şair son şeirilərindən birində çox mətləbləri söyləyə bildi: 

 
Qürbət eldə qəribsədim, elimi qaytarın mənə 
Dərələrim köz bağlıyıb, selimi qaytarın mənə.  
Axtarıram həzin həzin, itirdiyim gölün izin 
Dünyada hər nə var sizin, Gölümü qaytarın mənə.  
Dil deyirəm məni anmır, səslənirəm, o dayanmır 
Nəvələrim məni qanmır, dilimi qaytarın mənə! 

 
«Ulu Xudafərin» jurnalı, 2-ci sayı, 2004 və b.  
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İran türklərinin mənəvi varlığını 
«Varlıq»ında yaşadan Cavad Heyət 

 
Renesans dövrünün ziyalılarını xatırladan doktor Cavad Heyət 

 
Bu gün bütün dünyada, o cümlədən Azərbaycanın hər iki 

tayında yaşayan Azərbaycan türklərinin adını qürurla çəkə bilə-
cəyi və bütün dünyaya öyünclə nişan verə biləcəyi bir şəxsiyyət 
var. Xalqı və mötəbər ziyalılar tərəfindən «Əsrimizin yaşayan 
Dədə Qorqudu», «Hər iki tayın müdrik ağsaqqalı», «Əsrin 
azərbaycanlısı»və bu kimi adları qazanan şəxs - Cavad Heyətdir. 
Cavad Heyətin bu il 88 yaşı tamam olur. Yaradıcılığını uzun 
illərdən bəri izləyib bəhrələndiyim, təbliğ və tədqiq etməyi 
özümə şərəfli və məsul görəv bildiyim ustadım haqda yazmaq 
istəyində bulunub paylaşmaq qərarına gəldim.  

Doktor Cavad Heyət nədənsə ötən əsrin əvvəllərində millətin 
nicatı yolunda yorulmadan mücadilə edən ziyalıları xatırladır 
mənə. O, Vətənin Güneyində Mirzə Cəlil kimi xalqını «dilsizlik-
dən»qurtarmağa, Sabir sayağı «xabi-qəflətdən» oyatmağa, Əli 
bəy Hüseynzadə təkin «ümmətdən millətə» keçməyə, Əhməd 
Ağaoğlu kimi milli haqlara və əsil islami dəyərlərə yiyələnməyə 
səsləyir.  

Adları qeyd olunan bu nurlu ziyalılardan biri, Əli bəy Hü-
seynzadə Azərbaycanda ilk mətbu orqanının yaradıcısı Həsən bəy 
Zərdabinin xidmətlərini qeyd edib belə yazmışdı; «Aləmi islam 
qaranlıqlar içərisində qaldığı zaman, bu adam əlinə məşəl alıb bu 
qaranlığı işıqlandırmağa çalışırdı. O, məşəl nə idi? Əvvəlinci 
mətbu kəlam idi».  
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Cavad Heyət « fenomeninin varlığı olan «Varlıq» dərgisi 
 
Bu gün «Aləmi-islam»ın qaranlıqlarını işıqlandıran məşəli 

doktor Cavad Heyət ötən əsrin 80-ci illərindən başlayaraq 
gəzdirir. O məşəl 34 ildən bəri Tehranda nəşr olunan «Varlıq» 
jurnalıdır. Bizlərə, yəni quzeylilərə üç on il bir dərgini çıxarmaq 
asan görünə bilər. Amma kifayət qədər tibb sahəsində dünya 
nüfuzu qazanmış (Fransa cərrahlıq Akademiyasının üzvü, Dünya 
Cərrahlar Cəmiyyətinin İran təmsilçisi, siyahını çox uzatmaq 
olar) bir ziyalının ömrünün 5-ci onilindən başlayaraq paralel 
şəkildə tamamilə başqa bir sahədə, özü də adi ölkələrin birində 
deyil, siyasi, ziddiyət və gərginliklərdən heç zaman xali olmayan 
bir ölkədə fəaliyyət göstərməsinə çox nadir hallarda rast gəlmək 
olar. Özünün dediyi kimi daxildən gələn mənəvi ehtiyacdan 
doğub bu istək. 34 ildir ki, öz vəsaiti ilə çıxardığı bu dərgi 
vasitəsilə İran türklərinə aşırı Pəhləvi dönəmində uzun illər az 
qala yadırğadıqları ana dilini yenidən öyrədib, milli mədəniyyətə, 
tarixə sahib çıxmağa çağırıb, milli kimliyi tanıdıb Cavad Heyət.  

Cavad Heyət kimi dünya şöhrətli cərrahın, türk dünyasında 
böyük nüfuz qazanmış böyük şəxsiyyətin, hərtərəfli savada, geniş 
erudisiyaya malik olan ziyalı-vətəndaşın varlığı olan «Varlıq» 
dərgisi. 30 ildən artıq bir zaman ərzində İranda Azərbaycan 
dilinin, ədəbiyyatının yaşadılması, «Varlıq» dərgisinin onun 
yaradıcısı Cavad Heyətin adı ilə ayrılmaz surətdə bağlı olub.  

 
İran ədliyyəsinin qurucularından biri, Osmanlıların «İtti-

hadi-islam» cəmiyyətinin İran təmsilçisi Əli Heyətin oğlu 
Cavad 

 
 Doktor Cavad Heyət 86 il bundan əvvəl may ayının 24-də 

Təbrizdə soylu, əsli-nəcabəti ilə seçilən bir ailədə doğulub. 
Böyük alim və ruhani olan atası Əli Heyət Məşrutə inqilabının 
iştirakçısı və İran ədliyyəsinin qurucularından olub. Anası isə 
Hacı Mirzə Məhəmməd Müctəhidi Təbrizinin qızı idi. Şərqin 
Nəcəf, Qahirə və İstanbul kimi elm və təhsil mərkəzlərində 
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oxuyubaraşdırmalar aparan atası Əli Heyət 30 il İran ədliyyəsində 
işləmiş, müəyyən dövrlərdə İranın Baş prokuroru seçilib, ədliyyə 
naziri olur. Birinci Dünya savaşı illərində (1918) Osmanlılarla 
birlikdə «İttihadi-islam» cəmiyyətini qurur və İran tərəfindən 
cəmiyyətin rəhbəri olaraq fəaliyyətə başlayır. 1919-cu ildə bu cə-
miyyət naxçıvanlıları ermənilərin şiddətli basqınlarından qurtara 
bilir. Xalqı bu tayda - Naxçıvanda erməni təcavüzündən o tayda 
isə dəfələrlə şah qırğınlarından qoruyan atasının - Əli Heyətin bu 
mötəbər missiyasını o heç vaxt unutmur. Doktor Cavad Heyət 
Mirzə Əli Heyətin yalnız oğlu deyil, həm də yaxşı tələbəsi olur, 
türklük şüurunu da ilk dəfə ondan alır. Atasının dövlət məmuru 
kimi tez-tez iş yeri dəyişdirildiyindən Cavad ilk orta və lisey 
təhsilini Həmədan, Təbriz və Tehran kimi şəhərlərdə alır. Sonra 
Tehran Universitetinin tibb fakültəsinə daxil olur. Daha sonra 
İstanbulda təhsilini davam etdirib tibb doktoru olur, ardınca 
Parisə gedib cərrahlıq ixtisasını tamamlayır.  

 
İranda ilk dəfə ürək cərrahiyyəsi və böyrək köçürmə 

əməliyyatların aparan pioner cərrah  
 
 İranda az bir zamanda pioner cərrah kimi tanınaraq ilk dəfə 

ürək cərrahiyyəsi (1968) və böyrək köçürmə (1969) əməliy-
yatlarını aparır.  

12 il «Daneşe pezeşki» («Tibbi bilik») jurnalını nəşr etdirir. 
Jurnalda onun 70-ə yaxın elmi məqaləsi yayınlanır. 1976-cı ildə 
Məhəmməd Rza Pəhləvi səltənətinin 50-ci və İran şahlarının 
2500 ildönümü ilə bağlı yazı yayınlamadığı səbəbindən jurnal 
SAVAK (İranın Təhlükəzlik Orqanı) tərəfindən qapadılır.  

Cavad Heyət bütün həyatını və fəaliyyətini əsasən cərrahlığa, 
həmin sahə üzrə araşdırmalara sərf edərək İranda nəzəri və 
eksperimental cərrahiyyənin əsasını qoyur. Elmi-nəzəri və əməli 
uğurlarına görə 1983-cü ildə Paris Beynəlxalq Cərrahlıq Akade-
miyasının üzvü seçilir. Uzun illər Tehran Azad İslam Universite-
tinin Cərrahlıq kafedrasının müdiri və Beynəlxalq Cərrahlar 
Cəmiyyətinin İran nümayəndəsi olur. Bütün bu şərəfli və nadir 
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uğurlarla yanaşı, C.Heyət millət sevdalısı, Əli Heyətin oğludur. 
Doktor Cavad Heyətdə məhz irsən qazandığı vətən təəssübkeşliyi 
və əlbəttə, humanizm güclü olduğu üçündür ki, son 20 ildə Şimali 
Azərbaycanda xalqın başına gətirilən müsibətlər, Qarabağ 
sindromu ilə həyata keçirilən azərbaycanlıların soyqırımı bu 
narahat ürəyin sahibinə dinclik vermir. Həmin milli faciənin 
qarşısının alınması üçün hər vasitəyə əl atan, İrandakı Qarabağ 
Müsəlmanlarına Yardım Komitəsinin sədri Cavad Heyət 
dünyanın bəzi dövlət başçılarına, o sıradan İran və Türkiyə 
prezidentlərinə müraciətdən belə çəkinməmişdir.  

 
«Öldürülənlərin şərqisi» əsərindəki doktor Cudi 
 
C.Heyətin İrandakı bir çox türk aydınlarının boynunda haqqı 

az olmayıb. Yeri gələndə onlara təbib kimi qulluq göstərib, sa-
ğaldıb, bəzən də türkcə yazıb yaratmağa yönəldib, həvəsləndirib. 
Doktor Heyət Pəhləvi rejimi ilə silahlı savaşda yaralanan, İranda 
modern şeri formalaşdıranlardan biri, istedadlı şair Əlirza Nab-
dilin (Oxtay) son anlarını görüb, təsəlli verib yaralarını sarıyıb. 
Digər iki həmyerlisi, ömrünün sonlarında Fransada yaşayıb 
yaradan istedadlı nasir, dramaturq Qulamrza Saedi və bu gün 
Kanadada dissident yazar kimi yaşayıb ədəbi fəaliyyət göstərən, 
dəfələrlə Nobel mükafatına təqdim olunan ünlü yazar, tənqidçi 
Rza Bərahəni ilə dostluq etmiş, onlara əsərlərini türkcə yazmağı 
tövsiyə etmişdi. Doktor Heyətin həyata 29 yaşında göz yummuş 
yuxarıda adı çəkilən Ə. Oxtayla bağlı söylədiyi xatirələr və 
onunla xəstəxanadakı buluşmaları Rza Bərahəninin yazdığı 
«Öldürülənlərin şərqisi» adlı romanında əks olunub. Bu romanda 
doktor Cavad Heyət doktor Cudi kimi təsvir olunub (Sonuncu bil-
giyə Güntay Gəncalpın bir yazısında rast gəldim– P.M.). Əsər-
lərinin yalnız cüzi hissəsi ana dilində olsa da bu iki ünlü yazarın 
əsərlərinə həmişə türklük ruhu hakim olub, bu ruh onların yarat-
dıqları qəhrəmanların xarakterində, təfəkkür və davranışında 
aydın sezilib. M.Şəhriyarla, Səhəndlə məslək və könül yoldaşı 
olan doktor Heyət onları da ana dilində yazmağa təşviq edib. 
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Şəhriyar məşhur Azərbaycan türkcəsində yazdığı şeirdən sonra 
«cəzalandırılıb» yatağa düşəndə onu Təbrizdən Tehrana çağırıb. 6 
ay ərzində evinin birinci qatını ona ayırıb onunla hörmətli qonağı 
və pasienti kimi ilgilənib.  

 
Süleyman Dəmirələ yazılan kədər dolu tarixi məktub 
 
Onun 1993-cü ildə böyük ürək ağrısı ilə Türkiyənin sabiq 

prezidenti cənab Süleyman Dəmirələ yazdığı açıq məktubdakı bu 
sözləri həyəcansız oxumaq mümkün deyil: «Mən bu sətirləri göz 
yaşlarımın qarşısını ala bilmədən yazıram və bu anda Allah-
taaladan xalqımıza qurtuluş, ya da özümə ölüm istəyirəm» Cavad 
Heyət həmin məktubda Azərbaycanı düşdüyü indiki fəlakətli və-
ziyyətdən çıxarmaq üçün səyləri gücləndirməyə, «böyük dövlət-
lərin silahları ilə təpədən-dırnağadək silahlanmış ermənilər qarşı-
sında azərbaycanlıları müdafiə edib soyqırımına mane olmağa 
çağırır.  

Doktor Cavad Heyətin və eləcə də digər müəlliflərin Şimalla 
bağlı yazılarında Qarabağ (onun tarixi və indiki fəlakətli vəziy-
yəti, o cümlədən qaçqınlar məsələsi) problemi və 20 Yanvar 
faciəsi dərginin aparıcı və ən yanğılı mövzularındandır.  

Yazının əvvəlində xatırlanan Süleyman Dəmirələ açıq mək-
tubu xalqına qurtuluş yolları arayan vətəndaş yazıçının arxasında 
böyük dövlətlərin durduğu erməni işğalına qarşı dünya ictimaiy-
yətinə etiraz səsi və ədalətli tələblərinin ifadəsidir. Məktubda azər-
baycanlıların başına gətirilən bugünkü faciələr açıqlanır və 
göstərilir ki, «məmləkətimizin başına gətirilən bu faciə böyük bir 
millət və ya güclü bir dövlət tərəfindən deyil, bütün tarix boyu 
himayəmiz altında dolanan və ədalətimiz sayəsində bütün insani 
haqlardan faydalanan ermənilər tərəfindən» açılmışdır. «Şəxsən 
Süleyman Dəmirələ ünvanlanmış və surəti xarici işlər naziri doktor 
Əliəkbər Vilayətiyə göndərilmiş olsa da, əslində həmin açıq 
məktubun müraciət obyekti qat-qat genişdir. Müraciətdə deyilir: 
«Silahsız, ordusuz və əsarətdən yenicə çıxmış qardaşlarımızı yal-
qızmı buraxmalıyıq? Erməni-daşnak ordusunun onların yurdlarına 
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həyasızcasına təcavüzünə, qadın və kişilərini, qoca və uşaqlarını 
acından öldürmələrinə tamaşaçımı qalacağıq? Bu, bizlərin şərəfinə, 
türklüyə və müsəlmanlığa, nəhayət, insanlığa yaraşarmı?» 

20 Yanvar faciəsini Cənubda, eləcə də Tehranda azərbaycan-
lılar milli fəlakət, milli faciə kimi qarşıladılar. Cənubi Azərbay-
candakı bu kədər və iztirabların əks-sədasını «Varlığ»ın səhifə-
lərində tapırıq. Dərgi yazırdı: «Ölkənin namuslu xalqının uzun 
əsrlərdən baş alıb gələn milli-tarixi istəklərinə ədalət və məntiq 
ilə cavab vermək yerinə güllə və tankla cavab verildi...» 

Qeyd etmək zəruridir ki, sevincli və fərəhli günlərdə də 
doktor C.Heyət öz quzeyli qardaşlarının yanında idi.  

 
Güneydə Azərbaycan dil və milli mədəniyyətinin 
qoruyucusu olan dərgi 
 
Doktor Cavad Heyətin azərbaycançılığı, bütöv Azərbaycan 

mədəniyyətinin tarixi missiyasını düzgün hiss etməsi, nəhayət, 
onun bu mənəvi sərvəti bütün xalqın malı etmək uğrunda 
mübarizəsi tam gücü və dolğunluğu ilə ustadın dərc etdiyi «Var-
lıq» jurnalı və bu dərginin nəşrində öz təcəssümünü tapmışdır.  

1978-1979-cu illər İran inqilabının qələbəsindən və İran İs-
lam Cümhuriyyətinin (İİC) elan edilməsindən dərhal sonra - 
1979-cu ilin aprelindən nəşrə başlayan «Varlıq» jurnalı və bu 
dərginin səhifələrində özünə yol açmış Cavad Heyət publisisti-
kasının aparıcı və daimi istiqamətləri şahlıq istibdadının qada-
ğalarından sonra bərpa və yardıma böyük ehtiyacı olan Cənubi 
Azərbaycandakı mədəni həyatın bütün sahələr üzrə inkişaf yolla-
rının hamarlanması məsələləri və onun bölünməz mədəniyyətinin 
problemləridir.  

Pəhləvi diktaturası dövründə açıq assimilyasiya siyasəti tüğ-
yan etdiyi vaxtlarda, xüsusilə Cənubi Azərbaycanda 1945-1946-
cı illər və 1951-1953-cü illər milli azadlıq və demokratik hərəkat-
ları yatırıldıqdan sonra ölkədə azərbaycanlıların milli varlığını, 
onların dilini, ədəbiyyatını qoruyan və yaşadan başlıca amilin 
xalqın folklor yaradıcılığı olduğunu nəzərə alsaq, həmin dövrdə 
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M.Ə.Fərzanə və bir sıra digərlərinin şifahi xalq ədəbiyyatı, başqa 
sözlə, ağız ədəbiyyatı nümunələrini toplayıb saxlamaq, qismən də 
olsa, nəşr etmək sahəsində fəaliyyəti böyük fədakarlıq idi və ilk 
saylarından «Varlığ»ın səhifələrində həmin müəlliflərin bu 
sahədə araşdırmalarının tədricən oxuculara çatdırılması özü xalq 
qarşısında böyük xidmətdir.  

Cavad Heyətin «Varlıq» dərgisi Azərbaycanın müasir həya-
tında bir hadisədir. Onun fəaliyyəti həm İrandakı, həm də Quzey 
Azərbaycandakı azərbaycanlıların milli şüurunun formalaşmasın-
da mühüm amillərdən biri kimi qiymətləndirilməlidir. Cənubda 
və Şimalda da 80-ci illərin ikinci yarısından etibarən vüsət almış 
milli azadlıq və demokratik hərəkatımızın köklərindən bir qismi 
də «Varlığ»a, onun naşiri və yazarı - bir sözlə, canı və ruhu Ca-
vad Heyətə gedib çıxır.  

«Varlıq»da, xüsusilə məhz Cavad Heyətin özünün məqalələ-
rində bütöv Azərbaycan xalqının milli dediyimiz həmin şüurunu 
qidalandıra biləcək mövzuların əksəriyyətinə toxunulmuşdur 
(«Varlıq» jurnalının 20 ildə çıxan saylarını araşdıran və bununla 
bağlı ayrıca ilk dəfə elmi monoqrafik kitab nəşr edən- təqdim 
olunan yazının müəllifinin bu fikri söyləməyə yəqin ki, qətiyyəti 
çatır). Bu məqalələrdə doktor Cavad Heyət həm dilçi, həm də 
tarixçi kimi görünür. O, Azərbaycan dilinə, ədəbiyyat və tarixinə 
olan marağını belə açıqlayır. «İstanbulda tibb tələbəsi ikən türk 
ədəbiyyatı və tarixi ilə maraqlandım. Türk tələbələri tarixlərini və 
milli ədəbiyyatlarını çox yaxşı bilirdilər. Bu, məndə qibtə hissi 
oyadırdı. Və tarixi və ədəbiyyat tarixlərini oxumağa başladım...» 
«...inqilabdan sonra ana dilimizdə kitab və mətbuat nəşr etmək 
azad olduğu üçün «Varlıq» dərgisini çıxartmaq şərəfi mənə qis-
mət oldu. Əlbəttə, biz bu işi yazıçılar heyətimizi təşkil edən bir 
neçə qələmdaşımızla aparmışıq».  

C.Heyətin elmi-publisistik fəaliyyətində İranda Azərbaycan 
tarixini məqsədəyönlü şəkildə saxtalaşdıran, dünya ictimai fikrini 
azdırmağa çalışaraq xalqımızın tarixi ilə əlaqədar əsassız iddialar 
irəli sürən müxtəlif fikir sahibləri ilə cəsarətli mübarizə mühüm 
yer tutur.  
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Cavad Heyətin ədəbiyyatla bağlı araşdırmaları  
 
«Varlıq» dərgisinin yarandığı illərdə mənəvi cəhətdən yaşa-

maq və ya məhv olmaq dilemması ilə qarşılaşan xalqın söz mey-
danına böyük ehtiyac vardı. «Varlıq» bunu xalqına aşılamaq üçün 
yarandı. Fars dilində təhsil almış azərbaycanlılara öz dillərində 
oxumaq asan deyildi. Ona görə də yaradılmış nəşriyyə ikidilli 
oldu. 

«Varlıq» nəşr olunan vaxtlarda Azərbaycan türkcəsində ədə-
bi dildə yazanları, danışanları barmaqla saymaq olardı. Bu yolda 
dərgi örnək rolunu oynamağa başladı. Ana dilini ancaq evdə, ailə 
çərçivəsində eşidən və bilən oxucular üçün bu dərgi həm əlifbanı, 
həm də bədii ədəbiyyatı əvəz etməyə başladı. Bu jurnal ikiyə 
bölünmüş xalqın hələlik mədəni və bədii təfəkkür baxımından 
qovuşmasında əvəzsiz rol oynadı.  

Doktor Cavad Heyət kitablarında da eyni ədəbi tarixi missi-
yanı həyata keçirib. «Azərbaycan ədəbiyyatına bir baxış» adlı 
əsərində C.Heyət XIII əsrdən müasir dövrədək Azərbaycan ədə-
biyyatının şair və yazıçılarının həyat və yaradıcılığından bəhs 
edir. Doktor bu kitabı, əsasən, Şimal ədəbiyyatını İran azərbay-
canlılarına yığcam şəkildə təqdim etmək məqsədi ilə yazmışdır. 
C.Heyət bunu da etiraf edib söyləyir ki, əsərin mükəmməl və ya 
kafi olması bəhs mövzusu deyildir. Məqsəd xalqı ədiblərlə daha 
yaxından tanış etmək və ədəbiyyatımız barədə bir fikir söylə-
məkdir...  

Sonralar dil tarixi ilə ciddi məşğul olarkən o, Cənubda yara-
dılan ədəbiyyatla, türk xalqlarının qədim müştərək folkloru, yazılı 
ədəbiyyatı və əski türk şairləri ilə hərtərəfli məşğul olmaq zərurə-
ti hiss edir. Araşdırma zamanı Azərbaycan, İran, Türkiyə ilə bəra-
bər, Avropada nəşr olunmuş qaynaqlara, kitablara dövri mətbua-
ta, əlyazmalarına istinad edir. Doğma türkcədən başqa fars, ərəb, 
fransız dillərini də mükəmməl bilməsi tədqiqatçı alimə Azərbay-
can tarixinə, ədəbiyyatına dair çox maraqlı və dəyərli faktların 
üzə çıxarılmasına imkan verir. Ona görə də Cavad Heyətin ədə-
biyyat tarixi kitablarında adlarına ya az, ya da heç təsadüf etmə-
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diyimiz şairlərə, ümumiyyətlə ədəbi tariximiz üçün çox dəyərli 
məlumatlara, mənbələrə rast gəlmək olar. Qeyd etmək yerinə dü-
şər ki, bu əsərdə, Bakıda indiyə qədər çap edilməmiş, ədəbiyyat 
tarixi kitablarında adı çəkilməyən Şeyx Əlvan Şirazi, Qazi Ab-
dulla xan, Təbrizli Kəlbalı, Şah Abbas Sani, Tərzi Əfşar, Dəruni, 
Matəmi, Mustafa Qulu xan və onlarla başqa şairlərimiz haqqında 
da məlumat verilir.  

 Bu şairlərin əksəriyyəti vaxtilə Azərbaycandan Şərq ölkələ-
rinə, xüsusilə Türkiyəyə mühacirət edənlərdi. Təəssüf ki, ədəbiy-
yat tarixi mənbələrində bu məsələyə diqqət yetirilməyib.  

Təbii ki, doktor Cavad Heyət yuxarıda adı çəkilən məqalələ-
rində zəngin Azərbaycan ədəbiyyatını tam əhatə edə bilməzdi. 
Onun özünün də qeyd etdiyi kimi, əsas məqsədi cənublu oxucu-
ları Azərbaycan ədəbiyyatı ilə tanış etmək olmuşdur. Bununla 
belə demək lazımdır ki, bir sıra nöqsanlarına baxmayaraq qeyd 
etdiyimiz kimi doktor C.Heyət Azərbaycan ədəbiyyatını ümum-
türk ədəbiyyatı kontekstində araşdırmış və əsas üstünlüyü şair-
lərin doğulduğu, yaşayıb yaratdığı məkan faktorundan çox, onla-
rın hansı dildə yazıb yaratdığına, yəni dil faktoruna vermişdir.  

Cavad Heyətin klassik irsin tədqiqinə həsr olunmuş məqalə-
ləri professionallığı, mənbələrə dərindən bələdliyi, obyektiv ya-
naşma tərzi ilə seçilir. «Varlıq» dərgisi isə Azərbaycan şifahi xalq 
ədəbiyyatı nümunələrinin nəşrində, yeni-yeni xalq sənətkarlarının 
üzə çıxarılmasında, Azərbaycan klassik ədəbiyyatının öyrənilmə-
si və təbliğində bir araşdırma mərkəzi kimi fəaliyyət göstərir.  

C.Heyətin «Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı» əsərində 
Azərbaycan folkloru geniş tədqiq olunur. Onun «Ədəbiyyatşünas-
lıq» kitabında və bu sahə ilə bağlı tədqiqatlarında isə müəllifin 
Avropa, Şərq və rus ədəbiyyatşünaslığının təcrübəsinə bələdliyi 
bariz hiss olunur və bu onun ədəbiyyatşünas kimi tədqiqatlarına 
yenilik gətirir. Cavad Heyətin folklor araşdırmaları folklor möv-
zusunun ən aparıcı istiqamətlərindən biridir. C.Heyət«Kitabi-
Dədə Qorqud»la bağlı yazılarında çoxlu yeni dəyərli fikirlər irəli 
sürür. «Varlıq»da «Dədə Qorqud» abidəsinə geniş yer verilməsi 
Cənubda folklorşünaslığın inkişafına müəyyən dərəcədə təkan 
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vermişdir. Sovet dönəmində xüsusən də türkçülüklə bağlı digər 
tarixi abidələr kimi vulqar sosioloji yanaşma nəticəsində «Dədə 
Qorqud» da ziyanlı bir ədəbi mənbə hesab olunurdu. Lakin bütün 
türkdilli xalqların dili, ədəbiyyatı və mədəniyyətinin beşiyi başın-
da duran və bu dastanların sistemli tədqiqi nəticəsində Şimalda 
qorqudşünaslıq xüsusi elmi sahə kimi diqqəti cəlb etməyə baş-
ladı. Xatırladım ki, bu abidələr Cənubda hələ ötən əsrdə 40-cı 
illərin əvvəllərindən mətbuatda - ADF-nin orqanı olan «Azərbay-
can» qəzetinin səhifəsinə çıxmışdı (Şimalda repressiya dalğasının 
hələ də əsdiyi o illərdə tək bir «türk» kəlməsinə görə ən azından 
Sibirə sürgün olunurdular– P.M.). «Varlıq»da bu yazılara müəy-
yən yer ayrılıb, ən görkəmli dilçi, folklorçu və etnoqraf alimlərin 
yazıları dərc edilib. Lakin həmkarlarından fərqli olaraq öz təd-
qiqatında Cavad Heyət bu dastanların Cənubi Azərbaycan tarixi-
coğrafi məkanı ilə bağlı tərəflərinə xüsusi diqqət ayırmışdır.  

 
Cavad Heyətin xalqa «əbavü əcdadını» tanıdan  
məşhur kitabı 
 
İranda sonuncu inqilabdan sonra Azərbaycan dilinin elmi 

tarixi ilə doktor Cavad Heyət və doktor Həmid Nitqi məşğul olur-
dular. C.Heyət fars dilində çap etdirdiyi «Türk dilinin tarixi və 
ləhcələri» əsərini Pəhləvi rejimi zamanı İran dilçilik elminin və 
hakim ideologiyanın Azərbaycan dilinin özünəməxsus müstəqil 
və zəngin bir dil olmasını inkar etməsinə cavab olaraq yazmışdır. 
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə əsrin əvvəllərində publisist Mais 
Əlizadənin təbirincə desək, «İran türkləri» terminini dünyanın 
siyasət müntəxabatına daxil etmişdisə, əsrin sonunda doktor Ca-
vad Heyət əsasən İranda yaşayan türklərin danışdığı ləhcələri 
tədqiq edən «Türk dili və ləhcələrinin tarixi» kitabını dünyanın 
türkologiya tarixinə daxil etdi. Sonuncu kitab İranda türkologi-
yanın təməlini qoydu və necə deyərlər, xalqa «əbavü əcdadını» 
tanıtdırdı.  

Mahmud Kaşqarinin təxminən 950 il öncə yazdığı «Divani 
lüğəti türk», Əlişir Nəvainin isə 500 il bundan qabaq qələmə 
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aldığı»Mühakimətül-lüğəteyn» əsərlərinin davamı olaraq Cavad 
Heyət Azərbaycan dilinin leksik və qrammatik zənginliyini və 
onun bəzi üstünlüklərini göstərmək üçün iki dilin –Azərbaycan 
türkcəsi və fars dilinin müqayisəli tədqiqinə həsr olunmuş «Mü-
qayisətül lüğəteyn» əsərini yazdı. Məqsəd bu oldu ki, müxtəlif 
səbəblər ucbatından əsərlərini farsca yazan və farsca yazmağa 
meyilli olan həmvətənlərinə Azərbaycan-türk dilinin daha böyük 
üstünlüklərə malik olduğunu göstərsin və onları doğma dildə 
yazıb yaratmağa təşviq etsin, həvəsləndirsin. 

C.Heyət bu iki əsərində İranın fars şovinistlərinə cavab ola-
raq Azərbaycan xalqının etnik və dil cəhətdən türk soyuna mən-
subluğunu tutarlı örnəklərlə izah edib, bu xalqın dil, mədəniyyət, 
eləcə də etnik baxımdan türk xalqları qrupuna daxil olduğunu 
əsaslandırır.  

 
Türklərin tarixi və ədəbi abidələri ətrafında araşdırmaları 
 
C.Heyətin yazıları içərisində Azərbaycan tarixi problemləri 

də özünəməxsus yer tutur. Bu jurnalın səhifələrində Azərbayca-
nın tarixi keçmişi ilə bağlı olan bir çox məsələlərə toxunulması, 
mühüm problemlərin qoyulması özü milli oyanışı qidalandırmış-
dır. Bu yazılar içərisində Azərbaycan tarixinin ən mühüm düyün 
nöqtəsi olan oğuzların tarix boyu ölkəmizə gəlişi probleminə həsr 
edilmiş məqalələr xüsusi diqqət çəkir.  

«Varlıq» dərgisi ümumiyyətlə folklor, türk xalqlarının mifo-
logiyası, tarixi-mənəvi varlığı klassik ədəbiyyatı ilə bağlı araş-
dırma mərkəzlərindən biri sayıla bilər. Türklərin tarixi təşəkkülü, 
türk dünyagörüşü və mədəniyyətinin dünya sivilizasiyasında yeri, 
rolu haqqında silsilə tədqiqatlara öz səhifələrində yer ayırması 
«Varlıq» dərgisinin böyük tarixi xidmətləridir. Hələ Şimalda bu 
tipli tədqiqatların geniş vüsət almadığı bir vaxtda Cavad Heyətin 
türk dövlətləri, türk xalqları haqqında böyük informasiya tutumu 
olan məqalələrinin nəşri milli mənəviyyatımızın öz kökü, əsli ilə 
ilişgilərini üzə çıxartmaqda böyük rol oynayıb.  

Qədim türk ədəbi nümunələri, yazılı qaynaqları haqqında 
Cavad Heyətin tədqiqatları ana dilli ədəbiyyatımızın tarixi kökləri 
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barədə də da zəngin məlumat verir. Cavad Heyətin bu səpgili 
araşdırmaları «Türklərin tarix və mədəniyyətinə bir baxış» adı ilə 
Bakıda nəşr olunandan sonra «Varlığ»ın tarixi, ictimai və milli-
mənəvi çəkisi haqqında təsəvvürlər daha da zənginləşdi. Əslində 
şovinist siyasət yeridən məmləkətdə bu tipli tədqiqatların nəşr 
edilməsi, Cənubda yaşayan soydaşlarımızın öz tarixi kökünə 
qayıdışı üçün zəmin hazırlayırdı. Şimalda isə uzun müddət türk 
xalqlarının tarixi birtərəfli, səthi öyrənilmiş və nəzəri baxımdan 
məlum qəliblərə əsaslanıb.  

Cavad Heyətin, ümumilikdə isə «Varlığ»ın bu istiqamətdəki 
fəaliyyəti Azərbaycan türkləri üçün öz tarixlərini öyrənməkdə 
zəngin məlumat, informasiya vermək baxımından qiymətlidir. 
Cavad Heyətin türk tarixinə dair araşdırmalarında Azərbaycan 
faktoru əsas yer tutur.  

Tədqiqatçı Azərbaycan xalqının türk xalqlarından biri, Azər-
baycan mədəniyyətinin isə vahid, bölünməz ümumtürk mədəniy-
yətinin ancaq bir hissəsi olduğu qənaətindədir. Cavad Heyətin 
əsaslandığı ümumtürk ədəbiyyatı konsepsiyası hələ 1920-ci ilə 
qədər Əmin Abid, Abdulla Şaiq, İsmayıl Hikmət, Fuad Köprülü 
kimi ədəbiyyatşünaslar tərəfindən qəbul edilmiş, Azərbaycan 
ədəbiyyatı məhz ümumtürk ədəbiyyatı kontekstində araşdırılmış-
dır.  

Azərbaycan ədəbiyyatını ümumtürk ədəbiyyatı kontekstində 
öyrənmək baxımından «Varlıq»da klassik irslə bağlı dərc edilmiş 
araşdırmalar da diqqətə layiqdir. Bu araşdırmalar sırasında əhatəli 
olması və ümumiləşdirmə dəyəri ilə Cavad Heyətin Azərbaycan 
ədəbiyyatına dair tədqiqatları xüsusi yer tutur.  

 
Cavad Heyətin ən böyük əsəri – «Varlıq» 
 
Cavad Heyət Şimal və Cənubdan asılı olmayaraq, bütöv 

Azərbaycanın dərd-sərinə səs verir. Bununla belə o, hər bir taya 
ayrılıqda aid olan problemləri də qəlbindən keçirərək onlarla 
yaşayır. Hələ sərhədlərin bağlı olduğu 1982-ci illərin qeydlərin-
dən aydın olur ki, bu problemlərin mərkəzində onun üçün xal-
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qımızın ən böyük faciəsi - 200 ilə yaxın olan ayrılıq dərdi durur. 
O yazır: «Biz bir elin övladları olduğumuz halda tarixin yaratdığı 
faciədən sonra 150 ildən bəri ölkələrimiz ayrıldığı üçün taleyimiz 
və problemlərimiz də ayrı-ayrı olmuşdur. Hələ XX əsrdə, yəni 
insanlar fəzaya və aya gedən əsrdə aramıza aşılmaz sərhədlər də 
çəkilmişdir». 

Cənubla bağlı isə doktor Cavad Heyət 1978-1979-cu illər 
inqilabından sonra özünü daha böyük məsuliyyət və vəzifələr qar-
şısında hiss etmişdir. Qarşıda uzun illər Pəhləvi hakimiyyətinin 
azərbaycanlıları farslaşdırmaq siyasəti nəticəsində xalqın öz sırf 
milli-mənəvi inkişafından mərhum edilmiş bu böyük hissəsinin 
mədəni həyatının bütün sahələri üzrə inkişaf yollarının müəyyən-
ləşdirilməsi və hazırlanması kimi mühüm məsələlər dururdu. 
Azərbaycanın vahid tarixi, ədəbiyyatı və mədəniyyəti xalqa çat-
dırılmalı, yazılı və ədəbi dilin formalaşması sahəsində çətin və 
mürəkkəb iş görülməli idi. Bütün bu işlərin ağırlığını Cavad He-
yət öz üzərinə götürməklə yuxarıda adları çəkilən məslək, amal 
dostlarının birgə fəaliyyəti ilə qarşısında duran məsul işə başladı. 
«Varlıq» dərgisinin nəşri bu məsuliyyətli işin başlanğıcı idi.  

Cənubi azərbaycanlıları özünə tanıtdırmaq, onları öz vahid 
mədəniyyətinin sahibi etmək işində ilk addım kimi ana dili prob-
lemini həll etmək zəruri idi. Cənubi Azərbaycanın qocaman yazı-
çı və şairi Həbib Sahirin dediyi kimi, xalqa «inqilabdan sonra 
verilmiş nisbi bir azadlıqdan» istifadə edərək, ilk növbədə, Cavad 
Heyət və Həmid Nitqi bir çox uğurlar qazana bildilər. Lakin ən 
çətin məsələ etnik dillərin statusunun müəyyən edilməsi idi.  

Cavad Heyət özü «Varlığ»ın ilk saylarından məhəlli (milli) 
dillərin yerlərdə qeyri-fars əhalinin ana dili kimi məktəblərdə 
azad şəkildə tədris olunmasını irəli sürmüşdü. Azərbaycanlı ziya-
lıların böyük bir dəstəsinin ümumi rəyini bildirən və bu qəbildən 
olan digər tələblər İİC Əsas Qanununda (Konstitusiyasında) öz 
əksini çox məhdud şəkildə tapmışdır. Belə ki, Konstitusiyanın 
XV maddəsində milli dillərdən danışıldıqda qeyd olunur ki, mək-
təblərdə fars dili ilə yanaşı, milli ədəbiyyatların tədrisi azaddır. 
Aydındır ki, bu məhdud hüquq milli məktəblərdə, o sıradan Azər-
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baycan məktəblərində yalnız ana dili və ədəbiyyatının tədrisinə 
aiddir, təhsilin ana dilində aparılmasına isə imkan vermir. Qabaq-
cıl ziyalılar tərəfindən Azərbaycan dilinin Azərbaycan xalqının 
rəsmi dili hesab edilməsi, İran universitetlərində Azərbaycan dili-
nin rəsmən tanınması, onlarda Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ka-
fedralarının yaradılması, milyonlarla azərbaycanlının yaşadığı 
Tehranda ikidilli məktəblərin açılması və dərs kitablarının hazır-
lanması haqqında haqlı tələbləri isə əslində cavabsız qalıb. XV 
maddənin göstərilən məhdud imkanından belə real istifadə olun-
mayıb.  

Göstərilən tələblər həyata keçirilməsə də, qabaqcıl ziyalıların 
ön cərgəsində gedən Cavad Heyət və «Varlıq» dərgisi bu sahədə 
öz işini və tədbirlərini davam etdirib. Azərbaycanın milli mədəni 
ehtiyaclarından bəhs edən türkdilli dərgilər artıq 1982-ci ildən eti-
barən bağlandığı halda, bunlardan təkcə «Varlığ»ın öz fəaliyyə-
tini bu günədək davam etdirməsini nəzərə alsaq, onun naşir və 
yazarlarının üzərinə nə dərəcədə böyük məsuliyyət düşdüyünü 
təsəvvür etmək olar. Vaxtaşırı öz xəbis niyyətlərini büruzə verən 
paniranistlər Cavad Heyətin yeni-yeni yazılarında öz layiqli 
cavablarını alırlar.  

 Beləliklə, hörmətli alim doktor Cavad Heyətin elmi-publi-
sistik fəaliyyətindəki bir sıra yazılara, onlardakı bəzi mühüm mə-
sələlərə salınan ötəri nəzər, onlara verilən qısa şərhlər belə usta-
dın bütöv Azərbaycan uğrunda yanan ürəyinin döyüntülərini eşit-
dirir, şimallı-cənublu bütün Azərbaycan türkləri üçün yorulmaq 
bilmədən çalışdığını, yazıb-yaratdığını nişan verir. İran tüklərinin 
milli şüurunun oyanmasında əvəzsiz iş görmüş «Varlıq»dərgisi 
kimliyini tanıyan Türklüyü ilə fəxr edən yeni bir nəslin də yetiş-
məsinə səbəb olub. Və «Varlığ»ın bu günədək öz varlığını yaşat-
ması da dərgini təmənnasız, öz şəxsi vəsaiti ilə nəşr edən doktor 
Cavad Heyətin həmin qibtə ediləcək dəyanəti ilə bağlıdır.  

Doktor Cavad Heyət tək Azərbaycan xalqı üçün deyil, bəlkə, 
bütün İran xalqları, həm də müsəlman və türk dünyası üçün 
qiymətli, əvəzedilməz şəxsiyyətdir.  
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O, xalqımızın çarpan ürəyi, söylər dili, ağlar gözüdür. O, yal-
nız başına bir ulusun simgəsi sayılır. O, yoxluq kuragında Varlıq 
toxumu əkən, qanı ilə suvaran yaşlı bağbandır. O özünü amacına, 
xalqına həsr etmişdir. İndi dr. Cavat bir fərd deyil, bir ulusdur, 
min bir qələm, Azərbaycanın sinəsində yaşayan milyon ürəkdir. 
Çünki o, qaranlıqlara qarşı mum kimi əriyərkən, tariximiz dama-
rına axmış, xalqın varlığına yayılmışdır. Ona görə də dr. Cavad 
Heyəti təbrik etmək bir xalqı ağırlamaq deməkdir. «- Bu xoş 
diləklər «Varlıq»dərgisinin yazarlar heyətinə daxil olan Əziz 
Möhsini, Mir Hidayət Həsari, İsmayıl Hadi, Səməd Sərdarniya, 
RəhimRəisniya, Əlirza Sərrafi, Məhəmmədrza Heyət, Həsən 
Məcidzadə, İbrahim Rəfrəfin 6 öncə ünvanlanmış təbrik mək-
tubudur. Gəlin biz də bu təbrikə qoşulaq; Çox yaşayın, yaradın. 
Siz yaşadıqca bu milləti də dirçəldib yaşadırsınız doktor!  

 
«525-ci qəzet» 24 may, 2011 
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Türkçülük avazı ilə yazıb yaradan şair 
 

Bu gün mən Səhəndəm, sən Şəhriyarsan,  
Gəl başın ucaldaq qoca Təbrizin.  
Bir kərə yadların daşını ataq,  
Çəkək qayğısını öz elimizin 

 
Səhənd(Bulud Qaraçorlu) çağdaş Cənubi Azərbaycan poezi-

yasınıninkişafında aparıcı mövqe tutan və bu sahədə diqqətəlayiq 
xidmətləri olan şairdir.  

Bulud Qaraçorlu Səhənd 1926-cı ildə Azərbaycanın qədim 
elm və mədəniyyət mərkəzi olan Marağa şəhərində anadan ol-
muşdur. Soyadı Qaraçorlu türklərinə mənsub olması ilə bağlıdır. 
Valideynləri haqda Səhəndin təbirincə desək, atası «əyri-üyrü bir 
xətlə öz adını cızmalardı, tayfada ağ-qaradan başı çıxan təkcə 
anası idi ki, o da düz-qələt, fəqət «Quran» oxuyardı». Azsavadlı 
zəhmətkeş ata və anasının oxşamaları, nağılları, söhbətləri, öyüd-
ləri onun qanına, yaddaşına hopur, elini, ulusunu sevən bir gənc 
kimi yetişdirirdi.  

İlk təhsilini Marağa və Təbrizdə alan Bulud 17 yaşında ikən 
Razi, az müddət keçdikdən sonra isə Səhənd təxəllüsü ilə şeirlər 
yazmağa başlayır.  

Səhəndin gənclik illəri İranda Azərbaycan xalqının milli 
istiqlaliyyəti uğrunda apardığı çətin mübarizə dövrünə – 40-cı 
illərdən başlayan milli-azadlıq hərəkatına təsadüf edir. O, milli 
hərəkatda fəal iştirak edir. 1945-ci ildə S.C.Pişəvərinin rəhbərliyi 
ilə Cənubi Azərbaycan Milli Hökumətinin qurulması, ölkədə 
aparılan misli görünməyən mütərəqqi islahatlar onda böyük ruh 
yüksəkliyi yaradır. Səhənd həmin illərdə sevinc və iftixardan 
doğan şeirlər yazırdı. Lakin vətənin azadlığı uzun sürmədi.  
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O zaman Azərbaycan ABŞ, Böyük Britaniya və Sovetlər 
Birliyi kimi iri dövlətlərin siyasi, iqtisadi maraqlarının toqquş-
duğu bir məkan olduğundan Şərq və Qərb qarşıdurmasının sınaq 
meydanına çevrilmişdi. Beləliklə, dünyanın başı üzərini yeni bir 
fəlakət – III Dünya müharibəsinin başlanması təhlükəsi almışdı. 
Yaranmış təhlükəni aradan götürmək üçün bu iki qarşıdurmanın 
meydanına çevrilmiş üçüncü tərəf qurban verilməli idi. Bu qur-
ban isə hələlik ilk müstəqil addımlarını atan və zəngin mədəniy-
yətə, geniş coğrafi əraziyə, böyük neft ehtiyatlarına malik olan 
Azərbaycan oldu...  

Uzun illər Azərbaycan Milli Hökumətinin super dövlətlər 
arasındakı siyasi oyunlara qurban verildiyi siyasətçilər tərəfindən 
açıqlanmır, məxfi saxlanırdı. Bəzən siyasətçi və tarixçilərin açıq 
söyləyə bilmədiyini yazıçı və şairlər boynuna götürüb ədəbi üsul-
larla xalqa çatdırmağa nail olurlar.  

Ömrü xalq və Vətən uğrunda mücadilələrdə keçən, bu yolda 
həm qələmi, həm də tüfəngi ilə çarpışan Səhəndin şeirlərində 
siyasi hadisələrin gedişi ilə bağlı bir növ «xoruzun quyruğu» 
görünürdü: 

   
Gərəkdir Şərqdə boğula bu səs,  
Deyə köhnə dünya verdi əl-ələ.  
Londonda başladı gizli hərəkat 
Vaşinqtondakı qoşun, tədarükat 
Xələcə yollandı hərbi gəmilər.  
Tarixdə vətənə, hədəfə yola 
Can qurban edənlər heç də az deyil...  
Amma bir millətin qurban olması  
Tarix göstərməmiş heç vaxt, heç zaman 
Qoy bir də söyləyim dünyalar bilsin,  
Sülhə qurban oldu bu Azərbaycan!? 

 
O illərdə yaranmış BMT (Birləşmiş Millətlər Təşkilatı) -nin 

ilk həll edəcəyi münaqişəli problem Cənubi Azərbaycan məsələsi 
olur. 
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Qısa bir müddətdə istiqlalını yaşayaraq çiçəklənib dirçələn 
diyar yenidən zindana çevrilir. Səhənd hayqıraraq xalqının başına 
gətirilənləri bütün dünyaya çatdırırdı.  

 

Qarğış zəmanənin qanunlarına,  
Qarğış ürəkləri ayıranlara 
Qarğış insanları qəfəsə salıb 
Bəşər hüququndan dəm vuranlara.  

 

Milli Hökumət qan içində boğulduqdan sonra onun qurucu-
larına, müdafiəçilərinə divan tutuldu, bir çoxu dar ağaclarından 
asıldı, sağ qalanlar zindanlara atıldı, vətəndən sürgün olundu. 
Milli Hökumətin süqutundan sonra Azərbaycan dilində mətbuat 
və kitab nəşrinə qadağa qoyulduğu üçün 40-cı illərin sonu, 50-ci 
illərin əvvəllərində gizli çap olunan nəşriyyələr ana dilinin qo-
runmasında böyük rol oynayırdı. O dövrdəki əsərlərin əksəriyyəti 
zindanlarda, sürgünlərdə yazılır, gizli yollarla çoxaldılıb xalq 
arasında yayılırdı. Təsadüfi deyil ki, o zamanlardan başlamış, ta 
1978-1979-cu illər İran inqilabına qədər ölkədə Azərbaycan türk-
cəsi ilə çap olunan kitablarda çap yeri və ili göstərilmirdi. Bulud 
Qaraçorlu Səhəndin 1951-1953-cü illərdə zindanda yazdığı 
«Araz» və «Xatirə» poemaları da elə bu əsərlərin sırasındadır. Bu 
iki əsərdə 1945-1946-cı illərdəki milli-azadlıq hərəkatı və onunla 
bağlı arzuları, ümumiyyətlə xalqın azadlığı ilə birgə fikirlərini 
bədii dillə qələmə almışdı.  

Pəhləvi şovinizminin fars dilini silah gücünə qafalara yerit-
mək siyasəti ilə heç cür barışa bilməyən üsyankar şair «Yasaq» 
şerində yazırdı: 

 

Taleyimə sən bax! 
Düşüncələrim yasaq,  
Duyğularım yasaq,  
Keçmişimdən söz açmağım yasaq,  
Gələcəyimdən danışmağım yasaq.  

 

Lirik şeirlər yazan şair arzu, istək və ağrılarını xalqa çatdır-
maq üçün «Dədə Qorqud» dastanlarına üz tutur. Xalq yaradı-
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cılığından yararlanıb məşhur «Sazımın sözü» əsərini yazır. İllər 
boyu rejimin farsdilli elm və təhsil sisteminin tələb etdiyi, beyin-
lərə yeritdiyi «Azərbaycan türkcəsi dil deyil, ləhcədir» ideyasını 
onun yaratdığı «Sazımın sözü» əsəri alt-üst edir.  

O illərdə türk xalqlarının ən böyük abidəsi olan «Dədə 
Qorqud dastanlarına həm SSRİ-də, həm də İranda qadağa qoyul-
muşdu. Səhəndin bu dastanla ilk tanışlığının da maraqlı tarixçəsi 
var. Səhənd tanınmış ziyalılar – M.Fərzanə, Səbahi, M. Şəhriyar, 
doktor C.Heyətlə sıx dostluq əlaqəsi saxlayırdı. Səhənd «Dədə 
Qorqud dastanları» ilə yaxın dostu və məsləkdaşı M.Fərzanə vasi-
təsilə tanış olur. Kitabxanada işləyən M.Fərzanənin əlinə təsadüfən 
«ziyanlı sayıldığı üçün məhv olunmağa məhkum» adı altında 
damğalanmış, əsrin əvvəllərində Türkiyədə çap olunmuş «Dədə 
Qorqud» kitabı keçir, Fərzanə o gündən başlayaraq Türkiyədəki 
həmkarları vasitəsilə dastanla bağlı mənbələri toplamağa başlayır. 
M.Fərzanə Tehranda kirayələdikləri evdə dostu Səhəndlə qalırdı. 
Bir gün Türkiyədən göndərilən növbəti kitab bağlaması Səhəndin 
də diqqətini cəlb edir. Xalqının zəngin keçmişini özündə əks etdi-
rən qədim dastanlara o qədər vurulur ki, 10 il dastanlardakı süjet 
üzərində işləyib yeni və orijinal «Sazımın sözü» adlı əsər yazır.  

Dörd cilddən ibarət olan bu əsərin iki cildini Səhənd sağlı-
ğında çətinliklər bahasına çap etdirə bilir. Bu kitab özündən sonra 
bir çox əsərlərin (o cümlədən Sönməzin «İsanın son şamı», Barış-
mazın «Nəğmə dağı», Savalanın «Apardı sellər Saranı» və bu 
kimi başqa poemaların) yaranmasına səbəb oldu.  

Səhənd 1967-ci ildə ilk dəfə dünya şöhrətli alim-şərqşünas 
Rüstəm Əliyevlə tanış olur. Professor vasitəsilə bu taydakı qan 
qardaşları ilə əlaqə yaradır. Onlara şeir ərməğanlarını göndərir. 
Əvəzində bir-birinin ardınca M.Rahim, S.Rüstəm, B.Vahabzadə, 
Qabildən və başqa şairlərdən cavab mənzumələri gəlir. Özündə 
iki qardaşın nisgil və həsrətini daşıyan bu çoxsaylı məktublar 
onun poetik ərməğanlarının bir silsiləyə çevrilməsinə səbəb olur. 
O, Rüstəm Əliyevə xitabən yazdığı «Üçüncü ərməğan» şerində 
hakim Pəhləvi rejiminin qədim və zəngin tarixə, ədəbiyyata malik 
olan xalqın dilinə qarşı apardığı qadağa siyasətini pisləyirdi: 
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Zöhhaklar, fironlar, hitlerlər dünyada,  
Neyləsə, neyləsə, neyləsə, neyləsə,  
Açgilan tarixi, varaqla, baxqılan,  
«Dilində danışma!» demədilər bir kəsə.  

 
Şairin yaxın dostu Gəncəli Səbahi Səhəndi Vurğuna ox-

şadırdı. Bu çox yerinə düşmüş bənzətmə idi. Səhənd həm zahirən, 
həm də daxilən S.Vurğuna bənzəyirdi. Səhənd özü dahi şairin 
pərəstişkarı idi. Elə şeirlərində də onun təsiri hiss olunurdu. O da 
S. Vurğun kimi 30-cu poetik şeir üslubunu davam etdirirdi. O, tək 
S.Vurğunun deyil, ustad Şəhriyarın, görkəmli söz ustalarımız 
M.Ə.Sabirin, M.İbrahimovun, S.Rüstəmin əsərlərindən bir örnək 
kimi istifadə edib, formalaşmış ədəbi aləmdə özünəməxsus yerini 
tapmışdı.  

1978-1979-cu illər İran inqilabının qələbəsindən ruhlanan 
şair Xomeyni hakimiyyətinin Cənubi Azərbaycanda milli prob-
lemləri həll edəcəyinə inanmış və Xomeyninin hakimiyyətə 
gəlişini alqışlayaraq ona «İmama salam» şerini həsr etmişdi.  

Şair hətta Xomeyninin «nə sağa, nə sola, islama» şüarını 
nəzmə çəkməyi də vacib saymış, ruhanilərin hakimiyyətə gəlmə-
sindən sonra azərbaycanlıların da öz milli haqqlarına qovuşa-
cağına ümid etmişdi.  

Ömrü «bağlı döyüşlərdə keçən» əyilməz Səhənd özünə 
cəbhədaş adlandırdığı, «Əlinin xələf oğlu» deyərək öyündüyü 
Xomeyninin onun ümidlərini doğrultmadığını, «şöhrəte-ədle 
islam»ın quru söz olduğunu və bir vaxtlar «dodaq danışarsa, od 
tutar yanar, gərəkdir zəxmələr-əllər söyləsin» deyən şair artıq 
hakim rejimin təkcə ana dilində sözə deyil, saza, musiqiyə də 
qadağa qoyduğunu görmədən öldü.  

Səhəndin başqa bir əsərində – 1978-ci il 29 bəhmən üsyanına 
həsr etdiyi şerində öz təbəddülatlarını, daxili tərəddüdlərini dilə 
gətirməsi də diqqəti çəkir: 

 
Bilmirəm, ağlayım, bilmirəm, gülüm,  
Bilmirəm, açılıb, ya solub gülüm.  
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Danışmağa tutmur ağzımda dilim,  
Axı, dostlar, mən Təbrizdən gəlmişəm.. .  
Vətən qəfəsdədir, Vətən dardadır.  
Gözləri yol çəkir, intizardadır,  
Şəhriyar qardaşım görən hardadır,  
Aman, dostlar, mən Təbrizdən gəlmişəm.  

 

Ömrünün son aylarında böyük ürək yanğısı ilə yazdığı bu 
poetik parçalar Səhəndin son üç ildə üzə çıxarılan şeirlərindəndir.  

Zaman-zaman türklərə qarşı gah gizli, gah da açıq dövlət 
səviyyəsində aparılan təbliğat, repressiya, terrorlar az da olsa, 
təsirsiz qalmamışdır. Fədakar şair xalqın azadlıq hərəkatındakı 
məğlubiyyətinin bir səbəbini də milli ruhun zəifliyində, milli 
təəssübsüzlükdə görürdü. Şair söndürülmüş milli ruhu və şüuru 
oyatmağa çalışırdı.  

 

Bu şərəf, bu şövkət, bu qüdrət, bu şan 
Busa, doğrudan da, bizə ar olsun.  
Həyatın amansız bir qanunu var,  
Təəssübsüz bir millət gərək xar olsun.  

 

Türkçülük avazı ilə yazıb-yaradan şair bu gün türkoloqların 
ən aktual mövzusuna çevrildiyi 12 türk soyuna 40 il öncə şerində 
abidə ucaltmışdır: 

 

Daşdan-daşa çaldım ürək çaxmağın,  
Bağrımı qov edib, tonqal yaxmışam.  
Alışdırıb elin sönən çırağın,  
Gecənin bağrına məşəl taxmışam.  
Su gətirib hardan, daş yığıb hardan,  
Bir hasar salmışam qəlbi dağlardan.  
On iki bürc tikib, on iki soydan,  
Şerimlə qurmuşam yeni bir dövran.  

 

1979-cu ildə Səhəndin qəfil ölümü Azərbaycan xalqını sar-
sıtdı. Bütün ömrü boyu xalqının azadlığı uğrunda çalışan şair, 
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inqilabın xalqa verdiyi nisbi yenilikləri görmədən öldü. İrandakı 
Azərbaycan ziyalılarını öz ətrafında toplayan, Azərbaycan 
Cəmiyyətinin fəallarından olan Səhənd o zaman onun orqanı olan 
«Varlıq» jurnalının ilk sayını görə bilmədi. Dərgi elə 1-ci sayını 
ilk baharda dünyasını dəyişən Səhəndin xatirəsinə həsr etdi, son-
rakı saylarda isə çap olunmamış əsərlərdən örnəklər verdi. Səhən-
din qələm dostlarının ona həsr etdiyi şeirlər ədəbiyyatımızı zən-
ginləşdirdi. Şairlərdən ustad Şəhriyar, Sönməz, Coşğun, Müzəf-
fər, Əli Təbrizi və başqa şairlər ona şeirlər ithaf etdilər. Tanınmış 
şair Sönməz yazdığı şerin elə 1 misrasında onun haqda çox şey 
söyləyirdi: 
 

O yaltaqlanmadı, məcaz yazmadı 
Özün itirmədi, yolun azmadı.  
Vətən xatirinə, dil xatirinə 
Dastanlar yaratdı, nəğmələr qoşdu.  

 
Onun haqda həmçinin ədəbi yazılar, xatirələr çap olundu. Bu 

yazı və şeirlər də Səhəndin həyatında, yaradıcılığında qiymətli 
sayılan keyfiyyətləri önə çəkirdi.  

Bu istedadlı şair hələ də mükəmməl tədqiq olunmamış, 
xidmətləri obyektiv dəyərləndirilməmişdir. Sabir Səhənd ancaq 
ana dilində yazırdı və bu yolda nə qədər təqiblərlə, təzyiqlərlə 
üzləşsə də heç bir qadağa, maneə onu yolundan döndərə bilmirdi. 
Əsərləri çap olunmadığından geniş oxucu kütləsi də Səhəndi 
olduğu kimi tanıya, qiymətləndirə bilmirdi. Səməd Behrəngi bu 
məsələyə diqqəti cəlb edərək yazırdı: «Şəhriyar «Heydərbabaya 
salam» əsəri ilə bütün Şərqdə yaxşı tanındığı halda, Səhəndin 
xidmətləri diqqətdən kənarda qalmışdır».  

İstər Şəhriyardan qabaq, istərsə də ondan sonra çoxları heca 
vəznində şeirlər yazsalar da dövrün pisliyi üzündən tanınmamış, 
şeirləri ilə birlikdə özləri də gizli qalmışlır. «Varlıq» dərgisinin 
ilk sayında görkəmli yazıçı Gəncəli Səbahi şairin yaradıcılığında-
kı milli vətənpərvərlik ruhunu yüksək qiymətləndirərək nümunə-
lər əsasında təhlil edib. O yazırdı: «O öz yaradıcılığı və istedadı 
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ilə Azərbaycan ədəbiyyatına ən qiymətli və ölməz əsərlər verə 
bildi».  

Görkəmli elm xadimi, doktor Cavad Heyət Səhəndin «Sazı-
mın sözü» əsərinə çox yüksək qiymət verərək onu Firdovsinin 
«Şahnamə»si ilə müqayisə edir və bu əsəri Cənubi Azərbaycan 
türklərinin zəngin lüğət xəzinəsi, «Millətnaməsi» adlandırır.  

Mühacirətdə ömrünü başa vuran doktor Qulamhüseyn Saedi 
də Səhənd yaradıcılığının xalq kütlələrinə çatdırılmadığı, ancaq 
Azərbaycan mədəniyyəti tarixində xüsusi hadisə olduğunu qeyd 
edirdi: «Bulud Qaraçorlu ömrü boyu ucuz adın, şöhrətin daşını 
ataraq çap imkanı olmadığı halda yenə yazdı. . . Səhəndin əsərləri 
geniş oxucu kütlələri arasında yayılmaq imkanı tapmadı, buna 
baxmayaraq o, yeni tərkib, təsvir və ifadə vasitələri tapmaqda 
böyük uğur qazandı».  

Səhənd Şəhriyarın özünü belə ana dilində şeirlər yazmağa 
çağıraraq: 

 
Bu gün mən Səhəndəm, sən Şəhriyarsan,  
Gəl başın ucaldaq qoca Təbrizin.  
Bir kərə yadların daşını ataq,  
Çəkək qayğısını öz elimizin – 

 
 söyləməsi, Şəhriyarın ona səs verməsinə və böyük sevgi ilə 

«Səhəndiyyə» poemasını ithaf etməsinə səbəb olmuşdu. Qeyd 
etmək lazımdır ki, Səhənd yaradıcılığına da ən böyük qiyməti bir 
şerində «O elə bir şair idi ki, mən Şəhriyardan bac alırdı»sözləri 
ilə Şəhriyar özü vermişdi. Şəhriyarın ona böyük sevgi ilə ithaf 
etdiyi «Səhəndiyyə» poeması Səhəndi ədəbi mühitin ən görkəmli 
şəxsiyyətlərindən, ustadlarından birinə çevirmişdi. Qətiyyətlə 
demək olar ki, Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatında Şəhriyardan 
sonra əsərlərinə ən çox şeirlər, nəzirələr yazılan şair Səhənd idi.  

Səhəndin «Dədə Qorqud» dastanlarını nəzmə çəkməsinin sə-
bəbi, xalqına şərəfli keçmişini göstərmək və milli şüur və mənlik-
lərini diriltmək, tanıtmaq idi. Cəmi 6460 misra olan «Sazımın 
sözü» adlı bu əsər Şimali Azərbaycanda və Türkiyədə nəşr 
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olunmuşdur. Səhəndin digər güneyli şairlər kimi, farsca yazdığı 
əsərləri də vardır və bu əsərlər də yüksək qiymətləndirilmişdir.  

Göründüyü kimi, Səhəndin həməsrləri, görkəmli Azərbaycan 
ziyalıları, onu sevən xalqı da şairin əsərlərini yüksək qiymətlən-
dirmişlər. Bununla belə o, çox az çap olunub araşdırılıb. Bu gün 
çağdaş Cənubi Azərbaycan poeziyasına yenilik gətirmiş bu şairin 
irsi öz tədqiqini gözləyir.  

 
Qorqud nəfəsli şair «21 Azər»dərgisi, 2000, № 11  

«Türkçülük avazı ilə yazıb yaradan şair».  
Cənubi Azərbaycan (Məlumat kitabı), 

Bakı, Orxan 2000 və s.  
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Söz sərrafı Sönməz 
 

Urmu gölü nədən şordur; 
Qoy deyim 
Mən o göldə üzə-üzə ağlaram 

 
Sönməz (Kərim Məşrutəçi) Cənubi Azərbaycan poeziyasının 

əsas istiqamətlərini müəyyən edən şairlərdəndir. Kərim Məşrutəçi 
1928-ci ildə Təbrizdə dünyaya gəlmişdir. İbtidai təhsilini dorma 
şəhərində başa vurduqdan sonra bir müddət ailəsinin maddi 
durumuna dəstək olmaq üzün toxuculuq fabrikində çalışır. Son-
raTehran universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olur. Universiteti 
bitirdikdən sonra Azərbaycan və Xəmsə mahalgngn bank idarə-
sinin mğdiri olur.  

1940-cı illərdə Cənubi Azərbaycanda baş qaldıran milli 
Azadlıq Hərəkatında fəal iştirak edən gənc Sönməzin şeirləri 
siyasi istiqaməti və özünəməxsusluğu ilə seçilirdi.  

O illərdə azadlıq һərəkatına qoşulan Sönməz, siyasi əqidəsinə 
görə bir müddət һəbsxanada saxlanmışdır. Onun şeirləri bütöv-
lükdə xalqın milli-mənəvi azadlığı uğrunda mücadiləyə һəsr olu-
nub. Sönməz təxəllüsü də məһz onun amalı, əqidəsi ilə bağlıdır.  

Cənubi Azərbaycanda Milli Hökumət İran ordusu tərəfindən 
amansızlıqla devriləndən sonra da Sönməz ruhdan düşməyib 
xalqının istiqlalı və vətən sevgisi ilə bağlı şeirlər yazdı. Ana dili 
və xalqının taleyi ilə bağlı fikirlərini «Mən»sizləmişəm şeirində 
çox qabarıq və təsirli ifadə edib; 

 
Dərdimi yox adı, «ünvanı» desəm 
Heyrətə daldırar insanı desəm,  
Başqa bir sözlə, bu mənanı desəm; 
Öz diyarımda vətənsizləmişəm.  
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Dərd məni yandırar, amma odu yox,  
Odur ağzımda, həyatın dadı yox,  
Demirəm, dərdlər içində adı yox,  
Deyirəm, mən belə mənsizləmişəm 

 
İran İslam inqilabından sonra yaranan cüzi imkan Cənubi 

Azərbaycan ziyalılarının, eləcə də Sönməzin ana dilində yazıb-
yaratmasına təkan verir. O, «Varlıq» dərgisinin redaksiya һeyəti-
nin üzvü olub onun səһifələrində ardıcıl olaraq şeirləri ilə çıxış 
edir.  

Sönməzin «Ağır illər», «Qaranquş yazı gözlər», «Şeһ mun-
cuğu» kimi kitabları çapdan çıxmışdır. Bu kitablarda «İtin və-
fası», «Babam özü gələcəkdir», «Yeni yol», «Böyük dərd» və 
başqa əsərləri yer almışdır.  

Onun yaradıcılığında Cənubda mövcud olan xalq şeirinin 
bədii təsvir ənənənləri yaradıcı şəkildə davam etdirilir.  

«İsanın son şamı» əsəri şairə böyük şöһrət gətirmiş, bu 
poemaya nəzirələr yazılmışdır. Əsərin süjeti məşһur italyan rəssa-
mı Leonardo da Vincinin һəyatı ilə bağlı rəvayətdən götürülüb, 
məzmunu isə belədir: rəssam özünün «İsanın son şamı» əsəri üçün 
iki model-bənzər axtarır. Birincisini asanlıqla tapır. Rast gəldiyi bir 
gənc bütün daxili keyfiyyətləri və zaһiri əlamətləri ilə İsa 
Peyğəmbərə uyğun gəlir. İkinci surəti yaratmaq üçün isə o, 30 
ildən artıq axtarıb-aramalı olur. Nəһayət, bir gün İudaya uyğun bir 
qoca tapır. Üz-gözündən kin-küdurət, nifrət yağan, һərəkətlərindən 
quldura, qatilə bənzəyən, bir sözlə, əsl şeytanı təcəssüm etdirən bu 
qocaya məqsədini bildirib onunla işləməyə başlayır. Rəssam 
işindən çox məmnun qalıb ona pul təklif edəndə, qoca cavanlığında 
da bu rəssamla qarşılaşdığını xatırlayır... Ata-anasını erkən 
itirəndən sonra һeç kimdən kömək görməyən yeniyetmə oğlan 
gözlənilmədən һəyat burulğanına düşür, ölümdən qurtula bilsə də, 
һəyat onunla çox amansız olur. Əsərdən çıxan ibrətamiz nəticə 
budur ki, insan quldur, cani, oğru doğulmur, onu bu һala yaşadığı 
və düşdüyü müһit vadar edir. Gəncliyini itirmiş, ömrü puç olmuş 
bir qocanın dilindən söylənilən bu kəlamlar ibrətamizdir: 
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Lakin һəyat bir badamdır,  
Şirinlikdən atmaq olmur,  
Acılıqdan udmaq olmur.  

 
Şair xalq arasında yayılmış deyimlərə yaradıcılıqla yanaşır: 
 

Bal görməyən, eşitməyən,  
Baldan ötrü ağlayarmı?! 

 
Xalqın milli dəyərlərinə, xüsusilə doğma dilinə, milli kim-

liyinə qarşı rejimin etdiyi təzyiqlərə şair biganə qalmır:  
 

O gündən ki, dilim ləhcə sayıldı,  
Yatmış təbim bir diksinib ayıldı 
Ürək coşdu, xumar gözlər süzüldü,  
Dalısınca incilərim düzüldü. 

 
Şair varlığını üç söz ilə yekunlaşdırır: «Bir vətənim, bir 

varlığım, bir dilim»İran-İraq müharibəsini lənətləyən şairin lirik 
qəһrəmanının gileyləri, inçiklikləri fərdin məһdud sızıntıları 
deyil. Bu şairin şüurlu vətəndaşlıq duyumundan, dünyaya kövrək 
münasibətindən irəli gəlir: 

 
Gündə minlər əsgər ölər, can sızlar,  
Ürəklərdə laxtalanmış qan sızlar.  
Qara ləcək anaların dərdini 
Nə qanacaq qansızlar? 

 
Təbiətin səmimi tərannümü dərin vətənpərvərlik һissi ilə 

qovuşur: 
 

İnsan var özüylə vətən gəzdirir,  
Onunla öyünür vətəndaşları.  
İnsan da var ki, yol gedən zaman 
Onu lənətləyər vətən daşları.  
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Şair folklor qaynaqlarına yaradıcı münasibət bəsləyib klassik 
bayatı, qoşma və s. kimi formaların yeni poetik imkanlarını 
tapmağa nail olur.  

Bu şeirlərdə klassik formalarda olduğu kimi öndə gələn ilkin 
bəndlər bir növ hazırlıq rolu oynayır və şeirin ümumi mahiy-
yətiylə əlaqələndirilir: 

 
O məndə boy atdı, oyandı mənlə 
Dağ tək ürək oldu, döyündü mənlə 
Sandı ki, dənizəm, yuyundu mənlə 
Ətrini mənimlə bölüşdü getdi 

 
Cənubi Azərbaycan poeziyasında bayatı şeir formasından 

geniş istifadə olunur, bu poetik parçalarda ictimai motivlər, 
xalqın ağrı-acıları, istəyi əksini tapır. Sönməzin yaradıcılığında 
bayatılar da muһüm yer tutur. Bu bayatılarda Vətən, yurd sevgisi, 
ülvi məһəbbət, Araz һəsrəti tərənnüm olunur:  

 
Bu dağlar daşdan olmaz,  
Hər üzük qaşdan olmaz 
Araz, çoxda öyünmə,  
Qardaş qardaşdan olmaz!  

 
Bayatı janrında yaranan əsərlərdə müharibə dövrünün itkiləri 

daha lakonik, daha yığcam və daha təsirlidir. Sönməzin bayatıları 
daha çox ağı təsiri bağışlayır: 

 
Bu bağlar, dolu bağlar,  
Qar yağar yolu bağlar,  
Şəhid əsgər anası 
Zülfünü yolub ağlar 
 
Yaz gələ, gülə bağlar,  
Sarına gülə bağlar,  
Şəhidin qəbri üstə 
Səpilən gülab ağlar 
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Sevimli şairimiz Bəxtiyar Vahabzadənin «şam əgər yanmır-
sa, yaşamır demək» misrası ilə Sönməzin «yanmasam, ərimərəm, 
əriməsəm, yanmaram» kəlamları arasında doğmalıq belə mövzu-
ların poeziya üçün əbədiliyindən doğur.  

Onun şeirlərində təbiət öz «gileyi», «ah naləsi» ilə şairin 
narahatlığına çevrilən canlı obrazdır: 

 
Ey ulu təbiət, ey ulu tanrı 
Oluş get gülləri, tök yarpaqları,  
Verirsən, ver mənə şaxtanı, qarı,  
Ümid çiçəyimi soldurma barı 

 
Sönməzin şeirlərində dəniz, dağ ağac, şeh-şəbnəm, çiçək 

poetik obrazlarda ümumiləşir, oxucuya canlı varlıq kimi təqdim 
olunur: 

 
Doğma Xəzər sahilində baş al get,  
Ürəgini dolu versən, boş al get 
Xəzər sanki bir mehriban həkimdir 
Aç qəlbini,  
Dərdini de 
Boşal get.  

 
Şair daxili dialoq, bədii sual və nidalarla müşayiət olunan 

misralarla doğma yurda, təbiətə olan kövrək duyğularının 
tərənnümündən yaranmış poetik sonluğa nail olur; 

 
Urmu gölü nədən şordur; 
Qoy deyim 
Mən o göldə üzə-üzə ağlaram 

 
Təbiətdə keçirdüyü һər bir lövһə dərin poetik xəyallı şairin 

naraһat duyğularının təcəssümünə çevrilir: 
 

Dağların döşündən axan suya bax.  
O, sanki, zirvənin alın təridir.  
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Özünü özgədən yüksək görən dağ,  
Utanır, tər tökür o gildir-gildir.  

 
Bu gün çağdaş Güney şairlərinin yaradıcılığında qəzəl böyük 

yer tutur. Klassik şərq poeziyası ənənələrinə sadiq qalan bir çox 
cənublu şairlər onu canlandıraraq yeniləşdirirlər. Əski üsluba 
formal yanaşmayıb zərif forma ilə aktual mövzunu ustalıqla 
birləşdirirlər. Sönməz də bu saһədə dəyişiklik edərək, ərəb və fars 
tərkibləri ilə yüklənmiş klassik qəzəllərdən fərqli olaraq şeir-
lərindəki qafiyələri türk sözlərindən seçir; 

 
Məni unutmaya yarım, könül pərisi saçından 
O incə barmağa bir tel nişanə bağlamışam mən.  
Bura indi şaxtadı, qışdı, köçür könül quşu, Sönməz! 
Ürək sözün yoluna ab və danə bağlamışam mən 

 
«Nigaran» qəzəlində də eyni halla rastlaşırıq; 
 

Açmasın bir də qan bu vətən torpağına 
Cana qəsd eyləyəni çandan usansın dilərəm 
Kim alışdırmış isə ölkədə hərb atəşini 
Yaxdığı odda, İlahi, özü yansın dilərəm! 

 
Sönməz tərcüməçiliklə də məşğul olur. Ustad Şəһriyarın 

məşһur «Heydər babaya salam» şeirini bir cox şairlər farscaya 
çevirməyə cəһd göstərmişlər. Həmin şeiri farsdilli oxuculara 
tanıtdırmaq və sevdirmək isə məһz Sönməzə nəsib olmuşdur. Ulu 
Şəһriyar qələminə və xalq yaradıcılığı qaynaqlarına dərindən 
bələdlik, bədii təsvir vasitələrindən, һər iki dilin leksikonunun 
incə çalarlarından yerli-yerində istifadə onun bu əsəri uğurla 
çevirməsinə yardımçı oldu... Doktor Həmid Nitqi və professor 
Qulamrza Səbri Təbrizi bu barədə İngiltərədə Şəһriyar yara-
dıcılığı ilə bağlı birgə çap etdirdikləri məqalədə yazırlar ki, İranda 
azəri türkcəsinin illərlə təzyiqə uğraması və onun ciddi ədəbi 
ifadə ola biləcəyinin israrla danıldığı vaxt farslar gözləmədikləri 
һalda azəri türkcəsində yayılmış, һamı tərəfindən şaһ əsər kimi 
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alqışlanmış bir şeir nümunəsi ilə qarşılaşdılar. İlk vaxtlar əsərin 
dəyərinə şübһə ilə yanaşanlar onu Sönməzin tərcüməsində 
oxuyandan sonra bir daһa Şəһriyar poeziyasının sehrinə düşdülər.  

Sönməzin hələ sovet dönəmində Nəbi Xəzriyə, Mirvarid 
Dilbaziyə və Bəxtiyar Vahabzadəyə həsrət və sevgi dolu şeir və 
məktubları olub. B.Vahabzadə o taydakı həmkarına səs verib, 
əsərlərini oxuyub, fikirlərini bildirib. B. Vahabzadəyə görə 
Sönməzin əsərləri «istibdad dövründə xalqının axıtdığı göz yaş-
ları ilə suvanmışdır. Bu göz yaşlarının qaynağı, onların səbəbkarı 
şahlıq üsuli-idarəsi, zülm üzərində qurulmuş bir cəmiyyətdir». 
Həmin göz yaşları selə dönüb nəhayət Sönməzin ifadə etdiyi kimi 
«zülm evinin bünövrəsini sökür». Sönməz yaradıcılığındakı milli 
ruhu hər şeydən yüksək tutan B.Vahabzadə bu qənaətə gəlir ki, 
Sönməzin simasında biz əsrimizin qabaqcıl fikirləri ilə səsləşən, 
hadisələrdən düzgün nəticə çıxara bilən, ağı qaradan seçən, xalqı 
haqq yoluna səsləyən bir şairlə rastlaşırıq.  

 
«Xalq qəzeti», 1998 (228)  
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İranda türkçülüyün ideoloqu 
 

(Məqalə prof.Nəsib Nəsibli ilə birgə yazılıb) 
 

Ey olan tarixlərə zinət, gülüstan, Ərdəbil,  
İftixar olsun ol canım da qurban, Ərdəbil. ; 
Tarixi tutmuş ayaqdan başa, şanü- söhrətin,  
Sən ilə məşhur idi dünyada İran, Ərdəbil.  

 
İranda Türkün varlığını yox sayan, onu aşağılayan pani-

ranismə və irqçiliyə qarşı sistemli mübarizə aparmış böyük 
şəxsiyyətlərin içində Təbrizli Əli (1929, Təbriz – 1998, Tehran) 
özəl yeri ilə seçilir. Görkəmli fikir və əməl adamı olan Təbrizli 
Əli, Cənubi Azərbaycanda milli dirəniş hərəkatının simvollardan 
biri olmuşdur. Özəlliklə onun «Ədəbiyyat və milliyyət» kitabı-
mürtəce-irqçi suçlamalara Güney Türklüyünün ilk ümumiləşdirici 
cavabı idi. İlk təşəbbüs olmasına baxmayaraq, həmin kitab bu 
gün də Güneydə Türk millətçiliyinin möhtəşəm abidəsi sayılmaq-
dadır.  

 
Təbrizli Əlinin həyatı, yaşantıları 
 
O, 1929-cu ilin iyun ayının 25-də Təbrizin Münəccim mə-

həlləsində anadan olub. İbtidai və orta təhsilini Təbrizdə alıb. 
1945-ci ildə ona Milli Hökumət dönəmində ana dilində təhsil al-
maq qismət olur. On beş yaşında olarkən ailəsi ilə birgə Tehrana 
köçür. Tehranda özünü qərib hiss edən Əli, meylini kitablara 
salır, böyük səy və həvəslə mütaliə edir. Ana dilinə böyük maraq 
və sayqısı da o illərdən başlayır. Ana dilinə olan sevgisi onu bu 
dildə yazıb yaratmağa ruhlandırır, ilk sevdasını şeirlə əks etdirir. 
Aradan çox keçməmiş «Əli Təbrizlinin qəzəlləri» kitabı nəşr 
edilir. 
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Gənc ikən çeşidli işlərlə məşğul olur və nəhayət «Atropat» 
yayın evini açır. Ayrı-ayrı dövrlərdə ədəbi dərnəklər adı altında 
milli məsələləri müzakirə edən və milli işlərlə məşğul olan siyasi-
mədəni qruplar yaradır. Dəfələrlə Pəhləvi rejiminin zindanlarında 
dustaq olur. Şah rejiminin bütün təzyiqlərinə baxmayaraq Türk 
folklor nümunələrini toplamağa başlayır. «Kərəm ilə Əsli» dasta-
nını xalqdan, ağızlardan toplayıb yazıya köçürərək nəşr edir. Da-
ha sonra Şah İsmayılın həyatı və şeirlərini əhatə edən iki cildlik 
«Şah İsmayıl» kitabını yayınlayır.  

1955-ci ildən sonra şair Həsən Məcidzadə Savalanla birlikdə 
çalışmağa başlayır. Bu işbirliyinin gözəl nəticəsi olaraq 4 ildən 
sonra «Əliağa Vahidin külliyatı» kitabı ərsəyə gəlir. Daha sonra 
isə «Azərbaycan nəğmələri və bayatıları» (iki cilddə),«Koroğlu» 
dastanı işıq üzü qörür. «Azərbaycan klassik ədəbiyyatından şeir 
məcmuələri», «Füzuli divanı», Salman Mümtazın şeirləri, Azər-
baycan türkcəsi, Əziz Nesinin bir neçə hekayəsi və Savalan ilə 
birlikdə daha bir neçə başqa kitablar hazırlayır və çap edir.  

Təbrizli Əli naşir olmaqla yanaşı, həm də özünü bir şair, 
araşdırıcı, publisist kimi tanıtdırır. Ən önəmlisi isə Təbrizli Əli 
milli hərəkatın görkəmli nümayəndəsi olmaqla yanaşı, həm də 
onun ideoloqudur. Onu Güneydə türkçülüyün banisi kimi tanıt-
dıran əsas əsəri «Ədəbiyyat və milliyyət» əsəridir.  

 
«Ədəbiyyat və milliyyət»hadisəsi 
 
Kitabın içəriyindən də göründüyü kimi, rəhmətlik Təbrizli 

Əli, Fars şovinizmi və Arya irqçiliyinin sistemli-akademik, elmi-
bitərəf tənqidini qarşısına məqsəd qoymamışdır. Yazar millətinin 
tanınmış şairi və haqsızlığa dözə bilməyən mübariz oğlu idi.Odur 
ki, kitabın bəzi bölümlərindəki fikirlər hissiyata dayanır, müəllif 
fikrini əsaslandırmaq üçün yetərli dəlil gətirməyi gərəkli bilmir. 
Əyər-əksikliyi, mənfisi-müsbəti ilə birlikdə bu kitab özünü dərk 
etmək istəyən Türklüyün XX yüzilin 60-70-ci illərində haray səsi 
olması baxımından əvəzsiz qaynaqdır.  

 Yazar başlarkən kitabın amacına aydınlıq gətirir. İranın 
siyasi tarixində həmişə ən fəal rol oynamış soydaşlarının sağ, ya 
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sol ideologiyalara ifrat bağlılığından («sola vurğun, sağa məftun» 
olmasından) və özünü unutmasından heyrətlənən müəllif, milli 
problemlərin araşdırılması və ortaya qoyulmasını milli görəv 
bilir. Təbrizli Əli Fars şovinistindən daha çox, Türk manqur-
dunun əlindən qəzəblidir: «Yüz illərcə, milyonlarca qoyun kimi 
doğulub, qoyun kimi yeyib və qoyun kimi qığılayıb, və sonra 
qoyun kimi ölüb gedənlərimiz və onların yerin dutanlarımız, hər 
işə qırp qoyub, hər oyuna baş vurub, və tarix və coğrafiya oxuyub 
və yazıb, hər cürə özgə dillər ögrənib və ögrədib, hakim və məh-
kum olub, varlı-varsız olub, dünya millətlərin və dillərin tanıyıb 
və hər cürə boyağa bulaşıb, ancaq özün və millətin, və kim imiş 
və kimdir və kim olacağın tanımayıb və hələ də tanımaq istəmir».  

 Milli özünüdərk prosesinin ilk mərhələsinin «Kim imiş və 
kimdir» sualına cavabdan keçdiyindən müəllif, tarixi keçmiş 
məsələlərinə özəl yer verir. Təbrizli Əli və özünü axtaran hər bir 
Azərbaycan Türkü üçün «Millət olaraq nədə yanlışlığımız oldu 
ki, indi bu günə qalmışıq?» sualına cavab tapmaq fövqəladə bö-
yük önəmə malik işdir.  

 
Niyə bu günə qaldıq?  
 
Bu suala cavab vermək üçün Təbrizli Əli tarixi keçmişin 

bəlli həqiqətlərini xatırladır. O bildirir ki, İslamaqədərki dövrdə 
Fars ədəbiyyatı yalnız bir neçə əsərdən ibarət idi: «İslamdan öncə 
Əcəmlərin [Farsların] heç bir ədəbi, nəzmi, roman kitabları 
yoxdur, və hələ bir neçə cırıq mırıq yer altından tapılan Sanskrit, 
Avesta, Mozdesna, Yəşt adlı kitabcığlar varsa da xürafat və 
mövhumat üçün yazılıbdır. «O, kitabların dili ilə çağdaş Fars dili 
arasında əlaqə yoxdur, ya da ayrı-ayrı sözlər oxşasa da indiki 
Farslar onları anlamırlar. Paniranistlərin İslamaqədərki İran/Fars 
tarixini göylərə qaldırıb, yalan-yamalaq nəzəriyyələr uydurmasını 
Təbrizli Əli qəzəblə rədd edir: «…bugünkü yalağ Əcəm, o günün, 
o çirkin və qanlı günün milli dil və milli ədəbiyyatından danışan-
da və sarsaqlayanda özün gülüncə qoyur və bütün dünyanı, hətta 
özünü güldürür. «Təbrizli Əli, Ərəb və Türkləri «zalım, yırtıcı və 
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dilbilməz» kimi təqdim edənlərin irqçiliyinə etiraz edir. O yazır: 
«Bəs Firdovsi Ərəb əlifbası ilə nə üçün Türk şahı Mahmud Qəz-
nəviyə Şahnaməsin yazıb? Bu uzun çağlar boyu Həkim Fərruxi 
Sistani, Ünsüri, Ənvəri, Qəani Şirazi, Hafiz Şirazi, Vüsal Şirazi, 
Sədi Şirazi, [...] Kəmaləddin İsmayıl İsfəhani, Məliküşşüara 
Bəhar Xorasani və yüzlərcə və minlərcə şairlər və məddahlar 
hünərlərin və bacarıqların Ərəb, məxsusən Türk üçün nəsar 
[qurban, hədiyyə] və təqdim ediblər. «O, Türk hökmdarlarının 
Fars dili və ədəbiyyatına qəyyumluğunu görməyən və bu hökm-
darları yeri gəldi-gəlmədi aşağılayan, Türk dilinə ikrahla yanaşan 
irqçi müəllifləri insaflı olmağa çağırır.  

 Təbrizli Əli irqçi müəlliflərə qızdığı kimi, Türk hökmdar-
larının milli dil və ədəbiyyata biganəliyinə də içdən yanır. «Şi-
maldan-cənuba, şərqdən-qərbə kimi böyük-böyük imperator[luq]-
lar quran», «özgə millətlərə dil və milliyyət təhmil etməyən» 
Türk sülalərinin siyasətinin bədəlini («cəriməsini») çağdaş soy-
daşları ödəməkdədirlər. Təbrizli Əli həmin Türk sülalələrini qına-
yır: «Qulluqlarında yüzlərcə balaca şahlar, hökumətlər, tarix 
yazanlar, ədiblər və şairlər, memarlar və təbiblər olan ata və 
babalarımız, gələcək nəsil üçün, yəni biz[lər] üçün heç bir gözəl 
milli miras, milli dil və ədəbiyyat, milli tarix qoymayıblar. Fəqət 
günün nəğd olan qüdrət və gücünə qane olub, zəmanı və dünyanı 
kiçik və qısa düşünüblər». Orta yüzillərdə Türk eliti içində etnik 
təəssübün olmaması (Nəvai heyrətləndirici istisnalardan biridir) 
XX yüzildə ağır sonuclar verdi. Təbrizli Əli yazır: «Vara və sər-
vətə, qüdrətə və gücə, yaxşı yeyib və içməyə, habelə ev bəzəklə-
rinə və yüzlərcə belə şeylərə və işlərə qiymət və dəyər qoyulurdu, 
ancaq dilə, ədəbiyyata, milli fərhəngə, milli vicdana, özün və 
millətin tanımağa elə bir könül və əlaqə göstərilmirdi. Və indi 
budur ki, bugünkü nəslin əlində bir öylə milli fərhəng yoxdur, və 
olub qalan varsa da ya gözlərdən itkindir, və ya zaman pası və 
tozu ilə örtülüdür».   

 Təbrizli Əli, orta çağlarda türk-fars münasibətlərinə aydınlıq 
gətirmək üçün Mahmud Qəznəvi-Firdovsi hekayəsini örnək 
olaraq ələ alır. O xatırladır ki, şair Firdovsiyə əldə olan seyrək 
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qaynaqları, özəlliklə şair Əsədinin artıq yazmış olduğu şeirləri bir 
yerə yığıb, «Soltan Mahmud Qəznəvinin imperator[luğ]unda olan 
millətləri vəhdətə və birliyə çağırması» tövsiyə olunub. Ancaq 
hazırladığı «Şahnamə» ilə «Firdovsi vəhdət və birlik yerinə milli 
ixtilaflar və qövmi kinələr törətmişdir». Firdovsi dilsiz (əcəm) 
farsları yaşatmaq üçün «başdan-başa buynuzlu yalanlarla dolu bir 
çuval» yaratdı, fars olmayanları aşağıladı. Məhz buna görə də 
Firdovsiyə vədd edilmiş ənam ödənilmədi. Sonralar farslar Fir-
dovsinin Mahmud Qəznəviyə yazdığı həcvə dayanaraq yalan na-
ğıllar uydurub yaydılar. Bu tarixi olaya aydınlıq gətirən Təbrizli 
Əli, farsların ana kitabı sayılan «Şahnamə» haqqında fikirlərini 
özətləyərək yazır ki, bu əsərdə əsas mövzular Balkan Albani-
yasının milli dastanlarından götürülüb onu bir neçə adam, özəl-
liklə şair Əsədi yazıb Firdovsi yazılmış hazır işləri dəyişdirərək 
ona ədavət qatıbFirdovsi «təyid edibdir ki, farslar, həman dilsiz 
əcəmlər imişlər ki, o, onları dirildibdir (əcəm zende kərdəm) »«o, 
şahı yer üzünün tanrısı və millətləri onun bəndələri sayıbdır». 

Təbrizli Əlinin bu əsərində diqqəti çəkən başqa bir özəllik də 
Güneydə ilk dəfə Türkçü tarix konseptinin yer almasıdır.  

 
Milli tarix konsepti 
 
Təbrizli Əli əsərinin bir neçə bölümünü tarixi keçmişə həsr 

etmişdir. Bu bölümlərin ana qayəsi fars şovinizmi və Arya irqçi-
liyinin tarixlə bağlı qurama tezislərini çürütmək, soydaşlarına doğ-
ru-dürüst, inandırıcı tarix şüuru verməkdir. «Türk kimdir?» başlıqlı 
bölümdə yazar insanlığın yaranma arealının Orta Asiya, Quzey 
Çin, Altay dağları, Aral gölü sahilləri olduğunu iddia edir. Oddan 
və çaxmaqdan ilk dəfə məhz buralarda istifadə edildiyi fikrini irəli 
sürür. Dünya elminin onillərlə müzakirə və münaqişə etdiyi bu 
məsələdən sonra indiki türklərin və onların əcdadlarının yaşayış 
arealı, onların sayı məsələlərinə keçir. Bizim fikrimizcə, müəllif bu 
məsələlərə hissi yanaşır, bir sıra inanılmaz abartmalara yol verir.  

 Bununla belə türk törəyiş əfsanəsinin, əski türk tarixinin 
izahı türkologiya elminə dayanır. Bu, İran şərtlərində cürət tələb 
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edən iş olmaqdan başqa, həm də soydaşlarına gərəkli akademik 
bilgi çatdırmaq baxımından diqqəti çəkir. Əski türk tarixinin 
Hunlar, Teoman, Mete, Attila kimi mövzularının incələnməsi aşa-
ğılıq kompleksi keçirən soydaşlarının bilgi əskikliyini qapamaq 
baxımından çox önəmlidir. Burada diqqəti çəkən özəlliklərdən 
birisi də yazarın Moğol mövzusundan yan keçməməsidir. Bəllidir 
ki, rəsmi İran tarixşünaslığında ən çox nifrət təlqin edilən moğol-
lar, İrana bədbəxtliklər gətirən əsas amil hesab edilməkdədirlər. 
Təbrizli Əli, türk-tatar və moğolları eyni qövm hesab edir və 
onların qəhrəmanlıqlarla dolu keçmişini, etnoqrafik özəlliklərini 
qürurla təsvir edir. Yazarın oxucusuna və soydaşına verdiyi mesaj 
budur: rəsmi İran tarixşünaslığının iddialarının əksinə, sənin 
iftixar edəcəyin bir milli tarixin vardır; bu tarix İranşünaslığın bir 
hissəsi deyil, ümumtürk tarixinin bir bölümüdür.  

 
Millət nədir? 
 
Təbrizli Əli bütün çoxmillətli dövlətlərdə böyük önəm daşı-

yan millət anlayışına da münasibətini bildirmədən keçə bilməzdi. 
O, milləti təşkil edən ənənəvi ünsürləri (coğrafiya, iqtisadiyyat, 
siyasət, mədəniyyət, habelə qanun və mədəni hüquq birliyi) 
sadaladıqdan sonra onların ölkədən-ölkəyə, yerli şərtlərə görə 
dəyişdiyini qeyd edir: «Milliyyət, hər kimin baxımında və düşün-
cəsində və özünəməxsus olan məram və əqidənin təsiri altında 
olaraq fərq edər. Bu ünsürlərin hamısı olsa belə onlar ölkə əha-
lisini vahid millətə çevirmək üçün yetərli deyildir, çünki «dil və 
ona bağlı olan ədəbiyyat, folklor, adab və rüsum, milli əvatif 
[hisslər] və milli vicdan [şüur] və bunların başında milli fər-
həng»i gözardı etmək mümkün deyildir. Elə buna görə də «Fars 
fərhəngi içində həzm olan qeyrətsiz türklər, bu fərhəngi əlli il 
olaraq zalımanə və istimari bilmədikləri halda və özlərin kamilən 
Farslığa vurub gözdən itənləri də az bir diqqət ilə fars qövmündən 
olmadıqları gözə şarpar. «farslar və türklər arasında bu sahədə 
ciddi fərqlər onların ayrı-ayrı millətlər olmasını şərtləndirir. Təb-
rizli Əli yazır: «Türklər ilə farsların din birliyi, rejim birliyi, coğ-
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rafi birliyi, iqtisad birliyi icbarən olursa da, hərgiz milli hüviyyat 
[kimlik] və milli fərhəng birliyi, milli xüsusiyyat, və milli vicdan 
birliyi olamaz, çünki topraq (coğrafi) və iqtisad və rejim bir ola-
ola milli psixoloji, milli fərhəng və dil və ruhiyyat bir deyil və ola 
da bilməz. Çünki hərəsinin öz-özünə məxsus xasiyyət, dəb, ruhiy-
yat, əxlaq, əsəb və hətta jeni vardır. Budur ki, bütün qövmi xüsu-
siyyatı ayrı-ayrı olan iki millətin toprağı, iqtisadi, rejimi, ictiması 
bir olsa da, ancaq bu iki ayrı-ayrı olan millətləri bir millət edə 
bilməz və son mərhələdə hər ünsür öz əslinə qayıdar».   

 Elmi baxımdan ümumiyyətlə obyektiv olan bu baxış kitabın 
növbəti bölümündə («Milliyyət ilə qövmiyyət fərqi») dolaşdırılır, 
yeni ziddiyyətli fikirlər irəli sürülür. Yazar burada qövm (etnos, 
etnik birlik) anlayışına tərif verərək bildirir ki, «hər qövm başqa 
bir qövmdən ayrı dil, ədəbiyyat, tarix və fərhəngi» ilə fərqlənir. 
Təbrizliyə görə, «İran» kəlməsi bəlli bir qövmə aid deyildir, İran-
da ərəblər, türklər, bəluclar, kürdlər, türkmənlər və farslar yaşa-
yırlar və «bunların cəminə İran milləti və İran dövləti deyirlər. 
Ancaq birisinə (farslara) ev sahibi, başqasına (məsələn, türklərə) 
kirayəçi statusu verilməsini yazar rədd edir, İranı bütün millət-
lərin müştərək vətəni sayır. Göründüyü kimi, Təbrizli Əlinin 
millət və qövm anlayışları, uyğun olaraq «Türk milləti» və «İran 
milləti» anlayışları bir-birinə qarışır və konkret mənasını itirir.  

Yazar, Azərbaycan əhalisini (daha doğrusu onun əksəriyyə-
tini) «Azərbaycanlı», ya «Azəri» adlandırmağın doğru olmadığını 
bildirir: «İran türklərini yalnız Azərbaycan adlı qəfəsdə dustaq 
edənlərin hiyləsin hələlik bütün İranda olan türk qardaşlarımız 
aydınca göz evinə almayıblar və bu gün Rusiyada [SSRİ-də], 
Orupada, İranda bizə türk yerinə Azərbaycanlı adın güc və 
səmacət ilə [israrla] təhmil edənlərin hədəfi budur ki, bizə təlqin 
eləsinlər ki, türk fəqət Azərbaycanda ola bilər, yalnız o yerdə olan 
zaman hələ türk yox, bəlkə azəri adın ala bilər». Kitabın başqa bir 
yerində yenidən bu mövzuya qayıdan Təbrizli Əli içi yana-yana 
yazır: «Özgələri bizə türk deməkdən çəkinmirlər, vəli özümüzün-
külər cin bismillahdan qorxan kimi üşünürlər, çünki ya özlərinə 
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etimad nəfsləri yoxdur və ya başqa yerlərdən dəstur və ya diktə 
belədir. «Yazarın bu dəyərli qeydlərinə onu da əlavə edək ki, türk 
etnoniminin unutdurulmasına çalışmaq Quzeydə olduğu kimi 
Güneydə də etnosun milli şüurunu qarışdırmaq, onu keçmişindən, 
türk dünyasından qopardıb yalqızlaşdırmaq, beləliklə assimil-
yasiya prosesinə yol açmaq məqsədi daşımış və daşımaqdadır.  

Təbrizli Əlinin bu kitabda üstündə durduğu əsas ideyalardan 
birisi də milli şüura sahib soydaşlarını keçmiş siyasi təcrübələr-
dən dərs almağa səsləməkdir.  

 
Siyasi fədakarlıq, milli biganəlik  
 
Yuxarıda deyildiyi kimi, Təbrizli Əlini bu kitabı yazmağa 

vadar edən səbəblərdən birisi soydaşlarının dəbdə olan ideolo-
giyalara aludəçiliyi və öz milli problemlərini unutmasıdır. Yazar 
bununla belə sağ, ya sol partiyaların fəaliyyətinə qatılmamaq kimi 
bir tələb irəli sürmür: «Hər kim hər nə əqidə və məzhəbdə və hər 
yolda olmağa muxtardır və bir kimsənin haqqı yoxdur ki, filan 
məram və filan əqidə adına sxolastik dövrəsində olan kilisa 
istibdadın yenidən qursun. «Ancaq «əqidələr, məsləklər və qanun-
lar millətin xidmətindədir, nə ki milliyyət məramların və qa-
nunların xidmətində. «Məhz bu aludəçilik və milli şüurun olma-
ması səbəbindən yüzillərlə İran türklüyü millətlər yarışında uduz-
maqdadır. Təbrizli Əli haray çəkir: Bu qədər faciələrdən sonra heç 
olmasa indi tarixi təcrübəmizdən və səhvlərimizdən dərs alaq! 

Təbrizli Əliyə görə, məhz milli şüurun olmaması üzündən 
inqilablar və qiyamlar dövründə millət olaraq çox səhvlərimiz ol-
du. «Məşrutə dövründə öz əlimizlə türk törəsi olan Qacarı yıxdıq, 
habelə firqədə milli adla üzərimizə rus qiyafəsində Kommunistlər 
çıxdı və sonra ruslar bizim üstümüzdə Amerikalılar müamilə 
edib, bizi köhnə düşmənimizin əlinə tapşırdılar. Təbrizli başqa bir 
ifadəsi ilə məsələnin dramatikliyini gözəl ifadə edir: «Məşrutiy-
yətdə biz yorğa getdik, onlar mindilər, hizblərdə və ittihadiy-
yələrdə bizlər əza olduq, onlar rüəsa».  
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Türkçü şairin mövzuları  
 
Təbrizli Əli, tarixi və siyasi əsərlərində olduğu kimi bədii 

yaradıcılığında da türkçüdür, türklüyün haqqını qorumağı özünə 
vəzifə bilir. Onun Türkiyəli Türklərə həsr etdiyi «Türkiyə mil-
ləti» şeiri böyük sevgi ilə yazılıb. Şeirdə Mustafa Kamal Atatürk 
yad olunur, onun xidmətləri qeyd olunur: 

 

Ucaltdı türkləri Kamal Atatürk,  
Qoymadı qəflətdə daha yata türk,  
Yeridir, ucaya yenə çata türk,  
Yarana birliklə gözəl səadət,  
Ey Türkiyə milləti, ey qəhrəman millət!  

 

Şair eyni soykökdən, azacıq fərqlə eyni dilə, kültürə malik 
iki qardaş xalqı birliyə, ülfətə səsləyir: 

 

Ürəyimiz birdir, birdir sözümüz,  
Yaxından görüşmək istər gözümüz,  
Bir fikir etməliyik indi özümüz,  
Çoxalsın ortada günbəgün ülfət,  
Ey Türkiyə milləti, ey qəhrəman millət!  

 

Çox diqqətçəkicidir ki, Təbrizli Əli o dövrdə bizdə bir çox-
larının bilmədiyi gizlin mətləblərə də toxunur. 1918-ci ilin sent-
yabrında Bakının qurtuluşunu, bu sıradan qəhrəman Türk Ordu-
sunun Bakını bolşevik və daşnaqlardan azad etməsini xatırladır: 

 

Təkcə yollamır salam Təbrizi,  
Bəlkə, bütün ellər yad edir sizi,  
Bakıda siz idiz qurtaran bizi,  
Ölümdən, zillətdən göstərən qeyrət,  
Ey Türkiyə milləti, ey qəhrəman millət! 

 

Təbrizli Əli «Ərdəbil» şeirində Səfəvilər dövründə dövlətin 
paytaxtı olmuş, İranı dünyaya tanıtdırmış, Azərbaycanın fəxri 
şəhəri Ərdəbili anır. Onun indi gözdən iraq salınmasına kədərlənir: 
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İndi bilməm nə oldu ki, gözdən, nəzərdən düsmüsən 
Olmusan itgin bu İran içrə, viran Ərdəbil.  
Sən idin çesmi çırağı ölkənin ey şəhrimiz,  
Fəxr edərdi sən ilə Azərbaycan, Ərdəbil.  

 
Türkçü şair «Ərdəbil» şeirində eyni soykökə, azacıq fərqləri 

olan dilə, ortaq abidələrə malik olan Türk xalqlarını birliyə və 
birləşməyə səsləyir:  

 
Birləşə Türkiyə və dünyada hər nə türk var 
Qırğızistan u bu Türk ü Özbəkistan Ərdəbil! 
Ölmərəm görsəm ki, olmuş cümlə bu millətləri,  
Bir-birinə mehriban u can u canan Ərdəbil!  
 
Cənubi Azərbaycanın istedadlı şairi, təqib və təzyiqlərə 

baxmayaraq əsərlərini ancaq ana dilində yazan Səhəndin ölümün-
dən bərk təsirlənərək ona «Səhənd üçün» şeirini ithaf edir.  

 
Bir yas boyunca gördü Səhənd öz dilin əsir,  
Qeyrətdən öldü, ölməmiş ancaq, inan bizə.  
Zülmətdə sürdü gün, günəşə qaldı nisgili,  
Ancaq, günəş doğunca o, batdı, fəqan bizə.  
 
Varlığı boyunca çəkdi acı-ağrılı şaxtasın qışın,  
Öldü bahar olunca özü, bir xəzan bizə.  
 
Təbrizli Əli şeirlərində, özəlliklə qəzəllərində çox sadə və 

axarlı bir dildə siyasi və milli mövzulara toxunur və bütün millət 
düşmənlərini tənqid atəşinə tutur. O, gəncləri dövrün ötəri siyasi 
oyunlarına uymamağa, gözüaçıq olmağa səsləyir. Elə ona görə də 
dəfələrlə Şah quldurlarının işgəncəsinə məruz qalır.  

Sağlığında «Dil və ədəbiyyat» kitabı və digər kitabları ilə ya-
naşı, «Qud Amuz» adında türkcə-farsca bir lüğət kitabı da çap 
olunur. Ancaq «Göz yaşları» adlı əsəri hələ də əlyazma halın-
dadır. 
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Son söz yerinə 
 
Biz Təbrizli Əlini belə oxuduq, belə dəyərləndirdik. Şayəd 

kimlərsə, özəlliklə fars kültür orbitində vurnuxanlar onu irqçi 
sayacaq ki, doğru deyil. Önəmli olanı odur ki, bugünkü nəsil Gü-
neydə türk millətçiliyinin bu möhtəşəm nümayəndəsini düzgün 
dərk edib, ustad Təbrizli Əliyə rəhmət diləyir və Təbrizdə, Urmu-
da, Zənganda, Ərdəbildə, Tehranda «Haray, haray, mən Tür-
kəm!» hayqırır.  

 
«Böyüklərimiz» kitabı. «Nurlar» Nəşriyyat-Poliqrafiya 

Mərkəzi, Bakı, 2014.s 425-437 
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Postkolonial ədəbiyyatın dissedent yazarı 
 

Təbrizin ulduzlarla dolğun göyünü də  
söküb atdılar arabanın üstünə 

Minlərcə parlayan təbrizli göz  
arabanın üstündən hayqırırdı: 

apardılar, bizi apardılar! 
 
 
Rza Bərahəni İranda Avropa tipli ədəbi tənqidin banisidir və 

buna görə «İran ədəbi tənqidinin atası» kimi tanınır. Eyni za-
manda o, İranda modern və postmodern ədəbiyyatın öncüllərin-
dəndir. 

Rza Bərahəni 1935-ci ildə dekabr ayının 12-də (21 azərdə) 
Təbrizdə doğulub. Təbriz Universitetinin İngilis dili və ədəbiyyatı 
fakültəsini bitirmiş, İstanbul Universitetində isə ingilis ədəbiyyat 
üzrə doktorluq müdafiə edib. İrana qayıtdıqdan sonra hərbi 
xidmətdə olur, Tehran Universitetində çalışır. Oxuduğu ibtidai 
məktəbin bir ilində- 1945-46-cı illərdə S.C.Pişəvərinin qurduğu 
Demokratik Hökumət illərində təhsilini ana dilində alır. Təəssüf 
ki, az keçmir İranın zorakı basqısı, eləcə də xarici qüvvələrin təz-
yiqi ilə bu hökumət devrilir. Son nəticədə isə ölkədə Azərbaycan 
dili və mədəniyyəti yasaq olunur. Hələ erkən yaşlarından yazı-
pozuya, ədəbiyyata daha çox marağı olan R. Bərahəni əsərlərini 
farsca yazmaq məcburiyyətində qalıb, «hakim dilə hakim olma» 
yolunu tutur. . «4-cü sinfə başlayanda gördüm ki, ilk dəfə olaraq 
evdə danışdığım dillə məktəbdə oxuduğum dil arasında heç bir 
fərq yoxdur. Buna görə həmin bir il ərzində, öz-özümə yad olmaq 
kimi hiss keçirmədim. Lakin sonra Tehran ordusu gəldi və yeni-
dən məktəbdə dil fars dili oldu». - deyə o xatırlayır. O zaman tə-
ləbələr təhsillərinə davam etmək üçün ikinci dil kimi ancaq 
ingilis dilini seçə bilirdilə R.Rza Bərahəni universitetdə ingilis 
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dili və ədəbiyyatı sahəsində təhsil alır. Ondan universitetdə də 
ikinci dil seçmək tələb olunur və o, fransız dilini seçir. İndi 75 
yaşlı yazıçı deyir ki, görünür o zamanda ikinci, ya da üçüncü 
dildən məqsəd türk dili deyilmiş. Rza Bərahəni anadilində təhsil 
imkanından məhrum olmaq hesabına başqa dilləri öyrəndiyini 
xatırlayaraq deyir ki, «Beləliklə, mən bir neçə dil bilən bir adam 
oldum.  

 
25 yaşlı poliqlot üçün dil getdikcə siyasi anlama çevrilirdi 
 
Orta məktəbdən başlayaraq Bərahəni fars, ərəb, ali məktəbdə 

ingilis, fransız dillərini öyrənmiş, yanaşı olaraq latın və yunan 
dillərini də mənimsəmişdi. İstanbul universitetini bitirən zaman o 
artıq 5-6 dil bilirdi. Mütaliəyə çox vaxt ayırır, tərcümə ilə məşğul 
olurdu.  

Dil onun üçün getdikcə bir siyasi anlama çevrilirdi. Və fikir-
ləşirdi ki, öz ana dilini necə müdafiə edə bilər. 24-25 yaşlarında 
olarkən onu məşğul edən bu fikir onu ömrü boyu rahat burax-
madı.  

Hələ şah dövründə yazar həmkarları - Qulamhüseyn Səidi, 
Cəlal Aləhməd, Əhməd Şamlu və başqaları ilə İran Yazıçılar 
Birliyini təsis edir. Yeddi ilə yaxın İranda çox önəmli sayılan bir 
ədəbiyyat dərgisinin sorunlusu olur.  

Rza Bərahəni şah dövründə solçu fikirlərinə görə həbs olu-
nur. 1973-cü ildə Rza şahın Savak idarəsi tərəfindən həbs olunub 
üç aydan artıq işgəncələrə məruz qalır. Orada «Zillullah»ı («Alla-
hın kölgəsi»-şah özünü belə adlandırırdı) - zindan şeirlərini yazır, 
şeir ingiliscəyə də tərcümə edilir. Ardınca zindanda baş verənlərə 
dair bir kitab yazır.  

İnqilabdan öncə ABŞ-a dəvət edilib, İndiana və Baltimor 
universitetlərində ingilis dili və tətbiqi ədəbiyyatından dərs deyib, 
professor kimi işləyib. 1968-ci ildə yazdığı «İnsanlıq tarixi» kita-
bının İranda çap olunmasına icazə verməyiblər. Sonra E.L.Dok-
trorov adlı bir amerikalı yazıçı kitaba aid böyük bir məqalə ilə çı-
xış edərək, onu ingilisdilli topluma təqdim edib.  
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1979-cu il inqilabından sonra başqa müxaliflərlə birlikdə 
Therana qayıdır. Tehran Universtetində yenə professor köməkçisi 
kimi çalışır. Yazdığı «Hakim və məhkum kültür» məqaləsinə və 
senzuraya etiraz etdiyinə görə təqib və işgənclərə məruz qalır. 
Yazı İranda yaşayan türklərin, o cümlədən fars olmayan başqa 
etnik qrupların milli-mədəni haqları ilə bağlı idi. O, İranda İslam 
İnqilabından sonra da həbs olunub və edam olunmaqdan son anda 
xilas ola bilir. Ədəbi fəaliyyətlərini davam etdirən yazıçı artıq 
İranda qala bilməyəcəyini başa düşərək, ölkəni tərk edir. .  

Kanada «Pen Klub»unun 2001-2003-cü illərdə sədri Sərbəst 
buraxıldıqdan sonra yenidən universitetdə dərs deməyə başlasa 
da, işləməsinə əngəllər törədilir. Yenidən Amerikaya mühacirət 
etməyə məcbur olur. Nyu-york, Austin, Utah, Baltimor, York və 
Toronto universitetlərində ədəbiyyatla bağlı dərslər verir. Kanada 
«Pen Klub»unun 2001-2003-cü illərdə sədri olur 

Şair, yazıçı, publisist Rza Bərahəni artıq 13 ildir ki, Kanada-
nın Toronto şəhərində yaşayır, universitet tələbələrinə müqayisəli 
ədəbiyyatdan dərs deyir. Rza Bərahəni fars və inglis dillərində 
nəşr olunmuş «Misdə qızıl» (tənqid, 3 cilddə),«Taclı hannibal-
lar», «Allahın kölgəsi» (şeirlər toplusu) «Yurdumun insanları» 
(roman, 2 cilddə),«Azadə xanım» (roman) «İlyas bəy Nyu-york-
da» (roman) və s. bu kimi 20-dən çox romanın, 30-a yaxın şeir 
toplusunun və digər müxtəlif janrlarda yazılmış və sayı 60-ı aşan 
əsərin müəllifidir. «Gənc Ayazın cəhənnəm fəsilləri»ingilis və 
fransız dillərinə tərcümə edilib. Şekspir, Kundera, Mandelştam, 
Andrik, Fanon kimi ünlü yazarların əsərlərini farscaya çevirib.  

«Yurdumun insanları»əsəri yazıçının doğulub boya başa 
çatdığı Təbriz şəhərinə həsr olunub. Yazıçı əsərdə Təbrizin tarixi, 
mədəniyyəti, orada yaşayanların özəl xüsusiyyətləri, xarakterləri, 
məşğulluq sahələri və s. qələmə alıb.  

Onun digər əsəri isə «İnsanlıq tarixi» essesidir. Esseni 
yazıçının mövcud rejimə etiraz jesti kimi qəbul etmək olar. 
Əsərdə təsvir olunanlar haqda təsəvvür əldə etmək üçün bir səhnə 
kifayətdir; qaranlıq gecə, dəhşətli burulğan, dalğaların qorxusu… 
Sahildəki seyrçilər həmin dənizdəkilərin nələr çəkdiyini haradan 
bilsinlər? Əsərin qayəsində bu ritorik sual durur.  
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Nüfuzlu «Nyu York tayms» qəzetinin 32 il öncə onun  
haqda yazdıqlarından… 
 
Amerikada çıxan «NyuYork tayms»qəzetinin hələ 1977-cü 

ildə çıxan 20 iyun sayında Rza Bərahəninin «Taclı hanniballar» 
əsəri haqda qəzetin əməkdaşı Jon Leonardın geniş yazısı çap 
olunub. Yazıda kitaba ön söz yazmış E.L.Doktorovun əsərə 
yüksək qiymət verməsidən bəhs olunur. İrandakı şah rejimi za-
manı gizli polis xəfiyyəsinin – SAVAK-ın cinayətlərinin izinə 
düşən əsər müəllifinin özü bir zamanlar SAVAK-ın təcridxa-
nasında keçirdiyi hissləri və şahidi olduğu olayları qələmə alı-
mışdı. E.L.Doktorov yazırdı: 

«O bizə dırnaqları dartan kəlbətindən, elektrik cərəyanının 
cinsi orqanlara gondərilməsindən, həmçinin məhbusların pis 
vəziyyətdə olub, durub və yaxud uzana bilməyəcəyindən danışıb 
təsvir edir. Düzdür, bu movzunun balaca bir hissəsidir. Burada 
metaforanin imkanlarında da limit var. Bu movzunun həyatda 
olumun dərəcələri ilə də birbaşa əlaqəsi var». 

E.L.Doktorov daha sonra qeyd edir ki, onun kitabında-kılara, 
yəni bir növ SAVAK terroruna aid olan sənədlərə nəzər salanda, 
həbsana xatirələrini, ona verilən işgəncələrin xulasəsini görürük. 

«Nyu York tayms» qəzetində gedən yazının sonluğundan; 
Rza Bərahəni indiki zamanda 3-4 dildə yazır. Fransız dilini 
saymaq şərti ilə. Onun birinci dili türk, yəni öz doğma Azər-
baycan dilidir. O zamanlar şah belə bir fərman qəbul etmişdi ki, 
bütün yazılar şahin danışdığı dildə olmalıdı. İndi onun ən çox 
işlətdiyi dil ingilis dilidir.  

 
Postkolonial ədəbiyyatın dissedent yazarı 
 
Dünyanın bir çox yerlərində işlənən bir ədəbi termin var. 

Postkolonial (müstəmləkədən sonrakı) ədəbiyyat. Və əslində bu 
sözün ədəbi-bədii irsinin əksəriyyəti farsca olan Cənubi Azərbay-
can ədəbiyyatına aidiyyatı var. İranın tanınmış tənqidçi alim-
lərindən Cəlal Aləhmədin söylədiyi kimi, əsil müstəmləkə olmasa 
da, «mədəni müstəmləkə» olan Cənubi Azərbaycan. Bərahəni 
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kimi yazarlar müəyyən yolla bu «mədəni müstəmləkəçiliyə» qarşı 
çıxır, buna öz etirazlarını bildirirlər. Və bu protesti əsərlərindəki 
surətlərin geopolitik məkanlarını, onların yaşantılarını, müca-
dilələrini, ölüm-dirim savaşlarını, keçirdikləri hiss, duyğularını 
göstərməklə ifadə edirlər. Bu elə bir ədəbiyyatdır ki, müstəm-
ləkəçiliklə mübarizə aparır. 

Xatırladaq ki, Azərbaycan türkləri İranda baş verən azadlıq 
hərəkatlarının həmişə ön cərgəsində olublar. XIX əsrin sonla-
rındakı xalq hərəkatlarından tutmuş, 1978-79-cu illər İran inqi-
labına , lap elə bu günə qədər.  

Və bu artıq qaçılmaz bir prosesə çevrilib. Bu məsələ öz 
həllini tapmayınca həmişə davam edəcək. Nə qədər ki, millətlərin 
hüquq bərabərliyi təmin olunmayıb, nə qədər ki, millətlər de-
mokratik şəkildə öz işlərini idarə edə bilmirlər, bu proses davam 
edəcək. R.Bərahəni müsahibələrindən birində bu barədə fikrini 
belə açıqlayıb;», biz fars dilinə xidmət etmək məcburiyyətində 
qalmışıq, əslində bizi elə vəziyyətə salıblar ki, biz öz dilimizə 
xəyanət etmişik. Nəyə görə mən, bir Azərbaycan ziyalısı 70 
yaşımda belə bir hiss keçirməliyəm?! Bizim dilimizi əlimizdən 
alıblar, mən istəmərəm ki, məndən alınan haqq başqalarından da 
alınsın. Biz qoymamalıyıq ki, bizdən sonra gələnləri dildən 
məhrum etsinlər. « Bərahəni iranlılar arasında bir azərbaycanlı və 
radikal siyasətçi kimi tanınmışdır. 40-50 il milli demokratik 
haqlar üzərində çalışmışan Bərahəni dil azadlığı, senzura ilə 
mübarizə, qadınların kişilərlə bərabər haqlara sahib olma məsə-
ləsi əsas məqsədlərindən və məsləklərindən olub.  

Dr. Bərahəninin romanları, şeirləri və digər əsərlərində hə-
mişə Azərbaycan mövzusuna geniş yer verilir. Bu əsərlərdə azər-
baycanlı obrazı və Azərbaycanın təbiəti canlandırılıR.Rza Bəra-
həni yazdığı əsərlərində bəzən bir neçə səhifəni, bəzən şeir par-
çalarını, bəzən də müəyyən məqamları (məs. yuxugörmələri) 
türkcə verir. Romanlarındakı bütün sürətlər demək olar ki, 
azərbaycanlıdır, istər Təbrizdə, Tehranda yaşasın, istərsə də Nyu-
yorkda. Ana dili onun damarlarında axan qanı, bədəninin bir 
parçası olub. Bərahəninin təbirincə desək, ana dilində yazmaq 
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əvəzinə bu dili yeyib (Orta məktəbdə oxuyarkən divar qəzetini 
türkcə yazıb hazırladığına görə cəzalandırmış, qəzetin kağızını 
«yeməyə» məcbur etmişdilər – P.M). 

 
Fransa mətbuatında onun əsərləri haqqında  
yazılan fikirlər  
 
Rza Bərahəninin üç əsəri fars dilindən fransız dilinə tərcümə 

edilib və «Fayar» nəşriyyatında çapdan çıxıb. Fransa mətbuatında 
onun əsərləri haqqında yazılan fikirləri bilmək maraqlı olardı. 
Onlardan biri ilə tanış olaq; «Tyerry Bodarın NyuYorkda Bəra-
həni haqqında müsbət rəyləri bizdə onunla tanış olmaq istəyi 
oyatdı. Bərahəninin aləminə qədəm basan oradan təəsüratsız 
çıxmır...  

Bərahəni kifayət qədər dəhşətli, bəzən dözülməz zorakılıq-
ları təsvir edir və burada emosiya heç vaxt intellektdən uzaq-
laşmır: yazıçı daima intuisiya və refleks arasında olur. Bərahəni 
kifayət qədər sürətlə mürəkkəb fikirləri ifadə edir, onları 
hadisələrə çevirir. Onun aydın təxəyyülü var, burada bəzi XX əsr 
referentləri sufizmin və ya üç monoteizmin yaran-amasında rol 
oynamış, qəddarlıqla nəzərə çatdırılan bir sıra fikirlərlə rast-
laşırlar. Bərahəni hadisəni parçalayır, o, hissələrə bölmə ifadəsini 
həm konsepsiya, həm də metod mənasında işlədir. Bu Qeskes 
ananın, qadının sifətini parçalayır və eyni zamanda ana dili mə-
sələsini qoyu R.Rza Bərahəni özü səhnədə olur, onun əhatəsi 
aktyorlara onu izləməyə və improvizasiyaya böyük imkan 
yaradır».  

Dr.Rza Bərahəninin kitablarının böyük hissəsi İranda çap 
olunub. Onun əsərlərinin bir hissəsi (3500 səhifə) fransız dilində 
nəşr edilib. Bundan əlavə, yazıçının əsərləri əsasında 7-8 pyes 
yazılıb və tamaşaya qoyulub. Şah dövrü onun bir neçə kitabı 
ABŞ-ın Nyu York şəhərində çap olunub.  

Dr. Bərahəni hazırda Kanadanın Toronto şəhərində yaşayır 
və York Universitetində müasir ədəbiyyat və ədəbi tənqiddən 
dərs deyir.  
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Dr.Rza Bərahəni «Kanada İran azərbaycanlılarının Dil və 
Ədəbiyyat Cəmiyyəti»nin təsisçilərindəndir və bir neçə il cəmiy-
yətin sədri vəzifəsini yerinə yetirib. Son illər isə Cənubi Azər-
baycandan olan və mühacirətdə yaşayan ziyalıların «Surgundə 
Cənubi Azərbaycan qələm əncüməni»nin əsas yaradıcılarından 
biri olmaqla bərabər, bu qurumun fəxri başqanı seçilmişdir. Əsər-
ləri ingilis, fransız, alman, rus, ərəb, türk, ispan, isveç və b. dil-
lərə tərcümə edilib. İngiliscə orijinal əsərləri var. Bir çox əsərləri 
Markes, Nabokov, Oktavio Paz, Nazim Hikmət, Borxes, Şimborska 
kimi böyük dünya yazarları ilə eyni antologiyalarda yer alıb. 
«Nyu York tayms», «Vaşinqton Post», «Fiqaro», «Mond», 
«Taym» kimi nüfuzlu beynəlxalq nəşrlərdə haqqında yazılar dərc 
olunub. Ədəbi fəaliyyəti və insan haqları uğrunda mübarizəsinə 
görə bir çox beynəlxalq mükafatlar alıb. Dəfələrlə ədəbiyyat üzrə 
Nobel mükafatına təqdim olunub.  

 
Türkiyədə «Kelebeklere»adlı şeir toplusu yaxın  
illərdə çapdan çıxıb 
 
Məlum səbəblərə görə əsərlərini doğma dilində yaza bilmə-

yib. Amma bəzən onu içdən duyğulandıran, onu mütəəssir edən 
həyat anlarını ana dilində yazıb. Yaxın dostu və həmyerlisi Qu-
lamrza Saidiyə həsr etdiyi hüznlü şeir də bu qəbilədəndir. Şeiri 
sizə təqdim edirik 

 
Rza Bərahəni 
Qulamhüseyün Saidiyə. . .  
Söküldü yerindən qarmaladılar qapını,  
atdılar bir araba üstünə apardılar.  
Hurut-hurut baxır qapı boşluğun 
günəş altında susayıb ləhləyir yalnız, itkin.  
 
Otaqları apardılar 
yalnız qalıbdır sınıq camlar,  
boş divarlar 
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bir də uduzmuş pəncərələr.  
Göz görə-görə evimizi də apardılar 
 
İndisə duyğularımız, düşən arılar kimi 
bir-bir itkin pətəklərini axtarırlar.  
Sonra Savalana gəldikcə,  
biz uşaqlar dağın ətəyində 
əl-ələ verib seyr edirdik.  
Bizi saymadan işlərinə başlamışdılar.  
bitirdilər ləhləyə-ləhləyə,  
Savalanı da qarmaladılar,  
arabanın üstünə atdılar.  
 
Təbrizin ulduzlarla dolğun göyünü də  
söküb atdılar arabanın üstünə 
Minlərcə parlayan təbrizli göz  
arabanın üstündən hayqırırdı: 
apardılar, bizi apardılar! 
 
Təbriz kəndinin çiçəkləri 
ağlayırdılar,  
öndəki Ərki də atdılar araba üstünə,  
indisə günəşin sorağın alırıq kor qarılardan! 
sən isə yoxsan! 
nədən ki gəlib səni də araba üstünə atdılar, apardılar 
Sənsiz bu torpaq dünyada neylərdik biz?! 
yuxuda da zamanın uzaqlarından 
yüz minlərcə arabanın hay-küyünü eşidirdik 
gəlirdilər , bizi də aparırdılar. 

 
«Ulu Çinar»jurnalı, B. №1, 2010 
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«Azad ruh» və təmənnasız məhəbbət arayan şair 
 

Qərbin bir gözü Şərqdədi  
O zamanda, indi də; 
Qədim fikir ocaqları ...  
Nə yazıq ki,  
İndi Qərbdə yandırılır 

 
Son iyirmi ildə Guney Azərbayan şeirində inqilabın sosial və 

mənəvi təsiri ilə baş vermiş məzmun yenilikləri formaya, lirika-
nın ifadə imkanlarına da təsirsiz qalmamışdır. Poeziyada klassik 
şeir ənənələri ilə yanaşı, müasir dünya poetik fikri zəminində də 
nümunələr yaranmışdır. Bu gün bir çox cənublu şairlərin əsərləri 
xalqın ən vacib mənəvi qayğılarını əks etdirir. Ancaq ifadə baxı-
mından lirik əһval-ruһiyyənin bədii təsviri, sənətkarlıq fərdiyyəti, 
üslub əlvanlığı dərһal nəzərə çarpır. Bu iki ədəbi təsirlə baş verir. 
Bir tərəfdən Quzey Azərbaycan poetik təcrübəsi, digər tərəfdən 
Avropa şeirinin üslubları bu gün Guneydə poetik üslubların 
formalaşmasının əsas qaynaqlarıdır.  

Qulamrza Səbri Təbrizi də yeni poetik üsluba meyil edən 
şairlərdəndir. Böyük Britaniyanın Edinburq Universitetinin pro-
fessoru, tanınmış alim Q.S.Təbrizi һəm də gözəl müşaһidə qabi-
liyyətinə malik һəssas şairdir. Son illər onun Bakıda üç şeir kitabı 
çapdan çıxmışdır. Onun «Mənim iki dünyam» (kitaba şairin in-
giliscə şeirləri də daxil edilib),«Fikir dalğaları», «Həyat fəlsəfəsi» 
adlanan kitablardakı şeirlərində yaradıcılıq axtarışları dediyimiz 
һər iki saһəni əһatə edir.  

Əsrin əvvəllərindən bu yana Təbrizdə baş verən inqilablar 
şairi çox düşündürür. Bu inqilablardan ikisinin şair şəxsən 
yaxından şaһidi olur. Seyid Cəfər Pişəvəri һərəkatı onun uşaqlıq, 
İslam inqilabı isə kamillik dövrünə təsadüf edir. S. C. Pişəvərinin 
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başçılığı ilə olan Xalq һərəkatında 12 yaşlı uşağın gözləri qarşı-
sında yüzlərlə mücaһidin azadlıq yolunda axıtdığı qan onun 
yaddaşına һəmişəlik һopur. Sonuncu İslam inqilabı baş verəndə o 
qürbətdə yaşasa da, Vətənə dönüb görüb müşaһidə etdiklərini 
güllə yağışları altında kameraya köçürür.  

Şair һəmişə inqilablar beşiyi olmuş Təbrizin һər gələn 
baһarını qiyama bənzədir: 

 
Baһar Təbrizin qiyamıdı,  
Əsarət yuxusundan diksinişidi  
Azadlıq eşqidi («Təbrizin bağları»). 

 
Yaddaqalan poetik ümumiləşdirmədir: Baһar-qiyam. Bir-bi-

rinəəks olan bu ifadələr mətndə orijinal poetik mənzərə yaradır: 
Q.Təbrizinin şeirlərində ömür yoluna keçənlərə qayıdış һə-

yatın poetik şərһinəverilir. Xatirələr, anımlar lirik-fəlsəfi məzmun 
alır: 

 
Gilas ağacını gördüm,  
Uşaqlığım düşdü yadıma...  
Meyvələrin dərdim,  
Söküldü xatirələrim  
Töküldü xatirələrim («Gilas ağacı»)  

 
Uzun müddət Vətəndən çox uzaqlarda, qürbətdə yaşayan və 

bir gün Vətənin bu tayını seyrə çıxan şairə Nabranda dəniz 
saһilindəki dalğa və qasırğalara sinə gərən tənһa bir ağac ona 
gəncliyini xatırladır: 

 
Gətirir xatirimə qürbət təkliyini  
Vətənsiz keçən gəncliyi («Nabran xatirəsi»)  

 
Q.Təbrizinin şeirlərində assoativ süjetə, xatirələr düzümünə 

geniş yer verilir: O, şeirlərində təbiət һadisələrini poetik ideya-
sına tabe edir. Lirik-fəlsəfi bir dildə danışır. Onun duyğular 
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dünyasında xatirələr, dərin insani kədər, ömrün acılı-şirinli gün-
ləri һaqqında poetik mülaһizələr bir-birini əvəz edir:  

 
Girdimanın nəğməsi uyudur adamı,  
İllərin yuxusundan oyadır adamı  
Qəm-qüssədən soyudur adamı («Laһıc»)  

 
Təbrizinin şeirlərindəki daxili narazılıq, şairin vətəndaşlıq 

duyumundan, һəm də dünyaya kövrək münasibətindən, xalqına 
yanımcıllığından irəli gəlir. İçəri şəһərdə min ilin abidələri sö-
küləndə şair һəyəcan keçirir. Dağıdılan daşlar sanki dilə gəlib daş 
ürəkli insanları oyanmağa çağırır: 

 
Və söküldükcə, dağıldıqca 
Düşür tariximizin başına («Cəngəllik azadlığı»)  

 
Azərbaycan istiqlaliyyət qazandığdan sonra xalqın iqtisadi 

və sosial saһədəki problemlərinə qarşı şair biganəqala bilmir: 
 

İşsizlik insanı içəridən yeyən 
Gizli bir mərəzdi («İş və insan»)  

 
İki taylı Vətənin uğurlarına qazandıqlarına sevinən, açıl-

mayan düyünlərini, itirdiklərini özünə dərd edən şair Azərbayanın 
bugünkü durumundan yazır. Qarabağ dərdi şairin sağalmaz yara-
sına çevrilir. O, laçınlı uşağın dilindən eşitdiyi Qarabağ gerçək-
liyindən yazır: 

 
Atam, qardaşlarım döyüşürdü  
Düşmən cürət eləmirdi  
Ayaq bassın Laçın torpağına… 
Amma bir gün  
Hərbçilərimizin gəlişiylə 
Hər şey dəyişdi 
… Özləri tərk etdilər,  
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atdılar Laçını 
Satdılar Laçını («Laçınlı uşağın dilindən»)  

 
Dişarıdan düşmən һiyləsinin, içindən isə satqınların qurbanı 

olub basılan Vətənin dərdi şairi kövrəldir: 
 

Kaş sənə bir şey olmasın deyə 
İçini yeyən qurdlara yem olaydım («Məmləkətim, 
Məmləkətim»)  

 
Şairəgörə nifrətin də müqəddəsi olur: 
 

Düşmənə, torpağı yadlara satanlara  
Vətəni dar gündə atanlara 
Bəslənən nifrət müqəddəsdi, müqəddəs («Müqəddəs 
nifrət»)  

 
Şair zamanın qayğı və ziddiyyətlərinə çevik müdaxilə edib 

dövrünün aparıcı ictimai rəyini ifadə etməyə səy göstərir:  
 

Ölkədə söz çox, əməl yox 
Xalqı əməl yerinə 
Sözlə oynadırlar («Söz vəəməl»)  

 
Onun poetik qənaətlərinin öz fəlsəfi məntiqi var. Aşağıdakı 

şeirində o üzünü yer üzündəən ali şüura malik olan insana tutur: 
 

İnsanlıq düşməndir bütləşdirməyə 
Solçuluqdu ümidi bir nəfərə bağlamaq  
Sonra da ona peyğəmbər gözüylə baxmaq  
Yalvarmaq, nicat ummaq 
Özünə büt yaratmaq («Peyğəmbərlik əsri keçib»)  

 
Şair çağdaş dövrümüzdə din pərdəsi altında insanlığa, bəşə-

riyyətə zidd olan əməllərə qarşı çıxır: 
 

İslam qalıb bir yana 
Din qalıb bir yana 
Atılıb məzһəbilik ortalığa 
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Məzһəb toru olubdu - şikar toru 
Ovlamağa, aldatmağa («Məzһəb toru»)  

 
Şair bu problemin maһiyyətinə varıb onu tam çılpaqlığı ilə 

göstərə bilir:  
 

Cumublar dünya malına,  
Qaldırıblar ruһaniyyət bayrağıını («İran»)  

 
O, dini, məzһəbi dərindən dərk etmək ücün şairləri, filosof-

ları oxumağı tövsiyyə edir: 
 

İstəyirsənsə bir məzһəbi tanıyasan… 
Oxu şairləri, filosofları 
Anla Nəsimikimi islamı,  
Anla xristianlığı Bleyk kimi 

 
Şairi siyasi oyunların, sosial ədalətsizliyin insanın taleyində 

və mənəviyyatında açdığı yaralar çox düşündürür. O, bu ağrıları 
öz poetik üslubuna məxsus bir tərzdə ifadə edir: şairin ruһunu 
qəbrə sallıb, qanundan divar һörüb, məzһəblərə qul edirlər. O, isə 
buna etiraz səsini ucaldır: 

 
Uçurun bu daşları 
İnsan ruһu qəbrə sığışmaz - deyir («İnsan»). 

 
Azad insan ruһu onu ox düşündürdüyündən şeirlərində bu 

mövzuya müxtəlif yönlərdən yanaşır, yaponiyalı dostuna olan 
münasibətini belə ifadə edir 

 
Dilimiz də ayrıdı, dinimiz də irqimiz də 
Amma doğmadı ruһlarımız («Knikoya, Tokio»)  
Şair üsyan edib dönə-dönə«ruһ azadlığı»na qayıdır: 
Çılpaq doğulmuşam 
Çılpaq da öləcəyəm 



_________________  Cənubi Azərbaycan: ədəbi şəxsiyyətlər, portretlər 
 

175 

...Buraxın mənim çılpaq ruһumu 
Azad edin tələlərdən («Dünya»)  

 

Bəşər tarixində nadir xalqların taleyinə nəsib olmuş ikiyə 
parçalanma əsr yarımdan çoxdur ki, Azərbaycan xalqını ciddi 
sinaqlara çə kir: bu һal daim şairin ürəyini ağrıdır: 

Necə bir Vətənə iki deyəsən («Bütöv Azərbayan»)  
Bu tarixi ədalətsizlik azmış kimi onun o biri saһildəki 

Vətənin də ana dilini unudulmaq təһlükəsi gözləyirdi: 
 

… Fəqət 
Düşmən nə dilimi kəsdirə 
Nə susdura bildi 
Sadəcə yasaq olundu 
Diplomatik məclislərdən yığışdırıldı.  
İndi nəyim yoxsa da,  
Ana dilim var,  
...Uşaqlarım var 
Mən bu dildə düşünürəm 
Danışıram, yazıram («Susdurula bilməyən dilim»)  

 

Uzun illər doğma elindən uzaqlarda yaşayan şairi yurd 
sevgisi, Vətən yanğısı һeç vaxt tərk etmir. Vətənin qədrini, onun 
əsil qiymətini ondan uzaqda olanlar bilirlər.  

Şotlandiyada Arran adlı bir ada var. Azərbayandan uzaqlarda 
yerləşən bu adı doğma olan ada şairə yurdunu andırır! 

 

Gətirir xatirimə 
Uzaq elimi,  
Eşidirəm 
Daşlaşmış tarixdə 
Susdurulmuş dilimi («Vətən»)  

 

Azərbaycanın bu tayını kəndbəkənd seyrə çıxan şair ənənəvi 
Azərbayan qonaqpərvərliyi һaqda bir daһa belə qənaətə gəlir ki:  

 

Son tikələrini böldülər 
Ən uzaq, ən yad qonaq üçün 
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Qonağı dövlət bilirlər,  
Qonaqla dövlətlənirlər bu yurdda («Qızıl cındır 
arxasında»)  

 
İllər boyu qürbətdə yurd һəsrəti ilə yaşayan şair Vətəndən 

gələn dostu ilə ana dilində danışır, ondan ayrıla bilmir: 
Qucaqlaşıb ayrılarıq,  
İkimiz dəһəyəcanlı,  
Səni Vətən gözləyir,  
Məni Vətən һəsrəti («Dost ayrılığı»)  
 
Vətən, doğma dil, ocaq һaqqında şair çox səmimi yazır:  
 
Səbrimi basammıram Vətən...  
Bilmirəm, nədi səni mənə bu qədər bağlayan.  
London şəһəri qısqanır məni sənin eşqinə («Qısqanclıq»)  
 
Dünyanın ağrı-acısını, yükünü çiynində daşıyan şairlər bu 

dünyanın һər bir dərdinə şərik olur, bütün bəşər övladlarını qay-
ğısız, asudə görmək istəyirlər. Q.Təbrizi də bu qisim şairlər-
dəndir: 

 
Görən bu asudəlik qismət olacaqmı  
Asiyada, Afrikada insanlara («Xoşbəxtlik»)  
 
Uşaq məsumluğuna, paklığına vurğun olan şairi uşaqlıq 

xatirələri һeç vaxt tərk etmir: 
 
Bir uşaqlıq yaşayır içimdə,  
Gülür, əylənir gecə-gündüz xəyalımda («Uşaqlıq»)  
 
Şair Vətənə, Təbrizə dönüb, uşaqlarla oynadığı küçələrə 

qayıdıb uşaqlığını axtarır. Kəpənək kimi qayğısız, çiçək kimi saf 
uşaqlıq eşqinəһəmişə sadiqliyini saxlaya bilməyən şair özündən 
gileylənir: 
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İçimdəki uşaq һayqırır,  
İncidir, köynədir qəlbimi 
Satdım uşaqlıq eşqimi. 
İçimdəki һayqırış 
O uşağın һarayıdır. («İçimdəki һayqırış»)  

 

Lakin amansız tale onun uşaqlıq ruһunu sındıra bilsə də bir 
yolluq öldürə bilmir: 

 

Ölmüşəm dəfələrləһəyatımda 
Vyetnamda,  
Fələstində,  
Qarabağda 
Lakin uşaqlıq ruһumu 
Verməmişəm əldən («Dünya uşaqlarına»)  

 

Onun sevgi şeirləri öz təbiiliyi, psixoloji məqamların rənga-
rəngliyi ilə seçilir:  

 

Mənim ruһum Azad elə məni,  
Duyğularımın toruna düşmüşəm («Çala»)  

 

Və şairə görə, —  
 

Kişilər sevdiklərinə, — eşq izaһ etmirlər; 
...Sevirlər ürəklərində («Kişi sevgisi»)  

 

Qadını zərif bir musiqi alətinə bənzədən şair yazır ki: 
 

Çoxları bacarmaz çalmağı 
Naşı əlində qırılar simləri («Qadın»)  

 

Anaya müqəddəs bir varlıq kimi baxan şairin gözündəһər 
qadın öncə anadır. Qadınlara böyük һörmət və məһəbbət һissi ilə 
yanaşan şair һisslərini yeni çalarda əks etdirir:  

 

Və unutmayaq ki, ilk sevgi duyğusunu  
Anamız oyadıb bizdə («Ey kaş ki...»)  
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Yad ölkədə yaşayıb һəmişə yol üstə olan şair anası ilə 
görüşlərini məһbusun doğmaları ilə görüşünə bənzədir. Həyatda 
ən ağrılı dərd sevgisindən doya bilmədiklərini itirməkdir. Şair 
bunu böyük yanğı ilə ifadə edir: 

 
Bu dünyada 
Təmənnasız sevda aradım  
Tanıdığım yalnız ana sevgisi oldu 
Bunu anamı itirəndən sonra 
anladım  («Təmənnasızlıq»)  

 
Lirik ovqatlı bir şeirində isə məşһur «Dünyanı incəsənət 

xilas edəcək» kəlamının başqa bir ekvivalenti ilə qarşılaşırıq. 
Eşitdiyi piano səsindən riqqətə gələn şair yazır: 

 
Açılacaqmı dünyanın sirləri bu səslə 
Qurtaracaqmı dünyanın əzabları bu səslə 

(«Dünyanın əzabları»)  
 
Ustadlarını, sevdikləri şəxsiyyətləri һəmişə minnətdarlıqla 

xatırlayan şair Səməd Beһrəngini unudulmuş yurdların yoluna, 
Abbas Zamanovu dənizə yol axtarıb tapan bulaqa, Ziya Bün-
yadovu isə bir millətin ruһuna, varlığının ziyasına bənzədir.  

Yola düşən qatarla insan ömrü oxşardır. Q.Təbrizi ötən 
qatarları sərnişinləri tək-tək düşürməsini, ölümün insan ruһunu 
bədəndən ayırmasına bənzədir! 

 
Qatarlar yaman bənzəyir  
Ötüb keçən xəyallara («Ötən qatar»)  

 
Şərq aləmi neçəəsrlərdir ki, Qərbin tədqiqat obyektinə 

çevrilib. Kökləri dərinə işləmiş bu stereotipliyi şair və alim 
Qulamrza Səbri Təbrizi poza bilir. İngilislərin uzun illər «kölgədə 
qalmış» filosofunu /Bleyki/ onların özünə tanıda bilir. Şərqdə 
doğulub, Qərbdə yaşayan, onlardakı təzadları görən, duyan şair 
təəssüf һissi ilə yazır: 

 
Qərbin bir gözü Şərqdədi  
O zamanda, indi də; 
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Qədim fikir ocaqları...  
Nə yazıq ki,  
İndi Qərbdə yandırılır («Şərq»)  

 

Şair Qərbin yaxşı tərəflərini öyrənməyin tərəfdardır. Müşa-
һidəçi şair özünün şərqli qəlbi və qərbli təfəkkürü ilə Şərq və 
Qərbin durumlarını tutuşdurub onlardakı kontrastları qabarıq 
verir:  

Şərqdə mənəvi zənginlik 
Qərbdə ruһi fəqirlik 
Şərq zillət içində şaddı,  
Qərb sərvət içində qüssəli, böһranlı 

(«Şərq və Qərb» siyasəti»)  
 
Şairin qənaətinə görə bu iki təzadlı ölkədə bir şey eynidir: 

һərislik, pula һərislik. Bu һərislik məngənəsində insanlar «sıxılıb 
ölürlər».  

Qulamrza Səbri Təbrizinin şairin yaradıcılığını izləsək, gö-
rərik ki, bu şeirlərin təbii ki, һamısı bitkin, kamil deyildir, bəzisi 
didaktik ovqatda olub, bəzisi də yeniliyi ilə bir o qədər seçilmir. 
Amma bu deyilənlərin һamısı Qulamrza Səbri Təbrizinin 
özünəməxsus poeziyasına bütövlükdə aid deyildir.  

İş elə gətirib ki, zaman, müһit və məkanın tələbləri ilə ayaq-
laşan yaşantımız bizi poeziyadan, ümumiyyətləədəbi və mədəni 
aləmdən ayrı salıb. Şair insanın psixologiyasına zamanın diktə et-
diyi notları ümumiləşdirib onu mənəvi aləmə yönəldə bilirsə, bu 
şairin uğuru sayılır. Şair Qulamrza Səbri Təbrizli öz şeirlərində 
buna nail olur. O, publisistikanı, fəlsəfəni şeirə gətirə bilir. Lakin 
bu zaman fəlsəfi notlar didaktik müһakimə, publisistika isə quru 
informasiya, məlumat səviyyəsinə enmir. Onun şeirlərində elmi-
tərəqqinin izləri, məntiqi nəticələri insanın konkret faktlara, tə-
biətə münasibəti ilə izaһ olunur. Ona görə də belə şeirlər oxucunu 
yormur, yeri gələndəһəqiqəti bütün çılpaqlığı ilə verib oxucunu 
qoyulmuş sədləri, qəbul olunmuş stereotipi pozub oxucunu 
düşündürür.  

 
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 24 noyabr, 1999. 
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Duyğu və iztirablarını pantomimlərində 
əks etdirən yazıçı 

 
Təbrizdə doğulan, ömrünün son illərini Parisdə yaşayıb 

yaradan, istedadlı azərbaycanlı nasir Qulamhüseyn Saidi cəmi 50 
il ömür sürsə də dünya ədəbiyyatında öz imzasını qoya bildi. Bu 
il Q. Saidinin 75 yaşı tamam oldu.  

Saidi bütün ömür boyu öz sinəsində bir ağrı daşıdı. Saidiyə 
görə «bütün Azərbaycan türkləri (Cənubi Azərbaycan nəzərdə 
tutulur. PM.) doğulan gündən dilsiz idilər…»Əhalisinin əksəriy-
yəti ana dilindən məhrum olan xalqın danışığı bir növ pantomim 
oyununa bənzəyir – bunu da Saidi söyləmişdi. Və təəssüflər olsun 
ki, bu hal bu gün yenə də davam edir... Saidi farsca yazmağa 
məhkum olunsa da, bədii əsərlərində də, publisistik yazılarında da 
daim bu mövzuya toxunurdu.  

Çoxşaxəli yaradıcılığa malik olan Qulamhüseyn Saidi dra-
maturq, nasir, publisist, ssenarist, etnoqraf, tərcüməçi kimi zəngin 
və rəngarəng bir irs qoyub getmişdir. Qulamhüseyn Saidi Cənubi 
Azərbaycanda və İranda mistik realizm məktəbinin banisi sayılır. 
Onun əsərləri yaşadığı ölkənin hüdudlarını aşmış, geniş şöhrət 
qazanmışdır. Ssenarisi əsasında çəkilmiş «Öküz» filmi Berlin 
film festivalında birincilik ödülü almışdır. 1982-ci ildən Fransa-
nın paytaxtı Parisdə yaşayan Qulamhüseyn Saidinin yazdığı sse-
narilər əsasında bu ölkədə tamaşalar hazırlanmış, film çəkilmiş-
dir. Qulamhüseyn Saidinin «Bəyəldə yas» hekayələr silsiləsi, 
«Qorxu» hekayələr məcmuəsi, «Mən, keçəl və Keykavus» 
hekayəsi 70-ci illərdə rus dilinə tərcümə edilmişdir.  

Qulamhüseyn Saidi 1936-ci il yanvarın 13-də Təbrizdə do-
ğulub. Təbrizdə orta məktəbi və universitetin tibb fakültəsini bi-
tirib. Hələ orta məktəbdə oxuyarkən Qulamhüseyn S. ictimai 
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fəaliyyətlə məşğul olmağa başlayır, yazdıqları ilə mətbu orqanla-
rında fəal iştirak edir. 

1951-ci il İranda demokratik hərəkatın başlanması ilə Saidi 
də siyasi fəaliyyətə qoşulur, tutularaq bir neçə ay həbsdə qalır. 20 
yaşında Təbriz universitetinin tibb fakültəsinə daxil olur. Saidi 
Təbriz universitetində təhsil aldığı müddətdə o dövrün bir qrup 
mütərəqqi ziyalıları, o cümlədən Səməd Behrəngi, Behruz Deh-
qani, Məftun Əmini, Kazım Səadəti, və s. ilə yaxın dostluq əla-
qələri saxlayırdı. O, keçirilən bütün nümayişlərdə, tələbə hərə-
katlarında fəallıq göstərmiş, bəzilərinə rəhbərlik də etmişdi.  

1961-ci ildə Təbriz Universitetini bitirib pisixoloq sənətinə 
yiyələnmişdi. Sonra isə əsgəri borcunu yerinə yetirmək üçün 
Tehran şəhərinə göndərilmişdi. Xidmətdə olarkən əsgərlik 
yaşayışı haqqında üç qısa hekayə yazaraq nəşr edir. Bu hekayələr 
yalnız onun ölümündən sonra «Kilk» adlı jurnalda nəşr edilir.  

 
Ədəbi, fəlsəfi və siyasi fikir adamlarının toplantı mərkəzinə 

toplaşdığı – «Dilguşə» 
 
Saidi Tehranda yaşadığı illərdə «Dilgüşə» adlı tibb mərkəzi 

açır. Tibb mərkəzini xəstələrin müalicəsi üçün açmasına bax-
mayaraq, oranı müalicə mərkəzindən daha çox Tehranın ədəbi, 
fəlsəfi və siyasi fikir adamlarının toplantı mərkəzinə çevirmişdi, 
Saidinin dostları və qonaqları bu mərkəzin daimi sakinləri idi. 
Tehranın şair və yazıçılarından əlavə, oraya Təbrizdən dostları da 
gəlib qalırdı. O illərdə Saidi o dövrün məşhur ədəbi-mədəni jur-
nalları ilə əməkdaşlığa başlayır. Həmçinin İranın görkəmli ədəbi 
simaları olan şair Əhməd Şamlu, böyük yazıçı Cəlal Al-Əhməd, 
40-ci illərdə maarif naziri olmuş doktor Pərviz Xanləri, nəhayət, 
Rza Bərahəni və başqaları ilə tanış olub dostluq edir.  

Saidi yazmağa çox gənc yaşlarından başlamışdı. Demək olar 
ki, qələmini ədəbi janrın bir çox sahələrində, şeirdən tutmuş 
publisistika, səfərnamə, özəlliklə də roman, pyes və hekayə 
janrında, həmçinin tərcümə sahəsində sınamışdı.  
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Q.Saidinin yaradıcılığını şərti olaraq üç mərhələyə bölmək 
olar. Bu fəaliyyətinin ilk dövrü 1960-cı ildən 1973-cü ilə qədər 
olan illəri, II dövrü 1974-1981-ci illəri, yaradıcılığının III dövrü 
isə 1981-1985-ci illəri əhatə edir.  

Saidinin yaradıcılığının ən məhsuldar dövrü 1965-1975-ci 
illərə təsadüf edir. Bu 10 il ərzində 80 əsər, o cümlədən pyes, 
hekayə, pantomim, roman yazmış və tərcümələr etmişdir.  

 
Yazıçının Tədqiqat və İctimai Araşdırmalar  
Mərkəzində fəaliyyətinin məhsulları olan əsərləri 
 
1964-cü ildən Qulamhüseyn Saidi İranın Tədqiqat və İctimai 

Araşdırmalar Mərkəzində, onun rəhbəri Calal Al-Əhməd ilə birgə 
çalışmağa başlayır. Bu işlərlə yanaşı, o dövrün qəzetləri olan 
«Keyhan», «İttilaat», «Ayəndəqan», «Azadi», «Rəhayi» və bir 
çox gizli nəşriyyələrlə əməkdaşlıq edir, onlar üçün məqalələr 
yazırdı. Bunlardan əlavə «Əlifba» jurnalını da nəşr edirdi. Demək 
olar ki, çox ağır və inanılmaz bir yükü öz üzərinə götürmüşdü.  

Tehran Universitetinin etnoqrafik və antropoloji tədqiqat 
ekspedisiyası ilə əməkdaşlıq edərkən işi ilə bağlı səfərlərdə 
olurdu. Belə ki, Azərbaycanın bir çox şəhərləri, ucqar kəndləri, 
İranın cənub bölgələrini qarış-qarış gəzib dolaşmış, habelə, xarici 
ölkələrdə olmuşdu. İranın ucqarlarında sakinlərin ağır güzaranı, 
ibtidai dövrün qanunları ilə yaşamasını müşahidə etmişdi. Bu 
səfərlərdən aldığı təəssüratlar, bilgilər yazacağı əsərlər üçün zə-
min hazırlayırdı. Azərbaycanın bölgələrinə səfərində etnoqrafik 
üslubda qələmə aldığı «Xiyav, ya Meşkin şəhər», «İlxıçı» və 
«Qaradağ» kitablarını yazmışdı. Onlar, bədii xüsusiyyətləri ilə 
yanaşı, həm də Azərbaycan bölgələri haqqında ən önəmli əsərlər-
dən sayılır. İranın cənub əyalətləri, yəni Fars körfəzi ətrafı sə-
fərlərindən isə «Körfəz kənarında xoş bir kölgə», «Sadə havaşü-
naslıq», «Ah-nalə»adlı əsərləri yaranmışdı.  

Q. Saidi ilk qələm təcrübəsinə hekayə ilə başlasa da sonralar 
yazdığı pyeslər ona geniş şöhrət qazandırdı. Pyesləri uzun illər öl-
kənin böyük şəhərlərinin teatr salonlarının bir çoxunda tamaşaya 
qoyuldu. 1965-1975-ci illər arası onun yazdığı pyeslər Tehranın və 
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digər şəhərlərin teatr səhnələrində oynanılır və televizor ekran-
larında göstərilirdi. Bütün bunlar müəllifə geniş şöhrət gətirirdi.  

1965-ci ildə onun «Bəyəldə yas» adı altında səkkiz hekayə-
dən ibarət toplusu çap edilərək yayınlanır. Elə həmin ildə də Saidi 
İranın təhlükəsizlik orqanı (SAVAK) tərəfindən tutulub həbsə 
alınır. Onu yaxından tanıyanlar söyləyirdilər ki, «SAVAK» 
həbsxanasından buraxıldıqdan sonra ondan bir kölgə qalmışdı. 
Həbsxana işgəncəsi və məmur təzyiqi Saidinin sağlamlığına 
mənfi təsirini göstərsə də o yazıb yaratmağa davam edir.  

1979-cü ildə İranda İnqilab qələbə ilə başa çatanda Saidi 
bunu nikbinliklə qarşılamış, çox sevinmişdi. Bütün ömrünü 
inqilabi mübarizəyə sərf etmiş Saidi ikiqat fəaliyyətə başlamışdı. 
Xalqın toplantı və aksiyalarının, tələbə mitinqlərinin iştirakçısı 
idi. Lakin bu əhval-ruhiyyə uzun sürmədi. Saidi yenidən keçmiş 
inqilabçı və yeni hökumət rəhbərlərinə qarşı müxalifət sırasında 
dayandı. Saidi İran Yazıçılar Cəmiyyətini yaradanlardan biri idi 
və bu sahədə çox çalışmışdı. Lakin inqilabın ilk günlərindən 
müxalifət cərgəsində yer aldı. Nəhayət, 1982-ci ilin sonlarında 
ölkəni tərk edərək Fransaya getdi. Parisdə olarkən Bədr Lənkə-
rani adlı bir xanımla ailə qurdu. O illərdə «Otello qəribə məm-
ləkətdə», «Nurlu qəlblər», «Doktor Əkbər» və «Renessans» 
ssenarilərini yazdı. Həmçinin bu illər ərzində Dariyuş Mehrcuyi 
ilə birlikdə «Ev təmiz olmalıdır» hekayəsi əsasında «Molus-
Korpus»ssenarisini yazdı.  

Parisdə olan müddətdə yenidən «Əlifba» jurnalının nəşrinə 
başladı və 4 il müddətində yalnız bu jurnalın 7 nömrəsini çap 
etdirə bildi.  

«İlxıçı» əsəriniSaidi 1963-cü ildə yazıb. Qeyd etdiyim kimi, 
əsər bədiilikdən çox etnoqrafik xarakter daşıyır. İlxıçı Təbrizə 
yaxın kəndlərdən biridir. Yazıçı kitabın ayrı-ayrı fəsillərində bu 
kəndin keçmiş tarixi, özünəməxsus adət-ənənələri, folkloru, ətraf 
qonşu kəndləri, tarixi tikililəri barədə geniş məlumat verir. 
Kitabın ən uzun bölümü olan sonuncu fəsildə o, kəndlə bağlı 
rəvayət və orada yayılmış yerli oyunlar haqda araşdırmalar aparır.  

Kitabın üz qabığında əlində şam olan bir qadının şəklinin 
verilməsi kəndin sakinlərinin dini ayinlərə meyillili olmasına bir 
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işarə idi. Saidi kitabın 10-cu səhifəsində yazırdı ki, kəndin hər bir 
güşəsində Əli(s) məhəbbətindən bir nişan görünür. Yazıçı özlərini 
əhli-həqq adlandıran İlxıçı sakinlərinə xas olan müsbət xüsusiy-
yətlər haqda yazırdı; «Onlar kimsəyə və yaxud qrupa kin və nifrət 
hissi ilə yanaşmayırlar. Eşq, məhəbbət onların ayinlərinin zinəti-
dir. Kimsə onlara qonaq olduqda evlərində nə varsa qonaq üçün 
təşkil edib səylə xidmət göstərirlər». 

Onun digər «Xiyav və ya Meşkin şəhər» kitabında adı gedən 
şəhərin tarixinə, onun tanınmış şəxsiyyətlərinə geniş yer ayrılıb. 
Kitabın xüsusi bölümlərində Məşrutə mübarizlərindən olan İmam-
verdi Meşkini, habelə çar Rusiyası ilə dəfələrlə müharibə və sülh 
dartışmalarında olan Şahsevən elinə geniş yer ayrılıb. Sonuncu 
mövzu yazıçının «Top» adlı romanının sujet xətti olmuşdur.  

Kitabda Saidinin siyasi-ictimai və tənqidi baxışları da əks 
olunub. Tarixi yerləri, gözəl təbiəti və zəngin təbii resursları ilə 
turistləri cəlb edən, Azərbaycanın əfsanəvi dağı olan Savalanın 
ətəyində yerləşən buməntəqəyə mərkəzi dövlətin laqeyd yanaş-
masını yazıçı kəskin tənqid edir və məntəqənin əhalisinin ac və 
səfalət içində yaşamasına acıyır.  

Saidinin Azərbaycan məntəqələri ilə bağlı başqa mono-
qrafiyası da var. «Qaradağ» adlanan əsər bu günədək çap edil-
məyib. Kitabda Azərbaycanın böyük məntəqəsi olan Qaradağ təs-
vir edilir. Bu monoqrafiyanın bir qismi 1972-ci ildə «Kəleybər», 
«Mərənd», «Əhər», «Xoy» və «Urmiyyə»«Peyke-cavanan» adlı 
jurnallarda nəşr olunmuşdur.  

Xalq ədəbiyyatından bəhrələnən Saidi «Bəyəldə yas»əsərini 
dastan üslubunda qələmə alıb. Yazıçı ayrı-ayrı hekayələrdən 
ibarət olan hissələrdə kənd əhlinin üzləşdiyi müxtəlif problemlərə 
və yuxarıda oturanların onlara biganəliyini göstərməyə çalışıb. 
«Qorxu və səksəkə»əsərində Saidi bir yazıçı psixoloq kimi 
yaratdığı obrazlarının timsalında insanların münasibətlərinə 
hopmuş qorxu və səksəkədən danışır.  

«Dəndil»əsərində hadisələr Marağa şəhərində cərəyan edir. 
Vətən yadlara əslində, hakimiyyətdə olanların əliylə satılır, - bu 
yazıçının əsərin sonunda gəldiyi qənaətidir. Əsərdə təsvir olunan 
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fahişə obrazı da dolayısı ilə ölkənin bir növ simvoludur. Bir 
amerikalı əcnəbiyə bəzədilib təqdim edilən qadın əslində yurdun 
işğalçılara təslim edilməsinə bir işarədir. Saidi bütün bunlarla 
demək istəyir ki, nə qədər ki, vətənə dəyər verilmir, hər gələn 
əcnəbi onunla fahişə kimi rəftar edəcək.  

Qulamhüseyn Saidi «Şəhərdə bir qərib», «Top»«Gülər üzlü 
tatar» və s. əsərlərin müəllifidir. Bunlardan başqa onun» Ölüm 
yeri» (çap olunmamışdır) «Sınıqçı»(natəmam əsər) və digər 
əsərləri də mövcuddur Saidinin əsərlərinin bir çoxu 1995-ci ildən 
sonra dostlarının köməyi ilə çap edilir. Son dövrlərdə Saidinin 
Azərbaycan dilində yazdığı «Qurdlar» adlı pyesi Təbrizdə çap 
olunub (Əsər «Yaşmaq» dərgisi tərəfindən Səid Muğanlının 
redaktorluğu ilə çap olunub)  

 
Pantomim əsərləri yazıçının rejimə qarşı böyük  
protesti, səssiz bir etirazı idi 
 
Pantomim – yunanca təqlid etmək mənasınını verir, səhnə 

sənətinin bir növüdür. Bir çox Şərq ölkələri teatrlarında qədimdən 
geniş yayılmışdır. Avropada yaranması qədim Yunanıstan və 
Roma teatrı ilə bağlıdır. XIX əsrdə müstəqil teatr forması kimi 
inkişaf etməyə başlayıb. Başlıca olaraq mimika, ifadəli hərəkətlər 
vasitəsilə yaradılır. Bu incəsənət növü eyni zamanda bədənin 
mimika, jest, danışıq ahəngi ilə yanaşı, insanın psixi vəziyyətinin, 
onun hisslərinin ifadə vasitəsidir. Qulamhüseyn Saidinin 10-dan 
artıq pantomim əsəri var. Mötəbər tənqidçilərin fikrinə görə Q. 
Saidinin əsərləri içərisində ən uğurlu olanı pantomim janrında 
yazdıqlarıdır. Onun bu janrı seçməsi təsadüf idimi, və ya zəru-
rətdən irəli gələrək doğmuşdu?Suala cavab vermək üçün bir çox 
mətləbləri açmaq gərəkdir.  

Saidi Təbrizdə doğulmuşdu. Dil problemi ilə ilk dəfə məktə-
bə gedəndə qarşılaşmışdı. Məktəbdə uşaqlıqdan eşidib danışdığı 
dildə deyil, yaxşı anladığı bir dildə oxumalı idi. Bu 6-7 yaşlı uşaq 
üçün lap işgəncəyə çevrilmişdi. Bununla bağlı çəkdikləri uzun 
illər onu tərk etmədi. Sonralar o illərlə bağlı xatirələrində yaza-



Pərvanə Məmmədli__________________________________________ 

186 

caqdı ki, «hər gün məktəbə getmək əzab və işgəncə olurdu. Sanki 
uşağı hər gün sakinləri yəcuc-məcuc dilində danışan adaya təhvil 
verirdin. Və bu qəribə sakinlərin dilini başa düşməmək, töhmətlə 
yanaşı, böyükxiffət və xəcalətə səbəb olurdu. Ana dilində danış-
maq isə söyüd çubuğu ilə balaca əllərin ortasına döşəməkkimi 
cəzalarla nəticələnirdi. Şübhəsiz belə işgəncələrdən uzaq qalan 
fars məktəbliləri istirahət və tətil günlərindən daha çox dərs və 
məktəbdən həzz alırdılar. Beləcə, Azərbaycan balalarına məktəb, 
elm və təhsil ocağından daha çox zor gücünə xarici dil öyrənmək 
zonası idi…  

Eləcə də sadə camaat qəzetləri, şəhərin divarlarındakı 
elanları oxuyub başa düşmək üçün qapı-qapı düşüb tərcüməçi 
tapmalı idi. Xüsusilə, kinoteatrlar lap mərəkə olurdu. Mübağiləsiz 
Təbrizin kinoteatrlarında«peşəkar tərcüməçi»lərin səsi kinonun 
səsindən ucaolurdu, yalnız səssiz filmlər gedəndə hamı oruc 
tutmuş kimi oturub mat-mat baxırdılar…» 

Və bu səssiz filmə baxanların arasında yeniyetmə Qulam-
hüseyn də olurdu. Və filmdə baş verənləri tərcüməsiz, sözsüz 
anlamağın ləzzətini həmyerliləri kimi o da yaşayırdı. . .  

Göründüyü kimi onun pantomim janrına müraciəti təsadüfi 
deyildi. Saidi şah rejiminin Azərbaycan dilinə tutduğu divan 
nəticəsində mənsub olduğu millətinin yaşadığı acıları pantomim 
vasitəsilə verməyə çalışmışdı. Saidi azərbaycanlı idi və Saidiyə 
görə «bütün azərbaycanlılar (Cənubi Azərbaycan nəzərdə tutulur. 
PM.) doğulan gündən dilsiz idilər… Bu səbəbdən də Azərbaycan 
ziyalıları ədəbi əsərlərini ana dillində yazıb yarada bilmirdi. 
«Əhalisinin əksəriyyəti ana dilindən məhrum olan xalqın danışığı 
bir növ pantomim oyununa bənzəyir – bu Saidinin gəldiyi qənaət 
idi. Saidi ana dilindən məhrum olmasını sağalmaz bir yara kimi 
bütün ömür boyu öz sinəsində daşıdı. Yazdığı bədii əsərlərində 
də, publisistik yazılarında da daim bu mövzuya toxunurdu.  

Doktor Saidi pantomimlərini pyesləri kimi «Gövhər Murad» 
imzası ilə çap etdirmişdir. İran ədəbiyyatında Gövhər Muradın 
məna və məzmunu genişdir. Mifləşdirilmiş Gövhər Murad adı elə 
əlçatmaz amal və arzularla bağlıdır ki, bütün insanlar tarix boyu 
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onun axtarışında olmuş, lakin ona yetmək, çatmaq səadəti çox az 
adama müyəssər olmuşdu.  

Saidinin yaradıcılığını araşdıran Cavad Mücabi yazırdı ki, 
Saidinin hər bir pantomimi üsyanla dolu lənətlənmiş kabusdur. 
Saidinin yaşantıları ilə bağlı zehnində əks olunmuş xəyalların, 
fantaziyaların təsviridir.  

Saidinin pantomimləri «Adsız və Aydın olmayan Qorxu», 
«Qorxu və səksəkə» və «Bəyəldə yas» adları altında böyük sənət-
karlıqla yazılan mücərrəd hekayələr silsiləsidir. Bu pantomim-
lərdə, fərd real vəziyyətdən xilas olmaq üçün çarpışır. Doktor 
Saidini Cənubi Azərbaycan və İran ədəbiyyatında pantomim ba-
nisi hesab etmək fikrindən uzağıq. Amma Saidinin bu növ me-
toda, janra ciddi yanaşaraq çox əhəmiyyətli əsərlər yazan ilk ya-
zar olması şübhəsiz idi. Pəhləvi rejimi dövründə bu növ ədəbi ya-
zılar ən münasıb yazı üslubu sayılırdı. Pantomim əsərləri yazı-
çının rejimə qarşı böyük protesti, səssiz bir etirazı idi.  

«Vərzil əliçomaqlıları»adlı pyes Saidinin ən məşhur 
əsərlərindəndir. Pyesin mövzusu sadə olsa da eyni halda dərin və 
düşündürücüdür. Vərzil əhalisi Allahın qəza və qədərinə, o 
cümlədən bütün dərd-bəlaların göydən gəlməsinə inanırlar. Bu 
dərd-bəlanın da çarəsini elə göylərdə axtarırlar. Onlar o qədər 
avamdırlar ki, bir dəstə vəhşi qabanları da qovmaqda acizdilər. 
Onlar silahdan istifadə etməyi belə bacarmırlar. Əhalinin hər biri 
öz yerinin və əkininin fikrindədir. Gecə səhərə kimi dua edirlər 
ki, vəhşi qabanlar əkin sahələrinə hücum etməsinlər. Kimsə 
ətrafını, öz qonşusunu düşünmür. Hamı yalnız özü üçün əlləşir. 
Vərzillilər bəladan qurtulmağın çarəsini-əcnəbiyə üz tutmaqda 
görürlər. Onun verdiyi məsləhətə əməl etdikdən sonra bir növ 
«yağışdan çıxıb yağmura düşürlər». Vəhşi qabanlardan qurtul-
salar da, «insan vəhşiliyindən»-tamahdan, acgözlükdən qurtula 
bilmirlər. Yazıçı burada bütün dövrlərdə xırda dövlətlər üçün 
aktual olan bir problemə toxunur;vətənin taleyi vətəndaşların öz 
əlində olmayınca, onların başı qalma-qalda olacaq. Əcnəbilərdən 
yardım istəməklə, ölkəni xilas etmək mümkün deyil. Ən xoş 
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niyyətlə ölkəyə gələn əcnəbilər, imkan düşən kimi vətəni talayıb 
aparacaqlar. Lazım gəldikdə lap özləri niyyətdə olan başqa 
əcnəbilərlə dil tapacaqlar.  

Qərb yazıçılarının əsərlərindəki mücərrəd təsvirləri(istər 
məkan, istərsə də psixoloji, sosial-ictimai baxımdan) adi kütlə 
başa düşmür, belə əsərlər onların çoxu üçün yaddır. Bu əsərlərdə 
ümumiyyətlə xəyalı yerlər, naməlum və ya mifik qəhrəmanlar 
sirrli mağaralar və qəsrlərdən söz gedir və bu da əhali üçün dərk 
edilməzdir. Lakin «Vərzil əliçomaqlıları» pyesində heç bir tanın-
mamış güc, hec bir naməlum zaman və məkandan söz getmir. 
Əsər sadə dildə tanış reallıqları əks etdirir. Hətta vəhşi qabanların 
kəndə hücumu da təbiidir. Ona görə ki, Vərzil qəsəbəsi dağların 
ətəyində yerləşir və bu məkan onların gizləndiyi yerdir.  

Saidinin bu pyesində də başqa əsərlərində olduğu kimi 
qəşrəmanlar adi insanlardır. Hamısı o kəndlilərdir ki, İran və ya 
dünyanın başqa ölkələrinin kəndlərində yaşayırlar. Elə buna görə 
də Saidinin əsərlərinin oxucusu çoxdur. Əsər İranın şəhərlərinin 
əksəriyyətində tamaşaya qoyuldu. İranın böyük yazıçısı Calal Al-
Əhməd bu əsərlə tanış olduqdan sonra söyləmişdi ki, qələm sənəti 
aləmində əbanı bağışlamaq olsaydı, mən öz əbamı çıxarıb 
Saidinin çiyninə salardım.  

«Vərzil əli çomaqlıları» adlı pyesi şöhrət qazandıqdan əsər 
əsasında rejissor Cəfər Vali film çəkdi. Aradan az keçmədi ki, 
İranın məşhur rejissoru Dariyuş Mehrcuyi Saidinin «Bəyəldə 
yas» hekayələr toplusundan «Öküz» adlı bir filmi ekranlaşdirdi. 
Bu film bugün də İranın kino sənətində özünəməxsus yer tutur. 
Kino tənqidçilərinin bir çoxu belə fikirdədirlər ki, «ölkənin kino 
sənətinin üslubunun dəyişməsində heç bir kinofilm «Öküz» qədər 
təsiredici gücə malik olmayıb. «Öküz» filminin yaranmasından 
sonra İranın kinoteatrları ictimai-siyasi məzmun kəsb etdi. 
Ümumiyyətlə, Q.Saidinin əsərləri ölkənin ədəbi-mədəni mühi-
tində bir inqilaba səbəb olmuşdu. Əsər ziyalıların baxışlarına də-
rin təsir etmişdi; ələlxüsus rejissorlar daha yüngül və dayaz 
məzmunlu sujetlərdən istifadə etmirdilər.  
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Mötəbər ədəbiyyatşünaslar onun «Bəyəldə yas» silsilə heka-
yələrini sehrli realizmin parlaq nümunəsi kimi qiymətləndir-
mişlər.  

«Çexov heç vaxt yaxşı bir roman yaza bilmədi. O, öz iti 
dərrakəsi ilə müşahidə etdiklərini zehnində saxlamağı bacarmırdı. 
O, parçalanmış ruh və canları o yerə qədər saxlamağı bacarırdı ki, 
yalnız onlardan qısa hekayələr yaratsın. Elə bu səbəbdən o, 
roman yazmağı bacarmırdı». Elə bil ki, Nabokov bu sözləri Çe-
xov deyil, Saidi haqda yazmışdı. Doğrudan da Saidinin romanları 
digər janrda yazdığı əsərləri kimi uğurlu alınmırdı. Saidini ya-
xından tanıyanların söylədiyinə görə Saidi tələskən və hövsələsiz 
idi. Çalışırdı ki, əsəri tez bitirsin. Elə buna görə də sonradan 
romanlarının üzərində işləyib inkişaf etdirməyə səbri çatmırdı.  

Müsahibələrindən birində bu barədə yazmışdı ki, həqiqətən 
mən hələ də xəyallarımın mindən birini yaza bilməmişəm. Ona 
görə ki, həmişə yaşayışım təlatümlü olmuşdur. Nə qədər 
xəyallarımın qarşısını almaq istəyirəmsə, yenə də onlar zehnimi 
bir qorxunc kabus kimi məşğul edirlər… Doktor Saidi cəmi 49 il 
ömür sürüb. O elə bil öncədən az yaşayacağını bilirdi, ona görə 
də həmişə tələsirdi. Bu haqda dostu Fərəcullah Şəfaya yazırdı: 
«Tələsmək həmişə mənə ağır zərbə vurmuşdur. Hər işi baş-
layarkən istəmişəm ki, onu tez qurtarım, ondan tez xilas olum. 
Bir hamilə qadın kimi doğmağa tələsmişəm. Elə bu səbəbdən də 
ölü uşaq doğmuşam. İndi qərara gəlmişəm ki, tələsməyim».  
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Q.Markes, F.Kafka, Qi de Mopassan və Q.Saidi 
 
Saidinin yazdıqları ilə Q. Markes Kafka , Samoel Bekt və Qi 

de Mopassanın yazdığı əsərlər arasında bir oxşarlıq var. Bu 
əsərlər fanatizm, cəsalət, qorxu və fəlakət burulğanına düşmüş 
insanların vəziyyətini təsvir edir. Onlar yalnız taleyin hökmünə 
təslim olaraq yaşayırlar. Saidinin yaradıcılığını araşdıran doktor 
Qulamrza Təbrizi Saidini başqa yazıçılardan fərqləndirən əsas 
cəhətlərdən biri kimi onun ictimai və insani dəyərlərə haqq 
verməsini önə çəkir. Bununla yanaşı, yazır ki, onun tənqidi-
satirik üsluba söykənən yazıları kütləni hərəkətə gətirir, onu 
ayıldır, öz haqqı-hüququ uğrunda mübarizəyə səsləyir.  

Qulamhüseyn Saidinin əsərlərinin çoxu fars dilində olsa da 
onun yaxın dostu olan dr. Fərnudun qeyd etdiyinə görə, mərhum 
yazıçı üçün Azərbaycan türkcəsində yazmaq daha rahat idi. Dr. 
Fərnuda görə onun Azərbaycan dilində kitabları və tədqiqatları 
olsa da, o dövrdə Azərbaycan dilində yazı və nəşrlə bağlı 
problemlərə olduğu üçün Saidi əsərlərinin çoxunu fars dilində 
yazmaq məcburiyyətində idi. 

Onun 7 romanından indiyədək 3-ü çap olunub. Saidinin 
əsərlərində ağır ictimai tənqidlərə yer verildiyinə görə, İran 
hökumətləri onun kitablarının çapına maneə törədir və senzura 
tətbiq edirdi. Saidi, fikirlərinin senzuradan keçməsinin qarşısını 
almaq üçün bəzi kitablarını yeni adlarla çap etdirməyə çalışırdı.  

İranda onun yazdığı ssenari əsasında üç film çəkilib. Bu üç 
film «Qav» (Öküz),«Özgələr hüzurunda sakinlik» və «Miyna 
dairəsi»idi. İran İslam İnqilabından əvvəl onun «Qav» adlı kitabı 
və filmi ziyalılar arasında dərin iz buraxmışdı. Bu kinofilm o 
qədər təsirə səbəb olmuşdu ki, hətta kinonu haram bilən ayə-
tullahlar belə ona baxıb və sevmişdilər. Ayətullah Xomeyni də 
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«Qav»ı bəyənmiş və onu İran kinofilmlərinin ən gözəl nümunəsi 
kimi dəyərləndirmişdi.  

«Leylac», «Toy», «İntizar», «Dünyanın ən yaxşı babası», 
«Vərzilli əliçomaqçılar», «Məşrutə İnqilabından beş pyes», 
«Aydınlıq Ev», «Uduzana vay olsun», «Göz gözə muqabil», 
«Yazmağın gələcəyi», «Biz eşitmirik» Saidinin tanınmış dram 
əsərlərindəndir. 

Saidinin 70-ə yaxın çap olunmuş və onlarla hələ nəşr olun-
mamış əsərləri var. Çoxşaxəli yaradıcılığa malik olan Saidinin ir-
sinə 17 roman və hekayə, 6 monoqrafiya və məqalələr toplusu, 4 
tərcümə əsəri, 3 ssenari, redaktorluğu ilə nəşr olunan 6 nömrə 
«Əlifba» dərgisi, teatr, ədəbiyyat, siyasət və milli məsələ haq-
qında neçə-neçə məqalələr daxildir.  

Bu da maraqlı və düşündürücüdür ki, İranın tanınmış yazıçısı 
Qulşiri Saidinin Qabriel Qarsiya Markesdən əvvəl, mistik realizm 
üslubunda yazan bir yazıçı olduğunu deyib.  

Fransada mühacir həyatı yaşayan Doktor Qulamhüseyn Saidi 
1985-ci il noyabr ayının 23-də əlli yaşında ikən vəfat etmiş, 
Parisin Per-Laşüz qəbiristanlığında dəfn edilmişdir.  

 
«Azərtürk international» jurnalı №10, 2010,  

Quebes, Kanada 
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İranda folklor irsimizi yaşadanlar 
 
İranda uzun bir vaxt toplum halda yaşayan türk ellərini son 

dövrlərdə inzibati ərazi bölgüsü adı altında bir-birindən ayıraraq 
fars mühitinə uyğunlaşdırmağa çalışmışlar. Bundan başlıca məq-
səd dili və mədəniyyəti yasaq edilmiş, ayrı-ayrı inzibati-ərazi va-
hidlərində yaşayan böyük bir xalqı farslaşdırmaq idi.  

Bütün bunları görən və duyan türk ziyalısı Əli Kəmali yorul-
maq bilmədən el-el, oba-oba gəzərək səpələnmiş türklərin çağdaş 
və keçmişdə yazıb yaratmış şairlərinin əsərlərini, türk ellərinin 
folklorunu, yer adlarını öyrənməklə məşğul olaraq xalqa tanıtdırıb.  

Əli Kəmali İranda rəsmən Azərbaycan adlandırılan ostan-
ların (Şərqi Azərbaycan və Qərbi Azərbaycan əyalətlərinin) sər-
hədlərindən uzaqda yaşayıb-yaratmış Azərbaycan-türk şair və 
aşıqların əsərlərini, həmin ərazilərdə yaşayan xalqın folklor 
nümunələrini toplayıb araşdıran alimlərdən biri olub. O, İranın 
tam mərkəzində yerləşən, rəsmən Azərbaycan adını daşımasalar 
da, həqiqətdə Azərbaycan türklərinin tarixi məkanı olan Həmə-
danda, Əsədabadda, Zərənddə, Savədə yaşayan həm 5 milyonluq 
əhalinin və həm də oradakı coğrafi yer adlarının tamamilə türk 
mənşəli olduğunu araşdırmalarla sübuta yetirmişdir. Araşdırıcı 
alim bu işə bütün şüurlu ömrünü fədakarcasına sərf etmiş, 60-dan 
çox söz ustasının əsərlərini və 70-dən artıq folklor materiallarını 
toplayıb ərsəyə gətirmişdir.  

Əli Kəmali 1944-cü ildə Savə şəhərinin Qərəqan (Xarqan) 
mahalının Bəndəmir kəndində anadan olub. Atası Əkbər Kəmali 
həm əkinçiliklə məşğul olmuş, həm də kənd məktəbində müəl-
limlik etmişdir. Kəmali nəsli Qərəqan mahalının tanınmış alimlə-
rindən olan Seyidlərə mənsub olmuşdur.  

Əli ilk təhsilini öz kəndində, atasının dərs dediyi məktəbdə 
almış, sonra Savə şəhərinə gedərək təhsilini orada bitirmişdir. 



_________________  Cənubi Azərbaycan: ədəbi şəxsiyyətlər, portretlər 
 

193 

1957-ci ildə Tehran Universitetinin Hüquq fakültəsinə girmiş, ali 
təhsilini başa vurduqdan sonra ədliyyə vəkili olmuşdur. Əli 
Kəmali Tehranda ən yaxşı vəkillərdən biri kimi şöhrət qazan-
mışdır.  

Ürəyi vətən eşqi ilə döyünən Əli Kəmali bu yolda hər cür 
mənəvi və maddi fədakarlığını əsirgəməmişdir. O, tək hüquq-
şünas olmayıb, folklorçu, şair, alim, tarixçi kimi öz vətəndaşlıq 
borcunu xalqı və ölkəsi qarşısında ödəməyə çalışırdı. Onun qələ-
mindən çoxlu mənzum və mənsur şeirlər, elmi ədəbi məqalələr 
çıxmışdır.  

O, İran türklərinin, el aşıq və şairlərinin, eləcə də Güney 
dialektlərinin xəritəsinin yaradılması kimi böyük bir işin 
başlanğıcını qoydu. Heyf ki, vaxtsız ölüm onun gərəkli işlərini 
başa vurmağa imkan vermədi.  

Əli Kəmalini ilk dəfə ədəbi aləmə tanınmış türkoloq alim, 
professor Qulamhüseyn Beqdeli təqdim edib. Q.Beqdeliyə görə 
Telimxanın əsərləri, Əli Kəmalinin başqa toplama və araşdırma-
ları, Azərbaycan türk dilinin ləhcələrini öyrənmək və türkologiya 
sahəsində yeni bir hadisəyə çevrilə bilər. Həqiqətən də Əli 
Kəmali Azərbaycan türkologiya elmi üçün çox mühüm tədqiqat 
sahələrini kəşf etmişdir. Çox dəyərlidir ki, Əli Kəmali apardığı 
araşdırmaların sonunda belə bir mühüm nəticəyə gəlir: İranda 
yaşayan türklərin çoxunun dili bir sıra məhəlli ləhcələrə ayrılan 
Azərbaycan türkcəsidir. Bununla bağlı onun «Türkmən Mah-
mud» məqaləsində yazdıqlarını olduğu kimi sizlərə çatdırmaq 
istəyirik: «Bizim Məzəlqan və Savə mahalında danışılan türki 
Azəri türkcəsindədir. O sıradan Türkmən Mahmudun dili də bu 
ləhcədən yaranıb».  

Əli Kəmali Həmədanın Savə bölgəsindəki 700-dən çox 
kəndin dilinin Azərbaycan türk dili olduğunu topladığı qaynaq-
larda üzə çıxardı. O, həmçinin Orta İran türkləri kimi qəbul 
edəcəyimiz bu bölgə dili və mədəniyyəti ilə «Gilqamış» dastanı 
arasında olan sıx bağlılığı göstərirdi. O sıradan bu el obada 
yaşayan bir milyondan çox Qaşqay türklərinin mədəniyyətini 
tanıtdı. O, Telimxan, Türkmən Mahmud, Səngəgli Aşıq Rza Əli, 
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Qırmızınlı Fəqir, Məzəlqanlı Asim, Müslimabadlı Qüdsi, Süsən-
qanlı Müntəzir, Əlvinli Mahmud Xoşnevis, Zərgərellili Quluxan, 
Misirxanlı Əkbər Rəzzaqi, Suludərəli Əndəlib, Vərcəndli Pənahi, 
Bəndəmirli Şeyx Həsən Mehtərmi, Misirqanlı Asi, Acanlı Asi, 
Həmədan kəndlərindən olan Eynəbadlı Davəri, Kahardlı Fani, 
Dərgizinli Molla Əhməd, Niyirli Əfşar, Qulu-kəndlili Yadigar, 
Məhzun, Kövsər, eləcə də onlarla belə el şairini arayıb tapmış, o 
sıradan 30-dan artıq aşıq dastanı əldə etmişdir.  

Əli Kəmalinin ən böyük işlərindən biri 200 il bundan öncə 
yaşamış Telimxan kimi qüdrətli bir söz ustasını tapıb, öyrənib 
xalqa tanıtdırmasıdır. Əli bəy özü də Telimxanı təqdim edərkən 
onun türk aləmi üçün böyük bir tapıntı olduğunu söyləyir. O, 
Telimxanın əsərlərini toplayıb, araşdırıb, öyrəndikdən sonra 13 
min beytlik divanını bütövlükdə çapa hazırlamışdır. Ə. Kəmali 
Telimxanın yaradıcılığı ilə Xəstə Qasım, M.P.Vaqif, Nəbati, 
Mehtimqulu yaradıcılığı arasında bədii müqayisələr aparmış, 
onların oxşar və fərqli cəhətlərini ortaya çıxarmışdır.  

Telimxanın Molla Pənah Vaqifin bir sıra şeirlərinə nəzirələr 
yazdığı bəllidir. Əli bəy Telimxanın əsərlərini araşdırarkən 
onların içərisində Vaqifin indiyədək çap olunmamış üç şerini də 
tapıb üzə çıxarıb. Xəstə Qasımın doğulduğu yer (Tikmədaş),ailə 
vəziyyəti, yeni tapılmış şeirləri, qəbrinin yeri bu yeniliklər 
sırasındadır.  

Əli Kəmali bizə az tanış olan Qaşqay, Əbivərd, Əfsar tayfa-
larının tarix və ədəbiyyatına da toxunur. Qaşqaylardan yazarkən 
«Qaşqay» sözünün bir neçə anlamı olduğunu söyləyir. Onların 
yaşadığı yerlər, əhalisinin sayı ilə bağlı bilgi verir. Deyir ki, vuruş 
və savaşlardakı qoçaqlıqlarından çox yazılsa da, onların elm və 
sənət adamlarından az yazılıb. Bu boşluğu azda olsa doldurmaq 
üçün Məhzun Qaşqayi, Yusif Xosrov və başqalarının yaradıcı-
lığından söz açır.  

Əli Kəmalinin toplayıb araşdırdığı söz ustalarını yaşayıb 
yaratdıqları əraziyə görə şərti olaraq dörd yerə bölmək olar. 1. 
Save və Həmədan şairləri. 2. Qərəqan şairləri. 3. Qaşqay şairləri. 
4. Dərgizin şairləri.  
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Əgər Savə şairlərinin qələminə qəliz ərəb-fars tərkibli 
sözlərdən və fars düşüncə tərzindən tamamilə uzaq, təmiz türk 
dilində yazılmış şeir parçaları mənsubdursa, Dərgizin şairlərinin 
yaradıcılığında bunun tam əksini görmək olar.  

Əli bəy X yüzillikdən bu yana İranda hakimiyyət sürmüş 
farsca yazan türksoylu hökmdarlarla bağlı yazır ki, onlar fars dili 
və mədəniyyətini qılınc və qələmləri ilə qoruyaraq bu dildə yazıb 
yaratmış, onu yüksəkliklərə qaldırmışlar. 900 il İranda, Türküs-
tanda, Rumda, Hindistanda, İraqda hökmdarlıq edən və farsca 
gözəl şeirlər yazan çoxlu türksoylu dövlət başçısının adını 
çəkərək onların əsərlərindən misallar gətirir.  

Əli Kəmali onu da bildirir ki, tanınmış türk sülalələrinin 
şahları öz yanlarına farsca yazan şairləri toplamış, özləri də 
duymadan öləziyən fars dilinin, mədəniyyət, siyasət və iqtisadiy-
yatının bütün yönlərini ələ alaraq ərəb dilindən yüksək tutmuş, 
onu yaşatmış və belə demək olarsa, düşmənlərin əlini İrandan 
çəkib iranlılara nəfəs almaq və fars dilində danışmaq imkanı 
vermişlər. Onun bu mövzudan olan yazısından iki misal gətirsək, 
maraqlı olar. «Türk Qacar şahlarına yaxın olan Fətəli şah çağdaş 
Tehran ləhcəsi sayılan fars dilində ilk kərə danışaraq onu geniş 
yayan olub. O, qüdrətli bir şair olaraq fars dilində Xaqan təxəl-
lüsü ilə şeirlər yazıb. Hind sultanlarının ən qüdrətlisi sayılan 
Humayun şahın oğlu Əkbər şah da şair imiş. Onun əmri ilə bir 
çox kitablar sanskritdən farsçaya çevrilib».  

«Bir millət öz mənliyini tanımazsa, varlığına inanılmayacaq» 
söyləyən Kəmali İranda hər tərəfə səpələnmiş türk mənəvi fikrini, 
sərvətini, xalq folklorunu toplayıb, xalqa qaytardı.  

Ə.Kəmalinin vaxtsız vəfatını, topladığı və yazdığı əlyazma-
ların pərakəndə halda qaldığını nəzərə alaraq onun hazırladığı 
folklor toplularının adını qeyd etməyi lazım bildik. Bunlar 
aşağıdakılardır: 

«Kəlbi-Nurizad», «Mahmud Nigar», «Şah İsmayıl», «Tufar-
qanlı Abbas», «Mosum-Əfruz», «Aşıq Qərib», «Xan Əsgər-
Məcub», «Vərqa və Gülşa», «Nəcəf -Şahcamal», «Qara-dağlı 
Qurbanla Pəri», «Fərhad-Gülşad», «Şeyidi-Pəri», «Həmraz, Səl-
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minaz, Sayıaz», «Təharimizə ilə Zöhrə», «Köklü Məhəmmədlə 
Pəri», «Əsli-Kərəm», «Bəhram-Güləndam».  

Əli bəy yazılarından birində yada salır ki, dəftərlər yırtılıb, 
kitablar suya atılıb və qələmlər sındırılanda türkün aşıqları 
ellərinin ədəbiyyatına qulluq etməyi gərəkli sayıblar. O, bu el 
ədəbiyyatını 35 illik gərgin əməyi ilə ağızlardan kəlmə-kəlmə, 
əlyazmalarından, əski təzkirələrdən sətir-sətir yığmış, bunun 
nəticəsində həcmi təxminən 100 cildə yaxın olan bir bədii sərvəti 
ərsəyə gətirmişdir. Kəmalinin gördüyü bu nəhəng işi yalnız 
Salman Mümtaz və Firudin Köçərlinin gördükləri iş ilə müqayisə 
etmək olar.  

Onun araşdırmaları, topladığı folklor və etnoqrafiyaya dair 
materialları Cənubi Azərbaycanı öyrənmək üçün misilsiz 
xəzinədir. Bu xəzinəni qorumaq, onun toplama və araşdırma 
işlərini bir araya gətirib çap etmək öz növbəsini gözləyir. 
Topladıqlarının cüzi hissəsi «Varlıq» jurnalında nəşr olunub, əsas 
hissəsi təəssüf ki, əlyazma şəklindədir.  

 
Əli Kəmali irsi «Cənubi Azərbaycan» (Məlumat kitabı) .  

s. 432-437-443. Bakı, «Orxan» 2000 
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Pervane Mammadli 
 

Southern Azerbaijan: literary personalities, portraits 
(I part) 

 
The book includes the portrait essays about the famous 

personalities lived in XX century in Southern Azerbaijan (İranian 
Azerbaijan) and those who influenced and enriched to the 
development of this process with the works they created.That is 
to say the personalities like Mirzagha Tabrizi, Hasan Rushdiyye, 
Taghi Rufet, Habib Sahir, Qulamhuseyn Beqdeli, Hamid Mam-
madzade. Hamid Nitqi, Mammadali Ferzane, Cavad Heyet, 
Mammadtaghi Zehtabi, Hashim Terlan, Sonmez, Sehend, Ali 
Tabrizli, Qulamhuseyn Saidi, Rza Beraheni, Qulamrza Sebri and 
Ali Kamali. 

The Shah regimedidn’t alllow to the publishing of literary 
works in the Turkish language taking into consideration that 
literature has great role in increasing the national consciousness, 
and that was why the national intellectuals were obliged towrite 
in Persian language. But there were exceptions too. There were 
few examples that were published in native language. At times in 
order to avoid from censorship that gave special forms to their 
literary works. and published their works as the examples of 
folklore and children’s literature.  

The generation of 60’s saw different tests that the previous 
generation had faced, they took lessons. The generation came to 
the literature who thought different from the previous generation: 
Samad Behrengi, Qulamrza Saidi (Govher Murad), Alirza Nabdil, 
( Okhtay), Marziyya Uskiyi, ( Dalgha) Habib Sahir, Sehend and 
others.  

During the regime of Pehleviler the intellectuals objected 
againt forbiddance of using mother tongue. And all these 
emerged afterwards in different works. Sahir and Sehend brought 
innovation to poetry. Sahir brought the innovation in the form, 
and Sehend brought in the theme of his poems. The poems of 
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Sahir were distinguished with their romanticism, but Sehend’s 
poems were distinguished with their political motives. If to speak 
about Alirza Nabdil he avoided from the traditions of classic form 
and brought the literature new thinking style, new theme and free 
structure. If to say with new words he made poetry to be modern.  

It is necessary to mention that during 20-th years of the last 
century, Taghi Rufet who was the follower of modern Turkish 
literature in Iran created innovation in artristic thought and these 
were the first glimmers of the poems that would appear after-
wards.  
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