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ÞÍ ÑÞÇ
Â.ßùìÿä áèçèì ÿí èñòåäàäëû àëèìëÿðèìèçäÿí áèðèäèð. Ìÿí
Âöãàðûí òÿäãèãàòëàðûíû ÷îõ ìàðàãëà èçëÿéèðÿì, î ÷îõ îðèæèíàë
òÿäãèãàò÷ûäûð. Õöñóñÿí äÿ, Ñåéèä Úÿôÿð Ïèøÿâÿðè ùàããûíäà
òÿäãèãàòëàðû ÷îõ ëàçûìëûäûð. Î, Úÿíóáè Àçÿðáàéúàíäà áèçèì
ìèëëè äþâëÿòèìèçèí éàðàíìàñû íþãòåéè-íÿçÿðèíäÿí Ñ.Ú.Ïèøÿâÿðèíèí åëìè àðõèâèíè öçÿ ÷ûõàðäûá. Îíóí òÿêúÿ ñèéàñè õàäèì
äåéèë, ùÿì÷èíèí ýþçÿë øàèð, ìöòÿôÿêêèð, ãÿçåò÷è îëäóüóíó
àðàøäûðûá òÿäãèã åòìèø, áöòþâëöêäÿ Ïèøÿâÿðè øÿõñèééÿòèíèí òàì
ïîðòðåòèíè úàíëàíäûðìûøäûð. Àçÿðáàéúàí îõóúóñóíäà Ì.Ïèøÿâÿðè ùàããûíäà áöòþâ òÿñÿââöð éàðàäàí òÿäãèãàò ìÿùç Â.ßùìÿäÿ ìÿõñóñäóð. Âÿ áóðàäà Â.ßùìÿä þçöíö ýþçÿë òàðèõ÷è,
ÿäÿáèééàòøöíàñ, äÿðèí òÿäãèãàò ãàáèëèééÿòèíÿ ìàëèê áèð àëèì
êèìè ýþñòÿðèá. Â.ßùìÿäèí áó òÿäãèãàòû Ñåéèä Úÿôÿð Ïèøÿâÿðè
ùàããûíäà éàçûëàí ÿí ýþðêÿìëè, ÿí ñàíáàëëû òÿäãèãàò ÿñÿðëÿðèíäÿí áèðè âÿ áèðèíúèñèäèð. Òÿñàäöôè äåéèë êè, áó ýöí Ïèøÿâÿðèäÿí éàçàíëàðûìûç Â.ßùìÿäèí òÿäãèãàòûíà èñòèíàä åäèðëÿð.
Äöçäöð, Â.ßùìÿä þçö äÿ áèð ÷îõ òÿäãèãàòëàðà èñòèíàä åäèá.
Àììà ùàçûðäà áèçèì ÿëèìèçäÿ Ïèøÿâÿðè ùàããûíäà ìÿùç éåýàíÿ Â.ßùìÿäèí ôóíäàìåíòàë òÿäãèãàòûäûð âÿ áóíó ìÿí îíóí
åëì àëÿìèíäÿ ÷îõ áþéöê óüóðëàðûíäàí ùåñàá åäèðÿì. Áèç
Â.ßùìÿäè òÿêúÿ àëèì êèìè òàíûìûðûã. Î, áèçèì äÿéÿðëè ìóñèãè÷èìèç, ñþçö, ãÿëÿìè, èëùàìû îëàí øàèðèìèçäèð. Êþâðÿê ãÿëáëè
øàèð — íàñèð - äðàìàòóðãäóð.
Â.ßùìÿä ìóñèãèìèçè, ìóüàìëàðûìûçû äÿðèíäÿí áèëäèéè
ö÷öí îíëàðûí éàðàíìà òàðèõèíè ìöíòÿçÿì øÿêèëäÿ òàìàøà÷ûëàðûìûçà èçàù åäèð, îíëàðûí òÿùëèëèíè âåðèð. Þçö ìàùíû äà éàçûð,
ùÿðäÿí ìóñèãè äÿ áÿñòÿëÿéèð. Âöãàð ìóñèãèíè éàõøû áèëäèéè
ö÷öí ñþçëÿðèí þçöíäÿ äÿ áèð ìóñèãè ýþðöð, ñþçëÿð íåúÿ äåéÿðëÿð, ùàçûð ìàùíû ìÿòíèäèð. Éÿíè î, ìóñèãèíè î ãÿäÿð ýþçÿë
áèëèð, äóéóð êè, îíóí ñþçëÿðè åëÿ áèë ìóñèãèíèí ãÿëèáèíÿ, äîíóíà ýèðèð. Áÿñòÿêàðëàðûí Â.ßùìÿäèí øåèðëÿðèíÿ òåç-òåç ìöðàúèÿò
åòìÿëÿðè òÿñàäöôè äåéèëäèð. Íÿüìÿ öñòÿ øåèð éàçàí ýþðêÿìëè
øàèðëÿðèìèç âàð, àíúàã Â.ßùìÿäèí ùÿìèí øàèðëÿðäÿí ÿñàñ ôÿðãè îíäàäûð êè, î øåèðëÿ éàíàøû ìóñèãèíè äÿ ýþçÿë áèëèð âÿ îíóí
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ÿñÿðëÿðèíÿ ìóñèãè áÿñòÿëÿìÿê áÿñòÿêàðëàðûìûç ö÷öí ÷ÿòèíëèê
òþðÿòìèð. Áÿçÿí, Â.ßùìÿäèí ìàùíûëàðûíûí áó ãÿäÿð ÷îõëóüóíó ýþðöá ùåéðÿòëÿíÿðÿê îíà áàøãà ðÿíý âåðÿíëÿð äÿ îëóð.
Àíúàã ìÿí òàì ñÿìèìè ãÿíàÿòèìëÿ äåéèðÿì êè, Âöãàðûí øåèðëÿðè åëÿ ìóñèãèäèð.
Âöãàð éàõøû ìöùèòäÿ áþéöéöá, äèíèìèçè äÿ éàõøû áèëèð.
Áàêû êÿíäëÿðèíäÿ äèíäàð ìöùèò ýöúëö îëóð. Âöãàð äà ýþçöíö
à÷ûá î ìöùèòäÿ ôîðìàëàøûá. Ùàúû Ìàäÿðëÿ ãîùóìäóð. Ùàúû
Ìàäÿðèí áþéöê ìÿúëèñëÿðèíäÿ Øåéõöëèñëàìäàí òóòìóø áöòöí
òàíûíìûø äèí õàäèìëÿðèìèç èøòèðàê åäèá. Âöãàð äà î äèí õàäèìëÿðèìèçè ýþðöá, îíëàðäàí áÿùðÿëÿíèá, þéðÿíèá. Äèíè íþãòåéè-íÿçÿðäÿí Âöãàðûí ùàçûðëûüû éàõøûäûð. Îíà ýþðÿ äÿ î áèçèì ùÿì ëèðèê, ùÿì äÿ íÿüìÿêàð øàèðèìèçäèð. Ìÿí îíà áèð
ñòàòóñ äà âåðèðÿì — ÄÈÍÈ ØÀÈÐ.
Äèíè áèëìÿñÿí, äèíè øåèðëÿð éàçìàã ÷ÿòèíäèð. Äèí áàøãà øåé
äåéèë, äèíëÿ çàðàôàò åòìÿê îëìàç. Äèíè ýÿðÿê ýþçÿë áèëÿñÿí.
Äèíèìèç, Ïåéüÿìáÿðèìèç, Èñëàìûìûç, Èñëàìûí ýþðêÿìëè øÿõñèééÿòëÿðè ùàãäà áèëìÿäÿí éàçìàã, îíëàðû ïîåçèéà äèëè èëÿ òÿðÿííöì åòìÿê àéðû úöð ãåéðè-ìöìêöíäöð. Áó áàõûìäàí
Âöãàðûí áÿõòè ýÿòèðèá. Öìóìèééÿòëÿ, Âöãàð ÷îõ èñòåäàäëû
ýÿíúäèð. Ýþçÿë àèëÿñè âàð, ìÿí Âöãàðû þç àèëÿ öçâëÿðèìèí áèðè
ùåñàá åäèðÿì. Ýþçöìöçöí ãàáàüûíäà áþéöéöá, ñàô, òÿìèç
àäàìäûð. Âöãàð ßùìÿäèí ìèëëè òåëåâèçèéàìûçäà Àçÿðáàéúàí
ìóñèãèñèíäÿêè ìèëëèëèéèí ñàõëàíûëìàñû, ãîðóíìàñû âÿ ìèëëè
çÿìèíäÿ èíêèøàôû íàìèíÿ áó èøÿ ìÿñóë øÿõñ êèìè ýþðäöéö
ÿâÿçñèç õèäìÿòëÿðè òÿãäèðÿëàéèã ùåñàá åäèðÿì. Âöãàðà ÀëëàùÒÿàëà àëèì êèìè, øàèð êèìè, ìóñèãè÷è êèìè ýþçÿë èñòåäàä âåðèá.
Áóíëàðûí ôþâãöíäÿ Âöãàð åòèáàðëû äîñòäóð.
Äîñòëóüó ãèéìÿòëÿíäèðìÿê, îíà ñàäèã ãàëìàã êèìè èíñàíè
êåéôèééÿòëÿðè ìÿí Âöãàð ßùìÿääÿ äàùà ãàáàðûã ýþðöðÿì.
Ýþçÿë èíñàíëûã, àäàìëûã îíóí õèñëÿòèíäÿäèð, ñþçöí ÿñë ìÿíàñûíäà Àçÿðáàéúàí âÿòÿíïÿðâÿðèäèð Â.ßùìÿä. Äþâðöìöçöí
ëàéèãëè àëèìè, ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð Âöãàð
ßùìÿä áó ýöí äÿ ÷îõøàõÿëè éàðàäûúûëûüû èëÿ áèçè òÿÿúúöáëÿíäèðèð. Áó éàõûíëàðäà îíóí ãÿëÿìèíèí ìÿùñóëó îëàí «Ãàðàáàü
éóõóñó âÿ éàõóä éóõóäà ãÿëÿáÿ» ðîìàíûíûí òÿãäèìåòìÿ ìÿ5
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ðàñèìèíäÿ èøòèðàê åòäèì âÿ öðÿê ñþçëÿðèìè ñþéëÿäèì. Ñþçöí
ùÿãèãè ìÿíàñûíäà Âöãàð ßùìÿä àâòîáèîãðàôèê ðóùäà éàçäûüû
ÿñÿðäÿ àüðûìûç-àúûìûç îëàí Ãàðàáàü ôàúèÿìèçè þí ïëàíà ÷ÿêèð. Ìÿí îíóí yazı÷ı qismində qələmə aldığı ilk romanı
oxuyanda həyÿcan ìÿíè áöðöäö. Bötþvlökdə ùÿìèí ðomanı
fundàmental əsər kimi dəyərləndirèðÿì. Əsərin adına yöksək
qiymət verirəm. Möəllifin “Qarabağ yuxusu”nun tezliklə ÷in
olìàñûíû arzulayıraì.
Âöãàð ßùìÿäèí éàðàäûúûëûã éîëó ùàããûíäà éàçûëìûø ìîíîãðàôèéàíû éöêñÿê ãèéìÿòëÿíäèðèðÿì âÿ àïàðûëìûø òÿäãèãàòû òÿãäèðÿëàéèã ùåñàá åäèðÿì.
Âàñèì Ìÿììÿäÿëèéåâ
Àêàäåìèê
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ÝÈÐÈØ
Àçÿðáàéúàí ÿäÿáèééàòûíûí òàðèõè ÷îõ ãÿäèì äþâðëÿðäÿí
áàøëàéûð. Òàðèõè ìÿíáÿëÿðè þéðÿíèá äÿðèí êþêëÿðÿ ñþéêÿíÿí,
ñàíáàëëû ÿñÿðëÿð àðàéà-ÿðñÿéÿ ýÿòèðÿí òÿäãèãàò÷ûëàðûí àïàðäûãëàðû äÿéÿðëè àðàøäûðìàëàð íÿòèúÿñèíäÿ ÿäÿáèééàòûìûçûí éàðàíìàñû, éöêñÿëèø èñòèãàìÿòëÿðè ìöÿééÿí åäèëìèøäèð. Òÿäãèãàò÷ûëàðûí ÿí áþéöê õèäìÿòëÿðè îäóð êè, îíëàð ùÿãèãÿòëÿðè éàçàéàçà ìöôÿññÿë øÿêèëäÿ ãÿëÿìÿ àëìûøëàð. Îíëàðûí íÿçÿðèíè ÿí
÷îõ Õÿòèá Òÿáðèçèíèí «Øÿðùóë-Ùÿìàñÿ», Ìÿðçáàí Áÿùìÿíéàðûí «Êèòàáöë-áÿùúÿò âÿ ÿñ-ñÿàäÿò» (ÕÛ ÿñð), Øÿðÿôÿääèí
Ùÿñÿí Ðàìè Òÿáðèçèíèí «Ùÿäàèãöë-ùÿãàèã» âÿ «ßíèñóëöøøàã» (ÕÛÂ ÿñð), Âÿùèä Òÿáðèçèíèí «Ðèñàëÿéè-úÿìèìöõòÿñÿð» (ÕÂÛ ÿñð), Ñàäèã áÿé ßôøàðûí «Ãàíóí óñ-ñöâÿð»
(ÕÂÛ-ÕÂÛÛ ÿñðëÿð), Ìÿùÿììÿä Ðÿôè Äîñò Ìÿùÿììÿä îüëóíóí «Ìÿøðÿáóë-ÿòøàí» (ÕÂÛÛ ÿñð), Ìèðçÿ ßáóòàëèá Òÿáðèçèíèí
«Õèëàñÿòöë-ÿôêàð» (ÕÂÛÛÛ ÿñð) ÿñÿðëÿðè úÿëá åòìèøäèð.
Õÿòèá Òÿáðèçèäÿí ñîíðàêû ÿñðëÿðäÿ Àçÿðáàéúàí èúòèìàè ôèêðèíèí èíêèøàôûíäà, õöñóñèëÿ ìöàñèð òèïëè ÿäÿáèééàòøöíàñëûüûìûçûí òÿøÿêêöë òàïìàñûíäà Ì.Ô.Àõóíäçàäÿ, Ô.Êþ÷ÿðëè,
À.Ñóð, ß.Ùöñåéíçàäÿ, Ñåéèä Ùöñåéí (Êàçûìîüëó), Õÿëèë Èáðàùèì, ß.Íàçèì, ß.Àáèä, Á.×îáàíçàäÿ, À.Ìóñàõàíëû, Ì.Ãóëèéåâ, Ù.Çåéíàëëû êèìè êëàññèê àëèìëÿðèí àäëàðûíû ÷ÿêìÿê
âàúèáäèð. Ùÿì÷èíèí Ìÿììÿä Àðèô, Ìÿììÿä Úÿôÿð, Ìèðçÿ
Èáðàùèìîâ, ßçèç Ìèðÿùìÿäîâ, ßçèç Øÿðèô, Ùÿìèä Àðàñëû,
Ìåùäè Ùöñåéí, Ôåéçóëëà Ãàñûìçàäÿ, ßëè Ñóëòàíëû êèìè àëèìëÿðèí åëì àëÿìèíÿ ýÿòèðäèêëÿðè éåíèëèêëÿð ÿäÿáèééàòøöíàñëûüûìûçûí âàùèä ìöñòÿâèäÿ òÿêìèëëÿøìÿñèíÿ òþùôÿëÿð âåðìèøäèð.
Ùÿì÷èíèí Àááàñ Çàìàíîâ, Ðöñòÿì ßëèéåâ, Êàìàë Òàëûáçàäÿ, Âàñèì Ìÿììÿäÿëèéåâ, Áÿêèð Íÿáèéåâ, Àèäà Èìàíãóëèéåâà, Éàøàð Ãàðàéåâ, Èñà Ùÿáèááÿéëè, Ìåùäè Êàçûìîâ,
Àçàä Íÿáèéåâ, Àçàäÿ Ðöñòÿìîâà, Íöøàáÿ Àðàñëû, Ìÿñóä
ßëèîüëó, Íèçàìè Úÿôÿðîâ, Òåéìóð Êÿðèìëè, Õåéðóëëà Ìÿììÿäîâ, Êàìðàí Ìÿììÿäîâ, ßëéàð Ñÿôÿðëè, Ïàøà ßôÿíäèéåâ,
Ãàðà Íàìàçîâ, Òåéìóð ßùìÿäîâ, Ìÿììÿäùöñåéí Òÿùìàñèá, Ìèðÿëè Ñåéèäîâ, Ãÿçÿíôÿð Ïàøàéåâ, Éàâóç Àõóíäîâ, Èñ7
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ëàì Àüàéåâ, Òÿùñèí Ìöòÿëëèáîâ, Åë÷èí ßôÿíäèéåâ, Øàìèë
Ñàëìàíîâ, Àááàñ Ùàúûéåâ, Úÿëàë Àáäóëëàéåâ, Õÿëèë Éóñèôîâ,
Àüàðÿôè Çåéíàëçàäÿ, Ñàáèð ßëèéåâ, Íÿðýèç Ïàøàéåâà, Ýþâùÿð
Áàõøÿëèéåâà, Àáäóëëà Àááàñîâ, Øàìèë Ãóðáàíîâ, Õàëèä ßëèìèðçÿéåâ, Àêèô Ùöñåéíëè êèìè åëì õàäèìëÿðèíèí òÿíãèä âÿ
ÿäÿáèééàòøöíàñëûã ñàùÿñèíäÿêè õèäìÿòëÿðè òÿãäèðÿëàéèãäèð.
Àçÿðáàéúàí õàëãû ìöñòÿãèëëèê ãàçàíäûãäàí ñîíðà ùÿð áèð
ñàùÿäÿ îëäóüó êèìè åëì äöíéàìûçäà äà àõòàðûøëàð âöñÿòëÿíäè,
éåíè-éåíè òÿäãèãàò ÿñÿðëÿðè éàðàíäû.
Ìöñòÿãèëëèê äþâðö ÿðÿôÿñèíäÿ áàø âåðìèø èúòèìàè-ñèéàñè
îëàéëàðà, 20 Éàíâàð ãûðüûíëàðû, Õîúàëû ìöñèáÿòè, Ãàðàáàü
ôàúèÿñè, ÿäÿáè âÿ ÿçÿëè òîðïàãëàðûìûçûí èòêèëÿðèíÿ áàõìàéàðàã
ÿäÿáèééàòøöíàñëûã åëìèíèí ðîëó ÿùÿìèééÿòëè äÿðÿúÿäÿ àðòäû.
Ìöàñèð äþâð ÿäÿáèééàòøöíàñëàðûìûçäàí Èìàìâåðäè Ùÿìèäîâ, Áÿùëóë Àáäóëëà, Ùèìàëàé Ãàñûìîâ, Øèðèíäèë Àëûøàíëû,
Íèçàìÿääèí Øÿìñèçàäÿ, Ðÿùèì ßëèéåâ, Ìÿñèàüà Ìÿùÿììÿäè, Íàäèð Úàááàðëû, Âàãèô Àðçóìàíëû, Êàìðàí ßëèéåâ, Ìóõòàð
Èìàíîâ, Ìÿùÿððÿì Ãàñûìëû, Òàùèðÿ Ìÿììÿä, Èñëàì Ãÿðèáëè,
Ðàñèì Íÿáèîüëó, Åëìàí Ãóëèéåâ, Áÿäèðõàí ßùìÿäîâ, Àðèô
ßìðàùîüëó, Àäèëõàí Áàéðàìîâ, Ùöñåéí Ùÿøèìëè, Íèêïóð
Úàááàðëû, Åëìèðà Ðÿùèìîâà, Ìàùèðÿ Ãóëèéåâà, Éàãóá Áàáàõàíëû, Ìàùèçÿð Ìåùäèáÿéîâà, Åñìèðà Ôóàä, Íàçèì Ðèçâàí,
Çàìàí ßñýÿðëè, Âàãèô Éóñèôëè, Úàâàíøèð Éóñèôëè âÿ áàøãàëàðûíûí áó ñàùÿäÿ ìÿãñÿäþéíëö õèäìÿòëÿðèíè ãåéä åòìÿê ëàçûìäûð.
ßäÿáèééàò òàðèõèìèçäÿ ÿùàòÿëè, ÷îõøàõÿëè éàðàäûúûëûüû èëÿ èç
ãîéìóø øÿõñèééÿòëÿð åëÿ äÿ ÷îõëóã òÿøêèë åòìèð.
ÕÛ ÿñðèí êëàññèêè Õÿòèá Òÿáðèçè øåèð éàçìàãëà éàíàøû, ÿñàñÿí àïàðäûüû åëìè òÿäãèãàòëàðû âÿ ðèñàëÿëÿðè èëÿ òàíûíìûø, øÿðù÷è âÿ òÿôñèð÷è îëàðàã ÿäÿáèééàòøöíàñëûã âÿ òÿíãèäèí ÿñàñûíû
ãîéàíëàðäàí áèðè îëìóøäóð.
ÕÛÕ ÿñðäÿ Àáàñãóëó àüà Áàêûõàíîâ ùÿì òàðèõ÷è, ùÿì øàèð, íàñèð, ôèëîñîô, àñòðîíîì, äèë÷è, ìöòÿðúèì âÿ á. êèìè ÷îõúÿùÿòëè éàðàäûúûëûüû èëÿ õàëãûìûçà õèäìÿò åäèá. Ì.Ô.Àõóíäçàäÿ äðàìàòóðýèéàìûçûí âÿ òöðêäèëëè íÿñðèìèçèí áàíèñè îëìàãëà éàíàøû, ôÿëñÿôè òðàêòàòëàð, òÿíãèä âÿ ÿäÿáèééàòøöíàñëûüà äàèð
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ìèñèëñèç ÿñÿðëÿð ìöÿëëèôè êèìè ÿäÿáèééàò òàðèõèìèçäÿ þçöíÿ
àáèäÿ óúàëäûá.
ÕÕ éöçèëëèéèí áèðèíúè ãÿðèíÿñèíäÿ Úÿôÿð Úàááàðëû ùÿì
äðàìàòóðã, ùÿì äÿ øàèð-áÿñòÿêàð, ìöòÿðúèì, ðåæèññîð êèìè
ôÿàëèééÿò ýþñòÿðèá. Áó ÿäÿáè-ìÿäÿíè ñèëñèëÿéÿ Öçåéèð Ùàúûáÿéëèíè, Ñåéèä Ùöñåéíè âÿ Ì.ß.Ðÿñóëçàäÿíè äÿ ÿëàâÿ åòìÿê
îëàð. Ýöíåé Àçÿðáàéúàíäà Ø.Ì Õèéàáàíè âÿ Ì.Ú.Ïèøÿâÿðè äÿ
îíëàðûí ìÿñëÿêäàøû âÿ äàâàì÷ûëàðûíäàíäûð.
Ñîâåò äþâðö Àçÿðáàéúàí ÿäÿáèééàòûíäà èñÿ Ñÿìÿä Âóðüóí, Úÿôÿð Õÿíäàí, Ìèêàéûë Ðÿôèëè, Ìèð Úÿëàë, Ãàñûì Ãàñûìçàäÿ, Áÿõòèéàð Âàùàáçàäÿ, Õÿëèë Ðçà Óëóòöðê, Àíàð Ðçàéåâ,
Åë÷èí, Êàìàë Àáäóëëà ùÿì ÿäÿáèééàòøöíàñ, ùÿì äÿ éàçû÷û,
øàèð, äðàìàòóðã êèìè ÿäÿáè õÿçèíÿìèçÿ òþùôÿëÿð âåðìèø, ìèëëè
ìÿäÿíèééÿòèìèçè çÿíýèíëÿøäèðìèøëÿð.
Ýåíèø åðóäèñèéàéà, ðÿíýàðÿíý éàðàäûúûëûüà ìàëèê ÿäÿáè
øÿõñèééÿòëÿðäÿí áèðè äÿ Âöãàð ßùìÿääèð.
Þòÿí ÿñðèí 80-úè èëëÿðèíèí ñîíëàðûíäà õàëã ùÿðÿêàòû äþâðöíäÿ èëê åëìè âÿ áÿäèè ÿñÿðëÿðèíè éàçìàüà áàøëàéàí Âöãàð ßùìÿä ìöñòÿãèëëèê èëëÿðèíäÿ äàùà ýåíèø ìèãéàñäà ÿäÿáè ôÿàëèééÿò ýþñòÿðìÿéÿ áàøëàéûð. Î, àç áèð çàìàí è÷ÿðèñèíäÿ ÿäÿáèééàòøöíàñ, øàèð, ìóñèãè òÿäãèãàò÷ûñû, òåëå-ðàäèî æóðíàëèñòè,
ïóáëèñèñò, ïåäàãîã, ìÿòáóàò õàäèìè âÿ ðåäàêòîð êèìè ÷îõñàùÿëè éàðàäûúûëûüû èëÿ øþùðÿò òàïûð, ÿäÿáè-ìÿäÿíè èúòèìàèééÿòèí âÿ îõóúóëàðûí ðÿüáÿòèíè ãàçàíûð.
Ùÿãèãÿòÿí äÿ, Âöãàð ßùìÿäèí éàðàäûúûëûã éîëó çÿíýèíäèð,
àðàøäûðûëìàüà ëàéèãäèð. Îíóí éàðàäûúûëûüûíûí ÿòðàôëû òÿäãèãèíÿ
áþéöê åùòèéàú âàð.
Âöãàð ßùìÿäèí ÷îõøàõÿëè éàðàäûúûëûüû ùàããûíäà ìöõòÿëèô
èëëÿðäÿ àêàäåìèê Âàñèì Ìÿììÿäÿëèéåâ, òàíûíìûø àëèìëÿðäÿí
Éàøàð Ãàðàéåâ, Øàìèë Âÿëèéåâ, Åëìàí Ãóëèéåâ, Ðÿôàèë Ùöñåéíîâ, Áóëóäõàí Õÿëèëîâ, Ðàñèì Íÿáèîüëó, Øàùðçà Àüàéåâ,
Ôÿððóõ Ùÿñÿíîâ, Ìèðÿâÿç Ðÿùèìîâ, øàèðëÿðäÿí Ìÿììÿä
Àñëàí, Àüàñÿôà, Ìóñà ßëÿêáÿðëè, Òîôèã Èìèøëè, æóðíàëèñòëÿðäÿí
Ìöøôèã Úàáèðîüëó, Îêòàé Ýöðøàä, Àíàð Íèôòÿëèéåâ, Ãàôàð
ßñýÿðçàäÿ, Øàìõÿëèë Ìÿììÿäîâ, Çöìðöä Îðõàí, Èñìàéûë
Àëûøîüëó, Çàêèðÿ Çàêèðãûçû, Àéýöí Øÿìêèðëè, Ñÿôóðà Íîâðóç
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âÿ áàøãàëàðû êèòàáëàðäà, ãÿçåò ñÿùèôÿëÿðèíäÿ, æóðíàëëàðäà ìöõòÿëèô éàçûëàð ÷àï åòäèðìèøëÿð. Ýöíåé Àçÿðáàéúàíäà äîêòîð Úàâàä Ùåéÿò, øàèð Ñàâàëàí îíóí éàðàäûúûëûüû ùàããûíäà ìÿãàëÿëÿð
ãÿëÿìÿ àëìûøëàð.
Âöãàð ßùìÿä éàðàäûúûëûüûíûí èëê òÿäãèãàò÷ûñû Àëèì Íÿáèîüëóäóð. Îíóí «Âöãàð ßùìÿäèí ñþç äöíéàñû» àäëû êèòàáû
2003-úö èëäÿ íÿøð îëóíìóøäóð. ßëáÿòòÿ, áó êèòàáû Âöãàð ßùìÿäèí éàðàäûúûëûüû ùàããûíäà éàçûëìûø èëê ÿñÿð êèìè òÿãäèðÿëàéèã ùåñàá åòìÿê îëàð. Ëàêèí ùÿìèí êèòàáäà Âöãàð ßùìÿäèí
éàðàäûúûëûüû áèð òÿðÿôäÿí åëìè ñÿâèééÿäÿ òÿäãèã åäèëìÿìèø,
äèýÿð òÿðÿôäÿí èñÿ îíóí åëìè ôÿàëèééÿòè áóðàäà þç ÿêñèíè
òàïìàìàøäûð.
Áó ýöí ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð Âöãàð ßùìÿäèí òÿíãèä÷è-ÿäÿáèééàòøöíàñ êèìè ñÿìÿðÿëè ôÿàëèééÿòè ýþç
ãàáàüûíäàäûð. Îíóí àëèì, øàèð, ïóáëèñèñò, ìóñèãèøöíàñ âÿ á.
êèìè ÷îõúÿùÿòëè éàðàäûúûëûüûíûí ÿí ìöùöì õöñóñèééÿòëÿðèíè
àðàøäûðûá òÿùëèë ñöçýÿúèíäÿí êå÷èðìÿê ìÿãñÿäÿóéüóí ùåñàá
îëóíóð. Áóíà ýþðÿ äÿ «Âöãàð ßùìÿäèí éàðàäûúûëûã éîëó»
ìþâçóñóíäà åëìè ÿñÿð ãÿëÿìÿ àëìàã çÿðóðÿòè éàðàíäû.
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HƏYATI
Vüqar Mikayıl Mahmud oğlu Əhməd 1963-cü il aprel ayının
17-də Bakı şəhərində anadan olub. Atası Mikayıl Mahmud
Soltan Əhməd oğlu Əhmədov (1920-1995) Böyük Vətən (İkinci Dünya) мüharibəsi əlili, hərbiçi-zabit idi, ömrünün 45 ilini
gəmiçilik sahəsində işləmiş, “Əmək veteranı” olmuşdur.
Dövlət tərəfindən yüksək orden və medallarla təltif edilmişdir.
Pirşağı bəylərindən həkim Kərbəlayi Mahmudun nəvəsidir.
Soy-kökü, şəcərəsi İstanbulda şərəfinə Came ucaldılmış Soltan
Əhmədin nəslindəndir. Anası Hacı Almaxanım Kərbəlayi
Məsədi Əzim qızı (1920-2007) Bakının Binəqədi kəndində
anadan olub. Hacı Almaxanım ana tərəfdən Binəqədi və
İçərişəhərə mənsub bir nəslin nümayəndəsi, ata tərəfdən isə
XIX əsrin ortalarında zəlzələ nəticəsində Şamaxının “Sarıtorpaq” məhəlləsindən Binəqədiyə köç etmiş şirvanlılardandır.
Vüqar Əhməd 1980-ci ildə Bakıdakı M.Müşfiq adına 18
saylı orta məktəbi, 1984-cü ildə indiki ADPU-nu “Fərqlənmə”
diplomu ilə, 1990-cı ildə Pedaqoji Universitetin aspiranturasını
uğurla bitirib.
1984-87-ci illərdə Şamaxı rayonunun Dərəkənd kəndində
dil-ədəbiyyat müəllimi işləyib. Müxtəlif illərdə “Novruz” qəzetinin və “Azərbaycan dünyası” nəşriyyatının baş redaktoru,
Azərbaycan Kütləvi İnformasiya Vasitələri həmkarlar komitəsinin sədr müavini vəzifəsində, 1987-ci ildən-2005-ci ilə
qədər isə Azərbaycan Teleradiosunda müxtəlif məsul vəzifələrdə çalışıb. Eyni zamanda, AMEA-nın Nizami adına
Ədəbiyyat İnstitutunun əməkdaşı, hazırda baş elmi işçisidir.
Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun professoru olmuşdur
(2005-2011).
Azərbaycan Milli Dram Teatrının (Türk İşçi Teatrı) ilk
direktoru və baş rejissoru olmuş Bilal Əhmədin qardaşı nəvəsi,
bəstəkar, şair-dramaturq Mövsüm Əhmədin kiçik qardaşıdır.
Ailəlidir, bir oğlu, bir qızı var.
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1992-ci ildə filologiya elmləri namizədi, 2005-cü ildə isə filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi almışdır.
“Rus uşaq ədəbiyyatı və Azərbaycan” (Bakı, 1992), “Mircəfər Pişəvəri: həyatı, mühiti və yaradıcılığı” (Bakı, 1998),
“Azərbaycan Uşaq Ədəbiyyatı” (Bakı, 2006), “Ədəbiyyatşünaslıq” (Bakı, 2007), “Şeyx Məhəmməd Xiyabani”, “Elmifiloloji araşdırmalar” və s. kimi 30 kitab və 300-dən çox elmi,
publisistik məqalələr müəllifidir.
Əsərləri İran, Türkiyə, Yunanıstan, Almaniya, Gürcüstan və
digər ölkələrdə çap olunub. Nəğməkar şair kimi 500-dən çox
mahnının sözlərinin, eləcə də bir sıra nəğmələrin musiqi
müəllifidir.
Filologiya elmləri doktoru, professor, Nyu-York EA-nın
həqiqi üzvü, həmçinin Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər
birliklərinin, “Muğam” assosiasiyasının, Bakı şəhəri İcra
Hakimiyyəti ali mədəniyyət şurasının üzvüdür.
“Araz” ali ədəbi, “Abdulla Şaiq”, Məmməd Araz”, “İlin
nəğməkar şairi”, 2 dəfə “Zirvə”, “İlin mahnısı” “Simurq” milli
mükafatı, “AHİK”-nın fəxri fərmanı (8 dekabr 2009-cu il),
AKİVHİ-nin rəyasət heyətinin qərarı ilə “Qızıl qələm” (12 fevral 2013) mükafatı və fəxri fərmanlarla təltif edilmişdir.
Bu yaxınlarda “Qarabağ yuxusu və yaxud yuxuda qələbə”
romanı, Cənubi Azərbaycan və Qarabağın tarixini əks etdirən
“Qaradağlılar” roman-trilogiyası çapdan çıxmışdır
20 ilə yaxın AZ TV –də çalışan Vüqar Əhməd 200-ə yaxın
verilişin, telefilmin müəllifi, aparıcısı və redaktoru olmuşdur.
Bu yaxınlarda onun ssenarisi əsasında akademik Vasim
Məmmədəliyev haqqında “Mənalı ömrün anları” filmi ATV
kanalında nümayiş olunmuşdur. Həmin kanalda Vüqar
Əhmədin rəhbərliyi və redaktorluğu ilə böyük muğam layihəsi
lentə alınmışdır.
YAP-ın üzvü olan Vüqar Əhməd dövlət başçısı İlham
Əliyevə həsr olunmuş ilk mahnının – “Vətənə layiq bir oğuldur
İlham” adlı nəğmənin müəllifidir.
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2008-ci ildə Tehranda “Anam mənim” kitabı kütləvi tirajla
dövlət nəsriyyatında çap olunmuşdur. Həmin il İranın dövlət
televiziyasında Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin və
ölkənin birinci ledisi Mehriban xanım Əliyevanın gördüyü
əvəzsiz işlərlə və müasir milli ədəbi proseslə bağlı çıxış
etmişdir.
AMEA-nın Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində ixtisaslaşdırılmış
“Dissertasiya Şurası”nın üzvüdür.
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I FƏSIL
VÜQAR ƏHMƏDİN ƏDƏBIYYATŞÜNASLIQ
FƏALİYYƏTİ
“Vüqar Əhməd elə şəxsiyyətdir ki,
onun yaradıcılığında elm, musiqi insan
mənəviyyatının bütün sahələrini əhatə
edərək vəhdət təşkil edir”.
Kamal Talıbzadə
Akademik
(26 yanvar 2005-ci il)
Azərbaycan elminin ən çətin və məsuliyyətli sahələrindən
biri ədəbiyyatşünaslıqdır. Bunun səbəbləri çoxdur. Tarix boyu
xalqımız dəfələrlə əlifba dəyişikliklərinə məruz qalmışdır.
Zaman keçdikcə yazı tariximizin əlifba dövründən get-gedə
uzaqlaşırıq, Qədim və orta əsrlərin, XIX, XX yüzilliyin 30-cu
ilinə qədər olan dövrlərdəki yaranan əlyazmaları, mətbuatı
oxuyub-araşdıra bilən mütəxəssislərin sayı çox deyildir.
Keçmiş dövrlərin yadigarları, ötən əsrlərin zəngin ədəbi irsi
müasir oxucunun üzünə bir neçə alimin gözü ilə açılır.
Şəhərimizin kitabxanalarında və fondlarında yüz illərlə bundan öncə Azərbaycanda, Tiflisdə nəşr olunan dövri mətbuat
nümunələrini bütöv halda tapmaq mümkün deyildir. Düşmən
qüvvələr dövri mətbuat nümunələrimizi, ədəbi irsimizi natamam hala salmışlar. Uzun illərdir ki, ədəbiyyatşünas alimlərimiz tədqiq etmək üçün, həmin nümunələrlə tanış olmaqdan
ötrü Rusiya və Tiflis kitabxanalarına üz tuturlar. Bəzən isə
ədəbiyyat tarixçilərimiz qədim əlyazmalarımızın surətini Drezden, Vatikan və Misir kitabxanalarından gətirə bilirlər. Cənubi
Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqi üçün isə qorxu-hürku ilə İran
kitabxanalarının oxucusuna çevrilirlər. Çox vaxt bu işdə
alimlərimizin köməyinə İrandakı milli ziyalılarımızın şəxsi ki14
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tab fondları və arxivləri çatır.
Əlli illik ömrünün 30 ilini bu çətin və şərəfli işə sərf etmiş
görkəmli ədəbiyyatşünas alimlərdən biri yaradıcılıq enerjisi
aşıb-daşan şair-publisist, yazıçı, musiqi tədqiqatçısı, pedaqoq
Vüqar Əhməddir.
Professor Vüqar Əhməd XX əsrin əvvəllərindəki milli
ədəbi əlaqələrimizi, klassik ədəbiyyatımızı, Güney Azərbaycan
tarixi və ədəbiyyatını, Cənubun görkəmli şəxsiyyətlərinin ədəbi
yaradıcılıqlarını, Güney və Quzeyin ədəbi prosesini xüsusi
qayğı və diqqətlə araşdırıb üzə çıxaran, nəşr etdirən zəhmətkeş
mütəxəssislərdən biridir.
XX əsr, XXI yüzilliyin əvvəllərindəki bədii ədəbiyyatımızla,
publisistikamız və elmi-nəzəri fikrimizlə bağlı monoqrafiyalar
dediyimizin təsdiqidir.
Vüqar Əhmədin ədəbi-elmi faəliyyətinin sərhədləri nə qədər
geniş olsa da o, əsas gücünü Güney ədəbiyyatının tədqiqinə
sərf edib. Ş.M.Xiyabani, M.C.Pişəvəri haqqında ilk fundamental tədqiqatlar Vüqar Əhmədin adı ilə bağlıdır.
Vüqar Əhməd o alimlərimizdəndir ki, sözünü yalnız ilk
mənbələr əsasında deyir, elmi qənaətləri arxiv sənədlərinə və
etibarlı mənbələrə söykənir. Vüqar müəllim vaxtının böyük
hissəsini Bakı, Sankt-Peterburq, Tehran, Təbriz kitabxanalarında və arxivlərində keçirmişdir. Onun monoqrafiyalarının elmi dəyərini müəyyənləşdirən cəhətlərdən biri də məhz bu fondlarda, arxiv və cünglərdə əldə etdiyi sənədlər, elmi-tarixi
faktlardır. Onun tədqiqatları Güney və Quzey ədəbiyyat tariximiz haqqında ən dəyərli araşdırmalar sırasındadır.
Vüqar Əhməd həm də uşaq ədəbiyyatının araşdırıcılarından
biridir. Müstəqillik dövründə çağdaş ədəbi-nəzəri aspektdə ali
məktəblər üçün yazılmış “Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı”
dərsliklərindən biri də ona məxsusdur.
Ümumiyyətlə, dediklərimizə əsaslanaraq bu fikrə gələ
bilərik ki, Vüqar Əhməd geniş erudisiyaya malik, yaradıcılıq
coğrafiyası əhatəli olan peşəkar ədəbiyyatşünas və faktoqraf
15
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alimdir. Zəngin yaradıcılığı bizi onun əsərləri üzərində tədqiqat
aparmağa sövq etdi. Onun dərin mündəricəli yaradıcılığı bizi
belə bir tədqiqata həvəsləndirdi. Bu səbəbdən də biz “Vüqar
Əhmədin yaradıcılıq yolu”na üz tutduq.
А) Azərbaycan-rus ədəbiyyat məsələləri
ədəbi əlaqələr müstəvisində
Azərbaycan-rus ədəbi əlaqələri həmişə alimlərimizin diqqət
mərkəzində olub. Bütün bunlar Azərbaycan rus ədəbiyyat
məsələlərinin inkşafında,elmi cəhətdən çözələnməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu mənada professor Vüqar Əhməd
Azərbaycan-rus ədəbi əlaqələr zəminində dəyərli tədqiqatlar
apararaq yazır: “Demək lazımdır ki, Azərbaycan-rus ədəbi
əlaqələrinin inqilaba qədərki dövrü ədəbiyyatşünaslıq tərəfindən diqqətlə araşdırılmış və araşdırılmaqdadır. Bu sahədə
M.Rəfilinin, M.Arifin, M.Cəfərin, Şıxəli, Qurbanovun,
K.Talıbzadənin, H.Babayevin, Ş.Qurbanovun, M.Sadıqovun,
A.Alməmmədovun, Ə.Bağırovun və başqaılarının tədqiqatları
xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Yaxşı haldır ki, bu qəbildən
araşdırmalar bu gün də davam edir, ədəbiyyatşünaslığımızın
gənc nəsli bu problemi müasir ədəbiyyat elminin ən müasir
tələb və nəzəri metodları səviyyəsindən tədqiq etməyə
başlamışdır”. (1, 5)
Vüqar Əhməd müəllifi olduğu “Rus uşaq ədəbiyyatı və
Azərbaycan” monoqrafiyasında XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan-rus ədəbi əlaqələrinin inkşafı və bədii tərcümə
məsələlərinə nəzər salır. Ədəbiyyat tarixindən məlumdur ki,
Azərbaycan-rus ədəbi əlaqələrinin təşəkkülünün başlıca
istiqamətləri şəxsi münasibətlərdən güc almış və inkşafa təkan
vermişdir. Belə ki, A.Bakıxanov, İ.Qutqaşınlı və M.F.Axundzadənin, Puşkin, Lermontov, Bestujev-Marlinski, Polanski kimi ədəbi simalarla sıx əlaqələri ədəbiyyatların yaxınlaşmasında
stimul rolunu oynadı. A.Bakıxanovun İ.Krılovdan çevirdiyi
16
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“Eşşək və bülbül” təmsili ilə Azərbaycan-rus ədəbi-mədəni
əlaqələrin yeni başlanğıcı, əsası qoyuldu, təməli, özülü yarandı.
Bu möhkəm bünövrə üzərində rus ədəbiyyatının Azərbaycan
dilinə tərcüməsi məsələlərinə istiqamət verildi, gələcək başlıca
xətt müəyyən edildi. Bütün bunlara elmi cəhətdən qiymət verən
Vüqar Əhməd yazır: “XIX əsrin 70-ci illərindən başlayaraq
Azərbaycan-rus ədəbiyyatına maraq, onu təbliğ edib yaymaq
üçün təşəbbüslər artdı. Bu, birinci növbədə xalq maarifi
sahəsində yaranan dirçəlişlə əlaqədar idi. Məlum olduğu kimi,
1879-cu ildə Zaqafqaziya (Qori) Seminariyasının nəzdində
azərbaycanlılara məxsus şöbə təşkil edildi. Səksəninci illərin
başlanğıcında Azərbaycanın iri kənd və qəsəbələrində ibtidai
məktəblər açıldı. onilliyin sonunda Bakıda ( Rus-müsəlman)
məktəbləri yaradıldı. Bütün bunlar uşaq mütaliəsinə kəskin ehtiyac əmələ gətirdi. Rus ədəbiyyatından tərcümələr də elə bu
vaxtdan artmağa başladı. A.Bakıxanovun ilk tərcüməsindən
təxminən 40 il sonra Qori seminariyasının azərbaycanlı
müəllim və tələbələri, Tiflis Aleksandrovski Müəllimlər
İnistitutu və gimnaziyalarının məzunları bu işi müvəffəqiyyətlə
davam etdirməyə və irəli aparmağa başladılar. S.Vəlibəyov,
G.Kəngərli, C.Ünsizadə, E.Sultanov, H.X.Qaradaği, R.Əfəndiyev, S.M.Qənizadə, F.Köçərli, S.Hacıbəyov, M.Ə.Növrəs və
b.-nın simasında peşəkar tərcüməçilər yetişdi”. (1, 12)
Hər iki ədəbiyyatdan edilən tərcümələrdə xalqların milli
xüsusiyyətlərinə həssaslıqla yanaşılırdı. Tərcümə üçün janrından asılı olmayaraq seçilən hər hansı bir əsərin ideya-bədii
keyfiyyətlərinə, dini adət və ənənələrinə ciddi fikir verilirdi.
Monoqrafiyada müəllif tərcümə ədəbiyyatı məsələlərinə
incəliklə yanaşır: “Lakin bu illərdə Rusiyada siyasi iqlimin
kəskinləməsi, Azərbaycan xalqının milli xüsusiyyətləri ilə
əlaqədar olaraq Rus ədəbiyyatından edilən tərcümələr spesifik
səciyyə daşıyırdı. Belə ki, tərcümə üçün əsər seşilərkən onun
əxlaqi-tərbiyəvi məzmunu, yerli xalqların dini əqidələri, həyat
və məişət qanunları ilə səsləşməsi və s. nəzərə alınırdı. Ona
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görə elə əsərlərə müraciət olunurdu ki, onların vasitəsilə bütün
xalqlar üçün müştərək olan ideyalar təbliğ olunurdu. Fikrimizi
isbat etmək üçün XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində dilimizə çevrilmiş əsərləri nəzərdən keçirmək kifayətdir. Puşkinin
“Balıqçı və qızıl balıq” nağılı (F.Köçərli, R.Əfəndiyev,
Ə.Cavanşir), “Kaftar”, “ Hal anası”, “Su pərisi” (R.Əfəndiyev),
“Çöl xanımı”, “Yel gəmisi” ( Ə.Adığözəlov), “Təsiri-dua”
(R.Əfəndiyev), Qrotun “Allah təbiətdə” (S.Vəlibəyov), Krılovun təmsilləri, Tolstoy və Uşinskinin hekayələri bu qəbildəndir”. (1,12-13)
Azərbaycan-rus ədəbi əlaqələrinin tarixinə və xüsusiyyətlərinə böyük diqqət göstərən alim aşağıdakı fikirləri qələmə
almışdır: “Azərbaycan-rus ədəbi əlaqələrinin ümumi tarixi və
xüsusiyyətləri haqqında yazılmış ayrı-ayrı əsərlərdə yeri gəldikcə uşaqlar üçün qələmə alınmış Rus uşaq ədəbiyyatı nümunələrinin tərcüməsinə, bu mövzunun ancaq ayrı-ayrı cəhətlərinə
toxunulmuşdur. Akademik M.Cəfər 1964-cü ildə çap olunmuş
“Azərbaycan-rus ədəbi əlaqələri tarixindən” adlı monoqrafiyasında iki xalqın arasındakı mənəvi ünsiyyətin ilk addımlarından Sovet hakimiyyəti illərinə qədərki dövr tədqiqata cəlb
olunmuşdur. A.Bakıxanov, Q.Zakir, İ.Qutqaşınlı, M.F.Axundov, H.Zərdabi və Ü.Hacıbəyovun rus ədəbiyyatı ilə əlaqələrindən söhbət açılsa da, iyirminci yüzilliyin əvvəllərində
edilmiş tərcümələrdən bəhs edilməmişdir”. (1, 8-9)
Bütün bu deyilənlərin elmi əsasını qiymələndirən professor
Buludxan Xəlilov monoqrafiya haqqqında qələmə aldığı məqalədə yazır: “Filologiya elmləri namizədi Vüqar Əhmədin “Rus
uşaq ədəbiyyatı və Azərbaycan” (Bakı, 1992) adlı monoqrafiyası XX əsrin mürəkkəb və təlatümlü bir dövrünə - (19051917-ci illər) həsr olunmuşdur. Həmin dövr uşaq ədəbiyyatı
materialları əsasında Azərbaycan-rus ədəbi əlaqələrinin konkret
illərini əks etdirir. Müəllif inqilaba qədərki Azərbaycan-rus
ədəbi əlaqələrini öyrənən ədəbiyyatşünasların zəngin tədqiqatlarından bəhrələnmiş, dövrün tələbləri baxımından uşaq ədə18
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biyyatı sahəsində maraqlı bir monoqrafiya yazmışdır. Monoqrafiyada demək olar ki, ilk dəfə olaraq tarixi-geneoloji və müqayisəli-tipoloji metoddan gen-bol istifadə olunmuşdur”. (2,
195)
B) Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı problemlərinin milli
ideallar kontekstində araşdırılması
“Pişəvəri haqqında ən sanballı tədqiqat
Vüqar Əhmədə məxsusdur”.
Vasim Məmmədəliyev
Akademik
Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının elmi nöqteyi-nəzərdən
araşdırılması bir sıra alimlərimizin, o cümlədən Mirzə İbrahimov, Cəfər Xəndan, Sabir Əmirov, Nazim Rizvan, Rəhim
Əliyev, Elman Quliyev, İslam Qəribli, Almaz Əliqızı, Mahmizər Mehdibəyova və başqalarının qələmə aldıqları iri həcmli
monoqrafiyalarda, ədəbi əsərlərdə, oçerklərdə, filoloji məqalələrdə əksini tapıb. O taylı ədəbiyyatın bu tayda təbliğ olunması
vahid bir cəmləmənin yaranmasına dəlalət edib. Bu sahədə çox
böyük işlər görmüş, neçə-neçə əsərlərin müəllifi, filologiya
elmləri doktoru, professor Vüqar Əhmədin xidmətləri təqdirəlayiqdir. Mühüm cəhət odur ki, Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatında XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərini məhz ilk dəfə olaraq Vüqar Əhməd tədqiq etmişdir. Azərbaycan MEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu Cənubi Azərbaycan Ədəbiyyatı
şöbəsinin buraxdığı “Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” ikicildliyinin II cildində M.Pişəvəri, Ş.Xiyabani, Manafzadə Sabitin yaradıcılıqlarına həsr edilmiş 3 oçerk tanınmış ədəbiyyatşünas Vüqar Əhmədin qələminin məhsuludur. Hazırda Vüqar Əhməd XX əsrin 50-80-ci illərində “Cənubi Azərbaycan poeziyası
və folklor ənənələri” mövzusunda 15 çap vərəqi həcmində monoqrafiya üzərində işləyir. Vüqar Əhmədin elmi yaradıcılığının
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ən yüksək zirvəsi böyük cəsarət və məsuliyyətlə demək olar ki,
“M.C.Pişəvəri: həyatı, mühiti və yaradıcılığı” (monoqrafiya)
fundamental əsəridir. Bu geniş miqyaslı və əvəzsiz əsər Cənubi
Azərbaycan ədəbiyyatı problemlərini milli ideallar kontekstində araşdıran monoqrafiyalar arasında sözün bütöv mənasında
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Biz bununla ədəbiyyatşünaslarımızın, akademiklərimizin həmin sahədə yazdıqlarına kölgə
salmaq fikrindən tamamilə uzağıq. Bu monoqrafiyanın dəyəri,
çəkisi, məzmunu Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində,
bütövlüklə ədəbiyyat dünyamızda ölçüyəgəlməyən tarixi hadisədir. Akademik Vasim Məmmədəliyev monoqrafiyaya yüksək
qiymət verərək istedadlı tədqiqatçı Alim Nəbioğlunun “Vüqar
Əhmədin söz dünyası” kitabındakı “Ön söz”ündə yazır: “V.
Əhməd bizim ən istedadlı alimlərimizdən biridir. Mən Vüqarın
tədqiqatlarını çox maraqla izləyirəm, çox orijinal tədqiqatçıdır.
Xüsusən də, Seyid Cəfər Pişəvəri haqqında tədqiqatları çox
lazımlıdır. O, Cənubi Azərbaycanda bizim milli dövlətimizin
yaranması nöqteyi-nəzərindən S.C.Pişəvərinin elmi arxivini
üzə çıxardıb. Onun təkcə siyasi xadim deyil, həmçinin gözəl
şair, mütəfəkkir, qəzetçi olduğunu, bütövlükdə Pişəvərinin tam
simasını canlandırmışdır, Azərbaycan oxucusunda M.Pişəvəri
haqqında kompleks təsəvvür yaradan tədqiqat məhz V.Əhmədə
məxsusdur. Və burada V.Əhməd özünü gözəl tarixçi, ədəbiyyatşünas, dərin tədqiqat qabiliyyətinə malik bir tədqiqatçı alim
kimi göstərib. V.Əhmədin bu tədqiqatı Seyid Cəfər Pişəvəri
haqqında yazılan ən görkəmli, ən sanballı tədqiqat əsərlərindən
biri və birincisidir. Təsadüfi deyil ki, bu gün Pişəvəridən
yazanlarımız V.Əhmədin tədqiqatına istinad edir. Düzdür,
V.Əhməd özü də bir çox tədqiqatlara istinad edib. Amma
hazırda bizim əlimizdə Pişəvəri haqqında məhz yeganə
V.Əhmədin fundamental tədqiqatıdır və bunu mən V.Əhmədin
elm aləmində çox böyük uğurlarından hesab edirəm”. (3, 5)
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Doktorluq dissertasiyası və sənədlər (4)
Vüqar Əhməd müəyyən müddət “Mir Cəfər Pişəvərinin
həyatı, mühiti və yaradıcılığı” mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində çalışmış, həmin tədqiqat alimlər tərəfindən
müzakirə olunmuş, nəticədə ortaya layiqli elmi əsər çıxmışdır.
Nizami adına Ədəbiyyat İnistitutunun Elmi seminarının
21 oktyabr 1998-ci il tarixli iclasının 15 saylı
Protokolu
İŞTİRAK EDİRLƏR:
İnstitunun elmi işlər üzrə direktor müavini, f.e.d. M.Qasımlı
/sədr/, f.e.d., prof.Ə.Saraclı, f.e.d. H.İsrafilov, f.e.d. İ.Ağayev,
f.e.d. R.Əliyev, f.e.n. S.Əmirov, f.e.n. N.Məmmədov, f.e.d.
İ.Qəribov. f.e.n. N.Rizvan, f.e.n. R.Sadıqov, f.e.n. Ş.Vəliyev,
f.e.n. A.Əliyeva, f.e.n. K.Qocayeva, f.e.n. B.Ağayev, k.e.i.
M.Mehdibəyova.
GÜNDƏLİK MƏSƏLƏ:
Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun dissertantı, hal-hazırda
Azərbaycan Televiziya və Radio verilişləri şirkətinin əməkdaşı
Əhmədov Vüqar Mikayıl oğlunun “M.C.Pişəvərinin həyatı,
mühiti və yaradıcılığı” mövzusunda doktorluq dissertasiyası
əsasında elmi məruzənin müzakirəsi.
EŞİDİLDİ:
Elmi seminarın sədri f.e.d. M.Qasımlı Əhmədov Vüqar Mikayıl oğlunun dissertasiya mövzusu, tədqiqatçılıq təcrübəsi və
istedadı barədə danışır və məruzə üçün sözü V.M.Əhmədova
verir.
V.M.Əhmədov “M.C.Pişəvərinin həyatı, mühiti və yaradıcılığı” mövzusunda yazdığı doktorluq dissertasiyasının əsas
tezis və nəticələri haqqında məruzə edir. Sonra məruzə
ətrafında dissertanta suallar verilir.
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M.QASIMLI: Yaxşı olardı ki, M.C.Pişəvərinin əsərlərinin
nəşri tarixi və əldə edilən, tədqiqata cəlb olunan materialların
haqqında ətraflı danışasınız. Tədqiqatdan kənarda qalan əsər
olubmu?
V.M.ƏHMƏDOV: Çoxşaxəli fəaliyyəti, ictimai-siyasi fəaliyyəti, bədii yaradıcılığı və publisistikası ilə Azərbaycan
tarixində əhəmiyyətli yer tutan M.C.Pişəvəri öz əsərlərini
dövrünün müxtəlif mətbuat orqanlarında nəşr etdirib. Bunlar
Cənubi və Şimali Azərbaycan mətbuatında daha çox özünü
göstərir. Əsərlər həm Azərbaycan, həm də fars dilində yazılıb.
Tədqiqat zamanı bunların demək olar ki, hamısı təhlil hədəfinə
çevrilib. Söz yoxdur ki, hər hansı bir əsərin və əlyazmasının
tədqiqatdan kənarda qalması mümükündür. Lakin toplanmış və
təhlilə cəlb olunmuş əsərlər M.C.Pişəvərinin yaradıcılığının
bizə məlum olan hamısını əhatə edir və onun həyatı, mühiti,
yaradıcılığı haqqında ətraflı bəhs açmağa imkan yaradır.
S.ƏMİROV: M.C.Pişəvərinin əsərləri tədqiq olunarkən
onun müasirlərinin yaradıcılığına münasibət necə olub?
V.M.ƏHMƏDOV: M.C.Pişəvərinin məqalələri ən çox
“Azərbaycan”, “Hürriyyət”, “Ajir “, “Həqiqət” qəzetlərində çap
olunub. Həmin mətbuat orqanlarında, habelə digər nəşrlərdə
M.C.Pişəvərinin fəaliyyətinə verilən qiymət təhlillərdə mütləq
nəzərə alınır, həmin dövrün ictimai-siyasi problemləri tədqiqatda əsas götürülür. 1906-1946-cı illərdə İranda milli-azadlıq
və demokratik hərəkat məsələlərindən müxtəlif dövrlərdə
H.Həsənov, İ.İbrahimi, Ş.Cavidi, Ə.Əmidi-Nuri, B.Duqlas,
B.İqelton, Ç.Lenqoski, R.Fray, S.Zəbih, M.C.Çeşmazər və
başqaları yazarkən Azərbaycan Demokratik Partiyasının
fəaliyyətinə işıq salınır, onların xalq hakimiyyətini obyektiv
qiymətləndirirlər. Azərbaycan Milli Hökümətinin tarixi isə
bəllidir ki, M.C.Pişəvərinin həyatı və fəaliyyəti ilə yaxından
əlaqəlidir. Bu baxımdan mövcud tədqiqatları təhlil süzgəcindən
keçirən müəllif həmin illərin ədəbiyyatı məsələlərini nəzərdən
qaçırmır, bu böyük şəxsiyyətin bədii ədəbiyyat vasitəsilə icti22
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mai-siyasi proseslərə istiqamət vermək məharətini diqqət
mərkəzinə çəkir.
N.RİZVAN: M.C.Pişəvərinin bədii irsi hansı istiqamətdə
tədqiqata cəlb olunub?
V.M.ƏHMƏDOV: M.C.Pişəvəri yaradıcılığa kiçik həcmli
şeirlər və publisistik məqalələrlə başlayıb. Onun ən iri həcmli
əsəri isə “Zindan xatirələri” dəftəridir. Ədibin bədii irsi bütöv
Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyətinin diqqətəlayiq nümunəsi kimi qiymətləndirilir, onlar milli-estetik ehtiyac baxımından öyrənilir. Şeirlərində M.Ə.Sabirin satira ənənələri üstünlük təşkil edən M.C.Pişəvərinin yaradıcılığında ümumazərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatı ənənələri də diqqət mərkəzinə çəkilir. Onun bədii publisistikasında ictimai-fəlsəfi və
siyasi fikrə üstünlük verilməsi xüsusilə maraq doğurur və bu
istiqamətdə geniş fəaliyyət göstərən M.C.Pişəvərinin çoxsaylı
yaradıcılıq nümunələri araşdırılır.
İ.QƏRİBOV: M.C.Pişəvərinin həyatı, tərcümeyi-halı haqqında müxtəlif mülahizələr var. Buna münasibətiniz necədir?
V.M.ƏHMƏDOV: M.C.Pişəvərinin həyatı ictimai-siyasi
ziddiyyətlər dövrünə təsadüf edir. Onun ölümü müəmmalı
şəkildə olub. Sui-qəsdlə müşayiət olunan ölüm siyasi səbəblərdən həyata keçirilib. Bu barədə dissertasiyada konkret fikir
söylənilir və onun həyat yolu işıqlandırılır.
İ.AĞAYEV: Dissertasiya mənim çox xoşuma gəldi. Bu əsər
çox gərgin əmək, dərin elmi-nəzəri bilik və hazırlıq, çoxillik
tədqiqatçılıq təcrübəsi tələb edir. Müəllif müxtəlif dillərdə
/fars,rus, azərbaycan/ olan materiallardan, əlyazmalarından, qəzet və jurnal məqalələrindən istifadə edir, dəqiq, aydın mülahizələr söyləməyə çalışır. Buna görə də dolğun, məzmunlu bir
əsər ortaya çıxara bilmişdir. Mən ona uğurlar arzulayıram. İşi
tamamilə bitkin bir əsər kimi qiymətləndirirəm, müəllifin filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almasına tərəfdaram.
M.QASIMLI: Bu dissertasiya haqqında deyilən xoş sözlərə
mən də şərikəm. Mənə elə gəlir ki, dissertant gərgin əməyi,
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tədqiqatçılıq təcrübəsi və istedadı nəticəsində işin öhdəsindən
uğurla gəlib və uğurlu bir əsər yaratmağa nail olub. İş açıq
müdafiəyə buraxılmağa layiqdir.
QƏRAR
Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun dissertantı, hal-hazırda
Azərbaycan Televiziya və Radio verilişləri şirkətinin əməkdaşı
Vüqar Mikayıl oğlu Əhmədovun “M.C.Pişəvərinin həyatı, mühiti və yaradıcılığı” mövzusunda yazdığı dissertasiya bəyənilsin və filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün
müdafiəyə buraxılsın.
Elmi seminarın rəhbəri:
M.P.QASIMLI
Filologiya elmləri doktoru
Katib: M.H.MEHDİBƏYOVA
kiçik elmi işçi
21 Oktyabr 1998-ci il.
“Təsdiq edirəm”
Azərbaycan MEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun
Direktor əvəzi TEYMUR KƏRİMLİ
“29” yanvar 2003-cü il
Azərbaycan MEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun
“Cənubi Azərbaycan Ədəbiyyatı” və “Yeni dövr ədəbiyyatı”
şöbələrinin birgə keçirdikləri 15 yanvar 2003-ci il tarixli
iclasının
PROTOKOLU
İŞTİRAK EDİRDİLƏR: Filologiya elmləri doktoru Rəhim
Əliyev (sədr ), filologiya elmləri doktoru, professor Teymur
Əhmədov, filologiya elmləri doktoru Hüseyn İsrafilov, filologiya elmləri doktoru İslam Ağayev, tarix elmləri doktoru Şövkət Tağıyeva, filologiya elmləri namizədi Sabir Əmirov, filolo24
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giya elmləri namizədi Nazim Rizvanov, filologiya elmləri
namizədi İslam Qəribov, kiçik elmi işçi Xuraman Quliyeva,
kiçik elmi işçi Mahmizər Mehdibəyova, kiçik elmi işçi Pərvanə
Məmmədova (katib).
GÜNDƏLİK MƏSƏLƏ: Vüqar Mikayıl oğlu Əhmədovun
“M.C.Pişəvərinin həyatı, mühiti və yaradıcılığı” mövzusunda
doktorluq dissertasiyasının müzakirəsi.
EŞİDİLDİ: İclasın sədri,f.e.d. R.Əliyev tədqiqatçı haqqında
məlumat verdi. O qeyd etdi ki, Azərbaycan MEA Nizami adına
Ədəbiyyat İnstitutunun Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsinin dissertantı,filologiya elmləri namizədi Vüqar Əhməd
uzun illər üzərində işlədiyi “M.C.Pişəvərinin həyatı, mühiti və
yaradıcılığı” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müzakirəyə təqdim edib. İş prosesində bu əsərin ayrı –ayrı hissələri
şöbədə müzakirə olunub, dissertant göstərilən iradları, məsləhətləri nəzərə alıb, müəyyən düzəlişlər və əlavələr edib. Biz
hamımız Vüqar Əhmədi həm şair kimi, həm də tədqiqatçı kimi
yaxşı tanıyırıq, kitabları, şeir və məqalələrini oxuyuruq, fəaliyyətini, yaradıcılığını izləyirik.
İndi də dissertasiyası haqqında məruzə etmək üçün sözü
Vüqar Əhmədə verirəm.
Məruzəçi V.Əhməd: Hörmətli sədr, hörmətli iclas iştirakçıları! Müzakirənizə çıxarılan doktorluq dissertasiyasi “Mir
Cəfər Pişəvərinin həyatı,mühiti və yaradıcılığı” adlanır. Bu
mövzü təsadüfən seçilməyib.Təəssüf hissi ilə qeyd etməliyəm
ki, müxtəlif ideoloji qadağalar və uzun illər boyu mədəni əlaqələrin zəif inkişafı səbəbindən Güney Azərbaycan ədəbiyyatı
kifayət qədər araşdırılıb nəşr edilməmişdir. Bu sahədə Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığındakı boşluğu doldurmaq üçün Respublika EA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində
Cənubu Azərbaycan şöbəsi yaradılmış, burada çalışan əməkdaşların qüvvəsi ilə M.Şəhriyar, Səhənd, doktor Cavad Heyət
və başqalarının həyat və yaradıcılığı ilə bağlı müxtəlif janrlı
yazılar dərc olunmuş, əsərləri nəşr edilmişdir.
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Güney Azərbaycanı ədəbiyyatında ictimai-siyasi, ədəbi-bədii, publisistik və tərcüməçilik fəaliyyətinin miqyası, genişliyi,
rəngarəngliyi və zənginliyi ilə seçilən böyük şəxsiyyətlərdən
biri Mir Cəfər Pişəvəridir. Güney Azərbaycanında dünyaya göz
açan Mir Cəfər 13 yaşında olarkən ailəsiylə birlikdə Bakıya
köçmüş, burada təhsilini davam etdirməklə yanaşı işləməyə
başlamış, siyasi fəaliyyət meydanına atılmışdır. 1920-ci ildə
İrana qayıdan Pişəvəri siyasi hərəkatın demokratik genişlənməsində fəaliyyət göstərmiş,Gilan Respublikasının xarici işlər
naziri işləmiş, “Həqiqət” qəzetinin nəşrinə nail olmuşdur. Sonra siyasi fəaliyyətinə görə həbs edilərək on bir il Qəsri-Qacar
zindanında yatmış, 1941-ci ildə Rza xan diktatorluğu süqut
etdikdən sonra həbsdən azad edilmişdir. Bundan sonra daha
əzm və qətiyyətlə siyasi mübarizə meydanına atılmış, “Ajir”
qəzetinin nəşrinə başlamış, Azərbaycan Demokratik Firqəsini
yaradaraq ona rəhbərlik etmiş, Azərbaycan Milli Hökumətinin
baş naziri olmuşdur. Bunlarla yanaşı o, ədəbi tənqidlə məşğul
olmuş, hekayələr yazmış,ictimai-siyasi publisistikanın gözəl
nümunələrini yaratmış, tərcüməçilik bacarığı nümayiş etdirmişdir. Demokrat Partiyasının 19 yanvar 1947-ci il tarixli
iclasından, Məhəmməd Biriyanın Mərkəzi Komitənin I katibi
seçildiyindən sonra Pişəvəri Sovet Azərbaycanına üz tutmalı
olmuşdur. Elə həmin il Mir Cəfər Pişəvəri Goranboyla Gəncə
arasında milliyətcə erməni olan sürücü Melikyanın vasitəsilə
maşın qəzasında öldürülmüşdür. Bütün ömrünü xalqın azadlığı,
vətənin demokratik yolla inkişafı naminə sərf etmiş Mir Cəfər
Pişəvərinin həyatı müəmmalı şəkildə bitmişdir.
Qısaca şərh etdiyim bu məsələlər dissertasiyanın dörd
fəslində öz geniş şərhini tapmışdır, sizin hamınız dissertasiya
ilə tanış olduğunuz üçün vaxtınızı alıb onu bütün təfərrüatları
ilə açıqlamağı artıq hesab edirəm. Diqqətinizə görə sağ olun.
V.Əhmədin çıxışından sonra tədqiqat işinin məzmunu ilə
bağlı dissertasiya müəllifinə suallar verildi. Həmin sualları
aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
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1.Tədqiqat işi hansı materiallar əsasında aparılmışdır?
Cavab qənaətbəxş hesab edildi.
2.Əsərin əsas elmi yeniliyi nədən ibarətdir?
Cavab qənaətbəxş hesab edildi.
3.M.C.Pişəvərinin publisistik əsərləri hansı keyfiyyətlərinə
görə seçilir?
Cavab qənaətbəxş hesab edildi.
4.M.C.Pişəvərinin ən güclü və ən zəif əsərləri, sizcə,
hansıdır?
Cavab qənaətbəxş hesab edildi.
ÇIXIŞLAR:
Dissertasiya işinin müzakirəsində f.e.d. R.Əliyev,
f.e.d H.İsrafilov, f.e.d. İ.Ağayev, t.e.d. Ş.Tağıyeva,
f.e.n S.Əmirov, f.e.n N.Rizvanov, f.e.n İ.Qəribov
çıxış etdilər.
Rəhim Əliyev: Güney Azərbaycan ədəbi-mədəni mühitində
ictimai-siyasi, ədəbi-bədii, publisistik və tərcüməçilik
fəaliyyətinin miqyası, genişliyi, rəngarəngliyi və zənginliyi ilə
seçilən böyük şəxsiyyətlərdən biri Mir Cəfər Pişəvəridir. Onunictimai-siyasi xadimin, yazıçı, tərcüməçi və ədəbiyyatşünasın,
istedadlı publisist və bacarıqlı mühərririn, dövlət xadiminin
həyat yolunun, ədəbi-bədii və publisistik irsinin daha geniş miqyasda, elmi-tədqiqat prinsipləri ilə öyrənilib qiymətləndirilməsi, Azərbaycan xalqına çatdırılması çağdaş Azərbaycanşünaslıq elminin qarşısında duran vəzifələrdəndir. Yanar zəka,
güclü erudisiya sahibi olan, ana dilində və farsca diqqətəlayiq
əsərlər yaratmış M.C.Pişəvərinin fəaliyyəti və yaradıcılığı zəngin, çoxşaxəli, müxtəlif növ yaradıcılıq sahələrini əhatə edir.
Müzakirəyə təqdim olunan dissertasiya işində M.C.Pişəvərinin həyatı, mühiti və yaradıcılığı (ədəbi, bədii, publisistik və
tənqidi əsərlər) tədqiqata cəlb olunmuş, mövzu doktorluq dissertasiyasının tələbləri səviyyəsində geniş elmi şərhini tapmışdır.
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Sabir Əmirov: İlk dəfə mövzu şöbəyə təqdim olunanda sevindim. Mövzu özü, Pişəvəri, cənubluların həyatının əksi hər
bir qələm sahibindən böyük cəsarət tələb edir. İşin işlənməsinə
müəllif ürəklə yanaşıb. Azərbaycan xalqının taleyini öyrənmək
üçün bu işin böyük rolu var. Müəllif mənbələrdən gözəl
istifadə edib. Mən bir çox şəxslərə bu işlə ətraflı tanış olmağı
tövsiyə edirəm. Xüsusilə “Zindan xatirələri” ilə bağlı hissəsində Pişəvərinin həm də yazıçı, jurnalist kimi xalqına bağlılığı, əməyi geniş şərh olunur. O, Pişəvərini öyrənmək üçün
dönə-dönə yazdıqlarına qayıdır, yeni fikir söyləyə bilir. Dissertasiyada Pişəvərinin ikicildlik əsəri mükəmməl təhlil (xüsusilə
1941-46-cı illər) olunur. Pişəvəri bizə çox lazımdır. Onun
qoyduğu problemlər hələ öz ictimai əksinin tapmayıb. Biz
inanırıq ki, müəllif bundan sonra da Cənubla bağlı bir çox
məsələlərə aydınlıq gətirəcəkdir.
Şövkət Tağıyeva: Əsər çox maraqlıdır. Pişəvəri haqda
müxtəlif rəylər var. Onun həyatı çox rəngarəngdir. Bütün bunları öyrənməyi Vüqar Əhməd öz üzərinə götürüb. Fəsillərdən
görünür ki, Pişəvəri publisist, şair kimi, birinci fəsildə isə tarixçi, ictimai xadim kimi verilir. Əsərin qiymətli cəhətləri çoxdur. Dissertant Pişəvərinin kitabına istinad edib, onu Tehranda
tapıb. O kitab itmişdi, onu üzə çıxarıb, istifadə edib. Pişəvərinin əsərlərindən, o dövrdəki qəzetlərdən istifadə son dərəcə
diqqətəlayiqdir. Çox şeyləri aydınlaşdırmaq lazımdır. Cənubda
Pişəvərini olduğu kimi təqdim etmirlər, burada necədirsə, orada da elə olacaq 1.Ona xain damğası vururlar; 2. Bolşevik
məfkurəli kimi tanıdırlar; halbuki neytral-obyektiv elmi
münasibət və faktlarla hesablaşmaq lazımdır. Stalinin Cənubi
Azərbaycan mövzusuna münasibəti necə olub? - bu barədə
1990-ci illərdən bəzi məqalələr var. Bu əsər elmi-ictimai marağın qanunauyğun və dəyərli bir nümunəsi hesab oluna bilər.
Çünki təhlil obyektivliyi və fakt zənginliyi ilə diqqəti cəlb edir.
M.C.Pişəvəri, M.Ə.Rəsulzadə və N.Nərimanovun vəhdəti –
müəllifin gəldiyi bu gözəl nəticə məni çox düşündürür. Onu da
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unutmaq olmaz ki, Pişəvərinin partiyası öncə bolşevik partiyası
olsa da sonralar sosial-demokrat partiyasına çevrildi.
Ümumiyyətlə, əsər haqqında fikrim çox yüksəkdir və müəllif bu əsərinə görə filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi
almağa layiqdir.
İslam Qəribov: Bu işin I fəsli Pişəvərinin həyatı və yaradıcılığı haqqındadır. Bu fəsil əsaslı şəkildə göstərir ki, dissertasiya zəngin məlumatlı əsərdir. M.C.Pişəvəri siyasətçi kimi
tanınır. Onun “Zindan xatirələri” əsəri vardır. Onun 1918-22-ci
illərdə yazdığı şeirlər Sabiranə ruhdadır. Müəllif fakt və dəlillərə istinad edərək göstərir ki, Pişəvəri həm də istedadlı
ədəiyyatşünas imiş. Nəhayət, onun böyük xidmətlərindən biri
də jurnalistlik fəaliyyətidir. Dissertant bunları öz imkanları
daxilində saf-çürük edib. Fars dilindəki əlyazmaları işləmək
onun böyük zəhmətidir.
İslam Ağayev: Əsərin aktuallığı, müasirliyi əsas şərtdir.
Pişəvərinin tədqiqata cəlb olunması çox gözəldir. Ş.Tağıyeva
gözəl fikir söylədi. Pişəvəri ədəbiyyata jurnalist və publisist
kimi gəlib. O, cənubluların lideri olub. Əsərdə biz Pişəvərinin
publisist kimi fəaliyyətini görürük. Əliheydər Qarayev və
Pişəvəri o vaxtlar iki tanınmış publisist idilər. Pişəvəri böyük
istedada malik idi. O, publisistikaya Seyid Pişəvəri kimi gəlib.
Onun haqqında cənublular çox yazıb, lakin həmin yazılar
müxtəlif mövqelidir. Burada aydın bir konsepsiya olmalıdır.
M.C.Pişəvərinin həyatı, kommunist ideallarına bağlılığı o
dövrün hökmü idi. Dünyanı yenidən bölmək uğrunda mübarizə
gedirdi, indi də gedir. Müharibədən sonra Amerika razı olmazdı ki, Cənub, onun nefti Rusiyanın əlinə keçsin. Azərbaycan xalqı yenidən tarixin güdazına getdi.
Əsər çox qiymətlidir. M.C.Pişəvəri Cənubi Azərbaycanın taleyi barədə düşünürdü. Əsəri təqdir edirəm və onun müəllifini
filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsinə layiq bilirəm.
Nazim Rizvanov: V.Əhmədi çoxdan tanıyıram. O, uşaq
ədəbiyyatı və ədəbi əlaqələrdən yazıb.
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XX əsrin ictimai-siyasi təlatümləri içərisində M.Rəsulzadə,
N.Nərimanov, S.Pişəvərinin böyük milli xidmətləri var. “Zindan xatirələri”nə doktorluq işində haqlı olaraq geniş yer verilib
və o, milli ədəbi düşüncə miqyasında təhlil edilib. Pişəvəri
zəngin həyat keçirmiş və faciə ilə həyatını bitirmişdir. Belə bir
adam haqqında yazılan elmi işin müdafiəyə buraxılmasını
alqışlayıram.
Hüseyn İsrafilov: Burada söylənən fikirlərlə tamamilə şərikəm. Müəllifin buna qədər əsərləri və elmi-publisistik yazıları
onun geniş ədəbiyyatşünaslıq fəaliyyətini bir daha nəzərə
çatdırır. M.C.Pişəvərinin ömür yolu və ədəbi-ictimai fəaliyyətini düzgün olaraq Azərbaycanın problemləri konteksində
öyrənir və diqqətəlayiq elmi-nəzəri mülahizələr söyləyir. Əsərdəki fakt zənginliyi, arxiv sənədləri və mətbuat materialları
tədqiqatçı səriştəsi ilə təhlilə cəlb olunur və onun elmi axtarış
meyli və marağını aydınlaşdırır. Müəllifin –dissertantın öz
mülahizə və təhlillərində bədii düşüncə prinsiplərinə üstünlük
verməsi onun əsərinin uğurlarından sayılmalıdır.Onun bu
əsərinin müdafiəyə buraxılmasını məqsədəuyğun sayıram.
Çıxışçılar qeyd etdilər ki, dissertsiya ağır, gərgin zəhmətin,
ardıcıl araşdırmanın məhsuludur. Ümumiyyətlə, “Pişəvəridən
yazmaq böyük hünərdir” ( R.Əliyev). Dissertant qarşıya qoyulan problemin aktuallığını nəzərə alaraq konkret elmi nəticələr
söyləməyə nail olur, mövcud filoloji fikir nailiyyətlərindən
bəhrələnərək tədqiq olunan problemə konseptual yanaşma
tərzini nümayiş etdirə bilir. M.C.Pişəvərinin həyatı, mühiti və
şəxsiyyəti ümummilli inkişaf, onun ədəbi-bədii axtarışlarının
mahiyyəti ictimai tarix baxımından dəyərləndirilir.
Tədqiqatın elmi prinsipini nəzəri və tarixi təhlil aspektləri
təşkil edir. İctimai- siyasi fikirlə bədii düşüncənin vəhdətdə
təhlil hədəfinə çevrilməsi ümumxalq həyatının öyrənilməsinə
geniş imkan yaradır. Əsərdə tarixi gerçəkliklə müasir ictimaisiyasi və bədii ideyaların sintezi vətən, dövlət, xalq anlayışlarının elmi şərhinə əsaslı imkanlar yaradır.
30

Âöãàð ßùìÿäèí éàðàäûúûëûã éîëó

Müəllifin istifadə etdiyi tədqiqat materialları bir sıra
nəzəri ümumiləşdirmələrə imkan verir. Dissertasiyada Cənubi
və Şimali Azərbaycanda nəşr olunan mətbuat orqanları, tarixi
faktlar, sənədlər, bədii ədəbiyyat mətnləri milli hərəkat
kontekstində öyrənilir.
Dissertasiyanın strukturu tədqiqatın problematikasına,
məqsəd və vəzifələrinə uyğundur. Əsərin dörd fəsildən ibarət
mətnində xronoloji ardıcıllıqla və sistemli şəkildə M.C.Pişəvərinin həyatı, mühiti və şəxsiyyəti milli tarixi və ədəbi
proseslə əlaqəli şəkildə təhlil olunmuşdur.
İşin elmi yeniliyi ilk növbədə Azərbaycan tarixində xüsusi
yer tutan M.C.Pişəvərinin və onun ideya dostlarının fəaliyyətinin geniş planda aydınlaşdırılmasıdır. Burada tarixi təsvirlə
müqayisəli təhlil əsas götürülməklə milli-mədəni yüksəliş məsələləri araşdırılır, ədibin folklor və yazılı ədəbiyyat ənənələrindən bəhrələnmə məharəti müəyyənləşdirilir. Dissertasiyanın
Pişəvərinin bədii yaradıcılığı və ədəbi-tənqidi fikirlərini əhatə
edən fəsilləri tədqiqatın zirvəsi hesab edilə bilər. Əsər elmipublisistik dildə, müasir elmi tələblərə cavab verə biləcək
səviyyədə qələmə alınmışdır.
Dissertasıyanın böyük nəzəri və təcrübü əhəmiyyəti var.
Dissertasiyada əhatə olunmuş materiallar və onlar barədə elminəzəri mülahizələrdən Güney Azərbaycanı ədəbiyyatı haqqında
tədqiqatların aparılmasında, “Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı”
və ya “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” adlı çoxcildlik əsərin
hazırlanmasında bir mənbə kimi istifadə etmək mümkündür.
Tədqiqatçının çap əsərləri mövzusunu əhatə edir.
QƏRAR:
1.Vüqar Mikayıl oğlu Əhmədin “M.C.Pişəvərinin həyatı,
mühiti və yaradıcılığı” mövzusunda yazdığı dissertasiya filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsinin tələblərinə cavab verir.
2.Tədqiqatçının çap etdirdiyi monoqrafiya və məqalələr
dissertasiyasının ümumi məzmununu əhatə edir.
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3.Dissertasiya tamamlanmış iş kimi müdafiəyə layiq bilinir.
Tədqiqat 10.01.03 – Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisas şifrinə
uyğun gəlir.
SƏDR:
R.Əliyev
filologiya elmləri doktoru
KATİB:

P.Məmmədova
kiçik elmi işçi

Vüqar Mikayıl oğlu Əhmədin “M.C.Pişəvərinin həyatı,
mühiti və yaradıcılığı” mövzusunda yazdığı doktorluq
dissertasiyası işinə OPPONENT RƏYİ
Son onillikdə beynəlxalq aləmdə baş verən əsaslı ictimaisiyasi dəyişikliklər ədəbiyyat tariximizin bir sıra məsələlərilə
məlum ideoloji qadağalar aradan qalxdığı üçün, onlara yenidən
baxmağa şərai yaratmışdır. Sovet-rus imperiyasının süqutundan
sonra dünya xəritəsində siyasi mənzərə dəyişmiş, xalqların
doğma ana dillərini, milli adət-ənənələrini, mənəvi-mədəni dəyərlərini yenidən öyrənib tədqiq etməyə, təkmilləşib zənginləşdirilməyə başlamışlar.
Son illər dünyanın siyasi xəritəsində meydana gələn dəyişiliklər, Quzey Azərbaycanın müstəqillik yoluna yenidən
qədəm qoyması, genişlənməsi, milli kökə daha əsaslı qayıdışın
başlanması Azərbaycan ədəbiyyatının Cənub qolunun daha
geniş miqyasda araşdırılmasını zəruriləşdirmişdir.Bu zərurətin
ifadəsi kimi orta və ali məktəblərin ədəbiyyat dərsləri proqramlarında tarixilik prinsipləri zəminində bütövlükdə Azəbaycan
ədəbiyyatının təmsil olunması tələbinə bu və ya digər dərəcədə
əməl edilmişdir.
Bu baxımdan istedadlı alim Vüqar Mikayıl oğlu Əhmədin
Güney Azərbaycanı ədəbiyyatında ictimai-siyasi, ədəbi-bədii,
publisistik və tərcüməçilik fəaliyyətinin miqyası, genişliyi,
rəngarəngliyi və zənginliyi ilə seçilən, böyük şəxsiyyətlərdən
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biri olan Mir Cəfər Pişəvərinin həyatının, mühitinin və yaradıcılığının öyrənilməsinə həsr edilmiş doktorluq dissertasiyası
mövzusunun aktuallığı ilə diqqəti cəlb edir.
Tədqiqatın əsas məqsədi M.C.Pişəvərinin sistemli şəkildə
bioqrafiyasını izləməkdən, bədii, publisistik əsərlərinin mövzu
və ideya xüsusiyyətlərini, bədii məziyyətlərini, Azərbaycanda
milli-demokratik hərəkatın xidmətlərini açıqlamaqdan, bunlara
müasirlik baxımından qiymət verməkdən ibarətdir.
Bu məsələləri açıqlamaq üçün dissertant əsərə giriş, dörd
fəsil, nəticədən ibarət müvafiq quruluş seçmişdir.
“Giriş”də mövzunun aktuallığını, tədqiqatın obyektini,
məqsəd və vəzifələrini, elmi yeniliyini, nəzəri və təcrübi
əhəmiyyətini əsaslandırdıqdan sonra, müəllif əsərin əsas
məzmununu açıqlamağa səy göstərmişdir.
Dissertasiyanın “M.C.Pişəvərinin həyatı və mühiti” adlanan
birinci fəsli üç bölmədən ibarətdir. Bu bölmələrdə böyük ictimai xadim, yazıçı, publisist və elmi-nəzəri fikir adamının ömür
yolu işıqlandırılır, onun milli-azadlıq və dövlətçilik uğrunda
mübarizəsinə aydınlıq gətirilir. Təqdirəlayiq haldır ki,
Azərbaycan ictimai fikri və mədəni intibahında əhəmiyyətli rol
oynayan bu şəxsiyyətin formalaşdığı mühit bir sıra arxiv
materialları və sənədlərin köməyi ilə ətraflı şəkildə öyrənilir,
maraqlı mülahizələr söylənilir. Bəzi arxiv materiallarının ilk
dəfə tədqiqata cəlb edilməsi əsərin dəyərini xeyli artırır.
Dissertasiyanın “M.C.Pişəvərinin ədəbi-bədii yaradıcılığı”
adlı ikinci fəslində ədibin ilk qələm məhsullarına nəzər salınır,
şeirlərinin dil və üslub məziyyətləri açıqlanır, nəsr əsərlərinin
mövzu və ideya, bədii təsvir və ifadə xüsusiyyətləri təhlil edilir.
Aparılan tədqiqat göstərir ki, mətbuat aləmində ilkin addımlarını atan mühərririn yazılarında diqqəti cəlb edən başlıca
tərəflər aşağıdakılar olub: a) müəllif İranda yaşayan xalqların
düşdükləri ağır vəziyyətin ictimai-siyasi səbəb və amillərini
aydın görür, yanılmadan göstərirdi, həqiqəti söyləyirdi; b)
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Pişəvəri irtica və imperializm, müstəmləkəçilik və despotizm
əleyhinə mübarizədə İran xalqlarının ittihad və ittifaqının təmin
olunmasını başlıca şərt hesab edirdi.
Pişəvərinin ilk qələm təcrübəsi olan satirik şeirlərini təhlil
edən dissertant, çox düzgün olaraq qeyd edir ki, bu şeirlər onun
poetik duyumu, həyata tənqidi münasibətinin bədii inikası
haqqında dolğun təsəvvür yaradır.Onun şeirlərinin dil-üslub
xüsusiyyətlərini böyük Sabirin poetikasına bənzədən dissertant
hesab edir ki, danışıq dilindən alınmış “Qarnıyoğunlar”,
“Cəhənnəm olsun”, “Göz dəyməsin”, “Sonyaları oynadırıq”,
“Əziyyətdə dolansın” kimi ifadələr Pişəvəri poetikası barədə
xeyli informasiya əks etdirir.
Bu fəsildə dissertant həmçinin Pişəvərinin həbsdə olduğu
vaxt qələmə aldığı və onun yaradıcılığında mühüm yer tutan
“«Zindan xatirələri dəftərindən»” adlı əsəri də geniş təhlilə cəlb
edir, bu əsərlə bağlı öz fikir və mülahizələrini söyləyir .
Əsərdən gətirdiyi nümunələr bu fikirləri daha da inandırıcı edir.
Dissertasiyanın üçüncü fəslində M.C.Pişəvərinin ədəbitənqidi fikirləri təhlil olunur. Bu fəslin ilk bəndində ədibin
ədəbi-tənqidi baxışlarının ədəbi-estetik vəzifəsindən, tərbiyəvi,
ictimai-tarixi əhəmiyyətindən bəhs olunur. Pişəvərinin ədəbi
irsində ictimai-siyasi, elmi-publisistik və ədəbi-tənqidi məqalələrin mühüm yer tutduğunu qeyd edən dissertant, onun ədəbiyyata, maarifə, teatra, operaya, ümumən mədəniyyətə, siyasiictimai hadisələrə aid fikirlərini təhlil edir, Pişəvərinin ədəbitənqidi görüşlərinin və publisistikasının inqilabi fəaliyyəti ilə
sıx bağlı olduğu qənaətinə gəlir.
Bu fəslin növbəti bölməsində M.C.Pişəvərinin ilk dəfə
tədqiqata cəlb edilən ədəbi-tənqidi məqalələri əsasında klassik
və müasir ədəbi və mədəni irs, rus ədəbiyyatı, şeir vəznləri
haqqında fikir və mülahizələri açıqlanır.
Pişəvərinin bu fikirlərini bacarıqla təhlil edən dissertant
doğru olaraq hesab edir ki, ədib incəsənətin xüsusi bir növü
olan ədəbiyyata üstünlük vermiş, onu ictimai şüurun forması
34

Âöãàð ßùìÿäèí éàðàäûúûëûã éîëó

kimi yüksək dəyərləndirmiş, dövrünün ədəbi prosesini
müntəzəm olaraq izləmiş, ayrı-ayrı əsərlərin tərbiyəvi dəyərini
aşkara çıxaran və ya məzmun naqisliyini tənqid edən məqalələr
yazmışdır.
Dissertantın dördüncü fəsli M.C.Pişəvərinin publisistikasına
həsr olunub. Pişəvərinin “Hümmət”, “Açıq söz”, “Hürriyyət”,
“Həqiqət” və digər qəzetlərdə dərc edilmiş məqalələrinin təhlili
dissertanta Pişəvərinin publisistikasının Azərbaycan ədəbiyyatının mütərəqqi ənənələrinin bünövrəsi üzərində yüksəldiyini
söyləməyə haqq vermişdir.
Dördüncü fəslin bu bölməsində M.C.Pişəvərinin “Ajir”
qəzetinin naşiri və redaktoru kimi fəaliyyəti geniş təhlil olunur.
Dissertant konkret faktlar və nümunələr əsasında onun azad
və demokratik mətbuat uğrunda apardığı mübarizədən söz açır,
həmçinin ədibin “Azərbaycan” qəzetini yenidən təsis
etməsindən və həmin qəzetdəki böyük işindən xəbər verir. Bu
qəzetlərdə dərc olunan məqalələrin təhlili göstərir ki, Pişəvəri
Azərbaycan dilinə, onun inkişafına çox fikir vermiş, həmçinin
İran dövləti tərəfindən Azərbaycanda icra olunan xalqa zidd
siyasəti ifşa və tənqid etmişdir.
Bu fəsildə dissertant həmçinin M.C.Pişəvəri publisistikasının xüsusiyyətlərini şərh edir, göstərir ki, ədib publisistika
janrının bütün növlərindən istifadə etmiş, felyeton, oçerk, məqalə, resenziya və s. əsərlər yazmışdır. Bu əsərlərin hamısının
ən başlıca xüsusiyyəti əvvəlki təcrübəyə, ənənəyə əməl etmək,
folklordan və klassik ədəbiyyatdan nümunələri bacarıqla işlətmək, fikri yığcam, lakonik və kəsərli sözlə ifadə etməkdir.
Aparılan tədqiqat göstərir ki, Pişəvəri öz publisistik əsərlərində təşbih, təkrir, mübaliğə, müqayisə və bu kimi bədii ifadə
vasitələrindən geniş istifadə etmişdir.
Dissertasiyasının “Nəticə” hissəsində tədqiqatın əsas müddəaları ümumiləşdirilir və aparılan araşdırmalara yekun vurulur.
Faktiki materiallarla yanaşı, tədqiqatçının İranda elmi
ezamiyyətdə olarkən aşkara çıxardığı müəlliflərin fikirlərini
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tədqiqata daxil etməsi əsərin məziyyətlərindəndir.
Bunlarla yanaşı bəzi xırda iradların islahını dissertanta
tövsiyə edirəm:
1.Dissertasiyanın I fəslində “Pişəvərinin istintaqı” adlı bölmə tədqiqata salınmış, cəmi bir abzasla şərh olunmuşdur. Yaxşı
olardı istintaqdakı sorğu-suala münasibət bildirərək bir qədər
şərh olunsun.
2. Tədqiqatçı bəzən elmi-ədəbi təhlili unudub bədii üsluba
varır. Şübhəsiz, bu, tədqiqatçının qələm adamı olmasından irəli
gəlir. Lakin yaxşı olardı ki, M.C.Pişəvərinin bədii əsərlərinin
təhlili zamanı tədqiqatçı ədəbi təhlil, ədəbiyyatşünaslıq tədqiqat prinsipi ilə münasibət bildirəydi.
Bunlara baxmayaraq mən belə hesab edirəm ki, Vüqar
Əhmədin “M.C.Pişəvərinin həyatı, mühiti və yaradıcılığı” adlı
doktorluq işi elmi tələblərə cavab verən, yüksək səviyyədə
yazılmış dəyərli araşdırma nümunəsidir. Bu dissertasiya işinə
görə Vüqar Mikayıl oğlu Əhməd filologiya elmləri doktoru
alimlik dərəcəsi almağa layiqdir.
Ağarəfi Zeynalzadə,
Rəsmi opponent, filologiya elmləri doktoru.
30.XI.2004
___________
Vüqar Mikayıl oğlu Əhmədin “Mir Cəfər
Pişəvərinin həyatı, mühiti və yaradıcılığı”
mövzusunda filologiya elmləri doktoru alimlik
dərəcəsi almaq üçün yazılmış dissertasiya işinə
RƏY
Çoxəsrlik və zəngin tarixə malik olan Azərbaycan ədəbiyyatının müasir mərhələdə bütöv, tam mənzərəsini yaratmaq
üçün ədəbiyyatımız bu gün hər cür ideoloji təsir və təqiblərdən
uzaq, milli kök və qaynaqlara əsaslanaraq yenidən araşdırmalı
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və çağdaş nəzəri fikrin kontekstində tədqiq olunmaqla
Azərbaycanın həm Güneyində, həm də Quzeyində gedən ədəbi
proses ayrı-ayrılıqda öyrənilməli, sonra isə bütöv ədəbiyyatımızın mənzərəsi yaradılmalıdır. Çünki bölünüb parçalandığımız gündən Güneyli-Quzeyli, həm də dünyaya səpələnmiş
50 milyonluq millətimizin bütövlük ruhunu əsk etdirən, ən
çətin məqamlarda belə milli və bütövlük ruhunu ölməyə qoymayan Azərbaycan ədəbiyyatı olmuşdur. Hansı dildə yaranmasından asılı olmayaraq ədəbiyyatımız həmişə xalqımızın
bütövlük həsrətini yaşatmış, bu hissi bir anda olsa unutdurmağa
imkan verməmiş, fars və rus işğalına məruz qalanda da
istiqlaliyyət idealımız ədəbiyyatımızda yaşamışdır.
Azərbaycan ədəbiyyatı dünən də, bu gün də ayrılmazdır, o
bütov dərk edilir və millətimizin mənəvi sərvətidir. Lakin
ədəbiyyatımızın qarşısında duran çətinliklərdən ən başlıcası iki
əsrə yaxın bir müddətdə ikiyə parçalanması, ədiblərimizin ayrıayrı ictimai-siyasi, milli ədəbi mühitlərdə yaşayıb-yaratması,
nəticədə xalqımızın ədəbiyyatının fərqli ideya-estetik xüsusiyyətlər və ədəbi ənənələrə malik iki qolunun meydana gəlməsidir. Şimali Azərbaycan ədəbiyyatı kifayət qədər araşdırılıb
tədqiqatlar meydana çıxsa da, Cənubda yaranan ədəbiyyat haqqında bunu demək mümkün deyil. Az-çox tədqiq olunan əsərlərin bir qismi Sovet dönəmində ərsəyə gəldiyi üçün bu tədqiqat əsərləri milli təfəkkür işığından kənarda təhlil olunmuşdur.
Ədəbiyyat tariximizin yeni konsepsiyasını şərtləndirən əsas
amil onu milli dəyərlər əsasında obyektiv tarixilik mövqeyindən dərk və şərh etməkdir. Bu boşluğu doldurmağa cəhd
edən bütün həmkarlarımızın, tədqiqatçılarımızın zəhmətinə bir
daha sayqı göstərməklə Vüqar Mikayıl oğlu Əhmədin
tədqiqatını xüsusi qeyd etmək istərdik.
Vüqar Əhmədin “Mir Cəfər Pişəvərinin həyatı, mühiti və
yaradıcılığı” adlı doktorluq dissertasiyası qeyd etdiyimiz aktual
poblemlərin həlli yolunda atılmış ciddi addımlardan biri
sayılmalıdır. Müəllifin müdafiəyə təqdim etdiyi dissertasiya işi
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Güney Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı yazılmış elmi işlərin
davamı kimi qəbul edilə bilər.
Doğrudur, XX yüzillikdə bu istiqamətdə kifayət qədər işlər
görülmüş, çoxsaylı tədqiqat işləri meydana çıxmışdır. Cənubi
Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqində yeni mərhələ əslində 90cı illərin ortalarından başladı. Vüqar Əhmədin dissertasiyası da
90-cı illərin ortalarından başlayan bu mərhələnin uğurlu
nəticələrindən biridir. Çünki təqdim olunmuş dissertasiya hər
cür ideoloji tələb və buxovlardan azad olan, milli mənafe və
gerçəkliyə söykənən, isti ürək, soyuq ağıl və məntiqə dayanan,
tamlığı, əhatəliyi ilə seçilən, nəhayət, filoloji dərinliyi elmi
mühakimənin hakim kəsildiyi məntiqə söykənən, elə bu cəhətlərinə görə də diqqəti cəlb edən tədqiqat işidir. Əsər tədqiqatçı, şair və vətəndaş amalının birləşdiyi bir məqamın
ərsəyə gətirdiyi, milli dəyərləri hər şeydən üstün tutan milli
təfəkkür sahibinin uzun illərin zəhmətinin bəhrəsidir. Əsər həm
də Mircəfər Pişəvəri haqqında ümumiləşdirilmiş, əhatəli, bütöv
monoqrafik tədqiqatdır.
Ümumiyyətlə, Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı və ayrı –ayrı
şəxsiyyətlərin bədii irsinin öyrənilməsi aktual olsa da, milli
baxımdan şərəfli bir addım sayılsa da, onun işlənməsi müəyyən
çətinliklərlə də bağlıdır. Çünki bu mövzüları işləyən müəllif
İranda, Cənubi Azərbaycanda, həm də Şimali Azərbaycanda
yayınlanmış zəngin ədəbiyyatı da tədqiqata cəlb etməyi bacarmalıdır. Təqdirəlayiq haldır ki,dissertant tədqiqatında bu çətin
işin də öhdəsindən gəlməyi bacarmış, dissertasiyaya kifayət
qədər elmi, bədii və tədqiqat xarakterli əsaərləri daxil etmiş,
fikir və mülahizələrində türk və fars mənbələrinə istinadlanmış,
ortaya elmi sanbalına görə bir iş çıxara bilmişdir.
Dissertant Mir Cəfər Pişəvərinin həyatını, mühitini və
yaradıcılığını əhatəli tədqiq etmək üçün belə bir fabula seçir:
“Giriş”, “Pişəvərinin həyatı və mühiti” adlanan birinci fəsil,
“M.C.Pişəvərinin ədəbi-bədii yaradıcılığı” adlanan ikinci fəsil,
“Pişəvərinin ədəbi-tənqidi fikirləri” adlanan üçüncü fəsil,
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“M.C.Pişəvərinin publisistikası” adlanan dördüncü fəsil,
“Nəticə” və “İstifadə edilmiş ədəbiyyat”. Dissertasiyanın bu
şəkildə qurulması müəllifə tam sərbəst olmaq, Pişəvəri kimi
çoxillik ictimai-siyasi təcrübəyə, çevik və məntiqi təfəkkürə
maik siyasətçi, nasir, ədəbiyyatşünas, alovlu publisist, tənqidçi
və bir çox cəhətləri özündə cəmləşdirən şəxs haqqında əhatəli
fikir söyləmək imkanı verir. Dissertasiyanın bu fabulada
təqdim edilməsi hər fəslin obyektini predmetiləşdirən, onun
struktur vəhdətini gerçəkləşdirən amil kimi dərk olunur.
Dissertasiyanın “Giriş” ində verilmiş tələblərə uyğun olaraq
mövzunun aktuallığı, tədqiqat məqsəd və vəzifələri, metodu,
elmi yeniliyi, təcrübi əhəmiyyəti,hətta dissertantın bir sıra
təklifləri də açıqlanır, sonrakı fəsillərin təqdimatına bir körpü
salır.
“M.C.Pişəvərinin həyatı və mühiti” adlanan I fəsildə həm
Pişəvərinin bir fərd olaraq özünün, həm də Cənubi Azərbaycanın İran daxilində keçdiyi çox mürəkkəb, ziddiyyətli, mübarizələrlə zəngin, ağır və şərəfli tarixinin xronikası yaradılır. Bu
fəsildə Pişəvərini daha çox azadlıq mücahidi kimi təqdim edən
müəllif Cənubi Azərbaycanda gedən milli-azadlıq hərəkatı
haqqında məlumat verir. Pişəvərini bu hərəkatı istiqamətləndirən, siyasi təşkilatın – ADF-nin yaradıcısı kimi təqdim
edir.Bu fəsildə bizi razı salan ümdə cəhət odur ki, bu vaxta
qədər bəzi hallarda Pişəvəri daha çox sosialist və kommunist
məsləkinə uyğun siyasətçi kimi təqdim edilsə də, Vüqar
Əhməd bu böyük şəxsiyyətin fikir və çıxışlarında olan gizli
mətləbləri aşkarlaya bilir.
Pişəvəri deyir: “...Biz Azərbaycanda olan şərait daxilində
xüsusi mülkiyyəti ləğv edə bilməzdik.Biz eləyə bilməzdik ki,
milli partiya olduğumuz halda, birinci qədəmdə sinfi mübarizəni alovlandıraq. Bunu bəziləri partiyanın baş xəttindən geri
çəkilmək kimi başa düşsə də bizim fikrimizcə, bu ən doğru
qərar idi (Dis.səh.48) və yaxud: “Bizim xalqımız böyük və
qəhrəman xalqdır. Bu xalq nə Tehranda, nə İsfahanda, nə də
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İranın başqa yerlərində yaşayan xalqa oxşamaz.O fars deyil və
farslarla fərqi var.O farslara deyirdi: “Sizdə öz yurdunuza
məhəbbət və əlaqə yoxdur.Azərbaycanlı heç bir cəhətdən sizə
bənzəmədiyi kimi, Vətən məhəbbəti, ana eşqində də sizlərə
oxşamaz”. (Dis.səh.59) Bu fəsildə təkzibolunmaz tarixi faktlar,
həqiqətlər, obyektiv tarixi mənbələr əsasında Cənubi Azərbaycanda gedən ictimai-siyasi proseslər, onların kökləri açıqlanır.
Azərbaycan türklərinə, onların ana dilinə, təhsil, mədəniyyət və
ədəbiyyatına, mətbuatına dövlət səviyyəsində olan münasibət
və bu münasibətin doğurduğu xalqın etirazı ifadə olunur.
Milli hökumətin qurulması, onun nailiyyətləri Mərkəzi
hökuməti hövsələdən çıxarırdı. Bu ərəfədə 7 maddədən ibarət
bəyənnamənin qəbulu Azərbaycan xalqının mübarizə tarixində
müəyyən bir başlanğıc kimi səciyyələnsə də, İran daxilində
Muxtariyyət məsələsinin qoyuluşu və s. məsələlər haqqında
birmənalı qəbul edilə bilməyən, bəzən mübahisə doğura
biləcək fikirlər olsa da, güman edirik ki, bunlar elmi baxımdan,
tariximizin araşdırılması baxımından lazımdır. Hətta təqib və
təzyiqlərə məruz qalanda da, milli hüquqlarının, naliyyətlərinin
geri alındığı bir zaman da Azərbaycanın istiqlal mücadiləsinin
səngimədiyi fikrini irəli sürməsi dissertantın tarixilik prinsipinə
diqqətlə yanaşmasının məntiqi davamı kimi səslənir.
“Pişəvərinin ədəbi-bədii yaradıcılığı” adlanan II fəsildə dissertant Pişəvərinin ədəbi-bədii yaradıcılığından söhbət açarkən
onu “ədəbi və ictimai fikir tarixində M.F.Axundzadə, C.Məmmədquluzadə, N.Nərimanov, C.Cabbarlı, S.Vurğun, M.Hüseyn,
M.İbrahimov kimi erudisiyalı, geniş dünyagörüşlü, ədəbi növə
janr baxımından yaradıcılığı rəngarəng və zəngin olan bir
sənətkar kimi” (Dis.səh.78) səciyyələndirməsi bir daha sübut
edir ki, tədqiqatçı Pişəvərinin məhz Azərbaycan ədəbi
mühitində formalaşdığını və onun yaradıcılığının milli mənəvi
dayaqlara söykəndiyini göstərir.
Bu fəsildə Pişəvərinin ədəbiyyatşünaslığımıza məlum olan
bir neçə şeirindən söhbət açılır, xüsusilə Cənubi Azərbaycanda
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satirik ədəbi cərəyanın yetişməsi və formalaşmasında
M.Ə.Sabirin böyük xidməti qeyd olunmaqla dövrün poeziyasının aparıcı istiqaməti kimi dəyərləndirilir. Müəllif Azərbaycan türkcəsində və xarici dillərdə olan memuar ədəbiyyatı
haqqında olan ədəbiyyata müraciət edən Vüqar Əhməd fikirlərini Pişəvərinin “Zindan xatirələri” əsəri üzərində cəmləyir.
“Əsər bədiiliyinə görə Mirzə Cəlil, A.Şaiq, Y.Vəzirin xatirələri
ilə yanaşı durur” (səh.86) söyləyən dissertant adlarını çəkdiyimiz böyük sənətkarlarla Pişəvərinin nəsrində bir yaxınlıq
və uyarlıq görür. Xüsusən “Zindan xatirələri” əsəri mövzu və
süjet baxımından obyektiv şəkildə araşdırılır, diqqəti cəlb edən
dəyərli elmi mühakimə və mülahizələr söylənilir. Dissertant
XX əsrin əvvəllərində İranda baş vermiş siyasi qarışıqlıq, inqilab və sarsıntıların təsiri altında artıq maarifçilik məfkurəsinin
arxa plana keçərək ədəbiyyatda və fikirlərdə sosial demokratizm və inqilabi demokratik meyllərin güclənməsi fikrini təlqin
edir, tənqidi realizmin Pişəvərinin yaradıcılığında formalaşdığı
qavramını gerçəkləşdirir.
Düşünürük ki, milli azadlıq və şəxsiyyətin azadlığı məsələsini Pişəvəri realizminin əsas keyfiyyətlərindən biri kimi
təqdim edən dissertantın qənaətləri obyektiv elmi fikirlər kimi
qəbul edilə bilər. Milli varlıq və mədəniyyətə yönəlmiş
irticanın repressiv fəaliyyəti fonunda dar ağaclarına sürüklənmiş, zindanlara atılmış, qəriblik möhnətini yaşamağa məhkum
edilmiş insanların acı taleyi haqqında səhifələri həyacansız
oxumaq mümkün deyil.
“Pişəvərinin ədəbi-tənqidi fikirləri” adlanan fəsli dissertant
şərti olaraq 3 yerə bölür. Bu bölmələrdə Xalxalinın ədəbiyyatın
bədii-estetik funksiyası, tərbiyəvi əhəmiyyəti haqqında fikirləri, onun klassik və cağdaş ədəbi əsərlərə münasibəti, ana dilimiz haqqında mülahizələrinin hər biri öz obyektini predmetləşdirən, dissertasiyanın struktur vəhdətini gerçəkləşdirən komponentlər kimi qərarlanır.
Dissertasiyanın sonuncu IV fəsli Pişəvərinin publisistikasına
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həsr olunmuşdur. Fikrimizcə, dissertant bu fəsildə ədəbiyyat və
siyasət, şəxsiyyət və zaman kimi ədəbi və ümumbəşəri problemlərin konkret zaman və məkan müstəvisində təzahürünün
özünəməxsus incəliklərini açıqlayır. Onun publisistikasının
problematika rəngarəngliyini, bu yolun “Hümmət”dən başlanan
“Hürriyyət”, “Həqiqət”, “Ajir” və “Azərbaycan” qəzetlərinədək
keçən şərəfli yol səbrlə izlənilir.Pişəvərinin gələcəyə və istiqlala inam hissini yaşadan publisistik əsərlərini tədqiqatçıvətəndaş sevgisi ilə təhlilə cəlb edir. Onun publisistikasında
dissertant Pişəvərinin müraciət etdiyi mövzular sırasında milli
qeyrət və vətənpərvərliyi ön sıraya çəkərək onun həm siyasi,
həm də ədəbi-publisistik fəaliyyətində qabarıq ifadə olunan bu
böyük amili onun yaradıcılığının əsas aparıcı istiqaməti kimi
dəyərləndirir. Ümumiyyətlə, əsər elmiliyinə, müasirliyinə, elmi
ümumiləşdirmə imkanlarına və praktiki əhəmiyyətinə görə
sanballı tədqiqat əsərlərindən biridir. Bununla belə, dissertasiyada bəzi qüsur və çatışmamazlıqlar da var ki, onları dissertantın nəzərinə çatdırmaq istərdik:
1. Pişəvəri ictimai-siyasi xadim idi. Cənubi Azərbaycanda
yaranmış Milli Hökumətin yaradıcısı, rəhbəri və 21 Azər Hərəkatının qəhrəmadı idi. Belə olan tərzdə onun həyatından, bədii
yaradıcılığından, istərsə də ədəbi-tənqidi görüşlərindən, xüsusilə publisistikasından söhbət açarkən Pişəvərini M.F.Axundzadə, A.Şaiq və s.müqayisə etməkdənsə daha yaxşı olardı ki, o,
böyük öndər, görkəmli siyasi xadim, ideoloq, eyni zamanda
bədii yaradıcılığı və parlaq publisistikası ilə diqqəti daha çox
cəlb edən, türk müsəlman aləmində ilk demokratik cümhurriyətin banisi və yaradıcısı M.Ə.Rəsulzadə ilə müqayisə olunsun.
2. Dissertasiyanın 150-ci səhifəsində oxuyuruq: “İstiqlal”
adlı qəzetin mövzusu ilə barışmayan Pişəvəri “Müntəzir” imzası ilə təqdirəlayiq bir cəsarətlə yazırdı: “Hərgah bolşeviklərin
dediyi sözü və zəhmətkeşlərin sizə olan nifrətini düşünüb
anlasaydınız “İstiqlal” qəzetinin hər bir nömrəsini min manata
alıb çeynəməmiş udardınız ki, bir daha camaat oxuyub, sizi
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məsxərə etməsin”. Ardınca dissertant yazır: “...Bu və ya onlarca bu kimi məqalələr Pişəvərinin prinsipial, tənqidçi olduğunu
aydın göstərirdi”.
Bolşeviklərin millətimizin və vətənimizin başına açdıqları
oyunları bilirik. Pişəvəriyə olan sevgi və sayğılarımızla bərabər, tarixi həqiqətlərə göz yummaq düzgün deyil. Bu məsələlərə dissertantın münasibətini görmək istərdik.
3. Pişəvəri 1917-ci il “Hümmət” qəzetinin 14-15-ci nömrələrində “Qarabağ övzai” başlığı altında yazdığı məqalələrində
bəylərin, xanların və bir sıra ruhanlərin cinayəti nəticəsində
Qarabağın bir parça qan dəryasına dönməsindən yazır. Çox
istərdik ki,dissertant bu məsələlərə bu günün baxışı ilə yanaşsın
və münasibətini bildirsin. Beynəlmiləlçilik adı altında başımıza
gələn bəlaların acısını az çəkməmişik.
4. Dissertasiyanın 198-ci səhifəsində 1906-1946-cı illərdə
çap olunan qəzetlərin sırasında “Azərbaycan” - 1918-ci ildə
türklər tərəfindən Təbrizdə nəşr olunan pantürk ruhlu qəzet idi”
cümləsi yerinə düşmür. Milli varlığı danılan, hər addımda
təhqir olunub milli heysiyyəti tapdanan millət milli hüquqları
uğrunda mübarizə aparırsa, onun ziyalıları bu barədə dövrü
mətbuatda yazılarla çıxış edirlərsə, bu onların insani və milli
haqlarıdır. Bir də ki, düşmənlərimiz bizə lazım olduğundan
artıq bu adları qoyublar. Bizim öhdəmizə düşən isə tarixdə olan
bu ləkələri təmizləməkdir.
Yuxarıda deyilən nöqsanlar dissertasiyasının elmi dəyərinə
xələl gətirmir. Tənqidi mülahizələrimiz Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının inkşafı və əsərin təkmilləşməsinə xidmət edir.
Uzun illər zəhmətinin nəticəsi olan bu əsər dərsliklərin
yazılması üçün faydalı mənbə ola bilər. Deyilənləri nəzərə
alaraq Vüqar Mikayıl oğlu Əhmədi “Mir Cəfər Pişəvərinin
həyatı,mühiti və yaradıcılığı” mövzusunda dissertasiyasına
görə filologiya emləri doktoru alimlik dərəcəsinə layiq bilirəm.
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Imzasını təsdiq edirəm: dos. B.H.Babazadə
___________
VÜQAR MİKAYIL OĞLU ƏHMƏDİN “MİR CƏFƏR
PİŞƏVƏRİNİN HƏYATI, MÜHİTİ VƏ YARADICILIĞI”
MÖVZUSUNDA DOKTORLUQ DİSSERTASİYASINA
RƏY
Etiraf etmək lazimdır ki, Cənubi Azərbaycanda ədəbimədəni və ictimai proseslərin tədqiqi xüsusi aktuallıq kəsb
edən ciddi elmi problem olaraq qalmaqdadır. Bu problemin
sistemli şəkildə araşdırılıb ümumiləşdirilməsi Cənubdakı
soydaşlarımızın mili oyanışı, azadlıq mübarizəsi, ədəbi-mədəni
əlaqələrin vəziyyəti və imkanları kimi mühum məsələlərin
öyrənilməsinə xidmət etdiyi üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
XX əsr boyu müxtəlif vaxtlarda nəşr edilmiş çoxcildlik
antologiyalar, çap olunmuş monoqrafiyalar və məqalələr qeyd
edilən sahədə müəyyən nəticələrin əldə olunmasına şərait
yaratmışdır. Bununla belə, Cənubi Azərbaycanda ədəbi-mədəni
və ictimai proseslərin öyrənilməmiş problemləri hələ də çoxluq
təşkil edir. Cənubi Azərbaycandakı milli azadlıq hərəkatının
görkəmli liderlərindən olan Mir Cəfər Pişəvərinin həyatı və
mühitinin, çoxcəhətli fəaliyyətinin geniş planda, bütün yönləri
ilə tədqiq olunması da həmin qəbildən olan ciddi problemlərdən biridir. Xüsusən, keçən əsrin 50-70-ci illərində örtülü
şəkildə olsa da bu böyük siyasi xadimin adı üzərində müəyyən
qadağaların olması, 80-90-cı illərdə siyasi proseslərin elmi arxa
plana keçirməsi uzun bir dövr ərzində Mir Cəfər Pişəvərinin
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həyatı və fəaliyyətini əhatəli tədqiqatların predmetinə çevrilməsini geçikdirmişdir. Bu mənada Vüqar Mikayıl oğlu
Əhmədin Mir Cəfər Pişəvərinin mövzusundakı doktorluq
dissertasiyası mövcud boşluğu doldurmağa xidmət edən aktual
elmi əsər kimi mühum əhəmiyyətə malikdir. Təqdim olunan
uğurlu doktorluq dissertasiyası Mir Cəfər Pişəvəri kimi görkəmli ədəbi-tarixi şəxsiyyətə həsr olunmuş birinci monoqrafik
tədqiqat əsəri kimi Azərbaycan elminin Mir Cəfər Pişəvəri
qarşısındakı çoxillik borcunu da aradan qaldırmağa xidmət
edir. Əsasən, siyasi xadim kimi milli tariximizdə əbədiləşmiş
Mir Cəfər Pişəvərinin ədəbi-publisistik və tərcüməçilik
fəaliyyətinə, habelə tənqidçilik sahəsində xidmətlərinə həsr
olunmuş birinci əhatəli və sistemli tədqiqat işi kimi də Vüqar
Əhmədin doktorluq dissertasiyası aktuallıq kəsb edir. Nəhayət,
bu dissertasiya geniş mənada Azərbaycanşünaslığa layiqli töhfə
kimi də dəyərləndirilməyə layiqdir.
Giriş, dörd fəsil, nəticə və ədəbiyyat göstəricisindən ibarət
olan doktorluq dissertasiyasında görkəmli siyasi xadim, böyük
tarixi şəxsiyyət olan Mir Cəfər Pişəvərinin həyatı, mühiti və
yaradıcılığı ilk dəfə olaraq geniş planda, sistemli elmi prinsiplər əsasında əhatəli surətdə araşdırılmış və ümumiləşdirilmişdir. Dissertasiyanın “Mir Cəfər Pişəvərinin həyatı və
mühiti” adlandırılan birinci fəsli üç bölmə üzrə tədqiqata cəlb
olunmuş, yeni sənədlər və dövri mətbuat materiallarının əsasında öyrənilmişdir. Vüqar Əhməd Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında birinci dəfə Mir Cəfər Pişəvərinin mühiti ilə vəhdət
şəklində elmi tərcümeyi-halını yaratmağa müfəvvəq olmuşdur.
Mir Cəfər Pişəvərinin həyatının ayrı-ayrı mərhələləri- Xalxal,
Bakı, Gilan, Təbriz dövrləri dissertasiyada etibarlı ədəbi-tarixi
materiallar əsasında işıqlandırılır. Eyni zamanda, əsərdə
Pişəvərinin rəhbərlik etdiyi Azərbaycan Demokrat Firqəsinin
inkşaf yolu da öz yaradıcısının həyat yolu ilə əlaqəli şəkildə
izlənilir. Mühitin tədqiqində ictimai proseslərlə yanaşı, ədəbi
gedişata da nəzər salınması görkəmli siyasi xadim olan Mir
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Cəfər Pişəvərinin bədii-publisist əsərlərin yaradıcısı kimi
formalaşması məsələsinin ön mövqeyə çəkilməsinə şərait yaradır. Bundan başqa, ictimai-siyasi mühitin xarakterini müəyyən etmək məqsədilə Vüqar Əhmədin tanınmış yazıçıların, o
cümlədən Cəlil Məmmədquluzadə, Nəriman Nərimanov,
Məmməd Səid Ordubadi, Mirzəli Möcüz və başqaları kimi
ədiblərin əsərlərinə müraciət etməsi İranda, xüsusən Cənubi
Azərbaycanda Pişəvərini əhatə edən ədəbi-tarixi proseslərin
dolğun şəkildə təqdiminə və obyektiv qiymətlədirilməsinə işıq
salır. Nəticə etibarilə dissertasiyanın bu fəsli Mir Cəfər Pişəvərinin hərtərəfli, kamil elmi portretini əhatəli şəkildə təqdim
edə bilir.
Vüqar Əhməd dissertasiyanın “Mir Cəfər Pişəvərinin ədəbibədii yaradıcılığı” adlandırdığı ikinci fəslində ilk növbədə
görkəmli siyasi xadimin bədii yaradıcılığa müraciətinin
səbəblərini araşdırmış, ədəbi fəaliyyətini haqlı olaraq ictimai
fikirlərin daha təsirli və kəsərli ifadəsinin mühüm vasitəsi kimi
dəyərləndirmişdir. Bu fəsildə M.C.Pişəvərinin ilk qələm
təcrübəsindən tutmuş yetkin sənət əsərləri sayıla bilən şeirlərinə və nəsr əsərlərinə qədər bütün yaradıcılıq məhsulları
geniş elmi təhlildən keçirilir. Yaxşı cəhətdir ki, doktorant
Pişəvərinin bədii yaradıcılığından bəhs edərkən ümumi təhlil
yolu ilə getməmiş, məhz onun əsərlərinə məxsus olan özünəməxsusluqları ön mövqeyə çəkməyə üstünlük vermişdir. Bu
mənada Vüqar Əhmədin Pişəvərinin yazdığı şeirlərdə “bir milli
təəssübkeş, Vətən fədaisi, xalqını müstəqil və birləşmiş görmək
istəyən vətəndaş obrazının” canlandırılması barəsindəki elmi
mülahizələri, ədibin “Zindan xatirələri” əsərini “bədii üslubla
publisistik üslubunun orijinal bir qovuşuğu” əsasında yaratdığı
tarixi xatirə-povest kimi təqdim etməsi həmin istiqamətdə
aparılan araşdırmaların məntiqi nəticəsidir. Dissertasiyada
Pişəvərinin şeir yaradıcılığının təhlili prosesində özündən əvvəl
bu mövzuda tədqiqatlar aparmış alimlərin mülahizələrinə
yaradıcı-tənqidi münasibətin ifadəsi əsərə əhəmiyyətli polemik
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ruh gətirir. Eyni zamanda, “Zindan xatirələri” povestinin janr
xüsusiyyətlərinin konkret olaraq müəyyənləşdirilməsi istiqamətində aparılmış təhlillər və gəlinən elmi qənaət ədəbiyyatşünaslıq elmimiz üçün yeni səslənir.Vüqar Əhmədin əhatəli
tədqiqatı zəminində Mir Cəfər Pişəvərinin bədii yaradıcılığı
barədə bitkin və dolğun təəssürat formalaşa bilir. Tədqiqatçının
“Pişəvəri sosial bəlaları şeir dili ilə söyləyərkən bu poetik
nümunələrin sənətkarlığının bir qədər də fərqinə varmamışdır”
qəbilindən olan qənaətləri onun mövzuya obyektiv münasibətini ifadə etməklə yanaşı, ümumi mənzərənin tamlığına da
xidmət göstərir.
Dissertasiyanın “Mir Cəfər Pişəvərinin ədəbi-tənqidi
fikirləri” adlanan üçüncü fəslində tədqiqata cəlb olunan ədəbisiyasi şəxsiyyətin ədəbiyyatşünaslıq sahəsindəki xidmətlərindən bəhs olunur. Həyatı, mühiti, bədii yaradıcılığı və publisistikası ilə müqayisədə Pişəvərinin ədəbi-tənqidi görüşlərindən
az bəhs olunduğunu nəzərə alsaq, elmi yenilik baxımından bu
fəslin birbaşa, tamamilə Vüqar Əhmədə məxsusluğunu ayrıca
qeyd etməyi lazım bilirik. Doktorant ilk dəfə olaraq Mir Cəfər
Pişəvərinin ədəbi-tənqidi məqalələrini seçib ayırmış, qruplaşdırmış, təhlildən sonra ümumiləşdirmiş, özünəməxsus elmi
nəticələr çıxarmışdır. Vüqar Əhmədin Mir Cəfər Pişəvərinin
ədəbi-tənqidi görüşlərini mövzu və istiqamət baxımında
obyektiv dərk etməyə xidmət edən təsnifatı mükəmməl elmi
prinsiplərə söykənməsi ilə seçilir. Təqdim olunan elmi təsnifat
Pişəvərinin tənqidçilik və ədəbiyyatşünaslıq fəaliyyətinin aydın
mənzərəsini özündə cəmləşdirir. Bununla yanaşı, dissertantın
Pişəvərinin zəngin mütaliəsi, dünya ədəbiyyatı klassiklərini
oxuyub öyrənməsi,xüsusən ədəbi-tənqidi görüşlərində Şimali
Azərbaycandakı qüvvətli ədəbiyyatşünaslıq məktəbindən
təsirlənməsi, Cənubi Azərbaycandakı ədəbi proseslərin dəyərləndirilməsinə ciddi maraq göstərməsi barədəki tezisləri onun
tənqidçi və ədəbiyyatşünas kimi özünəməxsus simasını
müəyyən etməyə imkan verir. Bundan başqa,Vüqar Əhmədin
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Pişəvərinin rus ədəbiyyatı, teatr, opera, mədəni irs barəsindəki
fikirlərini də təhlilə cəlb etməsi ədibin geniş dünyagörüşünə
dair məlum təsəvvürləri daha da dərinləşir.
Nəhayət, Cənubda Azərbaycanın milli muxtariyyatına nail
olmaq kimi böyük tarixi vəzifənin öhdəsindən gəlmiş
Pişəvərinin ana dili-Azərbaycan dili və bədii dil məsəslələrinə
dair baxışlarını da xüsusi olaraq dərindən təhlil etməklə tarixi
şəxsiyyətin siyasi görüşləri ilə ədəbi qənaətlərinin bir-birini
tamamlaması qayəsi təsdiq olunmuşdur.
Dördüncü fəsildə Mir Cəfər Pişəvərinin publisistikasını
xüsusi elmi təqdiqatın predmetinə çevirən Vüqar Əhməd ədibin
mətbuat sahəsindəki fəaliyyətini və publisist məqalələrini təhlil
edib dəyərləndirmişdir.Müəllif haqlı olaraq Pişəvərinin “Ajir”
qəzetindəki redaktorluq fəaliyyətini ayrıca bölmədə tədqiq
etmişdir. Üç ilə yaxın nəşr edilən bu qəzetdəki redaktorluq
fəaliyyətini və burada çap olunan məqalələrini Pişəvərinin demokratik görüşlərinin zirvəsi, onun milli-azadlıq uğrunda apardığı mübarizənin ən kamil publisist ifadəsi kimi qiymətləndirən
Vüqar Əhməd “Ajir” qəzetini də Azərbaycan demokratik
mətbuatının tarixində mühüm yer tutmağa layiq olan əhəmiyyətli mətbuat orqanı səviyyəsində nəzərə çarpdırmışdır.
Bununla yanaşı, dissertasiyada Mir Cəfər Pişəvərinin
“Hümmət”, “Açıq söz”, Hürriyyət, “Həqiqət” və s. Azərbaycan
qəzetlərindəki çoxillik və çoxcəhətli fəaliyyəti də araşdırılıb
layiq olduğu səviyyədə ümumiləşdirilmişdir.Tədqiqat işində
Pişəvəri publisistikasının özünəməxsusluğu, sənətkarlıq xüsusiyyətləri də ciddi elmi prinsiplər əsasında müəyyən edilmişdir.
Ədibin publisistikasında bədiilik və janr müxtəlifliyi barədəki
araşdırmalar daha çox maraq doğurur.
Göründüyü kimi,Vüqar Mikayıl oğlu Əhmədin “Mir Cəfər
Pişəvərinin həyatı, mühiti və yaradıcılığı” mövzusundakı doktorluq dissertasiyası görkəmli bir siyasi-tarixi və ədəbi şəxsiyyətin zəngin və şərəfli ömür və mübarizə yolu,çoxcəhətli
bədii-publisist yaradıcılığı haqqında əhatəli və sistemli elmi
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təsəvvür yaratmağa uğurla xidmət edən sanballı tədqiqat
əsəridir. Bununla belə, fikrimizcə,dissertasiyada aşağıdakı bir
sıra çatışmamazlıq və nöqsanlar da vardır:
1.Dissertasiyada ilk dəfə aşkar olunmuş arxiv sənədləri,
dövri mətbuat materialları vardır. Ancaq Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra Şimalda və Cənubda elmi axtarışlar
aparmaq sahəsində yaranmış geniş imkanlarla müqayisədə bu
qəbildən olan sənədləri və materialları daha da artırmaq
mümkün idi.
2. Dissertasiyanın “Mir Cəfər Pişəvərinin ədəbi-bədii yaradıcılığı” adlanan ikinci fəslində ədəbi-bədii ifadələrindən biri
artıqdır. Ümumiyyətlə, elmi fikrimizdə fərqinə varmadan işlədilən bu kəlmələrin eyni mətləbi ifadə edən sinonimlər
olduğunu nəzərə almaq lazımdır.
3. “Zindan xatirələri” əsərini Cəlil Məmmədquluzadə, Abdulla Şaiq və Yusif Vəzir Çəmənzəminli kimi ədiblərin xatirələri ilə yanaşı duran memuar kimi təqdim etmək obyektiv
səslənmir. Bir qədər sonra Vüqar Əhmədin özünün bu əsərin
Cəlil Məmmədquluzadə və Zeynalabdın Marağayinin əsərlərinin təsiri ilə yarandığını etiraf etməsi ilə onların əsərlərini
eyniləşdirmək meylləri bir-birini tamamlamır.
Bütün bunlar təqdim olunan doktorluq dissertasiyasının
elmi-nəzəri əhəmiyyətinə ciddi xələl gətirmir.Vüqar Mikayıl
oğlu Əhmədin “Mir Cəfər Pişəvərinin həyatı, mühiti və yaradıcılığı” adlı doktorluq dissertasiysı mövzusunun aktuallığına, elmi yeniliyinə, praktik əhəmiyyətinə görə ciddi maraq
doğuran fayda və sanballı tədqiqat əsəridir. Çoxcildlik Azərbaycan ədəbiyyat tarixinin, yaxud Cənubi Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixinin hazırlanmasında bu dissertasiyadakı zəngin
materiallardan, elmi qənaətlərdən geniş şəkildə istifadə etmək
mümkündür.Elmi yeniliyi, aktuallığı və praktik əhəmiyyəti
nəzərə alınmaqla Vüqar Mikayıl oğlu Əhmədin “Mir Cəfər
Pişəvərinin həyatı, mühiti və yaradıcılığı” mövzusundakı
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dolğun və əhatəli elmi tədqiqat işinə görə filologiya elmləri
doktoru alimlik dərəcəsinə layiqdir.
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filologiya elmləri doktoru, professor
Akademik İsa Həbibbəylinin imzasını təsdiq edirəm.
ELMİ KATİB: t.e.n. E.D.ZAMANOV
11 yanvar 2005
_______________
Vüqar Mikayıl oğlu Əhmədovun “Mir Cəfər
Pişəvərinin həyatı, mühiti və yaradıcılığı” adlı
doktorluq dissertasiyası işinə
RƏY
Tədqiqatda dissertant M.C.Pişəvərinin ictimai-siyasi ədəbibədii, publisistik və tərcüməçilik irsini təhlil edir, onun ictimai
fəliyyətinin başlıca istiqamətləri barədə məlumat verir, ədibin
şeirlərinin və bədii nəsrinin mövzu və ideya istiqamətlərini şərh
edir, onun tərcüməçi peşəsinə münasibətini açıqlayır, M.C.Pişəvərinin həyatı və yaradıcılığını müasirlik baxımından qiymətləndirir.
Bütün bu məsələlər zəngin faktiki materiallar, arxiv sənədləri, ədibin yaradıcılığı əsasında açıqlanır.Bu baxımdan Vüqar Əhmədovun tədqiqat işi diqqətəlayiqdir və mühüm nəzəri
və praktiki əhəmiyyət kəsb edir.
Əsərin quruluşu dissertanta öz fikir və mülahizələrini
açıqlamağa imkan verir.
Tədqiqat giriş, dörd fəsil, nəticə və ədəbiyyat siyahısından
ibarətdir.
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Təlimata əsasən müəllif girişdə mövzunun aktuallığını əsaslandırır, tədqiqatın obyektini, məqsəd və vəzifələrini müəyyənləşdirir, elmi yeniliyini, nəzəri və təcrübi əhəmiyyətini açıqlayır.
Dissertasiyanın birinci fəsli “M.C.Pişəvərinin həyatı və
mühiti” adlanır.
Bu fəsildə M.C.Pişəvərinin uşaqlıq və gənclik illərindən
tutmuş onun ömrünün sonunadək ictimai-siyasi və ədəbimədəni ideallarına sadiq qalması, müasirləri ilə yaradıcılıq
əlaqələri tarixi faktlara istinadən izah olunur.
Müəllif doğru olaraq göstərir ki, vəzifə, amal və idealından
asılı olmayaraq hər bir insanın, o cümlədən də M.C.Pişəvərinin
həyatı - onun tərcümeyi-halı, gördüyü işlər, iştirakcısı olduğu
hadisələr, yaratdığı əsərlər ümumilikdə xalqın tarixinin müəyyən dövrü ilə əlaqəlidir. Məhz bu fikirdən çıxış edən dissertant
M.C.Pişəvərinin tərcümeyi-halını geniş şəkildə təsvir edir, onu
yetirən mühiti, o dövrün ab-havasını, Güney Azərbaycandakı
durumu şərh edir, Pişəvərinin inqilabi mübarizə meydanına
daxil olmasının səbəblərini açıqlayır.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu fəsildə verilən məlumatların
çoxusu yeni olduğu üçün, böyük maraq kəsb edir.
Dissertasiyanın “M.C.Pişəvərinin ədəbi-bədii yaradıcılığı”
adlanan ikinci fəslində ədibin ilk qələm təcrübələri olan satirik
şeirləri və onun yaradıcılığında xüsusi yer tutan nəsr əsərləri
təhlilə cəlb edilir. Göstərilir ki, elə ilk əsərlərində Pişəvəri öz
həyat idealına, qayəsinə sadiq qalmış, həyatdakı çatışmazlıqları, ədalətsizliyi, qanunsuzluğu kəskin satira atəşinə tutmuşdur.
Tədqiqatın ikinci fəslində ədibin nəsr əsərlərinin, o cümlədən həbsdə qələmə aldığı “«Zindan xatirələri dəftərindən»”
adlı povestinin mövzu və ideya, bədii təsvir və ifadə xüsusiyyətəri açıqlanır. Burada V.Əhmədov bir sıra görkəmli ədəbiyyatşünasların o cümlədən prof. Ə. Mirəhmədovun, prof.
P.Xəlilovun, prof.M.Cəlalın fikir və mülahizələrinə əsaslanaraq
Pişəvərinin bu əsərinin memuar janrına mənsub olduğunu
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söyləyir və onu avtobioqrafik povest kimi dəyərləndirir. Onun
bu fikirləri, zənnimizcə, ağlabatan və inandırıcıdır.
Dissertasiyasının “M.C.Pişəvərinin ədəbi-tənqidi fikirləri”
adlanan üçüncü fəslin üç bəndində ədibin çoxsaylı məqalələri
əsasında göstərilir ki, ömrünü təkcə Azərbaycan xalqının deyil,
Yaxın və Orta Şərqin, dünyanın məzlum xalqlarının azadlığı və
istiqlaliyyəti uğrunda inqilabi mübarizəyə həsr etmiş Pişəvəri
ictimai fikir tariximizdə həm də ədəbiyyatşünas, alovlu
publisist və tənqidçi kimi yer tutmağa layiq irs qoymuşdur.
Aparılan tədqiqat göstərmişdir ki, onun ədəbi-tənqidi görüşləri və publisistikası inqilabi fəaliyyəti ilə sıx bağlı olmuşdur.
Ədibin ədəbi-tənqidi fikirlərini açıqlayan və geniş şərh edən
dissertant belə bir doğru qənaətə gəlir ki, Pişəvəri bədii
əsərlərində olduğu kimi, ədəbi-tənqidi və publisist əsərlərində
də ədəbiyyata, sənətə və mətbuata xalqın ictimai- mədəni və
əxlaqi-tərbiyəvi yüksəlişinə təsir göstərən vasitələr kimi
yanaşırdı.
Dissertasiyanın ən maraqlı hissələrindən olan bu fəslin
ikinci bölməsində M.C.Pişəvərinin ilk dəfə tədqiqata cəlb edilən ədəbi-tənqidi məqalələri əsasında klassik və müasir ədəbi
və mədəni irs, rus ədəbiyyatı, opera və dramatik əsərlər, şeir
vəznləri, o cümlədən heca vəzni haqqında fikir və mülahizələri
şərh edilir.
Dissertant ədibin “Bakı sovqatı” adlı oçerkini təhlil edərkən,
“Vaqif”, “Dumanlı Təbriz” dramları, “Vətən” operası haqqında
söylədiyi mülahizələrini şərh edir, bu məsələrdə öz fikirlərini
də yürüdür, bəzi məqamlarda ədiblə razılaşmadığını da bildirir
və bunun səbəbini də açıqlayır.
M.C.Pişəvərinin bədii tərcümə haqqında söylədiyi fikirləri
açıqlayaraq, dissertant ədibin bu məsələdə nə qədər düzgün
mövqedə olduğunu göstərə bilir.
Dissertasiyanın dördüncü fəslində M.C.Pişəvərinin publisist
əsərlərini təhlilə cəlb edən V.Əhmədov doğru olarq qeyd edir
ki, onun publisistikası Azərbaycan ədəbiyyatının mütərəqqi
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ənənələrinin bünovrəsi üzərində yüksəlirdi. İctimai həyat həqiqətlərini əks etdirmək, çağdaş həyatın tələbləri səviyyəsində
durmaq onun fəaliyyətinin əsasını təşkil edir.
Dissertantın fikirincə, öz dövrünün elə bir tarixi-siyasi hadisəsi olmamışdır ki, Pişəvəri yaradıcılığında öz əksini tapmasın.
M.C.Pişəvəri publisistik qələm məhsullarında humanizmin,
azadlığın, demokratiyanın böyük müdafiəçisi kimi çıxış etmiş,
zülm və istibdad altında yaşayan, torpaq həsrəti çəkən xalqın
məşəqqətli həyatını, əqidə saflığını orijinal ifadə və formalarda
ifadə etmişdir.
Dördüncü fəslin ikinci bölməsində M.C.Pişəvərinin “Ajir”
qəzetinin naşiri və redaktoru kimi fəaliyyəti geniş təhlil olunur,
konkret faktlar və nümunələr əsasında onun azad və demokratik mətbuat uğrunda apardığı mübarizə, “Azərbaycan” qəzetini
yenidən təsis etməsi və həmin qəzetdəki böyük işi şərh edilir.
Dissertant konkret nümunələr əsasında göstərir ki, bu qəzetlərin səhifələrində dərc olunan məqalələri ilə M.C.Pişəvəri Azərbaycan xalqının milli şüurunun oyanmasında, onu öz istiqlaliyyəti
uğrunda mübarizəyə hazırlamasında böyük rol oynamışdır.
Bu fəslin üçüncü bölməsində dissertant M.C.Pişəvəri publisisikasının xüsusiyyətlərindən bəhs edir, göstərir ki, ədib felyetonlarında, oçerklərində, məqalələrində, resenziyalarında
əvvəlki təcrübəyə, ənənəyə əməl etmiş, folklordan və klassik
ədəbiyyatdan nümunələri bacarıqla işlətmiş, fikirlərini yığcam,
lakonik və kəsərli sözlə ifadə etmişdir. Onun felyetonlarında
bacarıqla işlədilən atalar sözləri,təşbihlər,mübaliğələr, müqayisələr və bu kimi bədii ifadə vasitələri bu əsərləri daha da
maraqlı və təsirli etmişdir.
Dissertasiyanın “Nəticə” hissəsində tədqiqatın əsas müddəaları ümumiləşdirilir.
Dissertasiya rəvan, oxunaqlı, elmi dillə yazılmış bitkin,
müstəqil bir əsərdir. O, doktorluq dissertasiyaları qarşısında
duran bütün tələblərə cavab verir və hesab edirəm ki, bu əsərə
görə onun müəllifi, filologiya elmləri namizədi Vüqar Mikayıl
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oğlu Əhmədov filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi
almağa layiqdir.
İslam Ağayev
Filologiya elmləri doktoru
22.01.2004
___________
DOKTORANT VÜQAR MİKAYIL OĞLU
ƏHMƏDOVUN “M.C.PİŞƏVƏRİNİN HƏYATI, MÜHİTİ
VƏ YARADICILIĞI” MÖVZUSUNDA YAZDIĞI
DOKTORLUQ DİSSERTASİYASINA
RƏY
Azərbaycanda müstəqil respublikanın yaranması xalqımızın
ictimai fikir tarixinin, eləcə də irsin yenidən araşdırılmasını
tələb edir. Sovet hakimiyyəti ilərində çərçivəyə salınmış
ədəbiyyatşünaslığın imkanları indi genişlənmiş, hadisələrin
obyektiv qiymətləndirilməsinə şərait yaradılmışdır.
Vüqar Əhmədovun Mir Cəfər Pişəvərinin həyat və yaradıcılıq yolunu tədqiq etməsi bu cəhətdən diqqətəlayiqdir.
Tədqiqatçının Pişəvərinin həyat və yaradıcılığını ən incə çalarlarına, qaranlıq səhifələrinə qədər ehtiva edən dissertasiyasının meydana gəlməsi Vətən, xalq qarşısında məsuliyyət hissindən doğmuşdur.
Doktorluq dissertasiyasının birinci fəslinin “Mübarizələrdə
yaşanmır ömür” sərlövhəli birinci bölməsi Cənubi Azərbaycan
milli azadlıq hərakatının liderlərindən olan Pişəvərinin uşaqlıq və
gənclik illərindən, eyni zamanda siyasi fəaliyyətindən bəhs edir.
Dissertasiyanın bu fəslində XX əsrin əvvəllərində İran-Rusiya münasibətlərinin, eyni zamanda xalqın milli azadlıq hərəkatı ilə şərtlənən mürəkkəb ictimai-siyasi vəziyyətinin geniş
panoramı verilmişdir. Cənubi Azərbaycanda Pişəvərinin geniş
fəaliyyəti, Gilan Respublikasının Xarici İşlər Naziri işləməsi,
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zindanda keçən illəri, milli demokratik mətbuat və Milli
Hökumət uğrunda mübarizəsi haqqında bəhs etdiyimiz
mürəkkəb ictimai-siyasi proseslər fonunda, tarixi şəraitin ümumi konteksində nəzərdən keçirilir. Məsələlərin müəllif tərəfindən məhz belə kontekstdə müəyyənləşdirilməsi Pişəvərinin
siyasi fəaliyyətinin obyektiv dərk olunmasına yardımçı olur.
Azərbaycan Demokratik Firqəsinin rəhbərliyi altında Azərbaycan hökumətinin yaradılması, birillik fəaliyyəti, bu fəaliyyət müddətində həyata keçirdiyi siyasi, hərbi, mədəni tədbirlər
də dissertasiyanın birinci fəslində əsas tədqiqat obyektidir.
Doktorluq dissertasiyanın “M.C.Pişəvərinin ədəbi-bədii
yaradıcılığı” adlı ikinci və “M.C.Pişəvərinin ədəbi-tənqidi fikirləri” adlı üçüncü fəsilləri adından da göründüyü kimi, Pişəvərinin bədii və elmi yaradıcılığına həsr olunmuşdur. Müəllif
ilk əvvəl Pişəvərinin şeirlərini tədqiqata cəlb edir, öz satirik
ruhu etibarilə onları Sabir ədəbi məktəbinin davamı kimi
nəzərdən keçirir. Ədibin ilk gənclik illərinə məxsus şeirləri
ictimai məzmun kəsb edib, işgəncələrə məruz qalmağına həsr
olunmuşdur.
Tədqiqatda Pişəvərinin “Zindan xatirələri” dəftərindən
povesti dolğun təhlil edilmişdir.
Rza şah istibdadı nəticəsində on bir il “Qəsr” həbsxanasında
təkadamlı kamerada dustaq olmuş Pişəvəri zindanda keçən
məşəqqətli ömrünün ən ağır günlərini “Zindan xatirələrində əks
etmişdir. Müəllif əsərin ayrı-ayrı hissələrindən nümunələr
verməklə və bu nümunələr üzərində ədəbi-nəzəri ümumiləşdirilmələr aparmaqla, əsas şəkildə sübut edir ki, “Zindan
xatirələri” bitkin, mükəmməl bir bədii əsərdir. Alim Pişəvərinin xatirələrini bədii fikrimizin ötüb getmiş bir səhifəsi
kimi tarixə atmır, onu bu gün də öz aktuallığını itirməyən,
mübarizələr meydanında məktəb olan əsər kimi qiymətləndirir.
Vüqar Əhmədov Pişəvərinin elmi-ədəbi görüşlərindən bəhs
edərkən onun yaradıcılığının bu sahəsini Pişəvəri şəxsiyyətinin
ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu vurğulayır. Eyni zamanda,
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onun elmi yaradıcılığını da öz ictimai məzmunu etibarilə siyasi
fəaliyyətinin bir sahəsi olduğunu nəzərə çatdırır.
Dissertasiyanın “Qüdrətli publisist, istedadlı jurnalist-mühərrir” adlı dördüncü fəsli M.C.Pişəvərinin publisist fəaliyyətinə həsr olunmuşdur. Ayrı-ayrı illərdə “Hürriyyət”, “Açıq
söz”, “Azərbaycan” və s. qəzetlərdə publisist yazılarla çıxış
edən Pişəvəri cəmiyyətin ictimai eyblərini, imprelializm
istibdadını, fars şovinizmini kəskin tənqid atəşinə tutmuş,
milli-azadlıq hərəkatında geniş xalq kütlələrinə başcı və öndər
olmaq funksiyasını uzun illər məhz bu yolla həyata keçirmişdir. Dissertasiyada bu millət fədaisinin publisist yaradıcılığı
ayrı-ayrı mərhələlərə bölünür, hər mərhələdə ədibin yaradıcılığının inkişafı, kəsb etdiyi yeni xarakter ardıcıllıqla izlənir.
Tədqiqatçı alim Vüqar Əhmədovun M.C.Pişəvərinin həyat
və yaradıcılığını özündə ehtiva edən bu doktorluq dissertasiyası
zəngin tarixi materiallar, Azərbaycan və fars dillərində arxiv
sənədləri, dövri mətbuatda çap olunan məqalələr əsasında
yazılmışdır ki, bu da dissertasiyanın tarixilik baxımından
sanbalını, əhəmiyyətini bir daha artırır. Həm də alim ayrı-ayrı
müəlliflərin M.C.Pişəvəri haqqında yazılmış müxtəlif dillərdə
olan əsərlərindən sadəcə istifadə etməmiş, yeri gəldikcə,
onların irəli sürdüyü müddəalara təshihlər də vermişdir. Bütün
bunların nəticəsində Mir Cəfər Seyid Cavad oğlu Cavadzadə
Xalxali Pişəvərinin həyatı və yaradıcılığı haqqında yeni
sanballı əsər meydana gəlmişdir.
“M.C.Pişəvərinin həyatı, mühiti və yaradıcılığı” tədqiqatı
doktorluq dissertasiyasının tələblərinə tam cavab verir, onun
müəllifi Vüqar Əhmədov filologiya elmləri doktoru elmi
dərəcəsi almağa tamamilə layiqdir.
TEYMUR ƏHMƏDOV
Elmi məsləhətçi: Azərbaycan MEA Cənubi Azərbaycan
Ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri, filologiya elmləri doktoru,
Y.Məmmədəliyev adına mükafat lauretı
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“Təsdiq edirəm”
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universitetinin rektoru
prof.B.İ.AĞAYEV
10 dekabr 2004-cü il
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin
Filologiya fakültəsinin ixtisas ekspert elmi-nəzəri seminarının
Seminarının 10 dekabr 2004-cü il tarixli
22 saylı protokolundan
ÇIXARIŞ
AMEA NİZAMİ adına Ədəbiyyat İnstitutunun dissertantı
Vüqar Mikayıl oğlu Əhmədin “Mir Cəfər Pişəvərinin
həyatı, mühiti və yaradıcılığı” adlı doktorluq
dissertasiyasına
RƏY
İştirak edirlər: prof.H.Balıyev, prof. H.Qasımov, prof.
X.Məmmədov, prof.M.Mustafayev, prof.A.Hacıyev, dos.
R.Əhmədov, dos.E.Quliyev, dos.M.Nağıyev, dos.T.Cavadov və
başqaları
Gündəlik məsələ: AMEA Nizami adına Ədəbiyyat
İnstitutunun dissertantı Vüqar Mikayıl oğlu Əhmədin “Mir
Cəfər Pişəvərinin həyatı, mühiti və yaradıcılığı”
Eşidildi: Məsələ ətrafında prof.H.Balıyev, prof.H.Qasımov,
prof.A.Hacıyev,
prof.X.Məmmədov,
prof.M.Mustafayev,
dos.R.Əhmədov, dos.M.Nağıyev, dos.E.Quliyev, dos.T.Cavadov və başqaları çıxış edərək dissertasiyanın aktuallığını, tədqiqatın müasir elmi-nəzəri və təcrübi əhəmiyyətini göstərdilər.
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Çıxış edənlər bildirdilər ki, Vüqar Əhməd maraqlı və orijinal tədqiqat obyekti seçmişdir. Milli müstəqillik bizə imkan
vermişdir ki, Avropaya inteqrasiya persperktivi ilə yanaşı öz
soyumuza, klassikamıza, milli-mənəvi dəyərlərimizə qayğı və
diqqətlə yanaşıb, bu ənənələrimizi müasir gözlə qiymətləndirək. Vüqar Əhmədin Mir Cəfər Pişəvəri kimi çoxcəhətli
fəaliyyəti ilə fərqlənən bir şəxsiyyətin ibrətamiz həyat və
mübarizə yolunu elmi tədqiqat оbyekti götürməsi bu baxımdan
olduqca mənalı və aktualdır. Mir Cəfər Pişəvərinin yaradıcılıq
tərcümeyi-halının elmi araşdırılması siyasi regional baxımdan
ikiyə bölünmüş Azərbaycanın vahid mədəni-ədəbi və ictimai
düşüncəsini dəyərləndirmək deməkdir.
Quzey və Güney Azərbaycanın ədəbi-mədəni mühiti, onun
yaradıcı simaları ayrı-ayrılıqda araşdırılmış, dəyərli tədqiqatlar
aparılmışdır. Bir sıra qiymətli monoqrafiyalar meydana gəlmişdir. Lakin mənəvi birliyinə baxmayaraq ayrı ayrı dövlət
qurumları olan Güney və Quzey Azərbaycanın milli istiqlalı
uğrunda yorulmaz mübarizə aparan ictimai-siyasi xadimin
yazıçı-publisistik, tərcüməçi ədəbiyyatşünasın ədəbi-bədii və
jurnalistik fəaliyyətinin intensiv şəkildə konseptual tərzdə
tədqiqinə məhz bu dissertasiyada təsadüf edilir.
Dissertantın seçdiyi tədqiqat predmeti şərəfli və əhəmiyyətli
olması ilə yanaşı, həm də mürəkkəb siyasi-ideoloji və nəzərimetodoloji məna daşıyır. Bu gün əldə etdiyimiz milli müstəqillik, demokratiya, məhz vaxtilə M.S.Pişəvərinin ədəbi-bədii
və siyasi-sosial, publisist aləmi ilə milli-demokratik hərəkatdakı yorulmaz fəaliyyətinin nəticəsidir. Bu fəaliyyətin
öyrənilməsi və üzə çıxarılıb dəyərləndirilməsinə ehtiyac var
idi. Vüqar Əhmədin həmin bu doktorluq işi bu zərurətin
qanunauyğun nəticəsinin məhsuludur.
Dissertant tədqiqatın məqsəd və vəzifəsini düzgün müəyyənləşdirərək öz elmi araşdırmalarını vahid elmi-tədqiqat
strukturunda aparmışdır.
Dissertasiya geniş və dərin erudisiyanın, hərtərəfli araşdırmaların və informatik-analitik təhlillərin bəhrəsidir. Tədqi58

Âöãàð ßùìÿäèí éàðàäûúûëûã éîëó

qatda Güney və Quzey Azərbaycana bölünmüş bir xalqın XX
əsrdə yarıməsrlik siyasi-ictimai mübarizə tarixi, ədəbi-bədii
mühiti təqdim olunur. Sanki M.C.Pişəvəri burada fon rolu
oynayır. Araşdırıcının ustalığı məhz bu məqamda parlaq meydana çıxır.
Tədqiqat predmeti ilə bağlı Pişəvəri haqqında dissertantın
həm Azərbaycan, həm də rus dillərində çap olunmuş monoqrafiyaları, elmi məqalə və tezisləri sübut edir ki, Vüqar iş
üzərində ciddi və ardıcıl araşdırmalar aparmış, elmi nəticələr
əldə ediləndən sonra doktorluq dissertasiyasını ortaya qoymuşdur. Müəllif çox orijinal materiallara, arxiv sənədlərinə
müraciət etmişdir. Pişəvərinin ədəbi-tənqidi görüşləri, publisistik fəaliyyəti olduqca ilhamla yazılmış səhifələrdəndir.
Dissertasiyanın əsas müddəaları avtorefaratda öz elminəzəri təcəssümünü tapmışdır. Iş bütövlükdə AAK-nın filologiya ixtisası üzrə doktorluq dissertasiyalarının qarşısında
qoyduğu ən son tələblərə tam cavab verir.
Işdə bəzi məqamlarla bağlı qeydlər də demək mümkündür.
Məsələn:
1. Dissertasiyada M.S.Pişəvərinin M.F.Axundov, C.Məmmədquluzadə, M.Ə.Sabir kimi klassiklərlə bir sırada dayandığı
vurğulanır. Halbuki Pişəvəri onların ənənəsinə sadiq bir sima
kimi dəyərləndirilə bilər.
2. Yerində sərrast səslənməyən bəzi termin və ifadələrə
təsadüf olunur:
“Zindan xatirələri” povest yox, memuar əsəri hesab
edilməlidir, “poeziya” janr adlandırıla bilməz.
Əlbəttə, bu qeydlər heç də dissertasiya işinin ümumi
dəyərinə təsir etmədiyi üçün onu yekdilliklə müdafiəyə təqdim
edirik.
QƏRAR
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun dissertantı
Vüqar Mikayıl oğlu Əhmədin “ M.C.Pişəvərinin həyatı, mühiti
və yaradıcılığı” adlı dissertasiyası AAK-nın doktorluq disser59
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tasiyaları qarşısında qoyduğu son tələblərə cavab verdiyi üçün
onun müəllifi “Azərbaycan ədəbiyyatı” – 10.01.01 indeksi üzrə
filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün müdafiəyə buraxılsın.
SƏDR:
ELMİ KATİB:

prof. H.B.BALIYEV
dos. R.ƏHMƏDOV
ÇIXIŞ

Hörmətli sədr, hörmətli Şura üzvləri. Bu gün müdafiəyə
çıxarılan dissertasiya işi “Mir Cəfər Pişəvərinin həyatı, mühiti
və yaradıcılığı” adlanır.
Hər bir xalqın maddi-mənəvi dəyərləri sırasında onun
ədəbiyyatının xüsusi yer tutduğu yaxşı məlumdur; ədəbiyyat –
millətin tarixi-iqtisadi-siyasi və bədii-estetik xarakteristikasını
verən başlıca mənbələrdəndir. Xalqın həyat salnaməsi,
psixologiyası, dünya duyumu haqqında zəngin məlumat verən
ədəbiyyat tariximizin bir çox görkəmli nümayəndələrinin həyat
və yaradıcılıqları layiqincə öyrənilmiş, ayrı-ayrı görkəmli
şəxsiyyətlərin bioqrafiyası, ədəbi irsinin xalqın tarixində oynadığı rolu araşdırılmışdır. Bu baxımdan ədəbiyyatımızın Quzey Azərbaycanı qolu daha geniş miqyasda öyrənilmiş, nəşr
olunmuş, təbliğ edilmişdir. Bunun üçün Nizami, Nəsimi,
M.P.Vaqif, M.F.Axundov, C.Məmmədquluzadə, M.Ə.Sabir,
N.Nərimanov, C.Cabbarlı, S.Vurğun, S.Rüstəm, S.Rəhimov və
digər bu kimi görkəmli sənətkarların ədəbi irsləri və ya
yaradıcılıqlarına həsr edilmiş elmi-tədqiqat əsərlərini xatırlamaq kifayətdir. Təəssüf ki, ideoloji qadağalar və uzun illər
boyu mədəni əlaqələrin zəif inkşafı səbəbindən Güney Azərbaycanı ədəbiyyatı kifayət qədər araşdırılıb nəşr edilməmişdir.
Bu sahədə Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığındakı boşluğu
doldurmaq üçün Respublika MEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat
İnstitutu nəzdində vaxtilə Cənubi Azərbaycan şöbəsi yara60
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dılmış, burada calışan əməkdaşların qüvvəsilə M.Şəhriyar,
B.Q.Səhənd, doktor Cavad Heyət və başqalarının həyat və
yaradıcılığı ilə bağlı müxtəlif janrlı yazılar dərc olunmuş,
əsərləri nəşr edilmişdir.
Güney Azərbaycan ədəbiyyatında ictimai-siyasi, ədəbi-bədii, publisistik və tərcüməçilik fəaliyyətinin miqyası, genişliyi,
rəngarəng və zənginliyi ilə seçilən böyük şəxsiyyətlərdən biri
Mir Cəfər Pişəvəridir / Cavadzadə Xalxali /. Mir Cəfər Pişəvəri
1892-ci ildə Cənubi Azərbaycanın Xalxal mahalının Zaviyə
obasının Zivəsadiq kəndində dünyaya göz açmışdır. Iranda
ictimai-siyasi durum, maddi-iqtisadi sıxıntı, dövrün ictimai
bəlaları da Mir Cəfər Pişəvərinin ailəsinin, o dövrdə məlumdur
ki, bütün İranda maddi durumun çətinliyi, ümumiyətlə ictimai
stabilliyin olmamasından bir çox Cənubi Azərbaycanlılar,
bizim soydaşlarımız Qafqaz şəhərlərinə, Rusiyaya dolanmaq
üçün üz tuturdular. Güney Azərbaycanında dünyaya göz açan
Mir Cəfər 13 yaşında yaşında olarkən dövrün iqtisadi, ictimai
bəlaları onun ailəsini də Bakıya köçməyə məcbur etmişdir. O,
Quzey Azərbaycanında təhsilini davam etdirməklə yanaşı
işləməyə başlamış, siyasi fəaliyyət meydanına atılmışdır. İran
Sosial-Demokrat Partiyasının Qafqazdakı təşkilatlarında
fəaliyyət göstərən M.C.Pişəvəri elə burada mətbuat aləminə
qədəm qoymuş, “Azərbaycan cüzi layənfəkki İran”, “Hürriyyət” qəzetlərində müxbir və redaktor kimi çalışmışdır. O, eyni
zamanda iranlıların İttihad mədrəsəsində müəllimlik etmişdir.
1920-ci ildə İranda Pişəvəri demokratik hərəkatın genişlənməsində fəallıq göstərmiş, Gilan Respublikasının xarici işlər
naziri işləmiş, İran Kommunist Partiyasının qurultayında
iştirak etmiş, “Həqiqət” qəzetinin nəşrinə də nail olmuşdur.
İrana qayıtdıqdan sonra həbs edilərək on bir il Qəsri-Qacar
zindanında yatmış, 1941-ci ildə Rza xan diktatorluğu süqut
etdikdən sonra həbsdən azad edilmişdir. Bundan sonra daha
əzm və qətiyyətlə siyasi mübarizə meydanına atılmış, “Ajir”
qəzetinin nəşrinə başlamış, “Mətbuatın azadlıq cəbhəsi” adlı
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leqal təşkilatının işini canlandırmış, Azərbaycan Demokrat
Fiqrəsini yaradaraq ona rəhbərlik etmiş, Azərbaycan Milli
Hökumətinin baş naziri olmuşdur. Bütün bunlarla yanaşı, M. C.
Pişəvəri ədəbi tənqidlə də məşğul olmuş, hekayələr yazmış,
ictimai-siyasi publisistikanın gözəl nümunələrini qələmə almış,
tərcüməçilik bacarığını nümayiş etdirmişdir. Azərbaycanda
inqilabi hərəkat tarixinin salnaməsi üçün mənbə, qaynaq rolu
oynayan məqalə və xatirələr yazmış, tarixi məruzə və nitqlər
söyləmişdir. Qısa, lakin Azərbaycan xalqının mübarizələr və
dövlət quruculuğu tarixi,mədəniyyətin inkişafı salnaməsi ilə sıx
bağlı olan bir ömür yaşamış, bütün varlığı ilə Azərbaycana,onun sabahı və gələcəyinə bağlı olmuşdur. M.C.Pişəvəri
1947-ci ildə müəmmalı şəkildə avtomobil qəzasına düşüb
dünyasını dəyişmişdir. Nəzərinizə çatdırım ki, ilk dəfə bu
dissertasiyada Pişəvərinin ölümü geniş şəkildə işıqlandırılmış
və Almaniyada iki məqalə çap olunmuşdur. Onun adı və
fəaliyyəti bir neçə il diqqətdən kənarda qalmışdır. 80-cı
illərdən etibarən onun əsərlərinin toplanıb tərcümə olunmasına
başlanılmış,onlar nəşr edilmişdir. Azərbaycanda demokratik
hərəkat tarixinin araşdırılma prosesində M.C.Pişəvərinin
xidmətləri qeyd olunmuşdur.
M.C.Pişəvərinin həyatı və irsinin xalqın tarixi, ədəbiyyatı,
publisistik dəyərləri kontekstində öyrənilib qiymətləndirilməsi
əslində tarix, ədəbiyyatşünaslıq, jurnalistika, hüquq və dövlət
quruculuğu nəzəriyyəsi sahəsində çalışan mütəxəssislərin
birgə,əlaqəli fəaliyyətləri ilə mümkün ola bilər. M.C.Pişəvərinin həyatı və yaradıcılığının (ədəbi,bədii,publisistik və tənqidi
əsərlərinin) doktorluq dissertasiyası şəklində tədqiqii bu
istiqamətdə aparılacaq araşdırmalar sahəsində bir addım kimi
qiymətləndiririk.
Doktorluq dissertasiymızın mövzusu kimi tədqiqatın əsas
məqsədi M.C.Pişəvərinin sistemli şəkildə bioqrafiyasını işləməkdən, bədii, publisistik əsərlərinin mövzu və ideya xüsusiyyətərini, bədii məziyyətlərini, Azərbaycanda milli-demokratik
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hərəkatın inkşafında xidmətlərini açıqlamaqdan, bunlara
müasirlik baxımından qiymət verməkdən ibarətdir.
M.C.Pişəvərinin adı vəfatından sonrakı illərdə müəyyən
dərəcədə kölgədə qalmışdır. Doğrudur, Quzey Azərbaycanına
mühacirət etmiş həmvətənləri arasında onun həyatı, faciəli
ölümü barədə gizli söz-söhbətlər gəzmişdir. Stalinin ölümü və
M.C.Bağırovun məhkəmə prosesindən sonra Mir Cəfər
Pişəvəri haqqında, onun ədəbi bədii, publisistik irsi, ictimaisiyasi fəaliyyəti barədə yazılar mətbuatda görünməyə başlayır.
1984-cü ildə Pişəvərinin seçilmiş əsərləri çap olunmuşdur. Bu
sahədə ilk sistemli iş filologiya elmləri doktoru, professor
Həmid Məmmədzadəyə məxsusdur. Müəllif 1955-ci ildə
müdafiə etdiyi “İnqilabçı jurnalist-yazıçı Pişəvəri” adlı namizədlik dissertasiyasında /H.M /M.C.Pişəvərini bir inqilabçı, bir
jurnalist və yazıçı kimi tədqiq etmişdir. H.Məmmədzadə
görkəmli şəxsiyyətin bioqrafiyası ilə bağlı ilkin məlumat vermiş, daha çox onun publisistik yazılarını araşdırmış, “««Zindan
xatirələri dəftərindən»»” adlı povestini təhlilə cəlb etmişdir.
Sonrakı illər M.C.Pişəvərinin anadan olmasının 90 və 100 illiyi
münasibəti ilə, Azərbaycan Demokratik firqəsinin yaranması
və fəaliyyəti mövzusunda araşdırmalar aparılmış, qəzet və
jurnallar vasitəsilə geniş oxucu kütləsinə çatdırılmışdır. Bu
baxımdan M.İbrahimov, C.X.Hacıyev, Ə.Əzimzadə, T.Musəvi,
H.Ciddi, M.Çeşmazər və başqalarının qələm məhsulları
təqdirəlayiqdir.
M.C.Pişəvərinin həyatı və yaradıcılığı onun ictimai fəaliyyəti ilə daha çox əlaqəlidir. Həmin fəaliyyət isə Azərbaycan
xalqının muxtariyyət qazanmaq uğrunda mübarizəsi ilə sıx
bağlıdır. 1906-1946 illərdə İranda milli-azadlıq və demokratik
hərəkat məsələləri müxtəlif dövrlərdə H.Həsənov, İ.İbrahimi,
Ş.Cavidi, Ə.Əmidi-Nuri, V.Duqlas, V.İqelton, C.Lençovski,
R.Fray, S.Zəbih və başqaları İranda demokratik hərəkat tarixindən yazarkən Azərbaycan Demokratik Partiyasının fəaliyyətinə işıq salır, xalq hakimiyyətini obyektiv dəyərləndirirlər.
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Azərbaycan Milli Hökumətinin tarixi isə bəllidir ki
M.C.Pişəvərinin həyat və fəaliyyəti ilə yaxından əlaqəlidir. Bu
baxımdan mövcud tədqiqatları təhlil süzgəcindən keçirərək
Azərbaycan Demokratik Partiyasının yaranması, azadlıq
hərəkatının qələbəsi və xalq hakimiyyəti tədbirlərinin həyata
keçirilməsi uğrunda mübarizə məsələlərini şərh edən
M.M.Çeşmazərin kitabı tarixi dəyərinə görə seçilir. Haqqında
bəhs etdiyimiz bu araşdırmaların əksəriyyəti M.C.Pişəvərinin
ictimai-siyasi fəaliyyətinin şərhi və təhlilinə həsr olunmuşdur.
Lakin bu görkəmli tarixi şəxsiyyətin həyatı, mühiti və ədəbibədii yaradıcılığı bütövlükdə geniş miqyasda tədqiq olunmamışdır. Həmin tədqiqatlarda Pişəvərinin həyatı, mühiti ilə
bağlı problemlər sistemli şəkidə qələmə alınmamış onun
şeirləri, hekayələri və povesti, tənqidi məqalələri, dil üslubu
haqqında geniş elmi-nəzəri fikir söylənilməmişdir. Bu mənada
müdafiəyə təqdim olunan əsər Mir Cəfər Pişəvərinin bir siyasi
xadim, ədib, publisist və mühərrir kimi yaradıcılığının
tədqiqinə həsr olunmuş təşəbbüs kimi dəyərləndirilməlidir.
Müdafiəyə təqdim etdiyimiz dissertasiya giriş, dörd fəsil,
nəticə və ədəbiyyat siyahısından ibarətdir.
Girişdə mövzunun aktuallığı əsaslandırılır, tədqiqatın
obyekti, məqsəd və vəzifələri, elmi yeniliyi, nəzəri və təcrübi
əhəmiyyəti müəyyən edilir.
Dissertasiyanın “M.C.Pişəvərinin həyatı və mühiti” adlı
birinci fəslinin üç bölməsi haqqında bəhs açılan bu böyük
ictimai xadim, yazıçı, publisist və elmi-nəzəri fikir adamının
ömür yolu işıqlandırılır, onun milli azadlıq və dövlətçilik
mübarizəsinə aydınlıq gətirir. Azərbaycan ictimai fikri və
mədəni intibahında əhəmiyyətli rol oynayan bu şəxsiyyətin
formalaşdığı mühit bir sıra arxiv materialları faktları sənədlər
və problemlərin köməyilə ətraflı şəkildə öyrənilir.
Dissertasiyanın “M.C.Pişəvərinin ədəbi-bədii yaradıcılığı”
adlı ikinci fəslinin iki bölməsində Pişəvərinin ilk qələm
məhsullarına nəzər salınır, şeirlərinin dil və üslub məziyyətləri
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açıqlanır, nəsr əsərlərinin mövzu və ideya-bədii təsvir və ifadə
xüsusiyyətləri geniş təhlil edilir.
Bədii nümunələr yaradan hər bir yaradıcı şəxs kimi qüdrətli
dövlət xadimi, yazıçı, jurnalist ilk yazılarını uşaqlıq çağlarında
qələmə almışdır. Lakin bu qələm təcrübələrini çapa verməmişdir. 1919-cu ildə “Ence” imzası ilə yazdığı şeirləri çap
etdirməklə ədəbiyyata gəlmişdir. Pişəvərinin bədii yaradıcılığı
haqqında azlıq təşkil edən araşırmalarda gələcək ədibin ilk
poetik qələm məhsulları bədii səviyyəsinə görə tənqid
edilmişdir. Dogrudur, onun bu ilk əsərləri poetik sisteminə görə
heç də yüksək səviyyəli deyil, amma mövzu baxımından
müraciət baxımından M.Ə.Sabir ruhu Pişəvəri şeirlərində öz
əksini tapmaqdadır. Yəni “O yandan, bu yandan” başlığı
altında çap etdirdiyi şeirlər, mən burada onu Üzeyir Hacıbəyovun “Ordan burdan”ıyla əlaqələndirərdim ki, ümumi
başlığı xatırladır. Deyirər ki, Pişəvərinin “Gərək zülmdən azad
ola kəndli” misrası ilə başlanan şeiri Sabirin “Fəhlə, sən də
özünü bir insanmı sanırsan?”, “Əkinçi” adlı şeirləri ilə səsləşir.
Onu da xatırladım ki, Pişəvəri öz şeirlərini “Nadi” imzası ilə
yazmışdır. Pişəvərinin bədii yaradıcılığında həbsdə olduğu
vaxtda qələmə aldığı “Zindan xatirələri dəftərindən” adlı əsəri
mühim yer tutur. Əsər müəllifin gördüyü, şahidi olduğu, şəxsən
iştirak etdiyi hadisələr haqqında xatirələrdən ibarətdir. “Zindan
xatirələri dəftərindən” İranın 20-40-cı illərdəki ictimai
quruluşunun iflası, polis və məmurların özbaşınalığının təsviri
nöqteyi-nəzərindən böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu xatirələrdə
hakim dairələrə mənsub olan şəxslərin xəyanəti, qorxaqlığı,
ikiüzlülüyü və tamahkarlığı da kəskin tənqid edilmişdir. Əsərin
baş qəhrəmanı yazıçının özüdür. Ədib digər surətlərlə yanaşı, öz
bədii xarakteri və povestin bədii obrazı kimi çox dolğun müsbət
bir obraz səciyyəsində oxucunun nəzərinə çatdırır. Povestin
dəyərini artıran cəhətlərdən biri də orada tarixi şəxsiyyət olan
obrazlar haqqında məlumat verməsidir . Əsərdə oxucu siyasi
dairənin vaxtilə rəisi olmuş Müşü Humayın Rza şahın sağ əli
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olub, sonra isə onun qəzəbinə düçar olmuş Teymurtaş, Xanbaba
Əsəd, Ərdəbilli İzzət, Seyid Fərhad, Əli Rövşən, Çörəkçi Əbülqasım və başqa şəxslərin zindan dövründəki günləri, düşdükləri
vəziyyətin xarakterik məqamları ilə tanış olub. Adlarını çəkdiyimiz şəxslətrin bəziləri əsərlərdə bədii obraz kimi bir qədər
dırnaqarası geniş fəaliyyət göstərsələr də, bəziləri epizodik
məqamlarda xatırlanır. Lakin yazıçı qələminin ustalığı nəticəsində surətlərin bir çoxu yadda qalandır. Pişəvərinin “Zindan
xatirələri” povestindən başqa digər əsərləri də olmuşdur. Onu da
deyim ki, “Zindan xatirələri” əsəri farsca “Yaddaşayi zindan”
adı altındadır. Əsərdə müəllif Kapitan Yəzdi kimi mənfi bir tipik
obraz yaratmışdır. Yəni əsərdə tam Rza şah diktaturasına, fars
şovinizminə nifrəti o, Kapitan Yəzdinin bariz nümunəsində
vermişdir. Yəni orada bir məqam adamı kövrəldir ki, Pişəvərinin
bir qohumu onun zindandan buraxılması üçün çox əlləşir. Yenə
də siyasi idarənin rəisi buna mane olur. Çünki günahsız yatır o
Qəsri-Qacarda. Birdən Kapitan Yəzdi Pişəvəriyə müraciət edir
ki, eh uşaqlar yenə də qaldı. Pişəvəri deyir ki, yəni bunda
mərhəmət hissi var? Bu mənim uşaqlarımın qeydinə qalır?
Lakin sonra məlum olur ki, Pişəvəri onun balalarının müəllimi
olub. Görürsünüz ki, nə qədər alçaq, xain bir insan müəllimə
hörmət göstərir. Və mən deyərdim ki, əsərin kuliminasiya
nöqtələrindən biri də budur.
Dissertasiyanın üçüncü fəsli “M.C.Pişəvərinin ədəbi-tənqidi
fikirləri” adlanır. Bu fəslin üç bəndində göstərilir ki ömrünü
təkcə Azərbaycan xalqının deyil, Yaxın və Orta Şərqin,
dünyanın məzlum xalqlarının azadlığı və istiqlaliyyəti uğrunda
inqilabi mübarizəyə həsr etmiş Pişəvəri ictimai fikir tariximizdə həm də ədəbiyyatşünas, alovlu publisist və tənqidçi kimi
yer tutmağa layiq irs qoymuşdur. Bu fəslin ilk bəndində
M.C.Pişəvərinin ədəbi-tənqidi baxışlarının ədəbi-estetik vəzifəsi, tərbiyəvi ictimai-tarixi əhəmiyyətindən bəhs olunur.
Onun ədəbi-tənqidi görüşlərini əks etdirən fikirləri mövzu
etibarilə aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
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1. Ədəbiyyatın tərbiyəvi rolu, xəlqiliyi barədə fikirlər.
2. Söz sənətinin ictimai həyatla bağlılığı məsələlərini əks
etdirən mülahizələr.
3. Ayrı-ayrı sənətkarların əsərləri ilə bağlı ədəbi-tənqidi
fikirlər.
4. Ədəbi janr və növlər haqqında qeydlər.
5. Sənət, dil, mövzu gözəlliyi barədə fikirlər.
Üçüncü fəslin ikinci bölməsində M.C.Pişəvərinin ilk dəfə
tədqiqata cəlb edilən ədəbi-tənqidi məqalələri əsasında klassik
və müasir ədəbi və mədəni irs, rus ədəbiyyatı, opera və
dramatik əsərlər, şeir vəznləri, o cümlədən heca vəzni haqqında
fikir və mülahizələri açıqlanır.
Aparılmış tədqiqat göstərir ki, dilin isifadə edilməsi, zənginləşməsi, təmizliyinin qorunması məsələsində M.C.Pişəvəri
C.Məmmədquluzadə, Ə.Haqverdiyev, N.Nərimanov, C.Cabbarlı, S.Vurğun və s. ədiblərin mövqeyindən çıxış edirdi.
M.C.Pişəvəri məhz bu ədiblərin layiqli davamçılarından biri
olmuş, istər bədii əsərlərində, istərsə müxtəlif mövzulu
məqalələrində, istərsə də məruzə və çıxışlarında:
a) Dilin inkşafı, təmizliyi, saflığı məsələlərinə toxunmuş,
ondan bəhs etmişdir:
b) Azərbaycan dilinin təmizliyi və saflığını qorumaq zərurətindən danışmaqla kifayətlənməmiş, özü bu yolda bir ədib,
publisist, bir ictimai xadim kimi mübarizə aparmışdır:
c) Ana dilində qələmə aldığı hər bir mövzunu istər bədii,
istər publisistik işlərkən Azərbaycan dilinin zəngin lüğət fondundan bəhrələnmiş, fikrin yığcam, obrazlı deyiminə çalışmış
və buna nail olmuşdur.
Bu baxımdan onun ədəbi-tənqidi məqalələrində dillə bağlı
ifadə etdiyi fikirlər, qeyd və mülahizələr ciddi maraq doğurur.
Pişəvərinin ədəbi-tənqidi görüşlərini araşdırarkən onun Rus
ədəbiyyatı haqqında, ümumiyyətlə Fransa ədəbiyyatı haqqında
məqalələri diqqəti cəlb edir. Eyni zamanda Səməd Vurğunun
“Vaqif” dramı haqqında onun elmi-tənqidi məqaləsi çox
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ürəyiaçandır. Səməd Vurğun yaradıcılığına Pişəvərinin məhəbbəti və “Vaqif” dramının gözəl bir şəkildə təhlilinə biz
dissertasiyada yer ayırmışıq. Ümumiyyətlə, həm siyasi xadim
kimi, həm də tənqidçi kimi, həm də onun musiqi əsərləri də
dissertasiyada öz yerini tapıb.
Dissertansiyanın dördüncü fəsli “M.C.Pişəvərinin publisistikası” adlanır. Bu fəslin birinci bölməsində ədibin ilk publisist
yazıları təhlil edilir, onun “Hümmət” “Açıq söz”, “Hürriyyət”
və “Həqiqət” qəzetlərindəki müxbir, redaktor, naşir kimi fəaliyyəti tədqiq olunur. Öz atəşin qələmilə publisistikanın gözəl
nümunələrini yaratmış Pişəvərinin bu sahədəki fəaliyyətinin də
tədqiqi çox faydalıdır. M.C.Pişəvərinin publisistik yazıları
mövzu genişliyi, qələm məhsullarının obrazlığını təmin etmək
üçün istifadə etdiyi ədəbi materialların çoxmotivliyi, zəngin
epizodluluğu ilə seçilir.
Pişəvərinin publisistikası Azərbaycan ədəbiyyatının mütərəqqi ənənələrinin bünövrəsi üzərində yüksəlirdi. İctimai həyat
həqiqətlərini əks etdirmək, çağdaş həyatın tələbləri səviyyəsində durmaq onun fəaliyyətinin əsasını təşkil edirdi. Dövrünün elə bir tarixi-siyasi hadisəsi olmamışdır ki, Pişəvəri
yaradıcılığında öz əksini tapmasın. M.C.Pişəvəri publisistik
qələm məhsullarında humanizmin, azadlığın, demokratiyanın
böyük müdafiəçisi kimi çıxış edirdi. Istedadlı publisist xalq
azadlığını, özü də ictimai-siyasi-mənəvi azadlığı yüksək
qiymətdləndirir, zülm və istibdad altında yaşayan, torpaq
həsrəti çəkən xalqın məşəqqətli həyatını, onun mənəvi-əxlaqi
paklığını, saflığını orijinal ifadə və formalarda ifadə edirdi.
Dördüncü fəslin ikinci bölməsində M.C.Pişəvərinin “Ajir”
qəzetinin naşiri və redaktoru kimi fəaliyyəti geniş təhlil olunur,
konkret faktlar və nümunələr əsasında onun azad və demokratik mətbuat uğrunda apardığı mübarizə, Azərbaycan qəzetini
yenidən təsis etməsi və həmin qəzetdəki böyük işi şərh edilir.
Dördüncü fəslin üçüncü bəndində M.C.Pişəvəri publisistikasının xüsusiyyətləri şərh edilir.
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Aparılmış tədqiqat göstərir ki, M.C.Pişəvəri irsinin böyük
əksəriyyətini onun publisist əsərləri təşkil edir. O, publisistika
janrının bütün növlərindən istifadə etmiş, o cümlədən felyeton,
oçerk, məqalə, resenziya və s. əsərlər yazmışdır. Bu əsərlərin
hamısının ən başlıca xüsusiyyəti özündən əvvəlki təcrübəyə,
ənənəyə əməl etmək, folklordan və klassik ədəbiyyatdan
nümunələri bacarıqla işlətmək, fikri yığcam, lakonik və kəsərli
sözlə ifadə etməkdir.
M.C.Pişəvərinin Azərbaycan dilində yazdığı məqalələrin
böyük bir qisminin başlığı çox yığcam, konkret və az qala
aforistik səciyyəlidir: “O yan, bu yandan”, “Ayılıbdır”, “Karlar
eşitsin, korlar da görsün”, “Qardaş qanı tökülməsin”, “Daldan
atılan daş topuğa dəyər”, “Nədən narazıyıq”, “Ayı dostluğu”,
“Azərbaycan yatmamışdır”, “Biz də bunu deyirik”, “Cücəni
payızda sayarlar”, “Uşaq tovlayırlar” və s. Bu misalların sayını
xeyli artırmaq olar.
Pişəvəri öz publisistikasında təşbih, təkrir, mübaliğə,
müqayisə və bu kimi bədii ifadə vasitələrindən geniş istifadə
etmişdir. Məsələn, o, İranda xanların hökmranlığına dəymədən
zahiri islahata əl atanların işini əsası çürümüş evin divar və
qapılarını rəngləməyə oxşadır. Yaxud İranda müxtəlif mənafeyi olan şəxslərdən təşkil olunmuş hökumət haqqında – “Bu
kabinə Krılovun məruf balıq, ördək və xərçəngin araba çəkmək
hekayəsini xatirə gətirir” sətirlərini yazmışdır.
Felyetonlarının dil və üslub xüsusiyyətlərinə gəldikdə, demək lazımdır ki, Pişəvəri Cəlil Məmmədquluzadənin yolu ilə
getmiş və onun uzun illər boyu yaradıcılıq fəaliyyəti nəticəsində əldə etdiyi zəngin sənətkarlıq təcrübəsindən istifadə
etmişdir.
Dissertasiyanın “Nəticə” hissəsində tədqiqatın əsas müddəaları ümumiləşdirilir və aparılan araşdırmalara yekun vurulur.
Ümid edirik ki, tədqiqat M.C.Pişəvərinin həyatı, mühiti,
ictimai fəaliyyəti, şair, nasir, publisist və mühərrir kimi ədəbibədii irsinin təhlilini verməklə, bütövlükdə, aşkara çıxarılan
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yeni faktlar əsasında yaradıcılığının araşdırılmasına kömək
göstərə bilər.
Diqqətinizə görə çox sağ olun.
___________
QEYD VƏ IRADLARA CAVABLAR
Ağarəfi Zeynalzadə
Mərhum opponentim f.e.d. A.Zeynalzadənin əsasən müsbət
rəyinə görə ruhu şad olsun. Allah rəhmət eləsin!
Birinci qeyd: Tənqidi qeydlərinə gəldikdə isə deməliyik ki,
mərhum opponentim Pişəvərinin istintaqı ilə bağlı işdə
müfəssəl danışmağımızı arzulamışdır. Dissertasiyanın elminəzəri strukuru bu təfərruata varmamağı nəzərə almışdır.
Ikinci qeyd: Mərhum opponentimin digər qeydinə görə
dissertasiyanın yazılmasında elmi üslubla yanaşı bədii üslubun
da mövcudluğu nəzərə çarpdırılır.
Bilirik ki, elmi üslubun bədii üslubdan əlahiddə sərhəddi
yoxdur. Görkəmli tənqidçilərimizdən Məmməd Arif Dadaşzadə
ilə Cəfər Cəfərovun, Yaşar Qarayevin bu sahədə mübahisələri
olmuşdur. Məmməd Arif və Yaşar Qarayevin fikrincə, ədəbinəzəri fikir bədiilikdən uzaq olmamalıdır. Məmməd Arifin
“Ədəbi tənqid də bir yaradıcılıqdır” məqaləsini yada salaq.
Bədii üslubsuz elmi təhlil quru və sxolastikdir.
İsa Həbibbəyli
Birinci opponentim hörmətli professor İsa Həbibbəylinin
haqqımda yazdığı əsasən dəyərli rəy üçün ona minnətdarlığımızı bildiririk.
Hörmətli opponentimin qeydlərinə gəldikdə, birinci qeydi
ilə bağlı onu deməliyəm ki, doktorluq işini 1998-ci ildə
tamamlayıb müdafiə şürasına təqdim etmişəm. Heç şübhəsiz,
bundan sonrakı mərhələdə də həm arxiv materiallarına, həm də
dövri mətbuata, həm də ədəbiyyatşünaslığın müasir problemlərinə sistematik olaraq müraciət etmişəm. Dissertasiyanın
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İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısına nəzər saldıqda bu, aydın
hiss olunmaqdadır. Bu başqa söz ki, hörmətli opponentim daha
ətraflı informatik ədəbiyyatlara bələd olduğu üçün onlara bizim
də mürəciətimizi arzu etmişdir. Monoqrafiya üzərinə yenidən
işləyərkən bunu nəzərə alacağıdır.
İkinci iradla bağlı onu deyə bilərik ki, eyni anlayışı əks
etdirən ikinci söz yoxdur. Ədəbi-bədii termini ən çox işlədilən
estetik anlayışdır. Məlumdur ki, ədəbi sözü daha çox ədəbi
materiallara, bədii isə bütövlükdə incəsənətin digər növlərinə
də aiddir.
Üçüncü qeydlə bağlı deyə bilərik ki, almanlar demişkən hər
bir müqayisə qüsurludur. Lakin elmi tədqiqatın tələblərinə görə
tarixi-müqayisəli və nəzəri-tipoloji müqayisələr aparmaq zəruridir. Pişəvərinin “Zindan xatirələri” əsərini C.Məmmədquluzadə və başqa sənətkarların yaradıcılıq nümunələri ilə
müqayisə etmək də bu tələbdən irəli gəlir.
Almaz Əliqızı
İkinci opponentim hörmətli professor Almaz Əliqızına
haqqımda yazdığı əsasən dəyərli rəy üçün minnətdarlığımızı
bildiririk.
Birinci qeyd: M.C.Pişəvərini M.F.Axundovla müqayisə
etməyimiz ədəbiyyatın ictimai funksiyasını böyük mütəfəkkir
M.F.Axundovun ilk dəfə olaraq ön plana çəkməsi ilə bağlıdır.
M.Ə.Rəsulzadə isə daha çox publisist, jurnalist fəaliyyəti ilə
siyasi xadim olaraq məhşurdur. Rəsulzadənin siyasi-ictimai
xadim kimi Azərbaycan xalqının milli müstəqillik ideologiyasının formalaşması və yaranmasında müstəsna rolu
olmuşdur. Ancaq bu siyasi liderin ədəbi-bədii yaradıcılığına
müqayisə üçün münasibət bildirməmişdir. Biz isə bunu nəzərə
alaraq M.Ə.Rəsulzadənin tarixi və siyasi xidmətlərini Pişəvəri
ilə müqayisəli şəkildə dissertasiyada əks etdirmişik.
İkinci qeyd: Biz filologiya elmləri ixtisası üzrə doktorluq
işi yazdığımız üçün bu siyasi fəaliyyətin təfərrüatına varmaqla
ixtisasın indeksini qarışdırmaq istəmədik. Ona görə də yalnız
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tədqiqat obyektini, konkret olaraq dissertasiyanın predmetini
ön plana çəkmişik.
Üçüncü qeyd: Hörmətli opponentimin bu iradı ilə bağlı onu
deyə bilərəm ki, f.e.d. alimlik dərəcəsi almaq üçün yazılan
dissertasiya müəllifdən bugünkü siyasi durumumuza radikal
münasibət əks etdirməyi tələb etmir. Biz bunu qarşımıza
məqsəd qoymamışıq. Məqsədimiz bu gün əldə etdiyimiz milli
müstəqillik ideologiyasının yaranması və formalaşmasında öz
tarixi missiyasını, yazıçı-publisist rolunu oynayan Pişəvərinin
ən ümdə olan yaradıcılıq fəaliyyətini üzə çıxarıb dəyərləndirməkdir.
Dördüncü qeyd də bizə qismən populist görünür. Bununla
da yanaşı panturkist ifadəsinin yerinə düşmədiyini etiraf
edirəm.
Pedaqoji Universitet – aparıcı müəssisə
Birinci irad: Azərbaycan ədəbiyyatında birbaşa həyata,
cəmiyyətin ictimai-siyasi problemlərinə nüfuz etmək baxımından M.F.Axundov mərhələsi vardır. Bu mərhələnin qanunauyğun davamı M.Cəlil, M.Ə.Sabir kimi realistlərin yaradıcılığı
ilə daha da qüvvətlənir. Bu mənada çoxcəhətli yaradıcılığı ilə
(ictimai-siyasi) Pişəvəri yaradıcılığı həmin ənənənin davamı
kimi bizə daha doğma görünür. Başqa sözlə XX əsrin ən
təlatümlü, təkamül prosesləri Azərbaycan xalqının, Quzey və
Güneydə ictimai şüurun oyanması, milli mənlik düşüncəsinin
formalaşması prosesləri M.Cəlil, M.Ə.Sabir qələmilə yanaşı
Pişəvəri qələminə də məxsusdur. Biz M.Cəlilin, Sabirin yalnız
sənətkarlıq, bədii-estetik kəşflərinə görə yox, həm də sonrakı
yaradıcılığının cəmiyyətin tərəqqisinə etdiyi fəal təsir
baxımından Pişəvərini onlarla yanaşı tutmağı münasib sayırıq.
Burada yazıçıların yaradıcılıq fəaliyyəti heç şübhəsiz nəzərdən
qaçırılmışdır. Ona görə də aparıcı müəssisənin rəyində
göstərilən bu iradı qeyri-təvazökarlıq olsa da tam qəbul edə
bilmərik.
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Ikinci irad: Məlumdur ki ədəbiyyatşünaslıq terminləri
lüğətində janr, şəkil və ədəbi növ anlayışları çox zaman
sinonim kimi izah olunur. Ədəyyatın növlərə bölünməsi başlığı
altında növ geniş mənada işləndiyi halda, folklorda lirik növün
janrlar bölümündən sonra təzədən növ termini işlədilir.
Məsələn: “epik növün janrları” dedikdə nağıl, dastan, rəvayət
və s. nəzərdə tutulur. Lakin sonradan dastanın özü də məhəbbət, qəhrəmanlıq dastanları kimi növlərə ayrılır. Bizə elə
gəlir ki, “poeziya” sözü Avropa termini olaraq şeir, lirika
anlayışlarının qüsuru yox, sinonimidir və ədəbiyyatşünaslığımızda tez-tez rast olunan janr-terminoloji qarşılığından irəli
gəlir. Əlbəttə məqamına görə poeziya da demək olar, şeir də
demək olar. Elmi üslubda biz bunu nəzərə almışıq.
Bədii ədəbiyyatın forma və məzmununa görə ədəbi növlərə
ayrılması bir başqa hadisədir, onun məzmun motivlərinə görə
fərqləndirilməsi, ona janr keyfiyyəti aşılaması tamam başqa
hadisədir.
Memuar ədəbiyyatı, yəni xatirə ədəbiyyatı həcminə və
keyfiyyətinə görə povest janrında da ola bilər, roman janrında
da. Biz “Zindan xatirələri”ni povest hesab etməklə heç də onun
memuarlıq keyfiyyətini inkar etmirik.
_____________
Azərbaycan Dövlət Teleradio Verilişləri Şirkətinin baş
redaktor müavini, 1963-cü ildə anadan olmuş,
azərbaycanlı, ali təhsilli filologiya elmləri namizədi
ƏHMƏDOV VÜQAR MİKAYIL oğlu üçün
XASİYYƏTNAMƏ
V.M.Əhmədov Vüqar Əhməd 1987-ci ildən Dövlət Teleradio Şirkətində işləyir. O, peşəkar jurnalist kimi işinin öhdəsindən məharətlə gəlir. Vüqar Əhməd populyar jurnalist kimi
tamaşaçı və dinləyicilərin məhəbbətini qazanıb. Vüqar Əhməd
tədqiqatçı alim kimi bir sıra araşdırmaların müəllifidir. ədəbiy73
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yatşünaslıq sahəsində də öz sözünü deyib. Əsərləri ictimaiyyət
tərəfindən təqdir olunan Vüqar Əhmədin elmi maraq dairəsi
özünəməxsusluğu ilə seçilir. O, klassik Azərbaycan ədəbiyatı,
rus-Azərbaycan ədəbi əlaqələri, Cənubi Azərbaycanda ədəbimədəni mühit, milli uşaq ədəbiyyatımızın inkşaf problemləri və
s. ilə bağlı elmi tədqiqat əsərləri və bir sıra publisistik
məqalələrin müəllifidir.
V.M.Əhmədov işgüzarlığı, bilik və bacarığı, təvazökarlığı,
sadəliyi, səmimiliyi, qayğıkeşlik və həssaslığı ilə kollektivin
hörmətini qazanmışdır.
V.M.Əhmədov jurnalistika sahəsində xidmətlərinə görə
“Araz” ali ədəbi mükafatına layiq görülüb.
Xasiyyətnamə Azərbaycan Respublikası Ali Attestasiya
Komissiyasına təqdim edilmək üçün verilir.
Dövlət Teleradio Verilişləri
Şirkətinin sədri. professor: NİZAMİ XUDİYEV
___________
Azərbaycan Respublikası Prezidenti
Yanında Ali Attestasiya Komissiyası
AMEA-nın Ədəbiyyat İnstitutu nəzdindəki
D 01.131 Dissertasiya Şurasının sədri
AMEA- nın həqiqi üzvi K.A. Talıbzadəyə
Hörmətli Kamal müəllim!
Iddiaçı Vüqar Mikayıl oğlu Əhmədovun “Mir Cəfər Pişəvərinin həyatı, mühiti və yaradıcılığı” mövzusunda 10.01.03 –
Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisası üzrə doktorluq dissertasiyasının
müdafiəsinin keçirilməsinə AAK Kollegiyasının 5 dekabr
2003-cü il tarixli (prot. № 36 ) qərarı ilə icazə verilmişdir.
V.M.Əhmədovun doktorluq dissertasiyası onun müdafiəsinin təşkili və keçirilməsi üçün Sizin sərəncamınıza göndərilir.
SƏDR akademik A.Ş.Mehdiyev
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Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına
Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində elmlər doktoru və elmlər namizədi alimlik dərəcələri almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən D 01.131 Birləşdirlmiş Dissertasiya Şurası üzvlərinin Vüqar Əhməd Mikayıl oğlunun
“Mir Cəfər Pişəvərinin həyatı, mühiti və yaradıcılığı”
mövzusunda filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiyanın avtoreferatı ilə
TANIŞLIQ VƏRƏQƏSİ

№
1.
2.
3.

Soyadı, adı, atasının adı
Talıbzadə Kamal Abdulla Şaiq o.
(sədr )
Paşayev Qəzənfər Məmməd o.
(həmsədr)
Həmidov İmamverdi Yaver o.
(elmi katib )

Şurada
Alimlik dərəcəsi
Tanış
ixtisasının
elmi adı
Oldum
Şifri
MEA-nın həqiqi
10.01.08
üzvü, f.e.d.,prof.
F.e.d., prof.

10.01.09

F.e.n.

10.01.01

4.

Abdullayev Bəhlul Ağabala o.

F.e.d.

10.01.09

5.

Abdullayev Cəlal Mehdi o.

F.e.d., prof.

10.01.09

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Abbasov İsrafil İsmayıl o.
Əsgərli Zaman Şükür o.
Hüseynov Akif Məmməd o.
Hüseynov Tofiq Hüseyn o.
Qasımlı Məhərrəm Paşa o.
Qasımov Himalay Ənvər o.
Məmmədli Əflatun Yunis o.
Məmmədov Xeyrulla Qulam o.
Məmmədov Alxan Bayram o.
Mütəllimov Təhsin Mütəllim o.

10.01.09
10.01.08
10.01.08
10.01.08
10.01.09
10.01.08
10.01.01
10.01.01
10.01.01
10.01.01

16.

Nəbiyev Bəkir Əhməd o.

F.e.d., prof.
F.e.d.
F.e.d., prof.
F.e.d., prof.
F.e.d., prof.
F.e.d., prof.
F.e.d., prof.
F.e.d., prof.
F.e.d., prof.
F.e.d., prof.
MEA-nın
Həqiqi üzvü, f.e.d.,
prof.
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17.

Osmanlı Vəli Musa o.

F.e.d.

10.01.08

18.

Rəhimova Elmira Abdulla q.

F.e.d., prof

10.01.09

19.

Rüstəmova Azadə Cəfər q.

MEA-nın müxbir
üzvü, f.e.d., prof.

10.01.01

Kamal Talıbzadə: Öz salamımı bildirirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim bugünkü məclisimizə gəlmisiniz. Yetersay var.
Şura üzlərindən 18 nəfər iştirak edir.
Gündəyili elan edirəm. Doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi: Vüqar Əhmədin “Mir Cəfər Pişəvərinin həyatı, mühiti və
yaradıcılığı” mövzusunda doktorluq dissertasiyası.
İxtisası: “Azərbaycan ədəbiyyatı üzrə”.
Elmi məsləhətçisi: F.e.d., prof. Teymur Əhmədov
Rəsmi opponentlər: MEA-nın həqiqi üzvü, prof. İsa
Həbibbəyli, f.e.d., prof. Almaz Məmmədova, f.e.d. Ağarəfi
Zeynalov
Aparıcı müəssisə: Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Dissertantın sənədləri haqqında məlumat vermək üçün söz
elmi Dissertasiya şurasının katibi Imamverdi Həmidova verilir.
İ. Həmidov: Əhməd Vüqar Mikayıl oğlu 1963-cü ildə Bakı
şəhərində anadan olmuşdur. Azərbaycanlıdır. Təhsili alidir.
1984-cü ildə Azərbaycan Pedaqoji Universitetini “Azərbaycan
dili və ədəbiyyatı” ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1986-90-cı illərdə həmin universitetin aspiranturasında
oxumuşdur. Xarici dillərdən rus və fars dillərini bilir. Filologiya elmləri namizədidir. 1992-ci ildə “Azərbaycan-rus ədəbi
əlaqələri (1900-1920-ci illər) mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 30-a yaxın elmi əsərin, monoqrafiya,
broşura və elmi məqalələrin müəllifidir. O sıradan
“M.C.Pişəvərinin həyatı, mühiti və yaradıcılığı” monoqrafiyası
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Azərbaycan dilində və rus dilində nəşr olunmuşdur. Məqalələrindən bir sırası Avropada, xaricdə Azərbaycan dilində çıxan
elmi mətbuatda nəşr olunmuşdur. Əmək fəaliyyətinə 1984-cü
ildə başlamışdır. 1984-86-cı illər Şamaxıda müəllimlik
etmişdir. Dərəkənd kəndində işləmişdir. 1987-ci ildən Dövlət
Teleradio şirkətində işləyir. Əvvəlcə redaktor, baş redaktor,
indi isə baş redaktor müavini vəzifələrində çalışır. Xarici
ölkələrdən Türkiyədə, İranda olmuşdur. O sıradan elmi ezamiyyətdə olmuşdur. İranda 2 dəfə. Ailəlidir, 2 övlad atasıdır.
Bütün sənədlər Ali Attestasiya Komissiyasının tələb etdiyi
əsasnaməyə və tələblərə uyğun şəkildə tərtib edilmiş və bizə
göndərilmişdir. Müdafiənin keçirilməsi haqqında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı vardır. Sənədlər haqqında bunları
deyə bilərəm.
Kamal Talıbzadə: Dissertasiyanın məzmunu haqqında
şuraya məlumat vermək üçün söz iddiaçıya, dissertanta verilir.
Prof. Məhərrəm Qasımlı: Bu Cənubi Azərbaycandan gələn
demokratlar bir qayda olaraq Bakıya gələndən sonra ya elmi ya
bədii yaradıcılığla məşğul olurlar. Bəs Pişəvərinin Bakı dövrü
oldu ki, bir neçə il Bakıda yaşadı, bu müddət ərzində Pişəvəri
bədii yaradıcılığla məşğul olubmu?
VÜQAR Ə.: Bakı dövründə bəli, mədrəsəni bitirdikdən sonra, yəni Bülbülə kəndinə köçəndən sonra 13 yaşında Bakıya
gələndə qeyd etdiyim kimi, bədii yaradıcılığa ilk dəfə şeirlə
başlayır.
Bəhlul Abdullayev: Mənim belə bir fikrim var ki, çıxış da
edəcəyəm, amma bir sual vermək qənaətinə gəldim. İlk
cümləsində Vüqar müəllim belə bir fikir dedi ki və burda da
var – Güney Azərbaycanda yaşayıb yaratmış yazıçılardan Xətib
Təbrizi, Qətran Təbrizi, Arif Ərdəbili, Qövsi Təbrizinin
yaradıcılığının Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında tədqiqi sahəsində bir böyük boşluq yarandığı üçün Azərbaycan Elmlər
Akademiyasında Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsi yarandı. Və sonrakı cümlə də gəlir ki, bu şöbə də cəmi-cümlətanı
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öyrəndi Səhəndi, Şəhriyarı və bizim bu gündə həyatda yaşayan
Cavad Heyəti. Bu Xətib Təbrizidən, Qətran Təbrizidən, Arif
Ərdəbilidən bu şöbə bir əsər yazıb çıxardıbmı ortalığa yoxsa
yox? Siz özünüz dediniz ki, bu şöbə onlara görə yaradılmışdır,
onlardan kimlər tədqiq olunubdur?
VÜQAR Ə.: Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsi yaranandan sonra Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı daha fundamental, ətraflı şəkildə işıqlandırıldı. Yəni Ədəbiyyat İnistitutunun
bütün əməkdaşları bilir. Elə bu yaxınlarda ötən il, görkəmli
alim Sabir Əmirov doktorluq müdafiə elədi və bizim gözəl
alimimiz, mənim elmi məsləhətçim Teymur Əhmədovun
rəhbərliyi altında biz hamımız bu əsərləri yaratmışıq və üçcildlik, dördcildlik “Cənubi Azərbaycan Antologiyası”nı Cənubi
Azərbaycan Ədəbiyyatı şöbəsi çap elədi. Və hal-hazırda çoxlu
materiallar var, Namizədlik və doktorluq dissertasiyaları, əlbəttə, şübhəsiz, şöbə yaranandan sonra. Nə də ki müasir
ədəbiyyat şöbəsi - Kamal müəllimin rəhbərlik etdiyi şöbə.
Şübhəsiz, Cənubi Azərbaycan Ədəbiyyatı şöbəsinin gördüyü iş,
elə mənim də çap elədiyim iş həmin bu şöbənin məhsuludur.
Kamal Talıbzadə: Keçirik müzakirələrə. Çıxış üçün söz verilir prof. Elmira Rəhimovaya.
Elmira Rəhimova: Güney Azərbaycanı ilə bağlı hər bir
mövzu bizim üçün çox doğma, çox yaxın, çox əzizdir. Xüsusi
qeyd etməliyəm ki, Sovet dövründə, Sovet rejimində belə bu
mövzu bizim və bizim elm xadimlərimiz tərəfindən diqqət
mərkəzində olmuşdur. Şübhəsiz ki, hal-hazırda yaranmış şəraitlə əlaqədar, müstəqilliyimizlə əlaqədər bu mövzuda geniş
imkanlar, geniş perspektivlər açılmışdır. Şübhəsiz ki, bu
baxımdan sizin işiniz olduqca aktual, olduqca təqdirə layiqdir.
Mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, burada siz Pişəvərinin
bədii yaradıcılığı ilə bərabər elmi fəaliyyətinə də geniş yer
vermisiz. Bu da təsadüfü deyil, çünki Pişəvərinin bizim bədii
dilimiz haqqında, bizim bədii tərcüməmiz haqqında dediyi
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sözlər bu gün də aktualdır, bu gün də təqdirə layiqdir. Misalçün, bədii tərcümə ilə əlaqədər Pişəvərinin bir fikrini sizin
diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Pişəvəri deyir ki: “Bədii
tərcümənin keyfiyyəti tənqidin səvyyəsindən asılıdır”. Doğrudan da bizim şah əsərlərimiz “Dədə Qorqud” və “Koroğlu”nun
rus dilində tərcümələrini yadımıza salsaq və uzun müddət bu
barədə, bu haqda bizim tənqidimizin susmasını da nəzərə alsaq,
onda bunların aqibəti bizim gözümüzün önündə tamamilə
canlanır. Sizin işinizdə mənim diqqətimi çox cəlb eləyən nədir?
Məndə diqqət doğuran nədir? Birinci, təqdirə layiqdir ki, siz
Pişəvərinin bədii yaradıcılığına, həyatına müraciət edərək o
dövr, o zaman haqqında tam təsəvvür yaratmağa nail olmusunuz. İkinci isə, məndə maraq doğurmaqdan əlavə, çox xoşuma
gəldi, məmnuniyyətlə oxudum. Çox mürəkkəb problemlər
haqqında o qədər aydın, o qədər səlis, sadə danışırsınız ki,
onların elə izahını verirsiniz ki, bu barədə danışmamaq olmaz.
Və nəhayət, üçüncü məndə maraq doğuran məntiqi
ardıcıllıqdır. Elə bil ki, bir- birinə bağlı mühakimələrdir,
fikirlərdir bir-birindən doğur. Mən sizin fikrinizə bir şeyi
çatdırmaq istəyirəm, orada siz deyirsiz ki, Pişəvəri sovet
rejiminə, sovet dövrünə çox müsbət münasibət bəsləyir və
həyatının sonuna qədər də bu münasibətdə olur. Mən orada bir
şeyə məəttəl qaldım ki, niyə siz buna öz münasibətinizi
bildirməmisiniz, ola bilər ki, dissertasiyada bildirmisiniz. Və
bir də mən bir şeyə cavab tapmaq istəyərdim ki, deyirsiniz ki,
ədəbi irs, biz hamımız deyirik ədəbi irs, bu da xeyli müddətdir
ki, həyatını dəyişib, bu ədəbi irs haqqında siz tam məlumat toplaya bilmisizmi? Bax burada bir dəqiq söz yoxdur. Yoxsa haradasa sizin dissertasiyanız birinci dissertasiyadan az fərqlənir,
yaxud fərqi nədədir? Bilirsiz, mən sizin verilişlərinizə televiziya ekranlarında çox baxmışam. Və sizin yaradıcılığınızı da
çox izləmişəm. Və bu gün də siz doktorluq adı almaq uğrunda
mübarizə aparırsınız, səy göstərirsiniz, bütün bunlar mənə nədə
haqq verir, nəyi söyləməkdə haqq verir, mən bunu tam
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sakitliklə deyə bilərəm ki siz işıqlı insansınız. Və sizin
daxilinizdə olan o işıq sizin bütün işinizə, bütün fəaliyyətinizə
də işıq saçır. Mən sizə müvəffəqiyyətlər arzu edirəm.
Xeyrulla Məmmədov: Mən Vüqar Əhməd haqqında danışmaya bilmərəm. Çünki Vüqar Əhməd birbaşa mənim
tələbəmdir. Mənim yetirməmdir. Vüqar Əhməd yaradıcılıq yoluna ümumiyyətlə ali məktəbdə həmişə mənimlə addımlayıb.
Mən onun namizədlik dissertasiyasının elmi rəhbəri olmuşam.
Və bu gün də xoşdur ki, Vüqar Əhməd artıq doktorluq dissertasiyası müdafiə edir. Vüqar Əhməd əvvəla öz şəxsi keyfiyyətləri etibarilə çox orijinal adamdır. O ali məktəbdə oxuyarkən çox şən, şux, bütün müəllimlərin hörmətini qazanmış
bir oğlandır. Pedaqoji Universiteti də fərqlənmə diplomu ilə
bitirib. Və onu demək istəyirəm ki, Vüqar Əhməd təsadüfi
adam deyil. Vüqar Əhmədin sonraki fəaliyyəti də göz qabağındadır ki, o ədəbiyyatşünaslığın çərçivəsindən çox kənara
çıxıb, artıq bu dəqiqə Respublikanın musiqi ictimayyiətinə
rəhbərlik edir, və onun ən aparıcı simalarından biridir. Vüqar
Əhmədin namizədlik dissertasiyası Azərbaycan-rus ədəbi
əlaqələri idi. O zaman dəbdə olan mövzu idi və Vüqar Əhməd
də onu çox uğurla başa çatdırdı. Indi isə müraciət edib sırf milli
mövzuya, özü də elə milli mövzu ki, bizim ürəyimizdə yeri
olan, odu olan bir mövzudur, yəni Cənubi Azərbaycan
ədəbiyyatıdır. Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatında böyük siyasiictimai fəaliyyəti ilə məşğul olan və Azərbaycan xalqının milli
istiqlaliyyəti uğrunda mübarizələrin böyük səhifəsini yazan bir
şəxsiyyətə həsr olunmuş işdir. Elə Vüqar Əhmədin belə bir
mövzuya müraciət etməsi, belə bir şəxsiyyətin həyatına
müraciət etməsi, onun o milli keyfiyyətlərindən, vətənə millətə
olan o böyük məhəbbətindən irəli gəlir.
Vüqarın işi bizim kafedrada müzakirə olundu. Biz onun
haqqında çox geniş söhbət elədik.Və geniş söhbətə də səbəb o
oldu ki, Vüqarın işi geniş söhbət üçün zəngin qida verirdi.
Zəngin material verirdi. Və o materialı biz geniş şəkildə təhlil
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etdik. Və dissertasiya haqqında burada çox danışıldı. Seyid
Cəfər Pişəvərinin həyat və yaracılığından,onun bədii
yaracılığından, ədəbi-tənqidi görüşlərindən və publisistikasının
təhlilindən ibarətdir . Bu dörd fəsildə demək olar ki, Vüqar,
Seyid Cəfər Pişəvərini bir portret çəklində təqdim edə bilib.
Mənə elə gəlir ki, Seyid Cəfər Pişəvəri haqqında hər hansı bir
material əldə etmək istəyən, onun haqqında təsəvvür hasil
etmək istəyən adam, Vüqarın dissertasiyasına müraciət etsə,
artıq onun üçün qaranlıq heç bir şey qalmaz, hər şey məlum
olar. Vüqarın işi zəngin filoloji və tarixi material əsasında
yazılıb. Və bütün fəsillərdə bu, hiss olunur. Lakin Vüqarın
işində iki nöqtə mənim diqqətimi cəlb eləyib. Bunların birincisi
Seyid Cəfər Pişəvərinin ölümü ilə bağlı materiallardır. Ilk dəfə
geniş şəkildə və bizə məlum olmayan mənbələrdən Vüqar
materialları əxs eləyib və onun nə şəraitdə faciəli şəkildə
öldürülməsini bütün təfərrüatı ilə açıqlayıb. Və mənə elə gəlir
ki, elə bu materialların özü çox böyük bir xidmətdir. Bu
materialların üzə çıxarılması, təhlili və onların dəqiq qiymətləndirilməsi çox böyük xidmətdir. Elə bunun özü, bir dissertasiya üçün kifayət eləyir. Çünki Seyid Cəfər Pişəvəri Azərbaycan xalqının Səttərxanla, Şeyx Məhəhmməd Xiyabaniylə,
Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə, Nəriman Nərimanovla, bu
qəbildən olan digər inqilabçılarla bir sırada duran bir adamdır
və deyərdim ki, bu, sonuncu mogikandır, yəni bu cərgədə
axırıncı adamdır. Bu mənada bu materialların bizim tariximiz
üçün, bizim ədəbiyyatımız üçün, ümumiyyətlə ictimai fikrimiz
üçün böyük əhəmiyyəti var. İkinci nöqtə mənim diqqətimi cəlb
edən onun ədəbi-tənqidi görüşlərinin təhlilinə həsr olunan
fəsildir. Belə ki, Seyid Cəfər Pişəvəri professional tənqidçi
olmayıb. O, professional tənqidlə məşğul olmayıb, lakin siyasiictimai fəaliyyətində, ədəbi fəaliyyətində, gündəlik məsələlərə
cavab vermək üçün lazım olan ədəbiyyat məsələlərinə müraciət
edib, ayrı-ayrı əsərləri təhlil edib, ayrı-ayrı ədəbi-estetik
mülahizələr irəli sürüb və bunlar pərakəndə şəkildədir.Onun
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konkret ədəbi yazısı yoxdur. Yəni ədəbiyyatın nəzəri məsələlərinə həsr olunmuş yazısı yoxdur. Amma Vüqar müxtəlif
mənbələrdən bu pərakəndə şəkildə olan materialları yığıb, o
mozaikada olan kimi ayrı -ayrı xırda faktları elə quraşdırıb və
Seyid Cəfər Pişəvərinin tənqidi görüşləri haqqında çox zəngin
təsəvvür oyadıb, eyni zamanda bizim ədəbi tənqidimizə onun
xidmətlərini gətirməklə, bizim ədəbi tənqidimizin tarixində
xüsusi bir səhifə yaratmağa nail olub. Və bu, Vüqarın iki ən
başlıca uğurudur və dissertasiyanın ən qiymətli səhifələrini
təşkil edir. Bunu deməklə mən heç də o biri fəsillərin qiymətini
və dəyərini azaltmıram. Amma bu iki keyfiyyət Vüqarın
dissertasiyasında qabarıq şəkildə gözə çarpır. Bununla bərabər
Vüqarın işində məni qane etməyən bir-iki nöqtə var. Nöqtələrin
biri ondan ibarətdir ki, bayaq burada çox söhbət getdi onun
haqqında, onun memuarları ilə əlaqədardır. Mənə elə gəlir ki,
onun memuarlarının qiymətini azaltmaq olmaz. Yəni Mirzə
Cəlilin, Abdulla Şaiqin, Yusif Vəzirin xatirələri ilə müqayisədə
guya bunlar kifayət qədər əhəmiyətli deyil, amma elə deyil.
Seyid Cəfər Pişəvərinin xatirələri çox gözəl xatirələrdir. Bədii
cəhətdən kamil, siyasi cəhətdən çox kəskin xatirələrdir. Amma
Vüqarın bu xatirələri povest adlandırmağı məni qane eləmir.
Və biz onu kafedrada da dedik və kafedrada da o barədə söhbət
getdi. Bədii əsərin strukturu var, ekspozisiyası var, razvyazkası
var, kuliminasiyası var, finalı var. Bədii əsər ona görə bədii
əsərdir ki, bu cəhətlər orada var. Bu cəhətlər, keyfiyyətləri olmayan bədii əsər deyil. Xatirədə də bunlar yoxdur. Olmadığına
da görə onu povest adlandırmaq olmaz. O xatirədir. Elə sən
onun o bədii cəhətlərindən ki yazmısan, onun özü onun bədiiliyi haqqında, bədii dəyəri haqqında kifayət qədər məlumat
verir. Bunu qiymətə mindirmək üçün məhz onu povest
adlandırmaq, bu yarlıqı ona vurmaq, mənə elə gəlir, elmi
cəhətdən düz deyil. O biri qüsur ondan ibarətdir ki, əsərin
struktunda müəyyən qədər qüsur var. Yəni bu, nədən ibarətdir.
Seyid Cəfər Pişəvəri nə yazır-yazsın, birinci publisistdir. Publi82
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sistika onunçün xarakterik keyfiyyətdir. Bütün partiya rəhbərləri kimi Lenindən, Vorovskidən, M.Ə.Rəsulzadədən, Nərimanovdan üzü bəri - birinci növbədə onlar publisistdirlər. Çünki
publisistika onlara lazımdır döyüş üçün . Ona görə də Seyid
Cəfər Pişəvəri publisistdir. Mənə elə gəlir ki, fəsillərin
quruluşunu düzəldəndə publisistika ön plana keçməliydi. Ədəbi
tənqiddən danışılarkən, ədəbi tənqidin özü də publisistikadır.
Bu məsələlərə diqqət etmək lazımdır. Bu keyfiyyətlər əlbəttə
Vüqarın işinin dəyərini, qiymətini qətiyyən azaltmır. Vüqar
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığına çox dəyərli töhfə verib. Mən
deyərdim ki, bu təkcə Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı üçün
yox, Azərbaycan tarixi üçün bayaq özünün dediyi kimi,
Azəraycan hüquq elmi üçün, Azərbaycanın ümumiyyətlə siyasi-ictimai fikrini öyrənmək üçün çox dəyərli mənbədir, özü də
çox mükəmməl mənbədir. Mən o vaxtda dedim, əsəri mən rusca oxumuşam bir də avtorefaratını oxumuşam.Və əsər çox
mükəmməl, gözəl dildə yazılıb. Çox şirəli bir dildə yazılıb. Və
bütün bunlar göstərir ki, Vüqar ümumiyyətlə bir alim kimi kamillik səviyyəsinə yüksəlib və bütün, necə deyərlər, hərtərəfli
artıq elmi fikirlərini çox dəqiq şəkildə, aydın şəkildə,
məzmunlu şəkildə ifadə etməyi bacarır və mən Seyid Cəfər
Pişəvərinin həyat və yaradıcılığı haqqında olan bu dissertasiyaya görə Vüqarı filologiya elmləri doktorluq, alimlik
dərəcəsi almağa layiq bilirəm. Və özüm səs verəcəm. Sovetin
üzvlərini də ona səs verməyə çağırıram.
Bəhlul Abdullayev: Hörmətli ağsaqqalımız Kamal müəllim. Mən burada ağsaqqal sözünü bilərəkdən deyirəm. Çünki
bizim Ali Attestasiya Komissiyasının bir nöqsanı vardı ki,
bizdə sədr sözünü götürüb, oraya bir həmsədr sözünü qoyub və
ona görə də Qəzənfər müəllimdə gəlib burada oturubdur. Amma Kamal müəllim sədrdən də yüksək bizim üçün həmişə
ağsaqqaldır. Hörmətli Dissertasiya Şurasının üzvləri, qonaqlar.
Mən Vüqar Əhmədin əsərinin xülasəsini oxuyandan sonra
bircə söz işlədə bildim. Vüqar Əhməd ölənlərivə rəhmət. Niyə?
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Bu rəhməti Vüqarın bütün ölənlərinə deməyimlə Vüqarın iki
baxımdan mən bu məsələni nəzərdə tutdum. Birincisi, biz İranda olduğumuz zamanlarda orada yetişən cavanlığın, gəncliyin
bizə olan ümidi. Onların yaradıcılığını, oradakı şairlərin
yaradıcılığının tədqiqini nə qədər ümid ilə bizdən gözləyirlər.
Və orada necə bir gənclik yetişir və nə qədər bu cür əsərlərə
onların istəyi, arzusu vardır. İndi çox asanlaşıbdır. 80-ci illəri
lap götürsək, mən onda bir-bir ərəb əlifbasında Tehranda,
Təbrizdə çap olunmuş kitabları bircə dənə söz-söz yığıb onlar
üçün Qəzənfər müəllimin də yadındadır o kitab “Arazam, Kürə
bəndəm” adlı bir kitab çap etdirdim. O vaxt çox çətin idi, o
vaxt İran yadımıza düşmürdü, biz həsrətnən baxırdıq. Amma
Vüqarın dövründə ora gediş-gəliş var idi və oradakı insanlarla
bəzən biz deyirik, vallah həqiqət var, iki xalq məsələsi var. Bir
o hegemon bir doğurdan da əsl o xalq. Bu mənada İranda da
Azərbaycan ədəbiyyatına, Azərbaycan xalqına maraq var, mən
başqa farsları demirəm, öz azərbaycanlılarımızı nəzərdə tuturam. Onların təfəkkürü, baxış tərzləri tamamilə ayrı-ayrıdır. Və
bizə olan ehtiyac orada daha üstündür. Bu baxımdan Cənubi
Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsinin bu cür əsərləri ərsəyə
gətirməsi çox gözəldir. Vüqar da bu işi yazıbdır. Və ikinci mən
rəhməti Vüqar üçün ona görə dedimki bayaqları açığı deyim ki,
opponentlər çox gözəl danışdılar. İstər İsa müəllim istər Almaz
xanım mənə ləzzət etdi, xüsusilə onun o ifadələri, dedikləri, o
fikirləri o bədii ədəbiyyat, ədəbi-bədii məsələsinə görə rəhmət
oxuyuram. Vüqar bizim unudulmuş, yaddan çıxmış elə
şəxsiyyətlərimizi sənət sahəsində, incəsənət sahəsində ortaya
gətirir, tanıdır onları təbliğ edir. Bunlar çox gözəldir. Və bu
cəhətdən də mən onun ölənlərinə rəhmət dilədim. Əsərin
mahiyyətinə gəldikdə mən çox uzun danışmaq istəmirəm.
Çünki istər opponentlərin, istər Xeyrulla müəllimin, Elmira
xanımın danışıqlarında bunlar geniş şəkildə açıldı. Amma bir
arzumu, bəlkə də mən düz düşünmürəm, amma Vüqar bütün
əsərində sənədlərə söykəndiyindən mən də sənədlərin dilindən
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bir söz demək istəyirəm. Yazırsınız ki, dissertasiyada 1946-cı
ildə İranın baş naziri Moskvaya gəldi. Stalinlə söhbət apardılar,
müqavilə bağladılar, Şimal neftinin 51 faizi Sovetlərin, 49 faizi
isə İranın olmaq şərtiylə Azərbaycanın hakimiyyətinin ləğvi
məsələsi qoyuldu. Yəni onları qırmaq məsələsi qoyuldu. Düzdü
deyirsiz o sənəd İranda təsdiq olunmasa da amma Stalin onları
qırdırdı. Bir az mən bu fikirə niyə şübhə ilə yanaşıram, Stalin
elə kafir deyildi ki, oradan 49 faiz neft, 51 faiz neft hesabına o
qoşunu çıxartsın. Stalin oraya qoşunu salmışdı ki, 100 faiz neft
onun idi. İran onun idi. Amma mən onu arzu edərdim ki, siz
Ceyms Oldricin, bəlkə oxumusunuz, bir də yadınıza salıram
“Diplomat” əsərini . Ceyms Oldric Yalta müşavirəsində Çörçilin birdəfəlik katibi, müşaviri idi. Bu sənədləri yazan idi. Stalinin nəinki İrandan heç qoşununu Berlindən də çıxartmaq fikiri
yox idi. Amma Yalta müqaviləsinin şərtlərinə görə müharibə
qurtarandan sonra, qoşunlar müharibə etməyən ölkələrdən
məcburi şəkildən çıxardılmalı idi. Yəni Stalini məcbur etdilər
oradan qoşunu çıxartmağa, neft haqq-hesabı deyildi. Yəni mən
sənədlərdən danışıram sizə. Stalin berlindən bir dənə də qoşun
çıxartmaq istəməzdi. Əgər onu məcbur etməsəydi ingilislər,
amerikanlar. Ona görə də bu cəhətlərə biz gərək fikir verməliyik. Son olaraq, Vüqar doğurdan da çox yaxşı işlər görür.
Bir dəfə yadımdadır, xəbərim yox idi, Vüqarı heç tanımırdım
da, bəlkə az tanıyırdım, mənim kitabım haqqımda Vüqarın
məqaləsi çıxmışdı ki xeyirxahlığı həmişə vardır. Həmişə öz
işini görür. Mən düşünürəm ki, bugünkü əsər onun ümumi
xeyirxahlıq ideyasından ortaya çıxan bir əsərdir. Mən şuranın
üzvi kimi belə çox sidqi ürəklə bu işə səs verirəm. Bununla da
“çox sağ ol”, Vüqar, sənə deyirəm. Səs verəcəm sənə. Bütün
şura üzvlərinin də sənə səs verməyini arzu edirəm. Çox sağ ol,
təbrik edirəm səni.
Himalay Qasımov: Vüqar Əhmədin belə bir dissertasiya
ortaya qoyması təsadüfi deyil. Vüqar Əhmədlə mənim
yaradıcılıq əlaqələrimin tarixi bir qədər qədimdir. Təxminən 25
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illik tarixi var. O vaxt Vüqar Əhməd mənim rəhbərliyim ilə
Elçin haqqında diplom işi yazmışdı. Kifayət qədər lakonik, eyni zamanda elmi siqləti üstündə olan bir diplom işi idi. Bu diplom işinə görə Vüqar Əhməd əla qiymət aldı. Bütün bunlar onu
göstərir ki, Vüqar Əhmədin, özünün bu gün elmə gəlməsinində
müəyyən tarixi səbəblər var. Eyni zamanda mən deməliyəm ki,
Vüqar Əhmədin bu gün müzakirəyə təqdim etdiyi dissertasiyası kifayət qədər fundamental bir tədqiqat əsəridir.
Fundamentallığı həm də ondan irəli gəlir ki, Vüqar Əhməd
təkcə Mir Cəfər Pişəvərini tədqiq etməyib, eyni zamanda onunla bağlı olan bütün çevrəni əhatə edib. Mən bunu öncə deyə
bilərəm ki, tarixşünaslığa nüfuz eləyibdir və bu nüfuzunda da
kifayət qədər tutarlı dəlillərlə fikrini əsaslandırıbdır. Yoldaşlar
qeyd elədilər, mənə məlum oldu ki, düzdür bizim kafedrada
müzakirə olunubdur. Və mən ordada çıxış eləmişəm, fikir
söyləmişəm. Bu tədqiqat doğrudan da Mir Cəfər Pişəvərini bir
şəxsiyyət kimi, həm siyasi xadim kimi, həm ədəbi, eyni zamanda yaradıcı bir insan kimi kifayət qədər əks etdirir. O ki
qaldı müəyyən məqamlara münasibətdə, xüsusilə ayrı -ayrı
əsərlərin janrları ilə bağlı bayaq Xeyrulla müəllim fikir söylədi.
Ancaq mənə elə gəlir ki, əlbəttə janrı, janrın modelini fetişləşdirmək də düzgün deyil. Çünki janrı əsas götürüb bədiiyyatı
müəyyən mənada arxa plana çevirib bu əsərin bədiiyyatı
haqqında müəyyən fikir söyləmək də əlbəttə, o qədər də yerinə
düşmür. Bizim bir sıra şəxsiyyətlərimiz, o cümlədən Xaqani öz
məhşur əsərlərindən birisini – “Həbsiyyə”sini zindanda yazıb.
Yəni bu zindan ədəbiyyatının gündəmə gəlməsi və bizim
yazıçılarımızın yaradıcılığında özünü göstərməsi də təsadüfi
deyil. Yəni bunun da tarixi var. Bu baxımdan “Zindan xatirələri silsiləsi əsəri doğurdan da Mir Cəfər Pişəvərinin yaradıcılığında kifayət qədər önəm kəsb eləyən bir əsərdir. Və mənə
elə gəlir ki, o həm də bizim bədii ədəbiyyatımıza, təfəkkürümüzə müəyyən mənada qida verən əsərdir. Eyni zamanda,
Vüqar Əhmədin tədqiqatı insanı kifayət qədər düşündürür və
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dərinliklərə aparır. Mir Cəfər Pişəvərinin tarixi şəxsiyyəti
haqqında da kifayət qədər tutarlı fikirlərdə söyənilir . O
fikirlərin bir çoxu bizə məlum deyil. Mən məsələn fikirləşirəm
ki, haradasa tarixin unudulmuş bir səhifəsini Vüqar Əhməd
bizə təqdim etdi və kifayət qədər tutarlı dəlillərlə təqdim etdi.
Xüsusilə onun ömrünün, taleyinin belə faciə ilə sonuclanması,
bu elə faktlarla əlaqələndirilir ki, bu faktlar doğrudan da indiyə
kimi bəlkə də elm aləminə bəlli deyildi. Ayrı- ayrı arxivlərdən,
ayrı-ayrı memuar əsərlərindən tapılan, müəyyən mənada
əlaqələndirilən bu faktlar Mir Cəfər Pişəvərini həm tarixi
şəxsiyyət kimi, həm siyasi xadim kimi və o dönəmin aparıcı
siması kimi təqdim edir. Və bu baxımdan mən, əlbəttə, kafedrada da Vüqara bir irad tutmuşdum, mən istəyərdim ki, bu
iradı burada da açıqlayım. Bu da ondan ibarətdir ki, orada
M.C.Bağırova münasibət bir qədər kəskindir və xüsusilə də
mən deyərdim bir qədər ifratdır. Indi bilirsiniz ki,
M.C.Bağırovun müəyyən tarixi xidmətləri də olubdur. Ona
görə də bu əsərin M.C.Bağırova münasibətində, bir qədər burada sosioloji təfəkkür öz işini görübdür. Mənə elə gəlir ki,
əlbəttə, indi elə bir tarixi gərçəklər yaranıb ki, müstəqillik
şəraitində biz öz tarixi şəxsiyyətlərimizə də qiymət verərkən
müəyyən ölçüləri, meyarları gözləməliyik. Və tarixi şəxsiyyətlərin qiymətini həm öz yaşadıqları dövr üçün qiymətini,
dəyərini həm də bizim üçün bu gün oynadıqları rola görə
qiymət vermək lazımdır. Və mən elə fikirləşirəm ki, Vüqar
Əhməd gələcəkdə bu məsələdə münasibətini bir qədər başqa
kontekstdə ortaya qoyacaqdır. Düzdür, doğrudur, bu əsər
Vüqar Əhmədin dediyi kimi, 1998-ci ildə təqdim olunubdur
müzakirəyə və bir sıra ola bilsin ki, dəyərli, fundamental
tədqiqat əsərləri də burada yer almaybdır . Amma mənə elə
gəlir ki, Vüqar Əhməd bu məsələlərə də müəyyən miqdarda
gəzinti edəcəkdir. Və o mənada ki, bu Mir Cəfər Pişəvəri
doğrudan da bizim milli intibahımızla, ümumiyyətlə azadlıq
ideyalarının kifayət qədər reallaşmasında, ümumiyyətlə, fərdi
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şəxsiyyətdir. Allah təala ona elə bir tale qismət elədi ki, əlbəttə,
bu taleyin qisməti ilə, alın yazısı ilə hərəkət edirdi və çox
dönməz, iradəli, əzmkar bir insan idi. Və bütün bunlar onu
göstərir ki, o öz ölümünü əvvəlcədən görürdü, bəlkə də ölümə
doğru gedirdi . Bütün bunları Vüqar Əhməd kifayət qədər
açıqlayıb. Və əlbəttə, bu dissertasiyaya görə Vüqar Əhmədə
təşəkkür edirəm. Mənə elə gəlir ki, belə bir fundamental əsər
bizim gələcək tədqiqatlarımız üçün də müəyyən bünövrə
olacaqdır. Mən fikirləşirəm ki, biz hamımız ona səs verəcəyik
və bu ona həqiqətən layiqdir.
Qəzənfər Paşayev: Azərbaycan bir çox xüsusiyyətlərinə
görə tarix boyu fərqlənib. Və bir çox bəlalar Azərbaycanın
başına gəlib. Dünyada birinci parçalanan ölkə də Azərbaycan
olub. Və bayaq adını çəkdilər burada Ceyms Oldric
Azərbaycanı ikiyə bölünmüş bir ürək adlandırır. Əslində
Azərbaycan ikiyə bölünməyib. Bir neçə yerə bölünüb. Onun 2
milyon yarımı da qıraqdadır. Dərbənd hissəsi başqadır,
Ermənistan hissəsi başqadır, Gürcüstan hissəsi başqadır, bunlar
hamısı Azərbaycanın parçalarıdır, parçalanıbdır. Indi bu birliyi
biz nədə yarada bilərik? Yalnız ədəbi əlaqələrlə, mədəni
əlaqələrlə incəsənət nümayəndələrinin gediş- gəlişilə.1994-cü
ildə İraqa gedənlərin bir neçəsini də mən burada görə bilirəm.
Vasim müəllim də buradadır, Canəli müəllim də buradadır.
Əkbərov, Kərimov əyləşib, bizim yoldaşlardan var burada,
görürəm. Getdik, gəldik inanın ki, Kərkükdə konsert verdilər
bizim incəsənət nümayəndələri, ondan sonra kitablar yazıldı,
ondan sonra işlər görüldü, indi də İraqın Azərbaycandakı səfiri
azərbaycanlıdır, yəni kərküklüdür. Bir gedin görüşün, Vasim
müəllim görüşüb onunla, görün o necə Azərbaycanca danışır.
Necə təmiz, səlis və bu, Azərbaycanın bir hissəsidir, tərkib
hissəsidir. Bu Azərbaycanı birləşdirmək üçün ayrı bir yer yoxdur. Nə silahla, nə güclə, nə zorla, o birlik yalnız ədəbi-mədəni
əlaqələr yolu ilə ola bilər. Bugünkü dissertasiya işinə mən hər
şeydən əvvəl bu müstəvidə baxıram. Və o birliyimizin
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yaranması uğrunda atılan uğurlu bir addım hesab edirəm Vüqar
Əhmədin bu sanballı dissertasiyasını. İkinci sovet dövründə Ali
Attestasiya Komissiyasının nizannaməsində bir bənd var idi.
Onu biz unutmuşuq. O nə idi? “Alim olmaq asandır, insan olmaq çətin” deyirdilər. Yəni o insanı kim müdafiə edir? Onun
şəxsiyyəti nədir? Cəmiyyətdə mövqeyi nədir? Cəmiyyətə
gətirdiyi xeyir nədir?. Mən bu ikinci baxımdan Vüqar Əhmədin
işinə qiymət verirəm. Onun apardığı yetkin, bütöv verilişə
baxırsan. O veriliş qurtaranda gözünün qabağında tam bütöv
bir əsər canlanır. Və burda bizim böyük alimlərimiz iştirak
edir. Mən bir dəfə baxmışam. İzləyirəm və son ayda Vüqar
müəllim ya bu dissertasiyaya görədi hər həftə bir veriliş
apardınız, ya da xalqın tələbi ilədir bu. mənə belə gəlir ki, bu
xalqın dolğun tələbi ilədir. Çox gözəl verilişlər aparırsınız.
Mən görürəm ki, Ağaxan müəllim burada əyləşib, Fərhad
Qasımov burada idi. Vasim müəllim orada iştirak etdi və orada
siz qəribə təvazökürlük də elədiniz və həqiqətən də bu belə idi.
Dediniz Vasim müəllim, siz muğamatdan belə danışırsınız,
mən bu dərinliyi bilmirdim. Onun özü də camaata yaxşı təsir
edir. Yəni Vüqar Əhmədin mən o sadəliyini, təvazökarlığını
deyirəm. Və bu gün burada incəsənət xadimlərinin belə yığışması, özü də onların hamısı görkəmli incəsənət xadimləridir ki,
xalq qarşısında böyük xidmətləri olan adamlardır. Bu da Vüqar
Əhmədin şəxsiyyətinə olan hörmətdir. Ayrı cür onlar buraya
yığışmazdılar, hərəsinin bir işi var, dərdi var siz bilirsiniz. Bax,
bunu da mən istəyirdim deyim. Sonra onu da yada salmaq
istəyirəm ki, sovet dönəmində bir çox adları çəkmək, hətta
xidmətləri olmuş adamların adlarını çəkmək mümkün deyildi.
Dərbənd adını çəkmək olmazdı, Təbriz adını çəkmək olmazdı,
Türkiyənin adını çəkmək olmazdı və hətta mənim yaxşı
yadımdadı, 70-ci illərdə çox adam bilmir Məmməd Araz niyə
xəstələndi. Məmməd Araz “Ədəbiyyat” qəzetində müavin
işləyirdi, N.Nərimanovun ildönümü haqqında bir səhifəlik yazı
buraxmışdı. Ona görə onun başına bəlalar gəldi. Nərimanov bu
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xalqa nə pislik eləmişdi? Yəni belə şeylər orada çox olurdu. Və
o vaxtlar dissertasiyalar yazmaq bu şəxsiyyətlər haqqında çətin
idi. Doğrudur Pişəvəri haqqında Həmid Məmmədzadə 1955-ci
ildə namizədlik dissertasiyası yazmışdı və siz onu Müsavatı
çox tənqid elədiyinə görə çox tənqid eləmisiz . Bilirsiniz, gərək
zamanın gözü ilə baxaq. Həmid Məmmədzadə ədəbiyyat
tariximizdə çox böyük xidmətləri olan adamdır. Əgər o onu
yazmasa idi, inanın ki, o dissertasiyanı müdafiəyə buraxmazdılar. O bəlkə də onu qarğış kimi eləmişdi, onu demişdi.
Məncə, burada çox gözəl söhbətlər getdi. Mən istəmirəm
dissertasiyanın məziyyətlərindən danışım, çox vaxtınızı alım,
çünki dissertantın özü də, opponentlər də, çıxış edənlər də onu
yaxşı təhlil etdilər. Və bir onu deyərəm ki Vüqar Əhməd yaxşı
qələmi olan, xalq arasında,ədəbiyyatçılar arasında,elm aləmində dəsti-xətti olan, tanınan, təfəkkürü olan bir alim kimi bizə
məlumdur. Və ona görə də onun dissertasiyaının Ali Attestasiya Komissiyasının doktorluq dissertasiyası qarşısında qoyduğu bütün tələblərə cavab verdiyini mən də görürəm. Onun
məqalələrinin burada adı da çəkildi. Onun monoqrafiyaları buna əsas verir, deyək ki, Vüqar Əhməd filologiya elmləri doktoru adına layiqdir və biz buna hamımız səs verəcəyik.
Akademik Vasim Məmmədəliyev:
Hörmətli sədr, hörmətli Dissertasiya Şurasının üzvləri,
hörmətli xanımlar və cənablar, bu gün müdafiəyə təqdim olunan bu dissertasiya işi doğrudan da son dövrlərin gözəl tədqiqat
əsərlərindən biridir. Və mən çox sevinirəm ki, bizim həm ədəbi
ictimaiyyətimizə, həm elmi ictimaiyyətimizə, incəsənət aləminə çox gözəl tanış olan Vüqar Əhməd, nəhayət özünün çoxdan layiq olduğu bu elmi dərəcəni bu gün çox şərəflə, çox ciddi
Dissertasiya Şurasının üzvləri qarşısında müdafiə eləyib almaq
üzrədir. Vüqar Əhmədin yaradıcılığı bizə məlumdur. Mən onu
çoxdan tanıyıram. Və çox sevinirəm ki, bu gün onun müdafiəsində iştirak etmək mənə qismət oldu. Mənim çox başım
90

Âöãàð ßùìÿäèí éàðàäûúûëûã éîëó

qarışıq idi, bu gün, amma özümə borc bildim ki, gəlim burada
iştirak edim. Vüqar Əhməd haqqında, əsəri haqqında öz fikrimi
deyim. Bu yaxınlarda elə bir yerdə idik.Vüqar Əhmədlə bir
yerdə idik, çox qəribədi həyat. Muğam haqqında bir söhbətimiz
var idi. Vüqar Əhmədlə canlı veriliş gedirdi, çıxdıq getdik evə,
Hacı Tələt də mənimlə idi. Evə çatdım, mənə bir nəfər zəng
elədi ki, Almaniydan bir nəfər gəlib, almandır özü. Seyid Cəfər
Pişəvəri haqqında bir əsər istəyir . Mən dedim ki, qismətə bax,
taleyin qismətinə bax, Vüqar Əhmədlə mən indi ayrılmışam.
Tez götürdüm Vüqargilə zəng elədim ki, həmin adamın əl telefonunu aldım və zəng elədim, dedim ki, Azərbaycanda bu
sahənin ən görkəmli tədqiqatçısı Vüqar Əhməddir, xoşbəxtlikdən biz bir yarım saat bundan əvvəl bir yerdə idik. Və Vüqar
Əhmədə onun telefonunu verdim və o çox sonra mənə zəng
edib təşəkkür etdi ki, Seyid Cəfər Pişəvəri haqqında bu gözəl
tədqiqat əsərini mən aldım. Yəni demək istəyirəm ki, hələ
mənə rəhmətlik Əli Minayəli Almaniyadan zəng eləmişdi ki,
əgər mümkündürsə, Vüqar Əhmədin o əsərindən bir neçə
nüsxə Almaniyaya göndərin. Yəni mən bunun canlı şahidiyəm.
Və mən Vüqar Əhmədə zəng elədim ki, Əli Minayəli bizim
böyük sənətkarımız, böyük xəttatımız, gözəl alimimiz xahiş
eləyib və bir neçə nüsxə də Əli Minayəlinin xahişi ilə göndərdik. Yəni mən onu demək istəyirəm ki, mən canlı şahidiyəm
ki, Avropada, xüsusilə Almaniyada Seyid Cəfər Pişəvəriyə nə
cür böyük maraq və o sahənin ən gözəl tədqiqatçısı Vüqar
Əhmədin əsərlərinə böyük bir maraq var. Bax, bunu elə qeyd
etmək istəyirəm ki, əsərin bəzən biz praktik əhəmiyyətindən
danışırıq, bu əsərin əhəmiyyəti elə Almaniyada ona qarşı
göstərilən böyük maraqdan məlumdur və bir şeyə də çox
sevinirəm ki, Seyid Cəfər Pişəvərini biz əsasən böyük bir siyasi
xadim kimi tanımışıq. Güney Azərbaycan Milli Azadlıq
Hərəkatının rəhbəri, Azərbaycan Hökümətinin Baş naziri,
böyük siyasi xadim. Vüqar Əhmədin bu dissertasiyası isə Seyid
Cəfər Pişəvərini bizim gözümüz qarşısında tam şəkildə
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canlandırır. Yəni onu böyük bir siyasi xadim kimi, ictimai xadim kimi, publisist kimi, bir gözəl ədəbi əsərlər müəllifi kimi
onun poeziyasından burada söhbət gedir, onun ədəbi- nəsr
əsərlərindən söhbət gedir, publisistikasından söhbət gedir,
tənqidi məqalələrindən söhbət gedir. Yəni bir tam şəkildə biz
Seyid Cəfər Pişəvəri haqqında təsəvvürü Vüqar Əhmədin bu
vaxta qədər yazdığı sanballı monoqrafiyalardan və bu gün də
müdafiəyə təqdim etdiyi dissertasiyadan əldə eləmişik. Əsər
mənə elə gəlir ki, çox dəyərli əsərdir, mən yenə deyirəm Seyid
Cəfər haqqında baxmayaraq ki, vaxtilə bizim M.İbrahimov,
H.Məmmədzadə, M.Çezmazər və Tağı Musəvi kimi (Allah ona
da rəhmət eləsin) çox adamlar yazıb. Amma fundamental
şəkildə bizim elmimizə Seyid Cəfər Pişəvərini bütöv kamil bir
şəxsiyyət kimi tanıdan, məhz Vüqar Əhmədin bu tədqiqatı və
Vüqar Əhmədin Seyid Cəfər Pişəvəri haqqında yazdığı
yazılardır. Ona görə məncə, Ziya paşa deyir ki: “Ayinəsi işdir
kişinin lafə baxılmaz, mərdin görünür lütfeyi-əqli əsərində”.
Bu kişi də yazıb qoyub, təqdir də eyləyib, müdafiəsini də
eyləyib. Mən də ona uğurlar arzu edirəm, bir şeyi də demək
istəyirəm ki, Vüqar Əhmədin fəaliyyəti təkcə onu ədəbi və elmi
fəaliyyəti ilə bitmir, Vüqar həm də sözün əsl mənasında bizim
münəvvər ziyalılardan biridir, Azərbaycan musiqisinin
keşiyində duran bizim gözəl ziyalılarımızdan biridir. Bilirsiniz,
bu saat o zövqlərin bayağılaşdığı, meyxana sədası altında rəqs
olunduğu,mənəviyyatı aşılandığı bir dövrdə insanların zövqlərinin korlandığı və çox adamın da o səhnədə gözəl sənət, səhnə
mədəniyyəti göstərmək əvəzinə erotik bədən hərəkətləri
göstərdiyi bir zamanda və xalqın çox kütləsinin də bunu sənət
əsəri kimi qəbul elədiyi bir zamanda mən sevinirəm ki, Vüqar
Əhməd kimi bizim bir ziyalımız Azərbaycan musiqisinin
keşiyində durur, Azərbaycan musiqisinin saflığı, təmizliyi
uğrunda mübarizə aparan bizim gözəl musiqi xadimlərindən də
biridir və bu nöqteyi-nəzərdən də mən ona təşəkkür edirəm.
Təkcə onun ədəbi fəaliyyəti elmi fəaliyyəti ilə deyil,
92

Âöãàð ßùìÿäèí éàðàäûúûëûã éîëó

Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan mədəniyyəti sahəsində
göstərdiyi fəaliyyəti də mən yüksək təqdir edib onun bu günkü
dövrümüzün, yenə deyirəm, gözəl ziyalılarımızdan biri hesab
edirəm. Və belə hesab edirəm ki, Vüqar Əhmədin şəxsində bu
gün Azərbaycan elminə çox kamil, yetişmiş bir alim gəlir, mən
də təbrik edirəm və inanıram ki, inşallah bu günkü Dissertasiya
Şurası ona ürəkdən səs verəcək. Və çox tezliklə də o, Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən öz təsdiqini alacaq.
Sabir Nəbioğlu:
Hörmətli sədr, hörmətli Dissertasiya Şurasının üzvləri və
mən bir də bü gün Vüqar Əhmədin dissertasiyasının
müdafiəsinə gəlmiş bizim gözəl musiqi xadimlərinə müraciət
edir, Baba müəllimi, Ramiz müəllimi və b. burada görürəm.
Mən fərəhlənirəm ki, onların da ədəbiyyat aləminə nə qədər
gözəl münasibətləri var. Mən sözümü qısa eləmək üçün bir
neçə məsələyə toxunmaq istəyirəm. Əvvala, mən birinci orasını
qeyd eləyim ki, bu günləri bu əsəri müdafiə eləyən Vüqar
Əhmədlinin götürdüyü mövzuya həddən artıq məhəbbət hiss
eləmişəm mən. Nə üçün? Çünki Vüqar müəllimin ilk bu
mövzuya başladığı dövrdən mən səhv eləmirəmsə ən çox
əlaqəsi olan bizim Cənubi Azərbaycan Ədəbiyyatı şöbəsi olub.
İnanın ki, bəlkə də həftə demək çox olardı, ayın bu başında da,
o başında da Vüqar müəllim bizim şöbəyə gəlib, tək Pişəvəri
haqqında yox, ümumiyyətlə Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı
haqqında bir sıra məsələləri, düşündüyü məsələləri oturmuşuq
müzakirə eləmişik və mən hiss eləmişəm ki, bu Vüqar
müəllimdə Cənub mövzusuna nə qədər böyük məhəbbət var.
İkincisi, bu məhəbbətin əlamətlərindən birisi bu idi ki, Vüqar
müəllim İrana getmişdi, oradan qayıdandan sonra mənə dedi ki,
Sabir müəllim, vaxtınız varsa radio tərəfə gələsiniz. Dedim
niyə yoxdu ki . Getdim, gördüm o orada təqribən iki torba
ədəbiyyat hazırlayıb. İrana gedəndə oradan gətirmişdi və mənə
müraciət elədi ki, Sabir müəllim, hansı lazım olarsa xahiş
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edirəm bunlardan seçin götürün siz də istifadə eləyin.
Üçüncüsü, bir şeyi qeyd etmək istəyirəm ki, son dövr Pişəvəri
ilə əlaqələr bizim Respublikada bəlkə də arzu olunmayan bir
dalğa keçdi. Bunu açmağa gərək yoxdu, çünki burada elm
adamları əyləşiblər ki, bu məsləhəti biz onlardan almalıyıq. Nə
qədər gözəl bir vaxtına düşdü ki, Vüqar qardaşımız dissertasiya
müdafiəsini bu dalğanın rəngini, mahiyyətini, istiqamətini
dəyişmək üçün mən bunu böyük əlamət hesab edirəm. Pişəvəri,
Cənub mövzusu yenə də qüvvədə olan mövzudur, onu heç bir
amil nəzərdən qaçıra bilməz və bizim Vüqar müəllimin də bu
sahədəki xidmətlərini mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Başqa
şeylərə toxunmayım, bir-iki məsələyə, mən Pişəvərinin xarakterini açmaq üçün sizin yadınıza salmaq istəyirəm. Yəqin ki,
Kamal müəllim siz də bilirsiniz, 1946-cı ildə Azərbaycandakı
hərəkatı boğmaq üçün birinci növbədə Milli Hökumətə
müraciət eləmişdilər. O Milli Hökümətin iclaslarının birisində
demişdilər, orada yuxarıdan da gəlib məsləhət, bu tərəfdən də
gəlib. Gərək biz könüllü surətdə təslim olaq. Pişəvəri orada
qələmi yerinə qoyub ki, mənim əgər cənazəmin üstündən
keçsəniz, mən bunu təsdiq edərəm. Elə oradan da Mərkəzi
Komitənin rəhbərliyindən imtina etdi. Pişəvəri bütün varlığı ilə
ona bağlı olduğu üçün bu işə qol qoymadı, buna razılıq
vermədi. Pişəvərinin mahiyyəti budur. İkinci bir hal, hörmətli
Xoşginabini yəqin ki, tanıyırsınız. Bizim böyük yazıçılarımızdan birisidir. Biz indi burada danışırıq ki, Pişəvərinin bəlkə
də imkanları az olub yazmağa. Pişəvəri hətta Milli Hökümətin
rəhbəri olduğu zamanlar, Mərkəzi Komitənin katibi olduğu
zamanlar qələmi yerə qoymayıb. Xoşginabi yazır ki,mən hər
gün redaksiyda olurdum. Rəhmətlik Pişəvəri gedib saat 5-ə
qədər işləyirdi Nazirlər Sovetində, beşdən sonra gəlirdi redaksiyaya . Onda bizim redaksiyamız balaca bir yerdə yerləşirdi.
Oraya gələn kimi mənim balaca bir mizim var idi. Deyirdi
Həmzə, bir çay qoy, mən də 5 dəqiqə dincimi alım. 10 dəqiqə
orada dincini alırdı, ondan sonra dururdu növbəti nömrənin baş
94

Âöãàð ßùìÿäèí éàðàäûúûëûã éîëó

məqaləsini mənə diktə edirdi. Bax, bu qədər qabilliyətli olan
adam olub. Pişəvərinin xarakterində ilk baxışda bizə elə gəlir
ki, bəlkə də deyək, humanizm həddindən artıq böyük olub.
Milli Hökümət qurulandan sonra Təbrizdə bir Qarnıyırtıq
Kazım adlı birisi var idi. Bu qarnıyıtrıq Kazım Təbrizin lotusu
idi, hansı dövlətliyə yazsa idi ki, mənə sabah 2 min tümən
gətirməsən səni öldürəcəyik. Bir neçə dəfə də belə cinayət
törətmişdi. Bunu Pişəvəriyə xəbər verəndən sonra deyir onu
tutun. Və ilk dəfə Azərbaycan Milli Hökümətində mərhum Firudin İbrahiminin ölüm cəzası kəsdiyi adam o olub. Və
beləliklə də o bütün Azərbaycanı böyük bir talandan xilas edir.
Sonra sizə mən bir tarixi faktı yada salmaq istəyirəm. Milli
Hökümət qurulandan sonra siz bilirsiniz ki, o zamana qədər
bizim teatrımız Sovet-İran mədəni rabitə cəmiyyəti nəzdində
fəaliyyət göstərən bir teatr idi. Elə ki, Milli Hökümət yarandı
məsələ qalxdı ki, bunu Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı eləmək
lazımdı. O yaranma günü ərəfəsində, rəhmətlik Pişəvəri və
M.İbrahimov, mən də o zaman teatrda var idim. Gəldilər teatra.
Yığdılar bütün aktyorları, rəhmətlik Səməd Səbaili, o da bizim
rejissorumuz idi. Söhbət elədik. Orada onun ilk məsləhəti teatra
bu oldu. Dedi ki, bu teatr açılacaq, sizə məsləhətim ondan
ibarətdir ki, orada ilk dəfə C.Məmmədquluzadənin “Anamın
kitabı” əsərini tamaşaya qoyasınız. Bu doğrudan da belə oldu,
“Anamın kitabı” əsərini tamaşaya qoydular və doğrudan da
böyük uğur qazandı. Mən demək istəyirəm ki, Pişəvəri
mədəniyyətə, teatra, ədəbiyyata həddindən artıq bağlı bir adam
olub. Mən burada Pişəvərinin bir məqaləsindən bir cümləni
icazəniz ilə oxumaq istəyirəm. Pişəvəri axı tək siyasi xadim
deyildi, tək publisist deyildi, gözəl ədəbiyyatşünas olub. Burada gətirdiyim sitat onun ədəbiyyatşünaslıq qabiliyyətini
göstərmək üçün gözəl bir misal ola bilər. Pişəvəri Nizaminin
yaradıcılığı haqqında yazırdı: “Xəmsənin təsvir etdiyi dağlar,
dərələr, çaylar, çəmənlər və Nizaminin şeirini təzhil edən
çiçəklərin hamısı gözəl Azərbaycan torpağının məhsuludur”.
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Axı, bilirsiniz də Nizami haqqında yenə söz-söhbət gedir, yenə
bu söz-söhbət davam edir. İran şairidir, farsca yazıb, belə bir
vaxtda Pişəvərinin belə bir iddia irəli sürməsi, Kamal müəllim,
mənə elə gəlir ki, bizim üçün mənalı bir şeydir. Vüqar
müəllimin o cəhətini mən də xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki,
əsgərə atıcılığı ona görə öyrətmirlər ki, getsin səngərdə qoysun
tüfəngi başının altına və yatsın, onda faydalı olur ki, əsgər
öyrəndiyi o silahdan istifadə eləyə bilsin. Mənə elə gəlir, Vasim müəllim burada çox gözəl cəhətdir ki, Vüqarın gözəlliyi
dissertasiyanın fonunda doğrudan da müasir bir münəvvər kimi
yetişməsindədir. Sonra bayaqları burada bir söhbət oldu, mən
nəysə istəyərdim ona münasibətimi bildirim. Dedilər ki, guya
Pişəvəriyə Vüqarda müəyyən qədər məftunluq, aludəçilik var.
Bu aludəçilik hər sənətkara qarşı yaranmır. O sənətkar sənətkar
olmalıdır ki, ona yaransın . Sədi nə qədər gözəl deyir:
“Dostlarım mənə tənə eləyir ki, mən nə üçün sənə bu qədər
vurulmuşam, səni bu qədər sevirəm, əvvəl səndən soruşmaq
lazımdır ki, xudavənd-aləm səni nə qədər gözəl yaradıb”. Ona
görə də mənə belə gəlir ki, tək bizim Vüqar qardaşımız yox,
hər hansı bir tədqiqatçı da yenə o mövzuya qayıtsa Pişəvəriyə
böyük məhəbbət bəsləməyə bilməz. Icazə verin bizim burada
Güneydən də yoldaşlarımız, xanımlarımız, qızlarımız iştirak
edir. Onların adından da biz Vüqar qardaşı təbrik edək və elmi
müdafiə şurasından xahiş eləyək ki, burada irəli sürülən ona
elmlər doktoru verilməsi təklifinə bizim şöbənin də tərəfdar
olduğunu nəzərə alsınlar. Səni təbrik edirəm.
Vilayət Əliyev:
Hörmətli Kamal müəllim, sizə təşəkkür edirəm ki, bu gün
Vüqarın doktorluq dissertasiyasının bu təntənəli mərasimində,
mənə də söz verdiniz və qonaq kimi bir-iki kəlimə mən də
demək istəyirəm. Son iki ayda bu zal Azərbaycan Televiziyasının və Radiosunun iki dəyərli nümayəndəsini dinləməli
oldu. Təxminən bir ay əvvəl, Qulu Məhərrəmlinin “Azərbay96
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can Televiziya dili” əsərini dinlədim və burada iştirak eləyən
qonaqlar, eləcə də sovet üzvləri bilirlər ki, mütəxəssisin öz
sahəsi ilə bağlı işlənməmiş bir sahəni işləməsi nə deməkdir.
Ikincisi bu gün Vüqar Əhmədin doktorluq dissertasiyasının
müzakirəsi gedir və çox yüksək səviyyədə də dinləmələr də
göstərir ki, həqiqətən əsər professionalcasına yazılıb və
Vüqarın əsərinin dəyərini mən nədə görürəm? Hər bir əsərin
birinci növbədə mövzusunun aktuallığını hər bir adam
araşdırır. Mən şəxsən bir ziyalı kimi onda görürəm ki, Pişəvəri
Azərbaycan tarixində, Azərbaycan mədəniyyətində, Azərbaycanın siyası həyatında əvəzi olmayan, qeyri-adi bir şəxsiyyət
olubdur. Aktuallığı haqqında, onun elmi nəticələri haqqında
opponentlərin, çıxış edən yoldaşların çox dəyərli fikirləri oldu.
Mən bunların hamısını alqışlayıram. Bu əsəri ilk oxuyanlardan
biri də mən olmuşam. Yəni avtorefarat çıxan kimi birinci
növbədə müəyyən bir təşkilata göndərilir ki, məsləhət bilirsiniz
ya yox. O cümlədən əsər Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universitetinə təqdim olunmuş və o avtorefaratın bizim profilə
uyğun yazılıb-yazılmadığını göstərək, mən orada elmi işlər
üzrə prorektor işləyirəm. Təbii ki, bunu nəzərdən keçirəndən
sonra biz təqdim edirik lazım olan kafedralarda müzakirə olunur. Və mən avtorefaratla tanışam, onun çıxan məqalələrini
izləyirəm, onun ictimai mühitdəki, həyatdakı fəaliyyətini hamı
kimi mən də izləyirəm və bir də onu deyim ki, Vüqar müəllim
mənim üçün çox doğma bir insandır. Nə qohumlumuğuz var,
nə bir şey. Biz hər ikimiz təmiz azərbaycanlıyıq. Vüqar mənim
tələbəm olubdur. Özü də ən yaxşı tələbələrimizdən olubdur. Öz
fəaliyyəti ilə Universitetdə seçilib. Onun namizədliyini də
izləmişəm, iştirak eləmişəm, onun digər uğurlarında da sevinmişəm bugünkü doktorluq müdafiəsində də iştirak edirəm.
Vüqarın üçüncü böyüklüyü də ondadır ki, Vüqar cəmiyyətdə
artıq özünü təsdiq edən bir insandır. Yəni Vüqar haqqında 100
adamdan soruşsan ki, Vüqar Əhmədi tanıyırsan, bəlkə də təktükdən başqa 99-u deyəcək ki, tanıyıram. Onlardan kimə desən
97

Ðàñèì Íÿáèîüëó, Ìöøôèã Úàáèðîüëó

ki, nə fikrin var, onun 99-u deyəcək ki, Vüqar mütəxəssisdi,
Vüqar Azərbaycan musiqisini, Azərbaycan ədəbiyyatını,
Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ eləmək ilə məşğuldur. Mən
sizi, Vüqarı və Vüqarın bu işində əziyyət çəkən bütün insanları
təbrik edirəm. Mən əminəm ki, Ali Attestasiya Komissiyası bu
əsərin bu sovetin verdiyi qərarı yüksək səviyyədə
qiymətləndirəcək, Vüqar formal da olsa o doktorluq
dissertasiyasını alacaq. Azərbaycanda elm aləmində fəaliyyət
göstərən ən gözəl oğlanlardan biri olacaq. Səni təbrik edirəm!
Sənin kollektivinə təşəkkür edirəm.
Ramiz Quliyev:
Hörmətli ağsaqqalımız Kamal müəllim, çox sağ olun mənə
söz verdiyinizə görə. Hörmətli müdafiə şurasının üzvləri,
hörmətli alimlər, hörmətli həmkarlar, əziz dostlar. Mən
həqiqətən çox xoşbəxtəm ki, son bir ay ərzində iki gözəl
müdafiədə iştirak etdim. Bundan əvvəl bir müdafiə doktorluq
müdafiəsi oldu, hörmətli Nərgiz xanım Paşayevanın müdafiəsi
idi. Və bu gün də bizim dostumuz, hörmətli Vüqar Əhmədin
müdafiəsidir. Bu məni sevindirir. Və mən istəyərdim ki, niyə
çıxdım buraya, mən özüm öz arzumla çıxdım. Orada çıxışçılar
arasında adım yazılmamışdı, amma mən doğrudan bu
müdafiədən ləzzət alıb, belə bir biixtiyari zövq aldım, çünki bu
təkcə Vüqar Əhmədin nailiyyəti deyil, mən belə hesab edirəm
ki, buraya gələn nə qədər xalq artisti var nə qədər əməkdar artist var, nə qədər sənətkarlar var, bunların hamısının hərəsinin
bir kaprizi var, hərəsinin bir nazı var bunların hamısının, kaprizini, nazını çəkənlərdən biri də Vüqar Əhməddir. Mən Vüqar
müəllimə həm dost kimi, həm də bir qeyri-rəsmi opponent kimi
çıxdım bura. Niyə opponent kimi? Çünki mən nəyi demək
istəyərdim: Vüqar müəllim 1987-ci ildən televiziyada işləyir,
artıq bir-iki ildən sonra 20 il olacaq. Baxmayaraq ki, Vüqar
müəllim bu illər müddətində bir dəfə də olsun ki, məni öz
verilişinə dəvət etməyib. Amma mən bu müdafiəyə dəvət alan98
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da sevindim. Bax, əsl səmimi söz, əsl səmimi münasibət odur
ki, burada heç bir təmənna olmasın. Yəni Vüqarın mənim üçün
başqa bir sənətimdə haqqı, təmənnası yoxdur. Bir dost kimi,
xalqımızın bu günləri mədəni-ədəbi, özünün dediyi kimi, ədəbi
mühitində, elmdə olan haqqı var. O haqqı demək üçün mən
özümə xoş bildim buraya çıxmağı. Bayaq yoldaşlar, böyük
alimlər bu sahənin mütəxəssisləri çox gözəl dedilər, Qəzənfər
müəllim hörmətli, Almaz xanım hörmətli, hörmətli Xeyrulla
müəllim və digərləri. Çox gözəl çıxışlar oldu. Bu dissertasiyanın müsbət tərəflərini bildirdilər. Və həqiqətən də onlar
qat-qat yaxşı bilirlər bu elmi işin disertavelli olmasını və burada o müəyyən qüsurların qeydlərin deyilməsini də özü də bir
ləzzət elədi. Çünki böyük işdə, gözəl elmi işdə həmişə müəyyən qüsurlar olur, o müəyyən qüsurlar olmasa o işin böyüklüyü
ola bilməz. Və balaca da olsa qüsurları deyəndə biz orada sizin
o cavablarınız bizi ruhlandırdı və mən ruhlandım bura çıxmağa
ki, Vüqar Əhməd televiziyada ürəkli olduğu kimi və bu gün
ədəbiyyat elmində də ürəklidir, güclüdür, cəsarətlidir, bu məni
sevindirir. Mən bizim bu hamı üçün doğrudan bu gündə
ədəbiyyatda, tarixdə, elmdə, siyasətdə böyük bir sima olan,
parlaq sima olan Pişəvəri haqqında az-çox bilirdik. Amma bu
qədər təəssüratıyla müfəssəl bilmirdik. Mən Berlində olanda
qastrol səfərində Pişəvərinin nəvəsi, diş həkimi var. O mənim
dişimi müalicə edəndə söhbət elədik. Onun o böyük vətənpərvərliyindən, onun keçdiyi məşəqqətli yoldan, Azərbaycançılıq ideyası ilə yaşayan böyük bir şəxsiyyətin bütün
keçmişindən, varlığından söhbət elədi və mən çox fəxr duydum
ki, elə bir gün olsun ki, onun həyatı, onun yaradıcılığı, onun
fəaliyyəti böyük bir dissertasiya mövzusu olsun. Bu günləri
bizi o arzumuza çatdırdı Vüqar müəllim. Vüqar müəllim bir
çox sahələrin istedadını özündə birləşdirir. Mən bayaqları,
mənim sənət dostum, bizim hörmətli bəstəkarımız Ramiz
Mirişli dedi, biz də səs veririk, bir nəfər orada, yanında əyləşən
Səadət xanım dedi ki, yox biz səs vermirik . Amma mən onu
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deyim ki, biz çox üzr istəyirik, bu gün səs vermirik. Amma biz
Vüqar Əhmədə bundan qabaq səs vermişik redaktor seçiləndə.
Və Azərbaycan televiziyasında Ramiz Mirişlinin rəhbərliyi ilə
biz çoxdan səs vermişik. Mən əvvəlcədən dedim ki, 20 ilə
qədər qalan, olan bir müddətdə bir dəfə olsun Vüqar Əhməd
məni yada salmayıb. Amma mən buna görə ona minnətdaram.
Mən bu nailiyyətə, bu müdafiəyə bugünkü Vüqar Əhmədin bizim dostumuz, əzizimiz Vüqar Əhmədin uğurlu müdafiəsinə
sevinirəm və inaniram ki, bu zəhmət yerdə qalmayacaq. Bu Ali
Attestasiya Komissiyası – bu gün burada əyləşən böyük alimlərin, əsl mütəxəssislərin müsbət rəylərini nəzərə alacaqlar və
bu doktorluq müdafiəsi işi yüksək qiymətləndiriləcək, siz o
təsdiqi tapacaqsınız. Vüqar müəllim sizə şairliyinizdə, redaktorluq işinizdə olduğu kimi alimliyinizdə də uğurlar arzulayıram. Ümumiyyətlə siz xeyir-şər adamısınız. Şər uzaq olsun.
Həmişə xeyir-şərdə olan adam yaxşı adam olur. O xeyir-şəri və
bütün o həyati fəaliyyətinizi, indiyə kimi gördüyünüz bütün
işləri mən təqdir edirəm və bundan sonrakı işlərinizdə böyük
müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Sizə möhkəm cansağlığı və daha-daha böyük uğurlar arzulayıram.
Kamal Talıbzadə: Bilirsiniz, o qədər danışmaq istəyən var
ki, amma ömrüm belə məclislərdə keçib, amma bu gün bu
sözlər elmə o qədər yaraşmır, bəlkə belə təntənəli müdafiə mən
görməmişəm. İndi görürəm bütün məclisdə kimi durğuzsaq
danışmağa, danışar. Elə indi icazə verin bir nəfərə də söz verək,
ondan sonra biz məclisimizi yekunlaşdıraq.
Baba Mahmudoğlu:
Burada Səməd Vurğun çox gözəl demişdir: Ballı pətəklərə
bənzər beynimiz, içində boş qalmış bir çox şanılar. Çox dolu
pətəklər burada çıxış elədi. Mənim çox xoşuma gəldi. Böyük
alimlərin qarşısında çıxış etmək özü çox böyük cəsarət tələb
edir. Çünki böyük yunan filosofu Aristotel demişdi ki:
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“Dünyanın bir müvəffəqiyyət sarayı var, sarayın min otağı, bir
qapısı, bir qıfılı, bir açarı var, açarın üstündə dörd söz yazılıb:
Ağıl, hövsələ, cəsarət və məhəbbət”. Mən sözümü xəstə olsam
da vokalnan demək istəyirəm. Çünki oldun dəyirmançı, çağır
gəlsin dən Koroğlu – mən söz dəyirmanının kasıb bir dəyirmançıcı kimi bu dostumun məclisinə gəlmişəm. Özü də özünə
dedim ki, mən Səməd Vurğun demişkən: İnqilab maşinist,
tarixsə qatar, tarixi inqilab çəkib aparar. Mənə söz verməsələr
də inqilab eləyəcəyəm. Elə doğrudan da inqilabla gəldim buraya, mənim xoşum gəlir inqilabdan, anama da demişdim Allah
rəhmət eləsin dedim: Yaxşı ki, sən məni dünyaya gətirdin, yoxsa bəşər karvanı Baba Mahmudoğlu qədər kiçilərdi. dedim ay
Ana, sənə inqilab eləyirəm bir az orta savadlı qadın idi. Amma
intusiyası çox güclü idi. Dedim ki, sənə inqilab edirəm. Dedi
nə barədə? Dedim ki gərək məni qız doğardın, oğlan doğdun,
məni zülmə saldın. Dedi bala başın batsın səni qız doğsam heç
kim almayacaqdı, dedim nətər oldu iki qızını sırıya bilirsən,
məni sırıya bilmirsən. Yəni mən bu barədə bir az orijinal adamam. Mən sözümü Nizaminin “İsgəndərnamə”sində yazdığı
bir fikirlə başlamaq istəyirəm. Deyir “ondan od almışdır bu
bəşər tamam, o tamdır qalanlar nə var natamam”. Onun yaratdığı biz zümrələrin hamımız natamamıq. O tamlıq zirvəsinə
yüksəlmək Allah-təalanın bəşər zümrəsinə elə bir istedad
verməyib. Mən Akademiyanın çox gözəl iki məclisində - bu
ikinci məclisdi ki, çıxış edirəm bir dəfə simpoziumda çıxış
eləmişəm, bir kimyaçı alim var, idi mənim dostum kimyəvi
düsturla Allahın varlığını sübut eləmək ideyasına gəlmişdi.
Mən o simpoziumda iştirak elədim və qısa fikrimi dedim.
Sənin haqqında deyilən bu xoş sözlərdən çox fərəhləndim. O
xoş sözləri deyən insanların mənəviyyatnda mən bir bütövlük
gördüm. Bəşəri deyirlər gözəllik xilas edəcək. mən o gözəlliyin
içərisinə məhəbbət və qeyrəti də əlavə edərdim. Məgər
rəhmətlik kişi sizin haqqında yazdığınız dissertasiyada onu
məcbur eləyənmi var idi ki, bu inqilaba qoşulsun bu boyda
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əsərlər yazsın, bu boyda fikirlər həll eləsin. Deməli, onun
özünün içərisindəki fikrin, hissin, qeyrətin diktəsi idi bu. İnsan
içinin diktəsi ilə yüksəklərə qalxır, şəxsiyyət zirvəsinə yüksəlir.
Mən həmişə deyirəm insanın intizamıda onun daxili
mədəniyyət strukturunun yuxarıda dayanan müstəvisidir. Mən
sizi tanış olandan bəri çox mədəni bir insan kimi tanıyıram,
sözünə qiymət verən bir insan kimi tanıyıram böyüklə-kiçiyin
yerini bilən bir insan kimi tanıyıram və son zamanlar mən hiss
etdim ki, çox gözəl şeirlər də yazırsınız. Həm də şairsiniz siz.
Deyir ki, dəli uzaqdan gələndə bilsəydi ki, başında palıd ağacı
var, bilərdi ki, bu dəlidir. Şairin başında palıd ağacı olmur ki,
şair də sizin kimi insandır. Mən sizin şeiri də sevirəm, çünki
məni şeir də musiqidə və gözəlliyi duymaqda qəti aldatmaq
olmaz. Sizdə gözəl insanlıq, gözəl şeiriyyət, gözəl fəhm, gözəl
sözün danışıq tərzindəki zəncirvari düzülüşü var, bunlara mən
diqqətlə fikir verirəm. Mən güman edirəm ki, möhtərəm
ağsaqqalımız, Azərbaycan elminin karvanına Vüqar Əhməd
adlı bir insanın daxil olması bizim Azərbaycan xalqının elminə
çox böyük xeyr gətirəcək. Mən sizə müvəffəqiyyətlər
diləyirəm.
Kamal Talıbzadə: Doğrusu, çox çətindir belə məclisi
yekunlaşdırmaq. Bizim bugünkü məclisimiz elə ahəng alır ki,
bu məclisi mən inandırıram sizi ki, bir saatda bu təntənə ilə, bu
dəbdəbə ilə, bu ahənglə davam etdirmək olar. Amma bir işi
başlayanda gərək qutarmaq barədə də düşünəsən. Çünki əsl
təntənəsi o biri təntənəsi qurtarandan sonra olacaq. Ona da
enerjini saxlamaq lazımdır, enerjini yığmaq lazımdır. Çox zaman bizim belə məclislərimiz bu cür qurtarmır. Bu ahənglə
qurtarmır. Bizim elə məclislərimiz olur ki, orada bir az təhlil,
tənqid bir az geniş olur, geniş maştabda olur. Ancaq təntənəli
bir şəkil səviyyəsinə qalxmır, ancaq bugünkü məclisimizdə
mən o təntənəni hiss elədim. O təntənənin də səbəbi odur ki,
mövzü elə mövzudur ki, bu mövzuya girişən şəxsiyyət, Vüqar
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Əhməd elə şəxsiyyətdir ki, onun yaradıcılığında elm, musiqi,
insan mənəviyyatı bütün sahələri əhatə edərək vəhdət təşkil
edir. Son dərəcə geniş mövzudur ki, ona görə mən dedim ki
bizim bugünkü məclisimiz həm də təntənəli keçdi. Əlbəttə,
mən yenidən çıxışlara təhlil vermək fikrində deyiləm, amma o
fikirimi davam etdirsəydim çox uzanardı. Mən istəyərdim ki,
biz son sözü bizim müdafiəçimizə verək, öz cavab sözünü desin.
Vüqar Əhməd: Hörmətli sədr, hörmətli şura üzvləri. Bütün
söylənilən fikirlərə görə bayaq da qeyd etdiyim kimi, hörmətli
opponentlərimə, eləcə də Dissertasiya Şurasının üzvlərinə
dəyərli fikirlərinə görə təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, burada
iştirak edən bütün sənət adamlarına, qonaqlara, qohumlara,
dostlara hamıya təşəkkür edirəm ki, öz vaxtlarını ayırıblar. Eyni zamanda mən Teymur müəllimə təşəkkür edirəm, özü yoxdur burada mənim elmi məsləhətçim. Və burada mənim
müəllimlərim, üç müəllimim var - Xeyrulla Məmmədov, Vilayət müəllim, Himalay müəllim və bütün Cənubi Azərbaycan
ədəbiyyatı şöbəsinə. Ümumiyyətlə, Ədəbiyyat İnistitutunun
bütün əməkdaşları mənə doğma olub, hamı kömək edib. Sabir
müəllim mənim rəhbərim olmasa da mən bütün mövzunu
işləyib qutarana qədər, yəni cənubşünas bir alim kimi ondan
həmişə məsləhət almışam. Yəni həqiqəti etiraf edirəm. Mən
istəyərdim ki, Kamal müəllim, Novruz Feyzullayev Pişəvərinin
silahdaşı olub. yəni mən onu niyə buraya dəvət eləmişəm?
Pişəvərinin canlı şahidi olub - Novruz Feyzullayev həmin dövrdə. 1993-cü ildə mən gəldim Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı
şöbəsinə. Yəni bu mövzu ilə müraciət elədim. Teymur müəllim
mənə bu mövzunu təklif elədi və Tehrana göndərdi ki, get bir
Cavad Heyətlə məsləhətləş. əfsus ki Cavad Heyət indi Bakıdadır. biz onu tapa bilmədik, telefonu cavab vermədi. Məndən
xahiş eləmişdi onu dəvət edim. Və Cavad Heyətin məktəbi var
Tehranda, Fələstini-Cerobində. Birdən Cavad Heyət ayağa
qalxdı və başladı ağlamağa. Mən həqiqəti danışıram və özü də
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indi sağ-salamatdır. Sonra baş əyəndən sonra dedi ki, biz
cənubluların qeyrəti çatmadı, siz şimallılar bu işi gördünüz.
Məni bağrına basdı və çox təşəkkür etdi ki, sən bu işi başla.
1993-cü ildən başladım. On bir il Pişəvəri Qəsri-Qacarda yatdı,
on bir ildir ki, mən də bu mövzu ilə yatıram. Hamınıza təşəkür
edirəm, Sağ olun!
Kamal Talıbzadə: Gizli səsvermə komissiyasının tərkibini
mən elan etmişəm: Bəhlul Abdullayev, İsrafil Abbasov, Zaman
Əsgərli. Xahiş edirəm gizli səsvermə komissiyasının işinə
başlayasınız.
Bəhlul Abdullayev: 19 nəfər şura üzvündən bugünkü
tədbirdə 18 nəfəri iştirak edib. Qutuya 18 bülleten salınıbdır.
Qutudan çıxarılan bülletenlərin 18-də Vüqar Mıkayıl oğlu
Əhmədin lehinə səs veriblər. Korlanmış bülleten yoxdur və ona
filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi verilməsi nəzarət
planında səs verilmişdir.
Xahiş edirəm protokolu açıq səsvermə ilə əsaslandırın.
Qərar lahiyəsi ümumən qəbul olunub.
Ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð Âöãàð ßùìÿäèí
«Ì.Ú. Ïèøÿâÿðè: ùÿéàòû, ìöùèòè âÿ éàðàäûúûëûüû» (ìîíîãðàôèéà), Áàêû, «Ýþéòöðê» íÿøðèééàòû, 1998-úè èëäÿ ÷àï îëóíóá.
Monoqrafiyaya “Ön söz” yazan cənubşünas alim Sabir
Nəbioğlu əsəri belə qiymətləndirir: “İstedadlı tədqiqatçı Vüqar
Əhməd son illərin məlum hadisələrindən sonra M.C.Pişəvəri,
onun ayıq, sağlam və mübariz şüurunun məhsulu olan publisistikası, ədəbi yaradıcılığı, 21 Azər hərəkatı, Milli Hökumət
barədə bəzilərinin dillərində-dodaqlarında gəzib-dolaşan qeyrisəmimi mülahizələrə sinə gərərək belə bir insanın həyatı,
yaradıcılığı məsələlərini elmi əsər üçün mövzu seçməkdə nəcib
iş görmüşdür.
Bu məsələnin bir tərəfidir.
Başqa bir cəhət isə bundan ibarətdir: kimsə bu həqiqətə göz
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yuma bilməz ki, Cənubi Azərbaycan xalqının taleyi ilə əlaqədar problemlər indi də özünün ədalətli həllinin yolunu gözləyir. Bu tarixi missiyanı bu günün cavanları, sabahın fədailəri,
mücahidləri həyata keçirməlidirlər. Bu işdə M.C.Pişəvəri və
onun məsləkdaşlarının irsinə tarixi ehtiyac olacaqdır. Bizə belə
gəlir ki, azadlıq məşəlinə güclü nur bəxş edən mənbələr
sırasında Vüqar Əhmədin oxucuların mütaliəsinə təqdim etdiyi
kitabın öz rolu, çəkisi olacaqdır. Bu qısa yazıda təbii ki, bir də
tədqiqatçının öz istəyinə nə səviyyədə nail olduğundan, kitabın
elmi dəyərindən söhbət açılmalıdır.
Əsəri diqqətlə mütaliə edərkən məndə belə bir inam yarandı
ki, müəllif mövzu ətrafında mövcud olan ədəbiyyatla kifayət
qədər tanış olmaq üçün xeyli axtarış aparmışdır”. (5, 4-5)
Monoqrafiyanın “Giriş” hissəsində V.Əhməd belə yazır:
“Təəssüf ki, ideoloji qadağalar və uzun illər boyu mədəni
əlaqələrin zəif inkşafı səbəbindən Güney Azərbaycanı ədəbiyyatımız kifayət qədər araşdırılıb nəşr edilməmişdir. Quzey
Azərbaycanında yaşayıb yaratmış Xətib Təbrizi, Qətran Təbirizi, Arif Ərdəbili, Əssar Təbrizi, Zeynalabdin Marağalı, Əhvədi,
Qövsi Təbrizi, M.Ə. Möcüz kimi sənətkarların ədəbi-bədii irsi
geniş tədqiq və araşdırmalara layiq olan tükənməz bir
xəzinədir”. (5, 6)
Monoqrafiyada müəllif görkəmli ictimai-siyasi xadim Mir
Cəfər Pişəvərinin Güney Azərbaycan ədəbiyyatında müstəsna
xidmətlərini ön plana çəkir. Onun ictimai-siyasi, ədəbi-bədii,
publisistik və tərcüməçilik fəaliyyətinin çoxşaxəli miqyas
daşımasından, Quzey Azərbaycanında gördüyü işlərdən söhbət
açaraq yazır: “Güney Azərbaycan ədəbiyyatında ictimai-siyasi,
ədəbi-bədii, publisistik və tərcüməçilik fəaliyyətinin miqyası,
genişliyi, rəngarəng və zənginliyi ilə seçilən böyük
şəxsiyyətlərindən biri Mir Cəfər Pişəvəridir (Cavadzadə Xalxali). Güney Azərbaycanında dünyaya göz açan Mir Cəfər 12
yaşında olarkən dövrün iqtisadi, ictimai bəlaları onun ailəsini
də Bakıya köçməyə məcbur etmişdir. O, Quzey Azərbay105

Ðàñèì Íÿáèîüëó, Ìöøôèã Úàáèðîüëó

canında təhsilini davam etdirməklə yanaşı, işləməyə başlamış,
siyasi fəaliyyət meydanına atılmışdır. İran Sosial-Demokrat
Partiyasının Qafqazdakı təşkilatlarında fəaliyyət göstərən
M.C.Pişəvəri elə burada da mətbuat aləminə qədəm qoymuş,
“Azərbaycan cüzi layənfəkki İran”, “Hürriyət” qəzetlərində
müxbir və redaktor kimi çalışmışdır. O, eyni zamanda
iranlıların “İttihad” mədrəsəsində müəllimlik etmişdir”. (5, 7)
I fəsil “Mübarizələrdə yaşanmış ömür” adlanır. Müəllif fəslə
M.C.Pişəvərinin fikirlərini epiqraf seçib:
“Mən azad doğulmuşam, azad da dünyadan gedəcəyəm.
Həbslər, sürgünlər, əzablar və işgəncələr mənim azad fikrimin, sağlam əqidəmin və sarsılmaz inamımın qarşısını
almağa qadir olmamışdır”. (5, 12)
V.Əhməd ilk növbədə M.C.Pişəvərinin həyat yolundan
söhbət açaraq yazır: “Mir Cəfər Seyid Cavad oğlu Cavadzadə
Xalxali belə ictimai-iqtisadi-mədəni mühitin səciyyəvi olduğu
bir kənddə- Güney Azərbaycanın Xalxal mahalındakı Zivə
obasında (Zaviyə-sadat) anadan olmuşdur. Yoxsul ruhani
atasından oxuyub-yazmağı öyrənmiş, kənddə ilkin təhsil
almışdır. Zaviyədə ağaların özbaşınalığı, feodalların zülmü
Seyid Cavadın da ailəsindən yan ötüşmürdü. Kəndlilərin məşəqqətli həyatı hələ uşaqlıq cağlarından Pişəvərinin xatirində
dərin iz buraxmış, onu düşündürmüşdür. Bu acı uşaqlıq
xatirələri sonralar Cavadzadə yaradıcılığında özünün bədii
əksini tapmışdır... Mövcud iqtisadi vəziyyətin ağırlığı, hüquqsuzluq və mənəvi sarsıntılar özünəməxsus əxlaqi-mənəvi mühiti olan Seyid Cavadın ailəsini də bürümüşdü. Odur ki, 1905-ci
ildə Cavadzadələr ailəsi Bakıya köçməyə məcbur olur. Onda
Mir Cəfərin 12 yaşı vardı. Bakının Bülbülə kəndində məskunlaşan Seyid Cavad oğlunun təhsilinə xüsusi qiymət vermişdir.
Bakıda “İttihad” məktəbinə daxil olan uşaq 1913-cü ildə
təhsilini başa vurub, 20 yaşında ilk əmək fəaliyyətinə
başlamışdır”. (5, 15-16)
Monoqrafiyada “Mir Cəfər Seyid oğlu Pişəvərinin
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keçdiyi bənzərsiz həyat yoluna, azadlıq aşiqinin ömründə
mühüm əhəmiyyət kəsb edən Bakı dövründə yaşayan atası
Seyid Cavad Pişəvərinin əmək fəaliyyətinə geniş yer ayıran
V. Əhməd yazır: “Pişəvəri bioqrafiyası ilə tanışlıq gostərir ki,
o,qəlbinin və ağlının hökmü ilə mübarizə mydanına atıldığı ilk
dövlərdən başlayaraq hadisələ qiymət vermək, xalqı azadlığa
çıxarmaq yolunda əsl fədai kim çarpışmaq istəyirdi. Bu mübarizədə o, ilkin vasitə olaraq mətbuatı götürmüş, müəllimlik
fəaliyyəti ilə yanaşı, publisistika aləminə daxil olmuşdu.
Əslində bu, tarixi bir forma idi, dünya miqyaslı inqilabçıların
fəaliyyətində özünü təcrübədə təsdiq etmiş bir vasitə sayılırdı.
Dövrünün fəlsəfi, tarixi və ədəbi mənbələrini öyrənməyə böyük
marağı olmuş M.C.Pişəvəri “Açıq söz” qəzetindən sonra İran
Sosial-Demokrat Partiyasının orqanı olan “Azərbaycan” və
“Hümmət” qəzetlərində yazılar dərc etdirir. Pişəvərinin “Azərbaycan” qəzetində iştirakı uzun müddət davam etmir, çünki o,
Azərbaycan qəzetinin ziddiyyətli və məhdud cəhətləri ilə
razılaşa bilmirdi. Partiyanın mətbu orqanını yaratmaq zərurətini duyan Ədalət Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin tapşırığı
ilə 1919-cu ilin iyun ayında “Hürriyət” qəzetini təsis edir, onun
məsul redaktoru olur. “Hürriyyət” qəzeti nəşrə başlayan vaxt
Azərbaycan Demokratik Respublikası yaradılmışdı.
1918-1920-ci illərdə Pişəvəri Bakıda qızğın publisistik
fəaliyyətlə məşğul olur, “Hürriyyət” qəzetini idarə etməklə
bərabər, “Azərbaycan füqərası”, “Zəhmət sədası”, “Füqəra
sədası”, “Bakı fəhlə konfransının əxbarı” qəzetlərində kəskin
mövzulu məqalələri ilə çıxış edir. Bu dövrdə gənc ictimai xadim eyni zamanda Gənc İşçilər İttifaqının orqanı olan “Yoldaş”
jurnalının da məsul redaktoru vəzifəsində çalışırdı”. (5, 18)
Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti bərqərar olduqdan bir
müddət sonra Pişəvəri Ədalət Partiyasının tapşırığı ilə Gilana
göndərilir.
Vüqar Əhməd bu bölmədə Mir Cəfər Pişəvəri İrana dönən
vaxtı ölkənin hər yerində xüsusən Azərbaycan, Gilan və Xora107
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san əyalətlərində demokratik hərəkatın güclənməsi və İngilis
qoşunları azadlıq yolunda çarpışan qüvvələrin təsiri ilə Qəzvinə doğru çəkilməsini, Rəşt Cəngəlilər hərəkatının qüvvələrin
tərəfindən tutulmasını qeyd edir. Yaranmış vəziyyətdən istifadə
olunaraq 1920-ci il iyun ayında İran Kommunist Partiyasının I
qurultayında Pişəvəri həm Mərkəzi komitənin üzvü seçilir, eyni
zamanda Mərkəzi Komitəyə katib təyin edilir. Sonralar
Pişəvəri Azərbaycan Hökümətinin sədri ( baş nazir) olmuşdur.
Monoqrafiyaya Pişəvərinin intintaqi bütünlüklə daxil edilib.
Həmçinin Mir Cəfər Pişəvərinin istintaq vərəqəsi də əsərdə yer
alıb. Bu baxımdan tarixi sənədləri ilk dəfə olaraq kitaba daxil
edən Vüqar Əhməd olduqca böyük iş görmüşdür.
“Milli-azadlıq və Milli-demokratik mətbuat naminə yaşanan
ömür” bölməsində Vüqar Əhməd yazır: “Bioqrafiyasının hər
hansı bir günü və ayı İranda gedən azadlıq və demokratiya
uğrunda mübarizə tarixi ilə sıx, qırılmaz tellərlə bağlı olan
Pişəvərinin həyatının bundan sonrakı hər ilinin özü ayrılıqda
bir tədqiqat əsərinin mövzusu, salnamə obyekti ola bilər. Bu
bioqrafiyanın sonrakı illərini ayrıca sadalamaq, onun xidmətlərini araşdırmaq, ictimai, siyasi və publisistik sahədəki fəaliyyətini onun bioqrafiyasının başlıca məzmunu kimi təhlil etmək
zəruri və lazımdır. Belə ki, onun həyat yolu, fəaliyyəti həyatının qayəsi ilə üzvi surətdə vəhdət təşkil etmişdir. Bu illərdə
onun fəaliyyətində “Ajir” qəzeti səhifələrində ictimai şüuru
formalaşdırmaq, mübariz qüvvələri təşkilatlandırmaq, xalqı
dünya mədəniyyəti dəyərləri ilə tanış edib, maarifləndirmək
xüsusi yer tuturdu” (5, 27). 1945-ci ildə İranın şahlıq rejiminə
və irticaçı hakimiyyətinə qarşı S.C.Pişəvərinin tutduğu mövqe
digər qüvvələrin mövqeyindən fərqli idi. Pişəvəri inqilabi
mövqe tutaraq İranın mərkəzi hökümətindən qanun, ədalət və
azadlıq tələb edib, intizarda oturmağın qəti əleyhinə idi.
Aşağıdan, xalq kütlələrinin məhəlli və milli inqilabi qüvvəsi ilə
İranda iri mülkədarların və mürtəce burjuaziyanın hakimiyyətini yıxmağı, xalq kütləsinə və millətlərə geniş hüquqlar
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verilməsi yolu ilə İranın dövlət quruluşunu demokratikləşdirməyi irəli sürürdü. Pişəvəri Azərbaycanda böyük inqilabi
imkanlardan istifadə olunmasını və beləliklə hakimiyyət
məsələsinin və milli məsələnin inqilabi yolla həll olunmasını
təklif edirdi (5, 33).
Vüqar Əhməd monoqrafiyanın II fəslinə “M.C.Pişəvərinin
ədəbi-bədii yaradıcılığı” adını verib. Məlumdur ki, M.C.Pişəvəri siyasi fəaliyyətlə yanaşı, ədəbi-bədii yaradıcılıqla da
məşğul olub. Onun qələmə aldığı publisistik məqalələr, etdiyi
tərcümələr, şeirləri o taylı, bu taylı Azərbaycan ədəbiyyatının
dəyərli xəzinəsi inciləri sayılır. Vüqar Əhməd göstərir ki,
“Ədəbiyyat tariximizə nəzər saldıqda, açıq-aşkar görürük ki,
görkəmli ədiblər yaradıcılığın яксяр сащяляриндя гялямлярини
сынамышлар. Сийаси хадимляр, мясялян, Н. Няриманов вя
М.Ъ. Пишявяри иътимаи-сийаси фикирляри даща кясярли сюйлямяк
цчцн бядии йарадыъылыгдан мцщцм васитя кими истифадя етмишляр. Шцбщясиз, щяр бир йазычы мяфкурясиня хас олан фикирляри
бядии шякилдя ифадя едир”. (5, 71)
Пишявяринин йаздыьы шеирлярдян биз милли тяяссцбкеш, вятян
фядаиси, халгыны мцстягил вя бирляшмиш эюрмяк истяйян вятяндаш
образыйла растлашырыг. Пишявяринин шеирляри азлыг тяшкил етмясиня
бахмайараг, о дювркц иътимаи чатышмамазлыглар вя нюгсанлара тохунмаг нюгтейи нязяриндян ящямиййятлидир. (5, 71)
On bir il məhbəsdə saxlanılan M.C.Pişəvərinin “Zindan
xatirələri dəftərindən” povesti Vüqar Əhmədin təhlilində geniş
şəkildə əksini tapıb. Onun qeyd etdiyi kimi, müəllifin gördüyü,
şahidi olduğu, şəxsən iştirak etdiyi hadisələr haqqında
xatirələrdən ibarətdir. Bu tipli əsərləri ədəbiyyatşünaslıqda
memuar ədəbiyyatına daxil edirlər. (5, 33)
“M.C.Pişəvərinin ədəbi-tənqidi fikirləri” adlanan III fəsildə
alim M.C.Pişəvərini ədəbiyyatşünas kimi səciyyələndirir.
Əsərdə M.C.Pişəvərinin ədəbi-tənqidi məqalələri barədə
Vüqar Əhməd belə yazır: “Mir Cəfər Pişəvəri bədii yaradıсılıqla yanaşı, realist ədəbiyyatın nəzəri problemləri, estetika,
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ədəbi tənqidlə də məşğul olmuşdur. Onun ədəbi irsində iсtimai
siyasi, elmi-publisist və ədəbi-tənqidi məqalələr mühüm yer tutur. M.C.Pişəvərinin ədəbiyyata, maarifə, teatra, operaya,
ümumən mədəniyyətə, siyasi-iсtimai hadisələrə aid fikirləri Quzey və Güney Azərbayсanın ədəbiyyatında inqilabi-demokratik
və bədii-estetik prinsiplərin inkişafına az təsir göstərməmişdir.
Bütün şüurlu həyatını əzilən, istismar olunan xalqın, özü də
təkсə Azərbayсan xalqının deyil, Yaxın və Orta Şərqin, dünyanın məzlum xalqlarının azadlığı və istiqlaliyyəti uğrunda inqilabi mübarizəyə həsr etmiş Pişəvəri iсtimai fikir tariximizdə həm
də ədəbiyyatşünas, alovlu publisist və tənqidçi kimi yer tutmağa
layiq irs qoymuşdur. Onun ədəbi-tənqidi görüşləri və publisistikası inqilabi fəaliyyəti ilə sıx bağlıdır. (5, 99)
“Pişəvərinin klassik və çağdaş ədəbi əsərlərə münasibəti”
bölməsində alim M.C.Pişəvərinin bütövlükdə ədəbi-tənqidi irsini
yığcam və epizodik şəkildə təsvir edir. Vüqar Əhməd onun klassik ədəbi və mədəni irsə, rus ədəbiyyatına, həmçinin opera və
dram əsərlərinə münasibətindən bəhs edir, heca vəzni haqqında
dəyərli fikirləri və mülahizələri olduğunu bildirir: “Pişəvərinin
milli irsi qorumaq məsələsində tutduğu mövqe milli abidələr
haqqında söylədiyi fikirlə səsləşir. “Azərbaycan səfərinin
qeydləri” adlı oçerkində Ərdəbil şəhərindəki Şeyx Səfiəddin
abidəsi ilə bağlı hissəni aşağıdakı sətirlərlə bitirir: “Nadir sənət
əsərlərini şahlar düzəltmirlər. Təxti-Çəmşidin heyranedici memarlığını, İranın sair yerlərində olan incə yonulmuş daşları
şahlar öz əlləri ilə yaratmayıblar, bunlar xalq içindən çıxmış
sənətkarların əməyinin nəticəsidir. Bu sənətkarları xalqın mədəniyyəti yetiribdir. Bu nöqteyi-nəzərdən abidələrimizin qorunmasına xüsusi səy göstəririk, onlara yönəldilən əliuzunluğu milli
namusumuza olan təcavüz hesab edirik”. (5, 118)
Pişəvərinin ədəbi-tənqidi irsini təhlil edən Vüqar Əhməd
başlıca bir cəhəti qeyd etməyi zəruri hesab edir: “ Pişəvərinin
ədəbi-tənqidi irsindən danışarkən bir cəhəti də qeyd etmək
zəruridir. O, hər hansı bir mövzuda yazarkən təkcə predmetlə
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kifayətlənmir, bütövlükdə obyekti alır, oxucuda daha ətraflı
təsəvvür yaratmağa nail olurdu. Bu, böyük ədibin bilik və
məlumatının dərinliyi haqqında təəssürat yaradır. Faktlar təsdiq
edir ki, Cavadzadə yazmaq istədiyi mövzu ilə bağlı zəngin
məlumat toplamadıqda qələmə əl atmamış, hər yazıda əsas
mövzu ilə az-çox bağlı motivlərə də toxunmuşdur. Məsələn,
Səməd Vurğunun “Vaqif” pyesi haqqında yazdığı məqaləsində
təhlilə başlamazdan əvvəl Molla Pənah Vaqif haqqında qısaca
məlumat verir. Vaqifi Azərbaycan realist şerinin banilərindən
hesab edir, onun irsini dəyəri barədə oxucuda müəyyən
təsəvvür yaratmağa çalışır”. (5, 120)
Növbəti bölmədə Pişəvərinin ana dilimizə olan münasibəti,
dilimizin inkşafında qayğı göstərməsi, onu necə qurmaq barədə
fikirləri yer alıb. M.C.Pişəvərinin ədəbi-bədii dil haqqında
mülahizələrinə gəlincə isə Vüqar Əhməd yazır: “Pişəvəri Güney Azərbaycanında milli dil və milli mədəniyyəti müdafiə etməklə Cənubi Azərbaycan xalqını fars şovinistlərinin əsarəti
altında saxlamaq istəyənlərə qarşı çıxır və onun gələcək yolunun tam düzgünlüyü və aydınlığını nəzərə alırdı. O vaxt
Azərbaycan dili məsələsi üzərində gedən mübahisələrin siyasi
əhəmiyyətini daha aydın görmək üçün yalnız bunu qeyd etmək
kifayətdir ki, milli dil üzərində gedən mübahisələr Güney
Azərbaycan xalqının milli mədəniyyəti və nəhayət, onun milli
istiqlaliyyətilə üzvi surətdə bağlı idi. Pişəvərinin Azərbaycan
xalqının dili və milli ədəbiyyatının düşmənlərinə qarşı apardığı
mübarizədə onun öz xalqına və vətəninə olan dərin məhəbbəti
və nəhayətsiz sevgisi görünür”. (5, 133)
“Qüdrətli publisist, istedadlı jurnalist-mühərrir. Pişəvəri
publisistikasının xüsusiyyətləri” adlanan IV fəsildə Vüqar
Əhməd qeyd edir ki, M.C.Pişəvəri ilk publisist yazısını Bakıda
nəşr olunan “Hümmət” qəzetində 3 iyul 1917-ci il tarixində
dərc etdirmişdir. Vüqar Əhməd onun istedadlı jurnalist mühərrir kimi fəaliyyətinə diqqət yetirir, müxtəlif mətbu orqanlarda işıq üzü görən məqalələrinə münasibət bildirir. Pişəvərinin
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publisistikasının xüsusiyyətlərinə gəldikdə isə Vüqar Əhməd
yazır: “Publisistikanın oçerk, ədəbi-tənqidi və ictimai-siyasi
məqalələr, pamflet, felyeton, intibahnamə, çağırış və s.
janrlarında müvəffəqiyyət qazanan publisist Güney Azərbaycanında və ümumən İranda mütərəqqi jurnalistlərin yaradıcılığında gözəl və güclü təsir göstərmişdir. Xüsusilə Güney Azərbaycanında 1945-1946-cı illərdə milli azadlıq hərəkatının yeni
yükşəlişi dövründə Pişəvərinin publisist yaradıcılığı boyük rol
oynamışdır. Fars şovinistlərinin uzun illər boyu yürütdükləri
zorakı assimlasiya siyasəti Güney Azərbaycanında milli ədəbiyyatın və mətbuatın inkşafına mane olmuşdu. Pişəvərinin
“Hürriyyət”, “Həqiqət”, “Ajir” və “Azərbaycan” qəzetlərində
çap olunan yazıları bu dövrdə Cənubi Azərbaycanın yalnız
jurnalistlərinə deyil, yazıçı və şairlərinə də təsir edir, onlara
yeni mövzular verirdi. Onun döyüşkən publisistikası milli
azadlıq mübarizəsinin qələbəsi nəticəsində əmələ gəlmiş milli
mətbuat üçün örnək idi. Pişəvərinin o vaxt yazdığı bir çox
məqalələr dillər əzbəri olmuşdur. “Ölmək var, dönmək yoxdur!”, “Hamıya, hamıya, hamıya!”, “İki yolun ayrıcında”, “Güc
birlikdədir”, “Xalq bizimlədir”, “Korlar görsün, karlar da eşitsin!” və onlarca bu kimi çağırış xaraterli məqalələri ilə o, mübariz publisistikanın gözəl nümunələrini yaratmışdır. Bu əsərlər öz aydın ideyası, mübariz ruhu və yüksək bədii səviyyəsinə
görə gözəl sənət əsərləri ilə bir sırada durur”. (5, 176)
Monoqrafiyada M.C.Pişəvərinin müxtəlif illərdə çəkdirdiyi
fotoları da yer alıb.
Filologiya elmləri doktoru, professor Vüqar Əhmədin
“M.C.Pişəvəri: həyatı, mühiti və yaradıcılığı” ( monoqrafiya )
əsəri haqqında mətbuatda 5 rəy dərc olunub. Oqtay Gürşad
“Mübarizələrdə yaşanmış ömür”: “ İki sahil” qəzeti 1998, 16
may; Anar Niftəliyev “Cənubi Azərbaycanın azadlıq mücahidi”: “Xalq qəzeti, 1998, 22-28 may; Məmməd Aslan “Əməkdaşımızın yeni kitabı nəşr olunub”. “Ekran-efir” həftəliyi 1998,
18-24 may; Qafar Əsgərzadə “Milli azadlıq hərəkatından
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danışan kitab”: “Hakimiyyət” qəzeti, 1998, 25 iyun; Yaşar Qarayev “ İki əsr və iki era ayrıcında” (kitaba istinad): Ədəbiyyat
məcmuəsi, AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnistitutu, Bakı,
Ağrıdağ, 1998, s.88; Salman Vilayətoğlu “Tədqiqatın kamilliyi”: “Spektr” jurnalı. Bakı, 2001 № 2.
Oqtay Gürşadın “Mübarizələrdə yaşanmış ömür” məqaləsində müəllif monoqrafiyanın başlıca məziyyətləri, M.C.Pişəvərinin uşaqlıq və gənclik illəri, əmək fəaliyyəti və Bakı mərhələsi
haqqında məlumat verir. Oqtay Gürşad həmçinin
M.C.Pişəvərinin siyasi fəaliyyətinə də toxunur, “«Zindan
xatirələri dəftərindən»” söhbət açır. Eyni zamanda, görkəmli ictimai-siyasi xadimin elm, təhsil, mədəniyət, iqtisadiyyat, ordu və
dövlət quruculuğu sahəsində gördüyü azman işlərlə barədə
oxucuları tanış edir. Oqtay Gürşad yazır: “Bütün bunlar barədə
Vüqar Əhməd M.C.Pişəvəri ilə bağlı yazdığı kitabında daha
ətraflı məlumatlar verir, oxucu üçün indiyə qədər bəlli olmayan
yeni faktlar açıqlayır.
Bu gün heç kimə sirr deyil ki, Güney Azərbaycan tarixi
indiyə qədər öyrənilməmiş və orada baş verən hadisələr bizə və
dünya ictimaiyyətinə birtərəfli çatdırılmışdır. Vüqar Əhmədin
“M.C.Pişəvəri: həyatı, mühiti və yaradıcılığı” kitabı bu yöndə
nəşr olunan ən dəyərli və qiymətli əsərlərdən biridir. Bu kitab
xalqımızın dahi oğlu, ədib, jurnalist, nasir, şair, dövlət xadimi,
publisist-tənqidçi M.C.Pişəvərinin timsalında xalqımızın tarixinin, ədəbiyyatının, mədəniyyətinin obyektiv işiqlandırılmasında və yenidən araşdırılmasında bizim və gələcək nəsillər
üçün tutarlı sənəddir”. (6)
Əsərin tarixi əhəmiyyəti və elmi məziyyətləri haqqında Rafael Hüseynov 27 iyun 1998-ci ildə “Azadlıq” radiostansiyasında müəllifdən geniş müsahibə almışdır.
Eyni zamanda, Azərbaycan televiziyasında Vüqar Əhmədin
monoqrafiyası haqqında xüsusi verilişlər hazırlanmış, bir çox
alimlərimiz, o cümlədən akademik Vasim Məmmədəliyev əsər
barədə geniş söhbət açmışlar.
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Ø.Ì.Õèéàáàíè
Vüqar Əhmədin elmi yaradıcılığında “Şeyx Məhəmməd
Xiyabani” monoqrafiyası xüsusi yer tutur. Kitabın elmi redaktoru filologiya elmləri doktoru, professor Teymur Əhmədov,
ön sözün müəllifi və rəyçi filologiya elmləri doktoru, professor
Elman Quliyev, rəyçi Azərbaycan MEA Z.Bünyadov adına
Şərqşünaslıq İnistitutunun baş elmi işçisi Əkrəm Rəhimlidir.
Kitaba filologiya elmləri doktoru, professor Elman Quliyev
“Xiyabanişünaslığa yeni bir töhfə” adlı olduqca maraq doğuran
“ön söz” yazmışdır. “Ön söz” də deyilir: “Hörmətli alimimiz
Vüqar Əhmədin Seyid Cəfər Pişəvəri irsinin öyrənilməsində
göstərdiyi xidmətlər elmi ictimaiyyətə yaxından bəllidir. “Şeyx
Məhəmməd Xiyabani” monoqrafiyasında Cənubi Azərbaycanda baş verən ictimai-siyasi proseslər və bu proseslərin
önündə gedən Şeyx Məhəmməd Xiyabani hərəkatı, onun
publisistikasının mövzu dairəsi konkret faktlar əsasında tədqiq
edilmiş, bugünkü oxucunu razı sala biləcək səviyyədə diqqətə
çatdırılmışdır. Əsərlə tanışlıq bir daha onu təsdiqləyir ki, Vüqar
Əhməd həm Xiyabaninin həyat və fəaliyyətinə həm də onun
haqqında yazılmış tədqiqlərə yaxından bələddir. Müəllifin
Şeyx Məhəmməd Xiyabani ilə bağlı Q.Məmmədlinin,
A.A.Vinoqradovun, Q.Q.İlyinskinin, Q.Kəndlinin, Ş.Tağıyevanın və başqalarının yazdıqları əsərlərdən bəhs açması, bu
fikirlərin Xiyabanişünaslıq tarixindəki yeri və s. məsələlərə
toxunması onun bu problemin dərinliyinə enib fikir söyləmək
bacarığını təsdiqləyir. Eyni zamanda, Vüqar Əhmədin Şeyx
Məhəmməd Xiyabaninin həyati detallarını bütün təfərrüatları
ilə təqdim etməsi və ictimai-siyasi proseslərin Xiyabani dünyagörüşünə təsiri, onun bir inqilabçı kimi yetişməsində rolu
məsələlərinə münasibəti bu bacarığın məntiqi davamına çevrilir”. (7, 5)
Monoqrafiyanın I fəsli “Şeyx Məhəmməd Xiyabani (18791920): həyatı və mühiti” adlanır. Vüqar Əhməd kitabın
əvvəlində Şeyx Məhəmməd Xiyabanini Güney Azərbaycanın
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azadlığı uğrunda imperializm və despotizmə qarşı amansız
mübarizə aparan böyük şəxsiyyət kimi dəyərləndirir. Onun həyatı və mühiti haqqında oxuculara məlumt verir. Tədqiqatdan
məlum olur ki, müəllif görkəmli mütəfəkkir, siyasətçi, publisist
ədib, alim Şeyx Məhəmməd Xiyabani barədə əsər yazarkən
xeyli mənbədən bəhrələnmiş, məqalələr mütaliə etmiş,
Güneydə çap olunan materialları kifayət qədər araşdırmış, fars
dilində olan yazıları fikir süzgəcindən keçirmiş, ədəbiyyatşünaslığımıza layiqli monoqrafiya bəxş etmişdir.
Xiyabaninin publisistikasından söhbət açan Vüqar Əhməd
yazır: “Xalqını və Vətənini coşğun hisslərlə sevən publisistin
məqalələrinin hər bir sətrində Azərbaycan xalqının milli varlığını inkar etməyə cəhd edən və beləliklə, öz təcavüzkarlığına
bəraət qazandırmaq istəyən şovinistlərə və hakim millətlərə
qarşı qəzəb və dərin nifrət ifadə olunmuşdur.
Xiyabaninin vətənpərvərliyi yüksək tipli vətənpərvərlikdir.
Bu elə bir vətənpərvərlikdir ki, öz vətənini və xalqını sevməklə
bərabər, başqa xalqların azadlıq və istiqlaliyyətinə hörmət edir.
Xiyabaninin publisistikası realist publisistikadır. O, həyat
həqiqətini heç vaxt təhrif etməmiş və heç nə uydurmaq fikrində
olmamışdır”. (7, 24)
Vüqar Əhməd “Xiyabaninin bədii obrazı” bölümündə isə
Azərbaycan ədəbiyyatında xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin
“Şeyx Xiyabani” pyesinin, Pənahi Makulunun “Xiyabani”
romanının, xalq şairi Xəlil Rza Ulutürkün “Xiyabani yurdunda” şeirinin, şərqşünas Arif Səfanın “ Xiyabani” qəzəlinin
adlarını çəkir.
Vüqar Əhməd əsərdə xalq yazıçısı Hüseyn Abbaszadənin,
İlyas Əfəndiyevin “Şeyx Xiyabani” pyesinə yazdığı “Tarixə
müasir baxış” adlı resensiyasından, P.Makulunun “Xiyabani”
romanındakı sənətkarlığından, xalq şairi X.R.Ulutürkün Şeyx
Məhəmmədə həsr etdiyi şeirdən, Xiyabani qəhrəmanlarına yazdığı məqalədən,, Arif Səfanın Xiyabaniyə ithaf etdiyi qəzəldən
misallar gətirir.
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Vüqar Əhməd monoqrafiyada Xiyabani irsinin geniş
tədqiqinə ehtiyac olduğunu önə çəkərək yazır: “Ş.M.Xiyabaninin keçdiyi mübarizə yolu siyasi, elmi, bədii və jurnalistik
irsi zəngin və çoxşaxəlidir. Bu irsin geniş tədqiqinə ehtiyac var.
Biz inanırıq ki, bu sahədə boşluq gələcəkdə tarixçi və ədəbiyyatşünaslarımız tərəfindən doldurulacaq. Ş.M.Xiyabaninin
əsərləri toplanıb nəşr olunacaq. Ümumiyyətlə, deyə bilərik ki,
Xiyabaninin ictimai, siyasi və fəlsəfi görüşü layiqincə öyrənilməmiş və tədqiq edilməmişdir. Azərbaycanın fəxri olan bu
böyük şəxsiyyət haqqında əhatəli, geniş və ətraflı kitablar, monoqrafiyalar yazılmasına ehtiyac var”. (7, 29)
Xiyabaninin ədəbi fəaliyyətinin başlıca qayəsini daxili istibdada və xarici müstəmləkəçilərə qarşı mübarizə, müstəqillik
ideyaları, hüriyyətə yetmək arzusu, iqtisadi yüksəliş və digər
vacib məsələlər təşkil edirdi. Xiyabani həmişə xalqın arasında
idi. Xalqın dərdini-sərini yaxşı bilirdi. Cənubi Azərbaycanda
xalqın azadlığı və istiqlaliyyəti uğrunda gedən mübarizəyə
başçılıq edirdi. Əlində mübariz qələm olan Xiyabani ictimaisiyasi baxışlarını publisistik dövrünü, hadisələri yazılarında
ortaya qoyur, bir filosof kimi təhlil edirdi. Bütün bu amillərə
əsərdə yer ayıran Vüqar Əhməd yazır:
“O, Güney Azərbaycan milliyətçi hərəkatının lideri olmaqdan əlavə, həm də Azərbaycanın ən görkəmli publisistlərindən
biri sayılır. Onun düşüncəsinin mərkəzində “Təcəddüd”
(müasirləşmə) məfhumu dayanırdı. O, hətta üsyanın həyata
keçirilməsini nəzəri cəhətdən işləyib hazırladığı “Tərəddüd”
məsləki əsasında təşkil etmişdi “Təcəddüd” yenilikçi məsləki
imperializm ağalığına, şah hakimiyyətinin zülmünə, feodal geriliyi və istibdad qalıqlarına, ictimai ədalətsizliyə qarşı üsyan edən
siyasi və demokratik azadlıqlar, həqiqi xalq hakimiyyəti və s.
kimi inqilabi tələblər irəli sürən, nəhayət, Güney Azərbaycanın
milli hüquqları uğrunda mübarizə aparan bir əqidə, siyasi-nəzəri
bir cərəyan idi. Bu cərəyan siyasi mübarizədə nə sağ, nə də sol
olmayan, Xiyabaninin dəfələrlə təkrar etdiyi “Qara xətt” götürən
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radikal xırda burjua platforması idi. Həmin cərəyan iri burjuaziya və torpaq əsilzadələrindən başqa bütün sinif və təbəqələri
vahid bir cəbhədə birləşdirmək imkanı verən və o vaxt üçün
məqbul sayılan düzgün hərəkət xətti idi”. (7, 54)
Xiyabaninin ən böyük amallarından biri Güney Azərbaycanda qadınların ictimai həyatda fəal iştirakı məsələsi idi.
Məhz Xiyabaninin qələmə aldığı (“Dünyanın məhşur qadınları”, “Dünya qadınlarının tərəqqisi”, “Bizim qadınlarımız”,
“Sabahkı analarımız” və s.) məqalələrdə və nitqlərində aydın
hiss olunurdu. Təbrizdə baş verən üsyan zamanında Xiyabaninin ideyası və təşəbbüsü ilə pulsuz qız məktəbinin yaranması
qadınların maariflənməsi yolunda atılan ilk addımlardan biri
oldu. Xiyabaninin məqalələri adətən “Təcəddüd” qəzetində
dərc olunurdu. 1917-ci ildən faəliyyətə başlayan “Təcəddüd”
qəzeti Güney Azərbaycanda ictimai fikrin inkşafında mühüm
rol oynayırdı. Vüqar Əhməd Xiyabaninin məqalələrinə
münasibət bildirərkən yazır: “Xiyabani siyasi mübarizənin
məqsəd və amalı haqqında “Təcəddüd”ün səhifələrində dərin
və bariz məqalələr yazırdı. 24-cü səhifədə Xiyabani tərəfindən
yazılmış “Azərbaycan” adlı məqalə diqqəti xüsusilə cəlb edir.
O, bu məqaləsində Azərbaycanın müqəddəratı, azadlığı,
istiqlaliyyət və milli varlığı məsələsini fəlsəfi baxışlarla
vermişdir. Ümumiyyətlə, hər cümləsində dərinliklərə varan
Xiyabani heç vaxt boş-boşuna söz işlətməmiş, dahi şairimiz
Nizami Gəncəvinin təbirincə desək, hər sözü az, daha xoş və
yerində işlətmişdir. Xiyabani bu məqalədə öz ürək sözlərini
belə ifadə edir”. “Azərbaycan! Bəhanə axtaran özgələr və kinküdurətli özününkülər qarşısında vurdu, vuruldu, öldü,
öldürüldü. Həyatın çətinliklər və çəkçevirləri içərisində inqilab
və təkamül yolunu keçib yaşadı. Ucdan tutma qırğınlar, soyğunlar, zülm və işgəncələr Azərbaycandakı istiqlaliyyət hərəkatını və azadlıq tələblərini məhv edə bilməyəcəkdir”. (7, 57)
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Xiyabani və Din
Şeyx Məhəmməd Xiyabani gənc yaşlarında ilahiyyat təhsilini və elmini mükəmməl şəkildə mənimsəyərək müctəhid
dərəcəsinə-yəni ali-elmi zirvəyə yüksəlmişdir. Ş.M.Xiyabani
həmişə müqəddəs Qurani-Kərimə səcdə etmiş, bu ulu kitabdan
faydalanmışdır. Vüqar Əhməd yazır: “Xiyabani çıxışlarının
birində deyirdi ki, Allah-təalanın İslamın bizim üçün istədiyini
yenidən əldə etmək, müasir dünyada yeni mədəniyyət yaratmaq, ya heç olmasa istər-istəməz meydana gələcək bir mədəniyyətin yaranmasında fəal iştirak etməkdə öz layiqli borcunu
yerinə yetirmək üçün biz müsəlmanların iki əsas işdə səy
göstərməsi zəruridir: bunlardan biri ağıl və təfəkkür, digəri isə
səbat və həmrəylikdir. Bu iki qiymətli gövhəri əldə etmək
üçünsə müqəddəs Qurani-Kərimdən faydalanmaqdan daha
qənaətbəxş bir iş ola bilərmi? Quran kimi hansı bir kitabda
varlıqda, dünyada elmə, səbrə, təfəkkürə və tədbirə, millətlərin,
xalqların taleyindən nəsihətamiz məsələlərə bu qədər diqqət
verilmişdir? Bütün irqi, milli, dil və hətta məzhəb ixtilaflarının
mövcud olmasına baxmayaraq, Quran bizim vəhdət amilimiz,
bizi bir-birimizə bağlayan ən möhkəm kəndirimiz-vasitəmizdir.
Əgər onun qədrini bilsək, bir tərəfdən durğunluqdan və adətpərəstlikdən, digər tərəfdən başqalarının qarşısında özümüzü
itirməkdən uzaq olsaq, ağılla ona müraciət etsək, bugünkü həyatımızı və gələcəyimizin üfüqlərini onun nuru ilə işıqlandıra
bilərik”. (7, 67)
Monoqrafiyada müəllif Ş.M.Xiyabaninin çıxışlarına yüksək
fəhm, ən əsası isə natiqlik bacarığına malik olan şəxsiyyət kimi
qiymət verir: “Xiyabani siyasi və ictimai xadim, eyni zamanda
peşəkar bir publisist olmaqla yanaşı yüksək səviyyəli bir natiqdir. Onun hər bir kəlməsində insan psixologiyasına nüfuz edə
biləcək təlqin vardır. Xiyabani eyni zamanda olduqca nikbindir
və xalqıda daim nikbin olmağa səsləyir. Bir çoxlarına bəllidir
ki, İslam aləmində şəhid olmaq olduqca böyük şərəf sayılır və
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şəhidlərin sorğu sualsız behiştə getdikləri də hamıya məlumdur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, şəhid sözü ancaq
müsəlmanlara aiddir. Hansısa bir dinsizi və yaxud müsəlman
olmayan bir kimsəni şəhid hesab eləmək küfrdür. Şəhidlərə
yüksək qiymət verən Xiyabani, şəhidliyin nə qədər müqəddəs
bir iş olmağını dilə gətirərək, valideynlərə, xüsusilə də analara
övladlarını, şəhid və yaxud qazi olmaq ruhunda tərbiyə etməyi
tövsiyə edir”. (7, 81)
Xiyabaninin ən başlıca məsləklərindən biri istiqlaliyyət
olduğunu qeyd edən Vüqar Əhməd yazır: “İstiqlaliyyət Xiyabaninin ən öndə gələn prinsipidir. Fəqət milli mübarizə adını
verdiyimiz böyük hadisə, hər şeydən əvvəl bu prinsipin
gerçəkləşməsi üçün həyata keçirilmiş, müvəqqəti olsa da
müvəfəqiyyət qazanmışdır. Çünki əsas olan, istiqlaliyyətinə
qəsd edilən Azərbaycan xalqının heysiyyətli və şərəfli bir
millət kimi yaşaması idi: bu əsas da ancaq xalqın azadlıq və
istiqlaliyyətə sahib olması ilə təmin ola bilərdi. Xalqı öz
müqəddəratına hakim etmək, əsası Xiyabaninin istiqlaliyyət
prinsipi ilə ayrılmaz vəhdət təşkil edən ikinci böyük prinsipdir.
Bu prinsipə görə xalqın müqəddəratı, qeyd-şərtsiz onun özünə
məxsus olmalıdır. Heç bir məna, heç bir şəkil və heç bir vəhclə
şəriklik qəbul edə bilməz. Bu iradənin bütün millət fərdlərinin
arzularının, əməllərinin birləşməsindən ibarət olmasına görədir
ki, cəmiyyət içində hər cür qüvvə bu iradədən yaranar: ancaq
bu iradəyə uyğunlaşmaq surətiylə yaşaya bilər. Xiyabani
anlayışına görə, xalqın iradə və əməlinə tabe olmayanların taleyi acıdır, məhv olmaq dərəcəsindədir”. (7, 90)
Monoqrafiya geniş elmi ictimaiyyətin müzakirəsinə verildikdən sonra alimlərimiz əsər barədə kitab və mətbuat səhifələrində məqalələrlə çıxış etmişlər. Ədəbiyyatımızın yorulmaz
tədqiqatçısı və təbliğatçısı, 70-dən artıq kitabın müəlifi, ciddi
alimimiz Sona Xəyal görkəmli ədəbiyyatşünas Bəxtiyar Məmmədzadənin əziz xatirəsinə ithaf etdiyi “Yaddaşlarda yaşayacaq” əsərinə (“Kredo” qəzeti, 17.04.10) Vüqar Əhmədin
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kitabı haqqında “Şeyx Məhəmməd Xiyabani” adlı məqaləsini
daxil edib. Sona xanım əsərin əsas məziyyətlərini təhlil etmiş,
yüksək səviyyədə monoqrafiya yazmış, müəllifin çəkdiyi
zəhmətə dəyər vermişdir.
“Xiyabaninin “Azərbaycan və Azərbaycanın demokratik
qüvvələri” əsəri vaxtilə İsmayıl Şəms tərəfindən fars dilindən
tərcümə edilmiş, Balaş Azəroğlunun və İsmayıl Cəfərpurun
redaktorluğu ilə nəşrə hazırlanmışdır. Vüqar Əhməd həmin
əsəri ərəb qrafikalı əlifbadan transliterasiya edərək, kitaba daxil
etmişdir.
Vüqar Əhmədin uzun illərin, ağır zəhmətin bəhrəsi olan bu
kitabı xalqımızın mütəfəkkir oğlu, görkəmli siyasətçi,
ilahiyyatçı, ədib Xiyabaninin həyat və yaradıcılığını, eyni zamanda Cənubi Azərbaycanda gedən milli –azadlıq hərəkatını
öyrənmək baxımından dəyərli vəsaitdir”. (8, 64-65)
Monoqrafiya barədə ikinci məqaləni filologiya üzrə fəlsəfə
doktoru, tanınmış şair, dilçi alim Sərdar Zeynal qələmə alaraq
“Hürriyyət” qəzetinin 2010-cu il 1-4 fevral tarixli sayında dərc
etdirmişdir. Məqaləyə “Şeyx Məhəmməd Xiyabani Bakıda”
adını verən Sərdar Zeynal yazır:
“Professor Vüqar Əhmədin Cənubi Azərbaycan xalqının öz
azadlığı uğrunda apardığı mübarizəyə bir lider kimi başçılıq
etmiş Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin həyat və yaradıcılığına
həsr etdiyi bu monoqrafiyanın nəşri əslində, gecikmiş bir işdir.
Cənubi Azərbaycanda baş verən azadlıq hərəkatları və bu
hərəkatlara başçılıq edən igid Azəbaycan övladları haqqında
elmi və tarixi əsərlər elə Azərbaycanın öz müstəqilliyini bərpa
etdiyi illərdən yazılıb nəşr edilməli idi. Bu cür əsərlərin
yaranması, elə başa düşürəm ki, Şimali Azərbaycanda bütöv
Azərbaycanın ayrılmaz bir parçası olan Dağlıq Qarabağın
işğaldan azad olunmasında böyük əhəmiyyət kəsb edəcək, yol
göstərən bir mayaka çevriləcək və bugünkü gənc nəslin hərbivətənpərvərlik tərbiyəsinin inkşafında müstəsna əhəmiyyətə
malik olacaqdır”. (9)
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Vüqar Əhməd AMEA Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq
İnstitutunda Şeyx Məhəmməd Xiyabani hərəkatının 90 illiyinə
həsr olunmuş Beynəlxalq konfransda “Xiyabaninin dini-fəlsəfi
görüşləri” mövzusunda geniş məruzə ilə çıxış etmişdir. Məruzə
İnstitutun direktoru, professor, millət vəkili Gövhər Baxşəliyeva və konfrans iştirakçıları tərəfindən hərarətlə və sürəkli
alqışlarla qarşılanmışdır. Həmin məruzə AMEA Z.Bünyadov
adına Şərqşünaslıq İnstitutunun tərəfindən “Xiyabani-90” konfrans materialları məqalələr toplusunda dərc olunmuşdur.
VÜQAR ƏHMƏD VƏ CƏNUB MƏTBUATI
C) Ədəbiyyat nəzəriyyəsi və uşaq ədəbiyyatı məsələləri
Vüqar Əhmədin elmi nəzəri fəaliyyətinin tərkib hissəsi kimi
Artıq neçə illərdir ki, Azərbaycan elminin ayrılmaz tərkib
hissəsi sayılan ədəbiyyatşünaslığımızda sanbalı çəkisi olan,
filologiya elmləri doktoru, professor Vüqar Əhmədin adını
xüsusi vurğulamaq lazımdır. Kimdir Vüqar Əhməd? Ilk növbədə alim, ədəbiyyatşünas, tənqidçi, şair, jurnalist, publisist,
musiqi tənqidçisi. Bütün bu epitetlərə yüksəlmək üçün Vüqar
Əhməd 30 ilə yaxın ləyaqətli ömür sərf edib. Bu çətin enişliyoxuşlu yolda onun bir məqsədi bir vəzifəsi olub. Azərbaycan
elminə,ədəbiyyatına, mədəniyyətinə, incəsənətinə, musiqisinə,
mətbuatına xidmət göstərmək.
Otuz ildə otuz kitab araya-ərsəyə gətirib dəyərli qələm
sahibi Vüqar Əhməd. Yuxarıda qeyd olunan sahələrdən nə yazıbsa, hamısında cəsarətlə demək olar ki, uğur əldə edib.
Həmişə qələminə, sözünə, intelllektinə zəngin dünyagörüşünə,
dərin zəkasına alimlik bacarığına arxalanıb. Böyük bir elm
ocağının görmədiyi işləri Vüqar Əhməd tək başına hasil edə
bilib. Hələ Azərbaycan Pedaqoji İnistitutunun tələbəsi olarkən
tez-tez elmi konfranslarda, ədəbi-bədii məclislərdə etdiyi çıxışlar, söylədiyi fikirlər təhsil ocağının müəllimlərinin diqqə121
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tini cəlb edirdi. Vüqar inistitutu fərqlənmə diplomu ilə bitirir.
Yüksək elmi cəhətdən qələmə aldığı; “Elçinin sənətkar
mövqeyi və bədii qəhrəmanları” adlı diplom işini uğurla
müdafiə edir. Vüqar yazır;
“Elçin müasir nəsrimizin görkəmli nümayəndələrindən biri
kimi cəmiyyətimizin inkşafına öz müəllif mövqeyindən yanaşır
və elə bu nöqteyi-nəzərdən də vaxtaşırı nəsrin müxtəlif
janrlarına müraciət edir.
Məlumdur ki, roman və povest ədəbiyyatın elə janrlarıdır ki,
bir sıra keyfiyyətlərinə görə yaradıcılarımızın mövqeyini
müasir dünya ədəbiyyatı prosesində ifadə edə bilər. Sənətkarın
mövqeyi hər bir əsərin ideya isiqamətini müəyyənləşdirir. Yəni
elə bir əsər tapmaq olmaz ki, orada bir mövqe aşkarlanmasın.
Sənətkar mövqeyi əslində ədəbiyyatşünaslıqda həll edilmiş
məsələdir, lakin ədəbiyyatımızın hər bir mərhələsində zəruri bir
problem kimi bütün şərhinə daima ehtiyac duyulmuşdur.
Elçin öz qəhrəmanlarını çox gözəl tanıyır. O, bizə deyə bilər
ki, Baladadaşın ürəyini ağrıdan hansı hisslərdir, dəllal Zübeydə
bu gün bazarda neçə süpürgə satmış və iyirmi il bundan qabaq
Şirinbacı ilə nə barədə söhbət etmişdir. Məsməxanım gecə
vaxtı gilavar əsdikdə dənizlə nə danışır. Bunlar insanın qəlbini
o qədər həyacalandırır ki, bu reallıq bir növ Elçinin ecazkar
nağıl aləmi ilə birləşir”. (10, 52-53)
Vüqar elm aləminə tənqidçi kimi gəlib. İnstitutu bitirən gənc
mütəxəssis təyinatla 1984-87-ci illərdə Şamaxı rayonu Dərəkənd kəndində dil-ədəbiyyat müəllimi kimi pedaqoji fəaliyyətlə
məşğul olur. Amma bir an belə alim olmaq, həyatını elmə sərf
etmək istəyi bitib-tükənmir. 1986-cı ildə sənədlərini APİ-nin
qiyabi aspiranturasına verib daxil olur. O illəri Vüqar Əhməd
müəllifi olduğu “Qarabağ Yuxusu və yaxud Yuxuda Qələbə”
(avtobioqrafik roman) kitabında belə xatırlayır: “Imtahanları
verib aspiranturaya qəbul oldum. Əvvəlcə mənə Qafur Rəşaddan mövzu verdilər. Tez bir zamanda mövzunu işləyib
qurtardım. Mövzunu təsdiq eləmədilər. Professor Xeyrulla
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Məmmədov elmi rəhbərim idi. Rəhmətlik mənə dedi ki, heç
narahat olma. Qafur Rəşadı sən işləməsən, heç kim işləməyəcək. Təzə mövzu verdi mənə, ədəbi əlaqələrdən. Akademiyada mövzunu yenə təsdiq eləmədilər. Yadımdadır tapşırılanların mövzusu şırıppıltıyla keçdi. Amma onlar böyük
adamların uşaqları idi, heç təsdiqə də gəlmədilər. Indi onlar
polisdə, gömrükdə işləyirlər. Xeyrulla müəllimlə gəldik
koordinasiyanın katibi Teymur Əhmədovun yanına. Dedi, bala,
narahat olma, mən sənə təsdiq kağızı verərəm. Monoqrafiyana
da belə ad verirəm: “Rus uşaq ədəbiyyatı və Azərbayan”. Elə
bu adla çap elətdirdim. Xeyrulla müəllimin APİ-dəki düşmənləri məni düz iki il müdafiəyə buraxmadılar. Amma gücləri
çatmadı, nəhayət ki, uğurla müdafiə elədim. Diplomumu da
Moskvadan aldım. Şuranın sədri mərhum professor Afad Qurbanov idi. Rəhmətlik Qulu Xəlilli haqqımda çox yaxşı danışdı.
Dedi bu oğlan cəsarətlidir. Elə bil mənim cavanlığımdır” (11,
168). (Vüqar Əhmədin namizədlik işinin mövzusu “ Azərbaycan-rus ədəbi əlaqələri tarixindən: Uşaq ədəbiyyatı materialları əsasında. 1901-1920). Əhmədov Vüqar Mıkayıl oğlu.
Elmi rəhbər: Xeyrulla Məmmədov, opponentlər: Əflatun
Saraclı (Məmmədov), Mətləb Nağıyev.
Ilk elmi yazısı isə 1987 ci ildə işıq üzü görür. Müqaləyə Vüqar Filologiya elmləri doktoru, professor Xeyrulla Məmmədov
“Yazıçı” nəşriyyatında çap edilmiş “Əkinçi”dən “Molla
Nəsrəddin”ə qədər monoqrafiyasının adını verir. Vüqar professor Xeyrula Məmmədovun kitabına yüksək qiymət verir: “Filologiya elmləri doktoru, professor Xeyrulla Məmmədovun yenicə çapdan çıxmış monoqrafiyası belə adlanır. “Yazıçı”
nəşriyyatında işıq üzü görmüş bu kitabın redaktoru Azərbaycan
EA-nın müxbir üzvü Əziz Mirəhmədov, rəyçi Azərbaycan EAnın müxbir üzvü Bəkir Nəbiyevdir”.
Azərbaycan ədəbiyyatının mürəkkəb bir mərhələsinə XIX
əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində (1880-1905) maarifçi-realist
ədəbi hərəkatın tədqiqinə həsr olunmuş monoqrafiyada diqqəti
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cəlb edən əsas cəhətlərdən biri alimin şablonluqdan qaçması,
ənənədən fərqli olaraq mövzuya, onun təhlilinə müstəqil, orijinal anaşma meyarıdırsa, digəri, faktların və müddəaların
güclü ümumiləşdirməsidir. Milli maarifçilik və onun bədii
ədəbiyyata təsiri maarifçi realizmin spesifikası, Axundvdan
sonra Azərbaycan ədəbiyyatının yüksəliş yolu və s. təsdiqini
məsələlər haqqında ətraflı məlumat verən professor Xeyrulla
Məmmədovun irəli sürdüyü fikirlər, elm təsdiqini isbat edən
konkret nəticələr özünün orijinallığı, elmi tutumu, müasir metodoloji səviyyəsi ilə diqqəti cəlb edir”. (10, 24)
Vüqar Əhmədin elmi yaradıcılığında dəyərli ziyalı, redaktor,
coğrafiyaşünas Qafur Rəşad Mirzəzadənin fəaliyyətinə həsr
etdiyi “Ayineyi-millət” kitabı xüsusi önəm daşıyır. Hələ 1992ci ildə “Maarif” nəşriyyatında dərc edilən kitaba qədər Qafur
Rəşad irsi alimlərimiz tərəfindən tədqiq olunmamışdı. İlk dəfə
olaraq məhz Vüqar Əhməd alimlik cəsarəti göstərərək Qafur
Rəşad Mirzəzadəni xalqımıza tanıtdırdı: “Əsrimizin əvvəllərində meydana gəlmiş milli hərəkatlar sosial həyatın bütün
sahələrində böyük canlanmaya səbəb oldu. O zamankı ictimai
hadisələri tədqiq edərkən belə bir qənaətə gəlmək olur ki, xalqı
milli dirçəliş hərəkatına qoşmaq üçün qabaqcıl ziyalıların hər
biri imkan daxilində müəyyən faydalı iş görmüşdür. Vətənə və
xalqa xidməti həyatının amalı sayan ziyalılardan biri də Qafur
Rəşad Mirzəzadə olmuşdur. Ictimai fəaliyyətə birinci rus
inqilabından sonra gələn və qısa müddətdə özünü geniş erudisiyaya malik ictimai xadim kimi tanıdan Qafur Rəşadın publisistik məqalələri, coğrafiyaya, riyaziyyat və ana dilinin
tədrisinə dair dərslikləri, xüsusilə də uzun ömürlü uşaq jurnalı
“Məktəb”in nəşri sahəsindəki böyük xidmətləri XX əsr
Azərbaycan ədəbi və elmi ictimaiyyətinin diqqətini cəlb etmişdir... Bütün şüurlu fəaliyyəti dövründə Azərbaycan xalqının
mədəni tərəqqisinə yardım göstərmək əzmilə çalışan görkəmli
ziyalı 1908-ci ildə çap etdirdiyi ilk publisistik əsəri “Ayineyimillət” də xalqımızın həyatının zəruri problemlərinə toxunmuş,
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milli məktəblərin çoxaldılması, oğlan və qızların elmə cəlb
edilməsi kimi vacib məsələlərdən bəhs etmiş, mətbuatın geniş
yayılması ideyasını irəli sürmüşdür. “Ayineyi-millət”:
“Düşmən bir olsa dəfi
asandır eyləmək,
Vay o zaman ki, yüz qoya hər
biri kənardan”
misraları ilə başlanır və əvvəldən axıradək cəhalətə, nadanlığa
qarşı mübarizənin zəruriliyini təbliğ edir”. (10, 15-16)
Kitabı təhlil edən şair Ağasəfa “Ayineyi- millət” məqaləsində yazır:
“Bütün ömrünü, həyatını, qüvvə və bacarığını xalqın,
millətin maariflənməsi, oyanışına, ağ günə, işığa çıxmasına sərf
edən, gecə-gündüz qələm çalan, millətlər içində millətini uca
görmək istəyən, xalqın içində xalqa çıraq tutanlardan biri olan
Qafur Rəşad Mirzəzadənin (1884-1943) kiçik həcmli, lakin
dərin və geniş məzmunlu “Ayineyi-millət” (“Oyanız, qardaşlar”!) kitabı ilk dəfə 1908-ci ildə nəşr edilmişdir. Bu əsər
vətənpərvər, millətsevər bir gəncin, bir işıqlı təfəkkür sahibinin
ürək yanğısı, könül harayıdır. Əsərin müasirliyini, bu günlərimizlə səslənişi, həmahəngliyini duymuş, onu əski-ərəb
əlifbasından kiril əlifbasına çevirib, “Maarif” nəşriyyatı vəsaiti
hesabına oxuculara təqdim etmiş filologiya elmləri namizədi
Vüqar Əhməd xeyirxah, dəyərli iş görmüşdür. Tərtibçi kitabın
ön sözündə Qafur Rəşad Mirzəzadə haqqında müasirlərimizə
elmi məlumat vermiş, ədibin həyat və yaradıcılığının, ictimai
fəaliyyətinin mühüm cəhətlərini işıqlandırılmış, açıqlamışdır...
Müəllif diqqəti ona cəlb etməyi vacib sayır ki, islam dinini, islam mədəniyyətini zərərli sayan əcnəbilərin bu dindən
xəbərləri yoxdur. Onların nəzərini bu dinin müsbət tərəflərinə
cəlb etmək lazımdır. Onların fikirləri qərəzlidir. “Onların bəzi
səyi islamın gözü açılmağından çox qorxur. Zənn edirlər ki,
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islam tərəqqi edib qüvvət tapsa, onlara ziyandır. Bu səbəbə islam mətbuatında bir ittihad ləfzi gördükdə “qoymayaq, panislamizm əmələ gəlir “ deyə, bağırırlar”. (12, 92-194)
1992-ci ildə Vüqar Əhmədin “Bilik” nəşriyyatında “Rus
uşaq ədəbiyyatı və Azərbaycan” mövzusunda namizədlik işinin
monoqrafiya şəklində çap olundu. XX əsrin 90-cı illərində
qələmə alınan iri həmcli əsər müstəqil ədəbiyyatşünaslığımızda
böyük hadisə kimi qəbul edildi. Vüqarın elmi rəhbəri filologiya
elmləri doktoru, professor unudulmaz insan, sağlığında alimlik
zirvəsini fəth edən Xeyrulla Məmmədov monoqrafiyaya
yüksək qiymət vermişdi:
“Vüqar Əhmədin namizədlik dissertasiyanın elmi rəhbəri
olmuşam, tədqiqat işinə qarşı çox məsuliyyətlə yanaşaraq monumental tədqiqat işi aparıb. Tədqiqat üzrə işləri zaman olduqca dəyərli nəticələr əldə edib. Gənc olmasına baxmayaraq öz
tədqiqat işi ilə elmimizə layiqli töhfələr bəxş edib. Bir də onu
qeyd edim ki, V.Əhməd sözdən lazımınca və dəyərincə istifadə
etmək qüdrətinə malikdir. Vüqarın hər bir uğuruna sevinirəm
və onun uğurlarını görəndə ustadı kimi fəxr edir, öyünürəm.
Sevinirəm ki, yetişdirməm həm poeziya sahəsində, həm də
ədəbiyyatşünaslıq elmində nailiyyət əldə edib.
Nəğməkar şair kimi mahnıları dillər əzbəridir. “Pişəvəri”
kimi tarixi bir əsərin müəllifidir.
Vüqara uğurlar arzulayıram!” (3, 10)
Əsər alimlərimiz tərəfindən ədəbi əlaqələrin yaxınlaşmasında körpü olacağı, xüsusi əhəmiyyət kəsb edəcəyini rəylərində vurğuladılar. Bu mənada professor Buludxan Xəlilovun “
Yeni Dünya” qəzetinin 1 dekabr 1993-cü il sayında kitab
barədə dərc etdirdiyi yazıda oxuyuruq:
“Monoqrafiya iki fəsildən ibarətdir. I fəsildə “XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan-rus ədəbi əlaqələri tarixinə nəzər salınır
– A.Bakıxanov, İ.Qutqaşınlı, M.F.Axundov kimi sənətkarların
yaratdıqları ənənə qiymətləndirilir. XIX əsrin 70-ci illərindən
rus ədəbiyyatına olan meylin səbəbləri açıqlanır. Peşəkar
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tərcüməçilərin (F.Köçərli, S.M.Qənizadə, R.Əfəndiyev,
S.Vəlibəyov və başqaları) xidməti sahəsində İ.A.Krılov,
A.S.Puşkin, M.Y.Lermontov, M.A.Nekrasov, L.N.Tolstoy və s.
sənətkarlardan Azərbaycan dilinə çevrilmiş nümunələrin “Rusmüsəlman məktəblərində tədris olunması ehtiyacdan yaranmış
zərurət kimi izah olunur. Uşaq ədəbiyyatı uğrunda mübarizədə
siyasi məfkurə baxımından fərqlənən C.Məmmədquluzadə,
M.Ə.Sabir, Ə.Hüseynzadə, S.M.Qənizadə, R.Əfəndiyev və
başqalarının eyni dərəcədə narahatlığı uşaq tərbiyəsi sahəsində
ziyalı xidməti kimi mənalanır”. (2, 196)
Bütövlükdə Vüqar Əhmədin ədəbiyyatşünaslıq faəliyyətinə
nəzər yetirdikdə aydınca duyulur ki, tədqiqatçı bu sahənin
inkşafında qlobal işlər görüb. Neçə-neçə kitabları, ədəbi məqalələri nəşr olunub. Bu baxımdan onun ədəbiyyatşünaslıq fəaliyyəti alimlərimizin nəzər-diqqətindən yayınmayıb. Vüqar
Əhmədin “Söz, musiqi, bir də mən..” kitabına akademik Vasim
Məmmədəliyev “Vüqar Əhmədin ədəbiyyatşünas alim, musiqi
tədqiqatçısı çoxşaxəli yaradıcılığına baxış” adlı ön sözdə oxuyuruq: “M.C.Pişəvərinin həyatı, mühiti, yaradıcılığı ilə bağlı
monumental tədqiqatı ilə ədəbiyyatşünaslığımıza öz inamlı
imzasını atan və gənc bir tədqiqatçı-alim kimi özünü təsdiq
edən Vüqar Əhməd təkcə nəğməkar şair deyil, həm də istedadlı
ədəbiyyatşünas alim, musiqi tədqiqatçısı kimi çoxşaxəli yaradıcılığı ilə ədəbiyyatsevər, musiqi duyumlu ədəbi ictimaiyyətin
diqqətini özünə cəlb edə bilmişdir.
Vüqar Əhmədin bir ədəbiyyatşünas alim, musiqi tədqiqatçısı
kimi yaradıcılığının məhsulu olan “Söz, musiqi, bir də mən...”
adlı kitabı tədqiqatçı alimin müxtəlif illərdə qələmə aldığı
məqalələrin toplusudur. Kitab 7 bölmədən ibarətdir”. (2-3)
Vüqar Əhmədin elmi yaradıcılığında ədəbiyyatşünaslıq əsas
tərkib hissəsi təşkil edir desək qətiyyən yanılmarıq. Belə ki,
ədəbiyyatşünaslığımıza dair bəxş etdiyi “Ədəbiyyatşünaslıq”
(filologiya fakültəsinin tələbələri üçün dərslik) kitabı (13)
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Cəsarətlə demək lazımdır ki, bu
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günə qədər ədəbiyyatşünaslığa yazılmış kitablar və dərsliklər
arasında Vüqar Əhmədin fundamental əsəri xüsusi yer tutur.
Əsərin dəyərini pedaqoji elmlər namizədi Nazilə Abdullazadə
önə çəkərək yazır: “Filologiya elmləri doktoru, professor, söz
sərrafı Vüqar Əhmədin gərgin tədqiqatçılıq axtarışlarının
məhsulu olan “Ədəbiyyatşünaslıq” əsəri bu mənada çağdaş
ədəbiyyat tariximizdə vəsait kimi gənc alim və tədqiqatçılara,
ədəbiyyatsevərlərə, ali məktəb tələbələrinə əvəzsiz töhfədir.
Vəsaitin elmi dəyəri, hər şeydən əvvəl, onun müasirliklə köklənməsində, özünəqədərki tədqiqatlardan orijinallığı ilə seçilməsindədir. Vüqar Əhməd ədəbi-nəzəri məsələlərin tədqiqi
tarixinə dialektik səpkidə yanaşmış, gəldiyi nəticələri faktlarla
əsaslandırmış, bədii nümunələrin seçiminə xüsusi diqqət yetirmişdir. O, yeri gəldikcə, əsrlər boyu hökmünü saxlayan təriflərlə kifayətlənməmiş, öz mülahizələrini irəli sürərək sənətin
doğruçuluğa xidmət etməli olduğunu bir daha sübuta
yetirmişdir”. (13, 3)
Kitabın başlıca qayəsi ondan ibarətdir ki, tədqiqatçı fikirlərini, mülahizələrini tam şəkildə cəm halda sistemləşdirərək
ortaya qoya bilmişdir. Alimin dili lirizmə, düşüncələrə, duyğulara köklənir. Bizə elə gəlir ki, həssaslıq Vüqar Əhməd
yaradıcılığının başlıca cəhətlərindəndir. Onun həyata həssas
münasibəti olduqca səmimidir, ürəkaçandır. Əsərin müqəddiməsi yəhudi əsilli macar şərqşünası Vamberinin: “Millətləri
mühafizə edən qalalar, istehkamlar deyil, zəngin insan ilə
zəngin ədəbiyyatdır” ölməz fikirləri ilə açılır. (13, 5) Bu böyük
fəlsəfi həqiqətdir. Hər bir insanı həyatda etdiyi əməllər ucaldır,
təmənnasız yaxşılıqlar, nəcibliklər ucaldır, bəzən də pisliklər
öz yolundan döndərir.
Yaxşı deyiblər “Həyat səhnə, insanlar aktyordur”. Bu mənada Vüqar Əhmədin insanlığı ilə sənətkarlığı onu bütövləşdirir.
Oxucuya daha da yaxınlaşdırır.
Ədəbiyyatşünaslıq əsərində ədəbiyyat və insan məfhumu
barədə Vüqar Əhmədin fikirləri diqqətəlayiqdir.
128

Âöãàð ßùìÿäèí éàðàäûúûëûã éîëó

“Ədəbiyyatın ən böyük əhəmiyyəti onun insanlarda bir qayə
və ideal doğurmasından ibarətdir. Əsrlərdən bəri dühaların
bədii fəhmin işığında yaratdığı nəfis əsərlər insanlığı yüksək
bir ideala, ülvi bir həqiqətə sövq etmişdir.
Sənətkarlar həyatda adi gözlərin görmədiyi, adi qafaların
düşünmədiyi bir çox həqiqətləri kəşf etmişlər. O, “rentgen”
şüası kimi hər şəxsin, hər fərdin ruhuna, qəlbinə girir, onun
işıqlı və qaranlıq cəhətlərini müayinə edərək bir fotoqraf kimi
rəsmini alır və olduğu kimi açıq-aydın bir surətdə göstərir.
Oxucular bu əsərlərdə öz ruhlarının, qəlblərinin yaxşı və pis
cəhətlərini görməklə özlərini islah etməyə çalışırlar ki, bu da
ədəbiyyatın çox böyük tərbiyəvi əhəmiyyətə malik olduğunu
anladır”. (13, 5-6)
Kitabda Vüqar Əhməd ədəbiyyatşünaslığın elmi əsaslarını
bölmələr üzrə təhlil edir. Müəllif “Ədəbiyyatşünaslığın şöbələri” adlanan bölmədə aşağıdakıları çözələyir: “Ədəbiyyatın
qanunauyğun inkşafı və spesifik xüsusiyyətlərindən bəhs edən
ədəbiyyaşünaslıq bədii əsərin elmi kontekstini, tipoloji
səpgisini, mövzu və problemlər kompleksini, ideya-bədii
səviyyəsini, əlvanlıq və zənginliyini, hər bir sənətkarın spesifik
bir fərdi əlavəsini, bədii ədanı, ədəbi-bədii fikrin inkşafını
müəyyənləşdirən, eyni zamanda qiymətləndirən, gənc ədəbiyyatçısını bütövlükdə ədəbi prosesi öyrənməyə və dərk etməyə
istiqamətləndirən olduqca geniş bir sahədir”. (13, 7)
Məlumdur ki, ədəbiyyatşünaslıq üç bölməyə ayrılır: Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbiyyat tarixi, ədəbi tənqid. Hər üç
bölmənin məramını, xüsusiyyətlərini, ədəbiyyat tarixini, ədəbi
tənqidin əsas mahiyyətini Vüqar Əhməd ədəbiyyatşünas kimi
dərin zəkayla, yüksək intellektlə, müdrikcəsinə aça bilmişdir.
Aristotel, Bualo, Xətib Təbrizi, F.B.Köçərli, İ.Kraçkovksi,
H.Araslı, M.S.Ordubadi və başqalarının elm dünyasına bəxş
etdikləri incilərin, əvəzsiz nümunələr yaradan qüdrətli ədəbi
şəxslərin xidmətlərini əhatəli şəkildə alimlik süzgəcindən
keçirərək yüksək qiymət verir.
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Kitabın başlıca mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Vüqar Əhməd
elmimizdə heç vaxt öyrənilməyən və tədqiqat obyektindən
müəyyən mənada kənarda qalan bəlağət elmi haqqında yenilikçi alim kimi çıxış etməsidir. Vüqar Əhməd bəlağət elminin
yaranmasının ta qədim dövrlərə yəni (e.ə IV-III əsrlər) təsadüf
etdiyini vurğulayaraq, yeni fikirlər irəli sürərək, apardığı
araşdırmalar nəticəsində yazır: “Ərəb-müsəlman mədəni mühitində antik ritorikadan faydalanan müəlliflər həmin sistemdən
qat-qat əhatəli və güclü olan bəlağət elmini yaratdılar. Əgər ilkin mərhələdə bəlağət Quranın ecazı- yəni füsunkarlığı məsələlərini öyrənirdisə, sonrakı inkişaf dövründə ədəbi tənqid,
bədii-estetik təfəkkür sistemi və poetik qəliblər haqqında geniş
bir təlim şəklində formalaşdı. Buradan ortaya belə bir sual çıxa
bilər ki, bəlağət elmi hansı səpkidə -ədəbiyyatşünaslıq, yoxsa
dilçilik baxımından bir elm kimi təsbit edilmişdir?
Bəlağət elminin ədəbiyyatşünaslıq və linqvistik cəhətləri
bir-birilə elə qarşılıqlı vəhdət təşkil edir ki, hətta klassiklər nə
qədər çalışmışdılarsa da bunların arasında dəqiq sərhəd qoya
bilməmişlər. Bəlağət – dil, ədəbiyyatşünaslıq və üslubiyyat
haqqında bir çox ümumi cəhətləri özündə birləşdirir”. (13, 49)
Bundan başqa əsərə daxil edilmiş bölmələrdə Vüqar Əhmədin bir ədəbiyyatşünas qismində apardığı elmi təhlillər diqqəti
xüsusilə cəlb edir. “Müasir ədəbiyyatda yeni bənd növləri”,
“Poema”, “Azərbaycan şeirində vəzn”, “Əruz vəzni”, “Sərbəst
vəzn”, “Lirika”, “Aşıq yaradıcılığı”, “Yeni ədəbiyyatda şeirin
janrları”, “Epik növ”, “Ədəbi metod və cərəyanlar”, “Ədəbiyyatda islam dininin rolu və mövqeyi” bölmələrində Vüqar
Əhmədin Azərbaycan şeirini, bədii nümunələri mükəmməl,
dərindən bilməsi daha çox səciyyəvi xarakter daşıyır. Gənc
yaşında zəngin daxili aləmi və elmi biliklərə malik olmaqla belə bir mötəbər mövzuya müraciət etmiş Vüqar Əhməd milli
ədəbiyyatşünaslığa yeniliklər gətirmişdir. Əsər çox qısa müddətdə alimlərizin, ziyalılarımızın diqqətini cəlb etdi. Onlar
yazılı, bəzən də şifahi şəkildə müəlliflə polemika edir, mətbuat130
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da öz fikirlərini bildirirdilər. “Azad Azərbaycan” qəzetinin (9
aprel 2008-ci il, №47) ci sayında “Ədəbiyyatşünaslığımıza yeni bir töfhə” məqaləsində tanınmış pedaqogika üzrə fəksəfə
doktoru Nazilə Abdullazadə və yazıçı-rejissor Ağalar İdrisoğlu
əsər barədə belə yazırlar. “Vüqar Əhmədin ədəbiyyatşünaslıq
əsəri ali və orta məktəb müəllimləri, tələbələri, şagirdlər və
geniş oxucu kütləsi üçün maraqlı bir əsərdir, oxunaqlı kitabdır”
(14). Onu da qeyd etmək lazımdır ki, akademik Vasim Məmmədəliyev kitabın elmi redaktorudur. Filologiya elmləri doktoru, AMİ-nin Azərbaycan dili, ədəbiyyatı və tədrisi metodikası
kafedrasının müdiri Fikrət Xalıqov, filologiya elmləri namizədi, MEA-nın Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun
“İran filologiyası” şöbəsinin baş elmi işçisi, mərhum yazıçımız
Əlibala Hacızadə, AMİ-nın Azərbaycan dili, ədəbiyyatı və
tədrisi metodikası kafedrasının baş müəllimi, pedaqoji elmlər
namizədi Nazilə Abdullazadə əsərə rəy vermişlər. AMEA-nın
Nizamı adına Ədəbiyyat İnstitutunda 27 may 2011-ci ildə
keçirilən “Azərbaycan Ədəbiyyat Nəzəriyyəsi elminin vəziyyəti və vəzifələri” müsavirəsində filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Rasim Nəbioğlu “Nəzəri-estetik fikrimiz” və Vüqar Əhmədin “Ədəbiyyatşünaslıq” kitabı haqqında geniş məruzə çıxış
etmişdir: (15, 57-66) «Vüqar Əhmədin yaradıcılıq yolu» monoqrafiyasının həmmüəllifi olan Rasim Nəbioğlunun həmin
məruzəsini olduğu kimi kitaba daxil edirik: “Tarixən fəlsəfənin
bətnində təşəkkül taparaq yaranmış dünya nəzəri-estetik və
ədəbi-elmi fikri antik dövrdən bu günə qədər keçdiyi mürəkkəb
inkişaf və təkamül mərhələlərində incəsənətin və bədii
yaradıcılığın daxili qanunauyğunluqlarını, mövzu, məzmun,
ideya keyfiyyətlərini, habelə növ, janr, forma, şəkil, dil, üslub
xüsusiyyətlərini, sənətdə gözəlliyi, həmçinin digər kateqoriya
və anlayışları təhlil və tədqiq etməklə, ümumiləşdirici qənaət,
mühakimə və hökmlər verməklə işləyib araşdırır.
İncəsənətin, bədii yaradıcılığın ən yüksək, ali növü olan
ədəbiyyat və ya söz sənəti özünün spesifik xüsusiyyətləri ilə
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ədəbiyyatşünaslıq adlanan elm sahəsini meydana gətirib doğurmuşdur. Miladdan öncə - antik dövrdən başlayaraq XX əsrin
birinci onilliyi daxil olmaqla əvvəllərinə qədərki bir zaman
ərzində gözəllik və incəsənət fəlsəfəsindən qidalanıb bəhrələnən Qərb-Şərq nəzəri-estetik və ədəbi-elmi düşüncə sahəsində
Zərdüşt (“Avesta”), Pifaqor, Sokrat, Platon, Aristotel, Horatsi,
Lukretsi Kar, Eliy Donat, Xəlil ibn Əhməd, Fərabi, İbn Sina,
İbn Qüteybə, Xətib Təbrizi, Nəsrəddin Tusi, Dante, Bokkaço,
Patritsi, Drayden, Bualo, Lessinq, Yum, Byörk, Vinkelman,
Kant, Herder, Houm, Baumqarten, Didro, Volter, Helvetsi,
Dyubo, Conson, Gete, Şiller, Şlegel qardaşları, Şellinq, Hegel,
Ralf Emerson, Belinski, Gertsen, Dobrolyubov, Pisarev, Lonqfello, Madzini, Çernışevski, Veselovski, T.Eliot, M.F.Axundzadə, Merinq, Orteqi-i-Qaset, İ.Ten, Sent-Byov, N.A.Berdyayev, Haydegger, A.Berqson, Hartman, Freyd, S.N.Bulqakov,
Zolya, Vyaçeslav İvanov, Plexanov, Brandes, K.Kautski,
F.Köçərli, Ə.Hüseynzadə və digər mütəfəkkir və nəzəriyyəçi
alimlər yazıb yaratmışlar və ya müəyyən dərəcədə fikirlər
söyləmişlər.
XIX əsrin əvvəllərindən - XX əsrin ilk iki onilliyinə qədər
Çar Rusiyası, daha sonra xalqımıza 23 aydan ibarət qısa
müddətli, lakin məzmunlu müstəqillik dövrü yaşatmış
Azərbaycan Xalq Gümhuriyyətindən sonrakı dövrdə - 1920-ci
ildən kommunist-sovet imperiyası tərkibində olarkən milli
mədəniyyətimiz, o cümlədən ədəbiyyatımız, incəsənətimiz,
nəzəri-estetik fikrimiz, ədəbiyyatşünaslığımız bir tərəfdən
ümummüsəlman Şərq özülündə, digər tərəfdən ateist-materialist şəraitdə və mühitdə bu və ya digər dərəcədə inkişaf edib
zənginləşdi. Keçmiş SSRİ, indiki MDB məkanında, habelə
xaricdə marksizm-leninzmdən irəli gələn müəyyən siyasiideoloji tendensiya ilə olsa da Maksim Qorki, A.V.Lunaçarski,
V.V.Vorovski, M.S.Ol-minski, Qramşi, Foks, Brext, Araqon və
b., həmin dövrdə və daha sonralar P.S.Koqan, Bartold,
Krımski, Kraçkovski, Konrad, Bertels, Fliştinski, Losev, Jir132
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munski, M.M.Baxtin, V.V.Vinoqradov, L.İ.Timofeyev,
C.B.Turayev, T.L.Abramoviç, Pospelov, Lifşits, Yuri Borev,
İ.V.Stebleva, Saqadeyev, B.Y.Şidfar, M.K.Həmrayev və b.
istər Şərq və Qərb estetik və ədəbi-elmi düşüncə tarixinin
öyrənilməsinə, istərsə də nəzəri-estetik fikrin özünə dəyərli
töhfələr verdilər. Bu dövrdə Yaxın Şərqdə və Azərbaycanda
Şəmsəddin Sami, Məhəmmədəli Tərbiyət, Məhəmməd Fuad
Köprülzadə, Əhməd Ağaoğlu, Abdulla Sur, Abdulla Şaiq, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Seyid Hüseyn (Kazımoğlu), İsmayıl
Hikmət, Əmin Abid və başqaları ədəbiyyatşünaslığı şərhçilik
və təzkirəçiliyin ibtidai səviyyəsindən elmi- nəzəri yüksəkliyə
qaldırmış sələflərinin yaradıcılığına istinadla ayrı-ayrılıqda
müsəlman - Şərq zəminində ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbiyyat
tarixi və ədəbi tənqid qollarının müstəqil təşəkkül və inkişafına
təkan verdilər.
Keçmiş sovet dövründə nəzəri-estetik fikir sahəsində və
ədəbiyyatşünaslıqda gedən inkişaf prosesləri, həmçinin baş
qaldıran bəzi mənfi hallar, o cümlədən proletkultçuluq, vulqar
sosiologizm, konfliktsizlik nəzəriyyəsi kimi bir sıra neqativ
hadisələr Azərbaycan ədəbi və elmi mühitinə də nüfuz etdi.
Bununla belə, XX əsrin 20-80-ci illərində milli əsaslı ədəbielmi və nəzəri-estetik düşüncə ilə yanaşı, mətnşünaslıq və
biblioqrafıya kimi əlavə köməkçi sahələr də Bəkir Çobanzadə,
Xəlil İbrahim, Əli Nazim, Mustafa Quliyev, Hənəfi Zeynallı,
Məmməd Arif, Məmməd Cəfər, Məmməd Kazım Ələkbərli,
Mehdi Hüseyn, Həmid Araslı, Mirzə İbrahimov, Səməd
Vurğun, Əli Sultanlı, Cəfər Xəndan, Mir Cəlal, Mikayıl Rəfili,
Əkrəm Cəfər, Mübariz Əlizadə, Feyzulla Qasımzadə, Aslan
Aslanov, Əziz Mirəhmədov, Mehdi Məmmədov, Fuad Qasımzadə, Kamal Talıbzadə, Əkbər Ağayev, Mirzağa Quluzadə,
Pənah Xəlilov, Kamran Məmmədov, Orucəli Həsənov, Hidayət
Əfəndiyev, Malik Mahmudov, Rüstəm Əliyev, Cahangir
Qəhrəmanov, Seyfulla Əsədullayev, Xalid Əlimirzəyev, Azadə
Rüstəmova, Cəfər Cəfərov, Məsud Əlioğlu, Mirəli Seyidov,
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Əlyar Səfərli, Bəkir Nəbiyev, Arif Hacıyev, Xəlil Yusifov, Firidun Hüseynov, İmamverdi Həmidov, Nüşabə Araslı, Fəridə
Vəlixanova, Qulu Xəlilov, Abbas Hacıyev, Gulrux Əlibəyova,
Asif Əfəndiyev, Yusif Seyidov, Əhəd Hüseynov, Akif Hüseynli, İsrail Mustafayev, Xəlil Yusifov, Mehdi Kazımov, Sabir
Əliyev, Mahirə Quliyeva, Yaşar Qarayev, Tofiq Hacıyev, Kamandar Şərifov, Arif Səfiyev, Nizaməddin Şəmsizadə, Nizami
Cəfərov, Kamal Abdulla, Aydın Məmmdəov, Şamil Salmanov,
Osman Əfəndiyev, Şirindil Alışanlı, Nadir Cabbarlı, Teymur
Kərimli, Niyazi Mehdi, Rəhim Əliyev, Elməddin Əlibəyzadə,
Qorxmaz Quliyev, Zeydulla Ağayev, Akif Bayramov, Vaqif
Arzumanlı, Nazif Qəhrəmanlı, Zaman Əsgərli, Rafael Hüseynov, Elçin, Anar, Vaqif Yusifli, İsa Həbibbəyli, Kamil Allahyarov və b.-nın timsalında inkişaf edib zənginləşdi.
Vaxtilə müsəlman Şərqində geniş yäyılmış ədəbi-poetik antologiya, təzkirə, cüng və müntəxəbatlardakı, daha sonrakı
dövrlərdə bədii ədəbiyyatin qayda-qanunlarından bəhs edən
“Qəvaidi-ədəbiyyə” tipli kitablardakı nəzəri-elmi fikirlərin
müasir günlərimizdə Qərb ədəbi-estetik düşüncəsinə inteqrasiya və sintez olmaqla “Ədəbiyyat nəzəriyyəsi”, “Ədəbiyyatşünaslığa giriş”, “Ədəbiyyatşünaslığın əsasları” və s. bu kimi
kitab, monoqrafiya, dərslik, dərs vəsaiti adları altında nəşri
dövrün, zamamn zəruri ehtiyacından irəli gəlmişdir.
Son vaxtlar ədəbiyyatşünaslıq üzrə yerli əhəmiyyətli, lokal
təyinatlı bir sıra dərsliklər meydana çıxmış, sanki yalnız
müəyyən bir ali məktəb, universitet üçün nəzərdə tutulan kitablar nəşr olunmuşdur. Bu cür dərslik və kitablardan biri də
Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun (AMİ) professoru, filologiya elmləri doktoru, tanınmış şair və ədəbiyyatşünäs alim
Vüqar Mikayıl oğlu Əhmədin “Ədəbiyyatşünaslıq” dərsliyidir.
Bu dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 25 dekabr 2007-ci il tarixli 1282 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir.
Dərslik AMİ tərəfindən filologiya fakültəsinin tələbələri üçün
“HS 020200 - Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” ixtisası üzrə
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2008-ci ildə “Müəllim” nəşriyyatında işıq üzü görmüşdür.
Cəmi 150 səhıfədən ibarət olan bu kitabın elmi redaktoru akademik Vasim Məmmədəliyevdir. Dərsliyin üç nəfər rəyçisi
vardır: AMİ-nin Azərbaycan dili, ədəbiyyati və tədrisi metodikası kafedrasının müdiri, filologiya elmləri doktoru Fikrət
Xalıqov, AMEA Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun İran filologiyası şöbəsinin keçmiş baş elmi işçisi, tanınmış yazıçı, mərhum Əlibala Hacızadə və nəhayət, AMİ-nin
Azərbaycan dili, ədəbiyyatı və tədrisi metodikası kafedrasının
baş müəllimi, pedaqoji elmlər namizədi Nazilə Abdullazadə.
Ədəbiyyatşünaslığin üç bölməsinə dair anlayış və problemlərin təhlil və şərhindəri ibarət olan dərslik kimi yazılmış
bu kitabın bir sıra məziyyətləri vardır. Hər şeydən əvvəl,
müəllif haqqında bəhs etdiyi ədəbi-elmi anlayış və problemlərin yığcam məzmununu ədəbi dilin sadə elmi üslubunda
oxucusuna, əsasən də konkret ünvanı məlum olan tələbə
auditoriyasına çatdırmağa çalışır və bu məqsədinə xeyli
dərəcədə nail ola bilir.
Kitab rəyçilərdən birinin - N.Abdullazadənin “Ön söz”ü ilə
açılır. Sonra müəllifin “Müqəddimə”si gəlir. Vüqar Əhməd
hərtərəfli olaraq ədəbiyyatşünaslığın şöbələri, ədəbi-nəzəri fikrin inkişafı və mərhələləri, Yaxın Şərq xalqlarına məxsus spesifik müstəqil bir maarifçilik hərəkatı ilə yanaşı, müstəqil bir
intibah mədəniyyəti, məzmun və forma, bədii kompozisiya və
süjet, şeirşünaslığın əsas problemləri, Azərbaycan şeirində
vəzn, aşıq yaradıcılığı, yazılı ədəbiyyatda şeirin janrları,lirika,
epik növ, ədəbi metod və cərəyanlar və s. mövzuları əhatə
etməyə və bununla da tələbələrə əsaslı məlumat verməyə səy
göstərmişdir. Dərslikdə “Azərbaycan ədəbiyyatında ilahiyyat
fəlsəfəsinin rolu”, “Ədəbiyyatda islam dininin rolu və
mövqeyi” kimi diqqəti cəlb edən mövzular üzrə materialların
verilməsini təqdir edərək göstərməliyik ki, müəllifin bu
münasibətlə apardığı ədəbi-elmi təhlil və şərhlərə heç də hər
bir dərslikdə və ya dərs vəsaitində rast gəlmək olmur. Müəllif
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haqlı olaraq göstərir ki, sovetlər birliyi dönəmində Azərbaycanda müsəlmanların müqəddəs kitabı olan Qurani-Kərim bir
dəfə də olsun nəşr edilməmiş, islama, onun təliminə, əsas
ehkamlarına, fəlsəfəsinə dair tədqiqat əsəri belə yazılmamışdır
(13, 32). V.Əhməd daha sonra yazır: “Ateizm siyasəti nəticəsində islam dini, ərəb dili ilə bağlı olan, hətta ərəb əlifbası ilə
ana dilimizdə yazılmış elm və mədəniyyətimizin böyük bir irsini təşkil edən əlyazmalar, kitablar yandırılıb məhv edilmişdir.
Əski əlifbamız əlimizdən alınmış, bu əlifbada yazılmış on
minlərlə əsərlərə, məcmuə, qəzetlərə biganə qalmışıq. İqtisadisiyasi və mədəni həyatımızda vaxtilə mühüm rol oynamış dini
mərkəzlər... torpaq üzərində bizə vətəndaşlıq hüququ verən
maddi-mənəvi pasportlarımız, tarixi abidələrimiz dağılıb yerlə
yeksan edilmişdir... Sovet istilası ədəbiyyatımızın maneəsiz
irəliləməsi üçün əngəllər törətdi. Milli ruha yabançı olan kommunist hökuməti formaca milli olan ədəbiyyata əvvəlcə guya
demokratikcəsinə yanaşdısa, lakin bir qədər sonra onu buxovlayıb öz istədiyi şəklə salmağa çalışdı” (13, 33) və s. Əlbəttə,
müəllif müstəqillik dövründə dəfələrlə deyilmiş bu fikirlərlə
heç də Amerika kəşf etmir. Lakin o, dərslik vasitəsilə gəncliyi
tarixi həqiqətlərə ayıq gözlə baxmağa sövq edir. Bunun isə milli-mədəni və tərbiyəvi əhəmiyyəti misilsizdir.
Dərslikdə diqqəti cəlb edən mövzulardan biri də “Bəlağət
elmi” haqqında verilən məlumatdır. Fikrimizcə, müəllifin bu
mövzuda yığcam şəkildə verdiyi təhlil və şərhlər tələbələr və
gənc mütəxəssislər üçün çox faydalı ola bilər.
Vüqar Əhməd öz təhlil və şərhlərini konkret ədəbi materiallar əsasında apardığına görə onun nəzəri mühakimə və düşüncələri predmetli olub, oxucusunda zəruri bilik və məlumatın
yaranması üçün geniş imkanlar açır. Burada klassik Şərq
ədəbiyyatının, o cümlədən milli söz sənətimizin klassiklərinin
ən görkəmli nümayəndələrinin bədii əsərlərindən örnəklərlə
rastlaşırıq. Çox yaxşı haldır ki, müəllif poeziyamızın XX əsr,
habelə müasir və ən müasir nümayəndələrinin əsərlərinə də
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müraciət etmişdir. Dərslikdə qədim və zəngin folklor nümunələrimizlə - bayatı, holavar, sayaçı sözlər, habelə Alp Ər Tunqa (Əfrasiyab) əfsanəsi, mərsiyələrlə (sağu) yanaşı, müsəlman Şərq dünyasından Mahmud Qaşqari və Azərbaycan - türk
ədəbiyyatından Nizami, Nəsimi, Füzuli, Nəbati, M.P.Vaqif,
S.Ə.Şirvani, Hüseyn Cavid, Məmmədhüseyn Şəhriyar, Səməd
Vurğun, M.Dilbazi, Ramiz Rövşən, Musa Ələkbərli və digər bu
kimi görkəmli sənətkarların və nisbətən cavan müəlliflərin
adları bir sırada dayanır.
Vüqar Əhməd görkəmli nəzəriyyəçi alimlərin, estetiklərin,
şərqşünasların, ədəbiyyatçıların fikirlərinə gen-bol istinad edir,
öz şərh və təhlillərini inandırıcı şəkildə arqumentləşdirir.
Bütün bunlarla bərabər, Vüqar Əhmədin “Ədəbiyyatşünaslıq” adlı dərsliyində müəyyən qüsur, xəta və çatışmazlıqlar da
müşahidə etdik.
Hər şeydən əvvəl, kitabın titul vərəqində onun dərslik
olduğu göstərilsə də annotasiya və ön sözdə kitab gah dərslik,
gah da dərs vəsaiti kimi təqdim edilir. Bizə belə gəlir ki,
müəllif, elmi redaktor və üç nəfər rəyçi Təhsil Nazirliyinin
yuxarıda sözügedən əmrindən çıxış edərək kitabın dərslik, yoxsa dərs vəsaiti olmasını qəti şəkildə müəyyənləşdirməli idilər.
Digər tərəfdən, Vüqar Əhmədin bu kitabı sadə üslubda yazılmasına baxmayaraq o, dərslik və dərs vəsaiti üçün zəruri
olan bir sıra keyfiyyətlərdən məhrumdur. Birinci növbədə, bildiyimiz kimi, dərslik və vəsaitlərdə əsasən sabitləşib qərarlaşmış, ümumən elmi-pedaqoji ictimaiyyət tərəfindən qəbul
edilmiş hökm və qənaətlər təsbit edilir. Tədqiqat və araşdırmalarda, o cümlədən monoqrafiyalarda adətən çox geniş yer
alan elmi mübahisələr, polemikalar oxucuda, indiki halda isə
elmi bilikləri, dünyagörüşü, mənəvi-əxlaqi aləmi hələ tam
formalaşmamış gənc tələbələrdə müəyyən çaşqınlıq, şübhə və
tərəddüdlər yarada bildiyinə görə, vəsait və dərsliklər üçün
səciyyəvi deyil. Bu baxımdan səhifə 54, 55 və s. - də bədii
müqayisə və digər məsələlər ilə əlaqədar polemikaların,
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müxtəlif fikirlərin toqquşmasının kitabda verilməsini biz qüsur
hesab edirik.
Kitabda müəyyən təkrarlar da özünü göstərir. Məsələn, lirika ilə əlaqədar həm “Lirika” (13, 94-100), həm də “Yazılı
ədəbiyyatda şeirin janrları” (13, l01-113):bəhslərində verilmiş
təxminən eyni məzmunlu məlumatlar bir- birinə çox yaxın və
oxşardır.
Dərslikdəki bəzi bilgi və məlumatlar isə V.Əhməd tərəfindən elmi və pedaqoji ictimaiyyətə məlum olan ədəbiyyatlardan hazır şəkildə iqtibas edilmişdir. Doğrudur, müəllif bunu
müəyyən yerlərdə özü də etiraf edir. Məsələn, “Əruz vəzni”
bəhsinin (13, 76-92) görkəmli alim Əkrəm Cəfərin “Əruzun
nəzəri əsasları və Azərbaycan əruzu” kitabından istifadə
edilməklə tərtib olunduğu göstərilir. Əlbəttə, çox mürəkkəb
mövzu olan əruz haqqında hazır ədəbi-nəzəri materialı olduğu
kimi hər hansı bir dərslikdə bəlkə də vermək olar. Bununla
belə, fikrimizcə, dərslik müəllifi elmi monoqrafiyadan götürdüyü məlumatları ali məktəb üçün nəzərdə tutulmuş dərsliyin
xarakterinə uyğunlaşdırmaqla tələbələrin səviyyəsində özününküləşdirib, sadələşdirib şərh etsə idi, onlar üçün daha faydalı
olardı.
Kitabda bir sıra tarixi, elmi-məntiqi və üslubi xəta və
səhvlərlə də üzləşirik. Məsələn, müəllif yazır: “...istər Nizaminin, Xaqaninin, Nəsiminin, Füzulinin, istərsə də başqa klassik
sənətkarlarımızın yaradıcılığının ilham mənbəyi Qurani-Kərim
və islam elmləri idi. Şübhəsiz ki, o vaxt nə materialist fikirlər,
nə də uydurma sosialist-realizmi yox idi. Bu böyük sənətkarların bütün yaradıcılığının məntiqi nəticəsi müqəddəs
Quranın müqəddəs ayələrinə, islam elmləri - fiqhə, fəlsəfə hikmətə - işraqiliyə, sufizmə, peripatetizmə dayanır. Bundan
əlavə bu mütəfəkkirlər nücum elmini, riyaziyyatı, tibb elmini,
coğrafiyanı, incəsənəti, eyni zamanda bütün dünya tarixini çox
mükəmməl surətdə bilirdilər” (13, 145). Özünün bəzi tavtaloji
deyimlərinə baxmayaraq əsasən elmi məzmun daşıyan bu ab138
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zasda-sosialist realizmi istisna olmaqla - o vaxt materialist
fikirlərin olmadığına dair mülahizə tamamilə yanlışdır. Bildiyimiz kimi, hələ eramızdan əvvəl VI-V əsrlərdə Qədim Yunan fəlsəfəsinin Heraklit, Demokrit, Epikür kimi nümayəndələri, atomistlər, həmçinin Orta əsr müsəlman-Şərq fəlsəfəsinin mövhumata, xurafata, dini fanatizm və korafəhm zehniyyata zidd olan bir sıra azadfikirli mütəfəkkirləri, o cümlədən
təqib və təzyiqlərə məruz qalmış, edam edilmiş bəzi sənətkarlar
məhz bu və ya digər dərəcədə materialist ünsürlərlə zəngin olan
dünyagörüşünə malik idilər.
Kitabdakı texniki təhriflərin, orfoqrafik səhvlərin də sayı
çoxdur. Məsələn, bir çox şəxs adlarını oxuyub başa düşmək
olmur ki, söhbət kimdən gedir. Bunu yalnız ehtimal etmək
olur: Aistotel (Aristotel), Fikte (Fixte), Dikkeps (Dikkens), Vahid Dəstxurdu (Vəhid Dəstgirdi) və b. Böyük-kiçik hərflərin
yeri bir sıra hallarda qarışıq salınır, düzgün bilinmir. Əruz
vəzninə aid məlumatlarda bəhrlərin adı gah ehtiyac olmadan
böyük hərflə, gah kiçik hərflə, gah yenə ehtiyac olmadan
dırnaqla, gah da dırnaqsız yazılır. Münsərih bəhrinin adı isə
həm mənasız şəkildə “müklərik”, həm də düzgün “münsərih”
və təhrif edilərək “müstərih” şəklində getmişdir.
Bizə belə gəlir ki, sözü gedən “Ədəbiyyatşünaslıq” dərsliyindəki səhv və qüsurları müəllifin özü qədər heç kim açıqaşkar görə bilməz. Fikrimizcə, Vüqar Əhməd kitabının yeni
nəşri üçün göstərdiyimiz və göstərmədiyimiz bu və ya digər
elmi, üslubi və orfoqrafik səhv, xəta və çatışmazlıqları yeni
nəşrdə diqqətlə təshih edib aradan qaldırmaqla və materialları
əsaslı şəkildə işləməklə “Ədəbiyyatşünaslıq” dərsliyini müasir
nəzəri-estetik və pedaqoji-didaktik tələblər baxımından ortaya
qoya bilər.
Müstəqil dövlətçiliyimizin bərpasından keçmiş 20 il müddətində Azərbaycan nəzəri-estetik fikri və ədəbi-elmi düşüncəsi
sürətlə inkişaf etməkdədir. Qloballaşmanın rəvac verdiyi
mədəniyyətlərarası dialoq və inteqrasiya prosesləri ictimai şüu139
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run bütün formalarında olduğu kimi gerçəkliyin, həyatın, cəmiyyətin, insanın fəlsəfi və estetik inikası və idrakında da yeniyeni üfuqlərin fəthinə doğru genişlənməkdədir. Azərbaycanda
estetikanın və ədəbiyyatşünaslığın inkişafi, genişlənməsi və
dərinləşməsi isə zəruri ümummilli və ümumbəşəri tələblərlə
şərtlənmişdir”.
Yer üzünün ən təmiz, ən saf varlığı sayılan uşaqların layiqli
vətəndaş kimi yetişməyində bədii ədəbiyyatın rolu əvəzsizdir.
Bütövlükdə uşaq ədəbiyyatının əsas məqsəd və vəzifələri
gələcəyimiz sayılan övladlarımızın müasir dünyagörüşünün
günün tələbləri səviyyəsində formalaşdırması anlamını daşıyır.
Uşaqlara ağılları kəsəri gündən vətəni ülvi məhəbbətlə sevmək
hisslərini, torpaq uğrunda canından keçmək duyğularını aşılamaq ədəbiyyatın başlıca prinsiplərindən ibarətdir. Uşaq
oxuduğu hər hansı bədii əsərdə bütün yuxarıda sadaladığım
keyfiyyətləri əxz etməli, daxili aləmi zənginləşməli, ruhu bu
yöndə yaşamalıdır. Azərbaycanda uşaq ədəbiyyatının təşəkkülü, tədqiq və tətbiq olunması, yaranmış problemlərin mühüm
məsələ kimi aradan qaldırılmış qayğı XX əsrin 60-ci illərinə
təsadüf edir. Bu sahədə elm xadimlərimizdən Bəkir Nəbiyevin,
Xeyrulla Məmmədovun, Qara Namazovun, Əflatun Məmmədovun, Camal Əhmədovun, Aydın Haciyevin, Rafiq Yusifoğlunun, Baba Babayevin və başqalarının apardıqları tədqiqatlar
qələmə alınmış, monoqrafiyalar yazılmış, dərs vəsaitləri uşaq
ədəbiyyatımızın inkşafına dəstək olmuşdur. Bu baxımdan, pedaqoji elmlər namizədi Bilal Həsənlinin “Azərbaycan uşaq
ədəbiyyatı” (mühazirə mətnləri) dərs vəsaitində müəllif yazır:
“Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının keçdiyi tarixi inkşafın təbii
və məntiqi nəticəsi kimi həmin ədəbiyyatı tədqiq edən uşaq
ədəbiyyatı haqqında elm yaranmışdır. Uşaq ədəbiyyatı haqqında elm əsrlər boyu bilavasitə uşaqlar üçün yaradılmış
əsərlərin seçilməsi və qiymətləndirilməsi meyarlarını müəyyənləşdirir, həmin əsərlərin ədəbiyyat tarixində rolunu
aydınlaşdırır, müasirlik baxımından əhəmiyyətini tədqiq
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edir”. (16, 5)
Eyni zamanda, Bilal Həsənli 1-ci sinif üçün “Ana sözü” dərs
vəsaitinə Vüqar Əhmədin “Vətəndir” şeirini daxil edib, körpə
uşaqlar, birincilər bu şeiri sevə-sevə oxuyub, əzbərləyirlər. Şeir
uşaqlarda vətənə məhəbbət, vətənpərvərlik hissi yaradır. Pedaqoji elmlər namizədi, dosent Vaqif Qurbanovun rus məktəblərinin 9-cu sinif şagirdləri üçün tərtib etdiyi “Azərbaycan dili”
dərsliyində Vüqar Əhmədin “Xəzri” şeirinə “Anam mənim”
mahnısı ilə bağlı oçerk yer alıb.
Şairin uşaqlar üçün yazdığı əsərləri eyni zamanda ali
məktəblərdə də tədris olunur. Ali məktəblərin filologiya, ibtidai
təhsil, məktəbəqədər tərbiyə fakültələrində uşaq ədəbiyyatı
fənnindən mühazirə və seminarlarda keçirilir. Təsadüfi deyil
ki, ali məktəblər üçün nəzərdə tutulmuş Bilal Həsənlinin
“Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı”nın dərs vəsaitinə, eləcə də şairin
özünün yazdığı eyni adlı dərsliyə Vüqar Əhməd haqqında
tədris proqramına uyğun olaraq oçerklər və yaradıcılığından
nümunələr salınmışdır. Müəllifin öz dərsliyində təvazökarlıq
prinsipi gözlənilərək onun haqqındakı oçerki Mövsüm Əhməd
qələmə almışdır.
Uşaq ədəbiyyatının elmi baxımdan işlənməsi Vüqar Əhmədin yaradıcılığının başlıca qayəsini təşkil edir. Buna bariz
nümunə olaraq Vüqar Əhmədin uzun illər bundan əvvəl işləyib
hazırladığı “Rus uşaq ədəbiyyatı və Azərbaycan” monoqrafiyasının adını çəkmək yerinə düşərdi.
Azərbaycan-rus ədəbi əlaqələrinə bir daha toxunan Vüqar
Əhməd monoqrafiyada uşaq ədəbiyyatı fonunda tədqiq edilmiş
əsərləri təhlil edərək yazır:
“Uşaq ədəbiyyatı konteksində Azərbaycan-rus ədəbi əlaqələri filologiya elmləri namizədi Ə.Bağırovun “Lev Tolstoy
və Azərbaycan” monoqrafiyasında təhlil edilmişdir. Lakin
tədqiqatın adından da göründüyü kimi Ə.Bağırovun araşdırmalarında problem Lev Tolstoy yaradıcılığı dairəsində məhdudlaşmışdır. Müəllif ilk dəfə olaraq L.Tolstoyun Azərbaycan
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dilinə tərcümə olunmuş əsərləri haqqında ətraflı məlumat
vermiş, onların çevrilmə prinsiplərini müəyyənləşdirmiş, eyni
zamanda milli uşaq ədəbiyyatına təsir məsələlərindən bəhs
etməmişdir. Tədqiqatçı monoqrafiyanı ümumiyyətlə, Tolstoyun
Azərbaycanla bağlılığı məsələsi, inqilabdan əvvəlki müxtəlif
məsləkli mətbuatın ədibə baxışı, əsərlərinin tərcüməsi və
bunların keyfiyyəti, Tolstoy ənənələrinin Azərbaycan ədəbiyyatında əksi kimi nəzəri və əməli əhəmiyyəti olan məsələlərin
əksi kimi nəzəri və əməli əhəmiyyəti olan məsələlərin şərhinə
həsr etmişdir”. (1, 6)
Uşaq ədəbiyyatının təbliğində tərcümə məsələlərindən aydınlıq gətirən alim bu mühüm sahə ilə məşğul olan ziyalılarımızın gördüyü vacib işləri qabardaraq yazır:
“XIX əsrin sonu, XX əsrin ilk illərində Krılov təmsillərinə
60-a yaxın nümunə nəzm və nəsrlə dilimizə H.X.Qaradaği,
M.Ə.Növrəs, R.Əfəndiyev, S.Hacıbəyov və b. tərəfindən
tərcümə olunmuşdur. H.X.Qaradaği Krılovdan 27 təmsil
tərcümə, təbdil və adaptasiya edib, “Vətən dili” dərsliyində
dərc etdirmişdir”. (1, 14)
Bütövlükdə Vüqar Əhməd ölməz ziyalımız H.X.Qaradağinın tərcümə ilə bağlı xidmətlərini yüksək dəyərləndirərək
yazır: “H.X.Qaradağinin Krılov təmsillərini tərcümə etməkdə
məqsədi birinci növbədə uşaq mütaliəsi üçün ədəbiyyat yaratmaq işinə xidmət etməkdən ibarət idi. Bu onun tərcümələrinin
xarakterini müəyyələşdirirdi. Ona görə də şair Krılov təmsillərini eynilə uşaqların mütaliəsinə verməyi məsləhət görməmişdir. O nəinki şairin uşaq şeirlərində rus dilinin zəngin ifadə
tərzini, şən, sadə, lakin dərin mənalı yumorunu, xalq ədəbiyyatından gələn satiranı, hətta bir qism təmsilin bütün mətnini
belə tərcümə etməyi məqsədə müvafiq hesab etməmişdir. O bu
təmsillər üzərində ciddi əməliyyat aparandan sonra köhnə
həmvətənlərinə müraciətin məqsədi aydınlaşır". (1, 15)
Monoqrafiyanın “Uşaq ədəbiyyatı uğrunda mübarizə bölməsi 1901-1917-ci illəri əhatə edir. Vüqar Əhməd bu dövrdə
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baş verən ictimai-siyasi hadisələrə alim gözü ilə ekskurs edir.
XX əsrin əvvəllərində xalq maarifi, milli mətbuat teatr və
incəsənətin, xüsusilə uşaq ədəbiyyatının inkşafı uğrunda genişlənən mübarizələri ön plana çəkir: “Bu inqilablar dövründə
xüsusi əhəmiyyət kəsb edən, millətin gələcək inkişafını təmin
edə bilən yüksək səviyyəli vətəndaşlar tərbiyə edib yetişdirmək
ideyası ilə bağlı məsələ idi. Ona görə də uşaq ədəbiyyatı
qabaqcıl maarif və ədəbiyyat xadimləri tərəfindən mədəni
tərəqqinin əsas amillərindən biri kimi qiymətləndirildi”.
Elmi əsərdə müəllif XX əsrin ilk illərində yaranan uşaq
ədəbiyyatının əsas ideyalarından söhbət açır: “Əsrin maarif
xadimləri uşaq ədəbiyyatının qarşısında duran məsələlər haqqında mübahisə edir, onun məzmun, ideya və forması haqqında
mühakimələr yürüdür, beləliklə, onun inkşafına istiqamət
verməyə nail olurdular.
Bu baxımdan uşaq ədəbiyyatının məqsəd və vəzifələri onun
funksiyaları, spesifik xüsusiyyətləri barədə irəli sürülmüş
fikirlər və mülahizələr onun inkşaf xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək baxımından diqqəti cəlb edir. Uşaq ədəbiyyatının
qarşısında hansı vəzifələr dururdu, onun məqsədi nə idi və necə
olmalı idi? Bu suallara əsrin əvvəlində nəşrə başlayan “Dəbistan” jurnalı cavab verirdi. Jurnalın mühərrirləri Ə.Cəfərzadə
və M.H.Əfəndiyev “Dəbistan” jurnalının ilk nömrəsinə əlavə
olaraq nəşr etdikləri “Valideynə məxsus vərəqə”də bu yüksək
niyyətin həyata keçirmək üçün hər iki xalq müəllimi müxtəlif
əqli keyfiyyətlərin inkşafına kömək edən əsərlərin yaradılması
zərurətindən söhbət açırdılar: “ Cümləmizə məlumdur ki, elm,
mərifətə və əxlaq-ətvara dair maddələri qiraət etməklik uşağın
ruhunu açıb, fikir və hissini oyadıb, qüvveyi-hafizələrin və
qüvveyi-xəyalların zəngin edib onları növbənöv ali qüssələr və
niyyətlər fikrinə salır”. (1, 24-25)
Fikirlərini davam etdirən Vüqar Əhməd uşaq ədəbiyyatına
ehtiyac olduğunu xüsusi vurğulayır: “Bütün bunlar XX əsrin
başlanğıcında, dünyanın yeniləşdiyi dövrdə uşaq ədəbiyyatına
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nə qədər ciddi ehtiyacın yarandığını göstərir. Əsrin ədəbi
mühitində fəaliyyət göstərən ziyalılar belə bir fikri müdafiə
edirdilər ki, uşaqların mütaliəsinə verilən ədəbi nümunələr
yalnız xalqın ruhundan doğan şeylərdən ibarət olmalıdır. Bunu
müvəqqəti siyasi azadlıqlar əldə etmiş və kökünə qayıtmağa
imkan tapmış xalqın milli mənafeyi müdafiə edirdi. Ona görə
də bu illərdə milli zəmində yaranmış orijinal əsərlərə yol
açmaq məqsədilə kənardan gələn əsərlərə münasibət müəyyən
qədər ciddi, hətta ziddiyətli, bir sıra hallarda tam subyektiv
idi”. (1, 26)
Rus uşaq ədəbiyyatının Azərbaycanda təbliği və yayılması
yolları bölməsində Vüqar Əhməd uşaq ədəbiyyatının inşafı,
Azərbaycan-rus ədəbi əlaqələr zəminində olduğunu qeyd edir:
“Yeni yüzilliyin xüsusiyyətlərindən irəli gələcək bu əlaqələr
daha məhsuldar və rəngarəng oldu. Lakin buna baxmayaraq
XIX əsrin 80-90-cı illərində olduğu kimi təzə dövrdə də inkşaf
yolu hamar olmalıdı. O manelərlə qarşılaşa-qarşılaşa, müəyyən
fikir ixtilafları şəraitində irəlidədi. Belə ki, elan edilmiş müvəqqəti, azadlıqlardan sonra milli soykökə qayıdış meylinin
qüvvətlənməsi, başqa sözlə desək, milli mənəvi sərvəti qısqanclıqla müdafiə səyləri bir sıra yazıçıları kənardan gətirilən
fikirlərə, rus və Avropa ədəbiyyatı nümunələrinə qarşı mübarizəyə səfərbər olmağa sövq etdi. Beləliklə, bədii tərcüməyə
münasibətdə fikir ixtilafı yarandı. Sırf milli mənafe mövqeyində çıxış edən və uşaq mütaliə dairəsini yalnız xalqın özü
tərəfindən yaradılmış ədəbiyyatla məhdudlaşdıran ziyalılarla
uşaq mütaliəsini milli sərvətlə bərabər dünya xalqlarının
yaratdığı ən yaxşı nümunələrlə zənginləşdirən yazıçılar arasında fikir ayrılığı yarandı və mübahisələrə səbəb oldu”. (1, 31)
Bütün fikir ayrılıqlarına və mübahisələrə baxmayaraq 19051917-i illərdə orijinal əsərlərin tərcüməsi nəticəsində yeni bir
ədəbiyyat yarandı. Bütün bu məsələləri həyata keçirən alimlərin, ziyalıların xidmətlərini qeyd edən Vüqar Əhməd yazır: “
XX əsrin əvvəlində rus uşaq ədəbiyyatının təbliği və yayılması
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yollarına və vasitələrinə gəldikdə bunlar da xeyli müxtəf və
rəngarəng idi. Bu yollardan birincisi dövri mətbuat idi.
Ə.İ.Cəfərzadə, M.H.Əfəndiyev, M.Mahmudbəyov, Q.Rəşad,
Ə.Tofiq, ötən əsrin sonunda N.Nərimanov, S.M.Qənizadə,
H.Mahmudbəyovun arzu etdikləri uşaq jurnalı çap etmək
niyyətini birinci rus inqilabından sonra həyata keçirdilər.
1901-1920-ci illər arasında Azərbaycan dilində “Dəbistan”,
“Rəhbər” və “Məktəb” kimi üç uşaq jurnalı nəşr olundu.
Azərbaycanın ən görkəmli sənətkarları- M.Ə.Sabir, A.Səhhət,
A.Şaiq, H.B.Zərdabi, S.M.Qənizadə, A.Divanbəyoğlu,
S.S.Axundov bu jurnalların ətrafında sıx birləşərək milli uşaq
ədəbiyyatını yeni inkşaf pilləsinə qaldırdılar. Rus ədəbiyyatından,o cümlədən Krılov, Puşkin. Lermontov, Nikitin,
Pleşşeyev, Jukovski, Baranskeviç, Korolenko, Litvinski, Qorbunov, Tutçev, Karamzin, Belausov, Çexov, İzmaylov, Bardanoviç, Buryusov, Qoqol, Tolstoy və b. yaradıcılığında çoxlu
bədii nümunələr tərcümə olunmuşdur. Bunlardan başqa
“Həyat”, “İttifaq”, “Səda”, “Həqiqət”, “Günəş”, eləcə də digər
və jurnallar da rus ədəbiyyatının uşaqlara məxsus nümunələrini
dərc edib yayırdılar”. (1, 34)
Tərcümələrin janr xüsusiyətləri mövzu dairəsi və ideyası
bölməsindəVüqar Əhməd XX əsrin əvvəlində azərbaycanlı
mütərcimlərin rus uşaq ədəbiyyatının bütün növlər üzrə
yaranmış nümunələrin müraciət etdiklərini ön plana çəkir. Bunlardan tərcümədə nəsr, poeziya və dram növləri üstünlük təşkil
edir. Alim nəsr növündə isə əsasən hekayə janrına diqqət
yetirən tərcüməçilərin fəaliyyətinə işıq salır. Vüqar Əhməd
tərcümələrin mövzusuna toxunaraq yazır: “Tərcümələrin mövzusuna gəldikdə burada demək olar müxtəlif həyat səhnələri
əhatə olunmuşdur. Tərcüməçilərin bir çoxu dünyagörüşü
etibarı ilə maarifi olduqlarından tərcümə üçün ədəbi-bədii
əsərlərin əxlaqi-tərbiyəvi əhəmiyyətini əsas tuturdular. Başqa
sözlə desək, onlar daha çox tərbiyəvi məzmuna malik əsərlərə
tərcümə zamanı üstünlük verirdilər. əməyə (“Köməkdarlıq”,
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L.Tolstoy ) məktəbə, ailəyə, valideyinə məhəbbət, xeyirxahlıq
(“Çöl xanımı”, A.C.Puşkin; “Kor və onun yoldaşı”, ruscadan;
“Dövlətli Marqo və Bədbəxt Vasili”; “İki yoldaş”, L.Tolstoy;
“Allahın keşişə qəzəbi”; Jukovski; “Nənə və nəvə”, Pleşşeyev);
azadlıq, həyati gözəllik (“Azadəlik” Baraskeviç; “Qurd və it”;
L.Tolstoy; “Yaşamaq nə gözəldir” Baqatova və s.) kəndli
məişəti “Flipok”, “Kəndli və su adamı”, Tolstoy), zəhmət
(“Bərabər irs”, L.Tolstoy), habelə mərdlik və qorxmazlıq,
yalançılığa, xəyanətə nifrət aşılayan mövzu və ideyalarda
qələmə alınmış nəsr nümunələri tərcümə, təbdil, adaptasiya
olunurdu”. (1, 39-40)
Fikrinə davam edən alim poeziyada əsas mövzuların azadlıq, təbiət tərənnümü məktəbə çağırış təşkil etdiyini vurğulayır.
Ölməz şairimiz M.Ə.Sabirin rus təmsilçisi Krılovdan iqtibas
etdiyi “Qarğa və tülkü” təmsilini təhlil edən Vüqar Əhməd
yazır: “Sabir böyük şair həssaslığı ilə hiss etmişdi ki,
təmsildəki sözlərin leksik mənalarının birbaşa verilməsi yolu
ilə getsə, məqsədinə nail ola bilməyəcək və təmsil orijinaldakı
bədiilik və təsirini itirəcək. Ona görə dahi şair öz daxilindəki,
sinəsində yatan ədəbi xəzinəyə folklor incilərinə müraciət
etmiş və bunlardan məharətlə faydalanmışdır.
M.Ə.Sabirin tərcüməsində hər şeydən əvvəl sadəlik və
aydınlıq diqqəti cəlb edir. Çünki təmsildə bütün sözlər məntiqi
bağlılıqla tamamlayır, canlandırır, ifadə tərzinin və ideyanın
gözəlliyinə xidmət edir”. (1, 41)
Alim dahi ədibimiz A.Səhhətin tərcümə sahəsində xidmətlərini xüsusi qeyd edir. Vüqar Əhməd A.Səhhətin rus
şairləri Puşkindən, Lermontovdan etdiyi tərcümələrin bədii
cəhətdən daha dolğun olmasını bildirən Vüqar Əhməd yazır:
“Puşkindən tərcümələr içərisində ən şöhrət qazanan A.Səhhətdir. Puşkindən Azərbaycan dilinə poetik tərcümənin yeni
tarixi A.Səhhətlə başlayır. Bu, Azərbaycan şairinin Puşkindən
çox əsər tərcümə etməsi ilə əlaqədar deyildi. Onun tərcümələrinin orijinal qədər qüvvətli səslənməsi ilə, Puşkin sənətinə
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sadiq olmaları ilə əlaqədar idi.
A.Səhhət Puşkindən 9 şeir tərcümə eləmişdi. Mütərcim
əsasən şairin təbiətin tərənnümünə həsr olunmuş şerlərinə
müraciət edirdi. Bunların içində ən müvəffəqiyyətli, bədii
cəhətdən yüksək, poetik axarlı, dillər əzbəri olan “Qafqaz”
şeridir. Bu şer Azərbaycan tərcümə tarixində xüsusi yer tutur.
Tərcümənin dolğunluğu, aydın və səlis bir dildə olması, vəznin
oynaqlığı, onun Azərbaycan oxucuları tərəfindən sevilə-sevilə
oxunmasına səbəb oldu”. (1, 50)
A.Səhhət rus şairlərindən əvvəldə söylədiyimiz kimi ən çox
Lermontovdan tərcümələr etmişdir. “ Məğrib günəşləri” nin
birinci hissəsində Lermontovun “Peyğəmbər” əsərindən birinci
hissə, ikinci hissədə şairin “Çərkəzlər”, “Hacı Abrek”, “Qanlı”
kimi üç poeması, “Vətən”, “Mübahisə”, “Terekin sovqatı”, “Üç
xurma ağacı” kimi əsərlərin tərcüməsini vermişdir”.
Nəsr sahəsinə gəlincə isə Vüqar Əhməd daha çox hekayə
formasının aparıcı Azərbaycan yazıçılarından Ə.İbrahimov,
B.Talıblı, R.Məhəmmədzadə, H.Qasımzadə, M.Ağasıyev,
A.Mütəllibzadə, U.Qəbulov, A.Mirzəzadə, A.İsrafilbəyov kimi
mütərcimlərin zəhməti sayəsində ərsəyə gələn əsərlər uşaqların
mütaliə dairəsini genişləndirdiyini, diqqətə çatdırır. Bədii
tərcümə sahəsində yaranmış vəziyyəti xarakterizə edən Vüqar
Əhməd yazır: “Şübhəsiz, bədii tərcümə sahəsində müşahidə
olunan bu vəziyyət təkcə Azərbaycana adi hadisə deyildi.
Bütün, xalqların bədii tərcümə tarixi bələ başlamışdır. Milli
ənənə qanununa çevrilmiş, çərçivəsindən çıxıb, başqa xalqların, xüsusilə dini əqidə və etnik tərkibi yad olan xalqların
ədəbiyyatına müraciət onu qəbul edən millət tərəfindən bir növ
missionerlik missiyasi kimi qiymətləndirilir”. (1, 53)
“Təbdil, iqtibas, adaptasiya haqqında” bölməsində Vüqar
Əhməd aşağıdakıları yazır: “Əsrin əvvəllərindəki rus uşaq
ədəbiyyatından tərcümə materiallarının xeyli hissəsini təbdil və
iqtibaslar təşkil edir. Ədiblər müxtəlif mövzulu bir sıra əsərləri
təbdil və iqtibas edərək uşaqlara çatdırırdılar. S.M.Qənizadə
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“Dəbistan” jurnalında nəşr olunmuş “Nabəkar qonşu”nu
A.Paqosskidən, ikinci şəhər məktəbinin şagirdi Ə.Rzazadə
“Kərim və kompas”ı (“Dəbistan”, 1906- № 6) və başqa əsərləri
ruscadan tərcümə edilmiş təbdillər idi”. (1, 68)
Monoqrafiyanın II fəsli “Rus uşaq ədəbiyyatının Azərbaycan dilində ifadəsi” adlanır. Bədii tərcümənin leksik-frazeoloji
xüsusiyyətləri bölməsində Vüqar Əhməd bildirir ki, əsərlərin
orijinaldan daha çox tərcüməsi oxunur, geniş oxucu kütləsinə
yol tapır: “Rus uşaq ədəbiyyatının Azərbaycan dilinə tərcümə
materiallarında diqqəti cəlb edən əsas amillərdən biri dil və
ifadə tərzinin aydınlığıdır. Bu, uşaqlara təqdim olunan əsərlər
üçün daha ciddi hesab oluna bilən xüsusiyyətdir. Mütərcimlər
bu cəhətə fikir verir, anlaşıqlı dil ilə çatdırmağa çalışırdılar.
Tərcümə nümunələrində konkret tarixi şəraitin ədəbi dil və
norma xüsusiyyətləri istər leksik- frazeoloji, istərsə də təhkiyə
və ifadə tərzi baxımından öz əksini tapmışdı”. (1, 77)
Bədii təsvir vasitələrinin ifadə xüsusiyyətləri bölməsində isə
Vüqar Əhməd elmi dildə fikirlərini cilalayaraq yazır: “Əlbəttə,
frazeoloji vahidləri hərfən tərcümə edəndə söz yığını alınır.
Çünki rus dili ilə Azərbaycan dili genoloji cəhətdən ayrı-ayrı
dil qruplarına məxsusdur. Əsrin əvvəllərində də tərcüməçilər
rus dilindən tərcümə zamanı rus şair və yazıçılarının leksikasındakı frazeoloji vahidlərin Azərbaycan dilindəki qarşılığını
tapırdılar.
Qeyd etdiyimiz kimi... frazeoloji ifadələrin hərfi tərcüməsi
mümkün deyil. Məsələn, L.N. Tolstoyun hekayələrində işlənən
“ “ ifadəsini “Allaha canı vermək” kimi hərfi tərcümə edilsəydi
düzgün olmazdı. Tolstoyun tərcüməçisi Q.Rəşad bu ifadəni
“rəhmətə getdi” şəklində düzgün vermişdir. Ümumiyyətlə,
L.Tolstoyun dilindəki dini ifadələr əsrin əvvəlindəki mütərcimlər tərəfindən çox düzgün qarşılıqda verilmişdir. Frazeoloji
ifadələr bacarıqsız tərcüməçinin əlinə düşəndə, o, söz
birləşmələrini məhv edir”. (1, 84)
“Nəticə” hissəsində monoqrafiyanı bitirən Vüqar Əhməd
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yazır: “XX əsrin əvvəllərində (1905-1917) Azərbaycan rus
ədəbiyyatlarının (uşaq ədəbiyyatı materialları əsasında) zəngin
yaradıcılıq əlaqələri olub, bu illər Azərbaycan-rus ədəbi
əlaqələrinin inkşafı tarixində mühüm mərhələ kimi özünü göstərir. Azərbaycan ədəbi-mədəni mühitinin rus uşaq ədəbiyyatına, rus yazıçılarının həyat və fəaliyyətinə marağın artması,
rus ədəbiyyatı ilə, o cümlədən rus uşaq bədii nəsri və poeziyası
ilə Azərbaycanlı balaları tanış etmək tələbatını birinci dərəcəli
vəzifələr sırasına çıxardı. Bu vəzifənin yerinə yetirilməsinin ən
yaxşı vasitəsi bədii tərcümə oldu. Tərcümə nəzəriyyəsinin və
praktikasının formalaşmasına, Puşkinin, Lermontovun, Tolstoyun, Nikitinin yaradıcılığından bir sıra nümunələr azərbaycanlı oxucuya onun öz dilində çatdırılmasına səbəb bədii
tərcümə oldu”. (1, 97)
Vüqar Əhmədin “Rus uşaq ədəbiyyatı və Azərbaycan”
monoqrafiyası müəllifə uşaq ədəbiyyatı sahəsində yeni bir
əsərin, fundamental şəkildə qələmə aldığı “Azərbaycan uşaq
ədəbiyyatı” (dərs vəsaiti) nın yazılmasına stimul yaratdı. 2006ci il “Müəllim” nəşriyyatında işıq üzü görən “Azərbaycan uşaq
ədəbiyyatı” (dərs vəsaiti) əsərinin rəyçiləri ADPU-nin
müəllimi, filologiya elmləri doktoru Elman Quliyev, AMİ-nin
dosenti, filologiya elmləri namizədi İsgəndər Orucəliyev, isə
AMİ-nin əməkdaşı, filologiya elmləri namizədi Baba Babayevdir. Kitab müəllifin “Əsərin ərsəyə gəlməsi, ideya dəstəyi
və qayğısına görə siyasi elmlər doktoru professor Aqiyə
Naxçıvanlıya dərin təşəkkürümü bildirirəm” epiqrafı ilə açılır.
“Ön söz”ün müəllifi və kitabın redaktoru Baba Babayev əsərə
belə qiymət verir: “Metodik dərs vəsaiti müəllimlərimizin
tələbatını yüz faizli ödəyəcəkdir. Sadəcə, yardımçı olacaq
qədərdə köməklərinə çatsa bu da qənaətləndirici iş sayıla bilər.
Müəllif haqqında bəhs etdiyimiz metodiki vəsaitində proqramda verilməsi nəzərdə tutulan mövzulara əlavə materialların
təqdim olunmasına diqqət yetirib. Yəni mövzuya dair informasiya bolluğu yaratmağı qarşısına məqsəd qoyub. Ayrı-ayrı
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əsərlərin şərhi, bildirən münasibət qənaətbəxşdir. Filologiya
elmləri doktoru, nəğməkar şairimiz Vüqar Əhmədin uzun
illərin, yuxusuz gecələrin bəhrəsi kimi ərsəyə gətirdiyi sözü
gedən dərs vəsaiti onun bu sahədə ilk işidir”. (17, 6)
Uşaq ədəbiyyatının məqsədi və vəzifələri bölməsində alim
uşaq ədəbiyyatının əsas məramı sabahımız olan vətənpərvər
ruhda tərbiyə etməkdən ibarət olduğunu önə çəkərək yazır: “Bu
ədəbiyyat böyüməkdə olan nəslə vətənə sədaqət, xalqlar
dostluğu və beynəlmiləlçilik ideyalarına hörmət, vətənpərvərlik
və humanizm, əməksevərlik, dostluq və yoldaşlıq, eyni zamanda torpaqlarımızın iyirmi faizini işğal edən, bir milyondan artıq
soydaşımızı elindən-obasından didərgin salan azğın düşmənə
qarşı barışmaz olmaq, düzlük və doğruçuluq, özünə qarşı
tələbkarlıq kimi yüksək mənəvi keyfiyyətlər aşılamalıdır.
Uşaq ədəbiyyatı uşaqların qəlbində nəcib hisslər oyadan
mənzum və mənsur əsərlərlə işıqlandırmalı, onların gələcək
haqqında gözəl və ümidli arzularına qanad verməlidir. Uşaq
ədəbiyyatı uşaqları zəngin mənəvi və estetik zövqə malik insan
kimi tərbiyə etməlidir. Uşaqlar öz xalqının mübarizələrlə
zəngin tarixi keçmişinə dərindən bələd olmalı, bu günün
nəhəng addımlarıyla addımlamalı, gələcəyin böyük quruculuq
işlərində yaxından iştirak etməlidir”. (17, 7)
Uşaq ədəbiyyatının xüsusiyyətləri bölməsində isə Vüqar
Əhməd spesifik sahənin xüsusiyyətlərindən bəhs edir.uşaqlar
üçün yazmaq olduqca çətin və məsuliyyətli iş olduğunu qeyd
edən ədəbiyyatşünas alim yazır: “Uşaq aləminin epik həyatını,
onun maraqlı və romantik hadisələrini, elm və texnikanın
xarüqələrini geniş və ətraflı göstərməklə sənətkar mürəkkəb və
eyni zamanda sadə uşaq qəlbini həyəcanlandırır, onda yüksək
əxlaqi hisslər tərbiyələndirir”. (17, 8)
Əsərdə Vüqar Əhməd pedaqoji təlimə uyğun olaraq 17 yaşına
qədər olan oxucuları 4 qrupa bölündüyünü vurğulayır: 1) bağça
yaşlı uşaqlar (3-7); 2) kiçikyaşlı məktəblilər (7-11); 3) ortayaşlı
məktəblilər (11-15); 4) yuxarıyaşlı məktəblilər (15-17).
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Bütövlükdə həyat yollarında uşaqların tərbiyəsi ilk növbədə
ailədən başlayır. Daha sonra uşaqların bağça dövründə onlara
nə öyrədirlərsə çocukların yaddaşına ədəbi həkk olunur. Hər
hansı bir bədii əsər, bəstələnmiş nəğmələrin dili olduqca aydın,
məzmunu isə sadə olmalıdır. Bağçada topladıqları biliyi və
bacarığı uşaqlar məktəb illərində inkişaf etdirirlər. Bütün bu
vacib məsələləri təhlil edən Vüqar Əhməd yazır:
Bağça uşaqlarına öyrədilən bədii əsərlər bir neçə misralıq
şeir və musiqi bəstələnmiş nəğmələrdən ibarət olur. Şeir və
nəğmənin məzmunu aydın, hecaların sayı az, qafiyələri oynaq,
sözləri sadə olmalıdır. Uşaqlar üçün yazılan nağıl və hekayələrin də məzmunu sadə və aydın olmalıdır. Uşaqlar üçün
yazılan nağıl və hekayələrin də məzmunu sadə və rəvan, dili
aydın olmalıdır. H.Andersenin əyləncəli təmsil hekayələri,
Qrim qardaşlarının nağılları, M.Ə.Sabirin “Yaz günləri”, “Uşaq
və buz”, A.Səhhətin “Cücələr”, “Köç”, A.Şaiqin “Xoruz”,
“Uşaq və dovşan”, “Keçi” və s. bu qəbil şeirlər bağçayaşlı
uşaqların həm estetik dünyagörüşünün, həm də dilinin inkşafı
üçün ən münasib nümunələrdir.
Kiçikyaşlı məktəblilərin ideya-bədii vasitələri isə fərqlənməlidir. Burada balaca məktəblilər get-gedə müstəqil oxu
vərdişinə yiyələndiklərinə görə, bədii əsərlərdə uşaqların anlaya bildiyi məzmun bitkinliyi, maraqlı hadisələr, alleqorik
surətlər geniş yer tutur. Uşaqlar, sinifdən-sinifə keçdikcə, yaşa
dolduqca daha dolğun, məzmunlu, nisbətən mürəkkəb süjetli
bədii əsərlərlə qarşılaşırlar . L.Tolstoyun “İki yoldaş”, “Tullanma”, S.Ə.Şirvaninin “Aslan və iki öküz”, A.Şaiqin “Tülkü
həccə gedir” və s. əsərləri bu cəhətdən səciyyəvidir. (17, 9)
Vüqar Əhməd dərs vəsaitində Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının yaranmasını belə səciyyələndirir:
“Azərbaycanda ötən əsrin 20-ci illərindən sonra yaranan
uşaq ədəbiyyatı klassik ədəbiyyatın ənənəsini davam etdirməklə, xalq həyatını daha dolğun, hərtərəfli işıqlandırmışdır.
Beləliklə, uşaq ədəbiyyatı mənəvi-estetik və ideya-məfkurəvi
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tərbiyə məktəbinə çevrilmişdir. Vətənimizin əzəmətli tikintilərinə, şəhər və kəndlərinə, bərəkətli torpaqlarına aparan sadə
əmək adamlarının qəhrəmanlıq hünəri, mübarizəsi, həyat idealı
ilə öz oxucusunu tanış edən uşaq ədəbiyyatı yeniyetmələri
əməksevər, namuslu, vətənpərvər və beynəlmiləlçi olmaq ruhunda tərbiyə edir. Öz qaynaqlarını əsrlərin dərinliyindən alan
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı xəzinəsinin inciləri-nağıllar,
mahnılar, dastanlar, atalar sözləri, lətifələr və s. uşaq
ədəbiyyatını, xəlqilik və sənətkarlıq baxımından zənginləşdirir.
Məlumdur ki, uzun əsrlərdən bəri xalq öz folklorunda uşağı
pedaqoji və bədii-estetik tərbiyə metodunun ideal nümunəsini
yaratmışdır. Haqlı olaraq deyirlər ki, “xalq estetikasından, xalq
yumorundan, xalq zövqundən və idealından” ayrı düşən uşaq
ədəbiyyatı bəhrəsiz olur, tez unudulur”. (17, 12)
Kitabın ən böyük hissəsini Vüqar Əhməd “Azərbaycan
şifahi xalq ədəbiyyatı” bölməsinə həsr edib. Qədim tarixə söykənən “Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı” müqəddəs xalqımızın milli sərvətidir, dəyəri, qiyməti ölçüyəsığmazdır. Miqyası, vəzni-ağırlığı ümmanlarla müqayisə olunan dürr-inci
xəzinəsidir. Bu xəzinə, bu ümman, bu dövlət, bu sərvət xalqındır. Bu böyük xəzinəni yaşadan xalqdırsa, bu xəzinəni isə
elmi cəhətdən yaşadan, sistemləşdirən alimlərimizdir. Bu baxımdan dəyərli alimimiz Vüqar Əhmədin yeni fikirlər söyləməsi onu bir folklorşünas kimi güclü fəhm sahibi olmasından
xəbər verir. Alim yazır: “Xalq ədəbiyyatı özünün bütün inkişaf
mərhələlərində xalqın estetik tərbiyəsinə xidmət etmiş mənəvi
silaha çevrilmiş, əsl tərbiyə məktəbi olmuşdur. Onun yaradıcıları – ağ saçlı atalar və analar; onu mənimsəyənlər, hafizəsinə
qoruyub yaşadanlar isə xalqın övladları –uşaqlar və gənclərdir.
Folklor qədim dövrlərdən bəri xalqın mənəvi qida mənbəyi,
xalq kitabı olmuşdur. Azərbaycan xalq yaradıcılığı zəngin bədii
sənət inciləri xəzinəsidir. Xalq yaradıcılığı, xalqın əqli birliyinin təntənəsi, parlaq təzahürüdür. Xalqın zehni inkşaf səviyyəsini, istedadını, estetik duyumundakı zərifliyi büruzə verən
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əsl amildir. Hər bir nümunə neçə-neçə yüzilliklər arasından bu
günümüzə uzanan incə tellər kimi gərilmişdir; ani titrəyişdən;
xəfif bir təmasdan mənsub olduğu xalqın taleyi, maddi-mənəvi
güzəranı barədə saysız-hesabsız hekayətlər söyləməyə qadirdir”. (17, 15)
Vüqar Əhməd kitabda “Kiçik (xırda) növ” başlığı altında
“Tapmacalar”ı, “Yanıtmacları”, “Lətifələri” “Lirik növ”də isə
“Laylaylar”ı, “Mövsüm və Mərasim nəğmələri”, “Atalar sözü”,
“Hədislər və kəlamlar”ı təhlil edərək uşaqların biliklərinin
zənginləşməsində, hafizələrinin gücləndirilməsində, onların
təfəkkür tərzinin yüksəlməsində geniş imkanlar açdığını ifadə
edir. “Peyğəbərimizin elm haqqında söylədiyi hədislər”,
bölməsində alim “Uşaqlıqda öyrənilən elm daş üstündə yazıya
öyrənilən isə su üstündə yazıya bənzəyən” “Elmi beşikdən
qəbrədək öyrənin” hədislərindən misal gətirməsi uşaqların maraq dairəsinin genişlənməsinə onların elmi biliklərinin gələcəkdə artırılmasına xidmət edir. “Epik növ” bölümündə Vüqar
Əhməd uşaqlar arasında ən çox sevilən “Məlikməmməd”, “Ağ
atlı oğlan”, “Yetim İbrahimin nağılı” nağılları barəsində
fikirlərini yazır. Həmçinin alim “Rəvayətlər”, “Qaravəllilər”,
“Əfsanələr”, Məhəbbət dastanları, “Dastanlar”, “Qəhrəmanlıq
dastanları” haqqında söhbət açır. “Qız qalası” abidələri barədə
Vüqar Əhməd yazır: “Məlum olduğu kimi, ölkəmizin bir çox
bölgələrində “Qız qalası” abidələri var. Bu qalalar haqqında bir
çox əfsanələr mövcuddur. Bu əfsanələrin zilərində həmin qayalar, yadelli işğalçılardan qorunmaq üçün, müdafiə məqsədi
daşıyan istehkam kimi təqdim olunur. Bəzilərində öz doğma
atası tərəfindən eşq hədəfi seçilən qız, bu rüsvayçılığa dözə
bilməyib, özünü qalanın başından atır. “Qız qalası”
əfsanələrinin bir qismi isə, öz sevgilisinin Xəzər dənizində
boğulduğunu görən qızın, əbədi olaraq sevgilisinə qovuşmaq
üçün, qalanın başından atması ilə bitir”. (17, 38)
“Kitabi-Dədə Qorqud” eposu haqqında mülahizələrini irəli
sürən Vüqar Əhməd yazır: “Kitabi-Dədə Qorqud” Azərbaycan
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xalqının tarixi-qəhrəmanlıq keçmişini əks etdirən möhtəşəm
sənət abidəsidir. Təxminən min üç yüz il bundan əvvəl meydana gələn bu epos oğuz tayfalarının bədii zövqünü, adətənənəsini, mənəvi-ruh aləmini, alp-ərənlik həyatını öyrənmək
baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir.
XIV əsr tarixçisi Rəşidəddin Dədə Qorqudu tarixi şəxsiyyət
hesab edərək yazır: “Dədə Qorqud 215 il yaşamış və oğuz
hömdarı İnal Sar Yavnuy xanın zamanında, elçi sifətiylə Həzrəti Muhəmməd əleyhəssəlamın yanına göndərilmiş, özü islam
dinini qəbul etmiş, Oğuzun böyük xanını da müsəlman
etmişdir”. (17, 41)
“Qədim və Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında uşaq
ədəbiyyatı nümunələri” bölümündə Vüqar Əhməd XI-XII
əsrlərdə Azərbaycan elmi və mədəniyyətinin yüksəlişindən
bəhs edir. O yazır: “XII əsrdə Azərbaycanın şimalında Şirvanşahlar, cənubunda isə Eldəgizlər dövlətinin güclənməsi,
ticarətin, elmin, incəsənətin, o cümlədən ədəbiyyatın inkşafına
güclü təkan verdi. Hər yerdə mədrəsələr açılır, İlahiyyat elminin tədrisi üçün yeni mətəblər inşa edilirdi. Bu isə xalqın
maariflənməsi üçün, elminin, mədəniyyətinin çiçəklənməsi
üçün öz müsbət nəticəsini göstərdi. Yeni-yeni memarlıq
abidələri yaranır, sənətkarlar yetişirdi. Bu dövrdə bir sıra
alimlər, filosoflar, şairlər, sənətkarlar yetişir. Azərbaycan elminin, ədəbiyyatının, incəsənətinin və mədəniyyətinin dirçəlişi və
tərəqqisi üçün gözəl sənət əsərləri yaradırdılar. Bu sənətkarlardan Ömər Gənci, Yusif ibn Tahir, Eynəlqüzzat Miyanəçi,
Əbülüla Gəncəvi, Əbu ən-Nizam Məhəmməd Fələki Şirvani,
Əmir İzzəddin Şirvani, Əbülməkarim Mücirəddin Beyləqani,
Qivami Mütərrizi Gəncəvi, Qətran Təbrizi, Xətib Təbrizi,
Məshəti Gəncəvi və sairləri Azərbaycan elminin, ədəbiyyatının
görkəmli nümayəndələri idi”. (17, 47)
Vüqar Əhməd həmçinin bu bölümdə Əfzələddin Xaqani
Şirvaninin söz dünyasının bəzi məqamlarını təhlil edərək yazır:
“İlahiyyat elmi və fəlsəfəsinə dərindən yiyələnən Xaqani,
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zəngin biliyə malik alim və filosof olmaqla yanaşı, şeir və
sənətin ən mükəmməl bilicilərindən idi. O, tövhid, guşənişlik,
möizə və nəsihət, fəxriyyə, həmasə, təvazökarlıq mövzuları
haqqında danışdıqda mədh və həcv, qəzəl və növhə və sair şeir
növlərində görünməyən qüdrət və bacarıq göstərirdi. Yazdığı
şinuyə və rauyə qəsidələri ona nəzm sahəsində böyük uğurlar
qazandırmışdır. Xalqının zəngin ədəbi irsi 17 min beytlik lirik
şeirlər divanından, “Töhfətül-İraqeyn” poemasından, bədii
nəsrin maraqlı nümunələri olan 60 məktubdan ibarətdir.
Şair poemaları, qəzəlləri, qəsidələri, növhələri ilə yanaşı,
yeniyetmələri və gəncləri düzgünlüyə, saflığa, nəcibliyə,
nəfsinin nökəri olmamağa səsləyən bir sıra nəsihətamiz şeirlər
yazmışdır. Xaqaninin bədii irsindən bəzi nümunələr gənc nəsil
üçün tərbiyəvi əhəmiyyətə malikdir”. (17, 48-49)
Ölməz söz ustadı “Nizami Gəncəvi” bölümündə Vüqar
Əhməd dahi insanın yaşadığı dövrə, ədəbi mühitə nəzər salaraq
fikirlərini belə əsaslandırır: “Nizaminin yaşadığı dövrdə ədəbiyyatda iki tendensiya qarşı-qarşıya dururdu. Birincisi mədhiyyə-saray ədəbiyyatı, ikincisi Xaqani və Sehrvərdi tərəfindən
özülü qoyulmuş yeni təmayüllü, xalqın ideyalarını müdafiə
edən tərəqqipərvər ədəbiyyat. Saray ədəbiyyatı öz mahiyyətinə
görə xalqın mənəviyyatına buxovdan başqa bir şey deyildi. O,
şahı, hökmdarı mədh edir, onun əməllərini idealizə edirdi.
Bədii fəhmin məhsulu olan Nizami irsi isə söz qəlibindən
yeni heykəllər tökərək, xalqın taleyini, arzularını, kədərini və
sevincini, hüquqlarını, namusunu və şərəfini ifadə edirdi.
Nizami irsində vətənpərvərlik, humanizm, əxlaq və tərbiyə,
zəhmətsevərlik, halallıq, insanpərvərlik, xeyirxahlıq, vəfa və
sədaqət əsas meyardır”. (17, 50)
Ədəbiyyatşünas – alim əsərdə Nizaminin “Kərpickəsən qocanın dastanı” və “Sultan Səncər və qarı” hekayətində də bəhs
edir.
Şeirimizin günəşi sayılan, məhəbbət şairimiz Məhəmməd
Füzuliyə həsr etdiyi bölümünə Vüqar Əhməd onun aşağıdakı
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fəlsəfi fikirləri ilə başlayır: “... Nəzm fənlərinin şəhərlərini fəht
etmək üçün söz bayrağını qaldırdım, Allaha şükür ki, müxtəlif
dillərin açarları ilə nəzm fənninin qapılarını açmağa
başladıqda, hansı qapıya ki çatdım, onu nəzər sahiblərinin
üzünə açdım. Gah məsnəvi üsulunun bağçasından gül, çiçək
dərdim, gah qəzəl söyləmək küçəsində müşk qoxulu qəzəllərin
dalınca yüyürdüm. Gah müəmma fənnində ad çıxardım, gah da
qəsidə sehri sehri tərzində böyük və fazil adamların ürəklərini
təskin etdim...
Orta əsrlər Azərbaycan şeirinin və ümumiyyətlə, Şərq bədii
poetik fikrinin görkəmli simalarından olan dahi söz ustası
Məhəmməd Füzuli tək Azərbaycan yox, bütün Şərq ədəbiyyatı
üçün böyük bir irs qoymuşdur”. (17, 58)
Dərs vəsaitində Vüqar Əhməd Füzulinin “İt və pişik”,
“Padişahi- mülk” qitələrinə “Bəngü-Badə” əsərinə “Meyvələrin
söhbəti” təmsilinə istinad edərək gənc nəslin. Xüsusilə uşaqların tərbiyəsində ölməz nümunələrin xüsusi əhəmiyyət kəsb
etdiyini deyir. Füzuli poeziyasının bəşəri ideyalara söykəndiyini bəyan edir: “Füzuli poeziyası lirik, təmkinli, olduqca
həzin bir poeziyadır. Füzuli yüksək sənətkarlıq məharəti, güclü
bədii imkanları ilə, həyata, insana məhəbbət ideyasını, insan
həyatının ən zəruri problemlərini öz əsərlərinin başlıca mövzusu etmiş, sözün ecazkar qüvvəsi ilə ifadə etmişdir”. (17, 59)
Kitaba “XIX əsr Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı” başlığı
altında daxil edilmiş eyni adlı bölməsində Vüqar Əhməd həmin
dövrün mədəniyyətinin təbliğindən, xalqı maarifləndirən
ziyalıların fəaliyyətindən, həmçinin Azərbaycanın hər bir
bölgəsində yeni üsullu məktəblərin, yeni dərsliklərin, milli
mətbuat və milli teatr yaratmaq haqqında düşündükləri barədə
mülahizələrini vurğulayır: Bu sahədə A.Bakıxanovun, Mirzə
Kazımbəyin, M.Ə.Vəzirovun, Rəşid bəy Əfəndiyevin, Həsən
bəy Zərdabinin Səid Əfəndi Ünsizadənin misilsiz xidmətlərindən söhbət açır. Vüqar Əhməd Azərbaycan mədəniyyəti və
ictimai fikir tarixinə adları yazılmış A.Bakıxanovun, Qasım
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bəy Zakirin, Seyid Əzim Şirvaninin həyat və yaradıcıqlarına
alim kimi elm münasibətini bildirir. A.Bakıxanov ədəbi
yaradıcılığında uşaqlara və gənclərə yer ayırmasını alim qeyd
edir: “A.Bakıxanov uşaqların və gənclərin tərbiyəsi ilə əlaqədar
olan iki əsər yazmışdır. Bunlardan biri “Təhzibül-əxlaq”,
digəri isə “Kitabi-nəsihət”dir. Hər iki əsas ideyasi gənclərin
əxlaqını yaxşılaşdırmaq, onları pis əməllərdən uzaqlaşdırmaq,
onlarda gözəl və nəcib əxlaqi sifətlər tərbiyə etməkdir. Vicdan
təmizliyi, doğruluq, mərdlik, insanlarla yaxşı rəftar, böyüklərə
hörmət, məzlumlara, darda qalanlara kömək, zərərli ehtiraslardan özünü saxlamaq, təvazökarlıq, şöhrətpərəstlikdən çəkinmək, elm və maarifin bayrağını hər şeydən uca tutmaq, vətənə,
xalqa məhəbbət “Təhzibül-əxlaq” əsərinin irəli sürdüyü əsas
məsələlərdir”. (17, 71-72)
Dərs vəsaitində yeniyetmələr üçün alim A.Bakıxanovun
qələmə aldığı “Tülkü və qoyun”, “Qurd və ilbiz”, “Yersiz iftixar” təmsillərini, həmçinin “Hikmətin fəziləti”, “Ümidin boşa
çıxması” mənzum hekayələrinin təhlilinə geniş yer verib.
Qasım bəy Zakirin janr etibarilə yaradıcılığının müəyyən
qismindən bəhs edən Vüqar Əhməd şairin keçdiyi həyat yolundan söz açır. Şairin uşaq mütaliəsi üçün yazdığı “Qurd çaqqal
və şir”, “Dəvə və eşşək”, “ Tısbağa, qarğa, kəsəyən, ahu”
təmsillərində, “Tərlanlar və elçilər” mənzum hekayəsində söz
ustası heyvanların timsalında dövrün eybəcərliklərini açıb
göstərir, zülm və haqsızlığın əleyhinə çıxır, başıboş adamların
iç üzünü verir, dostluqda sədaqətli, hökmdarları ədalətli
olmağa çağırır. Seyid Əzim Şirvani bölməsində alim yenədə
əvvəlcə dahi şairin keçdiyi ömür şəcərəsinə diqqət yetirir. Bir
neçə il şam şəhərində ilahiyyat elmi ilə yanaşı fəlsəfə və
dünyavi elmlərə yiyələnərək Seyid Əzimə axund adı verildiyini, onun maarifpərvər ziyalı olduğunu önə çəkir: “Seyid Əzim
məktəb açaraq müəllim kimi fəaliyyətə başlayır. Onun açdığı
məktəbdə dini dərslərdən başqa hesab, tarix və rus dili dərsləri
də təlim edilirdi. 1874-cü ildə Şamaxıda Səid Əfəndi Ünsi157
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zadənin təşəbbüsü, Cəlal Ünsizadə və Seyid Əzimin yaxından
iştirakı ilə yeni tipli, müasir mündəricəli, “Məclis” adlı məktəb
açılır. Seyid Əzim həmin məktəbə fars və Azərbaycan dilləri
müəllimi təyin olunur.1877-ci ildə Şamaxı dövlət məktəbində
şəriət və Azərbaycan dili müəllimi təyin olunan Seyid Əzim
ömrünün axırına qədər bu vəzifədə çalışır”. (17, 85)
Alim Seyid Əzimin “Mir Cəfərə xitab” və yaxud “Oğluma
nəsihət adı altında yazdığı silsilə öyüdlərində oğluna, eyni zamanda “Sultan Məlikşah və qarı”, “Nuşirəvan və qonaqpərvər
kişi” hekayələrində, “Aslan və iki öküz”, “Qaz və durna”
təmsillərində bir başa uşaqlara müraciət olunduğunu Vüqar
Əhməd vurğulayır: “Seyid Əzim təmsillərindəki dil sadəliyi
onun xəlqiliyi, həyata daha sıx bağlılığı və realizmi ilə
əlaqədardır. Bu təmsillərdə uşaq aləminə yaxınlıq, obrazların
parlaq və canlı təsviri, hadisələrin qısa, yığcam şəkildə əksi və
bundan çıxarılan nəticənin tərbiyəvi əhəmiyyəti olduqca böyük
sənətkarlıqla ifadə olunur. Lirik şeirlərində romantik, epik
əsərlərində: mənzum hekayə, təmsil və satiralarında realist bir
insan kimi tanınan Seyid Əzimin Azərbaycan ədəbiyyatında
olduqca böyük bir mövqeyi vardır. Onun didaktik mahiyyət
daşıyan öyüd və təmsillərinin gənc nəslin tərbiyəsində böyük
rolu olmuşdur”. (17, 88-89)
“XX əsrin əvvəllərində (1900-1920) Azərbaycan uşaq
ədəbiyyatı və uşaq mətbuatı”
Haqqında söhbət açdığımız bölmədə Vüqar Əhməd XX
əsrin birinci rübündə Azərbaycan ictimai fikir tarixində yeni bir
mərhələnin yarandığını açıqlayır. Bu sahədə xidməti olan
millət cəfakeşlərinin gördükləri nəcib təşəbbüsləri yüksək
dəyərləndirir.
“Bu maarifpərvər insanların təşəbbüsü ilə bir-birinin ardınca
maarif ocaqları, xeyriyyə cəmiyyətləri, nəşriyyatlar, kitabxanalar yaradılırdı. Azərbaycanın namuslu v vətənpərvər oğulları el
atası Hacı Zeynalabdin Tağıyevin və başqa millətin qayğısını
çəkən xeyriyyəçilərin vəsaiti və maddi yardımı ilə yeni kitablar
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nəşr elətdirir, incəsənət və mədəniyyət ocaqları tikdirirdilər. Bu
dövrdə Azərbaycanın böyük oğlu, olduqca nəcib sifətlərə malik, xalqını canından artıq sevən, öz var-dövlətini xalqın maddi
rifahının yüksəlişi, maariflənməsi, tərəqqisi yolunda
xərcləməyi özünə şərəf bilən bir insan olan Hacı Zeynalabdin
Tağıyevin xidmətləri əvəzsizdir”. (17, 90)
Bu dövrün aktual məsələlərindən ən vacibi ondan ibarət idi
ki, günün tələbləri səviyyəsində yeni üsullu məktəblərin
artması və tamam başqa səpgidə şagirdlər üçün məqsədyönlü
dərsliklərin yaranması olsun. Bütün bu amillər heç şübhəsiz ki,
uşaq ədəbiyyatının inkşafına təkan verdi.
Alim XX əsr uşaq ədəbiyyatının zənginləşməsində və
yayılmasında görkəmli ədəbiyyatşünas Firudin bəy Köçərlinin
əməyinə diqqət çəkir: “O, şifahi xalq ədəbiyyatının ən yaxşı
nümunələrindən toplanıb hazırlanmış “Balalara hədiyyə”
(1912) adlı dərs vəsaitini yeni pedaqoji prinsiplər əsasında tərtib etmişdir. XX əsr Azərbaycan romantizminin görkəmli nümayəndələrindən olan H.Cavid, M.Hadi, A.Səhhət, Ə.Cavad,
A.Divanbəyoğlu realist və maarifçi yazıçılardan kəskin şəkildə
ayrılmır, elm və maarifin yayılmasında, xalq kütlələrinin
savadlanmasında, xüsusilə gənc nəslin təhsil və tərbiyəsində
eyni mövqedə dayanırdılar. M.Hadinin “Məktəb şərqisi,
“Qızlar baxçası”, “Tərəqqeyi-sənayə” şeirləri, H.Cavidin
“Öküz Ənvər”, “Kiçik sərsəri”, “Vərəmli qız”, “Qız
məktəbində”, şeirləri, Abdulla bəy Divanoğlunun “Dan ulduzu”, “Cəng”, “İlan və fəhlə” hekayələri, Əhməd Cavadın
“Müəllim”, “Quşlara”, “Beşik”, “Mən tuqayam, bir quşam”,
“Uşaqların əylənməsi üçün” və s. şeirlərini uşaq ədəbiyyatının
yaxşı nümunələrindəndir”. (17, 93)
Ədəbiyyatşünas-alim XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda
ictimai-siyasi və mədəni həyatın canlanmasını, maarif, məktəb
və mətbuat xalqın tələbatına çevrildiyini yazır:
“ “Zənbur”, “ Kəlniyyət”, “Babayi-Əmir”, “Məzəli”, “Tuti”,
“Bəhlul”, “Lək-lək” kimi satirik jurnalların meydana çıxması
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uşaq mətbuatının yaranmasına səbəb oldu. Əsrin əvvəllərindən
nəşrə başlayan “Dəbistan” (1906-1908), “Rəhbər” (19061907), “Məktəb” (1911-1920) məcmuələri uşaq mətbuatı kimi
milli uşaq ədəbiyyatının inkşafına geniş yol açdı. Dövrün
qabaqcıl ziyalıları – yazıçılar, müəllimlər və tərcüməçilər bu
jurnallarda yaxından çıxış etməyə başladılar. Bu dövrdə
M.Ə.Sabir, A.Səhhət, A.Şaiq, S.S.Axundov kimi uşaq
ədəbiyyatının qüdrətli yaradıcıları yetişdi. Onlar öz ictimaiədəbi və pedaqoji fəaliyyətləri ilə yanaşı, XX əsr Azərbaycan
uşaq ədəbiyyatını yaratdılar”. (17, 93-94)
Əsərdə “Füyuzat”da uşaq ədəbiyyatı nümunələri” bölməsində Vüqar Əhməd jurnalın başçısı Əlibəy Hüseynzadənin
həmçinin onun məsləkdaşlarının “Füyuzat” ədəbi məktəbinin
ətrafında birləşməsindən söhbət açır. Dərs vəsaitində Vüqar
Əhməd dövrün dəyərli ədəbiyyat alimlərindən biri Firudin bəy
Köçərlinin elm sahəsindəki danılmaz xidmətlərini, o cümlədən
tatarlarının ədəbiyyatı adlı monoqrafiyasını “Balalara hədiyyə”
kitabı haqqında mülahizələrini bildirir. Monoqrafiyada alim
Rəşid bəy Əfəndiyevin, Mirzə Ələkbər Sabirin, Süleyman Sani
Axundovun, Hüseyn Cavidin bütövlükdə uşaq ədəbiyyatına
bəxş etdikləri əsərlərdən bəhs edir (17, 145). Əsərdə Vüqar
Əhməd “Sovet dövrü” Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı (1920-ci
illər) uşaq ədəbiyyatı bölməsində tədqiqat obyekti kimi təhlil
edir. O, Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının klassiklərindən biri
A.Şaiqin bilavasitə uşaqlara ithaf etdiyi şeirləri, hekayələri,
nağılları söz incisi hesab edir.
1930-cu illərdə uşaq ədəbiyyatı bölməsində alim Mikayıl
Müşfiqin, Almas İldirımın, Mir Mehdi Seyidzadənin uşaqlar
üçün yazdığı poeziya nümunələrində onların yaş
xüsusiyyətlərini nəzərə aldıqlarını, aydın, rəvan, axıcı bir dildə
ifadə etdiklərini vurğulayır. (17, 163)
İkinci Dünya müharibəsi dövrü uşaq ədəbiyyatı (1941-1945)
bölməsində Vüqar Əhməd yazır. Yaranan əsərlərə münasibətini
bildirir. Həmçinin Səməd Vurğunun, Süleyman Rüstəmin,
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Mirvarid Dilbazinin, Əhməd Cəmilin, Ənvər Məmmədxanlının
uşaqlara və gənclərə həsr etdikləri şeirlərdə vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmaları, əməyə məhəbbət, özündən böyüyə
hörmət hissinin aşılanması başlıca mövzu kimi əksini tapır.
“Müasir uşaq poeziyası” bölməsində Vüqar Əhməd XX əsrin
1960-70-ci illərini Azərbaycan uşaq poeziyasının yeni inkşaf
mərhələsi kimi qiymətləndirir: “Bu illər ərzində Zeynal
Cabbarzadə, Mikayıl Rzaquluzadə, Rəsul Rza, Mirvarid Dilbazi,
Fikrət Sadıq, Əli Kərim, Tofiq Mütəllibov, Xanımana Əlibəyli,
Teymur Elçin, İlyas Tapdıq, Tofiq Mahmud, Məstan Əliyev,
Məmməd Aslan, Zahid Xəlil, Ə.Küçaylı, M.Araz, C.Novruz,
N.Həsənzadə, X.Rza və s. şairlərimiz uşaqlar üçün müxtəlif
mövzularda şeir, nağıl və poemalar yazmışlar”. (17, 190)
Monoqrafiyada V.Əhməd adlarını yuxarıda sadaladığımız
şairlərdən Zeynal Cabbarzadə, Mikayıl Rzaquluzadə, Rəsul
Rza, Əli Kərim, Tofiq Mütəllimov, Xanımana Əlibəyli, Teymur Elçin, İlyas Tapdıq, Tofiq Mahmud, Məstan Əliyev, Fikrət
Saqıq, Zahid Xəli haqqında ayrı-ayrılıqda oçerklər həsr
etmişdir. Oçerklərdə söz ustalarının həyatlarından qısa
məlumat və uşaq ədəbiyyatı nümunələrdən parçalar verilib.
“Müasir uşaq nəsri” bölməsində uşaq nəsri- uşaq bədii
ədəbiyyatının çox vacib sahə olduğunu çözələyir: “Məlumdur
ki, uşaq canlı təhkiyəyə böyük, fəal maraq göstərir. Məhz buna
görədə uşaqlar üçün yaradılan nəsr əsəri hərşeydən əvvəl cazibəli olmalı, uşağın qəlbini ələ almalı və onu düşündürməlidir.
Deməli, böyüklər üçün yaradılan nəsrə verilən bədii tələblər
eynilə uşaq nəsrinə də aiddir.
Müasir uşaq nəsri 1960-ci ildən bu günümuzə qədər olan bir
dövrü əhatə edir. 1960-80-ci illərin uşaq nəsrinin ən gözəl
nümunələrini
qocaman
ədiblərimizdən
M.İbrahimov,
S.Rəhimov, Ə.Vəliyev, M.Rzaquluzadə, S.Vəliyev və b.
yaratmışlar” (17, 229).
Əsərdə ənənəyə sadiq qalan V.Əhməd bu dəfə qadın
ədiblərimizdən Xalidə Hasilova, Ələviyyə Babayeva, Əzizə
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Əhmədova barədə oçerklərdə keçdiyi ömür-gün yolundan
müəyyən məqamları xatırladır. Uşaqların düzgün tərbiyə olunması, yeniyetmələr üçün yazılan əsərlərdə verilən xarakterlərin
mənəvi aləmi, balacaların hiss və duyğularını ələ almaq
bacarığı hər üç yazıçının yaradıcılığının əsas qayəsi təşkil edir.
Monoqrafiyanın “Müasir Azərbaycan uşaq dramaturgiyası”
bölməsində V.Əhməd Azərbaycan ədəbiyyatının uşaq və gənclər dramaturgiyası 60-ci illərdən yeni inkşaf mərhələsinə
qədəm qoyduğunu qeyd edərək yazır: “Bu illərdə dramaturgiyanın mövzu dairəsi daha da genişlənmiş, yeni nəslin əsrin
tələb etdiyi səviyyədə tərbiyəsinə yönəlmişdir. Gəncliyin əsl
vətəndaş kimi kəmala çatması üçün müasir elmi və texniki
biliklərə yiyələnmək, yüksək zövqə, mnəvi yetginliyə, zəhmətə
və əməklə ucalmağa cəhd göstərməsi günün ən başlıca
məsələsi kimi dramaturgiyanın qarşısında dururdu. Istər Gənc
Tamaşaçılar Teatrında, istərsə də A.Şaiq adına Kukla Teatrında
tamaşaya qoyulan bir sıra pyeslər uşaq və gənclərə məxsus
dramaturgiyanın yeni inkşaf mərhələsinə daxil olması haqqında
aydın təsəvvür yaradır”. (17, 236)
Əsərdə tanınmış uşaq dramaturqlarından Yusif Əzimzadə və
Əli Səmədov haqqında oçerklər qələmə almış V.Əhməd onların
uşaqlara və gənclərə məxsus hekayə və povestlərindən,
pyeslərindən söz açır.
Monoqrafiyanın əsas qayəsi ondan ibarətdir ki, V.Əhməd ilk
dəfə olaraq “Müstəqillik dövrü Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı”
mövzusunda oçerk işləyib hazırlamışdır (17, 242-245).
V.Əhməd alim, vətəndaş cəsarəti göstərərək mühüm mövzunu
ürəyinin dərinliklərindən keçirərək araya-ərsəyə gətirib. Belə
bir aforizm var “Tarixi doğru-dürüst yazanlar tarixin yaddaşında qalırlar”. Nə yaxşı ki, Vüqar Əhməd kimi tarixi
yaşadanlar var.
Haqqında söhbət açdığımız bölmədə V.Əhməd xalq şairləri
Bəxtiyar Vahabzadəyə və Zəlimxan Yaquba ( ilk dəfə olaraq )
həsr etdiyi oçerklər yer alıb (17, 246-250).
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Dərs vəsaitində dramaturq, bəstəkar, şair Mövsüm Əhmədin
“Vüqar Əhməd” oçerki də yer alıb (17.ş 251-254).
Mövsüm Əhməd oçerkdə V.Əhmədin uşaqlara həsr etdiyi
“Azərbaycan bayrağı” və “Əlifbanı öyrəndim” şeirlərini də
təhlildən kənarda qoymur: “V.Əhmədin “Azərbaycan bayrağı”
şeiri uşaqlarda dövlətin mühum atributlarından biri olan
bayrağa sevgi və məhəbbət hissinin tərbiyəsi üçün, türklüyün
milli bir rəmzi kimi dəyərləndirilməsi üçün olduqca əhəmiyyətlidir:
Ən əziz, ən müqəddəsdir,
Yenilməzdir türk bayrağı,
Dalğalandı nəfəs kəsdi,
Yağı salar, türk bayrağı.
Tədqiqatçı “Əlifbanı öyrəndim” şeiri haqqında belə yazır:
“V.Əhmədin “Əlifbanı öyrəndim” şeiri uşağın gələcək həyatının müəyyənləşməsində, uşağın gələcəkdə bir şəxsiyyət
kimi formalaşmasında təhsil, savad almasında əlifbanın nə
qədər əhəmiyyətli olduğunu, eyni zamanda elmin, biliyin insana xoşbəxtlik gətirən yeganə mənbə olduğunu əks etdirən,
kiçik yaşlı uşaqlar üçün olduqca sadə və anlaşıqlı, eyni zamanda səmimi hisslərlə yazılan bir poetik nümunədir:
“A”-la başlayır “Ana”,
“A”-la yetir o sona.
Car çəkirik sabaha,
Əlifba bayramıdır.
Oxuyacam Sabiri,
Mən Vurğunu, Müşfiqi,
Şirvanini, Zakiri,
Mən Səhhəti, Şaiqi.
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Monoqrafiyada “Son illər uşaq ədəbiyyatına bir nəzər”,
“Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatında uşaq ədəbiyyatı nümunələri” və xalq şairi Balaş Azəroğluya həsr edilmiş oçerklər
öz əksini tapıb. (17, 255-268)
Ä) Ədəbiyyatın klassik dövrü və möàñèð ÿäÿáè ïðîñåñ
Âöãàð ßùìÿäèí éàðàäûúûëûã éîëóíäà ìöàñèð ÿäÿáè ïðîñåñ
ùÿìèøÿ äèããÿò ìÿðêÿçèíäÿ îëóá. Àëèìèí ìöàñèð ÿäÿáè ïðîñåñëÿ áàüëû êèòàáëàðäà, ãÿçåòè ñÿùèôÿëÿðèíäÿ, úóðíàëëàðäà,
ìÿúìóÿëÿðäÿ ìÿãàëÿëÿðè, ðåñåíçèéàëàðû, òÿùëèë âÿ ìöëàùèçÿëÿðè äÿðú åäèëèá. Âöãàð ßùìÿä éåíè ÿäÿáè íÿøðëÿðè òÿùëèë
ñöçýÿúèíäÿí êå÷èðÿðÿê, ìöòÿìàäè îëàðàã ÿäÿáè ìöíàñèáÿò
áèëäèðìèøäèð. Áèð ÷îõ ùàëëàðäà îíëàð ùàããûíäà ðÿéëÿðè ÷àï
îëóíìóøäóð. Âöãàð ßùìÿä ÿäÿáè ïðîñåñëÿ áàüëû àðàøäûðìàëàðûíäà ùÿì àéðû-àéðû ôÿðäëÿðèí, ùÿì ìöÿééÿí ÿäÿáè ìÿðùÿëÿëÿðèí ÿäÿáè-áÿäèè ïîåòèê, ïðîçàèê ìÿçèééÿòëÿðèíè, èäåéà õöñóñèééÿòëÿðèíè áÿäèè äèë âÿ öñëóá ÷àëàðëûüûíû òÿäãèãàòà úÿëá åòìèøäèð. Òÿäãèãàò÷û àëèì Ãóçåéëÿ éàíàøû Ýöíåé ÿäÿáè ïðîñåñèíÿ äÿ áèúàíÿ ãàëìàìûøäûð. Âöãàð ßùìÿäèí ÿäÿáè ïðîñåñÿ
ìöíàñèáÿòèíäÿ èñòÿð Ãóçåéèí, èñòÿðñÿ äÿ Ýöíåéèí ÿäÿáèïîåòèê ìÿíçÿðÿñèíè îõóúóëàðûí èõòèéàðûíà âåðìèøäèð. Ãóçåé âÿ
Ýöíåéèí êëàññèê ÿäÿáè íöìóíÿëÿðèíè, ÿäÿáè òàðèõèíè äàèì
òÿäãèã åäÿ íàëèì éåíè ÿäÿáè íÿñëèí éàðàòäûãëàðû ÿñÿðëÿðèí æàíð
âÿ öñëóá õöñóñèééÿòëÿðèíè, ùàíñû ÿäÿáè úÿðÿéàíà ìÿíñóá îëäóãëàðûíà ôÿðã ãîéìàéàðàã îíëàðûí äà éàðàòäûãëàðûíà ìöíàñèáÿò áèëäèðìèøäèð. Èñòÿð àéðû-àéðû øàèð âÿ éàçû÷ûëàð, èñòÿðñÿ äÿ
îíëàðûí éàðàòäûãëàðûíà êöëë ùàëëûíäà ÿäÿáè õöëàñÿ õàðàêòåðëè
ìÿãàëàëÿð ùÿñð åòìèøäèð. Áåëÿúÿ 25 èëäÿí ÷îõäóð êè, òàíûíìûø
àëèì ÿäÿáè ïðîñåñè èçëÿéèð âÿ ãÿëÿìÿ àëäûüû éàçûëàð áóíà áàðèç íöìóíÿäèð.
Âöãàð ßùìÿä ìöàñèð òÿäãèãàò÷û êèìè èëê ìÿãàëÿñè ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð Õåéðóëëà Ìÿììÿäîâóí
«ßêèí÷è»äÿí «Ìîëëà Íÿñðÿääèí»ÿ ãÿäÿð êèòàáûíà ùÿñð îëóíóá. Â.ßùìÿäèí áèð àëèì êèìè éåòèøìÿñèíäÿ, íöôóç ñàùèáè
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îëìàñûíäà ìÿðùóì, õàòèðÿñè äàèìà ãÿëáèìèçäÿ éàøàéàí Õåéðóëëà Ìÿììÿäîâóí ìÿùç áþéöê õèäìÿòëÿðè îëìóøäóð. Âöãàð
ßùìÿäè ùÿëÿ òÿëÿáÿëèê äþâðöíäÿí èñòåäàäûíû ìöñàäèðÿ åäÿí
Õåéðóëëà Ìÿììÿäîâ îíóí ýÿëÿúÿêäÿ åëì àäàìû îëàúàüûíà
ÿìèí èäè.
1987-úè èëäÿ Âöãàð ßùìÿäèí éàçûñû îíóí ùÿéàò ìöÿëëèìè,
Õåéðóëëà Ìÿììÿäîâóí êèòàáû áàðÿñèíäÿ îëìàñû ýÿíú òÿäãèãàò÷ûíûí óñòàäûíà îëàí ñîíñóç äèããÿòèíèí íÿòèúÿñè èäè. Áó ìÿãàëÿ Âöãàð ßùìÿäèí èëê ãÿëÿì òÿúðöáÿñè îëìàñûíà áàõìàéàðàã îëäóãúà ñÿëèñ äèëäÿ éàçûëìûøäûð: “ßñÿð áåø ùèññÿäÿí:
Ìöãÿääèìÿäÿí, 3 ôÿñèëäÿí âÿ íÿòèúÿäÿí èáàðÿòäèð. Ìöãÿääèìÿ òÿäãèãàò÷û ìþâçó èëÿ áàüëû ïðîáëåìèí, òÿäãèãè îáéåêòèíèí — 25 èëëèê äþâðö ÿùàòÿ åäÿí ìÿðùÿëÿíèí ÿëâàí áîéàëàðëà
ýåíèø ìÿíçÿðÿñèíè âåðèð. Òÿäãèãàò÷û ÕÛÕ ÿñðèí 80-úû èëëÿðèíäÿ
Àçÿðáàéúàí ÿäÿáèééàòûíûí èíêèøàôû ö÷öí ãåéðè-ìöãàñèá øÿðàèòèí éàðàíìàñûíûí ñÿáÿáèíè 70-úè èëëÿðäÿ «ßêèí÷è»íèí áàüëàíìàñû, Àõóíäîâóí ôÿôàòû, Çÿðäàáèíèí Áàêûäàí óçàãëàøìàñû,
Ñåéèä ßçèìèí ñèéàñè åòèáàðñûçëûãäà òÿãñèðëÿíäèðèëèá ìöÿëëèìëèêäÿí ÷ûõàðûëìàñû, äèýÿð ÿäÿáè ñèìàëàðûí îáéåêòèâ âÿ ñóáéåêèâ ñÿáÿáëÿð öçöíäÿí êÿíàðäà ãàëìàñûíäà ýþðìÿêäÿ äöçýöí
ãÿíàÿòÿ ýÿëèð. Àäè «Çèéà» (1879) ãÿçåòèíèí ñþçäÿ áèð, ÿìÿëäÿ áàøãà ìþâãå òóòìàñûíû, Öíñèçàäÿíèí ðåäàêòîðëóã ôÿàëèééÿòèíèí òÿñâèðèíè âåðèð. «Çèéà»íûí ïàíèñëàìèñò èäåéàëàð òÿáëèü åòìÿñèíè îíóí ìÿäÿíèééÿòèìèçèí èíêèøàôû éîëóíäà ùå÷ áèð ôàéäàëû èø ýþðìÿäèéèíè, ðåàëèñò ÿäÿáèééàòûí òÿðÿããèñèíÿ àüûð çÿðáÿ
âóðäóüóíó õöñóñè ãåéä åäèð.” (10, 24-25)
Êèòàáû ùàããûíäà ðÿéèí ÷àï îëìàñûíà áàõìàéàðàã, Ìÿììÿäîâ ìÿãàëÿíè îõóäóãäàí ñîíðà Âöãàð ßùìÿäÿ õåéèð-äóà
və äÿéÿðëè ìÿñëÿùÿòëÿð âåðìèøäèð. Áöòöí áóíëàðäàn ðóùëàíàí
Âöãàð ßùìÿä ñèëñèëÿ ìÿãàëÿëÿð äÿðú åòäèðìèøäèð. Ìöàñèð
ÿäÿáè ïðîñåñëÿ ÿëàãÿäàð Âöãàð ßùìÿäèí 1993-úö èëäÿ «Ùÿð
êÿñèí þç ñÿñè» àäëû àéðûúà êèòàáû äà èøûã öçö ýþðäö. Êèòàáà
“Öí ñþç” éàçàí ßáöëôÿç Íàõ÷ûâàíëû ÿñÿð áàðÿäÿ ôèêèðëÿðèíè
àøàüûäàêû øÿêèëäÿ áèëäèðèð: “Ñîí on èëäÿ ÿäÿáè ïðîñåñè äÿðèíäÿí èçëÿéÿí âÿ îíà þç ìþâãåéèíäÿí éàíàøìàüà ÷àëûøàí òÿäãèãàò÷û àëèì Àçÿðáàéúàíäà ìààðèô÷èëèéèí, úóðíàëèñòèêàíûí èëê
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òÿìÿë äàøûíû ãîéàíëàðäàí áèðè, «Ìÿêòÿá» óøàã ãÿçåòèíûí éàðàäûúûñû âÿ íàøèðè Ãàôóð Ðÿøàä Ìèðçÿçàäÿäÿí áàøëàìûø áóýöíêö íÿñëèìèçÿ, ïîåçèéàìûçà, óøàã ÿäÿáèééàòûìûçà þç
îáéåêòèâ ìöíàñèáÿòèíè áèëäèðèð. Ìöÿëëèô õàëã øàèðè, Äþâëÿò
ìöêàôàòû ëàóðåòû Íÿáè Õÿçðèíèí, õàëã éàçû÷ûñû Ñàáèð ßùìÿäëè
âÿ ÿìÿêäàð èíúÿñÿíÿò õàäèìè Úàáèð Íîâðóçóí éàðàäûúûëûüûíà
îðèjèíàë éàíàøûð âÿ áó òàíûíìûø ÿäèáëÿðèí ñîí èëëÿð èøûã öçö
ýþðìöø ÿñÿðëÿðè áàðÿäÿ äîüðó-äöðöñò ôèêèð ñþéëÿìÿéÿ ÷àëûøûð”.
(10, 3)
Êèòàáà äàõèë åäèëìèø éàçûëàð ìöõòÿëèô ìÿçìóíëóäóð. «Óøàã
jóðíàëëàðûìûçäà ðóñ âÿ äöíéà ÿäÿáèééàòûíûí òÿáëèüè» àäëàíàí
èëê ìÿãàëÿäÿ Âöãàð ßùìÿä Àçÿðáàéúàíäà ïðîôåññèîíàë óøàã
ÿäÿáèééàòûíûí èíêèøàôûnın ÕÛÕ ÿñðèí 70-úè èëëÿðèíäÿí áàøëàíäûüûnı ãåéä åäèð. Îõóúóäà áåëÿ ãÿíàÿò éàðàíûð êè, õàëãûìûçûí
óøàã ÿäÿáèééàòû îëìàéûá. Aëèì áó ñàùÿäÿ èëê íöìóíÿëÿðèíè
øèôàùè ñóðÿòäÿ éàðàäûëdûüûíû õöñóñè âóðüóëàéàí Âöãàð ßùìÿä
éàçûð:
Íÿíÿ âÿ áàáàëàðûìûç þçëÿðè äÿ ùèññ åòÿìÿäí øÿõñèééÿòëÿðèíäÿ éàçû÷ûëûã ìÿùàðÿòè èëÿ ïåäàãîúè óñòàëûüû áèðëÿøäèðìèøëÿð.
Îíëàðûí éàðàòäûüû ÿäÿáè íöìóíÿëÿð éöêñÿê åñòåòèê òÿñèðÿ ìàëèê îëìàãëà áÿðàáÿð, ùÿì äÿ äÿðèí ÿõëàãè-äèäàêòèê ìÿçìóí
êÿñá åäèð. Ëàéëà âÿ îõøàìàëàðäàí ãÿëáèíÿ ùóìàíèñò äóéüóëàð
àõûð âÿ îíëàðäà áÿäèè ñþçöí ãöäðÿòèíÿ äÿðèí ìàðàã ùèññè îéàíûð. Ñàäÿ, áÿäèè ñÿíÿòÿ ìÿùÿááÿò îíëàðûí áåøèéè áàøûíäà îõóíàí íÿüìÿëÿðäÿí áàøëàéûá, èíêèøàô åäèð.
Àçÿðáàéúàí äèëèíäÿ ÷ûõàí èëê óøàã úóðíàëëàðû «Äÿáèñòàí»,
«Ðÿùáÿð» âÿ «Ìÿêòÿá» îëìóøäóð. Àçÿðáàéúàíûí ýþðêÿìëè
ñþç ñÿððàôëàðû Ì.ß. Ñàáèð, À. Ñÿùùÿò, À. Øàèã, Ù.Á. Çÿðäàáè,
Ñ.Ì. Ãÿíèçàäÿ, À.Äèâàíáÿéîüëó, Ñ.Ñ. Àõóíäîâ áó úóðíàëëàðûí ÿòðàôûíäà ñûõ áèðëÿøÿðÿê ìèëëè óøàã ÿäÿáèééàòûìûçû éåíè
èíêèøàô ïèëëÿñèíÿ ãàðäûëìûøëàð.
«Ìÿêòÿá» ìèëëè óøàã ìÿòáóàòû íöìóíÿëÿðè àðàñûíäà õöñóñè
ìþâãåéÿ ìàëèêäèð. Áó úóðíàëëàðûí íÿøðè áèëàâàñèòÿ Ãàôóð Ðÿøàäûí àäû èëÿ áàüëûäûð. Ãàôóð Ðÿøàä ùÿìéåðëèñè ß.Ò. ßôÿíäèçàäÿ èëÿ áèðëèêäÿ 1911-úè èëèí 29 íîéàáðûíäà áó ãÿçåòèí íÿøðèíÿ áàøëàäû. 1916-úû èëèí ìàéûíäà ß.Ò. ßôÿíäèçàäÿ âÿôàò åò166
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äèêäÿí ñîíðà ãÿçåòè íÿøð åòìÿéèí áöòöí àüûðëûüû îíóí þùäÿñèíÿ äöøäö.” (10, 5)
Ãàôóð Ðÿøàä Ìèðçÿçàäÿíèí ÿâÿçñèç õèäìÿòëÿðèíè Âöãàð
ßùìÿä êèòàáäà éåð àëìûø «Àéèíåéè-Ìèëëÿò»èí éàðàäûúûñû ìÿãàëÿñèíäÿ äàâàì åòäèðèð. Áöòöí øöóðëó ùÿéàòûíû õàëãûí ìààðèôëÿíìÿñèíÿ ñÿðô åòìèø Ãàôóð Ðÿøàäûí ìÿêòÿá äÿðñëèêëÿðè áàðÿäÿ âÿ éåíè òÿäðèñ îúàãëàðûíûí à÷ûëìàñûíûí òÿÿññöáêåøè îëäóüóíó éàçûñûíäà Âöãàð ßùìÿä þíÿ ÷ÿêèð: “Ãàôóð Ðÿøàäûí õöñóñè
ÿùÿìèééÿò âåðäèéè ìÿñÿëÿëÿðäÿí áèðè äÿ ìÿêòÿá äÿðñëèêëÿðè
èëÿ áàüëû èäè. Îíóí «Ðÿùáÿðè-ñÿðô» (Ì.Ñ. Àõóíäîâëà áèðýÿ),
«Ùåñàá ìÿñÿëÿëÿðè» (ß.Ò. ßôÿíäèçàäÿ èëÿ), “Ãàôãàç Úîüðàôèéàñû” äÿðñëèêëÿðè àíà äèëèíäÿ ìèëëè äÿðñëèê éàðàòìàã ñàùÿñèíäÿ èëê ìöâÿôôÿãèééÿòëè àääûì îëäó. Ùÿìèí äÿðñëèêëÿð àëèìèí
ìöõòÿëèô åëì ñàùÿëÿðèíè éàõøû áèëäèéèíè íöìàéèø åòäèðìÿêëÿ
éàíàøû, ùÿì äÿ ïåäàãîúè àëÿìÿ îíóí òÿäðèñ ìåòîäèêàñûíà ÷îõ
ýþçÿë áÿëÿä îëäóüóíó ñöáóò åäèðäè. Ã.Ð.Ìèðçÿçàäÿ èúòèìàè
ùÿéàòûí ìöõòÿëèô ìÿñÿëÿëÿðèíÿ äàèð ìÿãàëÿëÿð éàçñà äà ïóáëèñèñòèêà îíóí éàðàäûúûëûüûíäà îíóí éàðàäûúûëûüûíäà ÿñàñ éåð òóòóðäó. ÕÕ ÿñðèí äåìîêðàòèê èúòèìàè-ñèéàñè ïóáëèñèñòèêàñûíäà
Ã.Ð. Ìèðçÿçàäÿíèí þç öñëóáó âàð. «Òÿçÿ ùÿéàò», «Íèúàò»,
«Èãáàë», «Àçÿðáàéúàí» âÿ ñ. ìÿòáóàò îðãàíëàðûíäà þç äÿñòõÿòòè èëÿ ÷ûõûø åäÿí Ãàôóð Ðÿøàäûí ìÿãàëÿëÿðèíäÿ õàëãû ìààðèôëÿíäèðìÿê ìÿñÿëÿëÿðè ìöùöì éåð òóòóð. Î, éåíè òÿëèì âÿ
òÿðáèéÿ ìåòîäëàðûíûí òÿáëèüàò÷ûñû îëàðàã òÿçÿ ìÿêòÿáëÿð à÷ìàã
òÿøÿááöñöíö áöòöí âàðëûüû èëÿ ìöäàôèÿ åäèðäè”. (10, 16)
«Äîããóç ÿñðëèê Àçÿðáàéúàí ãÿçÿëè» ìÿãàëÿñèíäÿ (10, 1923) èñÿ Âöãàð ßùìÿä 1992-úè èëäÿ Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò Íÿøðèééàòû òÿðÿôèíäÿí ëèðèê ïîåçèéàìûçûí ÿí ýåíèø éàéûëìûø ôîðìàñû îëàí ãÿçÿëëÿðäÿí èáàðÿò òîïëóíóí ÷àï îëóíäóüóíó îõóúóëàðûí äèããÿòèíÿ ÷àòäûðûð. «Àçÿðáàéúàí ãÿçÿëëÿðè» êèòàáûíäà
èçàùëàðûí âÿ ëöüÿòèí ìöÿëëèôè ßùìÿäàüà ßùìÿäîâ, òÿðòèá÷èñè
èñÿ ôèëîëîýèéà åëìëÿðè íàìèçÿäè Ìÿììÿä Íóðóîüëóäóð.
Áöòþâëöêäÿ ãÿçÿëäÿí ñþùáÿò äöøÿíäÿ äàùè Ìÿùÿììÿä
Ôöçóëè, Õaãàíè, Íèçàìè, Íÿñèìè, Íÿáàòè, Ñåéèä ßçèì, ßëèàüà
Âàùèä âÿ äèýÿð ñþç ñÿððàôëàðû éàäà äöøöð. Âöãàð ßùìÿä øåèðèìèçèí ÿí íÿùÿíý óñòàäû Ôöçóëèíèí «Ãÿçÿëäèr ñÿôàáÿõø 167
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əùëè-íÿçÿð» ìÿòëÿëè ãÿçÿëèíÿ èñòèíàäÿí Ôöçóëèíèí ãÿçÿë ùàããûíäà ÿäÿái-íÿçÿðè, ôèêèðëÿðèíè îõóúóëàðëà áþëöøÿðÿê ÿðóçäà
éàçûëìûø ïîåòèê íöìóíÿíè îíëàðà òÿãäèì åäèð.
«Ãÿçÿëäèr ñÿôàáÿõø - əùëè-íÿçÿð» Âöãàð ßùìÿä êèòàáäà
èêè éöçäÿí ÷îõ øàèðèí éàðàäûúûëûüûíäà áÿäèè ãÿçÿëëÿðèí áÿäèè
êåéôèééÿòëÿðÿ úàâàá âåðäèéèíè, òÿðòèá÷èíèí èñÿ ùÿð áèð ñÿíÿòêàðûí øåèðèíäÿí ÿëàâÿ àííîòàñèéà õàðàêòåðëè àôòîáèîãðàôèê ìÿëóìàòëàðà éåð âåðäèéèíè ãåéä åäÿðÿê éàçûð: Òîïëóäà ÕÛÕ ÿñð
Àçÿðáàéúàí íÿøðëÿðè äàùà ÷îõ öñòöíëöê òÿøêèë åäèð. ×öíêè
ìÿëóì îëäóüó êèìè, áó ÿñÿðäÿ ãÿçÿë àïàðûúû jàíðëàðäàí áèðè
îëìóøäóð.
Êèòàáûí òÿðòèáè âÿ áÿäèè ìÿçèééÿòëÿðèíäÿí áèðè äÿ øàèðëÿðèí
Úÿíóá âÿ Øèìàë áàøëûğı àëòûíäà áþëöíìÿëÿðè, âàùèä Àçÿðáàéúàí ñÿíÿòêàðëàðû êèìè òÿãäèì îëóíìàëûäûð.
Êëàññèê Àçÿðáàéúàí øàèðè, óñòàä Ìÿììÿäùöñåéí Øÿùðèéàðûí ëÿòèô, èúòèìàè ìÿçìóíëó, Âÿòÿíè, ìÿùÿááÿòè òÿðÿííöì
åäÿí «Þçö åøã ÿùëè ìÿðäëÿð è÷ðÿ Âàùèä áèíÿçèð ÿðäè», «×îõëàð èíúèêäè êè, ñÿí îíëàðà íàç åéëÿìèñÿí», «Íàçëû, äóçëó î
ïÿðè÷þùðÿ êè íÿðýèç ýöëöäöð», «Òöðêöí äèëè òÿê ñåâýèëè, åùñàñëû äèë îëìàç», «Éåíÿ ãàíàäëàíûðàì ìÿí Âÿòÿí ùàâàñû èëÿ» âÿ
ñ. ìÿòëÿëè ãÿçÿëëÿðè òîïëóéà õöñóñè ðþâíÿã âåðèð:
…Øÿùðèéàðàì, ýÿð÷è ìÿí ñþç ìöëêöíöí ñóëòàíûéàì,
Ýþç éàøûìäàí áàøãà éîõäóð äöððè-øÿùâàðûì ìÿíèì.
Ïîåòèê òîïëóäà ÕÛÛÛ-ÕÛÂ ÿñðëÿðäÿ éàøàìàñû åùòèìàë îëóíàí
Ìþùíÿòè Áàêóí, ýþðêÿìëè àëèì, íàñèð, «Ãöäñö» òÿõÿëëöñö èëÿ
øåèðëÿð éàçìûø À. Áàêûõàíîâëà åéíè ÿñðäÿ, åëÿúÿ äÿ ñîíðàêû
äþâðëÿðäÿ éàøàìûø Ìèðçÿ Áàüûð, À. Ñöðÿééà, Ñ.Ùÿñÿíçàäÿ,
ß.Ðàçè, È.Çöëàëè, Ì.Úöðìè, Ì.Ù. Ñàáèò, Ì.Ì. Áèíÿâà, Ì.ß.
Ãöäñè, À. Ñàëèê, Ì.ß. Éóñèô, ß.Úÿííÿòè, ß.Ìèíà, ß.Áèëÿãÿì,
Ì.À. Øàùèí, Ì.Ìåùäè, À. Ùèúðè, À.Ìöíðè, Ìÿøÿäè Àçÿð,
Ù.Ñàáèã, Í. Íÿééèð, ß.Àñÿô, Ù. Ïÿðèøàí, ß.Øÿðãè, Ñ.Ìÿíñóð,
ß.Áèáàê, Ì.Ìöíñèô, Ìÿøÿäè õàíûì Ëåéëè, Ù.Ñÿééàð, Á.
Ìÿììÿäçàäÿ, À.Úþâùÿð, Ñåéèäàüà, Õÿäèúÿ, Á.Ùöñåéíîâ âÿ
á. Áàêû-Àáøåðîí øàèðëÿðèíèí ãÿçÿëëÿðèíäÿí äÿ íöìóíÿëÿð
âåðèëìèøäèð.
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Êèòàáà õàëã øàèðè Íÿáè Õÿçðèíèí éàðàäûúûëûüû áàðÿäÿ «Ìÿùÿììÿä Ïåéüÿìáÿðèí ïîåòèê îáðàçû» (10, 45-47), «×èéíèíäÿ
øÿùèäëÿð äàøûéàí ýþçÿë», (10, 46-58), «Ìÿí áèð äÿíèçÿì» (10,
59-60) àäëû ö÷ ìÿãàëÿ äàõèë åäèëèá.
Ìÿùÿììÿä Ïåéüÿìáÿðèí ïîåòèê îáðàçûíû ÿäÿáèééàòûìûçà
ýÿòèðÿí õàëã øàèðè Íÿáè Õÿçðè ëèðèê-ïñèõîëîúè öñëóáóí ïîåòèê
ýåäèøèíäÿ äöíéà ìöñÿëìàíëàðûíà Ïåéüÿìáÿðè, Àëëàùûí åë÷èñè
Ìÿùÿììÿä ßëåéèññÿëàìûí ùàããûíäà ãìéìÿòëè ÿñÿð éàðàòäûüûíû âóðüóëàéàðàã Âöãàð ßùìÿä éàçûð: «Øåèð ïåüÿìáÿðè
êþìÿéə ÷àüûðûð, îíà õàëãûí õîøáÿõòëèéè íàìèíÿ ìöðàúèÿò åäÿðÿê êþìÿê ÿëè óçàòìàñûíû àðçóëàéûð». (10, 47)
Õàëã øàèðè Íÿáè Õÿçðèíèí Àçÿðáàéúàíûí èëê øÿùèä úóðíàëèñòè, Ìèëëè ãÿùðÿìàí Ñàëàòûí ßñýÿðîâóí þëìÿç õàòèðÿñèíÿ ùÿñð
åòäèéè «Ñàëàòûí» ïîåìàñûíû òÿùëèë åäÿí Âöãàð ßùìÿä ñþç óñòàñûíûí áó èòêèéÿ áèýàíÿ ãàëà áèëìÿäèéèíè, Ñàëàòûíû þç ïîåçèéàñû èëÿ ÿáÿäèëÿøäèðäèéèíè äèëÿ ýÿòèðèð: Ãÿùðÿìàí Ñàëàòûíûí
ôàúèÿëè ãÿòëèíÿ ùÿñð îëóíìóø ïîåìàäà åïèê òÿñâèðëÿðëÿ éàíàøû,
øàèð ãÿëÿìèíÿ ìÿõñóñ ëèðèçì äÿ ýöúëöäöð. Øàèð ùÿéàòäà ãÿùðÿìàíëà éàëíûç áèð êÿðÿ ýþðöøìöøäöð. Åëÿ ùÿìèí ùèññÿíèí àäû
äà «Áèð êÿðÿ, éàëíûç áèð êÿðÿ» àäëàíûð:
Ãîíàãëûã…
Ìàùíûëàð ó÷óð ýþéëÿðÿ,
×ûðàãëàð áàø öñòÿ,
ðÿíýèí çÿòèðäè.
Áèð êÿðÿ ýþðöøäöê,
éàëíûç áèð êÿðÿ,
Þçöéëÿ áèð äöéà
ùåéðÿò ýÿòèðäè. (10, 57)
Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí ãÿùðÿìàíëûã ñàëíàìÿñèíäÿ áèð àä äà
ÿëàâÿ îëóíäó — Ñàëàòûí àäû! Ùÿìèí ãÿùðÿìàíëàð ùÿìèøÿ ñÿíÿòäÿ ÿáÿäèëÿøèáëÿð. Ñîíðà áó úÿíýàâÿðëÿð ÿôñàíÿëÿøèáëÿð,
íàüûëëàøûáëàð. Éà äóá ó ãÿùðÿìàíëàð, ÿêñèíÿ, íàüûëëàðäàí, ÿôñàíÿëÿðäÿí ýÿëèáëÿð. Âàõò ýÿëÿúÿê, Ñàëàòûí äà ÿôñàíÿëÿøÿúÿê,
íàüûëëàøàúàã, éåíèäÿí ÿäÿáèééàòäà áÿäèèëÿøÿúÿê, øåèðëÿøÿúÿê,
íàüûëëàøàúàã:
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Ñàíêè ìÿüðóð-ìÿüðóð
áèð ùóìàé ãóøó
Ýÿëäè íàüûëëàðäàí,
ÿôñàíÿëÿðäÿí… (10, 57)
«Ìÿí áèð äÿíèçÿì…» ìÿãàëÿñè Íÿáè Õÿçðèíèí áÿçè òÿáèÿò
òÿñâèðëè øåèðëÿðèíÿ ùÿñð îëóíóá. Øàèðèí ïîåçèéàñûíäà Àçÿðáàéúàí òÿáèÿòè — Àáøåðîí òÿáèÿòèíèí äåòàëëàðû ýöúëö áèð êîëîðèòÿ ìàëèê îëäóüóíó àëèì ñöçýÿúèíäÿí êå÷èðÿí Âöãàð ßùìÿä
éàçûð: «ßëáÿòòÿ, Íÿáè Õÿçðè éàðàäûúûëûüû òÿêúÿ Àáøåðîíà ìÿõñóñ òÿáèÿò äåòàëëàðû èëÿ ìÿùäóäëàøìûð. Øàèðèí éàðàäûúûëûüûíäà
èíñàíëàðûí äà ìàääè, ìÿíÿâè çþâã âÿ åùòèéàúëàðûíû þäÿéÿí,
òÿáèÿòè ÿêñ åòäèðÿí øåèðëÿð îíëàðúàäûð. Ëàêèí îíóí Àáøåðîíà
âóðüóíëóüó, áó òîðïàüûí þçöíÿìÿõñóñ òÿáèÿòèíèí ïîåòèê òÿðÿííöìö äÿ þçöíÿìÿõñóñäóð:
Éåíÿ ãóìëó ñàùèð, éåíÿ ñÿðèí áàü,
Éåíÿ àõøàì äöøöá ìåéíÿëèêëÿðÿ… (10, 59)
Õÿçðè êöëÿéèíèí ìåùè èëÿ îéàíàí, ãûçûë ãóìäà äÿúÿëëÿøÿí,
àü øàíû øèðèíëèéèíäÿ þìðö áîéó õàëãûíûí àúû òàëåéèíÿ éàçàí
Íÿáè Õÿçðè áó òîðïàãäà äöíéàéà ýþç à÷ìûøäûð. Î, àìàëû,
ÿãèäÿñè, òÿðÿííöìö, áöòþâëöéö èëÿ ùÿìèøÿ Àçÿðáàéúàí îüëóäóð âÿ áó ýöí äÿ õàëãûíû ëàéèãèíúÿ òÿìñèë åäèð, îíóí àäûíà
ëàéèã áèð øàèð âÿòÿíäàøäûð.
Õÿçÿð ñàùèëèíäÿ äîüóëìóøàì ìÿí,
Ëàéëàìû ÷àëìûøäûð äàëüàëàð ìÿíèì.
Õÿçÿð — ìÿíÿâè áöòþâëöê, òÿáèÿòèí ìþúöçÿñè, ñèðäàø êèìè
Íÿáè Õÿçðèíèí ïîåçèéàñûíäà òÿñâèð îëóíóð âÿ øàèð Õÿçÿðëÿ
äàíûøìàüû ãÿëá äÿðèíëèéèíäÿí ýÿëÿí áèð ìÿùÿááÿòëÿ ñåâèð.
Êèòàáäà ùÿì÷èíèí Âöãàð ßùìÿäèí áàøãà ìþâçóëàðû ÿùàòÿ
åäÿí «ßñðèìèçèí ÿââÿëëÿðèíäÿ Ðóñ óøàã ÿäÿáèééàòûíäàí
Àçÿðáàéúàíúàéà ÷åâðèëìèø ÿñÿðëÿðèí äèë õöñóñèééÿòëÿðè», «ßñðèìèçèí Ñÿéàâóøó», «Óøàã ÿäÿáèééàòûìûçûí òÿøÿêêöëö»,
«Àçÿðáàéúàí ãàäûíëûüûíûí ïîåòèê ñàëíàìÿñè», «Äÿäÿ Ãîðãóä
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äöíéàñûíà éåíè òþùôÿ», «Ãàðàáàü Äîñéàñû», «Óøàãëàðà ýþùÿë
ùÿäèééÿ», «Áÿøÿð Íÿñèìè — Íÿñèìè ñóéóíäàíäûð», «Ùàããûí
ñÿñè», «Ñþçöí ñåùðè»íèí ñåùðè», «Ñàáèð ÿäÿáè ìÿêòÿáè»,
«Ìöàñèð íÿñðèìèçèí ÿçàáêåøè», «Äöíéàéà ùåéôñëÿíÿí ïîåçèéà», «Êå÷èä», «Ùÿð êÿñèí þç ñÿñè», «Ñþç ýöëëÿñè», «Ùÿéàòà ùÿññàñ ìöíàñèáÿò» ìÿãàëÿëÿðè þç ÿêñèíè òàïûá.
Ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð Âöãàð ßùìÿä 2010úó èëäÿ ãÿëÿìÿ àëäûüû «Åëìè-ôèëîëîæè ãàéíàãëàð, ÿäÿáè ñèìàëàð
ùàããûíäà äöøöíúÿëÿð» êèòàáûíäà äà ÷àüäàø ÿäÿáè ïðîñåñè ÿùàòÿ
åäÿí ìþâçóëàðäàí éàí êå÷ìÿéèá. Èëê íþâáÿäÿ àëèìèí «ßëèàüà
Âàùèä» ôóíäàìåíòàë ìÿãàëÿñè (18, 14-51) äèããÿòèìè ÷ÿêäè. Áó
èðè ùÿúìëè éàçûíû Âàùèäÿ ùÿñð îëóíìóø ÿäÿáè äÿéÿðèíè âåðìÿê
îëàð. Âöãàð ßùìÿä Áþéöê «Ôöçóëèëÿðèí õàêè-ïàéèíèí áèðèéÿì»
äåéÿí Âàùèäèí þëìÿç ãÿçÿëëÿðèíè òÿùëèë åòìÿêëÿ Âàùèä øåèðèíäÿêè ñàäÿëèéÿ, ñÿìèìèééÿòÿ, àõûúûëûüà âÿ öðÿéÿ éàòûìëûüà ìÿôòóí îëäóüóíó áÿäèè ÷àëàðëàðëà èôàäÿ åäèð:
«ß.Âàùèäè ÿäÿáèééàò òàðèõèìèçäÿ áèð øàèð êèìè òàíûäàí âÿ
ñåâäèðÿí, øöáùÿñèç êè, îíóí ãÿçÿëëÿðèäèð. Âàùèäèí ãÿçÿëëÿðè
õàëãûí çþâãöíÿ óéüóí îëàðàã éàðàäûëìûøäûð. Éàøàäûüû êåøìÿêåøëè, çèääèééÿòëè áèð äþâðöí ýþçÿëëèê, ìÿùÿááÿò íÿüìÿëÿðè
îëàí áó ãÿçÿëëÿðèí áèð ñÿúèééÿâè úÿùÿòè îíëàðäà ëèðèê ãÿùðÿìàí îëàí ìÿøóãÿíèí, îíóí ýþçÿëëèéèíèí øÿðùèíÿ ýåíèø éåð
âåðèëìÿñèäèð. Áèð ÷îõ ãÿçÿëëÿðèíäÿ øàèð áóíó ÿñàñ ýþòöðöð,
áàøäàí-áàøà þçöíöí ýþçÿëëèê èäåàëûíà ÷åâèðèð. Àðçóëàäûüû âÿ
áÿéÿíäèéè úèñìàíè âÿ ìÿíÿâè ýþçÿëëèêëÿðè þçöíäÿ áèðëÿøäèðÿí
ëèðèê ãÿùðÿìàíû Âàùèä äþâðàíûíû, ÿõëàã íîðìàëàðû, åñòåòèê áàõûøëàðû èëÿ òÿãäèì åäèð. Áó ýþçÿë øàèðèí äþâðöíöí ìÿøóãÿ,
ñåâýè ñóðÿòèíäÿí ðåàëëûüû, êîíêðåòëèéè âÿ ñ. èëÿ ñå÷èëèð. Î, êå÷ìèø øåèðèí ìöúÿððÿä, àíúàã ÷îõ äÿðèí ôÿëñÿôè öìóìèëÿøäèðìÿ
íÿòèúÿñè îëàí ýþçÿëèíÿ îõøàìûð». (18, 15-16)
Âàùèä ïîåçèéàñûíû ýþçÿëëèê àøèãè, ñåâÿí öðÿêëÿðè âÿñô åäÿí
àøèãëÿðèí òÿðÿííöì÷öñö êèìè ãèéìÿòëÿíäèðÿí Âöãàð ßùìÿä
éàçûð: Âàùèäè ñåâÿí ãÿëáèí ñåâèíúèíè, êÿäÿðèíè, ðÿíýàðÿíý
áîéàëàðëà ãÿëÿìÿ àëûð. Î, Ôöçóëè ìÿêòÿáèíèí áÿäèèëèê ïèðéîìëàðûíäàí ìÿùàðÿòëÿ èñòèôàäÿ åäèð. ÿíÿíÿâè öñóë, îáðàç âÿ òÿøáåùëÿðëÿ ñÿìèìè èíñàí äóéüóëàðûíûí èíèêàñûíà íàèë îëóð.
Ìöÿééÿí áèð ôèêðè âÿ éà ùèññè èôàäÿ åòìÿêëÿ áÿðàáÿð ýþçÿë
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áÿäèè ëþâùÿëÿð éàðàäûð. Øàèð áþéöê ùåéðàíëûãëà èíñàíûí ýþçÿëëèéèíè, äàùà ÷îõ áó ýþçÿëëèéèí òÿñèðèíäÿí äîüàí ùèññëÿðè ÿêñ
åòäèðèð:
Äÿëè êþíëöì ýþçÿëèì, çöëôöíÿ îëìóø ìàèë,
Éåíÿ çÿíúèðè-úöíöí ÿòãèëèì åòìèø çàèë.
Ìèí áàùàð îëñà, úàùàí úÿííÿòÿ äþíñÿ, ýþçÿëèì,
Ýþðìÿéèíúÿ öçöíö àøèãèí îëìàç çàèë.
Âàùèäèí ãÿçÿëëÿðè èíñàí ãÿëáèíèí òÿðúöìàíûäûð, äåñÿê ãÿòèééÿí éàíûëìàðûã. Áó ãÿçÿëäÿ ìÿùÿááÿòè äÿðèíäÿí ùèññ åäÿí
èíñàíûí ïîåòèê îáðàçûíû Âàùèä áþéöê óñòàëûãëà éàðàäûá.
Âöãàð éàçûð: «Âàùèäèí ãÿçÿëëÿðèíèí áèð ãÿäÿð ýåíèø øÿêèëäÿ
íÿçÿðäÿí êå÷èðìÿñè ýþñòÿðèð êè, áó ãÿçÿëëÿð èíñàí ùàããûíäà
äÿðèí äöøöíúÿëÿðèí ìÿùñóëóäóð. Áó ãÿçÿëëÿð àíúàã ýåíèø ôÿëñÿôè ìÿíàäà àøèãàíÿ ÿñÿðëÿðäèð. Èíñàíëûüûí, ýþçÿëëèéèí, èäåàëûí
òÿñäèãèäèð. Áó ãÿçÿëëÿð ñàäÿäÿí ìöðÿêêÿáÿ, ìöÿééÿíëèêäÿí
ìöúÿððÿäëèéÿ, äöíéÿâè ìÿùÿááÿòäÿí ôÿëñÿôè ìÿùÿááÿòÿ
äîüðó èíêèøàô âåðìÿê áàõûìûíäàí èñÿ àðäûúûëëûã, ãàíóíà
óéüóíëóã Âàùèä èðñèíè êëàññèê øåèðèìèçèí ÿí éàõøû íöìóíÿëÿðè
êèìè ãèéìÿòëÿíäèðìÿéÿ áèçÿ ùàãã ãàçàíäûðûð». (18, 18)
Øàèðèí ãÿçÿëëÿðèíäÿ ìóñèãè äóéóìó îëäóãúà ýöúëöäöð.
Ìÿíÿ åëÿ ýÿëèð êè, Âàùèä ÿêñÿð ãÿçÿëëÿðèíè ìóñèãè ñÿäàëàðû
àëòûíäà áÿäàùÿòÿí äåéèá. Î, ùÿì äÿ Ìóüàì áèëèúèñè îëóá.
Áöòöí ìóüàìëàðûìûç öñòöíäÿ ãÿçÿëëÿð ñþéëÿéèá. Ùÿëÿ
ñàüëûüûíäà Âàùèäèí þëìÿç ãÿçÿëëÿðè õàíÿíäÿëÿðèìèçèí äèëèíäÿí äöøìÿéèá. ßñðëÿð áîéó íÿ ãÿäÿð Àçÿðáàéúàí õàëãû âàð
Âàùèäèí ãÿçÿëëÿðè äàèìà îõóíàúàãäûð.
Âöãàð ßùìÿä Âàùèäèí Àçÿðáàéúàí ìóñèãèñèíÿ, ìóüàìûìûçà áàüëûëûüûíäàí ñþç à÷àðàã éàçûð:
«ß.Âàùèä ãÿçÿëëÿðèíèí ÷îõ îðèæèíàë àâàçû âàðäûð, ñàíêè áó
ãÿçÿëëÿð Àçÿðáàéúàí ìóñèãèñèíèí òÿìÿëè, êþêö îëàí ìóüàìëàðûí ùÿð ýóøÿñè ö÷öí úèëàëàíìûøäûð. Õàíÿíäÿëÿðèí ìóüàì
öñòöíäÿ Âàùèä ãÿçÿëëÿðèíäÿí èñòèôàäÿ åòìÿñè, îíëàðûí èôà çàìàíû íÿôÿñëÿðèíÿ, çÿíýóëÿëÿðèíÿ, õûðäàëûãëàðûíà éàðäûì÷û îëóð,
îíëàðûí þç ñÿñëÿðèíäÿí ìÿùàðÿòëÿ èñòèôàäÿ åòìÿñè ö÷öí çÿìèí
éàðàäûð. Âàùèä ãÿçÿëëÿðèíèí äèëè îëäóãúà ðÿâàí, ñÿëèñò, òåç àí172
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ëàøûëàí, òåç éàääà ãàëàí âÿ ñàäÿ îëäóüóíà ýþðÿ ùÿëÿ õàíÿíäÿëèê ñÿíÿòèíè þéðÿíÿí ýÿíú ìöüÿííèëÿð îõóäóãäàðû ìóüàì
øþáÿëÿðèíè áó ãÿçÿëëÿð âàñèòÿñèéëÿ èôà åäÿíäÿ, îíóí äàùà àñàí
èôà îëóíìàñû ö÷öí øÿðàèò éàðàíûð âÿ ýÿíú ìöüÿííèëÿð Âàùèäèí
ãÿçÿëëÿðè âàñèòÿñèëÿ ìóüàìû äàùà òåçëèêëÿ ìÿíèìñÿéèð âÿ áèð
íå÷ÿ èë ìöääÿòèíäÿ ïåøÿêàðëûüà éèéÿëÿíèðëÿð». (18, 19)
Àëèì ùÿì äÿ Âàùèäèí óñòàä õàíÿíäÿëÿðëÿ, ìöüÿííèëÿðëÿ
äîñò îëìàñûíû ìÿãàëÿäÿ þíÿ ÷ÿêèð:
Ìÿëóìäóð êè, ß.Âàùèä Àçÿðáàéúàí ìèëëè ìóñèãèñèíè âÿ
ìóüàìûíû ÷îõ ñåâäèéè ö÷öí ìóüàì èôà÷ûëàðû — õàíÿíäÿëÿðëÿ,
ìöüÿííèëÿðëÿ äîñòëóã âÿ ÿìÿêäàøëûã åòìèø, áÿçè ãÿçÿëëÿðèíäÿ
êëàññèê õàíÿíäÿëÿðèìèçèí èôà÷ûëûã ìÿùàðÿòèíè âÿñô åòìèø, áÿçè
õàíÿíäÿëÿðèí ñèôàðèøè âÿ õàùèøè èëÿ ãÿçÿëëÿð éàçìûøäûð.
ß.Âàùèä õàëã øàèðè Ñöëåéìàí Ðöñòÿìèí 50 èëëèéèíÿ ùÿñð åòäèéè
ãÿçÿëäÿ êîðèôåé ñÿíÿòêàð Çöëôö Àäûýþçÿëîâëà âÿ Õàí Øóøèíñêèíè ùþðìÿòëÿ éàä åäèð:
Íÿ îëàð, Âàùèä, ÿýÿð ìÿúëèñèìèç ñàêèò îëà,
Îõóñóí áó ãÿçÿëè Çöëôö èëÿ Õàí áó ýåúÿ.
Óçóí èëëÿð Áàêû âÿ Àáøåðîí òîéëàðûíûí õàíÿíäÿñè îëìóø
Çöëôö
Àäûýþçÿëîâóí ñÿíÿòèíèí ùåéðàíû îëàí Âàùèä áàøãà áèð ãÿçÿëèíäÿ äÿ Çöëôö Àäûýþçÿëîâà îëàí äÿðèí ìÿùÿááÿòèíè áåëÿ
âóðüóëàéûð:
Âàùèä èñòÿðñÿí ÿýÿð, ìÿúëèñèìèç õîø êå÷ñèí,
Çöëôöíöí «îðòà ñåýàùû», Ïàøàíûí òàðû ýÿðÿê.
ß.Âàùèä óñòàä õàíÿíäÿ ßáöëôÿò ßëèéåâÿ äÿ éöêñÿê ãèéìÿò âåðÿðÿê ãÿçÿëëÿðèíèí áèðèíäÿ îíóí àäûíû åùòèðàìëà äèëÿ
ýÿòèðèð:
Áó øåèðè Âàùèä, ßáöëôÿòäÿí þòðö éàç, îõóñóí.
Ýþçÿë âÿòÿíèìèçÿ áó øåèðè éàäèýàð åäèðèê.
ß.Âàùèä áàøãà áèð ãÿçÿëèíäÿ ùÿì ßáöëôÿò ßëèéåâè, ùÿì
äÿ óñòàä Òàðçÿí Áÿùðàì Ìÿíñóðîâó áåëÿ ãèéìÿòëÿíäèðèð:
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Âàùèä, èñòÿðñÿí ÿýÿð ìóñèãèäÿí çþâã àëàñàí,
Ìÿúëèñèíäÿ ùÿì ßáöëôÿò, ùÿìè Áÿùðàì îëñóí!
Öìóìèééÿòëÿ, ìóñèãèéÿ áþéöê ãèéìÿò âåðÿí âÿ ìóñèãè
àá-ùàâàñû èëÿ éàçûá-éàðàäàí ß.Âàùèä ìóñèãè çþâãöíö, ìóñèãèäÿí àëûíàí ùÿççè ùÿòòà ìèí ñåâýèëè-úàíàíäàí áåëÿ àðòûã ùåñàá åòìèøäèð.
Ìóñèãè íÿøÿñè ìèí ñåâýèëè úàíàíÿ äÿéÿð,
ßñÿðè, íàëåéè-íåé àðèô ö÷öí úàíà äÿéÿð.
Âöãàð ßùìÿä ãåéä åäèð êè, Âàùèä Ìÿäÿíèééÿò õàäèìëÿðè
èëÿ éàíàøû, ãÿëÿì ÿùëèíèí íöìàéÿíäÿëÿðèéëÿ äÿ éàõûí ìöíàñèáÿòäÿ îëìóøäóð. Î, äþâðöí ÿí ìÿøùóð ãÿçÿëõàíëàðû Àüàäàäàø Ìóíèðèéÿ, Ìÿøÿäè Àçÿðÿ, ßáäöëõàëûã Éóñèôÿ, ùÿì÷èíèí
ÿäÿáèééàòøöíàñ àëèì Ñàëìàí Ìöìòàçà âÿ ñ. ÿñÿðëÿðèíäÿ éåð
àéûðìûøäûð. Þëìÿç óñòàä éàðàäûúûëûüûíäà Ñÿìÿä Âóðüóíà,
Ñöëåéìàí Ðöñòÿìÿ âÿ áàøãàëàðûíà ãÿçÿëëÿð ùÿñð åòìèøäèð.
Âàùèäèí ÿí ÷îõ èñòè ìöíàñèáÿò áÿñëÿäèéè øàèð Ùöñåéí Úàâèä
îëìóøäóð. Áó áàðÿäÿ Âöãàð áåëÿ éàçûð: «ß.Âàùèäèí ÿí ÷îõ
ñåâäèéè âÿ ùþðìÿò áÿñëÿäèéè, åéíè çàìàíäà þç äþâðöíöí ÿí
ãöäðÿòëè äðàìàòóðãó ùåñàá åòäèéè ñÿíÿòêàð èñÿ äàùè Ùöñåéí
Úàâèä èäè». Ùöñåéí Úàâèäèí ÿë÷àòìàç ñÿíÿòèíÿ âÿ éöêñÿê
èíòÿùàñûç ìÿùÿááÿò áÿñëÿéÿí ß.Âàùèä Ùöñåéí Úàâèä ðåïðåññèéà ãóðáàíû îëàíäàí ñîíðà öðÿê éàíüûñû èëÿ áþéöê ÿäèáè áåëÿ
õàòûðëàéûá:
Úàâèä ÿáÿäèäèð, ãàëàúàã íàìè úàùàíäà,
Ìÿùâ åòìÿ, úÿëëàä îíó õÿëãèí íÿçÿðèíäÿí.
Þëìÿç î áþéöê äàùè, áþéöê áèð ýÿëÿúÿê âàð,
Þâëàäè-Âÿòÿí çþâã àëàúàã ùÿð ÿñÿðèíäÿí.
ß.Âàùèä öðÿéÿ íóð ÷èëÿéÿí áó ìÿøùóð áèð ãÿçÿëè äÿ óíóäóëìàç Ùöñåéí Úàâèäÿ ùÿñð åòìèøäèð:
Áèç áèð ãàòàð òóòèéè-øèðèí ñöÿíëÿðèê
Þç íÿüìÿìèçëÿ çèéíÿòè-ñÿðâè-÷ÿìÿíëÿðèê
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Ýöëöçëöëÿð òÿðàíÿìèçèí ùÿñðÿòèí ÷ÿêèð
Áàüè-âÿòÿíäÿ áöëáöëè-õîø íÿüìÿçÿíëÿðèê,
Áèð êèìñÿ áèëìÿéèð íÿ õÿðàáÿòèëÿðäÿíèê.
Ìåéõàíÿëÿð ìöñàôèðè ðèíäö-êóùÿíëÿðèê,
Áèçäÿí ùÿìèøÿ çþâã àëûð ßðáàáè-ìÿðèôÿò,
Áèç ÿùëè-ùàëÿ ÿòèð ñà÷àí éàñÿìÿíëÿðèê.
Ìÿøóãÿìèç ùÿãèãè Çöëåéõàéè-ÿñðäèð.
Åøã àëÿìèíäÿ Éóñèôè-ýöëïèðèùÿíëÿðèê
Ëþâù öçðÿ ïèðèìèç áèçè éàçìûø øÿùèäè-åøã,
Ìåéäàíè-ÿäëè-äàääÿ ýöëýöí íÿôÿíëÿðèê.
Úàâèä ùÿìèøÿ õÿëãûìûçûí õàòèðèíäÿäèð,
Âàùèä, î éîõñà, ðóùè èëÿ ùÿìâÿòÿíëÿðèê. (18, 23)
Âàùèä ðÿñìè øÿêèëäÿ «Õàëã øàèðè» àäûíû äàøûìàñà äà ãÿëáëÿðäÿ, öðÿêëÿðäÿ õàëãûí øàèðè èäè. àòàì äàíûøûðäû êè, Âàùèä
äöíéàñûíû äÿéèøÿíäÿ õàëãûìûç ÿëëÿðèíäÿ ñàüëûüûíäà äàùèëÿøÿí
èíñàíû ñîí ìÿíçèëÿ — Ôÿõðè Õèéàáàíà éîëà ñàëäûëàð. Âàùèä
Àçÿðáàéúàíû äàõèëäÿí ñåâÿí þëìÿç èíñàí èäè. Àçÿðáàéúàí
âàùèäñèç, Âàùèäè Àçÿðáàéúàíñûç òÿñÿââöð åòìÿê ìöìêöí
äåéèë. Âàùèä ÷îõ éàõøû äåéèá:
«Ôÿõð åéëÿìÿ åé áöëáöëè-ñåéäà ÷ÿìÿíèì âàð,
Ãîé ìÿí ôÿõð åéëÿéèì ìÿí êè, ýþçÿë áèð âÿòÿíèì âàð».
Âöãàð ßùìÿä ìÿãàëÿäÿ ìÿùç Âàùèäèí áó úÿùÿòëÿðè ùàããûíäà ôèêèðëÿðèíè áåëÿ ÿñàñëàíäûðûð: Âàùèäèí áÿäèè éàðàäûúûëûüûíû
íÿçÿðäÿí êå÷èðÿí áöòþâ áèð Àçÿðáàéúàí îáðàçû èëÿ ðàñòëàøûð.
Âàùèä ÿñÿðëÿðèíäÿ éàøàäûüû ñîâåòëÿð áèðëèéè äþâðöíöí áèð ñûðà
øàèðëÿðè êèìè åëÿ éåðëè, éåðñèç ñîñèàëèçìè, Ëåíèíèçìè, áîëøåâèçìè, êîììóíèñò ïàðòèéàñûíû, êîìñîìîëó òÿáëèü âÿ òÿðÿííöì
åòìèð, îíóí áÿäèè éàðàäûúûëûüûíäà áó óéäóðìà çîðàêû ãóðóëóø
âÿ îíóí ôàøèñò òÿáëèüàò÷ûëàðû ùàããûíäà áèð êÿëìÿéÿ äÿ ðàñò
ýÿëìÿê ìöìêöí äåéèë. Âàùèä ùå÷ áèð ãóðóëóøäàí àñûëû îëìàéàðàã, Àçÿðáàéúàíûí ñÿäàãÿòëè þâëàäû èäè âÿ Àçÿðáàéúàíûí
ôöñöíêàð òÿáèÿòèíèí àøèãè åéíè çàìàíäà òàðèõèíèí ýþçÿë áèëèúèñè, Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí áóëàã òÿê ãàéíàéàí èñòåäàäûíûí, éöêñÿê ìÿíÿâè êåéôèééÿòëÿðèíèí þç ìþùòÿøÿì ÿñÿðëÿðè èëÿ íÿùÿ175

Ðàñèì Íÿáèîüëó, Ìöøôèã Úàáèðîüëó

íý áèð ýöçýöñö èäè. Âàùèäèí ÿñÿðëÿðè ôîðìàúà êëàññèê ïîåçèéàíûí ÿíÿíÿâè ãÿëèáëÿðèíè õàòûðëàòñà äà, ìÿçìóí âÿ ìàùèééÿòúÿ
ìöàñèð òÿëÿáëÿð, ìöàñèð çþâã, äóéüó áàõûìûíäàí õåéëè ôÿðãëÿíèðäè. Îíóí ëèðèê ãÿùðÿìàíû Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí ìÿíàôåéè
óüðóíäà ÿëèíäÿí ýÿëÿíè ÿñèðýÿìèð. Õöñóñèëÿ ñþùáÿò åëäÿí,
îáàäàí, âÿòÿíäÿí ýåäÿíäÿ áó ãÿùðÿìàí ìöáàðèç ðóùëó, úàíëû
îáðàçà ÷åâðèëèð. Âàùèäèí ëèðèêàñûíà èëùàì âÿ ãàíàä âåðÿí äÿ
ìÿùç âÿòÿí, õàëã âÿ îíóí, ñÿàäÿòè ìöáàðèçÿñè, àçàäëûã èñòÿéè,
ãóðóá éàðàäàí îüóë âÿ ãûçëàðäûð. Îíà ýþðÿ äÿ: — Éàç éàõøû
ÿñÿðëÿð âÿòÿíÿ éàäèýàð ö÷öí, — äåìÿêëÿ øàèðèí úÿìèééÿò ãàðøûñûíäàêû áîðúóíó ñÿìèìè åòèðàô åäèð âÿ èñòåäàäûíûí òÿëÿá âÿ
èìêàíëàðûíà ìöâàôèã îéíàã ãÿçÿëëÿð, ëèðèê øåèðëÿð, øÿðãèëÿð,
ìàùíûëàð éàçûðäû:
Ìÿíè çÿíí åòìÿéèí Ìÿúíóíäàí ÿñêèê,
Ìÿí îíäàí éöêñÿéÿì ÿôñàíÿëÿðäÿ.
Áåëÿëèêëÿ ß.Âàùèä ñþçöí ÿñë ìÿíàñûíäà õàëãûíûí øàèðè èäè.
Íàçèðèíäÿí òóòìóø ôÿùëÿñèíÿ ãÿäÿð, àêàäåìèêèíäÿí òóòìóø —
ñàâàäñûç àäàìûíà ãÿäÿð, ùàìûëûãëà Âàùèäè ñåâÿí Àçÿðáàéúàí
õàëãûäûð. Ùÿð éåðäÿ, ùÿð øåéäÿ ýþçÿëëèê àõòàðàí øàèð áöòöí ÷àòûøìàéàí úÿùÿòëÿðèí, åéèáëÿðèí, íþãñàíëàðû öñòöíäÿí õÿòò ÷ÿêÿðÿê, éàëíûç ýþçÿëëèéè, ìÿùÿááÿòè, ìöñáÿò ÿùâàë-ðóùèééÿ äîüóðàí ùèññëÿðè, äóéüóëàðû òÿðÿííöì âÿ òÿáëèü åäèðäè. (18, 24)
Ìÿëóìäóð êè, øåèðèìèçèí Ôöçóëè éàäèýàðû Âàùèä Âöãàð
ßùìÿäèí òÿáèðèíúÿ äåñÿê, Ôöçóëè ÿäÿáè ìÿêòÿáèíèí ÿí ÿëà÷û
øàýèðäëÿðèíäÿí áèðè, åéíè çàìàíäà êëàññèê ïîåòèê ãàíóíëàðûíà
÷îõ äÿðèíäÿí áÿëÿä îëäóüó ö÷öí ñÿëèñò, ðÿâàí, âàùèä þë÷öäÿ
âÿ âàùèä âÿçíäÿ ïðèíñèïè ÿñàñûíäà ãÿçÿëëÿð éàçûëìûøäûð.
Âöãàð ßùìÿä ñþçö ýåäÿí ìÿãàëÿäÿ äàùè Ôöçóëè âÿ Âàùèäèí ãÿçÿëëÿðèíÿ ïàðàëåëëÿð ãóðóð: Áöòöí éàðàäûúëûüû èëÿ Ôöçóëè
ñÿíÿòèíèí èäåéà-ôîðìà ñÿðâÿòèíäÿí áÿùðÿëÿíÿí ß.Âàùèä þç
ÿñÿðëÿðèíè òèïîëîæè ñõåì âÿ ìîäåëèí, åñòåòèê ñòðóêòóðóíóí åéíè
òèïè íÿòèúÿñèíäÿ ìåéäàíà ÷ûõûð. Ìÿùç áóíà ýþðÿäèð êè, Ôöçóëè
øåèðèíèí öñëóá âÿ âÿçíè, òÿëÿôôöç âÿ ðèòìè, àùÿíýè, ïîåòèê ìîäåë âÿ ãÿëèáëÿðè, ùÿòòà èôàäÿ òÿðêèáè áÿäèè ñèíòàêñèñè âÿ ëåêñèêàëû Âàùèä ãÿëÿìè ö÷öí áó ãÿäÿð ìöíáèò âÿ ÿëâåðèøëè áèð çÿìèí
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éàðàäûðäû. Äðàìàòèê åùòèðàñëàðëà àøûá-äàøàí äàõèëè àëÿìèí ëèðèê
èôàäÿñè Ôöçóëèäÿ îëäóüó ãÿäÿð, Âàùèä äÿ èçòèðàáëà, ðóùè âÿçèééÿòèí òÿñâèðè íÿòèúÿñèíäÿ ìåéäàíà ÷ûõûð. Áóðàäà Ôöçóëèíèí «åéëÿðÿì» ðÿäèôëè ãÿçÿëèíÿ âÿ ß.Âàùèäèí «åòìèøÿì» ðÿäèôëè ãÿçÿëèíÿ íÿçÿð éåòèðÿíäÿ, åéíè ùÿñðÿò, èçòèðàá âÿ âöñàë òÿøíÿëèéèíèí
øàùèäè îëóðóã:
Íåé êèìè, ùÿðäÿì êè, áÿçìè-âÿñëèí éàä åéëÿðÿì,
Òà íÿôÿñ âàðäûð ãóðó úèñìèìäÿ ôÿðéàä åéëÿðÿì.
Òàï éàøûì ãûëìàç âÿôà, ýèðéàí ýþçöì íåðàôûíà,
Áóíúà êèì, ùÿðäÿì úèýÿð ãàíûíäàí èìäàä åéëÿðÿì.
Èíúèìÿì, ùÿð ýåúÿ êèì, ÿüéàð áèäàä åéëÿñÿ,
Éàð ãþâðö÷öí, êþíöë áèäàäè ìþòàä åéëÿðÿì
Áèëìèøÿì áèëìÿì âöñàëûí, ëåéê áèð öììèä èëÿ,
Ýàù-ýàù þç õàòèðè íàøàäûìû øàä åéëÿðÿì.
Ëþâùè-àëÿìäÿí éóäóì åøã èëÿ Ìÿúíóí àäûíû,
Åé Ôöçóëè, ìÿí äÿõè àëÿìäÿ áèð àä åéëÿðÿì.
Âÿ Âàùèääÿ:
Êþíëöìö çöëôöí õÿéàëèëÿ ïÿðèøàí åòìèøÿì,
Þç ÿëèìëÿ åøã ìöëêöí ýþð íÿ âèðàí åòìèøÿì!
Áèð âÿôàñûç ýöëäÿí þòðö õàðÿ ÷îõ éàëâàðìûøàì,
Ùÿð çàìàí áöëáöë êèìè ìèí àùó-ôÿüàí åòìèøÿì
Åøã áèð äèâàíÿëèêäèð, äÿðäÿ äöøìöø êþíëöìÿ
Åøãäÿí ÿë ÷ÿêìÿäè éöç äÿôÿ äÿðìàí åòìèøÿì
Ìÿíäÿí ÿââÿë éîõäó áèð àøèã äèéàðè-åøãäÿ
Åøã äÿðñèí ìÿí ýåäèá Ìÿúíóíà åëàí åòìèøÿì
Âàùèäÿì, ìÿí Ëåéëèâÿøëÿð çöëôöíöí Ìÿúíóíèéÿì,
×îõ çàìàíëàð âàäèéè åøã è÷ðÿ úþâëàí åòìèøÿì. (18, 30-31)
Âàùèä áÿäèè éàðàäûúûëûüà ñàòèðà èëÿ áàøëàéûá. Øåèðèìèçèí î
íÿùÿíýè Ñàáèðäÿí òÿñèðëÿíÿðÿê Âàùèä ñàòèðèê ðóùëó øåèðëÿð
éàçìûøäûð. Âàùèä óñòàä Ôöçóëèäÿí ñåâýè ùèññëÿðèíè ÿõø åòìèøäèðñÿ, þëìÿç Ñàáèðäÿí èñÿ ñàòèðàíûí ýöúöíö, åéáÿúÿðëèêëÿðèíè
à÷ûá-ýþñòÿðìÿê áàúàðûüûíû éàõøû ìÿíàäà áéðÿíìèøäèð. Âàùèä
äàùè Ñàáèðè þçöíÿ ìöÿëëèì ùåñàá åòìèø, îíà øåèðëÿð èòùàô åòìèøäèð Ñàáèð!..»
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Õàëèñ ôîðìàë ñòðóêòóð ÿëàìÿòëÿðèí ñÿñëÿíìÿñè ìÿíàñûíäà
ìöÿééÿí òèïîëîúè ïàðàëåëëÿðè ùÿð èêè øàèðèí èøëÿòäèéè áÿäèè øÿêèë âÿ íþâ õöñóñèééÿòëÿðè àðàñûíäà äà äàâàì åòäèðìÿê îëàð:
Øèêàéÿò, ôÿðùàä, åòèðàç âÿ ýèëåé-ýöçàð íèòãèíèí åéíè ÷àëàðëûüû
Ôöçóëèíèí äÿ, Âàùèäèí äÿ «äàõèëè íèòã» àâòîáèîãðàôèê ìîíîëîã
ôîðìàñûíà ìàðàã ýþñòÿðìÿñèíÿ ñÿáÿá îëìóøäóð. Ôöçóëèéÿ
áÿíçÿðëèéè Âàùèäèí çàùèðèíäÿ «Ôöçóëè ëèáàñûíû» ÿñÿðëÿðèíäÿ
àõòàðàí òÿäãèãàòëàð, Ôöçóëè íÿôÿñèíè, áöòöíëöêëÿ Âàùèä ðóùóíóí âÿ åùòèðàñëàðûíûí ìÿçìóíóíäà, ìèãéàñ âÿ þë÷öëÿðèíäÿ
àïàðûëñà äàùà ìÿãñÿäÿ óéüóí îëàð. Ìÿëóìäóð êè, ß.Âàùèä
øåèðëÿðèíèí âÿ ãÿçÿëëÿðèíèí áèð ÷îõóíó ÿðóç âÿçíèíäÿ éàçìûøäûð. Î, ÿðóçóí ÿñàñÿí ùÿçÿú, ðÿìÿë, ìöçàðå, ìöúòÿñ áÿùðÿëÿðèíäÿí èñòèôàäÿ åòìèøäèð. ßñÿðëÿðèíèí ÿêñÿðèééÿòèíè ðÿìÿë áÿùðèíäÿ éàçàí øàèð, ùÿìèí áÿùðèí áèð íå÷ÿ íþâöíäÿí èñòèôàäÿ
åòìèøäèð.
ÔÀ èë - Àòöí ÔÀ èë Àòöí ÔÀ èë Àòöí Ôàèëöí —
Åé Âÿòÿí þâ - ëàäû, áèð àí äÿðñè-èáðÿò äöøìÿíÿ,
Ãÿùðÿìàí çÿð - áÿëäÿ ýþñòÿð âåðìÿ-ôöðñÿò äöøìÿíÿ.
ßñàñÿí ðÿìÿë áÿùðèíèí ö÷ ôàèëàòöí, áèð ôÿöëöí áþëöìöíäÿí
èñòèôàäÿ åäÿí øàèð áÿçè øåèðëÿðèíè ðÿìÿëèí ö÷ ôÿöëàòöí þë÷öñöíäÿ éàçìûøäûð. Áèð ÷îõ õàíÿíäÿëÿðèìèç òÿðÿôèíäÿí èôôà îëóíàí «Äÿëè Úåéðàí» òÿñíèôè ðÿìÿë áÿùðèíèí áó þë÷öñöíäÿäèð.
ÔÿèÛÀòöí ôÿèÛÀòöí ôÿèëÀòöí
Ýþçÿëèì à øèãèíè ñàë-ìà íÿçÿðäÿí,
Ùÿñðÿòèíäÿí þëöðÿì, ýÿë áèçÿ ùÿðäÿí!
ß.Âàùèä åéíè çàìàíäà:
Ìöôòÿ èëöí Ìÿôàöëöí Ìöôòÿèëöí ìÿôÀ èëöí þë÷öñöíäÿ øåèðëÿð âÿ ãÿçÿëëÿð éàçìûøäûð.
Âöãàð ßùìÿä ßëèàüà Âàùèäèí Ñàáèð ÿíÿíÿëÿðèíÿ áàüëûëûüûíû áåëÿ ãèéìÿòëÿíäèðèð:
«ß.Âàùèä Ñàáèð ÿíÿíÿëÿðèíÿ ñàäèã ãàëàðàã 1914-1920-úè
èëëÿðäÿ «Áàáàéè-ßìèð», «Èãáàë», «Ìÿçÿðè», «Òóòè», «Äèðèëèê»
êèìè ãÿçåòè âÿ úóðíàëëàðäà ÷àï îëóíàí ÿñÿðëÿðèíäÿ åëìñèçëèê,
úÿùàëÿò, ìþâùóìàò âÿ ìÿèøÿòäÿêè ãóñóðëàðûí òÿíãèäè ÿñàñ ùÿ178
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äÿô îëìóøäóð. «Ìîëëàíûí» àäëû ñàòèðàäà Ñàáèð ÿäÿáè ÿíÿíÿëÿðèíèí äàâàìûíà, Âàùèäèí ñàòèðèê æàíðäà Ñàáèðëÿ åéíè èäåéàìÿôêóðÿ úÿáùÿñèíèí øàùèäè îëóðóã:
Äåéèð áó àéäà ìîëëàëàð: î êÿñ êè, òþêñÿ ýþç éàøû,
Ùàãã îíà ùóðè ëöòô åäÿð, öçö ýöíÿø, êàìàí ãàøû
Àéàüû ñÿìòè-ãÿðáäÿ, êå÷èá äÿ Øÿðãäÿí áàøû
Îëàð î ùóðèäÿí áèðè àøèíàñû ìîëëàíûí
Áó àéäà ìöñòÿúÿá îëàð áöòöí äöàñû ìîëëàíûí».
Âàùèäèí éàðàäûúûëûüûí ÿñàñ éåðëÿðäÿí áèðè ìåéõàíà öñòöíäÿ
ãÿëÿìÿ àëûíàí ïîåòèê íöìóíÿäèð, äåéÿí Âöãàð ßùìÿä éàçûð:
Èñòÿð 1920-úè èëÿ, éÿíè Àçÿðáàéúàíû Ðóñ Áîëøåâèê ãîøóíëàðû
èøüàë åäÿíÿ ãÿäÿð, èñòÿðñÿ äÿ îíäàí ñîíðàêû äþâðëÿðäÿ
ß.Âàùèäèí éàðàäûúûëûüûíäà ãÿçÿë æàíðû êèìè, ñàòèðà æàíðû äà
þçöíÿìÿõñóñ éåð òóòìóøäóð. Áóíäàí ÿëàâÿ, ß.Âàùèä Àçÿðáàéúàí øèôàùè õàëã ÿäÿáèééàòûíûí êè÷èê ãðóïóíóí íþâöíÿ äàõèë îëàí «ìåéõàíà» æàíðûíäàí äà ìÿùàðÿòëÿ èñòèôàäÿ åòìèø,
ìöùàðèáÿ äþâðöíäÿ Ùèòëåðèí âÿ ôàøèçìèí ÿëåéùèíÿ áÿäàùÿòÿí
÷îõëó ìåéõàíÿëÿð äåìèøäèð.
Âàùèäÿ áèð òÿðúöìÿ÷è êèìè Âöãàð ßùìÿä ãèéìÿò âåðèð:
Âàùèäèí ÿñë êëàññèêëèéè äÿ îíäà èäè êè, ôàðñ äèëèíäÿ éàçûëìûø
ÿñÿðëÿðäÿí ñÿðèøòÿñè âÿ áàúàðûüû âàð èäè âÿ Õÿãàíÿäÿí, Íèçàìèäÿí, Ôÿëÿêèäÿí, Ôöçóëèäÿí, Íÿâàèäÿí òÿðúöìÿëÿð åäÿðäè.
Îíóí åòäèéè òÿðúöìÿëÿð ãÿòèééÿí þç ìÿíàñûíû èòèðìÿéèá, þç
àùÿíýäàðëûüûíû, ðèòìèíè, àõûúûëûüûíû âÿ áÿäèè ñÿâèééÿñèíè ñàõëàéàðàã ñàäÿ âÿ àíëàøûãëû áèð äèëäÿ îõóúóëàð òÿðÿôèíäÿí îõóíóð.
Éåðè ýÿëìèøêÿí àêàäåìèê, òöðêîëîã, úÿððàù, äîêòîð Úàâèä
Ùåéÿòèí «Àçÿðáàéúàí ÿäÿáèééàòû òàðèõèíÿ áèð áàõûø» ÿñÿðèíäÿ
ß.Âàùèä ùàããûíäà éàçäûüû áèð úöìëÿíè ìèñàë ýÿòèðñÿê, Âàùèä
Àçÿðáàéúàíäàí áàøãà áöòöí òöðê åëëÿðèíäÿ âÿ Èðàíäà íÿ ãÿäÿð ìÿùøóð îëäóüóíóí øàùèäè îëàðûã. «ßëèàüà Âàùèä Àçÿðáàéúàí Òöðêöñòàí âÿ Èðàí þëêÿëÿðèíäÿ øþùðÿò ãàçàíìûøäûð».
«ßëèàüà Âàùèä» ìÿãàëÿñè ÿäÿáè ïðîñåñ ñàùÿñèíäÿ éàçûëìûø
äÿéÿðëè íöìóíÿ êèìè Âöãàð ßùìÿäèí ÿäÿáèééàòøöíàñ-àëèì
êèìè åëìè ïîòåíñèàëûíû ýþñòÿðèð. Éàçûíûí ñîíóíäà øàèð Âöãàð
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ßùìÿäèí «Ñÿíÿ çÿìàíÿ éåòèøìÿç, äöáàðÿ áèð äÿíÿñÿí» ìèñðàñûéëà ÿáÿäèëèê ãàçàíûá.
Ìÿãàëÿäÿ òîïëóñóíäà Âöãàð ßùìÿä àêàäåìèê Áÿêèð Íÿáèéåâèí ìöÿëëèôè îëäóüó «Õÿçàí âóðìàñûí» êèòàáû áàðÿäÿ ãÿëÿìÿ àëäûüû åéíè àäëû éàçûíû äàõèë åäèá.
ßäÿáèééàò Èíñòèòóòóíóí áàø åëìè èø÷èñè îëàí Âöãàð ýþðêÿìëè, ìÿøùóð, ìÿðùóì ÿäÿáèééàòøöíàñûí ðÿùáÿðëèéè àëòûíäà ÷èéèí-÷èéèíÿ ÷àëûøìûø íåúÿ äåéÿðëÿð, îíóí òþêäöêëÿðèíè éàõøû
ìÿíàäà éûüûøäûðà áèëìèøäèð. Èíäèíèí þçöíäÿ äÿ èíñòèòóòäà Áÿêèð ìöÿëëèìäÿí ñþç äöøÿíäÿ ùàìû êèìè Âöãàð ßùìÿä îíóí
ÿäÿáèééàòøöíàñëûüûíà úÿôàêåøèíè ùÿìèøÿ áþéöê ìÿùÿááÿòëÿ
éàäà ñàëûð. Ìÿãàëÿäÿ àëèì Áÿêèð Íÿáèéåâèí ÿñÿðè áàðÿäÿ ùÿëÿ ñàüëûüûíäà éàçäûüû ôèêèðëÿð áóíà ÿéàíè ñöáóòäóð:
Ùàìûéà ìÿëóìäóð êè, àêàäåìèê Áÿêèð Íÿáèéåâ ÿäÿáèééàòøöíàñëûã åëìèìèçèí ôëàãìàíû, ÿäÿáèééàòøöíàñëàðûí àüñàããàëûäûð. ßäÿáèééàò Èíñòèòóòóíóí äèðåêòîðó êèìè íöôóçó, øÿõñèééÿòè, íóðëó áàõûøû, ìöäðèê, ìÿäÿíè ðÿôòàðû, ãàéüûñû, ìöíàñèáÿòè
èëÿ ÿäÿáèééàòøöíàñëàðûí ðÿùáÿðèäèð. Þòÿí ÿñðäÿí ÿäÿáè ïðîñåñÿ ãîøóëàí àëèì îðèúèíàë, ôÿðäè öñëóáó èëÿ úàâàí âàõòëàðûíäàí
ÿäÿáè èúòèìàèééÿò è÷èíäÿ áþéöê íöôóç âÿ ýåíèø øþùðÿò ãàçàíìûøäðð. Éàøàäûüû þìðöí õåéëè ùèññÿñèíè ÿäÿáèééàòûìûçûí
òÿäãèãèíÿ éîðóëìàäàí ùÿñð åäÿí ÿäÿáèééàòøöíàñ ùÿääÿí çèéàäÿ ìöëàéèì ðÿôòàðû èëÿ ùàìûíûí ìÿùÿááÿòèíè âÿ ùþðìÿòèíè
ãàçàíìûøäûð.
Ñîíäà Âöãàð ßùìÿä êèòàáà òîïëàíìûø ìÿãàëÿëÿðè òÿùëèë
åäèð, ÿäÿáèééàòøöíàñ-àëèì êèìè åëìè äÿéÿðèíè âàúèá ñàéûð.
Ñîíäà êèòàáûí àäûíà òîõóíàí Âöãàð ßùìÿä éàçûð:
Êèòàáûí àäû Õûçûäà, Ýèëÿçè êÿíäèíäÿ éàøàéàí 11 éàøëû
Ãþí÷ÿíèí «Àðçó ãþí÷ÿëÿðè» àäëû øåèðëÿð êèòàáû ùàããûíäà éàçäûüû ðåñåíçèéàíûí àäûíäàí ýþòöðöëöá. Óñòàä àëèì ýÿíú øàèðÿ
Ãþí÷ÿéÿ óüóðëàð äèëÿéÿðê óëó Òàíðûäàí àðçó åäèð êè, øåèðèìèçèí òÿçÿ-òÿð ãþí÷ÿñèíè õÿçàí âóðìàñûí. Ùå÷ âàõò âóðìàéàúàã.
×öíêè áó àðçóíó ìöãÿääÿñ áèð èíñàí áþéöê àëèì Àëëàùäàí
äèëÿéèð. Ãþí÷ÿ ÷îõ óüóðëàð ãàçàíàúàã. Îíà õåéèð-äóàíû óñòàä
áèð àëèì âåðèá.
«Ìèðâàðèä Äèëáàçè» ìÿãàëÿñèíäÿ (18, 104-106) Âöãàð
ßùìÿä õàëã øåèðèíèí áÿçè ìÿãàìëàðûíà èøûã ñàëûð. Àëèì Ìèð180
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âàðèä Äèëáàçèíèí óøàãëàðà öíâàíëàäûüû øåèðëÿðÿ äèããÿò ÷ÿêÿðÿê
éàçûð: «Éàðàäûúûëûüûíûí áöòöí èëëÿðèíäÿ î, óøàã øåèðëÿðèíÿ
ìöðàúèÿò åòìèø, éàääà ãàëàí, ëàêîíèê, ÿëâàí, ñÿëèñò, ìÿíàëû âÿ
ìÿçìóíëó ïîåòèê íöìóíÿëÿðè èëÿ ôèäàíëàðû ñåâèíäèðìèøäèð.
Îíóí ÕÕ ÿñðèí îðòàëàðûíäà íÿøð åòäèðäèéè êèòàáëàðà íÿçÿð
éúòèðñÿê, åëÿ áó äþâð éàðàäûúûëûüûíûí áèð øàèð þìðö èëÿ áÿðàáÿð
îëäóüóíó ýþðÿðèê. «Ìÿíèì ùÿäèééÿì» (1948), «Áàëàúà
íöìàéÿíäÿ» (1950), «Ãàðäàøëàð» (1952), «Ðåéùàí» (1955),
«Øåèðëÿð, íàüûëëàð, êè÷èê ïéåñëÿð» (1955), «Ñå÷èëìèø øåèðëÿðè»
(1957), «Ñå÷èëìèø ÿñÿðëÿðè» (èêè úèëääÿ 1967-1968) âÿ áàøãàëàðû äåäèêëÿðèìèçÿ íöìóíÿ îëìàãëà øàèðèí ÿäÿáè ìþâãåéèíè
ìöÿééÿíëÿøäèðèð. Óøàã ïñèõîëîýèéàñûíà äÿðèíäÿí áÿëÿä îëàí
îíëàðûí ìàðàã äöíéàñûíû äóéàí øàèðÿ «Éàç ýÿëèð», «Éàç éàüûøû», «Ýöíÿø», «Ýþé ýóðëàéûð», «Áàùàð áàéðàìû», «Éàç áóëóäó» ïîåòèê íöìóíÿëÿðè èëÿ òÿáèÿòÿ ìÿùÿááÿò ùèññè îéàòìàãëà
òÿáèÿòèí ôöñóíêàð ýþçÿëëèéèíè, ýöíÿøèí ùÿéàò ö÷öí âàúèá âÿ
çÿðóðè îëäóüóíó, áàùàðûí ìÿíçÿðÿñèíè, Íîâðóç áàéðàìûíûí
ìèëëè äÿéÿð êÿñá åòìÿñèíè âÿ ñ. ìÿñÿëÿëÿð áó øåèðëÿðäÿ þç
ïîåòèê èôàäÿñèíè òàïìûøäûð». (18, 104)
Óøàã äöíéàñûíà éàõøû áÿëÿä îëàí Ìèðâàðèä Äèëáàçè ýÿíú
äîñòëàðûíà éàçäûüû øåèðëÿðëÿ éàíàøû òÿáèÿò ìþâçóñóíà äà
ìöðàúèÿò åòäèéèíè Âöãàð ßùìÿä áåëÿ ãÿëÿìÿ âåðèð:
«Ì.Äèëáàçè áàùàðû íåúÿ çþâãëÿ, öðÿêëÿ òÿðÿííöì åäèðñÿ,
ïàéûçû äà, ãûøû äà ùÿìèí äÿðÿúÿ äÿ íÿçìÿ ÷ÿêèð. Øàèðÿ òÿáèÿòÿ íåúÿ âóðüóíäóðñà, îíóí íåìÿòëÿðèíÿ äÿ - úàíëûñûíà äà,
úàíñûçûíà äà åéíè ùÿðàðÿòëÿ, ìÿùÿááÿò âÿ èñòÿêëÿ âóðüóíäóð.
«À÷ûë áÿíþâøÿ» øåèðèíäÿ áÿíþâøÿéÿ ìöðàúèÿò þçöíÿ ëàéèã,
êþâðÿê áèð ùèññëÿðëÿ, íåúÿ âàðñà åëÿúÿ ïîåòèê ÿêñèíè òàïìûøäûð. Áó øåèðè îõóéàíäà äÿðê îëóíóð êè, àíúàã âÿ àíúàã òÿáèÿòèí ãîéíóíäà îëàí, êîëëàðûí äèáèíÿ ãûñûëàí, ñÿùÿð òåçäÿí éàðïàüû öñòÿ øåùè ýþðÿí, áàðìàãëàðû èëÿ éàðïàãëàðà òîõóíàðêÿí èçè
ãàëàí áèð ýþçÿë áó øåèðè áàõ áåëÿúÿ ïîåòèêëÿøäèð áèëÿð, ðÿññàì
òàáëî ÷ÿêÿí êèìè úàíëûëàð àëÿìèíÿ ìöíàñèáÿò èñòÿêëÿ éåêóíëàøûð. «Ãàðàíãóø», «Ñûüûð÷ûí», «Òîðàüàé», «Ñàí ãóëàí», «Áîç
îüëàüûì» øåèðëÿðè óøàãëàðûí áó ãóøëàðà âÿ ùåéâàíëàðà èñòÿéèíè
÷îõàëäûð». (18, 105)
Ìÿðùóì õàëã øàèðè àðòûã îí èëäÿí ÷îõäóð êè, ùÿéàòäà éîõ181
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äóð. Àììà îíóí ÿñÿðëÿðè îõóúóëàðûí, õöñóñèëÿ óøàãëàðûí éàääàøûíäàäûð. Âöãàð ßùìÿä áó ìÿãàëÿíè ãÿëÿìÿ àëìàãëà áèð
äàùà Ìèðâàðèä Äèëáàçè øåèðèééàòûíà åëìè àñïåêòäÿí éàíàøûð,
îíóí ìöàñèð óøàã ÿäÿáèééàòûìûçà éàðàäûúûëûüûíäàí áèðè êèìè
ãèéìÿòëÿíäèðèð.
Âöãàð ßùìÿäèí éàðàäûúûëûã éîëóíäà ãåéä åòäèéèìèç êèìè
Úÿíóá ìþâçóñó áþéöê áèð õÿòò òÿøêèë åäèð. Ìöÿëëèôèí «Åëìèôèëîëîúè ãàéíàãëàð, ÿäÿáè ñèìàëàð ùàããûíäà äöøöíúÿëÿð» êèòàáûíà «Úÿíóáè Àçÿðáàéúàí ïîåçèéàñûíäà äåìîêðàòèê èäåéàëàð
(1990-úû èëëÿð) èðè ùÿúìëè ìîíîãðàôèéàñû äàõèë åäèëèá. Ìîíîãðàôèéàíûí Û ùèññÿñè 90-úû èëëÿðäÿ Úÿíóáè Àçÿðáàéúàíäà èúòèìàè-ñèéàñè øÿðàèò âÿ ÿäÿáè ìöùèò àäëàíûð. âöãàð ßùìÿä ñþçöýåäÿí ùèññÿäÿ èäåîëîúè íÿòèúÿñèíäÿ èëëÿð óçóíó ìÿäÿíè ÿëàãÿëÿðèí çÿèô èíêèøàôû Ýöíåé Àçÿðáàéúàí ÿäÿáèééàòûíûí êèôàéÿò
ãÿäÿð àðàøäûðûëìàìàñû, íÿøð åäèëìÿìÿñè áàøëûúà ñÿáÿá îëäóüóíó ýþñòÿðèð. Àëèì èíêèøàô åòäèðìÿê ö÷öí ÀÌÅÀ-íûí Íèçàìè àäûíà ßäÿáèééàò Èíñòèòóòóíóí «Úÿíóáè Àçÿðáàéúàí ÿäÿáèééàòû» øþáÿñè éàðàäûëäûüûíû äèããÿòÿ ÷àòäûðûð. Àïàðûëàí ìÿãñÿäñÿäéþíëö èøëÿð íÿòèúÿñèíäÿ ýöíåéëè ÿäèáëÿðèí ùÿéàò âÿ éàðàäûúûëûüûíû ÿêñ åòäèðÿí ìöõòÿëèô ìÿçìóíëó ìÿãàëÿëÿð èøûã
öçö ýþðìöø, äèññåðòàñèéàëàð ìöäàôèÿ îëóðìóø, ìîíîãðàôèéàëàð
éàçûëìûø, úÿíóáëó ñþç ñàùèáëÿðèíèí ÿñÿðëÿðèíäÿí èáàðÿò
ìöíòÿõÿáàòëàð ÷àï åäèëÿðÿê îõóúóëàðûí èõòèéàðûíà âåðèëìèøäèð.
Âöãàð ßùìÿä ìîíîãðàôèéàäà ÕÕ ÿñðèí ñîíóíúó îí èëëèéèíäÿ Úÿíóáäà ôÿàëèééÿòäÿ îëàí ýÿíú éàçàðëàðûí ïîåòèê àëÿìëÿðèíÿ èñòèíàä åäèð: «90-úû èëëÿð Ýöíåé øàèðëÿðèíèí éàðàäûúûëûãëàðûíäà äåìîêðàòèê èäåéàëàðûí ïîåòèê èçèíè àðàøäûðäûãäà äàùà
÷îõ ýÿíúëÿðèí øåèðëÿðèíÿ ìöðàúèÿò åòìÿê ìÿúáóðèééÿòèíäÿ
ãàëäûã. ×öíêè, ýÿíú úÿíóá øàèðëÿðè äàùà ìöáàðèç, èúòèìàè àëîâó èëÿ úîøàí, ìöàñèð ïñèõîëîúè äöíéàýþðöøöíÿ ìÿíñóá éàðàäûúû øàèðëÿðäèð. Áóðàäà éàø ôÿðãèíèí ìöñáÿò âÿ éà ìÿíôè äþâð
õöñóñèééÿòëÿðèíèí ãàáàðòìàã áÿëêÿ äÿ éåðèíÿ äöøìöð. Ëàêèí
ãîúàìàí ñÿíÿòêàðëàð àðòûã ñþçöíö äåéèá. Èíäè ýÿëÿúÿê íÿñèëëÿðè, ìèëëÿòèìèçè òÿçéèãëÿðäÿí ãîðóìàã íàìèíÿ éàøûí àùûë
äþâðöíöí ìöäðèêëèéèíÿ õàñ îëàðàã øîâèíèñò «ãàðäàøëàðûìûçëà»
«àòÿøêÿñ âÿ êîàëèñéîí» áèð ìþâãå äóéóëóð». (18, 110)
ßëáÿòòÿ, Ýöíåé ÿäÿáèééàòûíäà ýÿíú ãöââÿëÿðèí ãÿäÿì
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ãîéìàñû, îíëàðûí èñòåäàäëàðûíûí öçÿ ÷ûõìàñû ÿäÿáèééàòøöíàñ
àëèì Âöãàð ßùìÿäèí ùÿìèøÿ äèããÿòèíäÿ îëóá: «Úÿíóá ýÿíú
øàèðëÿðèíèí ýÿëèøè èëÿ ÿäÿáèééàòà éåíè áàõûø òÿðçè, ôîðìà âÿ
öñëóá úÿùÿòëÿðè ýÿëäè âÿ áó ýÿíú íÿñëèí éàðàäûúûëûã íàèëèééÿòëÿðè, òàïûíòû âÿ èòýèëÿðè, óüóð âÿ ãöñóðëàðû ùàããûíäà ñþç äúìÿê
øöáùÿñèç, î ãÿäÿð äÿ àñàí äåéèëäèð. ßââÿëà, îíà ýþðÿ êè, éàðàäûúûëûãëàðû ùàããûíäà ñþç à÷àúàüûìûç éåíè íÿñèë þçëöéöíäÿ
éàø àìèëèíäÿí äàùà ÷îõ ïîåòèê ùèññ âÿ äöøöíúÿ àìèëèíè,
ùÿéàòûí, úÿìèééÿòèí, áàõûøëàð ñèñòåìèíèí éåíèëÿøìÿ ñèñòåìèíè
òÿçàùöð åòäèðèð. Áó áàõûìäàí 90-úû èëëÿðäÿ Úÿíóá ïîåòèê
ìöùèòèíÿ Ñÿùÿð ßðäÿáèëëè, Íóøèí Ìóñÿâè, Ðÿñóë Ðÿùèìè Äèçÿúè Ðÿøèä Êÿðáàñè, Èáðàùèì Çàùèä, Ìÿùÿììÿäðçà Ìÿëèêïóð
âÿ áàøãàëàðûíûí éàðàäûúûëûüû áó ýöíêö øåèðèìèçèí ýÿíúëèéèíè
èôàäÿ áàõûìûíäàí òÿùëèë ö÷öí äàùà ñÿúèééÿâè ýþðöíöð». (18,
110)
Ñûðà àðäûúûëëûüà âÿ åòèê íîðìàëàðà óéüóí îëàðàã Âöãàð ßùìÿä øàèðÿ Ñÿùÿð ßðäÿáèëèíè áèðèíúè òÿãäèì åäèð: «Øåèð — èëùàìäûð, ÿçàáäûð, çÿùìÿòäèð, éóõóñóç ýåúÿëÿðäèð. Éàðàäûúû ãàäûí ö÷öí áó äàùà ÿçàáêåø âÿ ÷îõãàòëûäûð. Áåëÿ ãàäûí øàèðëÿðäÿí áèðè äÿ áöòöí Èðàí ñÿíÿòñåâÿðëÿðèíÿ òàíûø îëàí øàèðÿ Ñÿùÿð
ßðäÿáèëèäèð. Éàøûíûí àç îëìàñûíà áàõìàéàðàã, øåèðëÿðè ãîíøó
þëêÿíèí îõóúóëàðû àðàñûíäà ìÿøùóð îëàí Ùÿìèäÿ ÐÿèñçàäÿÑÿùÿð ßðäÿáèë òÿõÿëëöñöíäÿí ìÿëóì îëäóüó êèìè ßðäÿáèëäÿ
äöíéàéà ýþç à÷ûá. Ïîåçèéàíûí áèð ÷îõ ÿçÿëè, ÿáÿäè ìþâçóëàðûíäà, åëÿúÿ äÿ èðòèúà ÿëåéùèíÿ äÿðèí ìÿçìóíëó, áÿäèè-ïîåòèê
ñÿúèééÿëè øåèðëÿðè ìÿòáóàòäà ÷àï îëóíóð. Ñÿùÿðèí øåèðëÿðèíäÿí
áèðè ýþðêÿìëè êàìàí óñòàñû Ùàáèë ßëèéåâÿ ùÿñð îëóíìóøäóð:
Êÿäÿðëè êþíëöìÿ îäëó íÿâàëàðäàí ñÿäà áÿñëÿ,
Ìÿíè ÷ÿíëè, óúà äàüëàð äàëûíäàí ñþç èëÿí ñÿñëÿ,
Äîëóáäóð ñþç èëÿ ñàçûí,
Íÿäèð ñàç èëÿ ïÿðâàçûí?
Íÿâàëàðäàí ýöìàíäûð êè, ãàäûíûìû áÿñëÿéèð ñàçûí?
ßòÿø íàúÿ (äÿâÿ-Â.ß.) ýåäÿí ñÿìòÿ,
Òÿðÿáäÿí (ñåâèíú-Â.ß.) éîë êÿñèð ñàçûí,
ßáÿä éóðäóíäàí úàíëàíìûø íÿâàëàðäàí
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ßçÿë èçëÿ ÿñèð ñàçûí. («Ùàáèë ãàðäàøûìà» øåèðèíäÿí)
(18, 111)
Òÿäãèãàò÷û ÿñÿðèíäÿ äèýÿð øàèðÿ — Íóøèí Ìöñÿâè èëÿ îõóúóëàðû òàíûø åäèð.
Ýÿíú Úÿíóá øàèðëÿðèíäÿí áèðè äÿ Íóøèí Ìóñÿâèäèð. Øàèðÿíèí ÿäÿáè òÿõÿëëöñö Àéøèí Àéäàäûð. Íóøèí 1963-úö èëäÿ Òåùðàíäà àíàäàí îëóá. ßñëÿí òÿáðèçëèäèð. Íóøèí óíèâåðñèòåòèí êèòàáõàíà÷ûëûã ôàêöëòÿñèíè áèòèðèá. Óøàã ÿäÿáèééàòû öçðÿ ìöòÿõÿññèñ îëàí Íóøèí ìÿêòÿáäÿ ìöÿëëèì èøëÿéèð, åëÿúÿ äÿ ãÿëÿìèíè íÿñðäÿ ñûíàéûð. Ùÿì÷èíèí ÿäÿáèééàòøöíàñëûüà äàèð áèð
íå÷ÿ ÿñÿð âÿ ìîíîãðàôûéàíûí òÿðòèá÷è-ìöÿëëèôèäèð. Âÿòÿí
äÿðäëÿðèíÿ Íóøèí Àéäà àüëàéûð, òîðïàã èòêèñè, áþëöíìöø Âÿòÿí, ÿñèð äöøÿí îüóëëàð, ãûçëàðûí äÿðäè øàèðÿíè êþâðÿëäèð, øÿùèäëÿðÿ ìàòÿì òóòóð. Áó ýþç éàøëàðû ïîåòèêëÿøèð, ìèñðàëàøûð,
ùÿçèí ïû÷ûëòûéà ÷åâðèëèð:
Ýöíöì áàøëàíäû þòÿí ýöíëÿðëÿ, êå÷ÿí õàòèðÿëÿðëÿ
Áóëóäëàð ýþéäÿ äàøûíûð êþíëöìëÿ,
Êþíëöìöí áóëóäëàðûéëà
Ùàðäàäûð, éàøàéûøûí àíëàðû
(«Áóëóäëàð»)
***
Ñåâìÿéè õûðäàúà êÿïÿíÿêäÿí þéðÿíìÿê ýÿðÿê,
Éàøàéûøûí àíëàìûíû, éàíìàüû, áèðëÿøìÿéè.
(«Êÿïÿíÿê») (18, 112)
Èñòåäàäëû øàèð Ðÿñóë Ðÿùèìè Äèçÿúèéÿ ýÿëèíúÿ èñÿ Ãóçåéäÿ
îíóí èìçàñûíà ìöÿééÿí ìÿíàäà áÿëÿä îëóáëàð.
Ìöàñèð Úÿíóá øåèðèíèí éåíè íÿñëèíÿ ìÿíñóá îëàí Ðÿñóë
Äèçÿúèíèí øåèðëÿðè 1993-1994-úö èëëÿðäÿ «Èêè ñàùèë» âÿ «Àõòàðûø» ãÿçåòèëÿðèíäÿ òÿãäèì åäÿí ùÿìèí ïîåòèê íöìóíÿëÿðè ðàäèîäà äèíëÿéèúèéÿ ÷àòäûðûëìàñûíäà âàñèòÿ÷è îëàí Âöãàð ßùìÿä
éàçûð: ×àüäàø Úÿíóá øåèðèíèí éåíè íÿñëèíÿ ìÿíñóá îëàí èñòåäàäëû øàèðëÿðèíäÿí áèðè äÿ Ðÿñóë Ðÿùèìè Äèçÿúèäèð. Ðÿñóë áèð
ãÿäÿð øèìàë îõóúóñóíà òàíûøäûð. Øåèðëÿðè áó ñÿòèðëÿðèí ìöÿëëèôè
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òÿðÿôèíäÿí 1993-1994-úö èëëÿð «Èêè ñàùèë» âÿ «Àõòàðûø» ãÿçåòèëÿðèíÿ òÿãäèì îëóíàðàã ÷àï îëóíìóø, ùàáåëÿ ðàäèîìóçäà
ñÿñëÿíìèøäèð.
«Ðÿñóëóí 47 éàøû âàð. Øàèð 15 èëäÿí ÷îõäóð êè, ãÿçÿëëÿðèíè
øåèð âÿ ùåêàéÿ æàíðûíäà ñûíàéûð:
Éàøûë éàðïàãëàðûí ñîëìàãäàäûð âàðëûã áóäàüûíäà,
Ìÿíè áó ãîðõóëó áèéàç éàìàí ñûõûøäûðäû áàüûíäà. (18, 113)
Ðÿñóë Ðÿùèìè èêè äèëäÿ éàçûð âÿ èêè äèëäÿ äÿ ÷àï îëóíóð.
Øåèð âÿùåêàéÿëÿðè «Èòòèëààò», «Úàâàíøèð», «Øåèð ùÿôòÿëèéè»,
«Ñóðÿ», «Ìåùäè Àçàäè» âÿ ñ. ãÿçåòè âÿ æóðíàëëàðûíäà ÷àï
îëóíóá.
Çÿùìÿòêåø áèð îúàãäà äöíéàéà ýþç à÷àí Ðÿøèä Êÿðáàñè
éàðûìÿñðëèê þìöð ïàéû éàøàéûá. Ðÿøèäèí øåèðëÿðèíäÿ þçöíÿìÿõñóñëóüó äóéàí Âöãàð ßùìÿä ôèêèðëÿðèíè Ãóçåé îõóúóñóíà ÷àòäûðûð.
Ðÿøèä Êÿðáàñèíèí àðòûã 50 éàøû âàð. Î äà Ðÿñóë Ðÿùèìè èëÿ
ùÿìéåðëèäèð. Øÿáöñòÿð ìàùàëûíûí Äèçÿú êÿíäèíäÿ ÿêèí÷è àèëÿñèíäÿ àíàäàí îëóá. Ö÷ èë òåàòð-êèíî ðåæèññîðëóüó öçðÿ òåõíèêóìäà òÿùñèë àëûá:
Ýÿë àë ìÿíè ÷ÿíëè éàøàéûø çèðâÿëÿðèíäÿí,
Áó òóòãóí åâèí øàøãûí îëàí ëÿùçÿëÿðèíäÿí,
Ãóðøóíëó ùàâà, äÿðäëè áóëóä, áèð àúû òöñòö,
Àé äà áîüóëóá ãàðà ýåúÿ ùþðìÿëÿðèíäÿí. (18, 113)
Ðÿøèäèí øåèðëÿðè èëÿ òàíûø îëäóãäà éàõøû ùàëäûð êè, åëÿ èëê
àíäàí þçöíÿìÿõñóñ ïîåòèê íÿôÿñèíè, äÿñòè-õÿòòèíè äåéèì âÿ
äóéóìóíó ùèññ åäèðÿì. «Äÿðäëè áóëóä», «Ãóðøóíëó ùàâà»,
«Äèâ çÿðáÿëÿðèíäÿí», «Èëáèçëÿðèí íÿüìÿëÿðè» âÿ ñ. ôðàçåîëîæè
áèðëÿøìÿ âÿ èôàäÿëÿð øàèðèí ïîåòèê ñèíòàêñèñèíè çÿíýèíëÿøäèðèð
âÿ áóíëàð íèñáÿòÿí øåèðäÿ éåíè äåéèìëÿðäèð. Áöòöí áóíëàð Ðÿøèäèí èøûãëû ýÿëÿúÿéèíäÿí õÿáÿð âåðèð.
Øåèðëÿðäÿ èðàä êèìè ñàéûëàí áèð ìÿñÿëÿíè ãåéä åòìÿê èñòÿéèðÿì. Áó èðàä äà 90-úû èëëÿð øàèðëÿðèíèí ÿäÿáè òÿùñèëèíèí îë185
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ìàìàñû èëÿ áàüëûäûð. Ìÿñÿëÿí: ùÿð ùàíñû áèð ýÿíú øàèðèí «ãÿçÿë» êèìè òÿãäèì åòäèéè øåèð ýþðöðñÿí êè, ãÿçÿëèí æàíð òÿëÿáëÿðèíÿ úàâàá âåðìèð, áó ÿñëèíäÿ ùåúàíûí 13,14 âÿ éà 15-ëèê
íþâöäöð. Áèð ÷îõ úÿíóá øàèðëÿðè ìèñðàëàðû ùÿð ñÿòèðäÿí áèð ãàôèééÿëÿíäèðìÿêëÿ áóíó «ãÿçÿë» ùåñàá åäèðëÿð. (18, 114)
Øàèð Ìÿììÿäðçà Ìÿëèêïóðóí ïîåçèéà äöíéàñû èëÿ ãóçåéëè
îõóúóëàðëà áàø-áàøà ãîéàí àëèì ôèêèðëÿðèíè áåëÿ à÷ûãëàéûð:
«Ìÿùÿììÿäðçà Ìÿëèêïóðóí «Óëäóçëó äöíéà» àäëû Àçÿðáàéúàí äèëèíäÿ øåèðëÿð êèòàáû âàðäûð. Êèòàáà ö÷úèëäèëê «ßäÿáèééàò» îúàüûíûí ìöÿëëèôè, Àçÿðáàéúàí Éàçû÷ûëàð Áèðëèéèíèí
öçâö, ÿäÿáèééàòøöíàñ, Òÿáðèçäÿ éàøàéûá-éàðàäàí Éýùéà Øåéäà «Þí ñþç» éàçìûøäûð: «Äöøöíöðÿì êè, èãòèäàðëû ÿäèáÿ,
äóéüóëó øàèðÿ òöðê, ôàðñ âÿ ÿðÿá ÿäÿáèééàòûíäà ìöñÿëëÿò áèð
ÿñÿð éàçìàã îëàð? Ìÿíèì éàçìàüà ÿñðàðûì âàðñà ãÿëÿì þç
åúàçêàðëûüûíû ýþñòÿðèð… Êèòàáûí öíâàíû áåëÿ äóéüóëó îëäóüó
ö÷öí ýÿëÿí ñþçëÿð âÿ ìÿçìóíëàð òÿðÿääöäñöç êè, äîëüóí
îëàúàãäûð...» (18, 114-115)
Èáðàùèì Çàùèä Õÿçàéåðè øàèð îëìàãëà éàíàøû, èñòåäàäëû ìóñèãè÷è, ùÿì äÿ öðÿêëÿðè ôÿòù åäÿí ãàðìîí èôà÷ûñûäûð. Áó úÿùÿòëÿðè þçöíäÿ áèðëÿøäèðÿí øàèðèí ùÿð èêè àëÿìè áàðÿäÿ òÿäãèãàò÷û éàçûð: «×àüäàø, úÿíóá òöðê øåèðèíèí ìöàñèð ïîåòèê àëÿìèíäÿ ãåéä åòäèéèìèç êèìè, áèð ÷îõ øàèðëÿð þç èñòåäàäëàðûíû,
äåéèìè, äóéóìó, ùÿéàòû ùÿññàñ âÿ ÿäÿáè ìöíàñèáÿòëÿðè èëÿ
ôÿðãëÿíèð. Îíëàðäàí áèðè äÿ Òåùðàíäà éàøàéàí øàèð, äàùà
äîüðóñó, øàèð-ìóñèãè÷è Èáðàùèì Çàùèä Õÿçàéåðèäèð. Èáðàùèìèí
26 éàøû âàð. Úÿíóáè Àçÿðáàéúàíûí Ìóüàí-Ýåðìè øÿùÿðèíèí
ÿòðàôûíäàêû Òöëöí êÿíäèíäÿ àíàäàí îëóá. Ýþçÿë ãàðìîí ÷àëûð.
Ìóñèãèëè-ïîåòèê ìÿúëèñëÿðÿ ùÿì øàèð, ùÿì äÿ ìóñèãè÷è êèìè
äÿâÿò îëóíóð. «Ãàðàáàü» àíñàìáëûíûí áÿäèè ðÿùáÿðèäèð. Øåèðëÿðèíäÿ, ÿìÿëëÿðèíäÿ âÿ ÷àëüûñûíäà ìèëëè òÿÿññöá, ìèëëè àéðûñå÷êèëèéÿ åòèðàç, áþëöíìöø Âÿòÿí ùèññëÿðèíèí òÿçàùöðö äàùà
ãàáàðûãäûð.
Î éàíäà ãàðäàøûì ãàíûíà áàòûð,
Áó éàíäàêû áàøûí áàñäûðûð éàòûð.
Íÿäèð êè, «äîñò ìÿíè» äöøìÿíÿ ñàòûð,
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Î äîñòëàðûí ýÿðÿê âàðëûüûí äàíûì,
Êèìÿ àðõàëàíñûí Àçÿðáàéúàíûì? (18, 116)
Èáðàùèì ùåúà âÿçíèíäÿ øåèðëÿð éàçñà äà, ÿñàñÿí ýþçÿë ãÿçÿëëÿð ìöÿëëèôèäèð. Ãÿçÿëëÿðèíäÿ ßëèàüà Âàùèä òÿñèðè à÷ûãàøêàð äóéóëóð. Áóðàäà áèð ìÿñÿëÿíè äÿ ãåéä åòìÿê èñòÿðäèì
êè, Èðàíäà Âàùèä øåèðèíÿ õöñóñè ìÿùÿááÿò âàð. Âàùèä ìèñðàëàðû áöòöí ìÿúëèñëÿðèí áÿçÿéèäèð. Ôÿùëÿäÿí òóòìóø äþâëÿò èø÷èñèíÿ ãÿäÿð áöòöí òöðêëÿð Ôèçóëèíè, Ñåéèä ßçèìè, Âàùèäè ÿçáÿðäÿí áèëèð.
Ñþçöì îíäàäûð êè, àäëàðûíû ÷ÿêäèéèìèç êëàññèêëÿðèí ìöòàëèÿñè èëÿ øåèð äöíéàñûíà ýÿëìèø âÿ àðòûã èêè êèòàá ìöÿëëèôè îëàí
Èáðàùèìèí äÿ ïîåòèê èñòåäàäû áó êþêäÿí ïÿðâÿðèø òàïìûøäûð.
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II FƏSİL
VÜQAR ƏHMƏD POEZİYASI ÇAĞDAŞ AZƏRBAYCAN
ŞEİRİNİN YENİ MƏRHƏLƏSİ KİMİ
Vüqar Əhmədin öz deyim və yazı dili var
Yaradıcılığını izlədiyim qələm, söz sahiblərindən biridə
Vüqar Əhməddir. “Gözəl məkan-Nəqşicahan” istirahət mərkəzində şairin yaradıcılıq gecəsində iştirakımdan çox məmnunam. Vüqarın təzə şeirlərini dinlədim, çox xoşuma gəldi.
O, bizim klassiklərə, yaşlı nəsilə mənsub şairlərin yaradıcılığına hərzaman həssas yanaşmış, onların poeziyalarından
bəhrələnmiş, öz töhfələrini vermişdir.
Şeirlərini nəğmə üstə yazan şairin öz deyim və yazı dili var,
heç kimi təkrarlamır. Vüqar poeziyamızda öz inamlı addımlarını atır. Inanıram ki, Vüqar bundan sonrada öz oxucularını
təzə-təzə şeirləri ilə sevindirəcək və onlara mənəvi zövq
verəcək.
Məmməd Araz
xalq şairi
Vüqar Əhməd yaradıcılıq yoluna şeirlə başlayıb. Ölməz
klassiklərimiz və XX əsrin böyük şairlərindən bəhrələnən
Vüqar Əhməd xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığından ilham alaraq poeziyamıza qədəm qoyub. Vüqar Əhməd
şeirimizə öz dəst-xəttilə, yeni nəfəs gətirməklə poeziyamızda
yeni bir cığır açıb. Hələ tələbəlik illərində böyük xalq yazıçımız İsmayıl Şıxlıdan, şairlər Zahid Xəlil, Firuzə Məmmədli,
görkəmli ədəbiyyatşünas, dilçi-alimlərdən Xeyrulla Məmmədov, Himalay Qasımov, Qəzənfər Kazımov, Abbas Hacıyev
kimi müəllimlərdən dərs alması, xalq şairləri Nəbi Xəzri və
Cabir Novruzla sıx təmasda olması, Xalq şairi Məmməd
Arazdan mənəvi dəstək və xeyir-dua alması onun bir şair kimi
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yetişməsində mühüm rol oynamışdır. Xalq şairi Nəbi Xəzrinin,
doktor Cavad Heyətin, şair Ağasəfanın, tənqidçi-alim Nadir
Cabbarlının, yazıçı Aqşin Babayevin, xalq yazıçısı Mövlüd
Süleymanlının, professor Yaşar Qarayevin, xalq şairi Qabilin,
Fikrət Sadığın zəmanət və səsvermələrilə 1994-cü ildə
Yazıçılar Birliyinə üzv qəbul olunan Vüqar Əhməd poeziyada
onların etimadını doğrultdu. Öz poetik nəğməli dünyası ilə,
nəğməli ürəyilə (akademik İsa Həbibbəyli) yaratdığı bədii
poetik nümunələriylə ədəbi ictimaiyyətin hörmətini, ən əsası
isə xalq məhəbbətini qazandı. Beləcə çağdaş Azərbaycan
şeirində yeni Vüqar Əhməd mərhələsi kimi öz təsdiqini tapdı.
Âöãàð ßùìÿäèí øåèð éàðàäûúûëûüûíûí ÿí áþéöê ãèéìÿòè
àêàäåìèê Âàñèì Ìÿììÿäëèéåâ âåðèá. Òÿäãèãàò÷û Àëèì Íÿáèîüëóíóí «Âöãàð ßùìÿäèí ñþç äöíéàñû» ìîíîãðàôèéàñûíà
éàçäûüû «Þí ñþç»äÿ ãöäðÿòëè øÿðãøöíàñ Âöãàð ßùìÿäèí ïîåçèéà àëÿìèíè áåëÿ ñÿúèééÿëÿíäèðèð: «Âöãàð éàõøû ìöùèòäÿ
áþéöéöá, äèíèìèçè äÿ éàõøû áèëèð. Áàêû êÿíäëÿðèíäÿ äèíäàð
ìöùèò ýöúëö îëóð. Âöãàð äà ýþçöíö à÷ûá, î ìöùèòäÿ ôîðìàëàøûá. Ùàúû Ìàäÿðëÿ ãîùóìäóð. Ùàúû Ìàäÿðèí áþéöê ìÿúëèñëÿðèíäÿ Øåéõöëèñëàìäàí òóòìóø áöòöí òàíûíìûø äèí õàäèìëÿðèìèç èøòèðàê åäèá. Âöãàð äà î äèí õàäèìëÿðèìèçè ýþðöá, îíëàðäàí áÿùðÿëÿíèá, þéðÿíèá. Äèíè íþãòåéè-íÿçÿðäÿð Âöãàðûí ùàçûðëûüû éàõøûäûð. Îíà ýþðÿ äÿ î áèçèì ùÿì ëèðèê, ùÿì äÿ
íÿüìÿêàð øàèðèìèçäèð. Ìÿí îíà áèð ñòàòóñäà âåðèðÿì — «Äèíè
øàèð». (3, 6)
V.Əhməd poeziyasının mövzu dairəsi və ideya
xüsusiyyətləri
Artıq 30 ildir ki, Vüqar Əhməd təbi bulaq kimi axan şair
kimi yol gəlir. Bu yolda onu bəyənənlər daha çox olub. Ona
paxıllıq edənlər, gözü götürmƏəyənlər, qısqanclıqla yanaşanlarda az olmayıb. Bu amil poeziyada qəbul olunmuş bir məqamdır. Ona görə ki, şeirdə istedadlıları qəbul etmək istəməyən, poeziyaya güclə soxulmuş istedadsızlar əsl şairlərin
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başından basmaq, onları mənəvi cəhətdən sıradan çıxatmaq istəkləri bəzən baş tutur. Bəli, Vüqar Əhmədi həmin üzdəniraqlar
bir vaxtlar labirintə salıb,onu təbindən döndərmək, şeirlərindəki axıcılığı, ilkinliyi, təmizliyi, vətənpərliyi əlindən almaq
istəyirdilər lakin onlar nəhayətdə Vüqar Əhmədin şeirinin
qüdrəti önündə buz kimi əridilər, su olub çayda axdılar. Vüqar
Əhməd “həminlərə” heç məhəldə qoymadı, baş qoşmadı. Ona
görə ki, “şairciklərə” cavab verəndə düşünürlər, daşınırlar elə
bilərlər onlar nəyəsə qadirdilər. Vüqar Əhməd isə təkliyə
çəkilib şeir yazdı. Söz qalasını, poeziya dünyasını yaratdı.
Şeirlərinin mövzu dairəsi çoxşaxəli, müxtəlif istiqamətli, dilin
zənginliyi, bədii təsir qüvvəsi isə durmadan artdı, getdikcə
qüvvətləndi.
Şeirlərinin başlıca leytmotivini Vətən, Qarabağ dərdi, Şuşa
və Təbriz nisgili, Göyçə harayı, Ana, məhəbbət və sevgi, təbiət
mövzuları təşkil edir. Vüqar Əhmədin “Yaxşı günlər
öndədir...” şeirlər kitabı ilə baş-başayıq. Kitaba dəyərli şairimiz
Musa Ələkbərli “Yaxşı günlərdə, yaxşı şeirlər də hələ öndədir”
adlı səmimi “Ön söz” yazıb. Şeirlər toplusunu təhlil edən Musa
Ələkbərli istedadlı şair Vüqar Əhmədin söz dünyasına belə
qiymət verir: “Kitabında gedən bütün şeirlərdə nəğməkar şairin
dostlara doğmalara can yandıran, vətənin, torpağın ağrısıyla
yaşayan, ailə, övlad qayğısıyla nəfəs alan, bugünümüzlə ürəkdən candan bağlı, sabahımızdan nigaran, hamının uğuruna
sevinən, gözüdarlığ, paxıllıq nə olduğunu bilməyən xeyirxah
şair “ Mən”ini görürük”. (19, 4)
Daha sonra Musa Ələkbərli xalq şairi Məmməd Arazın
Vüqar Əhməd haqqında söylədiklərini ön sözə daxil edib. Bu
fikirlər bir oxucu kimi biz böyük maraq yaratdı. Düşündük ki,
poeziyamızın günəşi Məmməd Araz “hələm-hələm şair” (bu
fikir xalq şairi Cabir Novruza məxsusdur M.C.) haqqında söz
deməz.
“Yaradıcılığını izlədiyim qələm, söz sahiblərindən biri də
Vüqar Əhməddir. “Gözəl məkan-Nəqşicahan” istirahət mərkə190
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zində şairin yaradıcılıq gecəsində iştirakımdan çox məmnunam.
Vüqarın təzə şeirlərini dinlədim, çox xoşuma gəldi.
O, bizim klassiklərə, yaşlı nəsilə mənsub şairlərin yaradıcılığına hərzaman həssas yanaşmış, onların poeziyalarından
bəhrələnmiş, öz töhfələrini vermişdir.
Şeirlərini nəğmə üstə yazan şairin öz deyim və yazı dili var,
heç kimi təkrarlamır. Vüqar poeziyamızda öz inamlı addımlarını atır. Inanıram ki, Vüqar bundan sonrada öz oxucularını
təzə-təzə şeirləri ilə sevindirəcək və onlara mənəvi zövq
verəcək”. (20, 3)
“Azərbaycan vətəndir”
“Yaxşı günlər öndədir” kitabı “Vətəndir” qəzəli ilə açılır.
Əlbəttə ölməz qəzəlxanlarımız Vahiddən, Mayıldan və b. sonra
qəzəl, qafilənməsilə həmdə vətən haqqında yazmaq olduqca
müşkül məsələdir. Mənə elə gəlir ki, “Vətəndir” qəzəlində
onların ruhu duyulur, bəhrələri hiss olunur. Dahi şairlərin
əsərlərində də vətən mövzusu başlıca anlam təşkil edir. Amma
Vüqar Əhmədin “Vətəndir” qəzəlində isə bütöv Azərbaycan
vəsf olunur:
Qoy sizi ərz eyləyim dönə-dönə, vətəndir,
Harda “Segah” çalınsa, ora mənə vətəndir.
Bakı, Gəncə, Naxçıvan, Qarabağım vətəndir
Göz açdığım Abşeron, düzüm, dağım vətəndir.
Dəli Kür, Xan Arazım, Ulu Göyçəm vətəndir,
Dərbənd, Zəncan,Təbrizim, Borçalım- cəm vətəndir.
(19, 9)
Vüqar Əhməd poeziyasının özəyini, rişəsini, canını, qanını,
Qarabağ ağrısı, Qarabağ faciəsi, Qarabağ yarası onu
yaradıcılığının əsasıdır. O, əksər şeirlərdə birbaşa, bəzən də
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tamam ayrı mövzularda yazdığı, poetik nümunələrdə bir misra
ilə də olsa belə Qarabağ dərdinə toxunmadan keçə bilmir:
Həsrət qalıb ağlar gözüm üzünə,
Nəğmə qoşdum bayatına, sözünə,
Əlim çatmır əsir Cıdır düzünə,
Nəmli yanaq, cənnət-məkan Qarabağ. (19, 22)
“Cənnət Qarabağ” şeirindən götürdüyümüz parça Vüqar
Əhmədin şair qəlbinin harayıdır. Şair Cıdır düzünə həsrət qalıb.
“Qarabağdayam” şeiri isə daha kədərlidir. Həyəcan, qəm qüssə
insanı özünə alır. Bir daha Qarabağ, Şuşasızlıq ağrısına
dözməli olursan. Bu şeirdə şairin nikbinliyi duyulur:
Şuşanı yuxumda gördüm dün gecə,
Şəhəri bərbaddı, ilahi, necə
Oyağkən, röyada, gündüz, həm gecə,
Cənnət bağındayam, Qarabağdayam. (19, 25)
“Şəhidim” şeirində Vüqar Əhməd şəhidlərimizin ümumiləşdirilmiş obrazını dolğun şəkildə verə bilib. Şeirdə müəllif
şəhidlərə xitabən aşağıdakı misraları yana-yana, alovlanaalovlana yazıb:
Vətən torpağını qucan şəhidim,
Ruhları göylərə uçan şəhidim,
Torpağa qovuşdun haçan şəhidim?
Ömrü yarı qalan nakam şəhidim”. (19, 31)
Arzulu dünya
Vüqar Əhməd tükənməz arzularla, istəklərlə yaşayan şairdir.
O arzularını ümman, dünya hesab edir, taleyinin yolu bilir:
Mən soraqladım bəxt ulduzumu,
Mən arzuladım ümi- arzumu
Arzular ümman, arzu nə boldu
Arzulu dünyam taleyə yoldu”. (19, 39)
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Bu parça Vüqar Əhmədin məhşur “Arzu” şeirindəndir. Poetik nümunəyə dillər əzbəri olan mahnı da yazılıb.
Vüqar Əhmədin arzuları onu yaşadır. Arzuları sonsuz,
arzuları boldur. Bəzən arzuları şirin, bəzən röyadı. Bir gün arzusuz yaşaması qəmə, kədərə dönür. Arzuları həyatının mənası,
sabaha qolu, qanadıdır.
Vüqar Əhmədin şeirləri səmimiyyətdən yoğrulub. Vüqar
Əhməd həyatda nə qədər səmimidirsə, şeirlərində də səmimi
hisslər aydın görünür. “Dostlarla görüşəndə” şeiri səmimi
duyğulardan xəbər verir:
Bu gün dostlar cəmləndi,
Hamı dedi,şənləndi.
Üzümə nur çiləndi
Dostlarla görüşəndə.
Istədiyim gün oldu,
Yuxularım çin oldu,
Məhəbbət ölçüm oldu
Dostlarla görüşəndə. (19, 24
Bu misralarda şair səmimiliyi diqqəti cəlb edir. Insan əsl
dostlarla görüşəndə səmimilik aləmə nur səpir. Vüqar Əhmədi
yaxından tanıyanlar bilirlər ki,onun ürəyi pakdır, təmizdir,
səmimidir. Bu da onun şair şəxsiyyətinin bütövlüyündən, şair
amalının mərdanəliyindən irəli gəlir. Bu bütövlükdə,
mərdanəlikdə Vüqar Əhmədin şair xislətinin çırpıntıları var.
Şeirlərində dumduru təmiz misralarında üsyankarlıq, haqq
uğrunda əsl vətəndaşlıq, həzinlik, kövrəklik qabarıq görünür.
Dənizlər göz yaşımdır,
Ulduzlar sirdaşımdır.
Torpaqsa yaddaşımdır,
Mən yol gedən yolçuyam.
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Nəğmə dolu ürəyəm,
Vaxtsız açan çiçəyəm.
Payızdan da kövrəyəm,
Mən yol gedən yolçuyam. (19, 137)
“Dənizlər göz yaşımdır” misrası Vüqar Əhməd şeirində poetik tapıntıdır. Vüqar Əhmədin həyatda ən çox sevdiyi varlıq
dənizdir. Dəniz qarşısında tək-tənha dayanmaq, onunla söhbət
etmək, ona dərdini demək, xüsusilə gecələr Xəzərin qoynunda
fikirlərə qərq olmaq Vüqara xas keyfiyyətlərdəndir. Düşündüm
ki, Vüqar “Dənizlər göz yaşımdır” deyimini görən hardan
tapıb. Öz-özümə cavab tapdım. Dənizlər Vüqar Əhmədin göz
yaşıdırsa, onun hər bir sözünün, hər bir misrasının arxasında
gözəgörünməyən yaşartılar var. Bu göz yaşlarında Vüqar
Əhmədin ulduzlarla sirdaşlığı, nəğmə dolu ürəyi, vaxtsız açan
çiçəyi, payız kövrəkliyi var.
Şairlər bəzən fikirlərini dolayısı, sətiraltı mənalarda deyirlər.
Axı başqa yol yoxdur. Üz-üzə, birbaşa sözləri demək olmur.
Ona görə də müxtəlif priyomlardan istifadə edirlər, sözlərini
məcazi deyirlər əsl sənətkarlar. Bu baxımdan Vüqar Əhmədin
“Ağ saçlı palma” sərlövhəli şeirlər kitabında maraqlı
nümunələrlə rastlaşırıq. Müəllif “Peşə qəhətdi” (zarafatla) adlı
şeirində çox gizli mətləbləri ustalıqla aça bilib:
Şairlik də sənətdir?
Başımıza peşə qəhətdir?
Elə hamı şeir yazır,
Bəlkə bunlar yolun azır?
Çox pis cəhətdi,
Şeir ordusu yaratmaq,
Sözə qarmaq atmaq,
Yalançı şöhrətə çatmaq.
Rəssam da şeir yazır,
Heykəltəraş da
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Şeirlə fərq yoxdur daş-başda.
(Elə mən də yazıram)
Vallah ağıl yoxdur başda,
Fəxri adlar çaşdırıb
Deyəsən yazanları.
Qələmlə bu gor qazanları,
Cəfəngiyyat yazanları
Yolunu azanları.
Buraxmayın heç olmasa
ədəbi birliklərə,
göndərin zibilliklərə... (21, 18-19)
“Şairlik də sənətdir?” sualını şair ortaya çıxarır. Əlbəttə, əsl
şairlər üçün ilk növbədə sənətdir, Vüqar Əhməd. Bunu sən çox
gözəl bilirsən. “Başınıza peşə qəhətdi?.” Doğru buyurursan,
Vüqar Əhməd. Elə yerindən duran hamı şeir yazır. “Yazırlar,
qoy yazsınlar, günah işlətmirlər ki,” (Cabir Novruz) Vüqar Əhməd. Bəlkə, bunlar yolunu azır? Bəli, bunlar yollarını azıblar,
olduqca pis cəhətdir. Nə gözəl demisən, şair, ürəyimizdən tikan
çıxartmısan. Şeir ordusu yaratmaq, sözə qarmaq atmaq, yalançı
şöhrətə çatmaq, gərək fikirlərini dırnaqda verəydin, Vüqar
Əhməd. Yəqin demisən ki, bu bir zarafatdır. Sən qətiyyən zarafat etmirsən. Adam düz sözü zarafatla deyər. Yuxarıda dediklərin insanlar şeirə, sənətə soxulmuşlardır. Onlar sözə qarmaq
atmaq istəyirlər, lakin tilovlarına bir söz belə düşmür. Düzdür,
bir müddətə yalançı şöhrətə çatırlar, lakin elin gözü tərəzidir,
Vüqar Əhməd. Rəssam da şeir yazır, heykəltəraş da. Onlar öz
işləri ilə məşğul olsalar, daha yaxşı olar. Dad yarımçıq əlindən.
Şeirlə fərqi yoxdur daş-başın. Lakin sənin bütün şeirlərində bir
dünya gözəllik var. Heç nə yazmasaydın, təkcə “Anam
mənim”, “Abşeron”, “Dinlə məni, sevgilim”, “İzim qalacaq”,
“Arzu” şeirlərini qələmə alsaydın belə, adın poeziyada
qalacaqdı.
Bütün istedadsızları, cəfəngiyyatbazları, şeir alverçilərini
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görən Vüqar Əhmədin “Eşit mənim səsimi” adlı şeirində uca
Tanrıya üz tutmaqdan başqa yolu, digər çarəsi qalmır!
Allahımın yetsə mənə zərrəsi,
Mənim olur bu dünya,yer kürəsi,
Sındırıram yaşadığım qəfəsi,
Uca Tanrım, eşit mənim səsimi. (19, 120)
Şairin “Ruhuma toxunmayın” şeiri müəllifin xarakterini açıb
göstərir:
Dəyişin siz bədənimdə əzaları,
Verin mənə bu mənəvi cəzaları,
Necə ki, verirsiniz.
Yazın əleyhimə yazıları,
Necə ki, yazırsınız,
Amma ruhuma toxunmayın.
Xalq şairi Cabir Novruz deyirdi ki, “Bir evə bir şair bəsdir”.
Toxunmayın ruhuma, Vətənimə,
Qıymayın qələm tutan əlimə.
Yasaq qoymayın şeir deyən dilimə,
Muğamımdı,nəğmələrdi, dilimdi.
Azadlığım tənha bitən gülümdü. (19, 149)
Vüqar Əhməd həmişə şeirinə, sözünə, şair əqidəsinə arxalandı. Yenə də şeir yaza-yaza ucaldı Vüqar Əhməd. Ona mənəvi
əzablar versələr də ruhunu sındıra bilmədilər. O bir qırağa
çəkilərək “Yağışlar” şeirini yazdı. Dərdini, daxildən çəkdiklərini
yağışlara söylədi. Həmin şeiri mərhum sənətkarımız, dostu
əməkdar incəsənət xadimi Həsənağa Qurbanova həsr etdi:
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Leysan yağan, narın yağan yağışlar,
Dikilibdir sənə məsum baxışlar,
Bu yağışlar mənə dünya bağışlar,
Yağ ey yağış, qəlbimə yağ, yuyulsun”.
Vüqar Əhməd, ürəyini yağışlara danışsan yaxşıdır. Yağış
sənin iç dünyanı sakitləşdirir. Sən yağışlarla baş-başa qalanda
nisgilini, əzabları, yaraları unudursan. Yağışlar səni güclü
olmağa çağırır. Nur, işıq, enerji bəxş edir.
Bizim gücümüz tükənəndə üz tuturuq Allaha, peyğəmbərə,
“Mirmöhsün ağa” ziyarətgahına. Ağrımızı-acımızı ona danışırıq, ondan kömək diləyirik. Saflaşırıq, dünyaya inamımız
artır. Heç bilmirdik sənin “Mirmöhsün ağa”, “Muğam üstə”
şeirlərin var. Bir neçə dəfə oxuduq və çətin günlərimizdə bu
şeir bizə ilham verdi:
Zəvvarlar şəfa tapır,
Arzu, murada çatır,
İnamı daha artır,
Burda, Mirmövsüm ağa. (19, 26)
Ağam bizimçün diri,
Qalıb izi, ləpiri,
Ziyarətgahdır piri,
Ağam, Mirmövsüm ağam. (19, 127)
Allah sənə ürəyincə versin, Mirmövsüm ağanın cəddi
köməyin olsun, Vüqar Əhməd. Inam hissi sənin həyatının
amalıdır. Inam olan yerdə insana heç nə toxuna bilməz. Sənin
şeirlərin səndə olan sonsuz inamdan yaranır. Alim Vüqarla, şair
Vüqarı yaşadan, ucaldan məhz bu inam, bu etiqad, bu
qüdrətdir. Vüqar sözə inanan, sözü qoruyan, sözə səcdə edən
şairlərimizdəndir. Bu məqamda mərhum alimimiz, filologiya
elmləri namizədi, dosent Fərrux Həsənovun “Vüqar Əhməd
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şeirlərinin dil və üslub xüsusiyyətləri” məqaləsini qeyd etmək
yerinə düşərdi. F.Həsənov yazırdı: “Øÿõñèééÿòèí øÿõñèééÿò êèìè âàðëûüûíû òÿñäèã åäÿí, îíóí ãàáèëèééÿòèíè, ìÿäÿíèééÿòèíè,
ñàâàäûíû ìöÿééÿíëÿøäèðÿí, ôèêèð çèðâÿñèíÿ ãàëäûðàí äà, åíäèðÿí äÿ ñþçäöð. Øþùðÿò òàúû ñþçöí ÿëèíäÿäèð.
Ãèáëÿýàùñàí, ñÿúäÿýàùñàí, èíàìñàí,
Éàðàäàíûì, ñÿí àòàìñàí, àíàìñàí,
Èáàäÿòëÿ èíàìûíû ãàçàíñàì,
Éöêñÿêëÿðÿ óúàëàðàì, éà Àëëàù,
Ìÿùÿììÿäöí Ðÿñóëàëëàù, éà Àëëàù!
Áÿëè, äîñòóì, ãàðäàøûì Âöãàð ßùìÿäè éàøàäàí, øþùðÿòëÿíäèðÿí, óúàëäàí äà ìÿùç áó èíàì, áó ìÿñëÿê, áó ÿãèäÿäèð.
Äåéèðëÿð ñþç âÿ èñòåäàä ÿêèçäèð. Áÿäèè íèòãèí äèàëåêòèê
âÿùäÿòèíè, ñþçöí åúàçêàð ýöúöíö ôèòðÿòÿí äóéàíëàð, îíóí íàçûéëà îéíàéûá, ýÿëèí òÿê îíà áÿçÿê âóðàíëàð, ñþçö äèðèëäèá
îíà ðóù, úàí âåðÿíëÿð, ñþçöí ñèãëÿòèíè, ìÿíà ýþçÿëëèéèíè äÿðèíäÿí ìÿíèìñÿéèá éàðàäûúûëûã ïðîñåñèíÿ ñÿððàñò øÿêèëäÿ òÿòáèã åäÿíëÿð, öñëóáè ìÿãàìûíà ýþðÿ îíäàí éåðëè-éåðèíäÿ èñòèôàäÿ åòìÿéè áàúàðàíëàð ýþçÿë, ãÿëáëÿðè îõøàéàí ñÿíÿò íöìóíÿëÿðè éàðàäà áèëèðëÿð:
Ùÿðäÿí ãûëàð àüçûí ñèððèí,
Õÿçèíÿäèð ýèçëèí-ýèçëèí.
Àç ýþòöðñÿí àüëàð ãÿëáèí,
Êÿðáÿëàäû, Nÿúÿôäè ñþç. (22)
“Anam mənim”
(poema)
Ana- yer üzünün ən müqəddəs, ən dahi insanı. Bizi dünyaya
gətirən varlıq - Ana. Biz anaları günəşlə tən tuturuq, gözümüzün nuru, həyatımızın mənası, güvənc yeri, dilimizin əzbəri
bilirik.
198

Âöãàð ßùìÿäèí éàðàäûúûëûã éîëó

Qibləgahımız, səcdəgahımız - Ana. Baş əyirik, təzim edirik
analar qarşısında.
“Vüqar Əhmədin yaradıcılıq yolu” mövzusunda elmi
monoqrafiyanı qələmə alarkən onun əsərlərində Anası – ölməz
insan Hacı Almaxanımın timsalında əbədiləşmiş Ana obrazı
yaratmış şairə bir daha heyran olduq. Həyatda Hacı Almaxanımı görənlər, onu yaxından tanıyanlar bilirdilər ki, o təkcə
dünyaya gətirdiyi övladlarının anası deyil. Cəsarətlə, fəxarətlə
deyə bilərik ki, Hacı Almaxanım analar-anası idi. Onun
ömrünün mənası yalnız insanlara yaxşılıq etmək idi. Yaxşılıq
mücəssəməsi, insanlıq zirvəsində dayanan etibarlı, qeyrətli ana
idi. Onun ətəyində nəsə deyərlər namaz qılmaq olardı. O, daxili
təmiz, saf, pak, əsl qadınlıq rəmzi idi. Bizim qəlbimizdə,
yaddaşımızda belə insani keyfiyyətlərilə qalıb, əziz dostumuz
Vüqar Əhmədin anası Hacı Almaxanım. Xoşbəxt o anadır ki,
onun Vüqar Əhməd kimi övladı var. Biz hələ sağlığında Vüqarı
dünyaya gətirən anaya ürək sözlərimizi demişdik. Hər bir övlada öz anası şirindir, əzizdir. Bu, dünyanın həmişəcavan
fəlsəfəsidir. Amma Vüqar kimi anasını istəyən övladlara az rast
gəlmişik. Onun anaya olan məhəbbətini izah etmək üçün gərək
Vüqar Əhməd olasan.
Azərbaycan poeziyasında Ana haqqında yazılan əsərlər
kifayət qədərdir. Bu günə qədər nə yazılıbsa hamısında analar
vəsf olunub. Vüqar Əhmədin “Anam mənim” poemasına
gəlincə, o bədii cəhətdən olduqca güclü əsərdir. Vüqar Əhməd
poemanı anasının simasında bütün analara həsr edib. Poemanın
baş qəhrəmanı – Anadır.
Poema ayrıca kitab şəklində 10000 nüsxə tirajla 2002-ci ildə
çap olunub. Tez bir zamanda oxucuların rəğbətini qazanıb, əl
altından satılıb. Kitabın naşiri, bu yaxınlarda dünyadan vaxtsız
getmiş fizika-riyaziyyat elmlər namizədi Rafiq Babayevin
əsərə yazdığı “Allah yaradanındır, Ana isə...” “Ön söz”ündə
oxuyuruq: «Cənnət – analarımızın ayaqları altındadır» deyib
Həzrəti Məhəmməd. Ana müqəddəsdir, ana şirindir, ana
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əzizdir. Ana haqqında çox yazılıb, çox sözlər deyilib. Ancaq
ana haqqında şah əsəri – «Anam mənim»i məhz qəlblərin şairi
Vüqar Əhməd yaratdı. Yaşada-yaşada yaratdı. Ana ətrinə
ehtiyac duyanlara, o sığala həsrət qalanlara analı bir dünya
yaşatdı. Analarını kimsəsizlər evinin kandarına atan qeyrətsiz
oğulları ayıltdı, neçə-neçə oğulu anaya, neçə-neçə ananı oğluna
qovuşdurdu Vüqar Əhməd. O, «Anam mənim» deyərək öz
anasının simasında bütün anaları ümumiləşdirərək ideal bir ana
obrazı yaratdı.
O, mənim anamı, sənin ananı, anaların anasını bir daha kəşf
etdi və sübut etdi ki, ana daha güclüdür; xəstələnəndə səni heç
bir həkim sağalda bilmədikdə, ananın bir an başına sığal
çəkməyi, nəvazişi sənə şəfa verir. Çünki hər birimiz anamızın
bir hissəsi kimi dünyaya gəldik. Allah yaradandır. Ana isə…
Vüqar Əhməd yaradıcılığında ana obrazı üstünlük təşkil
edir. Elə ona görədir ki, Vüqar müəllimin anaların tərənnümünə xidmət edən bütün nəğmələri xalq tərəfindən sevilir,
bəyənilir, geniş pərəstişkar sevgisi qazanır. «Anam mənim» isə
axırıncı illərdə ən çox populyarlıq əldə edən yeganə, hər an
dinlənən nəğmədir, Vüqar Əhməd sözünün gücündən doğan
nəğmə…
Hifz eyləyən duasıdı,
Səsi Quran sədasıdı,
Anaların anasıdı
Anam mənim, anam mənim”.
Vüqar Əhmədin anaya verdiyi belə yüksək qiymətin nəticəsidir ki, ana xeyir-duası nəğməkar şairi daha yüksək zirvələrə
qaldırır. Ananın qədrini bilən, torpağının, elinin, dilinin, dininin də qədrini bilər. Vüqar Əhməd məhz belə şəxsiyyətlərimizdəndir. Mən nəğməkar şairə yaradıcılıq nailiyyətləri
arzulayıram. Vüqar Əhməd kimi bir şairin əsərlərini nəşr etmək
böyük və şərəfli işdir. Çünki o, sözün qədrini və dəyərini bilir,
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ətrafındakını duyur, hamımızın qəlb çırpıntılarını ümumiləşdirərək bir-birindən gözəl əsərlər yaradır.
Sənə uğurlar, qardaşım!
Belə oğul böyüdən anaya, min alqış! (23, 3)
Kitabın redaktoru M.Araz mükafatı laureatı, Vüqar Əhməd
yaradıcılığının ilk tədqiqatçısı Alim Nəbioğludur. O, “Anam
mənim” kitabına daxil edilmiş “Sənə qurban olsun, canım, ay
ana...” adlı çox kövrək, həzin ürəkləri isidən, oxucuda anaya
məhəbbət hissini alovlandıran məqalə qələmə almışdır.
Məqaləni həyəcansız oxumaq olmur. Kövrəlirsən, düşüncələrə
qərq olursan.
Sağ olsun Alim Nəbioğlu ki, “Anam mənim” poemasında
Hacı Almaxanım obrazını təhlil etmiş, onun həyatda gördüyü
xeyirxah əməlləri canlandıra bilmişdir.
“Eşidəndə ki qələminə, sözünə, ilhamına, nəğməsinə, şəxsiyyətinə, insani keyfiyyətlərinə dərin rəğbət bəslədiyim, M.
Araz mükafatı laureatı, nəğməkar şair, filologiya elmlər
namizədi Vüqar Əhməd «Anam mənim» poemasını yazıb, çox
sevindim. Çünki analıq hissləri, analıq duyğuları, ana mövzusu
Vüqar Əhmədin sınaqdan çıxmış, şeir dünyamızda öz çəkisini
və yerini tutmuş qələmində daha güclü, təsirli alınır.
Özünə məxsus söz düzümü, müqayisələri, ədəbi dil normalarına riayət etməsi, dialektimizdən bəhrələnmə, sintaktik
rəngarənglikdən istifadə və ən əsası qələmə aldığı mövzunun
yazı tərzi, deyimi, üslubu səni sətirlər dənizinin dalğalarında
üzdürür. Bir anın içərisində gözlərin payız buludu kimi dolur.
Ağaran saçların gümüşə çalır
Düşünən gözlərin xəyala dalır,
Gecələr xəyalın özünlə qalır,
Sənə qurban olsun canım, ay ana. (23, 4)
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Bu misraları oxuduqca sözün bütöv mənasında insan xəyallara dalır. “Sənə qurban olsun canım, ay ana” deyən Vüqar
Əhməd anasına olan hədsiz məhəbbətini ishar edir.
“Ana! Dünyada ən müqəddəs varlıq... Bizi dünyaya gətirən,
bizi böyüdən, gecələr beşiyimizin üstündə sübhə qədər ayıq qalan analar... Özü ac qalsa da, övladının ac qalmaması üçün min
bir əziyyətə qatlaşan analar. Oğul, qız itirən analar... Dərdini,
ağrısını övladından gizlətməyə çalışan analar... Ana! Ona
hökmdar da, şah da, sərkərdə də, adi qul da səcdə edir, baş əyir.
Xeyir-duası uğurlarımızın açarı olan analar... Yayın istisində,
qışın şaxtasında, bahar küləyində bizə laylay çalan analar... Ona
görə də Vüqar Əhməd «Anam mənim» mahnısını, ana mövzusunu poema şəklində oxuculara təqdim edir.
Balasını atan ana da vardır,
Şeytandı, iblisdi ana deyildir,
Sonradan peşmandır necə yalvarır?
Bala sorağıyla sərsəm veyildir.
Ana var övladını atır. Övlad var anasını atır. Siz deyin ana
atılarmı? Ana öz doğma evinə, nəvəsinə həsrət qalarmı? Kimsəsizlər evi analara yaraşarmı? Ana küçədə çörək pulu üçün
dilənərmi? Susuruq. Çünki... Bəli, o övladlar yad planetlərdən
deyil, elə özümüzünkülərdəndir. Toylarda, kef məclislərində
göbəyi açıq qızların açıq bədənlərinə pul səpən azəri övladları... Sərxoş vəziyyətdə anasından bixəbər «Ana» mahnısını
sifariş verib yalandan ağlayan oğullar... Ananı yad bir qıza satan oğullar... Sizə «oğul» deməyə dilim də gəlmir. (23, 4-5)
Ana övladını atırsa deməli bu özlüyündə böyük faciədir.
Onlar ana adı daşımağa layiq deyillər. Vüqar Əhməd demişkən: “Şeytandı, iblisdi ana deyildir”. Əgər övlad anasından
imtina edirsə, ona verilmiş ana südü gözlərindən gəlsin. Onlar
bununla mənəvi cinayət etmiş olurlar. Mən belə nadürüst insanlara əsla inanmıram. “Anam mənim” mahnısı Vüqar Əhməd
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şeiriyyətinin rəmzi hesab olunur. Bu şeir şairin anası Hacı Almaxanıma ünvanlansada bütün müqəddəs ana adı daşıyanlara
həsr olunmuş möhtəşəm əsərdir.
«Anam mənim» mahnısını dinlədikdən sonra isə peşimançılıq çəkərək özünü anasının qucağına atan oğullar, qızlar
da az deyil. İlahi varlıq olan bütün anaların, analıq simasının
simvolu olan «Anam mənim» ürəkləri riqqətə gətirən bir
əsərdir. Qiyməti, tayı, bərabəri olmayan bir əsər. Vüqar Əhməd
yaradıcılığının zirvəsi olan bir əsər. Nədən bu sənət incisi belə
təsirli alınıb? Çünki əsərin əsas qəhramanı Vüqar Əhməd kimi
nəğməkar şairi dünyaya gətirən, dinə sitayiş edən Hacı Almaxanımdır. Övladlarının yolunda saçlarını dən edən namus,
qeyrət təcəssümü, analıq simvolu olan Almaxanım ana ...
Ana itirəndə qalırıq yetim,
Yox, yox anasızlar sayılır yetim,
Bu yetim dünyada hamımız yetim,
Ən böyük dünyadır analı dünya. (23, 5)
Bir ailədən ana dünyasını dəyişəndə o evin çırağı da sönür,
isti sobası da. Ona görə də bir ana itirəndə yetim qalırıq. Çünki
ana sığalının, ana nəvazişini heç nə dünyada əvəz etmək
gücünə malik deyil. Ana anadır, anaların qədrini bilmək gərəkdir. İnanırıq ki, bu poemanı oxuyandan sonra sizi dünyaya
gətirən anaların qədrini daha çox biləcəksiniz, onların xətrinə
dəyməyəcəksiniz. Axı, ana qəlbi kəpənək kimi zəif olur...
Sanki, bir dünyadı məsum baxışlar,
Qəlbindən qəlbimə yağır yağışlar,
Məhəbbətin mənə dünya bağışlar,
Dünya gözəlisən, dünyamsan mənim. (23, 5)
Bu günün qızı, gəlini sabahın anasıdır. Nənə də, bibi də, xala da, bacı da anadır. Ona görə də Vüqar Əhməd bu poe203
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masında bütün bu məqamlara toxunur. Öz iki övladlarının
anasını «dünyamsan mənim» adlandırır. Axı, Hüseyn və balaca
Almaxanımı dünyaya gətirən Səbinə xanımdır. Vüqar müəllimin mənəvi dünyası olan Səbinə xanım. Çünki ananın özünə
də ana lazımdır. Yaşlıya da, ahıl qocaya da ana lazımdır.
Anasız həyatın nə mənası?.. (23, 6)
Dünyada anasızlıq ağrısını, itkisini yaşayanlar, ana yoxluğu
ilə qətiyyən barışa bilmirlər. Biz də - Rasim Nəbioğlu anası
Hürriyyəni və Müşfiq Cabiroğlu anası Səfurəni erkən yaşımızda itirmişik. Ana ilə vidalaşmaq, onu gözün görə-görə dəfn
etmək olduqca ağırdır. Insanın içi yanır, göz yaşları axıdırsan.
Ana itirən insan yetimləşir, cılızlaşır, bədbinləşir. Vüqar
Əhməd anasıyla vidalaşanda biz bilirik nələr çəkdi. Zülümzülüm ağladı, göz yaşlarını müqəddəs anası Hacı Almaxanımın
məzarına axıtdı.
O ruhən həmişə anası ilə bir yerdədir. Duyğularında, düşüncələrində, “Anam mənim” deyə-deyə ömür sürür. Onu yaşadan,
təsəlli verən qızı Almaxanımdır. Anası Almaxanımın sağlığında qızına anasının adını verib. Allah saxlasın, getdikcə
nənəsi Almaxanıma oxşayır. Danışığı da, baxışları da eynidir.
Şükür sənə xudaya!. Vüqar Əhmədin sevgisi anasına əbədi
bitməzdir, tükənməzdir.
Nə Günəş de, nə Ay de
Ana, mənə laylay de.
Nə gözəl düşündürücü, təsirli misra… Sadə dildə deyilən bu
misranın hikməti böyükdür. Çünki ana laylasından şirin musiqi
yoxdur. Ən böyük musiqi əsəri də elə ana laylasıdır. Ona görə
də Vüqar Əhməd ana laylasını Günəşdən də, Aydan da üstün
tutur.
Poemanı oxuduqca insan göz yaşlarını saxlaya bilmir, necə
deyərlər, gücü gözlərindən axan yaşına çatır. Ancaq poema
sanki anasız qalanlara analı bir dünya bəxş edir. Hər bir söz,
hər bir sətir sənə öz ananı xatırladır; istər anam həyatda olsun,
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istər axirət dünyasında,bax budur sənət, qələmin, sözün gücü.
Budur anaya sevgi, analığa qiymət, sədaqət, vəfa. Budur yer
üzünün əşrəfi sayılan insana tanıtdırmaq, özünü özünə, ruhunu
ruhuna qaytarmaq, qəlbində qeyrət çəpəri qurmaq...
Binəqədi kəndində dünyaya göz açan Hacı Almaxanım ana
dəfələrlə Kərbala, Məşhəd və Həcc ziyarətlərində olub. Dualı
əlləri ilə doğma Qarabağımızın xilasına, analara, övladlara dualar edib. Neçə-neçə insanı haqq, din, paklıq yoluna qaytarıb.
Neçə-neçə dağılmaqda olan ailənin səadət çırağını yandırıb. El
anası kimi elin toy və yas mərasimlərində iştirak edib, neçə-neçə
gəncə xoşbəxtlik xeyir-duası verib. O, bu gün öz övladları,
nəvələri ilə ömür payını yaşayır.. Ey el anası, qoy oğlumuzun
Sizin simanızda analara həsr etdiyi «Anam mənim» poeması
çəkdiyiniz zəhmətin müqabilində oğul borcunun bir hissəsi olsun. O borcu, o haqqı qəbul edin və xeyir-duanızı verin. (23, 6)
Dünyada ana laylasından daha bəşəri əsər ola bilməz. Vüqar
Əhməd bu sətirləri yazmaqla bu yaşında da ana laylasına
möhtacdır. Darıxanda, analı günləri xatırlayanda qızı Almaxanıma deyir ki, mənə çoxlu nağıl oxu, nağıl de. Sakit-sakit
Almaxanımın oxuduğu nağıllara qulaq asır. Vüqar Almaxanımın səsində çox güman ki, anasının pak, nurlu üzünü
gözləri önünə gətirir. Nağıllara qulaq asmaqla Vüqar Əhməd
analı dünyası ilə, baş-başa qalır. Xəyallara,xatirələrə dalır.
Anasının müqəddəs Kərbəla, Məşhəd və Həcc ziyarətində
olduğunu, qaradağın xülasını arzuladığını, nə qədər insana
xeyir-dua verdiyini bir daha yaşayır.
“Anam mənim” poemasında Vüqar Əhməd bütün analara
müraciət edir. Anaları çoşqun dənizlə, bəşərə, kurreyi-ərzə, qocaman dağa, çiçəkli yaza, ən qiymətli qızıla tən tutur. Vüqar
Əhməd poemaya “Ata” şeirini də daxil edib. Şeiri atası Mahmud Mikayıla həsr edən şair ata obrazını poetik çalarlarla yarada bilib.
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Söyköküm, nəslim,
Əcdadım, əslim.
Ən yaxın kəsim,
Atadır, ata. (23, 9)
Bizlərdən birimiz (Müşfiq Cabiroğlu) həyatda Mikayıl
Mahmud əmini görmüşdü. Böyük Vətən müharibəsinin odundan-alovundan keçən mübariz, sərt və əyilməz insan idi. 1947ci ildə sevib-seçdiyi Almaxanımla ailə həyatı qurmuşdu. Altı
övladı dünyaya gəlmişdi. İndi Binəqədi qəbirstanlığında Mikayıl Mahmudun və Hacı Almaxanımın qəbirləri yanaşıdır. Bu
yaxınlarda Vüqarın böyük bacısı Çeşmi vaxtsız dünyasını dəyişdi. Atasının-anasının yanında dəfn edildi. Ruhları şad olsun!
Bir müddət öncə Vüqar Əhmədin “Qarabağ yuxusu və yaxud “Yuxuda qələbə” (avtobioqrafik roman) əsəri işıq üzü gördü. Vüqar əsəri bacısı Çeşminin əziz xatirəsinə həsr etmişdir.
Poema “Sənə qurban olsun canım, ay ana”, “Analı
dünyam”, “Ana ocağı”, “Ana həm bibidir, həm də xaladır” (xala, bibi), “Zəhmətkeş anam...”, “Xalamı itirdim”, “Allah, bir
kimsəni qoyma anasız”, “Nənələr”, “Ana, mənə laylay de”,
“Dünyamsan mənim”, “Bəsimdi”, “Qardaş”, “Anam mənim”
şeirlərindən ibarətdir. Poemanın məzmununu da əsas qayəsi,
ideyası başlıca olaraq Vüqar Əhməd anaların ümumiləşdirilmiş
obrazında cəm halda böyük ustalıqla tərənnüm edə bilmişdir.
Poemada dolğun ana xarakteri, şəhid anası harayı, anasını itirən
insanın yetimlik harayı, övladının nazını çəkən ana surəti, xala
və bibinin yanar ana qəlbi, balasını itirən ananın harayı, ananın
bacı həsrəti, poemanı daha da mənalı və oxunaqlı edir. Şair Allaha üz tutaraq:
Allah, bir kimsəni qoyma anasız,
Allah, bir kimsəni qoyma balasız,
Anasızlar sanki elsiz- obasız,
Allah bir kimsəni qoyma anasız. (23, 16)
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“Analı dünyam” şeirində Vüqar Əhməd ilk müəllimimizin
məhz ana olmasını, şair qəlbi üçün ananın nə demək olduğunu
aydın görmək olar. Vüqarın analı dünyasında Vətən yolunda
əziz balasını itirən ananın ah-naləsi, qəm, kədər bəxş edir.
Daha müqəddəsdir şəhid anası,
Canından da əziz bala itirib,
Bir üzü gülərdi, o biri ağlar,
Ölsə də balası şöhrət gətirib. (23, 10)
Poemada emosionallıq güclüdür. Poeziya üçün isə bu əsas
faktordur. Şair insanları, anaları sevməklə yanaşı, onları
qorumağa çağırır. Poemada verilmiş hisslər, bizə o qədər
doğma, o qədər əzizdir ki, hər bir övlad əsərdə təsvir olunan
ana obrazını öz anası kimi qiymətləndirir. Bura onu da qeyd
edək ki, poema sənətkarlıq cəhətdən də yüksək səviyyədə
qələmə alınmışdır.Vüqar Əhməd olduqca gözəl ailə başçısıdır.
Hüseyn və Almaxanım adında tərbiyəli və qabiliyyətli övladları var. Iki balanı dünyaya bəxş edən, abırlı-ismətli, ömür
gün yoldaşı Səbinə xanıma həsr etdiyi “Dünyamsan mənim”
şeirində uşaqlarının anasına müraciətlə yazır:
Oğluma anasan,anama gəlin,
Nazlı bir qızısan, doğma bir elin,
Bal, şəkər, şərbətdi hər sözün, dilin,
Dünya gözəlisən, dünyamsan mənim. (23, 19)
Məhəbbətdən yoğrulmuş bu parçada Vüqar Əhməd Səbinə
xanıma olan sevgisini gizlədə bilmir.
“Anam mənim” poeması poeziyamızda analar dünyasına
həsr olunmuş əsərlər arasında mövzu dairəsi və ideya
xüsusiyyətlərinə görə olduqca zəngindir.
Vüqar Əhməd “Anam mənim” poemasındakı misralarda
sərrastlıq, axıcılıq, sözə qənaət, lakoniklik gözləməklə yanaşı,
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yeni poetik formalardan istifadə etmiş, eyni zamanda milli
poeziyamızın dil və üslub ənənələrinə əsaslanaraq əsərə dərin
fəlsəfi məna verməklə parlaq, yeni, müasir, orijinal şəkildə
Ananın poetik abidəsini yaratmışdır.
Poema Quzeyin sərhədlərini aşaraq, Güneydə işıq üzü
görüb. Belə ki, şair Savalan “ Anam mənim” poemasını ərəb
qrafikasına çevirib, İran Mədəniyyət Nazirliyinin qrifi ilə Tehranda nəşr etdirib. Kitabın naşiri Abulla Əsədullahi, ön sözün
müəllifi və transliterasiya edəni, görkəmli Cənub şairi Həsən
Məcidzadə Savalandır. Savalan ön sözündə poemanın bədiipoetik xüsusiyyətləri və məziyyətləri haqqında məlumat
verməklə şairin yaradıcılığını yüksək dəyərləndirərək yazır ki,
o məhşur alim-şair olmaqla yanaşı görkəmli incəsənət və musiqi xadimidir. Eyni zamanda Savalan qeyd edir ki, Vüqar
Əhmədin İran-Azərbaycan ədəbi əlaqələri tarixində, Güney
ədəbiyyatı və musiqisinin Quzeydə təbliğatı sahəsində böyük
xidmətləri var.
Poemanın sonu dilləri əzbəri olmuş “Anam mənim” şeiriylə
bitir. Hələ sağlığında Vüqar anası Hacı Almaxanım xalaya həsr
etdiyi “Anam mənim” şeirinə tanınmış bəstəkar Rauf Məmmədovun bəstələdiyi eyni adlı mahnını müğənni Baloğlan
Əşrəfov özünəməxsus şəkildə ifa edir. Mən həmin mahnını
analara həsr olunmuş himn hesab edirəm. Allah Almaxanım
xalaya qəni-qəni rəhmət eləsin, qəbri nura boyansın.
“Anam mənim yox daha”
Müasir Azərbaycan poeziyasının tanınmış nümayəndəsi
Vüqar Əhmədin bu yaxınlarda “Anam mənim” adlı kitabının
İranda fars dilinə tərcümə edilmiş variantı işıq üzü görmüşdür.
Kitabda Vüqar Əhmədin müxtəlif vaxtlarda anasına həsr etdiyi
şeirlər toplanmışdır. Xüsusilə anasının vəfatından sonra yazdığı
şeirləri daha təsirlidir.
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Anam getdi, Dünyam getdi dünyadan,
Çox dərdliyəm, ayrılmıram röyadan,
Gözü yaşlı qoydu məni yaradan,
Anam mənim, gözəl anam yox daha.
Hifz eyləyən duasıydı anamın,
Səsi Quran sədasıydı anamın.
Analar da balasıydı anamın,
Anam mənim, şirin anam yox daha.
Laylasıyla şirin yuxu tapardıq,
Su atardı, haçan evdən çıxardıq,
Duasıyla arzulara çatardıq,
Anam mənim, qoca anam yox daha.
Quru canla dəryadakı dağ idi,
Gülüstandı, cənnət-məkan bağ idi,
Çox güclüydü, nə qədər ki sağ idi,
Anam mənim, uca anam yox daha.
Dərd-sərimiz qubarlatdı anamı,
Bala dərdi hey ağlatdı anamı,
Xoş günümüz Vüqarlatdı anamı,
Anam mənim, anam mənim yox daha.
Nəvələrə “can”-deyərdi ürəkdən,
Usanmırdı gecə-gündüz görməkdən,
Ömrü boyu güc alardı fələkdən,
Anam mənim, anam mənim yox daha.
Meşədiydi, Kəbleyiydi, həm Hacı,
Namusuyla hamımıza baş tacı,
Qardaşsızdı, itirmişdi üç bacı,
Anam mənim, anam mənim, yox daha.
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Şirin-şirin söhbət etdik anamla,
Bir andaca biz ayrıldıq anamdan,
Əzrayıl da salam aldı anamdan,
Anam mənim, anam mənim, yox daha.
Əməliylə yuva seçdi cənnəti,
Gözü toxdu, sevməzdi heç sərvəti,
Tənha qoydu oğlu Vüqar Əhmədi,
Anam mənim, anam mənim, yox daha. (24, 1)
Bütövlükdə Vüqar Əhmədin yaradıcılığında “Anam mənim”
şeiri və xüsusilə də mahnı zirvə nöqtəsidir.
Doğrudan da, bu əsər Vüqar Əhmədə başucalığı, olmazın
şöhrət gətirib. Bir şair kimi onu təsdiq edib. Həm əməkdar artist Baloğlan Əşrəfovun, həm bəstəkar Rauf Məmmədovun,
həm də Vüqar Əhmədin yaratdıqları misilsiz mahnı-əsərə görə
fəxr edə bilərlər.
Pedaqoji elmlər namizədi, dosent Şahrza Ağayev “Vüqar
Əhməd poeziyası” məqaləsində məhşur şeiri və mahnını geniş
təhlil edir.
Məqalənin müəllifi fikirlərini əsaslandıraraq mahnıya görə
Baloğlan Əşrəfovun qazandığı alqışlardan söhbət açır. Bəs
mahnının bəstəkarı və şairi ünvanına gələn alqışları Şahrza
Ağayev şeirdə Vüqar Əhmədin xoş ovqat yaratması ilə yanaşı,
övladları düşündürən cəhətləri irəli çəkir: «Âöãàð ßùìÿäèí
øåèðëÿðèíäÿ òÿðàâÿò, äîüìàëûã, ñàäÿëèê, ìóñèãè ðóùó ìÿùç
àëèì äöøöíúÿsiíèí âÿ èñòåäàäûíın ñèíòåçè èëÿ áàüëûäûð. Òÿñàäöôè
äåéèëäèð êè, îíóí éàçìûø îëäóüó ùÿð ùàíñû áèð øåèðè òåçëèêëÿ
ìöüÿííèëÿðèí èôàñûíäà ïÿðâàçëàíûá, èíñàíëàðûí ãÿëáèíÿ êöçüb
ÿáÿäè ìÿñêÿí ñàëûð. «Àíàì ìÿíèì» ìàùíûñû èëÿ ñåâèìëè
ìöüÿííèìèç Áàëîüëàí ßøðÿôîâóí ãàçàíìûø îëäóüó àëãûøëàðûí
ýÿòèðäèéè ñåâèíúè ùå÷ áèð ìöêàôàò ÿâÿç åäÿ áèëìÿç. Ïåäàãîjè
ìîòèâëÿð ÿñàñûíäà éàçûëàí áó øåèðäÿ àíà àíëàéûøûíûí ìÿçìóíó
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òÿðáèéÿâè ÿùÿìèééÿò áàõûìûíäàí ÷îõ-÷îõ éöêñÿêäÿ äóðóð.
Àíàíûí ìöãÿääÿñëèéèíèí þâëàä ö÷öí øÿðòëÿíäèðÿí ôàêòîðëàðû,
ãàðøûëûãëû øÿêèëäÿ ïîåòèê cèçgèëÿðëÿ ìóñèãè þë÷öñöíÿ ýÿòèðìÿê
ìÿùàðÿò òÿëÿá åäèð.
Áó øåèðäÿ øàèð õîø îâãàò éàðàòìàãëà éàíàøû, åéíè çàìàíäà
þâëàäëàðû äöøöíäöðìÿéÿ âàäàð åäèð:
Õîø ýöíöìÿ éîë à÷àíäû,
Òàëåéèìÿ íóð ñà÷àíäû,
Ùåéô, ãîúàëûb ùà÷àíäû,
Àíàì ìÿíèì, àíàì ìÿíèì. (25, 3)
“Məhəbbət poeması”
Bildiyimiz kimi, Vüqar Əhməd yaradıcılıq yolunda poema
janrına da müraciət edib. Şairin indiyə kimi “Anam mənim”,
“Məhəbbət poeması”, “Əski məhəllə”, “Ağlayan uşaq”, “Abşeron” adında 5 poeması işıq üzü görüb. “Məhəbbət” poeması
203 misradan ibarətdir. Bütünlüklə lirik səciyyə daşıyır.
Ümumiyyətlə, məhəbbət elə ali hissdir ki, o insan qəlbində pak,
təmiz, saf duyğular oyadır. Məhəbbət elə bəşəri məhfumdur ki,
insanı həyatda yaxşı, nəcib əməllər görməyə, ancaq gözəllik
haqqında düşünməyə sövq edir. Məhəbbət insanı insan eyləyir.
Məhəbbətsiz ömür eyləyən insanlar isə daş qəlblidir, cılızdır.
Məhz bu cəhətlərdənVüqar Əhməd “Məhəbbət poeması”nda
söhbət açır.
“Allahın eşqində biz yaranmışıq” deyən Vüqar Əhməd
anaya, ataya, bacıya, qardaşa, doğmalarına olan məhəbbətini
tərənnüm edir. Məktəb illərini yada salır:
Məktəbdə qazandıq ilk məhəbbəti,
Yarandı dostluğun ilk sədaqəti.
Bir qızı sevirdi, beşi, on beşi
Özünü sanırdı hər uşaq kişi. (20, 142)
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Qayğısız məktəb dövründə ilk müəllimi məhəbbətlə
sevirsən. Güllərin gözəlini ona verirsən. Bir qızı sevirsənsə sonra görürsən ki, sinfin yarısı ona vurulub. İlk məhəbbətin boşa
çıxır. Məktəbi bitirirsən, hər kəsin yolu ayrılır. Amma ilk
məhəbbətini unuda bilmirsən.
Poemada Vüqar Əhməd Vətənə məhəbbət hissini ön plana
çəkir:
Vətən məhəbbəti necə müqəddəs,
Onu sevməlidir, hər insan hər kəs...
Sözüm odur, biz Vətəndən doymayaq,
Düşmən qabağında biz qul olmayaq.
Biz odlar oğluyuq, oda bağlıyıq.
Bu gün hər birimiz qarabağlıyıq.
Demirəm başlara qara bağlayaq,
Gecə-gündüz inildəyək, ağlayaq. (20, 144)
Vüqar Əhməd bütün sevənləri Leyliyə və Məcnuna
bənzədir. Böyük məhəbbət şairi Əliağa Vahidin sevgini vəsf
edən iki ölməz misrasını misal gətirir:
Sevgilim, eşq olmasa varlıq bütün əfsanədir,
Eşqdən məhrum olan insanlığa biganədir.
Vüqar Əhməd insanları mehriban olmağa, əbədi dost məhəbbətini yaşatmağa səsləyir. Poemanın sonu isə məhəbbət
çağırışları ilə bitir.
“Abşeron” poeması
Abşeron qədim diyardır, ulu babalarımızın bu torpaqda ayaq
izləri var. Vüqar Əhməd üçün Abşeron doğma məskəndir.
212

Âöãàð ßùìÿäèí éàðàäûúûëûã éîëó

Abşeron onun həyat amalı, ürək çırpıntılarıdır. Atasının,
anasının doğulduğu Pirşağı və Binəqədi kəndləri, vaxtilə əcdadlarının yaşadığı Abşeron yarımadası. Axı, Vüqar Əhməd milyon illər yaşı olan Abşeron torpağında ilk addımlarını atıb.
Gecələr Xəzər dənizinin sahilində ulduzlara baxmaqdan zövq
alıb. Tək-tənha öz-özünə düşünüb, daşınıb. Yeni-yeni şeirlərini,
elmi ədəbi-tənqidi məqalələrini məhz mavi gözlü Xəzərin qoynunda yazıb, yaradıb. Bir sözlə, Abşeron Vüqar Əhmədin
məhəbbəti, eşqi, çırağıdır, döyünən ürəyidir. Abşeron öz qoynunda Vüqar Əhmədə də yer verib. Bütün yaradıcılığında Vüqar
Abşerona olan məhəbbətini, duyğularını, hədsiz sevgisini həmişə diqqətdə saxlayıb. Elə “Abşeron” poemasından götürülmüş
məşhur “Abşeronum mənim” mahnısı buna əyanı sübutdur:
Qızıl qumun dava-dərman,
Burda bitir al zəfəran.
Ana vətən Azərbaycan,
Abşeronum mənim. (26, 444)
Poema boyu Abşeronda yetişən tarixi şəxsiyyətlərdən söhbət
açılır: bir vaxtlar Abşerondan pərvazlanan bu ölməz insanlar
bütün dünyada Azərbaycanı tanıdıblar:
Bəstəkarlar diyarıdır,
Cahangirimin yarıdır,
Qarayevin baharıdır,
Tofiqin iftixarıdır,
Abşeronum, Abşeronum. (26, 444)
Bu torpağın yetişdirmələri arasında Tağıyev, Rəsulzadə,
Ş.Qurbanov, Z.Bünyadov, N.Xəzri və başqalarının adlarını
qürurla çəkirik.
Müəllif poemada Qara yanvar hadisələrini bir daha yada
salır. O vaxt Abşerondan gətirilən saysız-hesabsız qərənfil güllər xalqa təsəlli oldu. Şəhid məzarları qərənfillərlə bəzədildi:
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Ələkbərin balabanı,
Qara yanvar... bala banı,
Sordu ana: balam hanı?
Qərənfilli Abşeronum. (26, 444)
Vüqar Əhmədin 117 misralıq “Abşeron” poeması lirik
əsərdir. Lirika isə insan qəlbinin təzahürüdür. Poemanın mövzu
dairəsi Vüqar Əhməd tərəfindən səlist şəkildə işlənib. Poemada
nikbin əhval-ruhiyyə, ifadə qüdrəti, ideya xüsusiyyətləri
tərənnüm olunur.
Əsər Abşeronun toponimləri haqqında yazılan tarixi bir
dastandı. Şair poetik dildə Abşeronu qədim türk diyarı kimi
təsvir edir, əhalisinin türk mənşəli olduğunu isbat edir.
“Əski məhəllə”
(kiçik poema)
Hər bir kəsə doğulduğu ocaq, yaşadığı ev olduqca doğmadır.
Vüqar Əhmədin “Əski məhəllə” poemasını oxuduqdan sonra
xəyallar bizi çox uzaqlara apardı. Onu da qeyd edək ki, biz
Vüqar Əhmədi uzun illərdir tanıyırıq. Dostluğumuz da elə bu
əski məhəllədən başladı. Ilk dəfə Vüqargilə gedəndə bizim heç
ağlımıza belə gəlməzdi ki, vaxt gələcək xatirələr bizi həmin
illərə aparacaq. 1902-ci ildən başlayaraq onun dədə-babası bu
ünvanda mülk ucaltmışdılar. Vüqar da ailəsiylə birlikdə həmin
mülkdə yaşayırdı. Həmin mənzil, həmin həyət o dövr üçün
böyük sarayı xatırladırdı. Evlərindən qonaq əskik olmazdı.
Kimlərlə tanış olmuşuq bu evdə: Firuz Əliyev, Şamo İsayev,
Munis Şərifov, Möhlət Müslümov, Bəhram Nəsibov, Niyaməddin Musayev, Bilal Əliyev (çoxlarını unutmuşuq) Vüqarın
ad günləri çox təmtəraqla keçərdi. Bəxtəvər günlər idi. Bu ev,
məhəllə o qədər doğmalaşmışdı ki, artıq bütün qonşular bizi
tanıyırdılar. Vüqarın qardaşı Mövsüm Əhməd xalq şairi Cabir
Novruzun xalası nəvəsi Sevil xanımın həyat yoldaşıdır. İndi o
vaxtdan təxminən 30 il vaxt keçib.
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İndi hər dəfə o evin, məhəllənin qarşısından keçəndə həmin
günlər yadımıza düşür. Ayaq saxlayırıq, qəhərlənirik. Axı,
həyatımızın bir hissəsi buralarda keçib. Onu da qeyd edək ki,
burada demək olar ki, heç nə dəyişməyib. Hər şey köhnə
qaydasında qalıb. Vüqar poemada əski məhəlləsini çox gözəl
təsvir edib.
Dünyanın işi budur, köks ötürmə, Vüqar Əhməd. Həyatda
heç nə əbədi deyil. Sənə qalan isə əski məhəllənin, əski
günləridir. Poema haqqında dəyərli fikirlərini Alim Nəbioğlu
aşağıdakı şəkildə bildirir:
“ V.Əhmədin öz məhəlləsinə, əski günlərə həsr etdiyi “Əski
məhəllə” poemasında şairin əski günləri, məhəlləsi bir kino
lenti kimi oxucunun gözləri önündə canlanır. V.Əhməd Vətəni
Azərbaycanın məhz onun üçün həmin məhəllədən başlandığını
söyləyir”. (3, 76)
“Ağlayan uşaq”
(kiçik poema)
Vüqar Əhmədin “Ağlayan uşaq” olduqca kiçik poemadır.
Kiçik olmasına baxmayaraq oxucunu düşündürən əsərdir. Hər
misrasında ağlayan uşağa müraciət edən müəllif narahatdır:
Gözlərində nə sevinc var nə qəm var,
Görən bilir bu dünyada nələr var?
Sevincdən çox bu dünyada kədər var,
Anlamır bunları südəmər körpə. (26, 444)
Vüqarın uşağın sabahından nigaran qalması şair qəlbini dilə
gətirir. Ağlamaqla dünyanı qarşılayan cocuğun taleyi Vüqar
Əhmədi dərin fikrə getməyə sövq edir:
“Bilir ki, dünyanın yoxdur vəfası,
Bir günlük sevincin min gün cəfası.
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Sağ günləri çox az, azdır şəfası,
Ağlayır bunlara südəmər körpə”.
Ağlaya-ağlaya uşaq böyüyür. Şair bir qədər nikbinləşir:
O böyüyür çatır bircə yaşına,
Ata-ana sığal çəkir başına,
Heyran olur gözlərinə qaşına,
Hamı gəlir əlidolu yaşına. (26, 441)
Uşaq bir yaşında ilk dəfə oyuncaqlar görür. Oyuncaqlarla
oynayır. Dünyanın dərdi-sərini heç vecinə almır. Şair uşağa
kənardan baxır. Üzü gülür. Şair onun Çöhrəsində xoşbəxtlik
hiss edir. Vüqar Əhməd oyuncaqlara baxa-baxa “Bu dünyada
olacaqdır oyuncaq” misrasını böyük qəzəblə işlədir. Bu qəzəbin özündə şairin ürək çırpıntıları, şair harayı var. Bu misra bir
uşağın timsalında poemanın məzmununu daha qabarıq şəkildə
göstərir.
Vüqar Əhməd poeziyasında Güney həsrəti
“İranım, İranım, gözəl İranım
Sənə nəfəs verir Azərbaycanım!”
Vüqar Əhməd
Bütövlükdə filologiya elmləri doktoru, professor Vüqar
Əhmədin elmi yaradıcılığında, ədəbi-bədii məqalələrində, publisistik yazılarında, poeziyasında Cənub mövzusu mühüm qayə
təşkil edir. Vüqar Əhmədin şeirlərində Güney həsrəti aydın
şəkildə hiss olunur. Şairin Güney həsrətli misraları Təbrizə
tərəf boylanır. Ikiyə bölünmüş Vətənin iki paytaxtı ola-ola
Təbriz dərdi, Bakı dərdi Vüqar Əhmədə göz dağıdır.
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Güneyimdə qalıb özüm,
Şirin ləhcəm, şirin sözüm.
Həsrətdədi mənim gözüm,
Təbrizim, ay Təbrizim.
Bölünübdür Vətən iki,
Paytaxtım var iki-iki.
Birləşmədi Təbriz-Bakı,
Təbrizim, ay Təbrizim. (19, 32)
Neçə əsrlik həsrət, nisgil ulu Şəhriyarın ruhunu, Süleyman
Rüstəmin, Bəxtiyar Vahabzadənin, Nəbi Xəzrinin, Məmməd
Arazın, Cabir Novruzun, Xəlil Rza Ulutürkün, Balaş
Azəroğlunun gözlərini yolda qoydu. Onlar Cənub, Güney,
Təbriz deyə-deyə dünyadan köçdülər. Bizlərə qalan onların o
taylı, bu taylı şeirləri, sözləri oldu.
İndi söz ustadlarımızın misralarını oxuduqca müəyyən
mənada təsəlli tapırıq. Sözü-sözə calayıb həsrətimizi bir az olsa
da ovuduruq. Nə yaxşı ki, sözlər yaşayır. Güneyli –Quzeyli
soydaşlarımızın qəlbində. Bu gün Vüqar Əhməd ölməz
şairlərimizin söz misrasını, Cənub həsrətini çiyinlərində
ləyaqətlə daşıyır. Vüqar Əhmədin özünü və imzasını o tayda
çox yaxşı tanıyırlar. Alim Nəbioğlunun təbirincə desək: “O
taylı Azərbaycanın el şənlikləri də, bu taylı Azərbaycanın el
şənliklərində olduğu kimi Vüqar Əhməd şeirləri, sözləri üstə
oxunan muğamlar və nəğmələr ilə müşayiət olunur”. (26, 24)
Vüqar Əhmədin söz yaradıcılığında Güney ruhlu şeirləri
oxuduqca mövzu dairəsinə köklü şəkildə bağlılıq görürük.
Güney həsrətini dərindən duyduğunu, o tayda yaşayanların
arzu və istəklərinə bələd olduğunu oxucunun gözündən
yayınmır. Vüqar Əhməd Cənub dərdini yaşaya-yaşaya yazır:
Tehranda özgə bir eldəyəm yenə,
Qızılgül gətirdi Bakılı Nadir.
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Elə bil cahanı verdilər mənə,
Güllər Azərbaycan ətiri dadır.
Güllər dərilmişdi Kərəc bağından,
Gülün də qızılı biqiymət imiş,
Sanki dərilmişdi Qarabağımdan,
Qələbə ətirli bir zinət imiş. (21, 19)
Qızılgül gətirən Nadirə ünvanlanmış şeirdə Vüqar Əhməd
Kərəc bağından dərilmiş gülləri Qarabağdan gətirildiyini zənn
edir. Gülləri qələbə ətirli zinət bilir. “Vətən bayatıları”nda
Vüqar Əhməd yenə də o taydan söhbət açır:
Yol gedirdim Təbrizə,
Sizdən düşər kim bizə,
Xəzərdən su apardım,
Şah gölünə səpməyə.
“Heydərbaba” dastanım,
Şəhriyar “Gülüstan”ım,
Əliağa Vahid mənim,
Şeir yazan sultanım.
Yol düşdü Ərdəbilə,
Rast oldum şirin dilə.
Rübabəni dinlədim,
Oxurdu “Qaragilə. (19, 122)
Bayatılar olduqca sadə, rəvan dildə yazılıb. Vüqar Əhməd
Təbrizə yol gedir. Mavi Xəzərin suyunu Şah gölündə səpir.
Şəhriyarın “Heydər baba”sını, söz gülşənini xatırladır. Füzuli
yadigarı Əliağa Vahidə şeir yazan sultanım kimi qiymət verir.
Ərdəbilə gedən şair şirin dilə rast olduğunu, ölməz Rübabə
Muradovanın yanğılı səslə oxuduğu “Qaragilə”sini dinlədiyini
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yana-yana deyir. Mən Rübabə Muradovanın ifasını xüsusilə də
“Qaragilə”ni dinləyəndə hər dəfə kövrəlirəm. Rübabə xanımın
oxu tərzindən, təkrarsız ifasından insanda Cənub duyğuları
pərvazlanır.
Vüqar Əhmədin bacısı ağlayanlarına həsr etdiyi “Gəlir” şeiri
oxunaqlıdır, şairi qanadlandırır:
... Mətinimlə, Kənan gəlir,
Mərd oğullar gəlir, ay can.
Güney ilə birləşməyə,
Gəlir Quzey Azərbaycan. (21, 15)
Mətinlə Kənanın gəlişini gözləyən şair ürəyinin bir parçası
Bakıda Fəridin yanında qalıb. Fərid tələbə olduğu üçün
dayısının görüşünə gedə bilməyib.
Vüqarın böyük bacısı Çeşminin (Allah rəhmət eləsin) üç
oğul övladı Fərid, Mətin, Kənan. Olduqca tərbiyəli, Vətəni
sevən, qabiliyyətli, qanacaqlı cavanlardır. Şeir həm də tərbiyəvi
xarakter daşıyır. Şair bir dayı kimi mərd oğulları ikiyə
bölünmüş millətə dayaq olmalarını həyatda insanlıq adını uca
tutmalarını tövsiyə edir.
Vüqar Əhməd yaradıcılığının yorulmaz tədqiqatçı Alim
Nəbioğlu “Vüqar Əhmədin söz dünyası” dünya şöhrətli cərrah,
“Varlıq” jurnalının naşiri və redaktoru Cavad Heyətə, həsr etdiyi şeiri təhlil edərək yazır:
Tehrandakı “Varlıq” jurnalının naşiri və redaktoru Doktor
Cavad Heyətə həsr olunan şeirdə “Varlıq” Azərbaycanın əbədi
eşqi kimi çatdırılır:
Heyətsiz “Varlıq” bütün əfsanədir,
Bu doktor İranda tək dürdanədir. (26, 404)
Vüqar Əhmədin şəxsi həyatda dostluq etdiyi insanlar o
qədər də çox deyil. Bunların arasında cənublu dostu Eldar
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Əşrəfi qızının toyu münasibətilə bədahətən dediyi “Adın Eldar
qoyasan” (Oğulsuz, 4 qız atası cənublu dostum Eldara ithaf )
şeirdə gəlinbacıya üz tutur:
Ay gəlinim, ay bacım,
Səni ana olasan
Oğlun olsa ay bacım,
Adın Eldar qoyasan. (26, 402)
Ancaq əsl dost, dostuna belə ülvi arzular diləyə bilər. Eldar
Vüqardan yaşca böyük olmasına baxmayaraq onların dostluğu
tuturdu. Nə az, nə çox 17 il dostluq etdilər. Eldar Vüqara bir
titul da verib: İki Azərbaycanın böyük şairi. Vüqar onu hörmət
əlaməti olaraq ağamız deyə çağırırdı. Ağayi Eldar ustad
xanəndəmiz Hacı Tələt Qasımovla, xalq artistləri Ağaxan Abdullayev, Firuz Əliyevlə də isti münasibətləri var idi. Şeirə,
sənətə, muğamata qayğı göstərən insan idi. Ağayi Eldarın qəfil
ölüm xəbəri dostu Vüqarı dərindən sarsıtdı.
Vüqar Əhmədin daha bir cənublu dostu Ağayi Nadir Cavadidir. Vüqar Nadir Cavadi haqqında 13 noyabr 1994-cü il “İki
sahil” qəzetində “O, əsl Azərbaycan oğludur” məqaləsini
qələmə alıb. Müəllif yazır: Nadir Cavadi Cənubi Azərbaycanda
eləcə də hal-hazırda yaşadığı Tehranda tanınan, sayılan
musiqiçilərdəndir. Nadir xanəndəliyi bu tərəfdə də olduğu kimi, bəzi musiqiçilər kimi, qazanc mənbəyi kimi baxmır. Bütün
məclislərdə, toy şənliklərində dilindən “Azərbaycan”, Nizami,
Füzuli, Vahid düşməyən Ağa Nadirin məqsədi musiqimizi özgə
şəhərlərdə yaşatmaq, təbliq etməkdir.
Vüqar Əhməd məhşur xanəndəyə “O Nadirdi” şeirini həsr
edib:
Dostluqda, elə bil ağadı, xandı,
Nurlu kəhkəşandı, bir asimandı.
Ürəyi böyük bir Azərbaycandı.
O Nadirdi, O Nadirdi, O Nadir. (21, 30)
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Vüqar Əhmədin Cənub şeirlərində Təbriz sözü, Təbriz
deyimi, Təbriz kədəri başlıca məziyyət təşkil edir. Vüqar poeziya dünyasında Təbrizə həsr olunmuş iki şeir var. Bunların
biri “Təbrizim” haqqında artıq söhbət açmışıq. “Təbriz” şeiri
isə təxminən 20 il bundan qabaq yazılıb:
Burdan ora uçacağam,
Bura Tehran, ora Təbriz.
Mən birliyi umacağam,
Yaman düşüb tora Təbriz. (21, 18)
Təbriz qanadlı sətirlər. Vüqar Əhmədin misralarının
fövqündə Təbriz həsrəti dayanır. Vüqarın dillər əzbəri olmuş
“İzim qalacaq” mahnısında da Təbrizə nəğmə payı aparır.
Şəffaf bulaqda, nəmli yanaqda,
Doğma torpaqda izim qalacaq.
Təbriz, Zəncanda, Azərbaycanda,
Bu diyarda sözüm qalacaq”. (26, 38)
Vüqarın şair izi, alim izi, söz izi həm o tayda, həm də bu
tayda dolanmaqdadır. Şair üçün bundan böyük şərəf ola
bilməz.
Vüqar Əhmədin şeirlərində məhəbbətin tərənnümü
“Məhəbbət özü gözəllikdir”.
Vüqar Əhməd
Vüqar Əhmədin poeziya aləmində əksər şeirləri məhəbbət
dünyasından xəbər verir. Yer üzünün əzəli və əbədi mövzusu
olan məhəbbət Vüqar Əhmədin şeirlərindən də yan keçməyib.
Əgər Vüqar Əhmədin məhəbbət şeirlərini bir yerə toplasaq
böyük kitab araya-ərsəyə gələr. Bütün bunlara görə Vüqar
Əhmədə məhəbbət şairi epitetini şamil etmək olar. Vüqar Əhməd nə vaxtdan məhəbbət şeirləri yazır onu dəqiq deyə bil221
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mərik. Amma onu deyə bilərik ki, Vüqar Əhməd bu ülvi məhəbbəti şeirlərində yaşadıb. Məhəbbət Vüqar Əhməd şeirlərinin
əsas özülünü, rişəsini, canını-qanını, mayasını təşkil edir:
Axtarıram onu hərgün,
Ala gözlü sevgilimi,
Ürəyimdə saxlayıram,
Bu ümidmi sevgidimi?.
“Ümidmi, sevgimi?” (21, 23)
Bax, bu şeir parçasında Vüqar üçün məhəbbətin nə demək
olduğu açıq-aydın hiss olunur. Doğurdan da əsl məhəbbətlə
sevənlər dünyada hər şeyə qadir olan insanlardır. Vüqar
Əhmədə həyatda nadir məhəbbət payı qismət olub. Vüqar
Əhmədin Məhəbbət payı böyük bir hekayətdir. Əsl məhəbbət
hekayəsi haqqında söhbət açsaq əlbəttə ki, maraqlı olar. Vüqar
Əhməd məhəbbətini axtarıb-arayıb. “Sevməsəm, yaşaya
bilmərəm” deyib Vüqar Əhməd. Bir də məhəbbət qarşılıqlı
olmalıdır. Gərək ki, hər iki tərəf bir-birlərini sevsin. Amma
təmənnasız. Sevgidə təmənna, umacaq ola bilməz. Hər şey
dəyərli müğənnimiz İzzət Bağırovla tanışlıqdan başladı. Vüqar
Əhməd o anları belə qələmə alıb: “Bir gün İzzət məni evlərinə
qonaq çağırdı. Gələcək həyat yoldaşım Səbinəni də ilk dəfə
onda gördüm. 30 yaşı keçmişdim. Ruhumda daim eşq qığılcımı
olsa da Səbinəni görənə qədər alovlanmamışdı. Səbinəni görən
kimi lap nağıllarda deyildiyi kimi bir könüldən min könülə aşiq
oldum ona. Elə bil uca yaradan onu məndən ötrü yaratmışdı.
Səbinə mənim yeniyetmə vaxtından düşüncələrimdə qurduğum
sevda bağçasının pərisi idi. Sanki onu daim axtarmışdım, amma indi tapmışdım. İlk baxışdan, zaman kəsiyindən aşiq oldum
onun xətti-xalına, gül camalına:
Mən bilirəm qovuşacaq qəlbimiz,
Bir olacaq sevincimiz, qəmimiz,
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Bir dinəcək pıçıldaşan səsimiz,
Öz arzunu qəlbinə yaz, sevgilim.
Bu “görüş”dən bir müddət sonra mən İzzətgilin ailəsini
bağımıza qonaq çağırdım. Məqsədim o idi ki, anam qızı
görsün. Rəhmətlik anam Səbinəni görən kimi çox bəyəndi, dedi, elə əsl mən deyəndi. Bir neçə gündən sonra anam getdi
elçiliyə və Səbinənin “Hə”sini aldı. Bir neçə gündən sonra
nişan apardıq, 1998-ci il noyabrın 24-də toyumuz oldu”. (11,
246-274)
Bax beləcə ümidlə, sevgiylə axtardığı məhəbbətinə, sevda
bağçasının pərisi Səbinə xanıma qovuşdu. Səbinə xanıma olan
ülvi, pak, əbədi sevgisi məhəbbət şairi etdi. Budur Səbinə
xanımla Vüqar Əhmədin sevgisi. Səbinə xanım Vüqar Əhməd
məhəbbətinin baş tacıdır.
Vüqar öz məhəbbəti yanında olanda əlçatmazdır, səadətini
görür, insanlara nəğmələr bəxş edir. “Sözündən çıxmaram”
şeirində isə “Tək sənin sözündən çıxa bilmirəm” deyir Vüqar
Əhməd.
Sənin baxışların qəlbimə məlhəm,
Səninlə olanda heç bilmirəm qəm,
Inan sözlərimə, min dəfə desəm,
Tək sənin sözündən çıxa bilmirəm. (26, 165)
Bu, həqiqətdir. Burada söhbət həqiqi məhəbbətdən gedir.
Vüqar Əhmədin “Dünyamsan mənim” şeiri birbaşa Səbinə
xanıma müraciətlə yazılıb:
Oğluma anasan, anama gəlin,
Nazlı bir qızısan doğma bir elin,
Bal, şəkər, şərbətdi hər sözün, dilin
Dünya gözəlisən, dünyamsan mənim. (26, 221)
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Sevdiyi insana bizcə, bundan böyük etiraf ola bilməz. Vüqar
Əhmədin məhəbbəti bəşəri duyğulardan güc alır. Vüqar Əhməd
üçün dünya, yaradan məhəbbət onu qələmə sarılmağa sövq
edib. Oğlu Hüseynə ana olan Səbinə xanım, qayınanası Hacı
Almaxanıma da layiqli gəlin olub. Doğma yurdumuzun nazlı
qızı olan Səbinə xanıma Vüqar Əhməd “Dünya gözəlisən,
dünyamsan mənim” qiymətini verir.
Vüqar Əhməd məhəbbət şeirlərində bütün sevilənləri də
tərənnüm edir. Məhəbbətin gücünü dərindən başa düşən sevgi
ruhlu poezisında şair sevən ürəklərə büllur, təmiz hisslər
aşılayır. Sevən ürəklər incədən-incə, qar kimi təmiz, tez alışıb
yanan olur. Məhəbbət əvvəlcə sevənlər arasında gizli şəkildə
başlanır. Ilk görüş, ilk naz-qəmzə, ilk sevgi etirafı, iki sevən
arasında məhəbbət baş tutarsa onda aşkara dönür. Bu mənada
Vüqar Əhmədin “Sevənlərin” şeiri olduqca təbiidir.
Yaddan çıxır sevənlərin dərdi-qəmi,
Kim deyir ki, sevənlərin vardır qəmi?
Yetişəndə, başlayanda görüş dəmi,
Görüşəndə dünya olur sevənlərin. (26, 154)
Şairin şeirdə gəldiyi nəticə budur ki, dünya sevənlərindir.
Məhəbbətin qüdrəti insanı-insan eyləyir. Bu sevgi şair dili ilə
daha da ülviləşir. Tənqidçi-jurnalist Alim Nəbioğlu “Vüqar
Əhmədin söz dünyası” kitabında şairin sevgi şeirlərinin şairin
yaradıcılığında xüsusi yeri olduğunu qeyd edir:
“Sevgi Vüqar Əhməd şeirlərində özünə xüsusi yer tapıb.
Istər şeirlərində, ithaflarında, istərsə də qəzəl ruhlu şeirlərində
bu mövzu dönə-dönə işlənilərək oxucuların ixtiyarına
buraxılıb. “Yarə mən yalvarmaram əqlimi başdan almasa”deyən V.Əhməd xanımlarımıza xas olan işvəni, nazı, gözəlliyi
xüsusi bir ilhamla qələmə almışdır”. (3, 44)
Şairin “Bilmədin” şeirinə (19, 209) müxtəlif rakurslardan
yanaşmaq olar. Sevən gənc sevgi etirafını etməkdən utanır.
Ürəyində olan məhəbbəti, sədaqəti, qiyaməti, dəyanəti, səadəti,
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itaəti sevdiyi qıza aça bilmir. Onu görəndə danışmır, dinmir,
könlünü ona verə bilmir, cəsarəti çatmır. Amma baxışlar hər
şeyi deyir. Ilk dəfə sevirəm sözünü aşiq olan deməlidir.
“Sən olacaqsan” şeirində (26, 142) Vüqar Əhməd eşqi bir
varlıq kimi müqəddəs sanır, aşiqanə sözlərdən doymadığını,
sevginin ilahidən gəldiyini özünəməxsus şəkildə ifadə edir.
Bizə elə gəlir ki, Vüqar Əhmədin yazdığı məhəbbət şeirləri
onun qanına hopub və şairlə daim bir yerdədir. Vüqar Əhmədin
məhəbbəti onun ürəyində əbədi iz salıb. Vüqar Əhmədin
məhəbbət haqqında poetik fikirləri olduqca maraqlıdır.
Vüqar Əhmədin uşaq şeirləri
Bir bacıdır, bir qardaş,
Həm doğma, həm də sirdaş,
Oğlan Hüseyn, qız Alma,
Sanki onlar bir alma.
Vüqar Əhməd
Vüqar Əhmədin poeziya dünyasında uşaqlar üçün yazılmış
şeirlər xüsusi yer tutur. Vüqar Əhmədin bu mövzuda qələmə
aldığı poetik nümunələr uşaqların vətənpərvərlik ruhunda
tərbiyə almasında, xalqa layiqli övlad kimi yetişməsində,
qədim tariximizin öyrədilməsində, eyni zamanda bilikli, elmli
olmalarında, dünyagörüşlərinin formalaşmasında mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Şair şeirlərdə saf, təmiz duyğuları da
tərənnüm edir. O şeir yaza-yaza özü də uşaqlaşır, uşaqların iç
dünyasına səyahət edir. Uşaq aləmi sözün ən böyük mənasında
çox qəribədir. Qəribə olduğu qədər də incədir, zərifdir. Vüqar
Əhməd uşaqların dili ilə danışa bilən şairlərimizdəndir.
Uşaqlarla dil tapmaq üçün şair gərək səmimi hisslərə malik olsun. Bütün bu cəhətlər Vüqar Əhmədin uşaq şeirlərində səciyyəvi xarakter daşıyır. Vüqar Əhməd uşaq ədəbiyyatı sahəsində
fəaliyyət göstərən, elmi araşdırmalar aparan alimlərimizdəndir.
Onun 2006-cı ildə işıq üzü gördüyü “Azərbaycan uşaq
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ədəbiyyatı” adlı dərs vəsaiti həm uşaqlarımıza hədiyyədir, həm
də elmi-pedaqoji ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə qarşılanan,
bəyənilən əsərdir.
“Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı” (mühazirə mətnləri ) dərs
vəsaitinin müəllifi, pedaqoji elmlər namizədi Bilal Həsənli
əsərdə xususi olaraq Vüqar Əhmədə həsr etdiyi oçerkdə yazır:
“Vüqar Əhməd son illərdə uşaq ədəbiyyatı sahəsində səmərəli elmi-pedaqoji, ədəbi-bədii yaradıcılığı ilə seçilən sənətkarlardandır. Şairin vətən, ana, məktəb mövzusunda yazılmış,
mənəvi dəyərlərimizi tərənnüm edən uşaq mütaliəsi nümunəsi
olan şeirləri dilinin aydınlığı, axıcılığı, bədii əlvanlığı ilə
diqqəti cəlb edir”. (16, 277)
Dərs vəsaitində Bilal Həsənli şairin şeirlərindən söhbət açır:
“Şairin sənət uğurlarından olan “Azərbaycan” şeirində
müəllif yeni söz demək bacarığını bir daha nümayiş etdirir. Bu
şeirin təlim-tərbiyəvi əhəmiyyəti nəzərə alınaraq ümumtəhsil
məktəblərinin birinci sinfində tədris olunan “Ana sözü” dərs
vəsaitinə daxil edilib. Şeirdə vətənimizin birliyi ideyası aparıcı
yer tutur:
Azərbaycan- doğma elim,
Nə gözəldi ana dilim.
Ən ətirli solmaz gülüm,
Vətənimdir, Vətənimdir. (16, 277-278)
Vüqar Əhmədin yaradıcılığında “Anam mənim” şeiri və
mahnısı analara ucaldılmış ən böyük abidələrdən biridir.
“Anam mənim” və “Əlifbanı öyrəndim” şeirlərini diqqətdən
kənarda saxlamayan Bilal Həsənli yazır:
“Anam mənim” şeiri dünyanın ən nurlu müqəddəs varlığı
olan analara həsr olunub. Öz övladının xoş günlərinə yol açaaça ananın qocalıb, əldən düşməsi əsərin lirik qəhrəmanının
qəlbində kədər hissi oyadır. Illər keçdikcə övladın böyüyüb
boya-başa çatması, ananın isə qüvvəsinin azalması, tükənməsi,
həyatın təzadı, təbiətin məntiqindən doğan bir həqiqətdir. Bu
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həqiqətlə barışmaq istəməyən lirik qəhrəmanın keçirdiyi hisslər
təbiidir:
Necə safdı, müqəddəsdir,
Dünyada ən yaxın kəsdi,
Quruca nəfəsi bəsdi,
Anam mənim,anam mənim. (16, 278)
“Əlifbanı öyrəndim” şeirində şair insan ömrünün heçvaxt
unudulmayacaq bir dövrünü təsvir edir. Əsərin qəhrəmanı olan
məktəblinin əlifbanı öyrənməsi gələcək həyatda böyük uğurların təməli kimi mənalandırılır. Məktəbli əlifbanı öyrənəndən
sonra daha özünü körpə saymır, ana dilini daim sevəcəyini,
vətəni qoruyacağını söyləyir:
Körpəliyi unutdum,
Elə ki, qələm tutdum,
Dərsimi bilməyəndə
Mən utandım, tutuldum.
Söyləyirəm sənə can!
Vətəndir Azərbaycan.
Səni qoruyacağıq
Bəs, görəsən biz haçan? (16, 278-279)
V.Əhmədin uşaq ədəbiyyatı sahəsindəki fəaliyyətinin bir
qolunu elmi araşdırmalar təşkil edir. Onun “Azərbaycan uşaq
ədəbiyyatı” dərs vəsaiti elmi-pedaqoji ictimaiyyət tərəfindən
rəğbətlə qarşılanmışdır. V.Əhməd həm öz elmi tədqiqatları ilə,
həm də poetik yaradıcılığı ilə uşaq aləminin dərinliklərinə baş
vura bilir.
Almadı yanaqları,
Qönçədi dodaqları,
Saçının saçaqları,
Gözəldi gözəl qızım
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***
Anasıyla o sanki
Bir almadı bölünüb,
Bir övladtək sevilir,
Gözəldi gözəl qızım.
***
Nənəsinin adaşı
Vardır Hüseyn qardaşı,
Onlar yatır yanaşı,
Gözəldi gözəl qızım. (26, 137)
Bu parça Vüqar Əhmədin “Gözəl qızım” şeirindən götürülüb. Şair bu şeiri də öz qızı Almaxanıma həsr edib. Almaxanım həqiqətən gözəl qızdır. Nənəsinin adaşı Almaxanım
anası Səbinə xanımın əksidir sanki bir almadır yarıya
bölünüblər. Almaxanıma baxanda “Gözəllik dünyanı xilas
edəcək” deyimi yad düşür. Gözəllikdə tayı-bərabəri olmayan
Almaxanım tərbiyəli, mələk simalı bir yavrudur. Allah bədnəzərdən qorusun.
“Üç yaşı var Almanın” şeiri şair qəşəng qızına həsr edib.
Vüqar Hacı Almaxanımın sağlığında ciyərparasını onun adını
verib.
Təbrik edir sirdaşı,
Hüseyn adlı qardaşı,
Onlar birgə yanaşı,
Üç yaşı var Almanın. (20, 132)
Üç yaşı tamam olan Almaxanımı birinci qardaşı Hüseyn
təbrik edir. Onların yanaşı dayanması şairi qürurlandırır. Onlar
şairin həyatda dayaqları, gələcəyə aparan mayaqlarıdır.
Almaxanım isə hələlik sevincli günlərini yaşayır. Nənənin
xeyirxah əməllərini yaşadasan. Atana, anana layiqli övlad olasan. Özün kimi bəxtində gözəl olsun Almaxanım.
228

Âöãàð ßùìÿäèí éàðàäûúûëûã éîëó

“Hüseyn, Alma- bir Alma” şeirini də Vüqar Əhməd iki əziz
övladına ünvanlayıb. Şeirdə Vüqar Əhməd bir bacı, bir qardaşın qayğısız uşaqlıq çağlarını təsvir edir
…Onlar qumda oynayır
Oyunlardan doymayır
Gəlir Xəzərin səsi,
Artıq çimmək həvəsi.
Külək qalxır qoymayır,
Toz içində çöl- bayır.
Oynaya-oynaya yaxından Xəzərin dalğalarının səsi gəlir.
Uşaqlarda dənizdə çimmək həvəsi yaranır. Amma ənənəvi Bakı
küləyi buna imkan vermir. Bayırda isə toz göyə qalxıb:
Hüseyn dedi, ay ana,
Nolar gedək dənizə.
Ana dedi: küləkdir,
Evdə olmaq gərəkdir,
Indi dəniz əzazil,
Orda çimən nə gəzir?
Ana sözü qarşısında uşaqlar müntəzirdirlər. Bu məqamda
ananın övladlara verdiyi tərbiyə misralarda hiss olunur:
Alma dedi: neyləyək?
Gəlin evdə şənlənək
İlbiz yığaq, toplayaq,
Bir oyun var bu sayaq.
Ilbiz yerin sırğası,
Gəl oynayaq “Qığbulası”. (20, 169)
Almanın təklifi ilə Hüseyn o dəqiqə razılaşır. “İlbiz yerin
sırğasını” toplayan uşaqlar “Qığbulası” oynayırlar. İlbiz yerin
sırğası ifadəsini işlədən Vüqar Əhməd şeirimizə yeni deyim
gətirib. Bu Vüqar Əhməd tərəfindən poetik tapıntıdır.
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Gəl oynayaq “Gizlənpac”
Gözləyim gözünü aç.
Hüseyn çıxdı palmaya,
Dedi kiçik Almaya,
Dəniz görünür, bacı,
Mənə baxır qıyğacı,
Alma dedi, baxım mən,
Ora necə çıxım mən?
Ata, qaldır oraya,
Baxım günəşə, aya
O, qaldırdı Almanı,
Fəth elədi palmanı. (20, 169-170)
Bir sözlə, uşaqların başı qarışır “Gizlənpaç”a, Hüseyn cəld
palmaya qalxır, Alma gözlərini açanda qardaşı artıq palma
ağacındadır. “Burada dəniz elə yaxşı görünür” deyən Hüseyn
bacısına səslənir. Bacını maraq götürür. Atasını köməyi ilə
Alma da palmanı fəth edir.
Vüqar Əhməd şeirdə palma ağacını təsvir edir. Şair Abşeronun əncirini ağ saçlı palmalara bənzədir. Bu heyrətamiz
fikrin özündə Vüqar Əhməd şeirinin kamilliyi, bəşəriliyi,
özünəməxsusluğu, ifadələri yerində işlətmək bacarığı, şair təbinin rəvanlığı, hazırcavablığı, aydın sezilir.
Dramaturq, bəstəkar, şair Mövsüm Əhməd şeir haqqında öz
mülahizələrini Vüqar Əhmədin “Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı”
dərs vəsaitinə yazdığı “Vüqar Əhməd” oçerkində açıqlayır.
“V.Əhmədin “Hüseyn, Alma - bir Alma” şeiri şairin övladlarının timsalında balalarımız üçün yazılmış, bütövlükdə həyat
materialı ilə yoğrulmuş, eyni zamanda onların estetik zövqünün
formalaşması üçün möhkəm zəmin yaradan bir nümunədir”.
(17, 254)
“Ay oğlum” şeiri şairin oğluna ata nəsihətidir.
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Bu dünyada yaşayırsan, qənimət,
Böyüklərə gəl, sən eylə itaət.
Məmləkəti çox gəz, eylə səyahət,
Olacağa çarə yoxdur, ay oğlum.
Nə olursa, elə imiş məsləhət,
Uca Allah bağışlamır xəyanət,
Israf haram sayılır, et qənaət,
Olucağa çarə yoxdur, ay oğlum. (26, 23-24)
Oğluna atanın öyüdü bütün övladara deyilən çağırışıdır
Vüqar Əhmədin. Vətənə, xalqa, valideynlərə edilən xəyanəti
Uca Tanrı bağışlamır. Israfçılıq etmək isə haram sayılır.
İmam Hüseyn adaşısan,
Süfrəmizin sən başısan,
Nəslimizin yaddaşısan,
Ay Hüseynim, Hüseyn balam.
Hüsnü gözəl, Hüseyn bala,
Hüseyn nə vaxt bir əl çalar,
Zirvələrə o ucalar,
Ay Hüseyn, Hüseyn balam.
İlki oldun sən bir evin,
Şair oğlu şadlan sevin!
Ürəyisən Səbinənin,
Ay Hüseynim, Hüseyn balam. (26, 40)
Vüqar ilk övladı dünyaya gələndə ona İmam Hüseyn adını
verib. Bu təsadüfi deyil. Vüqarın babaları Məşədi Soltan Əhməd, Kərbəlayi Əzim əqidəli, imanlı insanlar olmuşlar, İmam
Hüseyn adı onlar üçün müqəddəs olub. Vüqarın anası Hacı Almaxanım xala çox dindar qadın idi. Hər dəfə Aşura günlərində
qardaşı Mövsümlə, Vüqar anasının ehsan kimi hazırladığı bir
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vedrə şərbəti küçəyə çıxarıb yoldan ötənlərə “İmam Hüseyn
şərbətidir” deyib paylayırdılar. Mən də bütün bunların dəfələrlə
şahidi olmuşam. Özüm neçə dəfə İmam Hüseyn ehsanından
içib “Allah qəbul eləsin”demişəm. Bütün bunların nəticəsidir ki,
Vüqar oğluna İmam Hüseyn adını bəxş edib. Hüseyn çox
tərbiyəli, sözünün yerini bilən, ürəyi ağ vərəq kimi təmiz,
paxıllıqdan uzaq olan oğuldur. Hüseyn ilk növbədə adına,
atasına, anasına, xalqına, bütün nəslinə layiq övlad olacaq.
“Şəms qızım” və “Qardaşımoğlu Ərtoğrula” şeirlərini
qardaşı Mövsümün övladlarına müraciətlə yazıb:
Şəms qızım balacadır,
Gözləri alacadır.
Qucağa götürəndə,
Əmidən çox ucadır.
Sarışın Şəmsim
İstərsən əmisin? (21, 22)
Ey körpə, ey yavru, gözündə ilıq təbəssüm,
Dünya kədərindən uzaq bir görkəm görürəm.
Ey quzum, ey cocuk, çatma qaşında, alnında
Müəmma, aydınlıq, baxışı ötkəm görürəm. (21, 23)
Hər iki şeir parçasını da şair bacı-qardaşa həsr edib. Birinci
parçada balaca, sarışın Şəmsi qucağına götürəndə əmisindən
ucada dayanması misralarda bədii şəkildə təsvir olunur. Ikinci
parçada isə Vüqar Əhməd cocuğun çatma qaşında, alnında
müəmma, aydınlıq, baxışında ötkəmliyi duyur. Amma yavrunun görkəmində kədərdən uzaq bir dünya hiss edən şair nikbindir. Ümumiyyətlə Vüqar Əhmədin uşaq şeirlərində həssaslıq, bu aləmin bənzərsizliyi, poetik nümunələrin əsas
məziyyətlərini təşkil edir.
\
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Vüqar Əhmədin tərcüməçilik fəaliyyəti
Vüqar Əhməd filologiya elmləri doktoru, professor, tənqidçi-ədəbiyyatşünas, şair, jurnalist, tele-radio jurnalisti, musiqi tənqidçisi, söz xiridarı olmaqla yanaşı həm də tərcüməçilik
fəaliyyətiylə məşğul olmuşdur.
Hələ sovetlər birliyi dağılmamışdan öncə dini ədəbiyyatı
çap etmək tərcüməçi Vüqar Əhməd və naşir Balaş Abbaszadədən böyük cəsarət tələb edirdi. “Qurban” kitabçası yüksək
tirajla 1991-ci ildə “Tanıtım” nəşriyyatında mərhum Balaş
Abbaszadə tərəfindən nəşr edilərək pulsuz oxuculara paylanmışdır. Tənqidçi-jurnalist Alim Nəbioğlu qələmə aldığı “Vüqar
Əhmədin söz dünyası”əsərində “Qurban” adlı yazısında kitabın
tərcüməsinə böyük ehtiyac duyulduğunu qeyd edir.
Tərcüməçi Vüqar Əhməd İranda yaşayıb-yaradan şair Əlirza
Qəzvi barədə 1 fevral 1995-ci ildə “Vaxt” qəzetində “Əlirza
Qəzvi” adlı məqalə yazaraq onu Azərbaycan oxucuları ilə tanış
etmişdir:
Vüqar Əhməd namizədlik dissertasiyası üzərində işləyərkən
tərcümə nəzəriyyəsi və prinsipləri ilə məşğul olan orjinal elmi
mülahizə və fikirlər söyləmişdir.
Vüqar Əhməd tərcüməçilik fəaliyyətində tamamilə başqa bir
mövzuya müraciət edib. Belə ki, iqtisad elmləri doktoru,
soydaşımız Mirəşrəf Fətiyevin “Şəhərin mənzil-kommunal
təsərrüfatının innovasiyalı inkşafı” (33) monoqrafiyasını dilimizə çevirib. Adı çəkilən monoqrafiya ilə ilk dəfə Azərbaycan
oxucularının görüşünə gələn tanınmış alim Mirəşrəf Fətiyev
olduqca sanballı əsər qələmə alıb.
Ön sözün müəllifi və kitabın redaktoru Vüqar Əhməd, əsərə
yazdığı layiqli “Azərbaycan oğlu” adlı ön sözdə Mirəşrəf Fətiyevin həyatı və elmi fəaliyyəti haqqında geniş məlumat verir.
Mütərcim qələm adamı olduğundan tərcümədə müəyyən
qədər bədii məqamlarda hiss olunur.
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Á) Âöãàð ßùìÿäèí ïîåçèéàñûíûí ôîðìàñû âÿ áÿäèè òÿñèð
êåéôèééÿòëÿðè
×àüäàø Àçÿðáàéúàí øåèðèíèí àüûð éöêöíö ÷ÿêÿí øàèðëÿðäÿí
áèðè kimi Âöãàð ßùìÿä êëàññèêëÿðäÿí áÿùðÿëÿíìÿ ÿíÿíÿñèíÿ
ñàäèãëèêlÿ áöòöí éàðàäûúûëûüû áîéó ïîåçèéàmızûí äèë âÿ
öñëóáúà éåíè èñòèãàìÿòäÿ èíêèøàôûíà, éåíèëÿøìÿsinə xidmət
edir. Şàèð ýåð÷ÿêëèéè ôÿàë åñòåòèê ìþâãåäÿí èøûãëàíäûðàðêÿí
ñÿíÿò äèëèíèí îðèjèíàëëûüûíà õöñóñè äèããÿò éåòèðèð. Îäóð êè,
Âöãàð ßùìÿäèí øåèðëÿðè ïîåçèéàìûçäà ñÿíÿòêàðëûã éåòêèíëèéè,
ôîðìà âÿ ìÿçìóí áèðëèéèíèí éåíè ìÿðùÿëÿñè êèìè äÿéÿð ãàçàíûð. Îíóí éàðàäûúûëûüûíà íÿçÿð ñàëàðêÿí øåèð äèëèíÿ òÿðàâÿòèí
ýÿëìÿñènin sadə xalq dilində òÿñâèð âÿ òÿðÿííöìöí èñòèãàìÿòèíè, ðóùóíó òÿéèí åäÿí áàøëûúà àìèëÿ ÷åâðèëìÿñèíèí øàùèäè
îëóðóã. Oíóí ïîåçèéàñûíäà öñëóá-äèë çÿíýèíëèéè àíà äèëèìèçèí
áÿäèè-ìÿúàçè èìêàíëàðûíäàí ìàêñèìóì èñòèôàäÿ ìöøàùèäÿ
îëóíóð, ïîåòèê íöìóíÿëÿðèíäÿ éåíèëèê ðóùó áÿäèè èíèêàñëà èøûã
ñà÷ûð. Âöãàð ßùìÿä øåèðè ìÿùç áó ìÿçèééÿòëÿðèíÿ ýþðÿ äÿéÿðëèäèð. Îíóí çîåçèéàñûíäà áÿäèè ìÿòí áèð êöëë ùàëûíäà éöêñÿê
ñÿâèééÿéÿ ãàëõûð âÿ øàèð ìþùêÿì ÿäÿáè ãàíóíëàð äàõèëèíäÿ
ëàçûìè éåòêèíëèéÿ íàèë îëóð.
Âöãàð ßùìÿäèí éàðàäûúûëûã éîëóíà íÿçÿð ñàëàðêÿí ÿùÿìèééÿòëè úÿùÿò îíäàí èáàðÿòäèð êè, îíóí ïîåçèéà äèëè þç ìöàñèðëÿðèíäÿí ýåðèäÿ ãàëìûð, èíêèøàô åäèð, áÿäèè òÿðÿííöìöí
ìöàñèð ñÿâèééÿñè ïîåçèéà äèëèíèí ìöõòÿëèô ìåéëëÿðèíäÿ éàðàíàí òÿðÿããè ïðîñåñèíÿ òÿçàùöð åäèð.
Áöòöí äþâðëÿðäÿ ÿäÿáèééàòûí ÿí òèïèê ÿëàìÿòè èëê ÿââÿë
îíóí äèëèíäÿ þçöíö ýþñòÿðèð. Âöãàð ßùìÿä øåèðèíäÿ äþâðöíöí íàðàùàòëûüûíû, íèýàðàí÷ûëûüûíû ÿêñ åòäèðÿðêÿí îíóí äèëèíäÿ ÿäÿáè ïðîñåñèí öñëóáè òÿìàéöëëÿðèíè, åñòåòèê îðèúèíàëëûüûíûí
èçëÿðèíè ùèôç åäèð. Áó øåèðäÿ îíóí äèëèíäÿ îðèúèíàëëûã âÿ íîâàòîðëóüà äèããÿò éåòèðÿê:
Òàðèõè ãÿäèìäèð, ìèëéîí èë þíúÿ,
Îüóëëàð úÿíýàâÿð, ãûçëàð äà èíúÿ.
Äöíéà øþùðÿòëèäèð Áàêûéëà, Ýÿíúÿ,
Àçÿðáàéúàí, åëèì, äîüìà Âÿòÿíèì.
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Øåèð äèëè çÿùìÿòëÿ éîüðóëìàñà úèëàëàíà áèëìÿç. Ïîåçèéàäà
äèë âàñèòÿëÿðèíèí òÿêìèëëÿøìÿñè, òÿðàâÿòëÿíìÿñè äàèìè âÿ ýÿðýèí éàðàäûúûëûã ïðîñåñèíèí íÿòèúÿñèäèð. Ùàçûð îáðàç âÿ ñþçöí
òÿêðàðû åñòåòèê òÿëÿáëÿðÿ çèääèð. Îíà ýþðÿ äÿ øàèð ñþçöí åñòåòèê
òÿëÿáëÿðèíè èíúÿëèêëÿðèíÿ ãÿäÿð áèëìÿñÿ áÿäèè-ìÿúàçè äåéèì
âÿ èôàäÿíèí ýþçÿë úÿùÿòëÿðèíè, öëâè ÿëàìÿòÿëðèíè, ÿí õûðäà äåòàëëàðûíû äóéìàñà, ñþçöí òàì ìÿíàñûíäà ñÿíÿò ùàäèñÿñèíÿ
÷åâðèëÿí ÿñÿð éàðàäà áèëìÿç.
Ïåäàãîæè åëìëÿð íàìèçÿäè, äîñåíò, ìÿðùóì àëèìèìèç Ôÿððóõ Ùÿñÿíîâ «Âöãàð ßùìÿäèí øåèðëÿðèíèí äèë âÿ öñëóá õöñóñèééÿòëÿðè» ìÿãàëÿñèíäÿ éàçûð:
«Íÿüìÿêàð øàèð Âöãàð ßùìÿä äÿ ñþçäÿí åùòèéàòëà, éåðèíäÿ èñòèôàäÿ åäèð, éåðñèç ôèêèðëÿðÿ, ìÿíàñûç èôàäÿëÿðÿ, ãàôèéÿ
õàòèðèíÿ ãàôèéÿëÿðÿ éîë âåðìèð, ñþç ùÿìàéèëèíÿ äöçäöéö èíúèëÿð áèð çÿðýÿð äÿãèãëèéè èëÿ þë÷öëöá-áè÷èëèð, ùÿçèí áèð íÿüìÿéÿ
äþíöá ãÿëáèìèçè, êþíëöìöçö îõøàéûð, àäëû-ñàíëû áÿñòÿêàðëàðûìûçûí áþéöê ÿêñÿðèééÿòè îíóí øåèðëÿðèíÿ öç òóòóð, ìàùíûëàð
áÿñòÿëÿéèðëÿð. Øåèðëÿðèíäÿêè ñàôëûã, ïàêëûã, òÿìèçëèê, àõàðëûëûã,
àõûúûëûã, èôàäÿëèëèê, òÿáèèëèê âÿ äèë øèðèíëèéè îíëàðûí (øåèðëÿðèí)
áÿäèè òÿñèð ãöââÿñèíè àðòûðûð:
Àù, íåúÿ õîøáÿõòÿì, áÿõòèéàðàì ìÿí,
Ïîçóëìàç èëãàðàì, åòèáàðàì ìÿí.
ßéèëìÿç áèð àøèã, áèð Âóãàðàì ìÿí,
Ñåâèá-ñåâèëìÿéè äóéàíäàí áÿðè.
Íÿüìÿêàð øàèðèí øåèðëÿðèíÿ îáðàçëûëûã ýÿòèðÿí îíóí áÿäèè
äèëèí èôàäÿ âàñèòÿëÿðèíäÿí — åïèòåò, òÿøáåù, ìåòàôîðà, ìåòîíîìèéà âÿ ñ. ãÿäÿðèíúÿ, äöçýöí èñòèôàäÿ åòìÿñè, ôðàçåîëîúè âàùèäëÿðÿ öñëöíëöê âåðìÿñèäèð:
Áÿõòèì äÿ ãàðàäû, ñà÷ûì äà ãàðà,
Ñà÷ëàðûì àüàðäû, áÿõò àüàðìàäû.
Äåéèí äÿðä ÿëèíäÿí ìÿí ýåäèì ùàðà,
Ñà÷ûì àüàðûíúà, áÿõò àüàðàéäû…
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Ñÿàäÿòèí éåíÿ öçö ÷þíöáäöð,
Áÿëêÿ åëÿ áÿõò óëäóçóì ñþíöáäöð.
Âöãàð ßùìÿä áèð äÿðâèøÿ äþíöáäöð,
Ñà÷ûì àüàðûíúà, áÿõò àüàðàéäû». (22)
Òÿñàäöôè äåéèë, äàèìà þç ÿñÿðëÿðèíäÿ òÿêðèðëÿðäÿí, òÿøáåùëÿðäÿí, èñòèâàðÿëÿðäÿí, úèíàñëàðäàí ÷îõ ìÿùàðÿòëÿ èñòèôàäÿ
åäÿí âÿ ùå÷ çàìàí òÿêðàðà éîë âåðìÿéÿí êëàññèêëÿðèìèç äàèì
ìèñèëñèç ñÿðâÿòëÿð éàðàòìûøëàð.
Ñåâèíäèðèúèäèð êè, Âöãàð ßùìÿä þç ïîåòèê éàðàäûúûëûüû èëÿ
ÿíÿíÿéÿ ñàäèã ãàëàðàã, êëàññèêëÿðèí éîëó èëÿ ýåäèð.
Âöãàð ßùìÿäèí ïîåçèéà äèëèíèí óüóðëàðûíûí òÿñäèã âÿ òÿãäèðè ö÷öí êèôàéÿò ãÿäÿð íöìóíÿëÿð âàðäûð:
Áèð èíúèäèð, ñÿäÿôäèð ñþç,
Áÿä ñþçëÿðÿ áÿíä îëìà ùå÷.
Ñîíó óçóí êÿëÿôäè ñþç,
Áóëàüûíäàí äîéóíúà è÷.
Âöãàð ßùìÿä éàðàäûúûëûüûíäà éöêñÿê ñÿíÿòêàðëûãëà ùÿãèãè
øåèð ïîåçèéà äèëèíäÿ ñîí äÿðÿúÿ çÿíýèí, åìîñèîíàë àùÿíýäÿ
éàçûëìûø ÷îõëó íöìóíÿëÿðÿ ðàñò ýÿëìÿê ìöìêöíäöð:
Éà
Éà
Éà
Éà

Ðÿáá,
Ðÿáá,
Ðÿáá,
Ðÿáá,

þç ýöëöìÿ ãîâóøäóð ìÿíè,
þç ýöëöìëÿ òóòóøäóð ìÿíè,
þç äèëèìäÿ äàíûøäûð ìÿíè.
éà ðÿáá, éà ðÿáá, éà ðÿááèì ìÿíèì.

Ìèñðàëàðäàêû ñÿððàñòëûã, àõûúûëûã ñþçÿ ãÿíàÿò, éûüúàìëûã,
öñëóáäàêû ãöââÿò Âöãàð ßùìÿä øåèðëÿðèíèí òàðèõè-ìèëëè çÿìèíäÿ èíêèøàôû ÿíÿíÿ âÿ íîâàòîðëóã äàùà ãàáàðûã, äàùà ïàðëàã øÿêèëäÿ þçöíö ýþñòÿðèð. Îíóí ïîåçèéàñûíäà øèôàùè õàëã
éàðàäûúûëûüû ðóùóíäà, ôîëêëîð ÿíÿíÿëÿðè öçÿðèíäÿ êþêëÿíÿí
ñàäÿ âÿ àõûúû ìèñðàëàð, éàðàäûúûëûã ö÷öí ÷îõ ñÿúèééÿâèäèð.
Î, äóéüóëàðûíû äîüìà àçÿðè òöðêúÿìèçäÿ áÿçÿê-äöçÿêñèç,
ñîí äÿðÿúÿ òÿáèè âÿ ñÿìèìè èôàäÿ åäèð:
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Òîé-áöñàò åë÷èì îëäó,
Àðçóëàðûì ÷èí îëäó,
Ñåâäèéèì áèð ýöí îëäó,
Íîâðóç ýÿëÿíäÿ åëÿ.
***
Àøûãëàð äèëÿ ýÿëäè,
Áöëáöëëÿð ýöëÿ ýÿëäè.
Ýÿëùàýÿë áåëÿ ýÿëäè,
Íîâðóç ýÿëÿíäÿ åëÿ.
Ãàð ýåòäè, ñåë à÷ûëäû,
Áó áàü÷àäà ýöë à÷ûëäû,
Ãÿëá úîøäó, äèë à÷ûëäû,
Íîâðóç ýÿëÿíäÿ åëÿ.
Âöãàð ßùìÿä éàðàäûúûëûüûíûí ôîðìà ìöõòÿëèôëèéèíäÿí ñþùáÿò à÷àðêÿí, îíóí ãÿçÿëëÿðèíÿ äèããÿò éåòèðìÿê ëàçûìäûð.
Ìöÿëëèô áó ãÿçÿëëÿðè áÿäèè òÿâàçþêàðëûãëà ÿðóç âÿçíèíèí áÿùðëÿðèíäÿí ÷ÿêèíÿðÿê áþéöê êëàññèêëÿðèìèçèí ÿñÿðëÿðè ìöãàáèëèíäÿ áóíëàðû «ãÿçÿë ðóùëó øåèðëÿð» àäëàíäûðûð. Îíóí ãÿçÿëëÿðèíäÿ ãÿçÿá, ïÿðèøàíëûã, íàðàçûëûã, èúòèìàè-ñàòèðèê ðóù äà âàð,
ÿçÿìÿò, ìÿùÿááÿò, øÿôãÿò äÿ…
Áó ñàäàëàäûãëàðûìûçû, ìöêÿááÿò ïñèõîëîúè ùàëëàðû õöñóñè
ñÿíÿòêàðëûãëà úÿìëÿéÿí Âöãàð ßùìÿä îëäóãúà ýþçÿë ðóùäà
íöìóíÿëÿð éàðàòìûøäûð. Ãÿçÿëëÿðäÿí áèð íå÷ÿñè, î úöìëÿäÿí
«Ñåâýèëèì», «Âÿòÿíäèð», «Ñþç äöíéàì âàð» âÿ ñ. íöìóíÿëÿð
áó ýöí äÿ õàíÿíäÿëÿðèìèçèí ðåïåðòóàðûíäàí äöøìöð:
Åé äóéäóüóì, þçö, èñìè, ãÿëáè íèùàí ñåâýèëèì,
Ãÿëáèìäÿêè ñóðÿò-õÿéàë, åøãè úàâàí ñåâýèëèì.
Áóòàí ìÿíÿ éóõóëàðäà, ðþéàëàðäà âåðèëäè,
Ñöðÿò, ïöíùàí, ñÿíñÿí ìÿíÿ äöíéà, úàùàí, ñåâýèëèì.
Ñåâýèñèíèí ñöðÿòèíè ïöíùàíà áÿíçÿäÿí Âöãàð ßùìÿä þçö,
èñìè, ãÿëáè íèùàí îëàí õàíûìûí ñèìàñûíäà áöòöí ñåâÿíëÿðè
öìóìèëÿøäèðèëìèø îáðàçûíû éàðàäà áèëìèøäèð. Øàèðèí ìöãàéè237
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ñÿëÿðäÿí éåðèíäÿ èñòèôàäÿ åòìÿñè, ìöãàéèñÿëÿðèí óéüóíëóüó,
ãàôèÿ õàòèðèíÿ ìèñðàëàðà äöçöëìÿìÿñè, ÿëàâÿ îëóíàí ôÿëñÿôè
ôèêèðëÿð ãÿçÿë ðóùëó øåèðèí òÿñèð ýöúöíö àðòûðûð, íåúÿ äåéÿðëÿð,
îõóúóíó áåçäèðìèð, þçöíÿ äàùà äà éàõûí åäèð.
Áóñÿéÿ ãÿðã åëÿäèí úàíûìû úàíûì èëÿ,
Òÿçéèãè íåúÿ àðòäû ãàíûìûçûí úàíûì èëÿ.
×ûëüûíëûãëà ýþðöøäöê, ÷îõ ùÿðàðÿòëÿ þïöøäöê.
Àõ, ëÿççÿòëÿ äþéöøäöê áèð õÿòàñûç úàíûì èëÿ.
Äþâðàíûí ýÿðäèøè, èíñàí þâëàäûíûí äÿéèøêÿíëèéè, êðåñëî, âÿçèôÿ õÿñòÿëèéèíÿ òóòóëàíëàðûí èéðÿíú ìÿãñÿäëÿðè, èáëèñ ñèìàëû
èíñàíëàðûí øÿðÿôñèçëèéè, ðàñòëàøäûüû èêèöçëöëöê, ðèéàêàðëûã, êèøè
âöãàðûíûí ÿéèëìÿñè, àäèúÿ áèð ñàëàì âåðÿíäÿ äÿ éåääè ãàò ÿéèëÿíëÿðèí ãîðõóëó ñèôÿòëÿðè Âöãàð ßùìÿäèí äèããÿòèíäÿí
éàéûíìûð. Ëàçûìñûçëàðûí ëàçûìè éåðäÿ ÿéëÿøìÿëèð øàèð ãÿëáèíÿ
éöê îëóð.
Âöãàð ßùìÿä áþéöê ñàòèðèê øàèð Ñàáèðäÿí áÿùðÿëÿíÿðÿê
áÿùðè-òÿâèëäÿí äÿ éàðàòìûøäûð. Áó áÿùðè-òÿâèëëÿðäÿí áèðè òîðïàãëàðûìûçû èøüàë åäÿí äöøìÿíëÿðèí èôàñûíà «Åé èáëèñè-øåéòàí
(áÿùðè-òÿâèë)» ùÿñð åäèá:
«Åé èáëèñè-øåéòàí, ÿë ÷ÿê, ìèëëÿòèìèí éàõàñûíäàí, áèð ãÿäÿð
ñåéðÿ ÷ûõ òöðêöí áàøûíäàí, ãàôàñûíäàí, ùàâàñûíäàí, óçàã îë
äàøíàê òàâàñûíäàí, ìÿíÿ ñÿí ñþéëÿ ýþðöì õàèíëèéè, àë÷àãëûüû,
ìóðäàðëûüû íÿ âàõò àòàúàãñàí, éîõñà åëÿ áèëèðñÿí êè, áÿä
íèééÿò èëÿ äþéöíÿí ãÿëáèíèí àðçóñóíà ÷àòàúàãñàí; éîõ, éîõ
Èâàí, áàøûíäà âàð íÿñÿ, äóìàí, ÒÖÐÊÖÍ öñòÿ úóìàí ïÿðèøàí ãàéûäûáäûð, ñîíðà àéûëûáäûð, î äà ÷îõ ýåú îëóá êè, þçöíö
ðöñâàé åëÿìèñÿí êöëëè-úàùàíäà, ãûçûíà, àðâàäûíà ùåéðàí îëóð
ùÿð êèìñÿ áàõàíäà: ñÿáÿáè ìèëëÿòèíèí íàìóñó éîõäóð, ÷öíêè
ãöñóðóí ÷îõäóð, àðàüû þçöíÿ àìàë åéëÿìèñÿí, åé ðóñ: ïèñëèêëÿðèí ÿâÿçèíäÿ ñÿíè ýþðöì ãàí ãóñ: íèôàã ñàë þâëàäû-áÿøÿð
àðàñûíäà, äîñòëóã êè, ýþðäöí êöððåéè-ÿðçèí ùàðàñûíäà, áåúèä îë
ñÿí, çÿùÿðè îðà ãàò, ìèéàí÷û îë, ñîíðà äà ëàë îë, ýóéà õÿáÿðèí
éîõäó õÿáÿðäÿí, äöíéàéà öç âåðÿí ãÿì âÿ êÿäÿðäÿí, ãàðäàøëûã åëÿ äûüàéà, äàøíàêà, ùÿéàí îë, åé ðóñ, äöíéàäà õà÷ûíà
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òóø ýÿëÿíÿ áÿéàí îë, èñòÿðñÿí ÿýÿð Ðöñòÿì-Çàë îë, éåòÿúÿêñÿ
ñÿíÿ ÒÖÐÊÖÍ êöëëè-ãàïàçû, ýÿëÿúÿê ÁÌÒ-äÿí çÿðáÿ àâàçû…». (26, 372)
Âöãàð ßùìÿäèí äèíè ðóùëó øåèðëÿðèíäÿêè ìÿçèééÿòëÿðèíè
òÿùëèë åäÿí óíóäóëìàç àëèì Ôÿððóõ Ùÿñÿíîâ éàçûð:
«Øàèðèí äèíè ìþâçóäà, Èñëàì äèíè èëÿ áàüëû éàçäûüû øåèðëÿðäÿ îíóí êëàññèê öñëóáà äÿðèíäÿí áÿëÿä îëäóüó âÿ éåðè ýÿëäèêúÿ, îíëàðäàí (êëàññèê öñëóáäà éàçûëàí øåèðëÿðäÿí) éåòÿðèíúÿ
ôàéäàëàíäûüûíûí øàùèäè îëóðóã:
Äóàëàðäûð äîäàüûìäà,
Àçàí ñÿñè ãóëàüûìäà,
Èìàì Ùöñåéí áóëàüûíäàí
Ñó è÷ÿéäèì, Óúà Òàíðûì.
Äÿðä öììàíäû áó àíûìäà,
Öìèä àíúàã Ãóðàíûìäà,
Íàäàíëàðûí ãàáàüûíäà
ßéèëìÿðÿì, Óúà Òàíðûì». (22)
Íÿüìÿêàð øàèð øåèðëÿðèíèí, äåìÿê îëàð êè, ÷îõ ùèññÿñèíäÿ
Âÿòÿíè, äîñòëàðûíû, éàõøûëûüû, äöçëöéö, èíñàíëûüû þç ïëàíà ÷ÿêìèø, þç «ìÿí»èíè ùÿð øåéäÿí öñòöí òóòìóø, îíó ÷îõ ñàäÿ,
þçöíÿìÿõñóñ äèëëÿ èôàäÿ åòìÿéÿ ÷àëûøìûøäûð:
Õîøáÿõòÿì, áÿõòèéàðàì,
Úàâàíêÿí èõòèéàðàì,
Åøãèì, ãöðóðóì óúà,
ßéèëìÿðÿì, Âöãàðàì.
Èíàíûðûã êè, âàõò ýÿëÿúÿê øåèðëÿðèíÿ ìàùíûëàð áÿñòÿëÿíÿí
øàèðèí, ÿäÿáè-áÿäèè éàðàäûúûëûüû, ïîåòèçìè, Âöãàð ßùìÿä øåèðëÿðèíèí áÿäèè äÿéÿðè, äèë âÿ öñëóá õöñóñèééÿòëÿðè ýåíèø òÿäãèãàò ìþâçóëàðû îëàúàã, þç ìöÿëëèôèíÿ ÿáÿäè áàø óúàëûüû ýÿòèðÿúÿêäèð».
Âöãàð ßùìÿäèí øåèðëÿðèíäÿ ÿíÿíÿëÿðëÿ éåíèëèéèí åúàçêàð
âÿùäÿòè, ôîëêëîð ïîåòèêàñûíûí íàõûøëàðû èëÿ éåíè øåèðèí ÿñðà239
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ðÿíýèç ðèòìè, àùÿíý âÿ èôàäÿ ñÿñëÿøìÿñè äóéóëóð. Ëàêèí áöòöí
áóíëàðäàí ÿëàâÿ îíóí ÿí áþéöê äÿðäè, ÿí àüûð ìþùíÿòè åëèí
ãÿìè, åëèí êÿäÿðèäèð, Ãàðàáàü äÿðäè, Úÿíóá ùÿñðÿòèäèð.
Âöãàð ßùìÿäèí éàðàäûúûëûüûíäà èñòÿð õàëã øåèðèíèí, èñòÿðñÿ
äÿ ìöàñèð ïîåçèéàìûçûí ôîðìà ãÿëèáëÿðèíÿ, õöñóñèëÿ îíóí îáðàçëàðûíà, èôàäÿ öñóëëàðûíà ìåéëè þçöíö ïàðëàã øÿêèëäÿ èôàäÿ
åäèð. Øöáùÿñèç êè, áó ìåéèë ÿäÿáè ùÿãèãÿò êèìè, õàëãûí çÿíýèí
áÿäèè-ìÿíÿâè ñÿðâÿòëÿðèíÿ ìÿùÿááÿòäÿí èðÿëè ýÿëèð. ßñÿðëÿðèíèí ôîðìà-ìÿçìóí ýþçÿëëèêëÿðèíÿ íàèë îëìàã ö÷öí ìöÿëëèô
øèôàùè ÿäÿáèééàòûí ïîåòèê ñÿðâÿòëÿðèíäÿí áÿùðÿëÿíÿðÿê,
ìöùöì ñÿíÿòêàðëûã ñèðëÿðèíè þéðÿíÿðÿê ñþç âÿ èôàäÿëÿðèí ôèêèð
òóòóìóíà, ìèñðàëàðûí àùÿíýäàðëûüûíà, ìåëîäèêëèéèíÿ, ãàôèéÿ
êàìèëëèéèíÿ âÿ ñ. åñòåòèê áè÷èì âåðèð.
Ôîðìàíûí òÿðêèá ùèññÿëÿðè, ïîåòèê íþâöí æàíð ÿñàñ ÿëàìÿòëÿðè ãàôèéÿ, òÿãòè, àùÿíý, þë÷ö âÿ áàøãàëàðûäûð. Ìÿëóìäóð êè,
ÿäÿáè ÿñÿð ùÿéàò ùàäèñÿëÿðèíèí áÿäèè èôàäÿñèäèð. Ùàäèñÿëÿð áèðáèðèíè ÿâÿç åäèá äÿéèøäèêúÿ ÿäÿáè æàíðûí ìþâçóñó äà äÿéèøèð.
Òàðèõè èíêèøàô íÿòèúÿñèíäÿ èíñàíëàðûí ìöÿééÿí àìàë óüðóíäà
àïàðäûãëàðû ìöáàðèçÿ âÿòÿíïÿðâÿðëèê âÿ ñ. èëÿ ÿëàãÿäàð éåíè
ìþâçóëó ÿäÿáèééàò ö÷öí îáéåêòÿ, àêòóàë ìþâçóéà ÷åâðèëèð.
Ùàìûéà áÿëëèäèð êè, õàëã äèëèíäÿí âÿ øåèðèíäÿí ÿõç îëóíàí
áÿùð, ðèòì ñÿðáÿñòëèéè øåèðäÿ ïîåòèê éåêðÿíýëèêäÿí, èôàäÿ âÿ
öñëóá ìîíîòîíëóüóíäàí ãà÷ìàüà èìêàí âåðèð. Çàìàíûí éåíè
ïðîáëåìëÿðè èëÿ áèðýÿ ùÿéàòûìûçûí éåíè ðèòìè, ñöðÿòè âÿ åíåðæè
òåìïè äÿ øåèðÿ ýÿëèð.
Âöãàð ßùìÿä éàðàäûúûëûüû áîéó êëàññèê ïîåçèéà, ôîëêëîð, ÿíÿíÿëÿðèíè äàâàì åòäèðÿðÿê èñòÿð ìÿíçóì ÿñÿðëÿðèíäÿ,
ïîåìàëàðûíäà, ñöæåòëè øåèðëÿðèíäÿ, èñòÿðñÿ äÿ èúòèìàè-ñèéàñè âÿ
ôÿëñÿôè-ïîåòèê ïàð÷àëàðäà, èñòÿðñÿ äÿ ëèðèêàñûíäà Àçÿðáàéúàí
øåèðèíèí ÿñàñ øÿêèëëÿðèíäÿí èñòèôàäÿ åòìèøäèð. Ìÿëóì ìÿñÿëÿäèð êè, áèç ìÿíçóì ÿñÿðèí ìÿùç åëÿ áÿäèè ôîðìàñûíäàí äàíûøûðûã êè, î øåèðèí ÷îõ èôàäÿëè, òÿñèðëè îëìàñûíà âÿ îíóí äàõèëè
ìÿçìóíóíóí à÷ûëìàñûíà êþìÿê åäèð.
Àçÿðáàéúàí ïîåçèéàñûíäà ãîøìà ÿñðëÿð áîéó ÿíÿíÿâè
áÿíäëÿð ñèñòåìè êèìè éàøàìàãäàäûð. Åéíè ñþçö ãîøà ìèñðàëàðëà ãàôèéÿëÿíÿí ìÿñíÿâè ùàããûíäà äà äåìÿê îëàð. Âöãàð ßù240
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ìÿä õàëã éàðàäûúûëûüûíäàí áÿùðÿëÿíìÿêëÿ êëàññèê øåèðèìèçèí
ÿíÿíÿëÿðèíè äàâàì åòäèðìèø âÿ áèð ÷îõ ïîåòèê ôîðìàëàðäàí
èñòèôàäÿ åòìèøäèð.
Ìÿñÿëÿí:
Íèéÿ çöëìö äÿñòÿêëÿäèí, à äöíéà,
Èíñàí îüëó, èíñàíëûüà äàí ýþðöí,
Íèéÿ çöëìö äÿñòÿêëÿäèí, à äöíéà.
Éåòÿð àðòûã àõûëàí ãàí, à äöíéà.
Âÿ éàõóä:
Ýþç éàøûì àõìàéûð ãÿìëè öçöìÿ,
Òþêöëöð è÷èìÿ, éàíäûðûð ìÿíè.
Ìöíòÿçèð äîëàíûð, áàõìûð ñþçöìÿ,
Áåëÿ íàõÿëÿôëèê éàíäûðûð ìÿíè.
Áàéàòû òöðê õàëãëàðûíûí ìöñòÿðÿê øåèð íþâöäöð. Àçÿðáàéúàí
ÿäÿáèééàòûíäà, ôîëêëîðäà áàéàòûíûí ìÿøùóð íöìóíÿëÿðè éàðàíìûøäûð. Áó æàíðûí éàðàíìà òàðèõè ÷îõ ãÿäèì äþâðëÿðÿ ýåäèá
÷ûõûð. Áàéàòû òöðê õàëãëàðûíûí òàéôà, óëóñ, åë ùàëûíäà éàðàíäûãëàðû äþâðëÿðäÿ îüóç ÿäÿáèééàòû íöìóíÿñè êèìè ñþéëÿíèáìèø.
Áàéàòû áèçÿ äîüìà îëäóüó êèìè äèëèìèçèí áöòöí øèðèíëèéèíè,
ïîåòèê èìêàíëàðûíû, ìÿíà ÷àëàðëàðûíû, ñåìàíòèê õöñóñèééÿòëÿðèíè þçöíäÿ ÿêñ åòäèðèð. Âöãàð ßùìÿä äÿ ÷îõñàéëû áàéàòûëàð
éàðàòìûøäûð. Øàèð áó ìèñèëñèç õàëûéà éåíè èëìÿëÿð âóðàðàã
áàéàòûíûí éåíè ôîðìàëàðûíû ìåéäàíà ýÿòèðìèøäèð. Îíóí
áàéàòûëàðû ìþâçó åòèáàðèëÿ ìÿçìóíëó, ðÿíýàðÿíýäèð:
×ÿðÿçëÿð äàäà-äàäà,
Éîë ýåòäèì Îðäóáàäà,
Ýþéýþëö ýþðäöì áóðäà,
Õÿçÿðèì äöøäö éàäà.
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Éîë ýåòäèì Ãàðàáàüà,
Ãîéìàäûëàð éàòàüà,
Þç äîüìà Âÿòÿíèìäÿ
Ìÿí äþíìöøÿì ãîíàüà.
ßíúèð, öçöì ãóðóéóð,
Ãÿëáèì ùÿð øåéè äóéóð,
Íÿñëèì, êþêöì, ÿúäàäûì,
Áó òîðïàãäà óéóéóð.
Áóðàäà øàèð áàéàòû øÿêëèíèí ÿíÿíÿâè —À —À —Á —À øÿêëèíäÿí èñòèôàäÿ åòñÿ äÿ äèë âÿ öñëóáó øèôàùè õàëã øåèðè öñëóáó îëñà äà, ìèñðàëàð þçöíÿìÿõñóñ îëàðàã òÿñèðëè, ãöââÿòëè, ñÿððàñòäûð. Âöãàð ßùìÿäèí éàçäûüû áàéàòûëàðäà íîâàòîðëóã þçöíö
ãàáàðûã øÿêèëäÿ ýþñòÿðèð âÿ ìöàñèð øåèðèìèçäÿ áÿäèè íîâàòîðëóüóí ìöõòÿëèô ôîðìàëàðûíäàí áèðèíè òÿøêèë åäèð:
ßçèçèì, éàìàí àüëàð,
Ñåâýèìäÿí àìàí àüëàð
Åøãè íàêàì îëàíà,
Åë àüëàð, àëÿì àüëàð.
Îíóí áàéàòûëàðû õàëã ÿäÿáèééàòûíäàí ìàéàëàíìàãëà éàíàøû,
þç îõóúóñóíà Âÿòÿíè ñåâìÿéè, îíóí îáàëàðûíû, åëëÿðèíè, Ýöíåéè-Ãóçåéè, äîüóëäóüó Àáøåðîíó, ìöãÿääÿñ àíà äèëèìèçè
ÿçèç òóòìàüû, éöêñÿê ìÿíÿâè êåéôèééÿòëÿðÿ, íÿúèá ñèôÿòëÿðÿ
ìàëèê îëìàüû, êèøè êèìè éàøàìàüû òþâñèéÿ åäèð.
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ÛÛÛ ÔßÑÈË
ÂÖÃÀÐ ßÙÌßÄÈÍ ÁßÄÈÈ ÍßÑÐÈ,
ÄÐÀÌÀÒÓÐÝÈÉÀÑÛ Âß ÏÓÁËÈÑÈÑÒÈÊÀÑÛ
Âöãàð ßùìÿä éàðàäûúûëûã äþâðöíäÿ òàíûíìûø ÿäÿáèééàòøöíàñ, øàèð îëìàãëà éàíàøû, ùÿì äÿ ðîìàí âÿ ùåêàéÿëÿð,
äðàì ÿñÿðëÿðè, ïóáëèñèñòèê ìÿãàëÿëÿð ãÿëÿìÿ àëìûøäûð. Âöãàð
ßùìÿä íÿñð äöíéàìûçà ùåêàéÿ èëÿ ýÿëèá. ×îõ ãÿäèì
äþâðëÿðäÿí ýåíèø éàéûëìûø áó æàíðäà ôîðìàúà äèíàìèê,
ìÿíàúà éûüúàì ùàäèñÿëÿðè öìóìèëÿøäèðÿí, äèë áàõûìûíäàí
ñàäÿ ñóðÿòëÿðè èëÿ ñå÷èëÿí ùåêàéÿëÿð ãÿëÿìÿ àëìûøäûð.
«Àêòéîðóí äÿôòÿðè», «Òÿçÿ çèáèë», «Áàéàòû-íÿãøèúàùàí»,
«Ãóëàãñûç», «Áèð äÿôÿ éöêñÿëÿí áàéðàã, áèð äàùà åíìÿç»,
«Ãàñòðîë», «Ìèëëè Ìÿúëèñ», «Äöíéàíûí õîøáÿõòè ìÿíÿì
äöíéàäà», «Äóçñóçëóã» ùåêàéÿëÿðèíäÿ ìÿçìóí ìöõòÿëèôëèéè,
îáðàçëàðûí õàðàêòåðè, ùÿéàòè äåòàëëàð, ìÿèøÿò ãàéüûëàðû, ôàúèÿëè,
ñåâèìëè àíëàð èôàäÿ îëóíóð. Áèð äðàìàòóðã êèìè Â. ßùìÿäèí
«Óëäóçëàðûí éàüûøû» âÿ «Ùàçûðà íàçûð» àäëû èêè ìóñèãèëè
êîìåäèéàñû âàð.
ßñÿðëÿðèíäÿêè óëäóçëóã áÿëàñûíà äö÷àð îëàí þçëÿðèíäÿí
ðàçû, ñÿíÿòäÿí óçàã «ñÿíÿòêàð»ëàð, ñÿñè îëìàéàí ìóñèãè÷èëÿð,
áèð ìþòÿáÿð íàçèðèí ñÿâèééÿñèçëèéè, îíóí àäè ñöïöðýÿ÷è èëÿ
ðÿôòàðûíäàêû êîáóäëóã èíñàíäà àúû ýöëöø éàðàäûð.
«Ãàðàáàü éóõóñó âÿ éàõóä éóõóäà ãÿëÿáÿ» ðîìàíû Âöãàð
ßùìÿäèí èðè íÿñð æàíðûíäà îõóúóëàðëà èëê ýþðöøöäöð. (Ðîìàí
áàðÿäÿ ñþùáÿò à÷àúàüûã — Ð.Í., Ì.Ú.)
Öìóìèééÿòëÿ, ïóáëèñèñòèêà ÿñðèìèçèí èêè ãÿðèíÿñèíè ÿùàòÿ
åäÿí âÿ ìöàñèð äþâðöìöçöí ÿí ÷ÿòèí, ÿí ìÿñóëèééÿòëè
ñàùÿëÿðèíäÿí ñàéûëûð. Áöòþâëöêäÿ ïóáëèñèñòèêàíûí âàúèá, úèääè
ïðèíñèïëÿðè, þçöíÿ ìÿõñóñëóüó âàðäûð. Ïóáëèñèñòèí äîüðó-äöðöñò
ñþçö, ôèêðè, ñÿâèééÿñè î ãÿäÿð éöêñÿê îëìàëûäûð êè, îõóúóíó
þç ìöêàëèìÿëÿðèíÿ, äèàëîãëàðûíà èíàíäûðà áèëñèí.
Âöãàð ßùìÿä ïóáëèñèñò êèìè íå÷ÿ èëëÿðäèð áó àäû øÿðÿôëÿ
äàøûéûð. Îíóí ïóáëèñèñòèêàñû áèç äåéÿðäèê êè, éàðàäûúûëûã éîëóíóí áàøëûúà èñòèãàìÿòè, ãîëóäóð. Ìöÿëëèô äþâðè ìÿòáóàòäà, àé243
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ðû-àéðû êèòàáëàðäà, èúòèìàè-ñèéàñè, ÿäÿáè-áÿäèè ìþâçóëàðäà, åëì
ñàùÿñèíäÿ ÷àëûøàí àëèìëÿðèìèçèí, ÿäÿáèééàò, ìÿäÿíèééÿò, èíúÿñÿíÿò õàäèìëÿðèìèçèí ùÿéàò âÿ éàðàäûúûëûãëàðûíäàí áÿùñ åäÿí
ïóáëèñèñòèê ìÿãàëÿëÿðëÿ âàõòàøûðû ÷ûõûø åäèð.
À) Íÿñð éàðàäûúûëûüûíäà — ðîìàí, ùåêàéÿëÿðèíäÿ
òàðèõèëèê âÿ ìöàñèðëèê
Ãåéä åòäèéèìèç êèìè, Âöãàð ßùìÿä íÿñð àëÿìèíÿ ùåêàéÿ
èëÿ ãÿäÿì ãîéóá. Èëê ùåêàéÿñèíè 25 èë ÿââÿë ãÿëÿìÿ àëûá.
Îíäà Âöãàðûí 25 éàøû âàðäû. Àçÿðáàéúàí ðàäèîñóíäà ìóñèãè
áàø ðåäàêñèéàñûíäà ÿäÿáè ðåäàêòîð âÿçèôÿñèíäÿ ÷àëûøìàüûíà
áàõìàéàðàã, åëìè ôÿàëèééÿòëÿ äÿ ìÿøüóë îëóðäó. Áèëèðäèê êè,
àðà-ñûðà ùåêàéÿëÿð äÿ éàçûð. Åâëÿðèíäÿ îëàíäà ÿëéàçìàëàðûíû
ýþðìöøäöê. Àììà îõóìàìûøäûã. Îíà ýþðÿ êè, ùåêàéÿëÿð
éàðûì÷ûã, áèòìèø ùàëäà äåéèëäè. Íÿùàéÿò, Âöãàð áèçÿ òàìàìëàäûüû áèð íå÷ÿ ùåêàéÿñèíè îõóäó. Äèíëÿäèêäÿí ñîíðà îíà
äåäèê êè, äåéÿñÿí ùåêàéÿëÿðèí ìÿçìóíó ÷ÿòèí ùÿéàòûíäà
áàøûíà ýÿëÿí ùàäèñÿëÿðäèð. Áÿðê ýöëöøäöê. Áèçèì äåäèêëÿðèìèç
Âöãàðûí öðÿéèíúÿ îëäó. Áèç èíäè äÿ áó ôèêèðäÿéèê êè, Âöãàðûí
ùåêàéÿëÿðèíäÿ ìöàñèð ùÿéàòûí þçö âàð. Áèçèì ýþðÿ áèëìÿäèêëÿðèìèçè Âöãàð äÿðèíäÿí äóéóá ýþðÿ áèëèð. Ùÿéàòûí
ãÿðèáÿëèêëÿðèíè, òÿçàäëàðûíû, ùàãñûçëûãëàðûíû ãÿùðÿìàíëàðûíûí
äèëè èëÿ ìöÿëëèô îõóúóëàðà ÷àòäûðûð.
Âöãàð ßùìÿäèí 8 ùåêàéÿäÿí èáàðÿò «Àêòéîðóí äÿôíè»
êèòàáû 1995-úè èëäÿ èøûã öçö ýþðöá. Ùåêàéÿëÿð òîïëóñóíäà þí
ñþçöí ìöÿëëèôè Çöìðöä Îðõàí, ðåäàêòîðó Ìþâñöì ßùìÿääèð.
«Ýÿëÿúÿêäÿí õÿáÿð âåðÿí íÿñð» àäëû þí ñþçäÿ Çöìðöä
Îðõàí áåëÿ éàçûð: «Íÿñðÿ ýÿëèøè ÷îõ âàõò ñÿññèç-êöéñöç îëàí
éàçû÷ûëàðûí èëê ùåêàéÿëÿðèíè äÿãèã åëÿéÿíäÿ ãåéðè-àäè ùå÷ íÿ
ýþðìöðñÿí. Ìèíëÿðëÿ ùåêàéÿëÿðèí áèðèíè àíäûðàí áó èëê éàçûëàð
éàçû÷ûíûí ñîíðàêû òàëåéè ùàããûíäà ùå÷ áèð ïðîãíîç âåðìÿéÿ
èìêàí âåðìèð. Áþéöê áèð éàçû÷ûíûí ùåêàéÿëÿðèíè âÿðÿãëÿäèêúÿ
îíóí ïèëÿ-ïèëëÿ íåúÿ èíêèøàô åòäèéèíè, þç éîëóíó òóòäóüóíó,
ãÿëÿìèíäÿí þçöíÿìÿõñóñëóã äîëäóüóíó äóéóðñàí. Áÿñ åëÿ
îëìóð êè, åëÿ èëê ùåêàéÿëÿðèíäÿúÿ ýÿëÿúÿêäÿ ñþçöí ãöäðÿòèí244
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äÿí ìÿùàðÿòëÿ èñòèôàäÿ åäÿðÿê þç ñþçöíö äåéÿ áèëÿúÿê áèð
éàçû÷ûíûí ýÿëäèéèíè äóéàñàí. Òåç-òåç îëìàñà äà ÿäÿáèééàòäà
íàäèð îëìàéàí áó ùàäèñÿ èëÿ Àçÿðáàéúàí íÿñðèíäÿ äÿ
ðàñòëàøûðûã. Áóäóð, ãàðøûìäà úÿìè áèð íå÷ÿ ùåêàéÿíèí
ÿëéàçìàñû îëàí Âöãàð ßùìÿä íÿñðäÿ åëÿ ýÿëèøè èëÿ þç ñþçöíö
äåäèéèíè àíëàäûð. Áåëÿ îëìàñàéäû, áó ùåêàéÿëÿðèí îðèæèíàëëûüû,
êÿäÿíäÿí âÿ ãÿìäÿí éîüðóëìóø èñòåùçàëû éóìîðó, äèëè éÿãèí
êè, ìÿíè þçöíÿ ÿñèð åòìÿçäè».
«Ãàñòðîë» ùåêàéÿñè ñàòèðèê ðóùäà éàçûëûá. Ùàäèñÿëÿð Êàìàëëû êÿíäèíäÿ âàãå îëóð. Ñèìôîíèê îðêåñòð êÿíä úàìààòûíà
êîíñåðò âåðìÿê ö÷öí ãàñòðîëà ýþíäÿðèëèá. Êîëõîç ñÿäðè
Íÿðèìàí êèøèíèí çÿùìè, ùþêìöéëÿ ñàäÿ õàëãû ñèìôîíèê
ìóñèãè äèíëÿìÿê ö÷öí ýöúëÿ êëóáà äîëäóðóáëàð. Ö÷ ýöí êîíñåðò ïðîãðàìû èëÿ ÷ûõûø åäÿí ÷àëüû÷ûëàð òàìàøà÷ûëàðäàí íàðàçûäûð. Îíà ýþðÿ êè, îíëàð áó ìèñèãèíè áàøà äöøìöðëÿð, äèíëÿìÿê
èñòÿìèðëÿð. Ìóñèãè÷èëÿð èñÿ áó ùàëà äþçìöðëÿð. Íÿ åòñèíëÿð
îðàäà ãóçó êàáàáû, éåéèá-è÷ìÿê âàð. Àõøàì éåíÿ äÿ çèéàôÿò
òÿøêèë îëóíóð. Ñÿäð Íÿðèìàí éöêñÿê ñÿñëÿ: - «Ñàáàù äà ÷àëàúàãñûíûç». Êàòèáèí þçö ìÿñëÿùÿò ýþðöá. Äåäèì éàõøû íÿðèëäÿéèðëÿð. Äåäè áÿñäè, «ùåéâàýöëö»éÿ ãóëàã àñäûëàð, íÿ ãÿäÿð
ãàðà çóðíàíû åøèòìÿê îëàð. Êàòèá îíó äà ÿëàâÿ åòäè êè, ñèìôîíèê ìóñèãè úàìààòû ïàðòèéà ãÿðàðëàðûíà äà ðóùëàíäûðûð.
Ñÿùÿðèñè ýöí éåíÿ, êîíñåðò, éåíÿ àüçûíàúàí äîëó êëóá, éåíÿ òàìàøà÷û íèôðÿòè. Íÿùàéÿò, ñàëîíäàêûëàðûí ñÿáðè äàøûð. Îíëàð
ñÿùíÿéÿ òÿðÿô ñöðÿòëÿ ãà÷ìàüà áàøëàéûðëàð…
Áóäóð, ïàðòèéà ãÿðàðëàðûíû ùÿéàòà êå÷èðÿí êàòèáèí âÿ îíóí
ùàâàäàðû êîëõîç ñÿäðèíèí àãèáÿòè, ýöúëÿ èíñàíëàðà ìóñèãè äèíëÿòäèðìÿñè, úàìààòûí ñÿùíÿéÿ ùöúóìó íÿòèúÿñèíäÿ éàðàíìûø
ãàëìàãàë, ñàêñàôîíóí òàìàøà÷ûíûí áàø íàùèééÿñèíäÿ ñûíìàñû.
Ùåêàéÿäÿ áàø âåðÿí ùàäèñÿëÿð áèçäÿ ýöëöø äîüóðóð. Áó àúû
ýöëöø îõóúóíó äÿðèí äöøöíúÿëÿðÿ ãÿðã åäèð.
«Òÿçÿ çèáèë» ùåêàéÿñè ñàòèðèê ðóùäà, éóìîðèñòèê íàüûëäûð.
Òåõíèêè-ïåøÿ ìÿêòÿáèíäÿ òÿùñèë àëàí Îðõàí àäëû áèð ýÿíúèí
îáðàçû öñòöíäÿ ãóðóëóá. Ìÿêòÿáèí 8-úè ñèíôèíè áèòèðÿí Îðõàí
îõóäóüó ïåøÿ ìÿêòÿáè öðÿéèíúÿ äåéèë. Îíà ýþðÿ êè, íÿ ôÿðëèáàøëû äÿðñ êå÷èðëÿð, íÿ äÿ êè, ãàéíàã÷û ñÿíÿòèíè þéðÿäèðëÿð.
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Äÿðñëÿðè îëìàäûüûíäàí Îðõàí êÿíääÿêè íîùóðóí ãûðàüûíà öç
òóòóð. Äöøöíúÿëÿð îíó ìÿêòÿá èëëÿðèíÿ àïàðûð. Äàõèëèíäÿ
«íèéÿ éàõøû îõóìàäûì, àõû» - íèäàñû éàðàíûð. Ñèíèô óøàãëàðûíû,
Ðçà ìöÿëëèìè éàäûíà ñàëûð. Þçöíö ñûíäûðìûð: «Ýÿðÿê éàõøû
îõóéóì, ñÿíÿòèí ñèðëÿðèíè þéðÿíèì».
Áó äÿì Îðõàíûí ôèêðèíè íîùóðóí ùÿíäÿâÿðèíÿ ñÿùÿðäÿí
çèáèë ýÿòèðÿí éöê àâòîìîáèëèíèí ñÿñè ïîçóð. Îðõàí óçàãäàí
àòà ãÿäÿð ñåâäèéè Ðçà ìöÿëëèìëÿ êå÷ìèø ñèíèô éîëäàøëàðûíûí
ýÿëäèêëÿðèíè ýþðöð. Åêñêóðñèéàäà îíëàðëà ìåùðèáàíúàñûíà
ýþðöøöð. Áó îíäà àäÿòè öçðÿ òÿçÿ çèáèëëÿðè ãóðäàëàéàí àòàñû
Õàíáàáàíûí ñÿñè ýÿëèð:
- Àäÿ, Îðõàí, áóðà ýÿë, òÿçÿ çèáèë, òÿçÿ çèáèë.
Òÿçÿ çèáèëëÿðè àïàðìàã ö÷öí Îðõàíû ñÿñëÿéèð.
Îðõàí èñòÿìèð êè, àòàñûíû áó âÿçèééÿòäÿ ýþðñöíëÿð. Àììà
Õàíáàáàíûí ãûøãûðòûëàðû êÿñèëìèð. Àòà îüëóíó òÿùãèðÿ êå÷èð.
Îíóí öíâàíûíà íàëàéèã ñþçëÿð äåéèð êè, òÿêè åâÿ òÿçÿ çèáèë
àïàðñûí. Ùàäèñÿäÿí ïÿðò îëàí Îðõàíû àüëàìàã òóòóð, òîðïàüà
éûõûëûð. Ùàëû áèðäÿí-áèðÿ ïèñëÿøèð, àíàñû òÿúèëè éàðäûì ÷àüûðìàëû
îëóð. Ãûðõ äÿðÿúÿ ãûçäûðìàíûí è÷èíäÿ: - «Ìÿí çèáèë éûüìûðàì,
çèáèë éûüìûðàì» - äåéÿí Îðõàí ñîéóãëàéûð. Àòàñû Õàíáàáà èñÿ
ùàëñûç âÿçèééÿòäÿ «àõ òÿçÿ çèáèë, òÿçÿ çèáèë» - äåéèð.
«Òÿçÿ çèáèë» ùåêàéÿñèíäÿ àòàíûí îüóëà ãàðøû åòäèéè ùàãñûçëûãëàð îõóúóäà Õàíáàáàéà ãàðøû íèôðÿò ùèññè éàðàäûð. Õàíáàáàíûí áèð àòà êèìè ñÿùâè îíäàäûð êè, î îüëóíóí ãÿëáèíè ìöÿëëèìèíèí, éàøûäëàðûíûí éàíûíäà ãûðìûðäû. Îðõàíûí «úàíûí»äà äà
àç éîõäóð. Éàõøû îõóìàäûüû ö÷öí Îðõàí ìÿêòÿáèí 8-úè ñèíôèíäÿí ÷ûõûá, ïåøÿ ìÿêòÿáèíÿ êå÷èá. Áóðàäà äà ìöõòÿëèô áÿùàíÿëÿð ýÿòèðèð. Ìöÿëëèìèíè, ñèíèô éîëäàøëàðûíû ýþðÿíäÿ òÿùñèë
àëìàã ùèññè îíäà áàø ãàëäûðûð. Òÿçÿ çèáèë åøãèíÿ äöøÿí àòà
îüëóíóí öðÿéèíÿ ùå÷ âàõò ñàüàëìàéàúàã éàðà âóðóð. Õàëã øàèðè Ãàáèëèí ÿí ÷îõ ñåâäèéè íÿñð íöìóíÿñè îëàí «Òÿçÿ çèáèë»
ùåêàéÿñè ö÷öí ðÿùìÿòëèê éàðû ýåð÷ÿê, éàðû çàðàôàò äåéèðìèø
êèìè, áó ÿñÿð Íîáåë ìöêàôàòûíà ëàéèãäèð.
«Àêòéîðóí äÿôíè» ùåêàéÿñèíè ùÿéÿúàíñûç îõóìàã îëìóð.
Ìöÿëëèô ÿñÿðèí ìÿçìóíóíó ðåàë ùÿéàòäàí ýþòöðöá. Äÿôí ìÿðàñèìè îëñà äà, èêè äîñò àðàñûíäàêû àíëàøûëìàçëûã ãÿùãÿùÿëè
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ýöëöøÿ ñÿáÿá îëóð. Ýþç éàøëàðû è÷èíäÿ ýöëöøÿ. Ùèññ îëóíóð êè,
Ìèðçÿ Úÿëèë ðóùóíäà éàçûëìûø áèð ÿñÿðäèð. Öìóìèééÿòëÿ àòàëàð äåéèð êè, õåéðëÿ øÿð ãàðäàøäûð. Ùåêàéÿäÿêè îáðàçëàð ìÿãàìûíäà îëìàéàí ùÿðÿêÿòëÿðèíÿ ýþðÿ ñîíäà ïåøìàí÷ûëûã ÷ÿêèðëÿð, þçëÿðèíè áàüûøëàéà áèëìèðëÿð. Àòàëàð äåìèøêÿí ñîíóíúó
ïåøìàí÷ûëûã ôàéäà âåðìÿç.
Éóìîðèñòèê ùåêàéÿ òðàýèêîìèê ñÿïêèäÿ ãÿëÿìÿ àëûíûá.
ßñÿðäÿêè ùàäèñÿëÿðèí ëåéòìîòèâè, ñöæåòè èíñàíû ãÿìëÿíäèðñÿ äÿ
òÿáèè øÿêèëäÿ éàðàíàí êîìèê âÿçèééÿò îõóúóäà ýöëöø äîüóðóð.
Ìöÿëëèôèí ýöúö îíäàäûð êè, îõóúóíó ùÿì êþâðÿëäèð, ùÿì
ýöëäöðöð âÿ îõóúó îáðàçëàðûí ñîíäàêû ïåøìàí÷ûëûüûíà øÿðèê
åäèð. ßñÿð î ãÿäÿð ðåàë áîéàëàðëà ãÿëÿìÿ àëûíûá êè, îõóúó
þçöíö ùàäèñÿëÿðèí èøòèðàê÷ûñû ùåñàá åäèð. Ùåêàéÿíè ìöòàëèÿ
åäÿðêÿí ñàíûðñàí êè, ÿñÿðäÿêè ùàäèñÿëÿð åëÿ áèë ñÿíèí áàøûíà
ýÿëèá, ñÿí îðàäà èøòèðàê åëÿìèñÿí. Öìóìèééÿòëÿ, ÿñÿð òðàýèêîìèê ñÿïêèäÿ éàçûëìûø ùåêàéÿ îëàðàã áÿäèè úÿùÿòäÿí
ìöêÿììÿë áèð íÿñð íöìóíÿñèäèð.
Â.ßùìÿäèí «Ãóëàãñûç» ùåêàéÿñèíäÿêè ùàäèñÿëÿð òöðêåðìÿíè àëàéûíäà úÿðÿéàí åäèð. ßñÿð òîðïàãëàðûìûçû, äîüìà
Ãàðàáàüû èøüàë åòìèø åðìÿíè äàøíàêëàðûíà ãàðøû ìöÿëëèô ìþâãåéèíäÿí äîüàí íèôðÿòè ÿêñ åòäèðèð. Áó ùåêàéÿäÿ äÿ òðàýèêàìûçûí ðóùó öñòöíëöê òÿøêèë åäèð. «Òàéãóëàã áèðúÿ áÿéÿì Àíäðîíèêäè. Òöðêëÿð î ãÿäÿð åðìÿíè ãóëàãëàéûáëàð êè…» äåéÿí
íàçèð ñþçàëòû äÿðèí ôèêèðëÿðèíè þç îõóúóñó èëÿ áþëöøöð. Ìöÿëëèôèí áèð òöðêúö êèìè Àíäðîíèêëÿðÿ íèôðÿòè þç áÿäèè
òÿúÿññöìöíö òàïìûøäûð.
Áàéàòû-íÿãøèúàùàí
Õàëã éàðàäûúûëûüû ðóùóíäà, ìèëëè òÿùêèéÿ èëÿ éàçûëìûø áó
ùåêàéÿäÿ áèð äàùà ìóñèãè ñÿíÿòèíèí èëàùèëèéè ãàðøûñûíäà øàùäà
áÿðàáÿð áèç äÿ áàø ÿéèðèê.
Ìóñèãè ñÿíÿòèìèçèí åúàç÷àðëûüû, ìöãÿääÿñëèéè Â. ßùìÿä
ãÿëÿìèíäÿ ÷îõ òÿñèðëè àëûíìûøäûð. Áó ùåêàéÿíèí áàøãàëàðûíäàí
ôÿðãè îíäàäûð êè, ùåêàéÿäÿ ìöÿëëèô ìóñèãè ñÿíÿòèìèçÿ, ìèëëè
ìóñèãè ãàéíàãëàðûíà òîõóíóð, îíóí ýöúö ãàðøûñûíäà ïàäøàùûí
áåëÿ áàø ÿéèá ñÿúäÿ åòìÿñè ñÿùíÿñè îõóúóëàðû äÿðèí äöøöíúÿëÿðÿ ãÿðã åäèð.
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Áèð äÿôÿ éöêñÿëÿí áàéðàã, áèð äàùà åíìÿç
(íèêáèí ôèíàëëû ôÿúè ìÿçùÿêÿ)
Â. ßùìÿä áó ìÿçùÿêÿíè éàçìàãëà ñàíêè íÿñðèìèçÿ éåíèëèê ýÿòèðèá. Íèêáèí ôèíàëëû ôÿúè ìÿçùÿêÿ îëàí, «Áèð äÿôÿ
éöêñÿëÿí áàéðàã, áèð äàùà åíìÿç» - ñàíêè áèð îéàíûøäûð. Åëÿ
áèð îéàíûø êè, áó èíñàí ÿãèäÿñèíèí þç ìÿñëÿê âÿ ìÿãñÿäèíè
òàïìàñûíäà éàðäûì÷ûäûð. Ùåêàéÿ èëÿ äÿðèíäÿí òàíûø îëñàíûç
þçöíöç áóíóí ðåàë øàùèäè îëàðñûíûç.
Ìèëëè Ìÿúëèñ
Áó ùåêàéÿäÿ èñÿ íàñèð ãÿëÿìèíè ñÿðòëÿøäèðèð âÿ ùàäèñÿëÿðè
þçöíÿìÿõñóñ áèð òÿðçäÿ þç îõóúó àóäèòîðèéàñûíà ÷àòäûðûð. Ùåêàéÿ ùàäèñÿëÿðèí äîëüóí òÿñâèðè èëÿ ôÿðãëÿíèð.
Äöíéàíûí õîøáÿõòè ìÿíÿì äöíéàäà
Ùÿðÿ áèð úöð éàøàéûð þç ùÿéàòûíû. Ùÿéàò èíñàíà áÿõø îëóíàí ÿí øèðèí, ÿí ýþçÿë íåìÿòäèð. Êèìè õîøáÿõò îëóð, êèìè
áÿäáÿõò. Áÿçèñè áÿäáÿõò îëñà äà àüûëäàí êÿìëèéè îíà õîøáÿõòëèê òÿëãèí åäèð. Î, áó äöíéàäà ãàðà ýöíöíö äóéìóð, áó
ñÿàäÿòäÿí ïÿðâàçëàíûð, ðóùëàíûð, õàðóãÿëÿð éàðàäûð âÿ íÿùàéÿò, î äà ùàãã þëöìëÿ éåêóíëàøàíäà þçöíö íÿéÿ ýþðÿñÿ õîøáÿõò ñàíñà, áó äàùà ýþçÿëäèð. Èäåéàñûíû ñàäàëàäûãëàðûì òÿøêèë
åäÿí ùåêàéÿ, ìÿùç èíñàíäà õîøáÿõòëèê ùàãäà íèñáè ôèêèðëÿðè
ëàáöòëÿøäèðèð.
Äóçñóçëóã
(ùåêàéÿ)
Âöãàð ßùìÿäèí «Ãàðàáàü éóõóñó âÿ éàõóä éóõóäà
ãÿëÿáÿ» ðîìàíûíûí ðåäàêòîðó âÿ þí ñþçöíöí ìöÿëëèôè êèìè
(Ìöøôèã Úàáèðîüëó) ìÿíÿ àéäûí îëäó êè, «Äóçñóçëóã»
ùåêàéÿñèíäÿêè ÿñàñ ãÿùðÿìàí ìöÿëëèôèí àíàñûíûí ïðîòîòèïèäèð.
Â. ßùìÿä ùåêàéÿíè ýåíèø ôîðìàäà áóðàéà äà äàõèë åòìèø âÿ
îáðàçû ðåàëëûüà óéüóí îëàðàã àíàñûíûí àäû èëÿ âåðìèøäèð.
16 éàøëû Ùÿëèìÿ áàçàðäà äóç ñàòìàãëà úþðÿêïóëó ãàçàíàð,
àèëÿñèíè äîëàíäûðàðäû.Áèð ýöí Ùÿëèìÿ àäÿòè öçðÿ áàçàðäà äóç
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ñàòûðäû.Àíúàã ãÿòè àëâåðè îëìàìûøäû. Éåíèúÿ äóç êèñÿñèíè ãîëòóüóíà âóðóá åâÿ ãàéûòìàã èñòÿéèðäè êè, ÿëè ÿñàëû ýöúëÿ
éåðèéÿí ãîúà êèøè îíà éàõûíëàøûá áèð îâóú äóç èñòÿéèð. Ö÷
îüëó äàâàäà îëàí êèøèíèí ïóëó àç îëäóüíäàí áèð îâóú äóçà
åéòèéàúè âàðäû. Ùÿëèìÿ ãîúà êèøèíèí ùàëûíà àúûäû,îíó àòàñûíà
îõøàòäû. Êèøèéÿ áöòþâ áèð êèñÿ äóç âåðäè, ïóë äà àëìàäû, åâëÿðèíÿ ãÿäÿð äÿ þòöðäö. Áàçàðà ãàéûäàíäà àðòûã ýåú èäè.
Ñîíóíúó êóêóøêà äà ýåòìèøäè. Ìÿúáóð ãàëûá 12 êì éîëó
ïèéàäà ýåäèð, éîëäà èòëÿðëÿ ðàñòëàøûð, ãîðõóð. Áèð òÿùÿð åâÿ
÷àòûð. Åâÿ ãàéûäàíäà àíàñû àðòû éàòìûøäû. Àòàñû Êÿðáÿëàéè
ßçèì èñÿ ãûçûíû ýþçëÿéèðäè. Àòà ãûçûíäàí íèéÿ ýåú ýÿëäèéèíèí
ñÿáÿáèíè ñîðóøäó. Ùÿëèìÿ ùÿð øåéè àòàñûíà äàíûøäû.Òåç
ìÿòáÿõÿ êå÷äè, ãàçíäà èêè-ö÷ äÿíÿ äöéö ãàëìûøäû.Ùèññ
îëóíóðäó êè, åâäÿ øîðáà áèøèðèëìèøäè.Àòàñû ìÿéóñ ùàëäà îíóí
ïàéûíûí àú ãîíøóéà âåðäèéèíè ñþéëÿäè.
Ãûçúûüàç àú-ñóñóç éàòäû. Ñÿùÿðè ñè ýöí áàçàðäà àëâåðè éàõøû
ýåòäè. Àòàñûíûí õàèøè èøäÿí ñîíðà áèáèñèýèëÿ ýåòäè. Âàðëû áèð
êèøèíèí àðâàäû èäè áèáèñè. Áèáè äèëöúö Ùÿëèìÿíè éåìÿéÿ äÿâÿò
åòäè. Ùÿëèìÿ èñÿ éàëàíäàí òîõ îëäóüóíó ñþéëÿäè. Ñîíðà àèëÿ
ãîíàãëûüà ýåòäè, Ùÿëèìÿíè þçëÿðèíÿ ñûüûøäûðìàéûá ãîíàãëûüà
àïàðìàäûëàð. Àú-ñóñóç åâäÿ òÿê ãàëäû Ùÿëèìÿ. Èêè ñààòäàí
ñîíðà ãîíàãëûãäàí ãàéûòäûëàð. Ùÿëèìÿ àúûíäàí ùàëáàùàë
îëìóøäó. Ìÿúáóð îëóá ìÿùÿúúÿðèí ãûðàüûíäàêû ãóðó ÷þðÿéè
üþòöðöá ÷àðïàéûñûíà óçàíäû âÿ õûðò-õûðò éåìÿéÿ áàøëàäû. Õûðòõûðò ñÿñè áöòöí îòàãëàðà éàéûëìûøäû. Ááèñèýèë èñÿ åâäÿ ñè÷àíûí
îëäóüóíó çÿí åäèá ñÿñ-êöé ãàëäûðìûøäûëàð.
Âöãàð ßùìÿä áó ùåêàéÿäÿ èêè àèëÿíèí ìöãàéèñÿëè òÿùëèëèíè
âåðèð. Áèð àèëÿ êàñûá, î áèðèñè èñÿ âàðëè.ßëè à÷ûã êàñûá âÿ ñèìèú.
Áó ùåêàéÿ ýöíöìöçöí ðåàë ùàäûñÿëÿðûíûí áÿäèè äèëëÿ òÿñâèðèäèð. Áó éàøàíòûëàð ìöÿëëèô òÿðÿôèíäÿí îëäóüó êèìè ãÿëÿìÿ
àëûíìûø, áèð áèðèíÿ äîüìà îëàí, àíúàã èñäÿð òÿáèÿò, èñäÿðñÿ äÿ
éàøàéûø òÿðçè öçðÿ ôÿðãëÿíÿí àèëÿëÿðäÿêè ôÿðã-êàñûá ãÿëáèíèí
ýåíèøëèéè, ñîí òèêÿñèíè èìêàíñûçëàðëà áþëìÿñè, âàðëûíûí èñÿ êàñûáà, ùÿòòäà ãîùóìóíà éóõàðûäàí àøàüû áàõìàñû, áèð äèëèì
÷þðÿéèíÿ áåëÿ ãûéìàìàñû Â.ßùìÿä ãÿëÿìèíäÿ ôàúèÿ øÿêèëèíäÿ îõóúóëàðûíà òÿãäèì îëóíóð.
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Ýöðúöñòàíäà éàøàéàí ùÿìâÿòÿíëÿðèìèçèí ìöñòÿãèë èúòèìàèñèéàñè ìÿòáó îðãàíû, «Ãåéðÿò» ãÿçåòèíèí 13 àâãóñò 1994-úö èë
òàðèõëè íþìðÿñèíäÿ «Äóçñóçëóã» ùåêàéÿñèíèí òÿùëèëè îõóúóëàðà
÷àòäûðûëìûøäûð.
Â.ßùìÿäèí þç ìÿùÿëëÿñèíÿ, ÿñêè ýöíëÿðèíÿ ùÿñèð åòäèéè
“ßñêè ìÿùÿëëÿëÿð” ïîåìàñûíäà øàèðèí ÿñêè ýöíëÿðèíèí ìÿùÿëëÿñè áèð êèíî ëåíòè êèìè îõóúóíóí ýþçëÿðè þíöíäÿ úàíëàíûð.
Â.ßùìÿä Âÿòÿíè Àçÿðáàéúàíûí ìÿùç îíóí ö÷öí ùÿìèí ìÿùÿëëÿäÿí áàøëàíäûüûí ñþéëÿéèð. Åíñèç áèð êö÷ÿäÿ, äàð áèð äàëàí
îëàí ìÿùÿëëÿäÿ àüáèð÷ÿê àüñàããàë ñþçöíöí àëè áèð ãàíóí îëäóüóíó, éåðëè÷èëèê, ìÿùëÿ÷èëèéèí îëìàäûüû, áþéöéöí, êè÷èéèí
þç éåðèíè áèëìÿñè ïîåòèê áèð ôîðìàäà éàçûëûá. Êþùíÿ ìÿùÿëëÿäÿêè áèðëèê, êö÷ÿëÿðèí äàðûñãàë îëìàñûíà áàõìàéàðàã ãîíøóíóí ãîíøóéà ùÿìäÿìëèéè âÿ ñ. êèìè ìöñáÿò êåéôèééÿòëÿð
ìÿùÿëëÿíèí òÿìèçëèéè ùàãäà áèçäÿ òàì òÿÿññöðàò éàðàäûð.
Vüqar Əhmədin “Qarabağ yuxusu”
Aşağıda Müşfiq Cabiroğlunun Vüqar Əhmədin romanında
yazdığı “Ön söz”ü (11, 3-15) veririk:
“Filologiya elmləri doktoru, professor Vüqar Əhməd sayca
29-cu kitabına olduqca maraqlı bir ad verib: “Qarabağ yuxusu
və yaxud yuxuda qələbə” (avtobioqrafik roman).Onu qeyd
etmək vacibdir ki, tanınmış alim ilk dəfə olaraq yazıçı qismində yeni romanı ilə oxucuların görüşünə gəlib. Ümumiyyətlə
Vüqar Əhməd ədəbiyyat aləmində tənqidçi-ədəbiyyatşünas,
şair, jurnalist, musiqi tədqiqatçısı kimi şöhrət qazanıb. Birdənbirə onu iri həcmli roman yazmağa hamımızın ağrısı-acısıQarabağ dərdi oldu. Əsər avtobioqrafik ruh daşısa belə, Vüqar
Əhmədin yolu Qarabağa doğrudur.
Müəllif əsərə “Bismilləhir-Rəhmənir Rəhim” kəlmələriylə
başlayır. Yəni Rəhman və Rəhimli olan Allahın adıyla.
Bildiyimiz kimi, Rəhman sözü dilimizdə bağışlayan mənasını
əks etdirir. Bu baxımdan bizim fikrimizcə müəllifin əməlisaleh, mərhəmətli olması, yüksək keyfiyyətlərə xoş xasiyyət
kimi xarakteri duyulur. Əslində Vüqar Əhməd “bağışlayan”
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deməklə təkcə özünə yox, bütün insanlara üz tutur:
“Ey yer üzünün əşrəfi sayılan insan. Heç vaxt həddini aşma,
əyri yollarla yaşama, paxıllıq hissini ürəyindən çıxart. Halalla
haramı ayırd etməyi bacar. Bir sözlə, insan kimi yaşa,
insanlığın fövqündə dayan”. Bax, biz məhz Vüqar Əhmədə
mən insanlığın fövqündə dayanan ali, nəcib, əsl ziyalı, təkrarsız
insan qiymətini verərdim. İnsanlığın isə nə tərifi, nə də resepti
var. İnsan insan olmalıdır. Vüqar Əhməd kimi insan.
Bütövlükdə Vüqar Əhməd əsli-nəcabətli, soyu-kökü, olduqca zəngin şəcərəsi olan nəslin nümayəndəsidir. Onun babaları
Məşədi Soltan Əhməd, Kərbəlayı Əzim kimi əqidəli şəxslər
olmuşlar. Onların hər ikisi də müqəddəs yerləri ziyarət etmiş,
imanlı insanlar olaraq xalqın hörmətini qazanmışlar. Məşədi
Sultanın kiçik qardaşı Əhməd Bilal teatr sahəsində fitri istedada, zəngin dünyagörüşə, yüksək səviyyədə bacarığa qadir
incəsənət və mədəniyyət xadimi olmuşdur. Əhməd Bilal “Türk
işçi teatrı”-nın direktoru və baş rejissoru işləmiş, əməkdar artsit
fəxri adına layiq görülmüşdür. Əhməd Bilal “panturkist”, “panislamist”, “millətçi” və “xalq düşməni” damğası ilə heç bir
günahı olmadan güllələnib.
Vüqar Əhməd 1880-ci ildə Tağıyev adına teatrda Əhmədə
Bilalın “Namus” adlı faciə dramını ön plana çəkir. Tamaşada
iki gəncin acı taleyinin dəhşətli sonluqla bitməsini Vüqar
Əhməd yüksək bədii çalarlarla, oxunaqlı dildə açıb göstərir.
Tamaşanın olduqca böyük uğur qazanması ilə heç cür
razılaşmayan, vaxtilə
Stepan Şaumyanın çuğulu olmuş Qafqaz İslam ordusu
Bakıya gələr-gəlməz Həştərxana qaçan, 1920-ci ilin apreklində
11-ci Qırmızı Orduyla birgə Bakıya gələn, neçə-neçə günahsız
insan qətlində iştirak edən Qulu Qulamlı “səxavət” göstərərək
“Namus” əsəri haqqında qəzetlərin birində iftira, böhtan dolu
məqalə dərc etdirərək yazır:
“Əhməd Bilalın Tağıyev teatrında yeni tamaşaya qoyulmuş
“Namus” pyesi insanpərvərlik duyğularının bədii əksi baxımından tük ürpəşdirir. Əhməd Bilalın bu əsərində tənqid və
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inkar mücərrəd mövqedən aparılmır, ümumiyyətlə mənfiliyə,
yamanlığa, şərə qarşı mövqeyindən aparılmır. Burda ictimai
cizgilər, dərin və mənalı xarakterlər, problemlər və ümumiyyətlə dramatizm yoxdur. Əhməd Bilal keçmişdən qalma
çürüntü və yaprıntıları meydana ataraq, guya milli dəyərləri ön
plana çəkib, yırtıcı atanın öz qumarbaz oğlunu öldürməsi
səhnəsi ilə, qaranlıq quyunun dibindəki zülmətdən kor olan və
havasızlıqdan boğulan insanlara işıq gətirən Şura hökumətinə
meydan oxuyur. Əhməd Bilalın vəhşilik və əxlaqsızlıq nümayiş
etdirən bu əsəri sağlam və təbii Sovet həyatı qarşısında çox
sönük və dəyərsiz görünür”.
Qəzeti köşkdən alan Bilal hiss edir ki, Qulu onu haqsızlıqlara qərq edib. Məqaləni oxuyan Əhməd Bilal işin nə
yerdə olduğunu, onu nə gözlədiyini başa düşür. Həyat yoldaşı
Leyla xanıma üz tutaraq deyir: “Deyəsən mənim də kitabım
bağlandı Leyla”. Belə də olur. Əhməd Bilal kimi əsl istedadın
başından basmağı, mənəvi təzyiqlərə sürükləmək, belə insanları gözü götürməmək, bir sözlə məhv etmək bu cür üzdəniraqların həyat amalı olmuşdur. Beləcə Əhməd Bilala “pantürkist”,
“”panislamist, “millətçi”, “xalq düşməni” damğası vurub qətlə
yetirdilər.
Bu hissəni yazıb keçirik o biri fəsilə. Yenə də Vüqar Əhməd
Abşeron yarımadasından, anası, mənim həyatımda (Müşfiq
Cabiroğlu) dərin izlər buraxmış Almaxanım xalanın doğulduğu
Binəqədi qəsəbəsinin qədim tarixi olmasından söhbət açır. Bu
məqamda xalqımızın dilində əzbərə dönmüş Vüqar Əhmədin
sözlərinə dəyərli bəstəkarımız Elçin İmanovun musiqisində və
Eyyub Yaqubovun təkrarsız ifasında “Abşeronum mənim”
mahnısından misralar yadımıza düşür:
Qızıl qumu dava-dərman,
Burda bitir al zəfəran.
Ana vətən Azərbaycan,
Abşeronum mənim.
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İnsanlığın əzəlisən,
Azərbaycan gözəlisən.
Sən Vahidin qəzəlisən,
Abşeronum mənim.
Göy Xəzərin beşiyisən,
Mədəniyyət keşiyisən,
Muğam, sənət beşiyisən
Abşeronum mənim.
Bəli, Abşeron müəllifin yaradıcılığında bir leytmotiv olaraq
həyat amalı, ürək çırpıntılarıdır. Axı, yazıçı milyon illər yaşı
olan Abşeron torpağında ilk addımlarını atıb. Gecələr Xəzər
dənizinin sahilində ulduzlara baxmaqdan zövq alıb. Tək-tənha
öz-özünə düşünüb, daşınıb. Yeni-yeni şeirlərini, ədəbi və elmi
məqalələrini məhz mavi gözlü Xəzərin qoynunda yazıbyaradıb. Bir sözlə, Abşeron Vüqar Əhmədin məhəbbəti, eşqi,
çırağıdır, döyünən ürəyidir.
Müəllifin babası binəqədili Kərbəlayı Əzim kişidən söhbət
açmaq istəyirik. Kərbəlayinin qızı on bir yaşlı Almaxanım beşaltı qızcığazla “”gizlənpaç” oynayırmışlar. Bu vaxt Almaxanıma yaxın məsafədə dayanan qara maşından iki nəfər mesin
gödəkçəli adamların düşdüyünü görür. Tez gizləndiyi tut
ağacından düşərək evlərinə tərəf qaçmağa başlayır. Atası
Kərbəlayı Əzim namaz qılırmış. O taxçada qoyulmuş müqəddəs Qurani-Kərimi götürüb bağrına basır. Pəncərədən həyətə
tullanır. Bu dəm Kərbəlayı namazı bitirir. Artıq qızı
qayıdırmış.
Kərbəlayı həyəcanla soruşur:
– Nə olub, qızım?
Almaxanım pəncərədən içəri girib barmağı ilə yuxarını
göstərdi:
– Quranı ehtyatla gizlətdim, ata. İki nəfər adam qara maşından düşdü. Mənə elə gəlir ki, onlar səni axtarırlar. Kərbəlayı
təəccüblə çiyinlərini qaldırdı:
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– Məni? Mən onların nəyinə lazımam?

Almaxanım yenə taxçaya tərəf getdi və canamazı götürüb
qoynunda gizlətdi:
– Namaz qılanları, Quran oxuyanları, Kərbəlada, Məkkədə
olanları, hamısını tuturlar. Sən namaz qılırsan, Quran oxuyursan, özün də Kərbəlada olmusan.
Nəhayət, küçə qapısı döyülür. Kərbəlayı qapını açanda
görür ki, qarşısında iki nəfər NKVD məmuru dayanıb.
Məmurun birinin adı Boris, digərinin adı isə Çingiz idi. Çingiz
Kərbəlayinin əynindəki geyimini nəzərdən keçirir. Kərbəlayı
onlara deyir ki, 1916-cı ildə Kərbəlannı ziyarət etmişəm, özüm
də kommunistəm. Cibindən partbiletini çıxarıb onlara göstərir.
Hər iki məmur icazə almadan evə daxil olurlar. Hər iki otağı
axtarmağa başlayırlar. Heç nə tapa bilməyəndə qanları yaman
qaralır. Kor-peşman vəziyyətdə Kərbəlayiyə üz tutaraq:
– Bizə çatan məlumata görə, sən namaz və Quran
oxuyursan. Kərbəlayı dodağını büzdü:
– Mən Quran oxuya bilmirəm, oğlum. Heç mollaxana təhsili
də görməmişəm. Bir də ki, Quran oxumaqdan ötrü kitab
lazımdır. Əgər kitab yoxdursa onu necə oxumaq olar?
Çingiz Borisə baxıb üzünü Kərbəlayiyə çevirdi:
– Mən bilən yoldaş Bağırov sənin ifşa olunmağın üçün sənə
bizdən daha mənalı və sanballı suallar verəcək. Səni onun
hüzuruna aparmağa gəlmişik, qoca. Onlar Kərbəlayini qara
maşına otuzdurub birbaş Bağırovun yanına aparırlar.
Maşında yol gedərkən Kərbəlayinin qıçları titrəyirdi. O
eşitmişdi ki, Mircəfər Bağırov ürəyi istəyən adamları elə
kabinetindəcə güllələyir.
Mən bu fəsildə Mir Cəfər Bağırovla Kərbəlayinin görüşü
səhnəsini əsərin ən maraqlı, ən oxunaqlı hissəsi kimi dəyərləndirirəm. Bu məqamları mütaliə etdikcə belə qənaətə gəlirsən
ki, Allahdan başqa heç nə insanı qoruya bilməz.
Hər bir insan həqiqəti deməlidir. Allah insanın üstündə
olanda Kərbəlayı Əzim kimi şəxslər hifz olunur. Şair yaxşı
deyib: “Həqiqəti deyən adam güclü olar”. Mən bu hissəni
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əlbəttə müəllifdən icazə alıb bütünlüklə ön sözə daxil etməyə
qərara aldım.
“Kərbəlayinin qıçları titrəyirdi. O ölümdən qorxmurdu, lakin onun evdə kiçik yaşlı qızları vardı, əgər onu həbs
etsəydilər, onların aqibəti necə olacaqdı? Hələ həbs olunmaq
bir yana dursun, Kərbəlayi eşitmişdi ki, Mircəfər Bağırov ürəyi
istəyəndə adamları elə kabinetində güllələyib öldürür.
Kərbəlayi Mircəfər Bağırov haqqında hələ Azərbaycanda
Şura hökuməti qurulmamışdan, daşnak-bolşevik hərbi
birləşmələri Azərbaycan xalqını qanına qətlyam elədiyi vaxt
eşitmişdi. 1918-ci ildə daşnak ordusu Quba əhalisini hələ
tarixdə görünməmiş bir vəhşiliklə qətlə yetirən zaman Mircəfər
Bağırov silaha sarılaraq daşnak ordusuna qarşı savaşan ləzgi
dəstəsinə başçılıq etmiş və Qafqaz İslam ordusu Qubaya, müsəlman əhalini xilas etməyə gələnə qədər dəfələrlə daşnaklarla
ölüm-dirim savaşına girmiş, yüzlərlə insanı sıyqırımdan xilas
etmişdi. Kərbəlayi savadsız adam idi, yəni dünyəvi elmləri
tədris edən məktəbdə oxumamışdı, lakin Cavid, Cavad, Müşfiq
kimi sənətkarların həbs olunmasından xəbəri vardı və bunu da
eşitmişdi ki, “Mərdimazarlar və haramzadalar cəmiyyəti”nin
üzvüləri Mircəfər Bağırovdan bu şairlərin həbsini, ölüm
cəzasına məhkum olunmasını tələb eləyirlər. Mircəfər Bağırov
da “Mərdimazarlar və haramzadalar cəmiyyəti”nin üzvülərinin
tələblərini yerinə yetirməyəcəyi halda onların Stalin yoldaşa
şikayət eləyəcəyindən ehtiyat etdiyi üçün Cavid, Müşfiq, Cavad kimi dahi şairlərin həbsinə fərman verməyə məcbur
olmuşdur.
Kərbəlayi Mircəfər Bağırovun kabinetinə girən kimi bütün
təlaşı keçib getdi. Sanki Allahın rəhmət mələkləri ona bildirdilər ki, daha qorxmağa bir əsas yoxdu, sən burdan sağ-salamat
gedəcəksən. Kərbəlayi ilk dəfə idi Mircəfər Bağırovu canlı olaraq görürdü. O, orta boylu, bir qədər arıq ağbəniz bir adam idi.
Gözünə, gözü zəif görən adamların taxdığı eynəkdən taxmışdı.
İlk baxışdan Kərbəlayiyə elə gəldi ki, Mircəfər Bağırovun
gözləri heç bir şey ifadə eləmir. Lakin bir qədər keçəndən sonra
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o bu gözlərin dərinliklərində çox sirlər gizləndiyini hiss elədi.
Mircəfər Bağırov Kərbəlayinin yaşıl rəngli araxçınına, nimdaş,
amma təmiz əndisələrinə, mürdü getmiş çarıqlarına baxdı:
– Əzim Əbdürrəhim oğlu..
Kərbəlayi yüngülcə başını tərpətdi:
– Elədir, yoldaş Bağırov..
Bağırov sol əliylə alt çənəsini qaşıdı:
– Vaxtilə kəndxuda olmusan, indi də kənd sovetinin
sədrisən?!
Kərbəlayi yenə başını tərpətdi:
– Elədir, yoldaş Bağırov..
– Özün də kommunistsən?!
– Elədir, yoldaş Bağırov..
– Nə vaxtdan partiyanın üzvüsən?
– On ildən yuxarıdır..
Kərbəlayi pencəyinin cibindən partbiletini çıxarıb Bağırova
göstərdi. Bağırov gözücü partbiletə baxdı:
– Amma Kərbəla ziyarətində olmusan?!
Kərbəlayi saat yarım bundan qabaq NKVD məmurlarına
dediyini indi də təkrar eləməyə məcbur oldu:
Mən 1916-cı ildə Kərbəla ziyarətinə getmişəm yoldaş
Bağırov.
Bağırov əllərini pencəyinin altından geydiyi jiletin cibinə
qoyub bir qədər kabinetin içində var-gəl etdi:
– Görürəm yalan danışmırsan.
Bağırov Kərbəlayinin iki addımlığında dayandı:
– Mənə bunu da düzünü de, Əzim kişi, Allaha inanırsan?
Kərbəlayini soyuq tər basdı, indi onun ruhunda zaman elə
sürətlə cərəyan edirdi ki, heç bir ölçüyə sığmırdı, onun alnından puçur-puçur tər axırdı. O pis-yaxşı, bu boyda məmləkətin
rəhbərini aldada bilməzdi. Hə desəydi, Bağırov onu elə
kabinetdəcə güllələyə bilərdi. Bu yaşa çatana qədər həmişə Uca
Yaradanın qarşısında alnı açıq, üzü ağ olan Kərbəlayi “Hər
şeydən öncə Allahdır”-deyə düşünüb polad iradəsinə dayanaraq
cəsarətlə dilləndi:
256

Âöãàð ßùìÿäèí éàðàäûúûëûã éîëó

– İnanıram, yoldaş Bağırov, özü də çox inanıram.

Bağırovun gözlərinin dərinliklərində “Bu oldu əsl kişi
söhbəti” ifadəsi hiss olundu, lakin o sanki rejissor, aktyor, teatr
nəzəriyyəçisi və mütəxəssisi Stanislavskinin “Göstərmə” prinsipi ilə rol aparan bir aktyor kimi qəribə bir jest alıb rola girdi:
-Şura hökuməti bütün dinlərə qarşı mübarizə aparır, o
cümlədən İslam dininə. Artıq məscidləri bağlamışıq, ibadətgahları sökmüşük, ziyarətgahları dağıtmışıq, xanəgahları yerləyeksan eləmişik. Tezliklə qəbirstanlıqlardakı İslam dininin
nişanəsi olan başdaşılarını da yığışdıracağıq. Bir sözlə, İslamın
nə qədər mənzərəsi varsa, hamısını yox edəcəyik.
Bağırov bir qədər susdu, sonra yenə nitqinə davam elədi:
– Əzim kişi, axı neyçün indiyə qədər başa düşməmisiz ki,
insanlara qaranlıqdan və fanatizmdən başqa bir şey gətirməyən
din heç kəsə lazım deyil. Bu dünyada elmdən başqa elm yoxdu.
Bağırov yenə susdu. Onun nitqi bitmişdi, daha doğrusu daha
deməyə sözü yox idi.. Bağırov bir qədər susandan sonra düz
Kərbəlayinin gözünün içinə baxdı:
– Əzim kişi, bilirsən səni kim satıb?
Kərbəlayi bu sözdən diksindi, onun baxışlarının ifadəsi
dəyişdi. İndiyə qədər kimsəyə pisliyi keçməyən, bir insanın
qəlbini belə qırmayan kəramət sahibini kim sata bilərdi?
Kərbəlayinin gözləri sualla dolmuşdu. Bağırov üzünü bir qədər
yana tutub köksünü ötürdü və Kərbəlayini satan iki nəfər
adamın adını çəkdi, sonra sözünə belə xitam verdi:
– Ehtiyatlı ol, Kərbəlayi. Gedə bilərsən, amma daha kənd
sovetinin sədri işləməyin mümkün deyil.
Kərbəlayinin gözlərində Bağırova təşəkkütrlə yanaşı Uca
Yaradana intəhasız həmd və sənalar ifadə olunurdu. O Allahın
intəhasız inayəti, mərhəməti və rəhmanlığı ilə yırtıcı bir
canavarın dişindən qurtulmuşdu.
Kərbəlayi Binəqədiyə qayıdarkən heç bir nəqliyyat tapmadığı üçün yolda papiros çəkə-çəkə, dincələ-dincələ düz altı
saata döndü. O evinə çatarkən artıq şər qarışmaq üzrə idi..
Qapını açıb içəri girərkən səhərdən dilinə nə çörək, nə su
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vurmayan Almaxanım ağlaya-ağlaya ona sığındı:
-Mən elə bildim bir də səni görməyəcəyəm, ata.
Kərbəlayi çox kövrəlmişdi. Körpə ikən dörd oğul itirən ata,
bu qeyrət, namus mücəssəməsi olan qızcığazın ona oğul əvəzi
olacağını bütün varlığı ilə hiss eləyirdi.
Bu əhvalatdan bir müddət sonra Kərbəlayini satan iki nəfər
adamın hər ikisinin evləri yanıb külə döndü və tifaqları
dağıldı..”
Növbəti fəsillərdə yazıçı valideynlərindən, qardaş və
bacılarından söhbət açır. Onların keçdiyi ömür-gün yolundan
bəhs edir, həyat yollarına işıq salır. Atası Mahmud Mikayılın
1939-cu ildə hərbi xidmətə çağırılmasından, “Fin müharibəsi”nə göndərilməsindən, döyüşlərdə əsl qəhrəmanlıq göstərərək medallarla təltif edilməsindən və “starşina” rütbəsinə
yüksəlməsindən, başına gələn faciələrdən məlumat verir.
Mahmud Mikayıl iki müharibənin odundan, alovundan keçib,
mübarizədə sərt və əyilməz olub. Düşmənə qarşı amansız olub.
Onları məhv edə bilib. Göstərdiyi cəsurluğa görə o ordenlə
təltif edilir, həmçinin ona leytenant rütbəsi verilir və tağım
komandiri təyin edilir. Müharibənin qanlı-qadalı vaxtı idi. Hər
gün Mahmud Mikayıl ölümü gözünün qarşısına gətirirdi,
onunla üz-üzə dayanırdı, strateji əhəmiyyət kəsb edən məkan
uğrunda qızğın döyüş gedirdi. Bu nöqtə əldən verilsəydi
Mahmud Mikayılın komandiri olduğu tağıma baha başa
gələrdi. İş o yerə çatdı ki, sonda əlbəyaxa döyüş başladı.
Mahmud Mikayıl cəmi iki dəqiqə ərzində şeş faşisti qanına
qəltan etdi. Lakin düşmənin canlı qüvvəsi çox idi. Faşitlər
Mahmud Mikayılın əsgər yoldaşlarının hamısını öldürdülər. O
vəziyyətin həddən artıq ağır olduğunu görüb təkbaşına
savaşmalı oldu. Mahmud Mikayılın səyi və tükənməz enerjisi,
döyüş bacarığı nəticəsində həmin vacib nöqtəd üşmənə təhvil
verilmədi. Mahmud Mikayılı almanlar üç yerdən süngüləmişdilər. Möhkəm ağrılar ona əzab-əziyyət verirdi. Yaşayacağına inanmırdı, dizi üstə yerə oturdu. Başını arxaya dön258
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dərəndə, arxadan namərd gülləsinə tuş olduğunu gördü. Bu
bayaqdan səngərdə tülkü kimi gizlənən serjant Arşax Qazoryan
idi. Düz iki həftə komada qalan mübariz ruhlu döyüşçü, gözlərini açanda əvvəlcə harda olduğunu anlamadı. Ağ xalatlıları
görəndə başa düşdü ki, hospitaldadır. Həkimlər onu həyata
qaytara bilmişdilər. Özünə gələn Mahmud Mikayıl hərbi
hospitalın rəhbərliyinə onu arxadan güllə ilə qaralayan erməni
haqqında məlumat verdi. Hərbi prokurorluq onun axtarışına
başladı. Məlum oldu ki, Arsaq Qazoryan – Mahmud Mikayılı
arxadan vurduğu üçün faşistlərə satılıb. Sonuncu döyüşdə
göstərdiyi şücaətə, qəhrəmanlıqlara görə hərbi korpusun
rəhbərliyi onun sovet İttifaqı Qəhrəmanı adının verilməsi üçün
əlaqədar təşkilata təqdimat verdi. Amma Ali Baş Komandanlığın rəisi Marşal Baqramyan nəinki Mahmud Mikayılın
təqdimatını, eləcə də yüzlərlə həmvətənimizin sənədlərini
yeddi qapı arxasında gizlətdi. Hətta xəsarət edib yandırdı.
Beləcə Mahmud Mikayılın təqdimatı külə sovruldu. Səkkiz ay
hospitalda müalicə alan Mahmud Mikayıl 1946-cı ildə yaralı
vəziyyətdə, 25 orden-medalla doğma Bakıya qayıdır. 1947-ci
ildə isə Mahmud Mikayıl sevib-seçdiyi Almaxanlmla ailə
həyatı qurur. Onların 6 övladları - üç qız, üç oğlan uşaqları
dünyaya göz açır. Çeşmi, Əhməd, Afət, Zita, Mövsum, Vüqar.
Söz var deyirlər ki, ata-ana üçün övladlar hamısı əzizdi, şirindi.
Belə bir yazılmamış qanun var ki, evin son beşiyi daha istəkli
olur. Mən özüm də ailəmizin sonuncusu olduğumdan bunu
yaxşı bilirəm. Bir məsələ də var ki, axı valideynlərlə əsasən
axırıncı övlad yaşayır. Buna görə də onlar çox əzizlənir. Sonda
isə ərköyün böyüyürlər. Bunu Vüqarın timsalında qətiyyən
demək olmaz. Vüqar ailədə sevilsə də, xoşlansa da bunlardan
istifadə etmədi. Həyat öz yolunu tapdı. Vüqar hələ tələbəykən
artıq tanınmış insan idi. Onunla hesablaşırdılar. Günlərin bir
günü, dəqiq yadıma sala bilmirəm Vüqarla tanış olmaq mənə
də nəsib oldu. İndi o vaxtdan təxminən 30 ilə yaxın bir müddət
keçib. Sonra məlum oldu ki, Vüqarla biz atam tərəfdən həm də
259

Ðàñèì Íÿáèîüëó, Ìöøôèã Úàáèðîüëó

qohumuq. Olduqca az vaxtda hər ikimiz mehribanlaşdıq,
əlaqələrimiz yarandı. Hər gün demək olar ki, bir yerdə idik.
Ailəvi yaxınlığımız başladı. İsti münasibətlərimiz, təmənnasız
dostluğa döndü. 1988-ci ildə anam dünyasını dəyişəndən sonra
Vüqarın anası unudulmaz Almaxanım xala mənə həyan oldu.
Məni övladlarından ayırmırdı, diqqətini, qayğısını əsirgəməzdi.
Tez-tez məni evinə çağırırı, dadı hələ də damağımdan getməyən xörəklərə qonaq edərdi. Almaxanım xala həyata yalnız
yaxşılıq etmək üçün gəlmişdi. Üzündən nur yağırdı. Bir tikəsi
olsa belə insanlarla bölüşərdi. Vüqarın ailəsinin təklifi ilə mən
ailə həyatı qurdum. Vüqar mənim nigahımda şahidim oldu.
Toyumda Almaxanım xala ilə Vüqarın rəqs etmələri heç vaxt
yadımdan çıxmaz. Vüqar məni həyat yoldaşla evində qonaq
etdi, hədiyyələr verdilər. Hər dəfə Vüqargilə gedəndə mütləq
atası Mahmud Mikayıl əmiylə görüşərdim. Olduqca nəcib bir
insan idi. Onunla söhbətim tuturdu. Atamla yaxınlığı var idi.
Atam “Seçilmiş əsərləri”nin 2-ci cildini ona hədiyyə etmişdi.
Hələ sağlığında Vüqar anası Hacı Almaxanım xalaya həsr
etdiyi “Anam mənim” şeirinə tanınmış bəstəkar Rauf Məmmədovun bəstələdiyi eyni adlı mahnını, müğənni Baloğlan
Əşrəfov özünəməxsus şəkildə ifa edir. Mən həmin mahnını
analara həsr olunmuş himn hesab edirəm. Allah Hacı Almaxanım xalaya qəni-qəni rəhmət eləsin, qəbri nura boyansın.
Mahmud Mikayıl əmi 1995-ci ildə rəhmətə gedəndə atamla
yas mərasiminə getdik. Dərslərinə şərik çıxdıq. Atam isə 2002ci ildə dünyadan köçəndə, son mənzilə yola salınanda, dəfn
ediləndə Vüqar mənim yanımda idi.
Atamla Vüqarın münasibətləri olduqca yaxın idi, Tez-tez
müxtəlif tədbirlərə bir yerdə gedər, qızğın yaradıcılıq söhbətləri
aparardılar. Atamın 60 illiyində Vüqar mətbuatda “Dünyaya
heyfslənən poeziya” adlı məqalə yazmışdı. 1995-ci ildə Milli
Məclisdə keçirilən təbliğat zamanı Vüqar atamın əsas vəkillərindən idi. Seçkiqabağı keçirilən görüşlərdə Vüqar namizədlik həyatından, məramnaməsindən danışardı. Atam da ona
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“Ey mənim böyük vəkilim” deyirdi. Bütövlükdə atam Vüqarın
gələcəyinə böyük inamla baxırdı. Atam ona dəyərli məsləhətlərini verirdi. Bu günün özündə də Vüqar Cabir Novruz
adını həmişə uca tutur. Təbliğində lazımi işlər görür. Əlaqədar
təşkllatlarda yubileyinin keçirilməsdində, təşkilində yaxından
iştirak etmişdir. Vüqar namizədlik müdafiəsi edəndə atam qürur hissi keçirirdi. Qardaşım Vüqardan alim Vüqarı ayırmırdı.
Romanı oxuyub qurtarandan sonra yuxarıda sadaladıqlarım
bir lent kimi göz önümdən keçdi. Çox hadisələri də Vüqar
Əhməd mənim yadıma saldı. Yaxşı ki, hafizəmi təzələdi.
Yoxsa bəzi məsələləri unutmuşdum. Sağ olsun Vüqar. Yaman
yaddaşı var. Əsl adamdır. Yaradıcı insandır. Bu romanı mütaliə
edəndə Vüqar Əhmədi tam fərqli bir çözümdə, yeni bir
anlamda yazıçı kimi kəşf etdim.
Mən özüm Vüqarı bir yazıçı kimi tanıdım. Onun dilinin
səlistliyinə, rəvanlığına
heyran oldum. O, hadisələri maraqlı, cəzbedici şəkildə oxucuya çatdırmağı bacarığını duydum. Ölməz yazıçılarımız Əli
Vəliyevin, Manaf Süleymanovun, Qılman İlkinin, Anarın məhz
avtobioqrafik ruhda yazdıqları əsərlər yadıma düşdü. Romanda
Vüqar Əhmədin fəlsəfi dünyası bəzi məqamlarla qətiyyən
razılaşmadığını aydınca sezdim. Əsərin sonu daha böyük arzularla bitir. Vüqar “Qarabağ yuxusu”nda qələbənin bir addımlığında imiş. “Türkün savaşı həmişə qələbəylə bitib çünki”.
Sənin gördüyün yuxu inşallah tezliklə gərçəyə çeviriləcək.
Mütləq qəhrəman oğullarımız Qarabağı azad edəcək, üçrəngli
bayrağımız Qarabağda dalğalanacaq. O gün yaxındadır.
Arzuların çin olsun Vüqar Əhməd!
Müşfiq Cabiroğlu
Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü (11, 3-15)
__________
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Yazıçının “Qarabağ yuxusu”
Müşfiq Cabiroğlu romanın müzakirəsi haqqında “M. Novruzlu” imzası ilə xəbər dərc etdirmişdir.
A.Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən “Aygün Sity”-də filologiya elmləri doktoru, professor Vüqar Əhmədin sayca 29-cu
“Qarabağ yuxusu və yaxud yuxuda qələbə” (Avtobioqrafik roman) əsərinin geniş ədəbi ictimaiyyət üçün təqdimat mərasimi
keçirilmişdir.
Mərasimi giriş sözü ilə açan tanınmış televiziya aparıcısı
İlkin Həsəni kitab barəsində məlumat verdi. Təqdimatda akademik Vasim Məmmədəliyev cixiş edərək Vüqar Əhmədi coxdan tanıdığını bildirdi, onun elmi yaradıcılığına,seir ailəminə,
musiqi dünyasına ehtiramını xüsusi vurğuladı. Alim onu da
qeyd etdi ki, Vüqarın yazıçı qismində qələmə aldığı ilk romanı
oxuyanda həyacanlandığını bildirdi. Bütövlükdə romanı fundamental əsər kimi dəyərləndirdi. Əsərin adına yüksək qiymət
verən görkəmli şərqşünasımız müəllifin “Qarabağ yuxusu”nun
tezliklə çin olmasını arzuladı. Kitabın ön sözünün müəllifi
yazıçı-jurnalist Müşfiq Cabiroğlu dəyərli əsər münasibətilə
müəllifi təbrik etdi. Əsərin bədii məziyyətləri haqqında ətraflı
danışan filologiya elmləri doktoru, professor Elman Quliyev
Vüqarın Azərbaycana məhəbbətindən söz açdı. Filologiya
elmləri doktoru, cənubşünas alim Sabir Nəbioğlu müəllifin
böyük iş gördüyünü ön plana çəkdi.
Müəllifin yaxın dostu şair Yusif Nəğməkar əsəri oxuyub
qürur duyduğunu təqdimat iştirakçılarına çatdırdı. Filologiya
üzrə fəlsəfə doktoru Rasim Nəbioğlu romandan aldığı mənəvi
zənginlikdən ətraflı söhbət açdi. Azərbaycan Mədəniyyət və
İncəsənət Universitetinin dosenti Vamiq Məmmədəliyev bütün
ziyalılarımızın bu kitabı oxumasını tövsiyə etdi. Azərbaycan
Milli Konservatoriyasının professoru, musiqişünas Rafiq
Musazadə başdan-ayağacan oxuduğu romanın əsas ideyasının
Qarabağ və avtobioqrafik ruh daşıdığını, müəllifin insani
keyfiyyətlərini, sədaqətli dost olduğunu vurğuladı. Filologiya
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üzrə fəlsəfə doktoru Esmira Fuad Vüqar Əhmədin doğmaları
haqqında yazdığı fikirlərini, düşüncələrini maraqla oxuduğunu,
romanın başlıca leytmotivinin isə Qarabağ mövzusu və Güneyə
məhəbbət olduğunu ifadə etdi. Mərasimdə sair Maşallah
Məftun, aparıcı Elgiz Əkbər cıxış edərək Vüqar Əhmədə yeniyeni yaradıcılıq uğurları arzuladılar.
Təqdimatın bədii hissəsində xalq artisti Nisə Qasımova şairin
sözlərinə Nailə Mirməmmədlinin bəstələdiyi “Arzular məndən
uzaq” mahnısını ifa etdi. Əməkdar artistlər Razı Şükürov, Teyyub Aslanov, Mirnazim Əsədullayev, müğənnilərdən İzzət
Bağırov, Eldar Ələkbərov, Emil Bədəlov mərasim iştirakçılarına
musiqi payı bəxş etdilər. Bədii qiraət ustası Nazilə xanım xalq
artisti Firuz Əliyevin müşayiətində romana daxil edilmiş şeir
parçalarından nümunələr söylədi. Bəstəkar Rauf Məmmədov
müəllifin “Qarabağ” şeirinə bəstələdiyi və özünün ifa etdiyi eyni
adlı mahnı hamını duyğulandırdı. Sonda cıxış edən Vüqar
Əhməd təqdimatın təşkilatçılarına sonsuz minnətdarlığını bildirdi. Televiziya və mətbuat nümayəndələrinə təşəkkür söylədi,”Qarabağ” və “Vətəndir” şeirlərini oxudu.
M.Novruzlu
“Ədəbiyyat” qəzeti, 1.02.2013.
__________
Təqdimat mərasimi keçirildi
Şair, ədəbiyyatşünas, musiqi tədqiqatçısı, filologiya elmləri
doktoru, professor Vüqar Əhmədin “Qarabağ yuxusu və yaxud
yuxuda qələbə” kitabının təqdimatı keçirilmişdir. Tədbiri giriş
sözü ilə açan ATV kanalının aparıcısı İlkin Həsənli bu roman
haqqında qısaca məlumat verdi. Akademik Vasim Məmmədəliyev çıxış edərək bildirdi ki, Vüqar Əhməd bu romanını
“Bismillahir-Rəhmanir Rəhim” kəlmələri ilə başlayır. Yəni
Rəhman və Rəhimli olan Allahın adıyla. Rəhman sözü dilimizdə bağışlayan mənasını ifadə edir. Mənim fikrimcə, Vüqar
Əhmədin əməlisaleh, mərhəmətli olması, yüksək keyfiyyətlərə
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xas xarakteri bu romanda duyulur. Əslində müəllif bağışlayan
deməklə təkcə özünə yox, bütün insanlara üz tutur. Onun
qələmə aldığı “Qarabağ yuxusu və yaxud yuxuda qələbə”
romanı kaş bizim üçün çin olaydı.
Tədbirdə yazıçı-jurnalist Müşfiq Cabiroğlu 29 il dostluq
etdiyi nəğməkar şairin qələmə aldığı bu romanının ilk oxucusu
olduğunu söylədi. Tədbirdə söz alan professor Elman Quliyev
Vüqar Əhməd yaradıcılığına yüksək qiymət verərək bu
romandan irəli gələn məsələlərə münasibətini bildirdi.
Filologiya elmləri doktoru, professor Sabir Əmirov (Nəbi
oğlu) roman haqqında ürək sözlərini söylədi. O, bu romanın
əhatəli şəkildə yazılmasını, hətta bu romana görə onun İrana
gedib bir çox məqamlara aydınıq gətirməsini qeyd etdi.
Musiqişünas Rafiq Musazadə, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Esmira Fuad, AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əməkdaşı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Rasim Nəbioğlu, şair Yusif Nəğməkar, Maşallah Məftun “Anam mənim”
mahnısının müəllifi, bəstəkar Rauf Məmmədov çıxış edərək
Vüqar Əhmədi təbrik etdilər.
Tədbirdə qiraətçi Nazilə Səfərli Vüqar Əhmədin şeirlərindən parçalar oxudu. Xalq artisti Nisə Qasımovanın Vüqar Əhmədin sözlərinə yazılmış “Arzular” mahnısı alqışlarla qarşılandı.
Xalq artisti, tarzən Firuz Əliyev, əməkdar artist, kaman ifaçısı Mirnazim Əsədullayevin müşayiəti ilə əməkdar artistlərdən
Teyyub Aslanov, Razi Şükürov, müğənni İzzət Bağırov Vüqar
Əhmədin sözlərinə yazılmış mahnılar ifa etdilər.
Sonda Vüqar Əhməd tədbir iştirakçıları qarşısında çıxış
edərək “Aygün City” ticarət mərkəzinin rəhbərliyinə, romanın
işıq üzü görməsində Müşfiq Cabiroğluna, təşkilatçılara və
təqdimat mərasiminin iştirakçılarına öz təşəkkürünü bildirdi.
Elşad Dağlı
“Respublika” qəzeti,
19 yanvar 2013-cü il
__________
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B) Äðàì ÿñÿðëÿðè
Âöãàð ßùìÿäèí äðàìàòóðýèéàñû úÿìè èêè ÿñÿðäÿí èáàðÿòäèð.
Ãÿëÿìèíè áó ñàùÿäÿ ñûíàéàí ìöÿëëèô þçöíäÿí ÿââÿëêè äðàìàòóðãëàðûí ÿñÿðëÿðèíäÿí áÿùðÿëÿíìèø, îíëàðû þçöíÿ èñòèãàìÿò
êèìè ìöÿééÿí åòìèøäèð. Óçóí èëëÿð Àçÿðáàéúàí òåëåìÿêàíûíäà èëê äÿôÿ úàíëû (úàíëû òåëåôîí áàüëàíòûëàðû îëìàãëà)… «Ýÿë,
ñÿùÿðèì» àäëû ìóñèãèëè-ÿéëÿíúÿëè ïðîãðàìûí ññåíàðè ìöÿëëèôè
âÿ ðåäàêòîðó îëìóøäóð. Ïðîãðàìû ÿñàñ äðàìàòóðæè îáðàçëàð
öñòöíäÿ ãóðóëàí ùÿð áèð âåðèëèø ö÷öí ìöÿëëèô êîìåäèê ñÿïêèäÿ, äðàìàòèê ñÿùíÿäÿí èáàðÿò 15 ñÿùèôÿëèê ññåíàðè éàçìûøäûð.
ßôñóñëàð îëñóí êè, ÀçÒÂ-íèí êàíàëûíäà ãóðóëóø âåðèëèøèí ùÿìèí êîìèê-äðàìàòèê ñÿùíÿúèêëÿðèí ññåíàðèëÿðè ìöÿëëèô òÿðÿôèíäÿí ñàõëàíûëìàìûøäûð. Âöãàð ßùìÿäèí þç ÿñÿðëÿðèíèí
ÿëéàçìàëàðûíà òÿâàçþêàðëûãäàí âÿ ãèñìÿí äÿ ñÿùëÿíêàðëûãäàí
èðÿëè ýÿëÿí áó ìöíàñèáÿòè áèçäÿ òÿÿññöô äîüóðóð. Åéíè ôèêðè
ìöÿëëèôèí éöêñÿê êîìèçìëÿ éàçûëìûø «Ùàçûðà íàçèð» êîìåäèéàñû ùàããûíäà äà äåìÿê îëàð. 2003-úö èëäÿ íÿøð îëóíàí
Àëèì Íÿáèîüëóíóí «Âöãàð ßùìÿäèí ñþç äöíéàñû» ìîíîãðàôèéàñûíäà êîìåäèéàíûí òÿùëèëèíÿ ìöÿééÿí ãÿäÿð éåð âåðèëñÿ
äÿ áèç ÿñÿðèí îðèæèíàëûíû ÿëäÿ åäÿ áèëìÿäèê.
Ìöÿëëèôëÿ ÿëàãÿ ñàõëàéàðêÿí ìÿëóì îëäó êè, ÿñÿðèí íöñõÿëÿðè áÿñòÿêàðëàðäàí Ðàìèç Ìèðèøëè, Àäèë Áÿáèðîâ, Íàèëÿ Ìèðìÿììÿäëè âÿ òÿäãèãàò÷û Àëèì Íÿáèîüëóéà âåðèëìèø, þçöíäÿ
èñÿ ùå÷ áèð íöñõÿ ãàëìàìûøäûð. Àäèë Áÿáèðîâ ùàë-ùàçûðäà Êàíàäàäà éàøàéûð. Ðàìèç Ìèðèøëè âÿ Íàèëÿ Ìèðìÿììÿäëè èñÿ
êîìåäèéàíûí íöõñÿëÿðèíè ãîéäóãëàðû éåðè óíóòìóøëàð (îíëàð
ÿñÿðÿ ìóñèãè áÿñòÿëÿìÿê ö÷öí ìöÿëëèôäÿí àëûáëàðìûø, ëàêèí
íÿòèúÿ ùàñèë îëìàéûá — Ð.Í. Ì.Ú.). Îíà ýþðÿ äÿ áèç ÿñÿðè òàì
òÿäãèãàòà úÿëá åäÿ áèëìÿäèê. Êîìåäèéàíû ìöòàëèÿ åòìèø ÿäÿáè
èúòèìàèééÿòèí íöìàéÿíäÿëÿðèíäÿí Çöìðöä Îðõàí (Ýöðúöñòàí),
Ìþâñöì ßùìÿä, Èççÿò Áàüûðîâ, Ôèðóç ßëèéåâ, Ìèðêàçûì ßñÿäóëëàéåâ âÿ áàøãàëàðû áåëÿ ñþéëÿéèðëÿð êè, ÿñÿð êëàññèê êîìåäèéà ÿíÿíÿëÿðè èëÿ ìîäåðíèñò öñëóáóí âÿùäÿòèíäÿ ãÿëÿìÿ
àëûíìûø, èíñàíäà øèääÿòëè ýöëöø äîüóðàí, äþâðöí èúòèìàè íþãñàíëàðûíû èôøà åäÿí éöêñÿê áÿäèè ñÿâèééÿëè áèð ìÿçùÿêÿäèð.
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«ÓËÄÓÇËÀÐÛÍ ÉÀÜÛØÛ»
(èêè ùèññÿëè, áèð ìÿêàíäà ìóñèãèëè êîìåäèéà)
Â.ßùìÿäèí “Óëäóçëàðûí éàüûøû” àäëû èêè ùèññÿëè, áèð ìÿêàíäà ìóñèãèëè êîìåäèéàñû äà ðåàë ùÿéàòäàí ýþòöðöëöá. Áóýöíêö ìöüÿííè áîëëóüóíäà óëäóç õÿñòÿëèéèíÿ éîëóõàí øþùðÿñòïÿðÿñò “ìöüÿííèëÿð”, “òàìàäà”ëàð, “ ðåêåòëÿð” êîìåäèéàäà
þç ïðîòîòèïëÿðèíè ýþðÿ áèëèðëÿð. Ãÿùðÿìàíëàðûíà äà ýþçÿë àäëàð
ñå÷èá Â.ßùìÿä: Ïðîôåññîð Çèéà Èäðàê, Ãþí÷ÿëÿá ×ÿëÿáè, Øàìàìà Áîñòàí ãèçè, Úàíàí Éóõàéåâà, Øþùðÿò Ýöíÿø, Ìàñàáÿé
Ìóñàéåâ, Áÿäðÿääèí Äÿðÿáÿéëè, Ãàðèê Ëÿêèíñêè, Êîñà Êîñàéåâ, Äóðñóí Ýÿíúèëèòáÿéîâ, Áàìÿçÿ Ìÿçÿéåâ, Àçÿð
Áÿéúàí, Âÿùìè... âÿ ñ.
Áèç - áèç - áèç áèçëÿðèê,
Ùÿð êÿñäÿí åøã ýþçëÿðèê,
Øþùðÿòáàç óëäóçëàðûã.
Ñÿíÿòè, ñÿñè îëìàéàí, àíúàã þçëÿðèíè ìÿøùóð ìöüÿííèëÿð
ùåñàá åäÿí, ýöíëÿðèíè åéø - èøðÿò ìÿúëèñëÿðèíäÿ êå÷èðÿí “ìöüÿííèëÿð” êîìåäèéàäà ýöëöø ùÿäÿôèíÿ ÷åâðèëèð. Àíúàã áó
ýöëöø þòÿðè ýöëöø äåéèë, äöøöíäöðÿí ýöëöøäöð. Ùÿòòà ýþç éàøû
áÿõø åäÿí ýöëöøäöð. Ìàðàãëû áèð ñÿùíÿ:
Áàìÿçÿ: - Ùÿëÿ éåíèéåòìÿäèð...
Øàìàìà: - Þçöìöíäö.
Ãþí÷ÿëÿá: - Ùà÷àí ìèííàí îëäóí, ùå÷ ýþðìÿäèê?
Øàìàìà: - Àà áèëìèðñÿí, ìÿíèì ãàðíûì éîõäó êè, áåëèìèí
þë÷öñö 50 èäè, îëäó 60...
Ãþí÷ÿëÿá: - Áàøûí ýèúÿëëÿíèðäè?
Øàìàìà: - Ùÿðäÿí...
Ãþíøÿëÿá: - Íå÷ÿ àéëûãäû?
Øàìàìà: - Àëòû... Äåêàáðûí 16 - äà àíàäàí îëóá...
Áàìÿçÿ: - Øàìàìà õàíûì, òîéäàí ÷ûõûá ýåòäèí?
Øàìàìà: - Ùàðà?
Áàìÿçÿ: - Äîüóì åâèíÿ.
Øàìàìà: - Äåêàáðûí 16 - äà áèð éåðäÿ òîéäà èäèê, éàäûâà
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ýÿëìèð?
Øàìàìà: - Íÿ áèëèì, òîé áÿéÿì áèðäè, èêèäè, éàäûìà ýÿëñèí.
Áàìÿçÿ: - Äåêàáðûí 17-äÿ äÿ áèð éåðäÿ òîéäà èäèê, Ìàñàáÿéè äÿ áèçèìëÿ èäè.
Ìàñàáÿéè: - Ùÿ, ãîéóí Ôèðäîâñèíèí òîéó èäè, áèç øàìïàíèñêè è÷èðäèê, Øàìàìà õàíûì êîíéàê.
Áÿäðÿääèí: - Êîíéàê úàíà õåéèðäèð, î, àüçûíûí äàäûíû áèëèð.
Áàìÿçÿ: - Ñîíðà íåúÿ, ñÿí Çàùèäëÿ ýåòäèí, êëàðíåò ÷àëàíëà?
Øàìàìà: - Àà, Çàùèä ìÿíè õÿñòÿõàíàéà àïàðäû äà...
Ìöüÿííèíèí è÷ öçö éóìîðèñòèê áèð ôîðìàäà îõóúóéà òÿãäèì îëóíóð. Êîìåäèéàäà ìàðàãëû òîé ñÿùíÿëÿðè, ìàúÿðàëàð
äîëüóíëóüó èëÿ îõóúóéà úàòäûðûëûð. Þç éîëó îëìàéàí ìöüÿííèëÿðèí êèìëÿðèñÿ éàìñûëàìàñû, Þç ñÿâèééÿëÿðèíè áèëìÿìÿëÿðè,
ìÿäÿíèééÿòäÿí óçàã äöøìÿëÿðè îõóúóäà ÿêñ òÿðÿôÿ ãàðøû èêðàù ùèññè îéàäûð.
Øþùðÿòïÿðÿñòëèéèí ñîí àãèáÿòè Â.ßùìÿäèí “Ùàçûðà íàçèð” êîìåäèéàñûíäà êÿñêèíëèéè èëÿ ôÿðãëÿíèð. ßñÿð ùàäèñÿëÿðèí êÿñêèí
úÿðÿéàíû, ñöæåò õÿòòèíèí ãåéðè-àäèëèéè, ñòàíäàðò ãÿëèáëÿðäÿí óçàãëûüû èëÿ ôÿðãëÿíèð. Ñàäÿëèéè ýþçÿëëèê ñàéàí Â.ßùìÿä èíñàíëàðû,
ñÿíÿò àäàìëàðûíû óúóç øþùðÿò äàëûíúà ãà÷ìàìàüà, òÿáèè îëìàüà
ñÿñëÿéèð. Áó ãàéÿ, èäåéà êîìåäèéà áîéó þçöíö áèðóçÿ âåðèð.
«ÙÀÇÛÐÀ ÍÀÇÈÐ»
(ìóñèãèëè êîìåäèéà)
Â.ßùìÿäèí êûñêèí ñöæåòëè “ Ùàçèðÿ íàçèð” êîìåäèéàñûíûí
àäû îõóúóíó òåç úÿëá åäèð. Àäûíäàí ìÿëóì îëàí êîìåäèéàäà
ùàçûðà íàçèðëèê, ÿëèíäÿí áèð èø ýÿëìÿéÿí, àíúàã ùàçûðà íàçèð
îëàí âÿçèôÿ ñàùèáëÿðèíèí è÷ öçö, åéáÿúÿðëèêëÿðè ýöëöø ùÿäÿôèíÿ
òóòóëóð. Ñàäÿ ñöïöðýÿ÷è ãàäûíëà Íàçèðèí ñþùáÿòè åëÿ êîìåäèéà
áàøëàéàíäàí ýöëöø äîüóðóð. Ñöïöðýÿ÷èíèí ìàùíûñû èëÿ áàøëàéûð
êîìåäèéà.
Ñöïöðöðÿì êàáèíåòè,
Øåô ýÿëÿíäÿ òîç îëìàñûí,
Èñòÿìèðÿì, èñòÿìèðÿì
Àðàìûçäà ñþç îëìàñûí,
267

Ðàñèì Íÿáèîüëó, Ìöøôèã Úàáèðîüëó

Íå÷èí àõû, íå÷èí àõû,
Áó úàâàíëàð, áó úàâàíëàð,
Ùàçûðà íàçèð îëóðëàð.
Íàçèð: - Àç, ñàáàùûí õåéèð, à ñöïöðýÿ÷è.
Ñöïöðýÿ÷è: - Ñàáàùûí õåéèð, Íàçèð áÿé. Íàçèð ìöÿëëèì
÷ÿêäèì êèñÿ, áàüûøëàéûí ÷ÿêäèì ñöïöðýÿ, îòàã îëäó òÿðòÿìèç.
Äöíéàäà ñÿíñÿí ìÿíÿ ùÿð êèìñÿäÿí ÿçèç.
Áóðàäàí Íàçèðèí ñÿâèééÿñèçëèéè, ãàäûíû “àç” äåéÿ ÷àüûðìàñû, áèð éàíäàí äà ñöïöðýÿ÷èíèí èøèíèí õàòèðèíÿ íàçèðè þçöíÿ
ùÿð êèìñÿäÿí ÿçèç ñàéìàñû ùàäèñÿëÿðèí ýÿëÿúÿê èíêèøàôûíûí
ùàíñû ìÿúðàäà úÿðÿéàí åäÿúÿéèíäÿí õÿáÿð âåðèð. Àâàìëûëûã
âÿ éà ãÿñäÿí þçöíö àâàì éåðèíÿ ãîéìà, êîáóä øÿêèëäÿ äåñÿê, “ ñàðûìàã”, ñÿâèééÿñèçëê, îíóí ÿí àøàüû äÿðÿúÿñè Â.
ßùìÿä òÿðÿôèíäÿí ýöëöø äîüóðàí úöìëÿëÿðëÿ ÷àòäûðûëûð.
Ñöïöðýÿ÷è: - Õåéèð à, Íàçèð áÿé, ìÿðùóì ÿðèì éàçûá.
Ðÿùìÿòëèê ãûðüû îëóá. Áèð äÿíÿ äÿ øåèðè âàð:
Ó÷àí ãóøó ýþéäÿ äóìàí ñàõëàéûð.
ßñë ãûð÷û ãàïûäà òèéàí ñàõëàéûð,
Íàçèð: - Ùÿ, ùÿ øàèð. Íÿ ôÿðãè âàð å. Éàçàíìûø äà.
Ñöïöðýÿ÷è: - ( àüëàìñûíûð) Îòóç èëäèð êè, ýåäèá.
Íàçèð: - Ùàðà?
Ñöïöðýÿ÷è: - Ðÿùìÿòÿ.
Íàçèð: - Ðÿùìÿò ùàðàäû? ×îõ óçàãäû?
Ñöïöðýÿ÷è: - Ðÿùìÿòÿ ýåäèá. Éÿíè þëöá, ùÿëàê îëóá, âÿôàò
åäèá.
Íàçèð: - Àç, èíäè äåéèðñÿí ýåäèá î òÿðÿôëÿðäÿ åâëÿíèá åëÿéÿð, ùÿ? Ãûñãàíûðñàí, ùàé?
Ñöïöðýÿ÷è: - Åé, íÿ åâëÿíìÿê, Àëëàù áèëèð èíäè ñöìöêëÿðè
äÿ ÷öðöéöá ðÿùìÿòëèéèí.
Øåðè ïîåìà ñàéàí, øàèðè áÿñòÿêàð áèëÿí Íàçèðèðí ñþçëÿðèíäÿí îíóí âÿçèôÿ êðåñëîñóíäà íåúÿ “ ÿéëÿøìÿñè” áÿëëè îëóð.
Ñÿâèééÿñèçëÿðèí áÿçÿí ñÿâèééÿñèíÿ óéüóí îëìàéàí ñÿâèééÿëè
éåðëÿðäÿ ÿéëÿøÿðÿê âÿçèôÿ èúðà åòìÿëÿðè âÿçèôÿ ñàùèáëÿðèíèí
þçëÿðèíÿ ýöëöíú ýþðöíìÿñÿ äÿ, êÿíàðäàêûëàðà ýöëöíú ýþðöíöð.
Òÿÿññöô êè, ùÿìèí èíñàíëàð þçëÿðè äöøäöêëÿðè ýöëöíú âÿçèééÿòè
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ýþðìöðëÿð, éà äà ýþðìÿê èñòÿìèðëÿð.
Ùå÷ áèð ÿçèééÿò ÷ÿêìÿäÿí ùàçûðûí íàçèðè îëìàã, ùå÷ áèð
çÿùìÿòÿ ãàòëàøìàäàí ìèëéîíëàðà ñàùèá îëàíëàð, ïóëà, âÿçèôÿéÿ ùÿðèñëèê ýþñòÿðÿíëÿð, ùàðûíëàéàíëàð, áöòöí áóíëàðëà éàíàøû, ÿí àäè èíñàíè öíñèééÿòäÿí, ìÿäÿíèééÿòäÿí ìÿùðóì îëàíëàð, þçëÿðèíäÿ áöòöí áó ìÿíôè êåéôèééÿòëÿðè úÿìëÿøäèðÿíëÿð
Â.ßùìÿäèí “Ùàçèðÿ Íàçèð” êîìåäèéàñûíäà ýöëöø è÷ÿðèñèíäÿ
ôàúèÿ äîëó òÿáÿññöìëÿ èôøà îëóíóðëàð.
Êîìåäèéà æàíðûíäà ãÿëÿìèíè ñûíàéàí Â.ßùìÿäèí “ Ùàçûðà
íàçèð” êëìåäèéàñû áèð äàùà áèçè ÿòðàôà äàùà èòè áàõûøëàðëà
áàõìàüà, èíñàíëàðû äÿðèíäÿí òàíûìàüà ÷àüûðûð. Áó ÷àüûðûø
òÿêúÿ áèð èíñàíûí äåéèë,éöçëÿðèí ÷àüûðûøûäûð. Àõû áó, áó êèìè
äèýÿð ùàäèñÿëÿð ýöíäÿëèê ùÿéàòûìûçäàí éàí êå÷ìèð. Î, åëÿ
ùÿéàò ãÿðèáÿëèêëÿðèíèí þçöíäÿäèð, þç àðàìûçäà, ñûðàìûçäàäûð.
C) Ïóáëèñèñòèêàñûíûí áÿäèè ìÿçèééÿòëÿðè
Ïóáëèñèñòòêà ÿäÿáèééàòûìûçäà þçöíÿìÿõñóñëóüó èëÿ ñå÷èëèð
âÿ áþéöê ñàëíàìÿ òÿøêèë åäèð. Ìèëëè-ïóáëèñèñòèêà òàðèõèíÿ íÿçÿð ñàëàðêÿí èëê íþâáÿäÿ àðàøäûðûëìàñû, þéðÿíèëìÿñè çÿðóðè
îëàí øÿõñèééÿòëÿð ýþçëÿðèìèçèí þíöíäÿí êå÷èð. Áåëÿ êè, ïóáëèñèñòèêàìûçûí èíêèøàôûíäà òÿíãèä÷è, ôèëîñîô, òàðèõ÷è âÿ ÿäÿáèééàòøöíàñëàðûí ÿâÿçñèç õèäìÿòëÿðèíè þí ïëàíà ÷ÿêìÿê ëàçûìäûð. ßäÿáèééàòûìûçäà ïóáëèñèñòèêàìûçûí èëê íöìóíÿëÿðèíÿ
ùÿëÿ Ìèðçÿ Ôÿòÿëè Àõóíäçàäÿíèí éàðàäûúûëûüûíäà ðàñò ýÿëèðèê.
1905-1907-úè èëëÿð äþâðöíäÿ âÿ Îêòéàáð ÷åâðèëèøè ÿðÿôÿñèíäÿ
Úÿëèë Ìÿììÿäãóëóçàäÿ, Íÿðèìàí Íÿðèìàíîâ, Ô.Á. Êþ÷ÿðëè,
Ì. Ñ. Îðäóáàäè, Ì. Ñ. Ïèøÿâÿðè, Ò. Øàùáàçè âÿ áàøãàëàðû ñèéàñè ïóáëèñèñòèêàíûí äÿéÿðëè íöìóíÿëÿðèíè éàðàòìûøäûëàð. Öìóìèééÿòëÿ, òàðèõè òÿúðöáÿ áàõûìûíäàí ïóáëèñèñòèêà áöòöí çöìðÿäÿí îëàí ãÿëÿì ñàùèáëÿðèíèí éàðàäûúûëûüûíäà ìöáàðèç ÿäÿáè
ôîðìà êèìè ìöùöì ÿùÿìèééÿò äàøûéûð. Ïóáëèñèñòèêàäà âÿòÿíïÿðâÿðëèê ùèññè, ãÿùðÿìàíëûã ðóùó, ñÿäàãÿò, äöøìÿíÿ ãàðøû
àìàíñûçëûã ìîòèâëÿðè ùÿìèøÿ äöøöíäöðöúö, ãöââÿòëè îëìóøäóð.
Ïóáëèñèñòèê éàçûëàðû èëÿ ôîðìàúà çÿíýèí, ìÿçìóíúà ýþçÿë
íöìóíÿëÿð àðàéà-ÿðñÿéÿ ýÿòèðìèø èòè ãÿëÿìëè Âöãàð ßùìÿäèí
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áó ñàùÿäÿêè ýåíèø ôÿàëèééÿòèíèí òÿäãèãè, îíóí ïóáëèñèñò êèìè
éàçäûüû ÿñÿðëÿðèíèí èäåéà-áÿäèè ìÿçèééÿòëÿðèíè àðàøäûðûá öçÿ
÷ûõàðìàã ùå÷ øöáùÿñèç êè, ÷îõ ôàéäàëûäûð. Ìöÿëëèôèí ïóáëèñèñòèê ìÿãàëÿëÿðè ìþâçó ýåíèøëèéè, îáðàçëûëûüû âÿ ÷îõøàõÿëèëèéè
èëÿ ñå÷èëèð.
Â.ßùìÿäèí ïóáëèñèñòèêàñû Àçÿðáàéúàí ÿäÿáèééàòûíûí ìöòÿðÿããè ÿíÿíÿëÿðèíèí öçÿðèíäÿ èíêèøàô åòìèø, èúòèìàè ùÿéàò ùÿãèãÿòëÿðèíè ÿêñ åòäèðìèøäèð. Îíóí ïóáëèñèñòòê éàçûëàðûíäà ÿäÿáè
äèë ðÿâàíäûð, àõûúûäûð, ñÿëèñòäèð.
Âöãàð ßùìÿäèí “Åëìè-ôèëîëîæè ãàéíàãëàð, ÿäÿáè ñèìàëàð
ùàããûíäà äöøöíúÿëÿð” êèòàáûíäà òîïëàíàí éàçûëàð è÷ÿðèñèíäÿ
«Ùÿëÿ áóíëàð íÿäèð êè…» àäëû èëê ïóáëèñèñòèê ìÿãàëÿñè òÿëÿáÿëèê äîñòó, ÁÄÓ-íóí æóðíàëèñòèêà ôàêöëòÿñèíèí äåêàíû, ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð, ÿìÿêäàð æóðíàëèñò Øàìèë Âÿëèéåâèí 50 èëëèéèíÿ ùÿñð åäèëìèøäèð. Îëäóãúà ñÿìèìè äóéüóëàðëà, èíúÿ ùèññëÿðëÿ ãÿëÿìÿ àëûíìûø éàçûäà Øàìèë Âÿëèéåâèí
ùÿéàòè ýåð÷ÿêëèêëÿð çÿìèíèíäÿ äÿéÿðëè åëì àäàìû êèìè éåòèøìÿñèíè èçëÿéÿ áèëÿðèê.
Èëê íþâáÿäÿ ìöÿëëèô òÿëÿáÿëèê ñèðäàøû Øàìèë Âÿëèéåâëÿ 30
èëëèê äîñòëóüóíäàí ñþùáÿò à÷ûð. Åéíè âàõòäà àñïèðàíòóðàäà
îõóäóãëàðûíû ãåéä åäèð. Âöãàð — ðÿùìÿòëèê Õåéðóëëà Ìÿììÿäîâóí, Øàìèë èñÿ Êàìèë Òàëûáçàäÿíèí ðÿùáÿðëèéè àëòûíäà
÷àëûøûðäûëàð. Áèð éåðäÿ Àõóíäîâ êèòàáõàíàñûíäà ýåúÿ-ýöíäöç
ìàòåðèàë òîïëàìàã, áóëâàðûí è÷èíè î áàø, áó áàøûíû ýÿçÿðÿê
þë÷ìÿê, ñîíðà èñÿ êþðïö ÿòðàôûíäà ÷àé è÷ÿðÿê ñþùáÿò åòìÿê...
Øàìèë Âÿëèéåâèí ìÿðùóì àêàäåìèê Êàìàë Òàëûáçàäÿ åëì
ìÿêòÿáèíèí ëàéèãëè éåòèøäèðìÿñè îëäóüóíó ãåéä åäÿí ïðîôåññîð Âöãàð ßùìÿä éàçûð:
«Øàìèëèí ìÿíúÿ ö÷ êèòàáû âàð: «ÕÕ ÿñð Àçÿðáàéúàí ÿäÿáè
òÿíãèäèíäÿ ïîåçèéà ïðîáëåìëÿðè (1895-1917)», «Ôéóçàò ÿäÿáè
ìÿêòÿáè» âÿ Íèçàìÿääèí Øÿìñèçàäÿ ùàããûíäà — «Àçÿðáàéúàíøöíàñ àëèì». Ùÿð ö÷ ÿñÿð åëìè-íÿçÿðè êàìèëëèéè, ïðîáëåìèí ùÿëëè, îðèæèíàë öñëóáó èëÿ äèããÿòè úÿëá åäèð. Øàìèë Âÿëèéåâ ôàêòîãðàô àëèìäèð. Áöòöí åëìè ìöääÿàëàðûíäà ôàêòëàðà ñþéêÿíèð. Îíóí àðàøäûðìàëàðûíäà ñþçúöëöê âÿ ÷öðöê÷öëöê éîõäóð.
Øàìèë èëäÿ ñàé àðòûðìàã ö÷öí êèòàá ñÿðýèëÿéÿí ìöÿëëèôëÿðäÿí
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äåéèë. Ìöàñèð àôîðèçìëÿ äåñÿê: «Àç éàçûð, ñàç éàçûð». (18, 5)
Ìÿãàëÿíè îõóéàíà ãÿäÿð äöçö áèç Øàìèë ìöÿëëèìèí øàèð
îëäóüóíó áèëìèðäèê. Áó èøèí ñÿáÿáêàðû ìÿùç Âöãàð ßùìÿääèð âÿ îíóí äîñòóíà ñÿäàãÿòèíäÿí èðÿëè ýÿëèð. Øàèðèí ìàùíû
ðóùëó øåèðëÿðèíè ñå÷èá ìÿøùóð úöòëöê — Íàèëÿ âÿ Ùèêìÿò Ìèðìÿììÿäëèëÿðÿ òÿãäèì åäèð. Ðÿùìÿòëèê Ùèêìÿò âÿ Íàèëÿ õàíûì áó ñþçëÿðÿ ìàùíûëàð áÿñòÿëÿéèðëÿð. Âöãàð ùÿìèí ìàùíûëàðäàí èáàðÿò êîíñåðò ÷ÿêäèðèð âÿ áåëÿ àä âåðèð: «Ìóñèãè ïðîãðàìû, ñþçëÿðè Øàìèë Êþðïöëöíöíäöð». Áåëÿúÿ, ùÿì äÿ
íÿüìÿêàð øàèð êèìè òàíûíûð.
Ùÿð áèð àëèìèí åëì äöíéàñûíäà çèðâÿ íþãòÿñè âàð. Âöãàð
ßùìÿäèí ñþçëÿðè èëÿ äåñÿê Øàìèëèí øàù ÿñÿðè «Ôéóçàò ÿäÿáè
ìÿêòÿáè»äèð. Áèçúÿ, èëëÿð óçóíó ìöõòÿëèô ñÿáÿáëÿðäÿí àðõèâëÿðèí áèð êöíúöíäÿ ãàëìûø, ÿäÿáèééàò òàðèõèìèç ö÷öí ìöùöì
îëàí ìþâçóíó Øàìèë Âÿëèéåâ öçÿ ÷ûõàðòäû. Àêàäåìèê Êàìàë
Òàëûáçàäÿíèí ÿñÿð ùàããûíäà ôèêèðëÿðè îëäóãúà ãèéìÿòëèäèð:
«Èíàìëà äåéèðÿì êè, Øàìèëèí ÿñÿðè þëêÿìèçäÿ ñèâèë õàëã,
áöòþâ Âÿòÿí, ìöñòÿãèë äþâëÿò, àçàä úÿìèééÿò óüðóíäà ìöáàðèçÿ àïàðàí ùÿìâÿòÿíëÿðèìèç âÿ èíòåëëåêòóàë ÷åâðÿíèí àäàìëàðû ö÷öí ãèéìÿòëè ìÿíáÿ ðîëóíó îéíàéàúàãäûð». (18, 7-8)
Âöãàð ßùìÿä òÿðÿôèíäÿí éàçûëìûø ìÿãàëÿ áÿäèè ïóáëèñèñòèêàìûçäà áèð íöìóíÿ êèìè äèããÿò÷ÿêÿíäèð. Áèç áó éàçûéà
úÿñàðÿò åäèá «Äîñò ïóáëèñèñòèêàñû» àäûíû âåðÿðäèê.
Ðÿøèä áÿé ßôÿíäèéåâ âÿ ìààðèô÷è-ðåàëèñò ÿäÿáèééàò
Ãÿäèì âÿ ìþùòÿøÿì òàðèõè îëàí Àçÿðáàéúàí ÿäÿáèééàòûíûí
ìöàñèð ìÿðùÿëÿäÿ ìöêÿììÿë øÿêèëäÿ áöòþâ ìÿíçÿðÿñèíè éàðàòìàãäàí þòðö çÿíýèí ÿíÿíÿëÿðÿ, êþê âÿ ãàéíàãëàðà ñþéêÿíÿí ìèëëè ÿäÿáèééàòûìûç éåíèäÿí àðàøäûðûëûð. Íÿòèúÿäÿ ÿäÿáè
åëìè ôèêðèí èíêèøàôû âÿ çÿíýèíëÿøìÿñè ÿäÿáèééàò òÿðèõèìèç
íàìèíÿ àëèìëÿðèìèç òÿðÿôèíäÿí èøëÿíèëÿðÿê îðòàéà éåíè-éåíè
åëìè ÿñÿðëÿð ãîéóëóð. Áó áàõûìäàí òÿäãèãàò÷û Ñÿêèíÿ Àäèë
ãûçû Áàéðàìîâàíûí «Àçÿðáàéúàí ìààðèô÷è-ðåàëèñò ÿäÿáèééàòûíûí èíêèøàôûíäà Ðÿøèä áÿé ßôÿíäèçàäÿíèí ðîëó» ìþâçóñóíäàêû íàìèçÿäëèê äèññåðòàñèéàñûíû õöñóñè ãåéä åäÿí Âöãàð ßù271
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ìÿä éàçûð: «Äèññåðòàñèéàíû åëìè-ïóáëèñèñòèê äèëëÿ òÿùëèë åäÿí
àëèì ùÿìêàðûíûí àïàðäûüû òÿäãèãàòà éöêñÿê ãèéìÿò âåðèð, ýþðêÿìëè øàèð, íàñèð, äðàìàòóðã, ïóáëèñèñò âÿ ÿäÿáèééàòøöíàñ Ðÿøèä áÿé ßôÿíäèçàäÿíèí ìààðèô÷è-ðåàëèñò ÿäÿáèééàòûí èíêèøàôûíäà ðîëó ùàããûíäà ìöÿëëèôèí äÿéÿðëè ìîíîãðàôèê ÿñÿð ãÿëÿìÿ
àëäûüûíû âóðüóëàéûð.
«×àüäàø Òåùðàí ìÿòáóàòûíäà
Ïèøÿâÿðè ùàããûíäà õàòèðÿëÿð»
Âöãàð ßùìÿäèí ùàããûíäà ñþùáÿò à÷äûüûìûç «×àüäàø Òåùðàí ìÿòáóàòûíäà Ïèøÿâÿðè ùàããûíäà õàòèðÿëÿð» ïóáëèñèñòèê
ìÿãàëÿñèíäÿ ìöÿëëèô ýþðêÿìëè äþâëÿò õàäèìèíèí ìöõòÿëèôéþíëö ôÿàëèééÿòèíè áèð äàùà éàäà ñàëàðàã éàçûð: «Úàâàäçàäÿ
(Ïèøÿâÿðè-Â.ß) ìåìóàð æàíðûíû þçöíöí ñèéàñè-èúòèìàè ìîòèâ
âÿ ìÿçìóíó, ìöõòÿëèô ÷àëàðëû, çàùèðè âÿ äàõèëè ïîðòðåò úèçýèëè
îáðàçëàðû èëÿ çÿíýèíëÿøäèðÿí õàòèðÿ-ïîâåñòèí, ùÿëÿëèê ÿëäÿ
îëìàéàí, ëàêèí éàçûëäûüûíà øÿùàäÿò âåðèëÿí áèð íå÷ÿ íÿñð
ÿñÿðèíèí ìöÿëëèôèäèð. Íÿùàéÿò, Ì. Ñ.Ïèøÿâÿðè ñèéàñè-èúòèìàè
ìÿòáóàò òàðèõèìèçäÿ ïðèíñèïèàë, îáéåêòèâ âÿ ãöäðÿòëè ïóáëèñèñò,
áàúàðûãëû ðåäàêòîð êèìè ëàéèãëè éåð òóòóð. Îíóí ïóáëèñèñò,
ìöùÿððèðëèê ôÿàëèééÿòè èêè áàøëûúà äþâðö ÿùàòÿ åäèð. Ùÿìèí
äþâðöí áèðèíúè ìÿðùÿëÿñè àïðåë ÷åâðèëèøèíäÿí ÿââÿëêè âÿ ñîíðàêû èëëÿðè ÿêñ åòäèðèð. Ïóáëèñèñò ôÿàëèééÿòèíèí èêèíúè äþâðö
1943-úö èë ìàéûí 23-äÿí áàøëàéûð âÿ 1946-úû èëÿ ãÿäÿðêè
äþâðö ÿùàòÿ åäèð». (18, 52)
Ïóáëèñèñòèê éàçûäà àëèì Ì.Ú. Ïèøÿâÿðèíèí «Àæèð» ãÿçåòèíèí
íÿøðè ö÷öí àïàðäûüû àõòàðûøëàð íÿòèúÿñèíäÿ 1943-úö èëäÿ ÷îõìèëéîíëó îõóúóëàðà òÿãäèì îëóíäóüóíó, ö÷ èëÿ éàõûí íÿøð
îëóíàí ìÿòáóàò îðãàíûíûí Èðàíûí ìöòÿðÿããè ìÿòáóàò òàðèõèíäÿ
þçöíÿìÿõñóñ ýþðêÿìëè éåð òóòäóüóíó ãåéä åäèð. Ãÿçåòèäÿ
Ïèøÿâÿðè èëÿ áèðýÿ ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿí Êÿðèì Êåøàâÿðçèí
«Àæèð»èí ñÿùèôÿëÿðèíäÿ ãÿëÿìÿ àëäûüû ìÿãàëÿëÿðè èëÿ éàíàøû
ðóñ ÿäÿáèééàòûíäàí òÿðúöìÿëÿðè èëÿ éàääà ãàëäûüûíû þíÿ ÷ÿêÿí
ìöÿëëèô éàçûð: «Áó éàõûíëàðäà Ê.Êåøàâÿðçèí Òåùðàíäà 1997úè èëäÿ ÷àï îëóíàí 2000-úè ñàéû «Áóõàðà» æóðíàëûíûí ÿëèìèçÿ
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êå÷äè. Ìÿãàëÿíèí àäû «Ïèøÿâÿðè ùàããûíäà õàòèðÿëÿð» àäëàíûð.
Õàòèðÿëÿð Ê. Êåøàâÿðçèí ñàüëûüûíäà þç ñÿñè èëÿ ëåíòÿ àëûíûá.
Ê.Êåøàâÿðç 1984-úö èëäÿ äöíéàñûíû äÿéèøèá. Öìèäè àäëû øÿõñ
òÿðÿôèíäÿí àëûíìûø áó õàòèðÿëÿð Íåìÿò Ëàëåéè òÿðÿôèíäÿí éàçûéà àëûíàðàã êè÷èê òÿãäèìàòëà «Áóõàðà» æóðíàëûíûí íàøèðè
àüàéå (úÿíàá - Â.ß.) ßëè Äåùáàøèéÿ öíâàíëàíûá. Õàòèðÿëÿð
ôàðñúà ÷àï îëóíóðäó. Õàòèðÿëÿðèí Ïèøÿâÿðè èðñèíè âÿ Úÿíóá òàðèõèìèçè, ÿäÿáèééàòûìûçû, ìÿòáóàòûíû àðàøäûðàí áèð øÿõñ êèìè
ìÿíèì ö÷öí âÿ öìóìèééÿòëÿ, îõóúóëàð ö÷öí ìàðàãëû îëäóüóíó íÿçÿðÿ àëûá áèð Ïèøÿâÿðèøöíàñ êèìè ëàçûìëû áèëèá ôàðñúàäàí äèëèìèçÿ ÷åâèðäèì». (18, 53-54)
Ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð Âöãàð ßùìÿä õàòèðÿëÿðè îëäóüó êèìè îõóúóëàðà òÿãäèì åäèð.
Êèòàáà ùÿì÷èíèí «ßëè Õÿëÿôëèéÿ ÿäÿáè ìÿêòóá» áÿäèèïóáëèñèñòèê, «Àðçóì-àðçóëàðûí, Àðçóìàíëû, ÷èí îëñóí! Âàãèô
Àðçóìàíëû», «Þç òàëåéèíèí «ñîí çÿíý»èíè âóðàúàüûíû äóéàí
øàèð». (Àäèë ßñýÿð), «Ãàðøûäà Ýöíÿøëè áèð ýöíäöç ãàëûá».
(Ñÿðäàð Çåéíàë) - 60 éàøûí ìöáàðÿê! (Ùàúû Ìàäÿð Ìóñàéåâ)
ïóáëèñèñòèê éàçûëàðû äàõèë åäèëèá.
Àëèìèí «ßäÿáè ãàéíàãëàð éåíè áàõûìäàí òÿäãèã åäèëìÿëèäèð» áÿäèè-ïóáëèñèñòèê ìÿãàëÿñè ìöùöì ñÿúèééÿ äàøûéûð. Ìÿëóìäóð êè, áöòöí äöíéà õàëãëàðûíûí ìÿíÿâè àëÿìèíèí çÿíýèíëÿøìÿñèíäÿ ÿäÿáèééàò âÿ èíúÿñÿíÿòè õöñóñè ÿùÿìèééÿò êÿñá
åäèð. Ñûðô áÿäèè ïóáëèñèñòèê äèëäÿ éàçûëìûø ìöÿëëèô Àçÿðáàéúàí
ìöñòÿãèëëèê ãàçàíäûãäàí ñîíðà îðòàéà ÷ûõàí ðåàëëûãëàð áàõûìûíäàí ñîâåò äþâðöíäÿ òÿäãèãàò îáéåêòè êèìè òÿùëèë åäèëÿí
ÿäÿáè èðñèìèçè ÷àüäàø äÿéÿðëÿð ñèñòåñèíè éåíèäÿí àðàøäûðûëìàñûíû âàúèá ñàéûð. Ìÿùç 1991-úè èëäÿí áàøëàéàðàã éàçûëàí äèññåðòàñèéàëàð, éåíè ðóùäà àïàðûëàí àðàøäûðìàëàð ÿäÿáèééàòûìûçûí
áèðáàøà òÿäãèãè èëÿ ÿëàãÿäàð ãÿëÿìÿ àëûíìûø ÿñÿðëÿðÿ éåíè
äÿéÿðëÿð áóúàüûíäàí áàõûëàðàã òÿùëèë îëóíäóüóíó, åëìè ùÿëëèíè
òàïäûüûíû áèëäèðÿí àëèì éàçûð: «Ìöñòÿãèëëèéèìèçè ÿëäÿ åòäèéèìèç áó îí áåø èëäÿ Àçÿðáàéúàí ÿäÿáè-íÿçÿðè ôèêðè èäåîëîæè
ãàäàüàëàð îëìàäàí ñÿðáÿñò èíêèøàô åòìèøäèð. Ùÿð ñàùÿäÿ îëäóüó êèìè ÿáÿäèééàòøöíàñëûã åëìèìèç ö÷öí äÿ ýåíèø èìêàíëàð
à÷ûëìûøäûð. Ñîâåò äþâðöíäÿ îëäóüó êèìè éåíÿ äÿ Àçÿðáàéúàí
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ÌÅÀ-íûí Íèçàìè àäûíà ßäÿáèééàò Èíñòèòóòó, î úöìëÿäÿí àëè
ìÿêòÿáëÿðèìèçèí ÿäÿáèééàò êàôåäðàëàðûíûí ÿìÿêäàøëàðû ÿäÿáèìÿäÿíè èðñèí òÿäãèãè èëÿ ìÿøüóë îëìàãäàäûðëàð. Éåíèäÿí Àçÿðáàéúàí ÿäÿáèééàòû ôóíäàìåíòàë øÿêèëäÿ éåíè áàõûøëàðëà àðàøäûðìàëû, îíóí àéðû-àéðû ýþðêÿìëè íöìàéÿíäÿëÿðèíèí åëìè âÿ áÿäèè
éàðàäûúûëûüû þéðÿíèëìÿëè, íÿçÿðè ìÿñÿëÿëÿð, ÿäÿáè ÿëàãÿëÿð, åëÿúÿ
äÿ ÿäÿáè àáèäÿëÿð âÿ êëàññèêëÿðèí âàõòèëÿ ñîñèàëèçì ðåàëèçìè ðóùóíäà îëàí ÿñÿðëÿðè, ùÿì÷èíèí ãÿòè ãàäàüàí îëóíìóø áÿäèè
íöìóíÿëÿð íÿøð îëóíìàëûäûð». (18, 184-185)
«Âÿòÿí äèëè» êå÷ìèøèìèç, áó ýöíöìöç àäëàíàí ÿäÿáè ïóáëèñèñòèê äèëäÿ éàçûëìûø ìÿãàëÿäÿ Âöãàð ßùìÿä «Âÿòÿí äèëè»
äÿðñëèéèíèí Û âÿ ÛÛ ùèññÿëÿðè ÀÌÅÀ-íûí Ì. Ôöçóëè àäûíà ÿäÿáèééàò ÿëéàçìàëàðû èíñòèòóòóíóí Åëìè Øóðàñûíûí ãÿðàðû èëÿ ëàòûí
ãðàôèêàëû ÿëèôáàñû èëÿ ÷àï îëóíìàñûíû ìöùöì ùàäèñÿ ùåñàá åäèð.
Òÿðòèá òðàíñïîíîëèòåðàñèéà, þç ñþç, ãåéä øÿðùëÿð, ñþçëöê âÿ
úÿäâÿëëÿð èñòåäàäëû øÿðãøöíàñ àëèì Âöãàð Àéäûí îüëó Ãàðàäàüëûéà ìÿõñóñäóð. Åëìè ðåäàêòîðëàð àêàäåìèê Âàñèì Ìÿììÿäÿëèéåâ âÿ ÀÌÅÀ-íûí ìöõáèð öçâö Òîôèã Ùàúûéåâäèð.
Áþéöê çÿùìÿòèí, éóõóñóç ýåúÿëÿðèí íÿòèúÿñèäèð êè, Âöãàð
Ãàðàäàüëû «Âÿòÿí äèëè» äÿðñëèéèíè õàëãûìûçà, ÿäÿáè èúòèìàèééÿòèìèçÿ ÷àòäûðìàãëà àêàäåìèê èø ýþðìöøäöð. Áåëÿ áèð ìþòÿáÿð òàðèõè ÿñÿðè ùàñèë åäÿí Âöãàð Ãàðàäàüëû áþéöê åëìè èíñòèòóòëàðûí ýþðÿ áèëìÿäèêëÿðèíè òÿêáàøûíà ìåéäàíà ýÿòèðÿ áèëìèøäèð. Íÿ éàõøû êè, Âöãàð ßùìÿä áó ìÿãàëÿíè éàçäû. Öðÿéèìèçäÿí ìöÿééÿí òèêàíëàðû ÷ûõàðòäû, «Âÿòÿí äèëè» äÿðñëèéèíÿ
éöêñÿê äÿéÿð âåðäè.
«Âÿòÿí äèëè» ùàããûíäà éöêñÿê ôèêèð áèëäèðÿíëÿð äÿ îëóá.
Ìþùòÿøÿì, ÿâÿçñèç ÿñÿðè ùàããûíäà Âàñèì Ìÿììÿäÿëèéåâ
âÿ Òîôèã Ùàúûéåâ êèìè ãöäðÿòëè àëèìëÿð ÿñë þçëÿðèíèí çèéàëû
ìþâãåëÿðèíè áèëäèðèáëÿð. Àììà áèëäèðÿúÿêëÿðè ñþçöíö Âöãàð
ßùìÿä åéùàìëà äèëÿ ýÿòèðèð. Áó ýöí àëè ìÿêòÿáëÿðèí ôèëîëîýèéà âÿ èáòèäàè òÿùñèë ôàêöëòÿñèíäÿ áàêàëàâð, åëÿúÿ äÿ ìàýèñòð
òÿùñèëè àëàíëàðà. «Âÿòÿí äèëè»íäÿí ìöùàçèðÿëÿð îõóíìàëûäûð.
Îíëàðà áó íÿøð äÿðñ âÿñàèòè êèìè òþâñèéÿ îëóíìóøäóð. «Ìÿí
äåéÿðäèì «Âÿòÿí äèëè» èëê äÿðñëèêëÿðèìèçäÿí îëäóüóíäàí îíäà ìöãÿääÿñëèê âàð. «Âÿòÿí äèëè» áèçÿ äîüìàäûð. Áó ãèéàáè
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äîüìàëûüû ÿéàíèëèéÿ ÷åâèðÿí Â. Ãàðàäàüëûéà åëìè èúòèìàèééÿòèí ùÿð áèð íöìàéÿíäÿñè, åëÿúÿ äÿ ñîéäàøëàðû þç øöêðàíëàðûíû
áèëäèðèð âÿ áèëäèðÿúÿêëÿð». (18, 242)
Ìÿãàëÿíèí ñîíóíäà àëèì Âöãàð Ãàðàäàüëûéà ìöðàúèÿò åäèð:
«Âöãàð, àäàøûì, ãàðäàøûì, ãÿëÿìäàøûì, íÿùàéÿò ñîéäàøûì, âÿòÿíèíè ñåâÿí, òÿÿññöáêåø âÿòÿíäàäøûì. Áþéöê èø ýþðìöñÿí. Áþéöê àëèìëÿð äÿ èøèíÿ ãèéìÿò âåðèá. Ùÿëÿ âåðèëÿúÿê
äÿ. Àëëàù áó õèäìÿòèíè ìöêàôàòëàíäûðàúàã, äþâëÿò äÿ, õàëã äà
âÿ íÿùàéÿò òàðèõ äÿ… Óëó áàáàí Ù. Ãàðàäàüëûíûí — ÿäÿáèééàò òàðèõèìèçÿ, àòàí Àéäûí Ãàðàäàüëûíûí äöíéàíûí ÿí ìÿëàùÿòëè àâàçû ñÿñ éàääàøûìûçà ùÿêê îëóíóá. Ñÿíèí áó èøëÿðèí,
ýåíèø åðóäèñèéàí, éàðàäûúûëûüûíûí ýåíèø úîüðàôèéàñû ìÿíè ñåâèíäèðèð. Âàõò ýÿëÿúÿê ñÿíèí äÿ ùàããûíäà éàçûëàúàã, ÿñÿðëÿðèí
ÕÕÛ ÿñðäÿ ÷àï îëóíàúàã. Îò êþêö öñòÿ áèòÿð. Àòà íÿñëèí Ù.
Ãàðàäàüëû, àíà íÿñëèí Ú.Úàááàðëûéà èëèøêèëèäèð. Ùÿð èêè øÿúÿðÿí
øÿðÿôëèäèð. Þçö äÿ øÿðÿôëè éîë òóòìóñàí. Âàõò ýÿëÿúÿê áàëàëàðûí ôÿõð åäÿúÿê.
«Âÿòÿí äèëè» áèçèì àçÿðè òöðêúÿìèçäèð. Äöíéàäàêû 50 ìèëéîíëóã ñîéäàøëàðûìûçûí úàíëàðû ãÿäÿð ñåâäèêëÿðè Àçÿðáàéúàí
äèëèäèð. Ãåéä åòäèéèì êèìè, «Âÿòÿí äèëè» ùàìûìûçà äîüìàäûð,
ìöãÿääÿñäèð». (18, 242-243)
Ù.Õ.Ãàðàäàüñêè (Ãàðàäàüû): «Ôÿëÿéèí áèð áåëÿ äþâðö îëàúàãìûø…» ÿäÿáè ïóáëèñèñòèê ìÿãàëÿñèíè (18, 84-89) Âöãàð
ßùìÿä ÕÛÕ ÿñðèí èêèíúè éàðûñûíäà ôÿàëèééÿòÿ áàøëàéàí òàíûíìûø ìààðèô÷è, øàèð, ÿäÿáèééàòøöíàñ, ïåäàãîã, àêòéîð, òÿðúöìÿ÷è (Ùÿñÿíÿëè àüà Õàí Ãàðàäàüëûéà) ùÿñð åäèá.
Ìÿëóìäóð êè, Ù.Õ. Ãàðàäàüëû (ÿñëèíäÿ Ãàðàäàüñêè Â.ß.) 1850-úè èëäÿ ñåíòéàáðûí 25-äÿ ãÿäèì Øóøàäà àíàäàí îëóá.
Ùÿñÿíÿëè àüà 8-9 éàøëàðûíäà èêÿí Øóøàäàêû ãÿçà ìÿêòÿáèíäÿ
îõóìàüà áàøëàéûð. Òÿùñèë àëàéûíäà äÿðñëÿð ðóñ äèëèíäÿ êå÷èðèëäèéè ö÷öí Ùÿñÿíÿëè ãûñà áèð âàõòäà ðóñ äèëè âÿ ÿäÿáèééàòûíû
ìöêÿììÿë øÿêèëäÿ ÿõç åäèð.
1866-úû èëäÿ ãÿçà ìÿêòÿáèíè ãóðòàðàí Ùÿñÿíÿëè àüà Øóøàäà
«Òÿçÿ» ìÿùÿëëÿäÿ áèð îòàãëû åâ êèðàéÿëÿéÿðÿê ìöñòÿãèë øÿêèëäÿ éàøàìàüà áàøëàìûøäûð. Î, ôàðñ, ÿðÿá äèëëÿðèíè þéðÿíèð,
áèð ìöääÿò Ì. ß. Éóñèôçàäÿäÿí äÿðñ àëûð. Ìöãÿääÿñ Ãóðàíè275
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Êÿðèìè, äèíè êèòàáëàðû, Àçÿðáàéúàí âÿ Øÿðã êëàññèêëÿðèíè (ôàðñ
äèëëè) îðæèíàëäà, ñÿðáÿñò øÿêèëäÿ îõóìàüà áàøëàéûð.
Ùÿñÿíÿëè àüà áàúàðûãëû ïåäàãîã êèìè Øóøàäà ìöÿëëèìëèê
åäèð, ãîùóì-ãîíøó óøàãëàðûíà äÿðñ äåéèð. Øóøàäà èëê äÿôÿ îëàðàã ïàðòà âÿ éàçû òàõòàñûíäàí èñòèôàäÿ åäèá äÿðñ êå÷ÿí Ùÿñÿíÿëè èäè. Ãàðàäàüû èëê Àçÿðáàéúàí ìöÿëëèìè îëìóøäóð.
Ù.Õ.Ãàðàäàüè Øóøà ÿäÿáè ìöùèòèíèí þíäÿ ýåäÿí, íöôóçëó ñèìàëàðûíäàí ñàéûëìûø, «Õàíäÿìèðîâ òåàòð»ûíäà ìöõòÿëèô õàðàêòåðëè ðîëëàð éàðàòìûø, «Ìÿúëèñè-öíñ»äÿ éàõûíäàí èøòèðàê åòìèø,
«Ìÿúëèñè-Ôÿðàìóøàí» ÿäÿáè ìÿúëèñèíèí ÿí ôÿàë öçâö îëìóø,
éàçäûüû ëèðèê ãÿçÿëëÿðèí, øåèðëÿðèí áèð íå÷ÿñèíè Ìèðìþùñöí Íÿââàáûí «Òÿçêèðåéè-Íÿââàá» êèòàáûíäà äÿðú åòäèðìèøäèð.
Âöãàð ßùìÿä ìÿãàëÿäÿ î äþâðöí ìöòÿðÿããè çèéàëûñû Ù.Õ.
Ãàðàäàüûíûí ÷îõøàõÿëè ôÿàëèééÿòèíÿ áèð äàùà èøûã ñàëûð: «ÕÛÕ
ÿñðèí 70-úè èëëÿðèíäÿ èúòèìàè ùÿéàòà ãÿäÿì ãîéàí Ù.Õ. Ãàðàäàüè ùÿì òÿðúöìÿëÿðè, ùÿì ëèðèê ãÿçÿëëÿðè, óøàã ÿñÿðëÿðè,
àêòéîðëóã ôÿàëèééÿòè, ÿäÿáèééàòøöíàñëûüà äàèð àðàøäûðìàëàðû èëÿ
Àçÿðáàéúàíà âàðëûüûéëà õèäìÿò åòìèø ìààðèô÷è çèéàëûëàðäàí
áèðèäèð. ×îõ éàõøû ùàëäûð êè, 2003-úö èëäÿ «Àçÿðáàéúàí ìèëëè
åíñèêëîïåäèéàñû» òÿðÿôèíäÿí ÿäèáèí øåèðëÿðè, òÿìñèëëÿðè, òàðèõè
ñàëíàìÿ, ùÿéàò âÿ éàðàäûúûëûüû èëÿ áàüëû àðàøäûðìàëàðäàí èáàðÿò «Ôÿëÿéèí áèð áåëÿ äþâðö îëàúàãìûø…» àäëû êèòàá éöêñÿê
áÿäèè òÿðòèáàòëà íÿøð îëóíìóøäóð. «Þç ñþç» Âöãàð Ãàðàäàüëû,
òÿðòèá Ðàãóá Êÿðèìîâà àèääèð». (18, 89)
Ä) «Íîâðóç», «Ìèí áèð ìàùíû», «Ñÿíÿò äöíéàñû» ãÿçåòèëÿðèíèí, «Àçÿðáàéúàí äöíéàñû» íÿøðèééàòûíûí áàø ðåäàêòîðó, ìöùÿððèð Âöãàð ßùìÿä
«Íîâðóç» ãÿçåòè
Âöãàð ßùìÿäèí éàðàäûúûëûã éîëóíäà ìÿòáóàò ñàùÿñèíäÿêè
ôÿàëèééÿòè õöñóñè éåð òóòóð. «Íîâðóç» ãÿçåòè ãåéä åäèì êè,
Àçÿðáàéúàíûí õàðèúè þëêÿëÿðëÿ äîñòëóã âÿ ìÿäÿíè ÿëàãÿëÿð
úÿìèééÿòèíèí îðãàíû êèìè ôÿàëèééÿòÿ áàøëàéûá. Îíäà Âöãàð
ßùìÿä âÿ áó ñÿòèðëÿðèí ìöÿëëèôè Ìöøôèã Úàáèðîüëó ùÿìèí
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úÿìèééÿòäÿ áèðýÿ ÷àëûøûðäûã. Áèð îòàãäà ÿéëÿøèðäèê. Ñÿäðèìèç
õàëã øàèðè, ìÿðùóì Íÿáè Õÿçðè èäè. Âöãàð ßùìÿä úÿìèééÿòè
ÿäÿáè, áÿäèè, ïóáëèñèñòèê íÿñðè îëàí «Íîâðóç» ãÿçåòè èëÿ
ìöíòÿçÿì øÿêèëäÿ ÿëàãÿéÿ áàøëàäû. Áèð-áèðèíèí àðäûíúà îíóí
«Íîâðóç» ãÿçåòèíäÿ ìöõòÿëèô чяпкили мягаляляри дяръ олунду.
Тез бир заманда чалышдыьы ъямиййятдя Вцгар Ящмяд журналистик баъарыьына, зийалы мювгейиня, низам-интизамына эюря
мащир гязетичи кими бюйцк ùþðìÿò ãàçàíäû. Íÿáè Õÿçðè èñòåäàäëû ãÿëÿì ñàùèáèíè 1993-úö èëèí éàíâàð àéûíûí 15-äÿí åòèáàðÿí áàø ðåäàêòîð ÿâÿçè, åëÿ ùÿìèí èëèí ìàðò àéûíûí 4-äÿí åòèáàðÿí èñÿ éåíè àääà ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿí «Àçÿðáàéúàí äöíéàñû»
áåéíÿëõàëã ÿëàãÿëÿð ìÿðêÿçèíèí ìÿòáó îðãàíû îëàí «Íîâðóç»
ãÿçåòèíÿ áàø ðåäàêòîð òÿéèí åòäè. Ãÿçåòèí òóòäóüó ìþâãå
ãàëìàã øÿðòèëÿ îõóúó äàèðÿñè ýåíèøëÿíäè. Âöãàð ßùìÿäèí
àïàðäûüû ýåíèøìèãéàñëû èø íÿòèúÿñèíäÿ ãÿçåòèí òèðàúû 5000
íöñõÿéÿ éöêñÿëäè. Áó î äþâð ö÷öí áþéöê ðÿãÿì èäè. Ãÿçåòèí
ñÿùèôÿëÿðèíäÿ éåíè ðóáëèêàëàð éàðàíäû, éåíè ìöÿëëèôëÿð úÿëá
åäèëäè. Ãàðàáàü äÿðäè, Ãàðàáàü àüðûñû, Ãàðàáàü ùÿãèãÿòëÿðè
ãÿçåòè ñÿùèôÿëÿðèíäÿ áöòöí äöíéàéà éàéûëäû. Ýÿíú ÿäÿáè ãóââÿëÿðèí ãÿëÿìÿ àëäûãëàðû øåèðëÿð, õàðèúäÿ ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿí
ùÿìâÿòÿíëÿðèíèí ùÿéàòû, åëì, ñÿíÿò õàäèìëÿðèíèí ùàããûíäà
ïîðòðåò éàçûëàð ìÿùç ðåäàêòîðóí èøýöçàðëûüû íÿòèúÿñèíäÿ «Íîâðóç» ãÿçåòèíäÿ èøûãëàíäûðûëäû. Òåç áèð çàìàíäà ãÿçåòè îõóúóëàðûí äèããÿòèíè úÿëá åòäè. Ìÿãàëÿëÿðèí ìþâçó âÿ ÿùàòÿ äàèðÿñè
ýåíèøëÿíäè. Áàø ðåäàêòîðóí àïàðäûüû ñÿìÿðÿëè èø ìöãàáèëèíäÿ
Ýöíåéëè-Ãöçåéëè Àçÿðáàéúàíûí áöòþâëöêäÿ äöíéà àçÿðáàéúàíëûëàðû àðàñûíäà «Íîâðóç» ãÿçåòè êþðïö ðîëóíà äþíäö.
«Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè
2002-úè èëèí àâãóñò àéûíäàí áàøëàéàðàã Âöãàð ßùìÿä
«Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòèíèí ðåäàêòîðó ãèñìèíäÿ ôÿàëèééÿòèíè
äàâàì åòäèðäè. Ãÿçåòèí éàðàíìàñûíûí ÿñàñ ñÿáÿáêàðëàðûíäàí
áèðè äÿ ìÿùç òàíûíìûø æóðíàëèñò Âöãàð ßùìÿä îëäó. Ìÿäÿíèééÿòèìèçèí, èíúÿñÿíÿòèìèçèí òÿáëèü îëóíìàñû ãàðøûéà ÿñàñ
ìÿãñÿä êèìè ãîéóëäó. Áöòöí áóíëàðà òÿäãèãàò÷û-úóðíàëèñò
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Àëèì Íÿáèîüëó «Âöãàð ßùìÿäèí ñþç äöíéàñû» êèòàáûíäà ýþçÿë øÿðù åäèð:
«2003-úö èëèí ôåâðàë àéûíäàí èñÿ Â.ßùìÿä «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòèíèí áàø ðåäàêòîðóäóð. Ãÿçåòèäÿ äÿðú îëóíàí ùÿð áèð
ìÿãàëÿéÿ, ùÿð áèð éàçàðà, îõóúóéà òÿëÿáêàðúàñûíà éàíàøàí
Â.ßùìÿäèí ãÿçåòèí ñÿùèâÿëÿðèíäÿ ß.Âàùèäèí, Èðàíëû Ñàâàëàíûí, Àëèì Ãàñûìîâóí, Àãøèí Áàáàéåâèí, ïðîôåññîð Í. Õóäèéåâèí, àêàäåìèê Âàñèì Ìÿììÿäÿëèéåâèí ùÿéàò âÿ éàðàäûúûëûüû ùàããûíäà äîëüóí éàçûëàðû îõóúóëàð òÿðÿôèíäÿí ðÿüáÿòëÿ
ãàðøûëàíìûøäûð».
Îíó äà ãåéèä åäèì êè,”Ìèí áèð ìùíû “ ãÿçåòèíèí ìÿòáó
îðãàíëàð è÷ÿðèñèíäÿ òàíûíìàñûíäà Â.ßùìÿä øÿõñèééÿòèíèí ðîëó
äàíûëìàçäûð. Áåëÿ êè áó ýöí ”Ìèí áèð ìàùíû”íû áàøäà åëèò
êöòëÿ îëìàãëà ùàìû îõóéóð . Àëèìëÿðèìèç, ìóñèãè÷èëÿðèìèç,
åëì õàäèìëÿðèìèç, ñÿùíÿ óñòàëàðûìûç áþéöê ùÿâÿñëÿ “Ìèí áèð
ìàùíû “ ãÿçåòèíè îõóéóð, ùÿð áèð íþìðÿñèíè ñÿáèðñèçëèêëÿ èçëÿéèð.
Â.ßùìÿä áàø ðåäàêòîð êèìè ãÿçåòèäÿ Úÿíóáè Àçÿðáàéúàí
ìÿäÿíèééÿòèíÿ âÿ èíúÿñÿíÿòèíÿ õöñóñè éåð àéûðûð âÿ ìöíòÿçÿì îëàðàã óíóäóëàí,äöíéàäàí êþ÷ÿí, åëÿúÿ äÿ î òàéäà éàøàéàí øåèð, ñÿíÿò ôÿäàèëÿðèìèçèí éàðàäûúûëûüûíû áó òàéëû ñîéäàøëàðûìûçà òÿãäèì åäèð.Ýÿíú ãÿëÿì ñàùèáëÿðèíèí èëê ãÿëÿì
òÿúðöáÿëÿðèíÿ éèéÿëÿíìÿê, äóéüóëàðûíû îõóúóëàðëà áþëöøìÿê
éîëóíäà îíëàðà éàðäûì÷û îëóð.
Þçö, ãÿëÿìè, ñþçö, ÿãèäÿñè êèìè òÿìÿííàñûç. (3, 104-105)
«Ñÿíÿò äöíéàñû» ãÿçåòè
Ãÿçåòè òÿñèñ åòìÿê, îíó ãóðóá-éàðàòìàã, áàøûíäà äàéàíìàã, îõóúó àóäèüîðèéàñû éàðàòìàã îëäóãúà ÷ÿòèí ïðîñåñäèð.
Ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð, ìÿòáóàò ñàùÿñèíäÿ êèôàéÿò ãÿäÿð òÿúðöáÿñè îëàí Âöãàð ßùìÿä áó àüûð éöêö ÷èéèíëÿðèíäÿ äîñòëóã èãòèäàðûíäà îëäóüóí áèëÿðÿê «Ñÿíÿò äöíéàñû»
ãÿçåòèíè òÿñèñ åòäè. 2008-úè èë ôåâðàë àéûíûí 29-äà «Ñÿíÿò
äöíéàñû» ÿäÿáè-ïóáëèñèñòèê ãÿçåòèíèí èëê ñàéû «Òÿñèñ÷èäÿí»
éàçûñû èëÿ à÷ûëûð.
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Ãÿçåòèí èëê ñàéûíäàí áàøëàéàðàã äÿðú îëóíìóø éàçûëàð.
«Àíàì ìÿíèì éîõ äàùà!» (øåèð Âöãàð ßùìÿäèí àíàñû Ùàúû
Àëìàõàíûìûí óíóäóëìàç õàòèðÿñèíÿ ùÿñð îëóíóð - Ì.Ú),
«ßêèí÷èéÿ ìÿêòóá», «Îðõàí Éåíèñåé àèëÿëÿðè òöðê ìÿäÿíèééÿòèíèí ìÿíáÿéèäèð», «Ìöñàáèãÿëÿð áèçÿ íÿ âåðèð», «Ìóüàì», «Äàùè áÿñòÿêàð», «Ðÿññàì þìðö», «Ñÿùíÿìèçèí èëê
÷àäðàñûç ìöüÿííèñè», «Õÿòàè òÿõÿëëöñö íåúÿ éàðàíäû», «Áÿøÿð
òàðèõèíèí ÿí ãàíëû ñÿùèôÿëÿðè», «Êþâðÿê ãÿëáèí ïû÷ûëòûñû», «Èñëàì êèøèëèê, ÿðëèê, ãåéðÿò ðÿìçèäèð» âÿ áàøãà ìöõòÿëèô ìþâçóëó ìÿãàëÿëÿð âÿ ñ. «Səíÿò äöíéàñû» ãÿçåòèíèí òóòäóüó èíàìëû
éîëóí òÿçàùöðëÿðèäèð.
Ìöùÿððèð Âöãàð ßùìÿä
«Àçÿðáàéúàí äöíéàñû» íÿøðèééàòûíûí áàø ðåäàêòîðó èøëÿäèéè
äþâðäÿ, áèð ìöùÿððèð êèìè Âöãàð ßùìÿä äàùè øàèðèìèç
Íèçàìè Ýÿíúÿâèíèí 850 èëëèê éóáèëåéè ìöíàñèáÿòèëÿ øàèðèí
ãÿçÿëëÿðèíè èëê äÿôÿ îëàðàã (åéíè ãÿçəlëÿðè) ìöâàçè øÿêèëäÿ
ëàòûí âÿ êèðèë ãðàôèêàñû èëÿ ùàçûðëàíìûø âÿ îíóí ðåäàêòîðëóüó,
ùÿì äÿ øÿõñè âÿñàèòè ùåñàáûíà ÷àï îëóíóá, ýåíèø îõóúó
êöòëÿñèíÿ òÿãäèì åäèëìèøäèð… «Ñÿùÿð» ãÿçåòèèíèí 19 ìàðò
1993-úö èë ñàéûíäà «Áîð÷àëûëàðà ùÿäèééÿ» àäëû áèð õÿáÿð äÿðú
åäèëìèøäèð:
«Àçÿðáàéúàí äöíéàñû» íÿøðèééàòûíûí áàø ðåäàêòîðó Âöãàð
ßùìÿä þçöíöí éåíèúÿ ÷àïäàí ÷ûõìûø êèòàáëàðûíäàí 200
íöñõÿñèíè áîð÷àëûëàðà ùÿäèééÿ âåðìèøäèð. Åéíè çàìàíäà, íÿøðèééàò èø÷èñè îëàðàã îíóí təklifi âÿ ìÿíÿâè êþìÿêëèéè, äÿñòÿéè
íÿòèúÿñèíäÿ áèð ÷îõ ìöÿññèñÿëÿðèí øåèð, ùåêàéÿ, ðîìàí, åëìè
ÿñÿðëÿðè òîïëàíûá êöëë øÿêëèíäÿ îõóúóëàðà ÷àòäûðûëìûøäûð. Éàðàäûúûëûüû äþâðöíäÿ íÿ ãÿäÿð êèòàáëàðà, ìîíîãðàôèéàëàðà, äÿðñ
âÿñàèòëÿðèíÿ þí ñþç éàçìûø, ðåäàêòîðó îëìóø, ÿäÿáè-áÿäèè
ìÿãàëÿëÿðè òîïëóëàðäà éåð àëìûøäûð.
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ÛÂ ÔßÑÈË
Â.ßÙÌßÄ ÌÓÑÈÃÈ ÒßÄÃÈÃÀÒ×ÛÑÛ ÊÈÌÈ
«Ìóñèãè ðóùà ãèäàäûð» — áåëÿ äåéèá ìöäðèê áàáàëàðûìûç.
Ùÿð dÿfÿ ãÿëáÿ òîõóíàí, öðÿéè îâñóíëàéàí ìóñèãè äèíëÿéÿíäÿ
èíñàí ìÿíÿí çÿíýèíëÿøèð, äàõèëè àëÿìè ñàêèòëÿøèð, þçöíö ÿë÷àòìàç, öíéåòìÿç çèðâÿäÿ ùèññ åäèð. Bþéöê ìöòÿôÿêêèð ßáäè
áÿé Øèðàzi ìóñèãèéÿ áåëÿ ãèéìÿò âåðìèøäèð: «Ìóñèãè cana
sÿfa vÿ örÿyÿ øÿfa áÿxø edÿndir”
Ìóñèãè äóéuìó, ìóñèãè ùèññèééàòû ýöúëö îëàí øÿõñëÿðèí è÷
äöíéàñûíäà ìóñèãèéÿ òöêÿíìÿç áèð ñåâýè, èëàùè áèð áàõûø âàð. Òà
êþðïÿëèêäÿí òóòìóø, éàøëû âàõòà ãÿäÿð áèçëÿðè ìóñèãè éàøàäûð.
Âöãàð ßùìÿä òöêÿíìÿç éàðàäûúûëûã éîëóíäà ìöñèãè òÿäãèãàò÷ûñû êèìè ñþçöí ùÿãèãè ìÿíàñûíäà ìöùöì èøëÿð ýþðìöøäöð.
Áó ñàùÿäÿ òÿäãèãàò÷û éîðóëìàäàí ÷àëûøìûø, ìóñèãè äöíéàìûçà
«Øàùíàç ñÿäàñû» î÷åðêëÿð òîïëóñóíó, «Óðÿéèìäÿ îõóéóðàì»,
«Ñÿñè Qóðàí ñÿäàñûäû» êèòàáëàðûíû, «Àçÿðáàéúàí îüëóéàì»
ôóíäàìåíòàë ìÿãàëÿñèíè, ùÿì÷èíèí muüam, xanÿndÿlik
sÿnÿti, möüÿnnilÿr èëÿ áàüëû õåéëè éàçûëàð áÿõø åòìèø, þçöíäÿí ÿââÿëêè òÿäãèãàò÷ûëàðû éàõøû ìÿíàäà ýåðèäÿ ãîéìóøäóð.
Îíóí àïàðäûüû òÿäãèãàòëàð ãÿäèì òàðèõè êþêëÿðÿ ñþéêÿíÿí
ìóüàì ñÿíÿòèìèçäÿí äÿ éàí êå÷ìÿìèø, áó ñàùÿíèí èíêèøàôûíà þç ãèéìÿòëè òþùôÿëÿðèíè âåðìèøäèð. Îíóí «Ìóüàì
äöøöíúÿëÿðèì» ïóáëèñèñòèê ìÿãàëÿñè âÿ õàëã àðòèñòè, ñàüëûüûíäà
êëàññèêëÿøÿí, ÿâÿçñèç ñÿíÿòèëÿ ìóüàìûìûçû äöíéàíûí áèð ÷îõ
þëêÿëÿðèíäÿ òàíûäàí, ìóüàìäàí äÿðñ äåéÿí ïåäàãîã Ôèðóç
ßëèéåâèí ùÿéàò âÿ éàðàäûúûëûüûíà ùÿñð åòäèéè «ßôñàíÿâè òàðçÿí» ìîíîãðàôèéàñû äåäèêëÿðèìèçèí ñöáóòóäóð.
À) «Øàùíàç ñÿäàñû» î÷åðêëÿð òîïëóñó
Òàíûíìûø ìóñèãè òÿäãèãàò÷ûñû Âöãàð ßùìÿäèí «Øàùíàç ñÿäàñû» êèòàáû 1994-úö èëäÿ «Øÿðã-Qÿðá» íÿøðèééàòûíäà èøûã öçö
ýþðöá. Òîïëóíóí ðåäàêòîðó âÿ þí ñþçöí ìöÿëëèôè óíóäóëìàç
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àëèì, ïåäàãîjè åëìëÿð äîêòîðó Á. Àááàñçàäÿ êèòàá áàðÿñèíäÿ
ñÿìèìè ôèêèðëÿðèíè áåëÿ èôàäÿ åäèð: «Âöãàð ßùìÿäèí îõóúóëàðà òÿãäèì îëóíàí êèòàáûíäàêû î÷åðêëÿð ñÿíÿò÷èëÿðèìèçèí ãåéðèàäè þìöð éîëëàðûíà áàõûøëàðäàí äîüàí ãÿëÿì ìÿùñóëëàðûäûð.
Ñÿìèìè ìöíàñèáÿò, äÿðèí ìÿùÿááÿò, ìóñèãè äóéóìó, ìóñèãè
ñÿðâÿòèìèçèí çÿíýèíëèéèíäÿí âÿ èôà÷ûëàðûí ìÿùàðÿòèíäÿí äîüàí
ùåéðÿò éàçûëàðûí áàøëûúà ìÿçèééÿòëÿðèíäÿíäèð. Àçÿðáàéúàí
ìóñèãè èôà÷ûëûüû èëÿ áàüëû áèð ÷îõ éàçûëàð éàçûëûá âÿ áóíëàð ñîíðàêû íÿñèëëÿð ö÷öí ìóñèãè ìÿäÿíèééÿòèìèçèí þéðÿíèëìÿñèíäÿ
ìöùöì ðîë îéíàéàí ãàéíàãëàíäàíäûð. «Øàùíàç ñÿäàñû» àäëû
áó êèòàáûí äà áåëÿ áèð îëàúàüû öìèäèëÿ îíó Ñèçÿ òÿãäèì åäèðèê». (28,4)
Êèòàá àðàéà-ÿðñÿéÿ ýÿëäèêäÿí ñîíðà ìóñèãè èúòèìàèééÿòèìèçèí áþéöê ìàðàüûíà ñÿáÿá îëäó. Ãÿçåò ñÿùèôÿëÿðèíäÿ ÿñÿð
áàðÿäÿ éàçûëìûø ìÿãàëÿëÿð éåð àëäû.
Øàùíàç ñÿäàñû
Ñîí âàõòëàð êèòàá íÿøðè òàëå éöêëö ìÿñÿëÿéÿ ÷åâðèëèá.
Áàçað èãtèñàäèéyàòûíûí àìàíñûç ãàíóíëàðû, ãèéìÿòëÿðèí òóüéàí
åòäèéè áèð äþâðäÿ êèòàá áóðàõìàã íÿúèá èø, ÿâÿçñèç õèäìÿòäèð.
Áåëÿ áèð íÿúèá èøè «Øÿðã-Ãÿðá» íÿøðèééàòû þç öçÿðèíÿ ýþòöðöá.
Éàõûí ýöíëÿðäÿ íÿøðèééàòäà òàíûíìûø ìóñèãèøóíàñ, ôèëîëîýèéà
åëìëÿði íàìèçÿäè, ìèëëè òåëåâèçèéàìûçûí ìóñèãè ðåäàêñèéàñûíûí
áàø ðåäàêòàð ìöàâèni Âüãàð ßùìəäèí íÿôèñ òÿðòèáàòäà «Øàùíàç ñÿäàñû» êèòàáû èøûã öçö ýþðöá. Êèòàáûí ðåäàêòîðó âÿ þí
ñþç ìöÿëëèôè ïåäàãîjè åëìëəð äîêòîðó Áàëàø Àááàñçàäÿäèð. Î,
êèòàá ùàããûíäà ôèêèrëÿðèíè áåëÿ èôàäÿ åäèð: «Õàëãûí ìÿíÿâè
ñÿðâÿòè îíà ìóñèqèìèçèí éàøàìàñû, òÿáëèüè âÿ èíêèøàôûíäà ìóñèãè÷èëÿðèìèçèí ÿìÿéè áþéöê, ðîëó ìèñèëñèçäèð. Îíëàðûí ùÿéàòû
áèð ñûðà ìóñèãèäÿ áèð þçýÿ ãöââÿò àëàðàã ýöíÿø êèìè ùÿðàðÿò
âåðèð …”.
Òîïëóäà òÿäãèãàò÷ûíûí ìöõtÿëèô èëëÿðäÿ ãÿëÿìÿ àëäûüû
ìÿãàëÿlər âåðèëèð. Èéèðìè èêè èíúÿñÿíÿò õàäèìèíäÿí áÿhñ åäÿí
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êèòàáûí èëê éàçûñû äönéà øþùðÿòëè ìöüÿííè, ÿâÿçè îëìàéàí
Çåéíÿá Õàíëàðîâàéà ùÿñð îëóíóá. Äàùà ñîíða ìÿðùóì õàíÿíäÿìèç ßáöëôÿò ßëèéåâÿ, ìöüÿííè Íèéàìÿääèí Ìóñàéåâÿ,Ùàáèë ßëèéåâÿ, Ìÿìmÿäáàüûð Áàüûðçàäÿéÿ, Øàìî Èñàéåâÿ, Øÿôèãÿ Åéâàçîâàéà, Ìuíèñ Øÿðèôîâà, Îêtàé Êàçûìîâà,
Âàìèã Ìÿììÿäÿëèéåâà, Àüàñÿëèì Àáäóëëàéåâÿ âÿ äèýÿð
ìóñèãè÷èëÿðèí éàðàäûúûëûã éîëëàðûíà ùəñr åäèëÿí ìÿãàëÿëÿðäÿ
ìöÿëëèô îíëàðûí ìÿäÿíèééÿòèìèçÿ áÿõø ådèêëÿðè ñÿíÿò èíúèëÿðèíäÿí ñþç à÷ûð.
Îíó äà ãåéä åòìÿê âàúèáäèð êè, êèòàáûí è÷èíäÿ ùÿð áèð ñÿíÿòêàðûí ôîòî-ÿêñè âåðèëèá .
Èíàíûðûã êè, àëèì Âöãàð ßùìÿäèí ñàéúà ñÿêêèçèíúè êèòàáû
îëàí “Øàùíàç ñÿäàñû” áÿäèè ïóáëèñèñòèêàìûçäà, ìóñèãèøóíàñëûãäà þçöíÿ ëàéèãëè éåð òàïàúàãäûð. Áó éîëäà ìöÿëëèôÿ éåíè-éåíè
óüóðëàð äèëÿéèðèê.
Ìöøôiã ÚÀÁÈÐÎÜËÓ
“Éåíè Àçÿðáàéúàí” ãÿçåòè, 5 àâãósò 1999-úó èë. (29,204)
__________
«Öðÿéèìäÿ îõóéóðàì»
Âöãàð ßùìÿäèí «Öðÿéèìäÿ îõóéóðàì» (ìöøòÿðÿê) 2003úö èëäÿ «ÌÁÌ» íÿøðèééàòûíäà iøûq öçö gþðÿn êèòàáı ýþðêÿìëè
õàíÿíäÿ, õàëã àðòèñòè Ùàúû Òÿëÿò Ãàñûìîâóí àíàäàí îëìàñûíûí 70 èëëèéèíÿ, ùÿéàò âÿ éàðàäûúûëûüûíà ùÿñð îëóíóá. Êèòàáûí
ðåäàêòîðó âÿ þí ñþçöí ìöÿëëèôè àêàäåìèê Âàñèì Ìÿììÿäÿëèéåâ, ðÿé÷è èñÿ Ãàôãàç Ìöñÿëìàíëàðû Èäàðÿñèíèí ñÿäðè Øåéõöëèñëàì Ùàúû Àëëàùøöêöð Ïàøàçàäÿäèð.
ßñÿðäÿ ùÿì÷èíèí õàëã éàçû÷ûñû Åë÷èíèí, õàëã ðÿññàìû Êàìèë ßëèéåâèí, àêàäåìèêëÿð Ìèðìÿììÿä Úàâàäçàäÿíèí, Ôóàä
Ãàñûìçàäÿíèí, Çèéàä Ñÿìÿäçàäÿíèí, ìèëëÿò âÿêèëëÿðè Ùàúû
Ìàäÿð Ìóñàéåâèí, Ùàúû Ãàëèá Ñàëàùçàäÿíèí, ßðÿñòóí Úàâàäîâóí, èø àäàìû Ñàáèð Àáäóëëàéåâèí, Ìÿäÿíèééÿò âÿ Èíúÿñÿíÿò Óíèâåðñèòåòèíèí ðåêòîðó, ïðîôåññîð Òåéìóð÷èí ßôÿíäèéå282
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âèí, ÀÌÅÀ-íûí ìöõáèð öçâö Êàìàë Àáäóëëàíûí, Èñëàì Óíèâåðñèòåòèíèí ðåêòîðó Ùàúû Ñàáèð Ùÿñÿíëèíèí, ïðîôåññîðëàð Ôÿðàùèì Ñàäûãëûíûí, Ðàôèã Ñàäûãîâóí âÿ õàëã àðòèñòè Àüàõàí Àáäóëëàéåâèí âÿ áàøãàëàðûíûn éóáèéàðà öðÿê ñþçëÿðè, øàèðëÿðäÿí
Ùàúû Ìàèëèí, ßíâÿð Íÿçÿðëèíèí, Âöãàð ßùìÿäèí Ùàúû Òÿëÿòÿ
ùÿñð åòäèêëÿðè øåèðëÿðè éåð àëûá.
Ìöÿëëèô óøàãëûã äöíéàñûíäàí Òÿëÿò Ãàñûìîâóí áÿíçÿðñèç
ñəñiíèí âóðüóíó îëäóüóíó, ðàäèîìóçäà ìóüàì ñààòû âÿ õàëã
ìóñèãèñè êîíñåðòëÿðèíäÿ ýþðêÿìëè õàíàíäÿíèí ùåéðÿòàìèç îõó
ìaíåðàñûídan áþéöê çþâã âÿ ëÿççÿò àëäûüûíû ãåéä åäÿðÿê éàçûð:
«Ìÿðùóì àòàì äàíûøàðäû âÿ àíàì äà òÿñäèãëÿéÿðäè êè, Òÿëÿò êèìè íþâùÿ äåéÿí éîõäóð. Íÿãë åäèðdiëÿð êè, áàáà (áàáàì
— Â.ß.) Ìÿøÿäè Ñîëòàí ßùìÿä àøóðà ýöíëÿðè òÿçèéÿ òóòàðäû
âÿ ìÿðñèéÿëÿðè ìÿùÿëëÿ àäàìû ýÿíú Òÿëÿò äåéÿðäè. 17 éàøëû
ýÿíú Òÿëÿò åëÿ íþâùÿ, ìÿðñèéÿ äåéÿðìèø êè, ñèíÿçÿíëÿð ýþç
éàøûíû ñàõëàéà áèëìÿçìèøëÿð». (29,129)
Âöãàð ßùìÿä ÿñÿðäÿ õàíÿíäÿíèí èôà÷ûëûã ìÿçèééÿòëÿðèíäÿí ñþùáÿò åäèð: Îíóí «Øöøòÿð»è, «Òÿðêèáè», «Ñåýàùû», «Øóðó», «Ìàùóðó» þçöíÿìÿõñóñ, îðèjèíàëäûð. Òÿëÿò Ãàñûìîâ èôà÷ûëûã òàðèõèíäÿ ãûçûë ùÿðôëÿðëÿ éàçûëàí áèð «Øöøòÿð òÿñíèôè”
îõóéóá, «Òÿðêèá» øþáÿñèíäÿ åëÿ áîüàçëàð, åëÿ èìïðîâèçàñèéàëàð, õûðäàëûãëàð, íÿôÿñëÿð âóðóá êè, òàìàøà÷ûíû ùåéðÿòäÿ ãîéóð.
«Ñåýàù»äà þç éîëó èëÿ áèçè äöøöíäöðöð. «Ðàñò»äà éöêñÿê ïåøÿêàðëûã, óñòàëûã ýþñòÿðèð.
Áó éàõûíëàðäà òàðçÿí, ÿìÿêäàð àðòèñò Ôèðóç ßëèéåâ, ìÿí âÿ
Ùàúû Òÿëÿò Çÿðäàáà áèð ìÿúëèñÿ ýåäèðäèê. Éîë áîéó Òÿëÿòÿ
ãóëàã àñûðäûã. Ùåéðÿòèìèçè ñàõëàéà áèëìiräèê. Ôèðóçëà áèð-áèðèìèçèí öçöíÿ áàõûðäûã. - Öðÿéèìèçäÿí áó ñþçëÿð êå÷èðäè: «Áàëàì, êèøè îõóéóá äà». Áó ôèêðè áàõûøëàðûìûç òÿñäèã åäèðäè.(29,130-131)
«Ñÿñè Qóðàí ñÿäàñûäû»
Ìóñèãèìèçèí éîðóëìàç òÿäãèãàò÷ûñû âÿ òÿáëèüàò÷ûñû Âöãàð
ßùìÿäèí 2002-úè èëäÿ «Àðàç» íÿøðèééàòûíäà «Ìèí áèð ìàùíû»
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ñèëñèëÿñèíäÿí ÷àï åäèëÿí «Ñÿñè Ãóðàí ñÿäàñûäû» êèòàáû (ìöøòÿðÿê) òàíûíìûø ìöüÿííè Áàëîüëàí ßøðÿôîâóí ùÿéàò âÿ éàðàäûúûëûüûíà ùÿñð îëóíóá. Êèòàá òàíûíìûø ñÿíÿò÷èëÿðèìèç — õàëã
àðòèñòëÿðè Çåéíÿá Õàíëàðîâà, Àüàõàí Àáäóëëàéåâ, Ùàáèë ßëèéåâ, Ìÿììÿäáàüûð Áàüûðçàäÿ, ÿìÿêäàð àðòèñòëÿð Íèñÿ Ãàñûìîâà, Áðèëéàíò Äàäàøîâà, Òÿëÿò Ãàñûìîâ, Ìþùëÿò Ìöñëöìîâ, ìöüÿííèëÿðäÿí Êÿìàëÿ Ðÿùèìëè, Ñöëåéìàí Àáäóëëàéåâ, áÿñòÿêàðëàðäàí Íÿðèìàí Ìÿììÿäîâ, Ñåâäà Ìÿììÿäëè,
Úàâàíøèð Ãóëèéåâ, Ýþâùÿð Ùÿñÿíçàäÿ, õàëã øàèðè Íÿáè Õÿçðèíèí ìöüÿííè ùàããûíäà ôèêèðëÿðè èëÿ áàøëàéûð. Á. ßøðÿôîâóí ñÿíÿò äöíéàñû, àèëÿñè, íÿüìÿëÿðè êèòàáäà þç ÿêñèíè òàïìûøäûð.
Áóíóíëà éàíàøû ìöüÿííèíèí ñÿíÿòÿ ýÿëèøè çàìàíû îíà îëàí
ùàãñûçëûãëàð îáéåêòèâ øÿêèëäÿ ãÿëÿìÿ àëûíìûøäûð.
Êèòàáûí íàøèðè «Ìèí áèð ìàùíû» êèòàáûíûí òÿðòèá÷èñè Ðàôèã
Õàí Ñàéàä îüëóäóð. Êèòàáäà Â.ßùìÿäèí áèð ìóñèãè òÿäãèãàò÷ûñû êèìè òÿíãèäè ãåéäëÿðè äÿ þç ÿêñèíè òàïìûøäûð. (3,69)
“Ùàðà òÿëÿñäèí, ãàðäàø”
Ôÿëñÿôÿ åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð Òàðûéåë ßùìÿäîâóí
«Àçÿðáàéúàí îüëóéàì» êèòàáû, õàëã àðòèñòè Ìÿììÿäáàüûð
Áàüûðçàäÿíèí þëìÿç õàòèðÿñèíÿ ùÿñð îëóíóá. Éöç îòóçäàí ÷îõ
ñÿíÿò àäàìûíûí ãÿëÿìÿ àëäûãëàðû éàçûëàð àðàñûíäà Âöãàð ßùìÿäèí «Ùàðà òÿëÿñäèí, ãàðäàø» məqaləsi þç äÿñò-õÿòòè, àùÿíýäàðëûüû èëÿ ñå÷èëèð. Ìÿñÿëÿ áóðàñûíäàäûð êè, äèýÿð éàçûëàðäà ÿñàñÿí Ìÿììÿäáàüûð äöíéàñûíà, îíóí ùÿéàòäàí âàõòñûç ýåäèøèíÿ
äàùà ÷îõ öñòöíëöê âåðèlið. Áó äà òÿáèèäèð. Îíà ýþðÿ êè, êèòàá
õàòèðÿ õàðàêòåðè äàøûéûð. Àììà ìóñèãè òÿäãèãàò÷ûñûíûí ìÿãàëÿñèíäÿ ìÿðùóì ñÿíÿòêàðûí ÷îõñàéëû éàðàäûúûëûüû, ùÿéàò éîëó
äåìÿê îëàð êè, òàìàìèëÿ òÿùëèë îëóíóð. Ìöÿëëèô èëëÿð óçóíó éàõûíäàí òàíûäûüû ìöüÿííèíèí ñÿíÿòÿ ýÿëèøèíè áåëÿ ãÿëÿìÿ àëûð:
Ìÿììÿäáàüûðûí áèð èôà÷û êèìè éåòèøìÿñèíäÿ, äîüóëóá
áîéà-áàøà ÷àòäûüû Íàðäàðàí êÿíäèíèí áþéöê òÿñèðè îëóá äåñÿê,
ñÿhv îëìàç. Óøàãëûãäàí êÿíäèí åë øÿíëèêëÿðèíäÿ Ñåéèä Øóøèíñêè, Õàí Øóøèíñêè, Çöëôö Àäûýþçÿëîâ, Ìöòÿëëèì Ìöòÿëëèìîâ,
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Ùàúûáàáà Ùöñåéíîâ, Éàãóá Ìÿììÿäîâ êèìè óñòàä ñÿíÿòêàðëàðûí ñÿñèíè åøèäèá, ùÿðÿêÿòëÿðèíè èçëÿìèø Ìÿììÿäáàüûð êÿíäëÿðèíäÿêè ìóüàì áèëèúèñè Ùèäàéÿò Íÿáèéåâäÿí ìÿñëÿùÿòëÿð
àëûá. Ñîíðà åëÿ Ùèäàéÿò êèøèíèí òÿøÿááöñö èëÿ «Äèëêÿø» þçôÿàëèééÿò àíñàìáëûíû éàðàäûá. Áÿäèè ðÿùáÿðè åëÿ þçö îëóá. Îíóí
ñÿíÿò àëÿìèíÿ èëê àääûìû äÿðíÿêäÿ àòûëûá âÿ áèð ñóàë ìÿíè ìàðàãëàíäûðûðäû. «Äèëêÿø»ëÿ öíñèééÿòèí òàðèõè ãÿäèìäèð, àíñàáëûíûí
àäû «Äèëêÿø»äèð, ÿí ýþçÿë, öðÿêäÿí ýÿëÿí, øèðèí ìÿëàùÿòëÿ
«Äèëêÿø» îõóéóðñàí. Áóíóí ñèððè íÿäÿäèð? Èëûã òÿáÿññöìëÿ úàâàá âåðäè êè, «Äèëêÿø»è ÷îõ èñòÿéèðÿì, åëÿ îíà ýþðÿ.
Ìÿììÿäáàüûð ýÿíúëèê èëëÿðèíäÿ ßçèçáÿéîâ ðàéîíó ìÿäÿíèééÿò åâè íÿçäèíäÿ «Áàùàð» õàëã ÷àëüû àëÿòëÿðè þçôÿàëèééÿò
àíñàáëûíäà äà ìÿøüóë îëóá. Íåúÿ äåéÿðëÿð, ñÿíÿòäÿ èëê êþâðÿê àääûìëàðûíû áóðàäà àòûá.
Ìÿììÿäáàüûð Áàüûðçàäÿ ìöüÿííèëèê ôÿàëèééÿòèíÿ «Ùöìàéun» àíñàìáëûíäà áàøëàéûð, Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò Ôèëàðìîíèéàñûíûí ñîëèñòè îëóð. 1975-úè èëäÿ èëê ìóñèãè òÿùñèëè àëìàã ö÷öí àòàñû Ìÿììÿäÿëè êèøèíèí òÿêèäè èëÿ Àñÿô Çåéíàëëû àäûíà Áàêû îðòà
èõòèñàñ ìóñèãè ìÿêòÿáèíèí ìóüàì øþáÿñèíÿ äàõèë îëàí Ìÿììÿäáàüûð õàíÿíäÿ ßëèáàáà Ìÿììÿäîâäàí õàëã ìóñèãèìèçèí
èíúÿëèêëÿðèíè ÿõñ åäèð, èôà÷ûëûã ñÿíÿòèíèí ñèðëÿðèíè þéðÿíèð.
Òÿùñèë îúàüûíû áèòèðÿí ýÿíú ñÿíÿò÷è 1980-úû èëäÿ Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò Êîíñåðò Áèðëèéèíÿ äÿâÿò àëûð, áóðàäà þìðöíöí
ñîíóíà ãÿäÿð ðÿùáÿð îëäóüó «Äèëêÿø» àíñàìáëûíû éàðàäûð.
Ìÿãàëÿäÿ Âöãàð ßùìÿä äàùà ñîíðà éàçûð:
«Ìàùíû îíóí úàíûäûð, ùÿéàòûäûð. Î, Ìÿùÿììÿä Ôöçóëèíè,
ßëèàüà Âàùèäè ùÿäñèç äÿðÿúÿäÿ ñåâèðäè… Àçÿðáàéúàí ãÿçåòèèíèí ïîåòèê èìêàíëàðûíû, áÿäèè-åñòåòèê äÿéÿðëÿðèíè éàøàòìûø
áó ñÿíÿòêàðëàðûí èðñèíè äÿðèíäÿí ìÿíèìñÿéèð. «Åé äèë, áó ãàðà
ýþçëöíö äèíäèðìÿ, õÿòàäûð» ìÿòëÿëè ãÿçÿëè, «Äèëêÿø» öñòÿ åëÿ
ìÿùàðÿòëÿ îõóéóð êè, îíóí ùÿìèí ìÿãàìäàêû ãåéðè-àäè àíûíû
ñþçëÿ èôàäÿ åòìÿê ÷ÿòèíäèð».
Î äàíûøàíäà äà íÿüìÿñèç êå÷èíÿ áèëìèðäè. Ñþùáÿò ÿñíàñûçäà ÿí ÷îõ ñåâäèéè ìàùíûëàðû þçö äÿ ùèññ åòìÿäÿí, áÿìäÿí, øèðèí áèð ìÿëàùÿòëÿ îõóìàüà áàøëàéàíäà áóíà çÿððÿ ãÿäÿð øöáùÿ ãàëìûð. Âàðëûüû íÿüìÿ èëÿ éîüðóëóá. Îíóí ñÿíÿòÿ
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áàüëûëûüûíû, ìóñèãè èëÿ íÿôÿñ àëäûüûíû ìöàñèðëÿðè îëàí ìöüÿííèëÿð äÿ òÿñäèã åäèðëÿð. Àõûúûëûã âÿ øèðèíëèê ìèëëè ìóñèãè êþêëÿðèíÿ áàüëûëûã, ìàùíû ìÿòíè èëÿ ìóñèãèíèí áèð-áèðèíÿ òàìàìëàíìàñû Ìÿììÿäáàüûð ìàùíûëàðûíà íÿèíêè Àçÿðáàéúàíäà,
åëÿúÿ äÿ öìóìòöðê êîíòåêñòèíäÿ ìàðàã îéàòìûøäûð. Áèð ôàêòû
äà îõóúóëàðà ÷àòäûðìàã éåðèíÿ äöøÿðäè. Îíóí ìàùíûëàðû àçÿðáàéúàíëû ìöüÿííèëÿðëÿ éàíàøû, òöðê ìöüÿííèëÿðèíäÿí Íÿúëÿ
Àêïåí, Úîøãóí Ñàáàù, Íÿøÿ Ãàðàáþúÿê, Ìöøÿððÿô Àêàé,
Þçáÿêèñòàí ìöüÿííèñè Íÿñèáÿ Àáäóëëàéåâàíûí ðåïåðòóàðûíäà
þçöíÿ ýåíèø éåð òóòóá.
Ìÿììÿäáàüûð ìàùíû áÿñòÿëÿìÿê ö÷öí øàèðëÿðäÿí ßëèàüà
Âàùèä, Ñöëåéìàí Ðöñòÿì, Ìÿììÿä Ðàùèì èðñèíÿ, Òîôèã
Ìöòÿëëèáîâ, Ñàáèð Ðöñòÿìõàíëû, Ùàôèç Áàõûø, Ùÿìèä Àááàñûí
ïîåçèéàñûíà ìöðàúèÿò åòìèøäèð. Îíóí ñþçëÿðèíÿ ìàùíû áÿñòÿëÿäèéè, éàðàäûúûëûüûíà ìöðàúèÿò åòäèéè ñÿíÿòêàðëàðäàí áèðè äÿ
øàèð Çèâÿð Àüàéåâàäûð. Çèâÿð õàíûì Òöðêèéÿäÿ îëàðêÿí
Ìöøÿððÿô Àêàéûí àíñàìáëûíûí êîíñåðòìåéñòåðè ßñÿä Òÿêäàë
îíóí âàñèòÿñèëÿ Ìÿììÿäáàüûð ö÷öí ôîíîãðàìëàð ýþíäÿðèá.
Ìöüÿííè éöêñÿê ìÿùàðÿò, áþéöê åùòèðàñëà, òöðê àùÿíýèíäÿ áó
ìàùíûëàðû ùàçûðëàéûá.
Ìÿììÿäáàüûð Áàüûðçàäÿíèí ðåïåðòóàðûíäà îõóäóüó «Àéðûëûã îëìàéàéäû» ìàùíûñûíäà áåëÿ ìèñàëëàð âàð:
«Öðÿê äåéÿð àéðûëûüûí, öçö äþíñöí áó äöíéàäàí».
Íÿùàéÿò, õàëãûíäàí àéðûëìàã íþâáÿñè Ìÿììÿäáàüûðà äà
÷àòäû. Úÿìè 55 èë éàøàìàã ãèñìÿò îëäó.
Éàçû qÿmli íîòëàðëà áèòèð: «Ìÿðêÿçè êëèíèê õÿñòÿõàíàñûíûí
ùÿéÿòèíäÿéèê. Áèçè éàõûíà áóðàõìûðäûëàð. Òåç-òåç îüëó Ðàùèìëÿ çÿíýëÿøèá, ùàëûíû ñîðóøóðäóã. Äîñòóì Íèéàç Ìîñêâàäà
éÿùóäè ùÿêèì äÿ òàïäû. Ðàùèì îíóíëà äàíûøäû. Àììà ýåú
èäè.
Òÿçÿ Ïèðäÿ ìåéèò éóéóëóðäó. Áöòöí ìöüÿííèëÿðè îðàéà òîïëàäûã. Àçÿðòàú Ìÿäÿíèééÿò Íàçèðëèéè õÿòòèëÿ Ðàìèç Ìèðçÿéåâèí òÿøÿááöñö èëÿ íåêðîëîãó ýþç éàøëàðûìëà ìÿí éàçäûì. 40
ýöí éàñûíäà äà îëäóì, èëèíäÿ äÿ. Ùÿð îíóí ëåíò éàçûëàðûíà
òàìàøà åäÿíäÿ âÿ ãóëàã àñàíäà êþâðÿëèðÿì. Òåç ýåòäèí, ãàðäàø, íèéÿ òÿëÿñèðäèí, ùàðà òÿëÿñèðäèí? Éåðèí ýþðöíöð».
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«Óíóäóëìàç èôà÷ûëàð»
ßäàëÿò Âÿçèðîâ
Âöãàð ßùìÿäèí ÿìÿêäàð àðòèñò, klassik êàìàí÷à óñòàñû
ßäàëÿò Âÿçèðîâóí ùÿìèøÿéàøàð õàòèðÿñèíÿ ùÿñð åòäèéè «Óíóäóëìàç èôà÷ûëàð» ìÿãàëÿñè (29,145-148) ìöÿëëèôèí «Êàìàí÷à
÷àëûíàíäà» øåèðè èëÿ áàøëàéûð. Áó ïîåòèê, êÿäÿðëè íöìóíÿíè îõóéàíäà ýþç þíöíäÿ úÿìè 51 èë þìöð ñöðìöø, ùÿéàòäàí âàõòñûçâÿäÿñèç ýåòìèø ßäàëÿò Âÿçèðîâóí þëìÿç ñóðÿòè úàíëàíûð:
Ýÿëäè þëöì ðþéàñû,
Âÿòÿíäÿí óçàãëàðäà.
Äÿéèøìèøäè äöíéàñû,
Ýþçéàøû éàíàãëàðäà.
Õÿéàëëàð ñÿùàéÿòäÿ,
ßëëÿðèì èòàÿòäÿ,
Ãóëàüûì ßäàëÿòäÿ,
Êàìàí÷à ÷àëûíàíäà.
Âàðäû 51 éàøûí,
Ö÷ áàëàí ýþçö éàøëû,
Àòàí, àíàí éàíàøû,
Éàòûð ñÿíëÿ ìÿçàðäà.
Áèð êÿñ äåìÿç àúûéäûí,
Éàõøûëûüûí àúûéäûí,
Áèð ìþìèíäèí, Ùàúûéäûí,
Àé ßäàëÿò ãàðäàøûì.
Àüëàð Õûçûäà äàüëàð,
Ýþé êèøíÿð, áóëóä àüëàð.
Ãöðáÿòäÿ ãÿðèá þëöá,
Åë-îáà ùàìû àüëàð.
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Âöãàð ßùìÿä «Ãàðàáàü éóõóñó âÿ éàõóä éóõóäà ãÿëÿáÿ»
ðîìàíûíäà éàçûð: «Ðÿùìÿòëèê ßäàëÿò ùÿì Ôèðóçóí, ùÿì Ùàúû
Àüàõàíûí, ùÿì äÿ ìÿíèì ÷îõ éàõûí äîñòóìóç èäè. Àëëàù îíà
ãÿíè-ãÿíè ðÿùìÿò åëÿñèí. Ùàúû ßäàëÿò âàõòñûç äöíéàñûíû äÿéèøäè, àììà èç ãîéóá ýåòäè, áþéöê áèð êàìàí÷à ìÿêòÿáè, êàìàí÷àíû ùÿçèí-ùÿçèí èíëÿäÿí îíëàðëà ýÿíúèí éåòèøäèéè «ßäàëÿò
ìÿêòÿáè»íè. Áèð ýþçÿë áàéàòûäà äåéèëäèéè êèìè:
Ìÿí àøèã áèçèì ãàëà,
Ñÿíÿ âàð ñþçöì, ãàëà,
Òèêìÿäèì þçöì ãàëàì,
Òèêäèì êè, èçèì ãàëà…» (11,308-309)
Íÿ äåéÿñÿí áåëÿ äöíéàéà, ßäàëÿò Âÿçèðîâó äà ÿëèìèçäÿí
àïàðäû. Òÿêúÿ äîñòó Âöãàð ßùìÿäè éîõ, õàëãûìûçû éàíäûðäû.
Ìÿãàëÿíè — «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòèíèí 18 ñåíòéàáð òàðèõëè
éàçûíû ùÿéÿúàíñûç, ãÿìñèç, àüðûñûç, äÿðäñèç îõóìàã îëìóð…
Áóíäàí áàøãà «Êàìàí íàëÿñèíèí ñåùðè» (Åëìàí Áÿäÿëîâ),
«Ñîí ñþùáÿò» (ßáöëôÿò ßëèéåâ), «Íÿüìÿëè öðÿêëÿð: ìàùíûäàí
ìàùíûéà (Îãòàé Êàçûìîâ), «Àëèì Ãàñûìîâ ôåíîìåíè»,
«Àüàõàíûí íÿüìÿëè äöíéàñû», «Ìöüÿííè âÿ îíóí «ðþéà»ñû»,
«Ñÿñè Ãóðàí ñÿäàñûäû», «Îõóéàí áàðìàãëàðûí èçè èëÿ»,
«Äöíéàíûí ùàðàñûíäàéàì», «Ìÿíñóðîâëàð ñöëàëÿñè», «Éàä
ìöüÿííèíèí äîüìà ñÿñè» âÿ áàøãàëàðû áó ñÿïýèäÿ ìÿãàëÿëÿðè
éàçìàãëà Âöãàð ßùìÿä òÿäãèãàò÷û êèìè ìöàñèð ìóñèãè
äöíéàìûçà èíúèëÿð áÿõø åäèá.
Òåùðàí-Òöðê ìöñèãè÷èëÿðè
Ìóñèãè òÿäãèãàò÷ûñû îëàðàã Ýöíåéäÿ éàøàéûá-éàðàäàí ñÿíÿòêàðëàðûí éàðàäûúûëûãëàðû ùÿìèøÿ Âöãàð ßùìÿäèí äèããÿò
ìÿðêÿçèíäÿ îëóá.
Áó ñèëñèëÿäÿí îëàí «Óñòàä Àøûã Áóëóä», «Ðÿñóë Ðÿùèìè
Äèçÿ÷è», «Î, ÿñë Àçÿðáàéúàí îüëóäóð», «Òàðçÿí Ôÿðùàä Ôÿðÿúëè âÿ õàíÿíäÿ Âÿäóä Ìöÿççèíçàäÿ», «Õàíÿíäÿ Âÿëè Ãà288

Âöãàð ßùìÿäèí éàðàäûúûëûã éîëó

ñûìè», «Àðçóëàðûí ùÿéàòà êå÷ñèí, xàíÿíäÿ Úàáèð ßáäè», «Òÿêè
òöðêúÿ îëñóí…», «Õàíÿíäÿ ßçèç Íÿñèðè», «Áÿñòÿêàð Úàáèð
İòàÿòè», «Àçÿðáàéúàí ìóñèãè÷èëÿðèíèí àüñàããàëû xàíÿíäÿ ßáàçÿð», «Øàèð-ìóñèãè÷è Èáðàùèì Çàùèä Õÿçàéåðè», «Ãîøà ãàíàä», «Ôÿééàç Ñàüëàì», «ßëèðçà Ãÿçâè», «Òÿáðèçäÿí ýÿëÿí
ñÿñ», «Ñÿíÿ íÿôÿñ âåðèð Àçÿðáàéúàíûì!..», «Ìóñèãèìèçÿ ìàðàã», «Êàìàíçÿíèí øÿðÿôèíÿ», «Ñÿíÿ ìèííÿò áîðúóì âàð,
ãàðäàøûì (Úÿíóáäàí ìèííÿòäàðëûã ìÿêòóáó)» àäëû ìÿãàëÿëÿðèíäÿ Vöqar Əhməd òàíûíìûø Òåùðàí-Òöðê ìóñèãè÷èëÿðèíè
Àçÿðáàéúàí îõóúóñóíà òÿãäèì åäèð.
Áóíó øàèðèí ìöõòÿëèô èëëÿðäÿ ìÿòáó îðãàíëàðûìûçäà äÿðú
îëóíàí ìÿãàëÿëÿðè õÿáÿð âåðèð1.
Â.ßùìÿäèí «Èêè ñàùèë» ãÿçåòèèíèí 16 ñåíòéàáð 1994-úö èë
òàðèõëè ñàéûíäà äÿðú îëóíàí «Òàðçÿí Fÿðùàä Ôÿðÿúëè âÿ õàíÿíäÿ Âÿäóä Ìöÿççèíçàäÿ» àäëû ìÿãàëÿäÿ øàèð áó òàéëû
Àçÿðáàéúàíûí îõóúóëàðûíà î òàéäà éàøàéûá éàðàäàí ñÿíÿò÷è
ñîéäàøëàðûìûçûí éàðàäûúûëûüû ùàãäà ìÿëóìàò âåðèð:
«Ôÿðùàä ùÿëÿ ýÿíúäèð — 25 éàøû âàð. Òåùðàíäà àíàäàí
îëóá. Àòàñû Ùÿñÿí Ôÿðÿúëè 1937-úè èëäÿ Áàêûäàí êþ÷öá Èðàíà.
30-úó èëëÿð êþ÷ùàêþ÷öíäÿ úÿíóáëóëàðëà éàíàøû, ìöÿééÿí
ìÿãñÿäëÿð ö÷öí Èðàí ïàñïîðòó àëàí øèìàëëûëàðû äà ìöùàúèðÿòÿ
ýþíäÿðèáëÿð. Ôÿðùàäýèë Áàêûíûí «Êóáèíêà» äåéèëÿí ìÿùÿëëÿñèíäÿíäèðëÿð. Ôÿðùàä ñþéëÿéèð êè, äÿôÿëÿðëÿ àðà áàüëû îëàíäà
ìÿðçÿ (ñÿðùÿäÿ — Â.ß.) ýåäèá, î òÿðÿôè ñåéð åäèá è÷èí-è÷èí
àüëàéûðäûì. Øöêöðëÿð îëñóí êè, áó àéðûëûã ãèñìÿí äÿ îëñà ñîâóøäó».
Ìÿãàëÿäÿí ìÿëóì îëóð êè, Ôÿðùàä 14 éàøûíäàí òàð ÷àëìàüà áàøëàéûá, ùÿìêàðëàðûíäàí ôÿðãëè îëàðàã ìóñèãè òÿùñèëëèäèð. 7 èë ìóñèãè ìÿêòÿáèíäÿ «Èðàí òàðû» öçðÿ îõóéàðàã òÿùñèë
àëûá. Ôÿðùàä ùÿì ñîëèñò, ùÿì äÿ ýþçÿë ìöøàéèÿò÷èäèð. Î, òÿáðèçëè êàìàí÷à÷àëàí ßìèð âÿ ýþðêÿìëè ðÿññàì âÿ èñòåäàäëû õà-

1
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íÿíäÿ Âÿäóä Ìöÿççèíçàäÿ èëÿ òðèî-ìóüàì ö÷ëöéö òÿøêèë
åäèá. Øÿðã ö÷ëöéöíöí Òåùðàíûí êèíîòåàòð âÿ êîíñåðò ñàëîíëàðûíäà ÷ûõûøû çàìàíû áèëåò òàïìàã ãåéðè-ìöìêöíäöð.
«Âÿäóä ÿñëÿí ÿðäÿáèëëèäèð. Èðàíûí áèðèíúè ñàéûëàí, óñòàä,
ìÿøùóð íþâùÿõàíû Ñÿëèì Ìöÿççèíçàäÿíèí îüëóäóð. Ñÿëèì
àüàíûí ìÿðñèééÿëÿðè (òöðê âÿ ôàðñ äèëëÿðèíäÿ), íþâùÿëÿðè, àçàíû
åùòèçàçà, ðèããÿòÿ ýÿòèðÿí êÿäÿðëè áèð ñÿñèí, äèíè àâàçûí èôàäÿñèäèð. Áó ñÿñ äàøû äà äà ñàíêè ïàð÷àëàéûð. Àòàñû Ñÿëèìäÿí Âÿäóäà äà ïàé äöøöð. Âÿäóä èíäè Èðàíäà ýÿíú òöðê õàíÿíäÿëÿðè
è÷ÿðèñèíäÿ þíäÿ ýåäèð. Óñòàä êàìàí÷à÷àëàí, ùÿð èêè Àçÿðáàéúàíûí ñåâèìëèñè Ùàáèë ßëèéåâëÿ Òåùðàíäà êîíñåðòÿ ÷ûõûá» Ìÿãàëÿäÿí àéäûí îëóð êè, Âÿäóä ÿñëèíäÿ ùÿì ðÿññàì,
ùÿì äÿ õàíÿíäÿ êèìè ïåøÿêàð âÿ éöêñÿêäèð. Âÿäóä äà àòàñû
êèìè çèëõàíäûð.
Àäû ýåäÿí ãÿçåòèäÿ «Óñòàä àøûã Áóëóä» àäëû éàçû äà äèããÿòÿòëàéèãäèð. Òåùðàí òöðê ìóñèãè÷èëÿðè, õàíÿíäÿëÿðè, àøûãëàðû
è÷ÿðèñèíäÿ ùÿääÿí çèéàäà ìÿøùóð, àäû ùþðìÿòëÿ ÷ÿêèëÿí Àøûã
Áóëóä ùàããûíäà øàèð áåëÿ éàçûð:
«Àøûã Áóëóä 1312-úè (1933) èëäÿ Úÿíóáè Àçÿðáàéúàíûí
Ìèéàíÿ øÿùÿðèíèí éàõûíëûüûíäàêû ßôçÿë êÿíäèíäÿ ÿêèí÷è àèëÿñèíäÿ àíàäàí îëóá. Àøûãëûã ñÿíÿòèíÿ ùÿâÿñè îíäà î âàõò Òÿáðèçäÿ éàøàéàí ìÿðùóì óñòàä Àøûã Ùöñåéí Úàâàí îéàòìûøäûð.
Àøûã Áóëóä þçöíÿ èêè íÿôÿðè óñòàä åäèð — Ùöñåéí Úàâàíû âÿ
îíà ìöÿëëèìëèê åòìèø Ùàúû Ìöòÿëëèìè».
Ùÿð áèð úöìëÿäÿ ÿòðàôëû ìÿëóìàò âåðÿí Â.ßùìÿäèí áó
ìÿãàëÿñèíäÿí áÿëëè îëóð êè, Àøûã Áóëóäóí éöçäÿí ÷îõ éåòèðìÿñè âàð. Óñòàä àøûüûí 12 þâëàäû, 45 íÿâÿñè âàð. Îüëàíëàðûíäàí èêèñè ìóñèãè÷èäèð. Íàäèð èñòåäàäëû õàíÿíäÿ Ôÿðÿìÿç òàðçÿíäèð.
«Àøûüûí ýÿíúëèê õàòèðÿëÿðèíäÿí: Î âàõò ðàäèî òàïûëìàçäû.
Áèçèì åâäÿ äÿ éîõ èäè. Éîëäàøëàðûìäàí áèðè ìÿíÿ Àëìàíèéàäàí áèð ðàäèî ýÿòèðäè. Àøûã Øàêèðè ùÿâÿñëÿ, áþéöê ìàðàãëà
äèíëÿäèì. Òÿêúÿ Àøûã Øàêèðè éîõ, åëÿúÿ äÿ Ïÿíàùû, Ìÿììÿäàüàíû, Áÿéëÿðè. Áó ñÿíÿòêàðëàðà ãóëàã àñà-àñà þéðÿíäèì.
Ñîíðà Òÿáðèç ðàäèîñó èëÿ ÷ûõûø åòìÿéÿ áàøëàäûì. Øÿðãè Àçÿðáàéúàíäà åë-îáàëàðà éîë à÷äûì, åëàòûí è÷èíÿ ýèðäèì. Ðàäèî
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ìÿíè òàíûòäûðàíäàí ñîíðà õàíÿíäÿ êèìè äÿ ñàéûëìàüà áàøëàäûì».
Àøûã Áóëóä äàñòàí÷û àøûãäûð. Áèð ÷îõ äàñòàíëàðû èëÿ éàíàøû,
Óëó Øÿùðèéàðûí «Ùåéäÿð áàáà»ñûíû äàñòàí øÿêëèíäÿ âÿ øèðèí
ñÿñè, àéäûí òÿëÿôôöçö èëÿ ñþéëÿéèð.
«Âÿòÿíäàø» ãÿçåòèèíèí 25 íîéàáð 1994-úö èë òàðèõëè ñàéûíäà
äÿðú åòäèðäèéè «Áÿñòÿêàð Úàáèð Èòàÿòè» ìÿãàëÿñèíäÿ Âöãàð
ßùìÿä òåùðàíëû áÿñòÿêàðëà áèçè òàíûø åäèá. «Úàáèð Èòàÿòè 1961úè èëäÿ Òåùðàíäà ôÿùëÿ àèëÿñèíäÿ àíàäàí îëóá. Àòàñû ñÿíÿòèí
äàëûíúà, î úöìëÿäÿí òîéëàðà ýåòìÿñÿ äÿ ãàâàë ÷àëûðìûø, øèðèí
ñÿñè âàð èìèø. «Âàð èìèø» äåéÿíäÿ Ùÿñÿí êèøè àðòûã ãîúàëìûøäûð. Ýþçÿë ìóñèãè äóéóìóíäàí îüëóíà äà ïàé äöøöá, èðñèíèí òÿçàùöðö ýþç ãàáàüûíäàäûð. Úàáèðýèë Òåùðàíäà éàøàñà äà
ÿñèëëÿðè Ýöíåé Àçÿðáàéúàíûí Àñòàðàñûíäàíäûð».
12 èë îðòà òÿùñèë àëäûãäàí ñîíðà ìóñèãè óíèâåðñèòåòèíè —
Êîíñåðâàòîðèéàíû áèòèðÿí Úàâèä, ùÿì äÿ Êîíñåðâàòîðèéàäàí
ÿââÿë éåääè èë ìóñèãè ìÿêòÿáèíäÿ ñêðèïêà÷û èõòèñàñûíà éèéÿëÿíèá. Àéäûíëûã ýÿòèðèëèð êè, Úàáèð ñèìôîíèéà, êîíñåðò, èíñòðóìåíòàë ïéåñëÿð ìöÿëëèôè îëàðàã ÿñàñ éàðàäûúûëûüûíû ìàùíû
jàíðûíà éþíÿëäèð. 30-äàí ÷îõ ìàùíû ìöÿëëèôè îëàí Úàâèäèí
áöòöí ìàùíûëàðû òöðêúÿäèð âÿ ùàìûñû äà áÿñòÿêàðûí þçöíöí
÷àëûøäûüû îðêåñòðèí ìöøàéèÿòèëÿ ëåíòÿ àëûíûá. «Áàùàð ýÿëèð»,
«ßêèí÷è ìöñÿëìàí», «Ìÿùÿááÿò úàâàíÿñè», «Øèðèí ñþçëÿð»
ìàùíûëàðû ìóñèãè èúòèìàèééÿòè òÿðÿôèíäÿí ðÿüáÿòëÿ ãàðøûëàíûá.
«Èêè ñàùèë» ãÿçåòèèíèí 15 îêòéàáð 1994-úö èë òàðèõëè ñàéûíäà
«Òåùðàí òöðê ñÿíÿò÷èëÿðè» ðóáðèêàñû àëòûíäà äÿðú åäèëÿí «Øàèðìóñèãè÷è Èáðàùèì Çàùèä Õÿçàéåðè» ìÿãàëÿsinäÿ øàèð âÿ ìóñèãè÷è äöíéàñûíà ñÿéàùÿò ÿêñ îëóíóð.
«Èáðàùèì Ùèúðè òàðèõè èëÿ 1347-úè èëäÿ Úÿíóáè Àçÿðáàéúàíûí Ìóüàí-Ýåðìè øÿùÿðèíèí Òöëöí êÿíäèíäÿ àíàäàí îëóá. 15
éàøûíà ãÿäÿð åëÿ î êÿíääÿ èáòèäàè âÿ îðòà òÿùñèë àëûá. Þç äåäèéèíÿ ýþðÿ, Òöëöí êÿíäè Øèìàëè Àçÿðáàéúàíà ÷îõ éàõûí îëäóüóíäàí î, èëê ìóñèãè âÿ ÿäÿáè èñòåäàäûíû Áàêû ðàäèî âÿ òåëåâèçèéàñûíäàí åøèòäèéè ñÿñëÿð âÿ íÿüìÿëÿðÿ óéüóíëàøäûðûá.
Åëÿ óøàãëûãäàí øåèðëÿð éàçìàüà áàøëàéûá».
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Òÿäãèãàòäàí áÿëëè îëóð êè, Èáðàùèì èñòåäàäëû øàèð, ýþçÿë ãÿçÿëëÿð ìöÿëëèôèäèð. Ãÿçÿëëÿðèíäÿ ßëàüà Âàùèä òÿñèðè à÷ûã-àøêàð
äóéóëóð. Èáðàùèì Õÿçàéåðè øåðëÿðèíè «Çàùèä» òÿõÿëëöñö èëÿ
éàçûð.
Äàâàäû äÿðäèíÿ àáó-ùàâàñû þëêÿìèçèí,
Úàùàíà ãàðøûäûð ãàøëàð ãàðàñû þëêÿìèçèí.
Âÿòÿíÿ úÿííÿò àðàñûíäà ÷îõ øÿáàùÿò âàð,
Áó äÿùðÿ áÿíçÿðè âàð ýþð ùàðàñû þëêÿìèçèí.
Âÿòÿí ñÿíèíäèð, ñÿí îíà úàí ôÿäà ãûë, åé Çàùèä,
Ñÿí þëìÿéèíëÿ ýþçÿëñÿ, ñîðàñû þëêÿìèçèí.
Ìÿãàëÿäÿ øàèðèí ïîåòèê äöíéàñûíûí ÿêñè îëàí áó øåèðèí âåðèëìÿñè ìÿãàëÿíè òàìàìëàéûð.
Ùÿìèí ãÿçåòèí åéíè ñàéûíäà äÿðú îëóíàí «Àçÿðáàéúàí
ìóñèãè÷èëÿðèíèí àüñàããàëû õàíÿíäÿ ßáàçÿð» ñÿðëþâùÿëè äèýÿð
ìÿãàëÿäÿ Â.ßùìÿä îõóúóëàðà õàíÿíäÿ ßáàçàð ùàããûíäà
äîëüóí ìÿëóìàò âåðèð.
ßáàçÿð Åðôàíèàí 1933-úö èëäÿ Òöðêìÿíèñòàíûí ïàéòàõòû
Àøãàáàääà àíàäàí îëóá. Î, ùÿð ìÿíàäà óñòàä, ýþçÿë ñÿíÿòêàðäûð. Èðàíäàêû äåìÿê îëàð êè, áöòöí õàíÿíäÿëÿðèí ãàâàëëàðû
îíóí ÿëèíäÿí ÷ûõûá ßáàçÿðèí ìèëëè îðíàìåíòëÿðëÿ áÿçÿäèëìèø,
ñÿäÿôëè äÿôëÿðèíäÿí Øèìàë õàíÿíäÿëÿðè ìÿðùóì ßáöëôÿò ßëèéåâÿ, ßëèáàáà Ìÿììÿäîâà, Àðèô Áàáàéåâÿ âÿ áàøãàëàðûíà äà
ÿðìÿüàí äöøöá. ßáàçÿð ìÿðùóì ßáöëôÿò ßëèéåâè þçöíÿ óñòàä, ìöÿëëèì ñàéûð.
«ßáàçÿð ìóüàì, òÿñíèô âÿ õàëã ìàùíûëàðû èëÿ éàíàøû ýþçÿë
ìàùíû èôà÷ûñûäûð. Ìöüÿííè Àçÿðáàéúàí áÿñòÿêàðëàðûíäàí Ôèêðÿò ßìèðîâóí, Òîôèã Ãóëèéåâèí, Ðàìèç Ìèðèøëèíèí, Åìèí Ñàáèòîüëóíóí âÿ áàøãàëàðûíûí «Ðåéùàí», «Ñÿíÿ ãóðáàí Ùàúû»,
«Àé ãÿëáè êþâðÿê», «Àçÿðáàéúàí» âÿ ñ. ìàùíûëàðûíû ëåíòÿ
éàçäûðûá. Ñåâÿ-ñåâÿ, øþâãëÿ, ìÿùÿááÿòëÿ îõóéóá âÿ éåíè éàðàíàí áÿñòÿëÿðè äÿ áó ýöí äÿ èôà åòìÿêäÿäèð. ßáàçÿðèí êëàññèê øàèðèìèç ßëàüà Âàùèäèí ãÿçÿëëÿðèíÿ îõóäóüó «Äèëkÿø»,
«Çàáóë», «Ñåýàù», «Øóð», åëÿúÿ äÿ ß.Ìÿììÿäîâóí «Äÿøtè»
òÿñíèôëÿðè ýþçÿë, òÿðàâÿòëè âÿ øèðèíäèð.
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Áÿëè, ßáàçÿðèí ñÿñè øèðèíäèð, ìÿëàùÿòëèäèð. Áó ñÿñ õûðäàëûãëàðëà çÿíýèíäèð. ßáàçÿðèí «Ìöõàëèô» öñòÿ îõóäóüó áèð øåèðäÿ
Úÿíóáè Àçÿðáàéúàí øÿùÿðëÿðè - Óðìèéà, Õîé, Ìÿðÿíä,
Ìàràğà, ßðäÿáèë, Òÿáðèç, Ìàêó âÿñô îëóíóð. Õàíÿíäÿ äåéèð:
Éàéäà ýÿë Òÿáðèçÿ, êþíëöí õîø îëñóí,
Öðÿéèí ãöññÿäÿí, ãÿìäÿí áîø îëñóí.
«Àüà ßáàçÿð, áó ýÿëèø óçóí èëëÿð ùàìûìûçûí àðçóñó èäè.
Íÿùàéÿò, Àëëàù áó ýåäèø-ýÿëèøÿ èìêàí âåðäè. Èíøàëëàù, òèêàíëû
ìÿôòèëëÿð ÿáÿäè ýþòöðöëñöí. Óñòàä, ñèç äÿ Áàêûéà ýÿëèí. Öðÿéèíèç õîø îëñóí… ».
Õîø àðçó âÿ íèééÿòëÿ éåêóíëàøàí ìÿãàëÿäÿ áèð äàùà òåùðàíëû ñÿíÿò÷èëÿðèí Àçÿðáàéúàíëà, îíóí ìóñèãèñè èëÿ ñûõ áàüëûëûüû áàðèç òÿúÿññöìöíö òàïûð.
«Âàõò» ãÿçåòèèíèí 1 ôåâðàë 1995-úè èë òàðèõëè ñàéûíäà èñÿ
Â.ßùìÿä áèçÿ øàèð ßëèðçà Ãÿçâè ùàããûíäà ìÿëóìàò âåðèð.
Áèçÿ ìÿëóì îëóð êè, ßëèðçà Ãÿçâè 1963-úö èëäÿ Èðàíûí Êÿðìñàð øÿùÿðèíäÿ äöíéàéà ýþç à÷ìûøäûð. Óíèâåðñèòåòèí ùöãóãøöíàñëûã ôàêöëòÿñèíè áèòèðèá. Èêè øåèðëÿð êèòàáû ÷àï îëóíóá: «Õóðìà áàüûíäàí õèéàáàíàäÿê» âÿ «Îä àïàðàí èíñàí». Èðàíûí áàø
ãÿçåòè «Èòòèëààò»äà ÿäÿáèééàò øþáÿñèíèí ìöäèðèäèð. Ãÿçÿë âÿ
ñÿðáÿñò øåðëÿðè èëÿ ìÿøùóðäóð. ßñÿðëÿðè ÿðÿá äèëè, Òöðêèéÿ
òöðêúÿñèíÿ òÿðúöìÿ îëóíóá. Â.ßùìÿä øàèðèí 2 øåðèíè ôàðñ äèëèíäÿí äèëèìèçÿ ÷åâèðèá — «Àäûìû óíóäàúàã» âÿ «Éåòìÿäè».
Èíäè ùÿìèí øåiðëÿðëÿ òàíûø îëóí.
ÀÄÛÌÛ ÓÍÓÄÀÚÀÃ
Òàðû îòàüûí ýöíúöíÿ ãîéñàí,
Éåíÿ äÿ íÿüìÿ îõóéóð ïÿðäÿëÿð.
Áèð êÿñ ýþçëÿéèðÿì êè, ýÿëÿ,
Ñèìëÿð ãàí àüëàéûð, áàõ áóíà ýþðÿ,
Ñèìëÿð ãàí àüëàéûð, êÿíäëè ãîúà äà,
Ãîùóì-ÿãðÿáÿëÿð õÿéàíÿò åòìèø îíà.
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Éåð ôûðëàíûð, äîëàøûð,
Ýåúÿ èñÿ áèð àâàðàäûð, éåòèøìèð åâèíÿ.
Âÿ áèç, àðçóëàäûã ýþéëÿ éåðè,
Ãàíàäûìûç öñòÿ äîëàíäûðäûã
Äöøöíöðÿì: ýþéëÿ éåðè
Àé äà, Ýþé äÿ, Éåð äÿ
Ìÿíèì àäûìû óíóäàúàã.
ÉÅÒÌßÄÈ
Íèôðÿò îëñóí î ýåúÿéÿ ñîí àíà éåòìÿäè,
Î áóëóäà, áèð äàìëà ñóéóíà éåòìÿäè.
Áó ãûëûíú êèìèí ÿëèíäÿ ãÿáèðäÿí ãàëõûá,
Þç áàøûíû âåðìÿêëÿ áèð éàíà éåòìÿäè.
Ùàíû î êÿñëÿð êè, þëäöðäö, þëäö ùàíû?
Íîëäó àõûðû? Âàðëûüû èíñàíà éåòìÿäè.
Ìÿçàðäàêû þëöëÿð äÿðäñèçäè, òÿíùàäû,
Ïåéüÿìáÿð äþâðö, èíñàí èìàíà éåòìÿäè,
Åé ìÿðùóì, íÿ ýþðöðñÿí åëäÿ, áó òàëåäÿ,
Èìàíñûçëàð ùå÷ ÷þðÿéÿ, íàíà éåòìÿäè,
Èíäè äÿ ÷þðÿê ãàëûá ñöôðÿäÿ íÿ èìàí,
ßëèðçà Öìèä, àðçó ñîí àíà éåòìÿäè.
«Èêè ñàùèë» ãÿçåòèèíèí 1 ñåíòéàáð 1994-úö èë òàðèõëè ñàéûíäà
÷àï îëóíàí «Õàíÿíäÿ ßçèç Íÿñèðè» àäëû ìÿãàëÿäÿ õàíÿíäÿ
þìðöíÿ èøûã òóòóëóá. Ìÿãàëÿíè îõóéàíäà þéðÿíèðèê êè, ßçèç
Íÿñèðè 1944-úö èëäÿ Àçÿðáàéúàíûí Ìàñàëëû ðàéîíóíäà àíàäàí
îëóá. Àòàñû Èìàìÿëè Ùàúûéåâ ðóñ-àëìàí ìöùàðèáÿñèíäÿ ùÿëàê
îëóá. Àòàñûíû åðêÿí èòèðÿí ßçèç, àíàñû Ñóëòàí õàíûìëà Èðàíà
êþ÷öð. Ùàçûðäà Òåùðàíäà éàøàéàí ßçèç àüà 18 éàøûíäàí
îõóìàüà áàøëàéûá. Îíäà ìóñèãèéÿ ùÿâÿñ ìÿðùóì õàíÿíäÿ
ßáöëôÿò ßëèéåâèí Èðàíà ãàñòðîëà ýÿëìÿñè èëÿ éàðàíûá. ßëèáàáà
Ìÿììÿäîâ, Åëìèðà Ðÿùèìîâà, Ðöáàáÿ Ìóðàäîâàäàí ÷îõ
øåéëÿð þéðÿíèá. Âöãàð ßùìÿä éàçûð:
«Õàíÿíäÿ ßçèç àüàíûí ðåïåðòóàðûíäà ìóüàìëàðà, õàëã ùàâàëàðû èëÿ éàíàøû, Àçÿðáàéúàí áÿñòÿêàðëàðûíûí ìàùíûëàðû äà
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þçöíÿ éåð òóòóá… Ö÷ þâëàäû âàð. Ìóñèãèìèçèí éàøàìàñû, òÿáëèüè ö÷öí ÿëèíäÿí ýÿëÿíè ÿñèðýÿìèð»
Â.ßùìÿäèí òÿäãèãàòû íÿòèúÿñèíäÿ ãàíû ãàíûìûçäàí, úàíû
úàíûìûçäàí îëàí áèð õàíÿíäÿìèçè äÿ òàíûéûá éàðàäûúûëûüûíà
áÿëÿä îëóðóã.
«Àõòàðûø» ãÿçåòèèíèí 22 äåêàáð 1994-úö èë òàðèõëè ñàéûíäà
èñÿ Â.ßùìÿä áèçÿ 1968-úè èëäÿ Úÿíóáè Àçÿðáàéúàíûí Øÿáöñòÿð ìàùàëûíûí Äèçÿ÷è êÿíäèíäÿ àíàäàí îëàí, èëê øåèðè «Èòòèëààò» ãÿçåòèèíäÿ ÷àï îëóíàí øàèð Ðÿñóë Ðÿùèìè ùàãäà ìÿëóìàò
âåðèð âÿ øàèðèí «Ýþçöì âàðäûð» øåðèíè îõóúóëàðûí èõòèéàðûíà
áóðàõûð.
Ñîéóã êå÷ìÿ êÿíàðûìäàí,
Ñîðóø áèð ùàëû-çàðûìäàí,
Ïàéûç õîøäóð áàùàðûìäàí,
Òàíûøëûã âåð, ñþçöì âàðäûð.
×ÿêèð äÿðäèí àéàüûìäàí,
Àéûðñûí òà òèôàüûìäàí,
×ûõàð úàíûì äîäàüûìäàí,
Àìàí, ñÿíäÿ ýþçöì âàðäûð.
Ðÿñóë Á.Âàùàáçàäÿ, Í.Õÿçðè, Ù.Áöëëóðè, Ð.Çÿêà, È.Ýþé÷àéëû, Ô.Ãîúà âÿ á. øàèðëÿðèìèçèí øåèðëÿðèíè ôàðñ äèëèíÿ òÿðúöìÿ
åäÿðÿê «Èòòèëààò», «Úàâàíøèð», «Ìåùäè Àçàäû», «Ñóðÿ», «Øåð
ùÿôòÿëèéè» êèìè ãÿçåò âÿ æóðíàëëàðäà ÷àï åòäèðèá. Äîüìà êÿíäè
«Äèçÿ÷è»íè þçöíÿ òÿõÿëëöñ ýþòöðöá.
«Èêè ñàùèë» ãÿçåòèèíäÿ ùÿì÷èíèí Â.ßùìÿäèí òÿãäèìàòûíäà
õàíÿíäÿ Úàáèð ßáäè âÿ Âÿëè Ãàñèìè ùàãäà äîëüóí ìÿëóìàò
ÿëäÿ åäèðèê. Úàáèð ßáäè ñÿñ äèàïîçîíóíà ýþðÿ çèëõàíäûð. «Úàáèð ßçèçóëëà îüëó ßáäè ìèëàäè òàðèõè èëÿ 1959-úó èëäÿ Ùÿøáÿð
øÿùÿðèíèí ×îêÿíäàí ìÿùÿëëÿñèíäÿ äöíéàéà ýþç à÷ûá. Ìÿäðÿñÿíè áèòèðäèêäÿí ñîíðà ìöÿëëèìëèê åòìÿéÿ áàøëàéûá. Åëÿ ìÿêòÿá èëëÿðèíäÿí õàíÿíäÿëèéÿ ùÿâÿñè âàðìûø. Ùÿøáÿð áþëöíìöø
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Àçÿðáàéúàíûí úÿíóá ñÿðùÿäèíäÿ îëäóüóíäàí î áèðèëÿðèíäÿí,
åëÿúÿ äÿ Ùÿøáÿðäÿ ãàðäàø âÿ áàúûëàðûìûç òåëåâèçèéîíóìóçó
ñåéð åäÿ áèëèðëÿð. Úàáèð äÿ óøàãëûãäàí Áàêû ðàäèîñóíó äèíëÿéÿ-äèíëÿéÿ, ìèëëè òåëåâèçèéîíà áàõà-áàõà ÷îõ øåé þéðÿíèá.
ßáöëôÿòèí, Àðèôèí âÿ áàøãàëàðûíûí êîíñåðòëÿðèíè ÷îõ äèíëÿéèá».
Ìÿãàëÿ èëÿ òàíûøëûãäàí þéðÿíèðèê êè, Èðàí èíãëàáûíäàí ñîíðà
Ùÿøáÿð øÿùÿðèíäÿ ìÿùÿëëÿ ÷àëüû÷ûëàðû èëÿ îðêåñòð òÿøêèë åäèá
êîíñåðòëÿð âåðÿí Úàáèðè ñîíðàëàð Òåùðàíà äÿâÿò åäèáëÿð. Òåùðàíäà «Ãàðàáàü» àäëû õàëã ÷àëüû àëÿòëÿðè îðêåñòðè òÿøêèë åäèð.
Àòàñû ßçèçóëëà êèøèíèí äÿ ýþçÿë ñÿñè âàðìûø. Àòàñû àíúàã ôàðñ
ëÿùúÿñè èëÿ îõóéàðìûø. Úàáèðèí èôàñûíäà èñÿ áèð ìèñãàë äà îëñà
éàä íÿôÿñëÿð, õàëëàð éîõäóð. Î, òÿïÿäÿí-äûðíàüà ôàðñ øÿùÿðèíäÿ éàøàéàí òöðê õàíÿíäÿñèäèð.
Õàíÿíäÿ Âÿëè Ãàñèìè ùàããûíäà äà Â.ßùìÿä îõóúóëàðà äîëüóí ìÿëóìàò âåðÿðÿê îíó îëäóüó êèìè îõóúóëàðà òÿãäèì åäèð:
«Âÿëè Ãàñèìè 1328-úè (Ùèúðè) èëäÿ Úÿíóáè Àçÿðáàéúàíûí
Çÿíúàí øÿùÿðèíäÿ àíàäàí îëóá. Ñîíðàëàð Òåùðàíà êþ÷öáëÿð.
Âÿëè óøàãëûã èëëÿðèíäÿí — 9 éàøûíäàí îõóìàüà áàøëàéûá. Ùÿìèí èëëÿðäÿí Òåùðàí ðàäèîñóíóí óøàãëàð ö÷öí âåðèëèøëÿðèíäÿ
ùÿì îõóéóðìóø, ùÿì äÿ äÿô ÷àëûðìûø. Â.Ãàñèìè 22 éàøûíäàí
ñÿíÿò àëÿìèíäÿ òàíûíàðàã õàíÿíäÿ êèìè ôÿàëèééÿò ýþñòÿðìÿéÿ
áàøëàéûá. Âÿëè àüà þçöíÿ èêè íÿôÿðè ñÿíÿò ìöÿëëèìè — óñòàä
ùåñàá åäèð: ýþðêÿìëè áÿñòÿêàð, Òÿáðèç õàëã ÷àëüû àëÿòëÿðè îðêåñòðèíèí áÿäèè ðÿùáÿðè, ìÿøùóð «Àéðûëûã» ìàùíûñûíûí ìöÿëëèôè
ßëè Ñÿëèìèíè âÿ Òåùðàí ðàäèîñó òöðê îðêåñòðèíèí áÿäèè ðÿùáÿðè,
áÿñòÿêàð Ñÿôÿðÿëè Úàâèäè».
Îíó äà ãåéä åäÿê êè, Âÿëè Ãàñèìèíèí Àçÿðáàéúàí òåëåâèçèéàñû èëÿ êîíñåðòè îëìóø, «Ñåýàù» ìóüàìûíû îõóìóøäóð.
«Øóð», «Ñåýàù», «Ìàùóð» ìóüàì, äÿñòýàùëàð âÿ òÿñíèôëÿðäÿí
èáàðÿò ïðîãðàìëà Âÿòÿíäÿ ÷ûõûø åòìÿê àðçóñó èëÿ éàøàéûð.
«Èðàíäàí ýÿëÿí òþùôÿ» àäëû ìÿãàëÿäÿ èñÿ þéðÿíèðèê êè, Êÿðèì Ðÿúÿáçàäÿ 1947-úè èëäÿ Èðàíûí Ëàùûúàí âèëàéÿòèíäÿ àíàäàí îëóá. «Øÿðãèí ãàíû», «Äèëñèç õàíÿíäÿ», «Çåéòóí éàðàñûíäàí» âÿ «Áó óëäóç þëñÿ» øåèð êèòàáëàðûíûí ìöÿëëèôèäèð. Èðàíûí
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èñòåäàäëû âÿ ýþðêÿìëè øàèðëÿðèíäÿí îëàí Êÿðèì Ðÿúÿáçàäÿ
ÿðóç âÿ ñÿðáÿñò øåèð íþâëÿðèíäÿ ãÿëÿì ÷àëûð. «Âàùèä» ö÷öí
áèð øåèð ýþíäÿðìèøäèð. Ùÿìèí øåèðè Â.ßùìÿä ôàðñ äèëèíäÿí
÷åâèðèá îõóúóëàðà òÿãäèì åòìèøäèð.
ÑßÌÀ
Ýþé öçö ãóøëàðëà äîëó…
Êþéíÿéèìèí ãàðàñû òÿê.
Öðÿéèì ãÿìëè,
Éàõøû êè, åâèì þíöíäÿ
Êöêíàð îâóäóð ìÿíè…
Áèð äÿ ãóøëàðûí ñÿñè.
Îõóéóðóã,
Éàüûø éàüûð. Éàçûðûã,
Ýöíÿø äîüóð…
Áó ùÿéàòûí
Ýþçÿëëèêëÿðè,
Ýþé ãóðøàüûíà áÿíçÿð.
Áàøûìäàêû ùÿéÿúàí
Ãÿðàðñûç.
Ãöðáÿò ãÿìè,
Íàêàìëûã éàðàñû úàíûìäà
Ýåúÿ ìåùèíäÿ ÿðèéèð
Ýöëëÿð äèéàðû…
Ñþéëÿ, ýöëöì,
ßí ýþçÿë ýöëöí ùàíû?
Ñÿìà áóëóäëóäóð,
Éàüûø éàüàúàã éÿãèí.
Ñÿíèí ñàêèòëèéèí
«Òóôàíãàáàüû»
Ñàêèòëèêäèð.
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Ôÿééàç Ñàüëàì ùàãäà ìÿëóìàò âåðÿí Â.ßùìÿä éàçûð êè,
Ôÿééàç Ñàüëàì 1959-úó èëäÿ Òöðêèéÿíèí Êîíéà øÿùÿðèíäÿ
àíàäàí îëóá. Óíèâåðñèòåòèí òöðê äèëè âÿ ÿäÿáèééàòû ôàêöëòÿñèíèí
ìÿçóíóäóð. Éóíàíûñòàíëà éàíàøû, Éóãîñëàâèéà, Ðóìûíèéà,
Áîëãàðûñòàí êèìè Áàëêàí þëêÿëÿðèíäÿêè òöðêëÿðèí ÿäÿáèééàòëàðû
ùàããûíäà àðàøäûðìà âÿ ìîíîãðàôèéàëàðûí ìöÿëëèôè êèìè òàíûíìûøäûð.
Éóíàíûñòàí (Áàòû Òðàêéà) Òöðêëÿðè ßäÿáèééàòû èëÿ áàüëû
òÿäãèãàòëàðû åëìè àëÿìäÿ ÷îõ éàõøû ãàðøûëàíìûøäûð. Ô.Ñàüëàì
«Éóíàíûñòàíèéÿ ÷àüäàø òöðê ÿäÿáèééàòû» (1990), «Éóíàíûñòàí
(Áàòû Òðàêéà) òöðêëÿðè ÿäÿáèééàòûíà äàèð òÿäãèãëÿð» (1991)
àäëû êèòàáëàðûí ìöÿëëèôèäèð.
Ôÿééàç Ñàüëàì þòÿí èë ÷àïäàí áóðàõäûðäûüû «Éóíàíûñòàí
(Áàòû Òðàêéà) òöðêëÿðè ÿäÿáèééàòûíäà Àòàòöðê» êèòàáûíû äîüìà
— Àçÿðáàéúàíûìûçà àâòîãðàôû èëÿ öíâàíëàìûøäûð. Êèòàá òöðê
íÿøðëÿðèíÿ ìÿõñóñ éöêñÿê ÷àï ìÿäÿíèééÿòè èëÿ áóðàõûëìûøäûð.
Öç ãàáûüûíäà áþéöê Àòàòöðê ðÿñìè, ñîí ãàáûãäà ìöÿëëèôèí
ôîòîñó âÿ ãûñà àâòîáèîãðàôèéàñû âåðèëìèøäèð.
Òöðê Ðåñïóáëèêàñûíûí áàø÷ûñû — Ìóñòàôà Êàìàë Àòàòöðêÿ
ùÿñð åäèëÿí òîïëóéà «Áàòû Òðàêéà» äÿðýèñèíèí ñàùèáè Ñÿëàùÿääèí Éûëäûç «Òÿãäèìàò», òÿðòèá÷è-ìöÿëëèô èñÿ «Þí ñþç» éàçìûøäûð.
Êèòàáäà ÿñàñÿí, Àòàòöðêÿ ùÿñð îëóíìóø Éóíàíûñòàí òöðê
éàçàðëàðûíûí øåèð âÿ åëìè-áÿäèè éàçûëàðû òîïëàíìûøäûð. Øàèð,
ßëèðàçè Ñàðàúîãëó éóíàíûñòàíëû òöðê áàëàñûíà Àòàòöðêö áåëÿ
òàíûäûð âÿ «Àòàíû òàíû, úîúóüóì» äåéÿ òþâñèéÿ åäèð:
Ýöíÿøèäèð, î, ùÿð Òöðêöí;
Áèð ìÿøÿëäèð Àòàòöðêöì;
Àéäûíëàäûð Òöðêö ùÿð ýöí
Àòàíû òàíû, úîúóüóì.
…Áåëÿúÿ, Òåùðàí-Òöðê ìóñèãè÷èëÿðè ùàããûíäà éàçäûüû ìÿãàëÿëÿð Âöãàð ßùìÿäèí óçóí èëëÿð ýÿðýèí çÿùìÿò ùåñàáûíà
òîïëàäûüû ñÿíÿò èíúèëÿðè èäè.
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Á) Ìóüàìëàðûìûçûí òàðèõè, åòèìîëîýèéàñû âÿ òàð ñÿíÿòèíèí
èôà õöñóñèééÿòëÿðè
«ßùñÿí éàðàäàíà...”
(åññå)
Ìóüàì áèð õÿçèíÿäèð, à÷àðûäûð äóéüóëàð,
Ìóüàìäà ñåâèíú äÿ âàð, ìóüàìäà êÿäÿð äÿ âàð.
Ìóüàì ìÿíèì õàëãûìûí ìèñèëñèç êàìàëûäûð,
Òàðèõèäèð, åøãèäèð, àðçóñó, àìàëûäûð.
Á.Âàùàáçàäÿ
Ãÿäèì òàðèõè êþêëÿðÿ, ðèøÿëÿðÿ ñþéêÿíÿí Àçÿðáàéúàí
ìóüàìû õàëãûìûçûí ðÿìçè êèìè ùå÷ âàõò äÿéèøìÿéÿí, ãèéìÿòèíè èòèðìÿéÿí, úàíûìûçäà, ãàíûìûçäà úîøóá-÷àüëàéàí þëìÿç
ñÿíÿò ÿñÿðèäèð.
Vüqar Əhməd “Muğam düşüncələrim” (18,59-77) publisistik məqaləsində yazır:
«Ìóüàì õàëãûí áöòþâëöéöíö, ìÿíÿâè áþéöêëöéöíö òàðèõ
áîéó íÿñèë-íÿñèë þçöíÿ ÷àòäûðûð. Íèçàìèíè, Õaãàíèíè, Õÿòàèíè,
Ñàáèðè áèçÿ ìóüàì âåðèá. Ìóüàì îíëàðûí úàíûíäà, ãàíûíäà
îëóá. Îíëàð ìóüàìû þç èñòåäàäëàðû èëÿ áèðëÿøäèðèá ùèêìÿò õÿçèíÿëÿðè, ñþç èíúèëÿðè éàðàäûáëàð. Âÿ íÿùàéÿò, ìóüàì ñåâýè,
ìÿùÿááÿò ñÿäàñûäûð.
Ìóüàì áöòöí ìóñèãè íþâëÿðèíèí ñèíòåçèäèð. Ìóüàì Àíà
Ìóñèãèäèð. Áöòþâëöêäÿ Øÿðã ìóñèãèñèíèí âÿ ÿðàçèúÿ Àâðîïàäà
éåðëÿøÿí Éóíàíûñòàí ìóñèãèñèíèí äåéèë, î, Àôðèêà-Àìåðèêà
ìÿíøÿëè úàç ìóñèãèñèíèí äÿ êþêöíäÿ äóðàí ÿí ãÿäèì òàðèõè
ðåàëëûãäûð. Áóíà ýþðÿ äÿ ìóüàìûí éàøúà ÿëàùèääÿ ãîúà îëäóüóíó äåìÿéÿ ùàããûìûç âàð.»(18,59)
«ßôñàíÿâè òàðçÿí» êèòàáûíäà èñÿ àëèì móüàìëàð haqqında
åëìè òðàêòàòëàðûn øÿðãèí áþéöê ìóñèãè÷èləriíäÿí îëàí Ñÿôèÿääèí Óðìÿâè, ßáäöëãÿäèð Ìàðàüàéè, ßë-Ôÿðàáè âÿ áàøãàëàðû
òÿðÿôèíäÿí éàðàíìàñûíû ãåéä åäèð:
Ìóüàì òÿäãèãàò÷ûñû, ïðîôåññîð Ðàôèã Èìðàíè «Ìóüàì òàðè299
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õè» (Áàêû, Åëì, 1998, 280 ñ. Û úèëä) ÿñÿðèíèí 31-úè ñÿùèôÿñèíäÿ òÿðòèá åòäèéè áèðèíúè úÿäâÿëäÿ “Ìóüàì” ñÿíÿòèíûí
éàéûëäûüû ÿðàçèëÿðè ýþñòÿðìèøäèð. ßýÿð áó úÿäâÿëÿ èñòèíàä åòñÿê, ìóüàìûí úîüðàôèéàñûíûí áèð òÿðÿôäÿí ×èí Òöðêöñòàíäàí
áàøëàéàðàã, Éóíàíûñòàíà ãÿäÿð óçàíäûüûíû, î áèðè òÿðÿôäÿí èñÿ
Ùèíäèñòàíäàí àéàã òóòàðàã áöòöí Øÿðãè äîëàøûá, Àôðèêà ãèòÿñèíÿ ãÿäÿð ðèøÿ àòäûüûíû ýþðÿðèê. ÀÁØ-äà éàøàéàí ñîéäàøûìûç
Òàðûéåë Âÿëè Íóâÿäèëèíèí «ßúäàä» êèòàáûíà ÿñàñëàíñàã ìöÿëëèôèí þçöíöí ãåéä åòäèéè êèìè, ìóüàìûí øÿúÿðÿ àüàúûíûí
Àçÿðáàéúàíäàí âÿ òöðêè-êÿðêöêäÿí áàøëàéàðàã ÿñàñ êþêäÿ
ÒÖÐÊ — òöðêìÿí, þçáÿê, ãàçàõ, ãûðüûç, óéüóð, ñîë êþêäÿ
ÈÐÀÍ — Èðàí õàëãëàðû, éóíàí, ñàü êþêäÿ èñÿ ßÐßÁ — Ìèñèð,
Èðàã, Ñóðèéà, ßëúÿçàèð, åéíè çàìàíäà Äàüûñòàí âÿ Ýöðúöñòàíà
ãÿäÿð ðèøÿ àòäûüûíûí øàùèäè îëàðûã:
«Ìóüàì áöòöí ìóñèãè íþâëÿðèíèí ñèíòåçèäèð. Ìóüàì àíà
ìóñèãèäèð. Áöòþâëöêäÿ øÿðã ìóñèãèñèíèí ÿðàçèúÿ Àâðîïàäà
éåðëÿøÿí Éóíàí ìóñèãèñèíèí äåéèë, î åéíè çàìàíäà ÀôðèêàÀìåðèêà ìÿíøÿëè úàç ìóñèãèñèíèí äÿ êþêöíäÿ äóðàí ÿí ãÿäèì òàðèõè ðåàëëûãäûð. Áóíà ýþðÿ äÿ Ìóüàìûí éàøúà ÿëàùèääÿ
ãîúà îëäóüóíó äåìÿéÿ òàì ùàããûìûç âàð. Ìóüàì áÿøÿð òàðèõè èëÿ áèðýÿ éàðàíûá. Ùå÷ øöáùÿñèç äöíéàéà éåíè ýÿëìèø âÿ
áèëàâàñèòÿ, áèç àçÿðè òöðêëÿðèíèí øàãóëè èñòèãàìÿòäÿ áèðáàøà
áàáàñû îëàí Àäàì ìóüàì îõóìóðäó. Àììà ìóüàìûí éàøû
áàðÿäÿêè ôèêèðëÿðèìèç éàçûëû òàðèõè ìÿíáÿëÿðÿ ÿñàñëàíäû»
(Ò.Â.Íöâÿäèëè. ßúäàä. Ñèåòe. ÀÁØ. 1997.Ñÿù 5).(31,5)
Äÿéÿðëè ìóñèãè òÿäãèãàò÷ûñû Âöãàð ßùìÿäèí ìóüàìëàðûìûçûí ÿâÿçè, åòèìîëîýèéàñû âÿ øåèð ñÿíÿòèíèí èôà õöñóñèééÿòëÿðè
ñàùÿñèíäÿ àïàðäûüû ìÿãñÿäéþíëö åëìè àðàøäûðìàëàðû ýþñòÿðèð
êè, î Ìóüàì äöíéàñûíà äÿðèíäÿí áÿëÿä îëàí, èíúÿëèêëÿðèíÿ
ãÿäÿð òÿäãèã åäÿí àëèìëÿðèìèçäÿíäèð. Îíóí ãÿëÿìèíèí ìÿùñóëó îëàí «Åëìè-ôèëîëîúè ãàéíàãëàð, ÿäÿáè ñèìàëàð ùàããûíäà
äöøöíúÿëÿð» êèòàáûíà äàõèë åòäèéè «Ìóüàì äöøöíúÿëÿðèì»
áÿäèè ïóáëèñèñòèê ìÿãàëÿäÿ âÿ õàëã àðòèñòè, òóðçÿí Ôèðóç ßëèéåâèí ùÿéàò âÿ éàðàäûúûëûüûíà ùÿñð åòäèéè «ßôñàíÿâè òóðçÿí»
ÿñÿðèíäÿêè ôèêèðëÿðè áèð äàùà ñöáóò åäèð êè, Âöãàð ßùìÿä áó
àëÿìèí áèëèúèñè, ìóüàìû ùÿð áèð àçÿðáàéúàíëûíûí ãàí éàääàøû
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ùåñàá åäÿí ÿñë çèéàëûäûð.
«Îíëàð þç åëìè ÿñÿðëÿðèíäÿ ìóüàìëàðûí éàðàíìà òàðèõèíäÿí, øþáÿ âÿ ýóøÿëÿðèí áèð-áèðè èëÿ ãàðøûëûãëû ÿëàãÿñèíäÿí, ìóñèãè àëÿòëÿðèíäÿ èñòèôàäÿ îëóíàí èôà÷ûëûã øtèðõëÿðèíäÿí âÿ áèð
÷îõ áàøãà õöñóñèééÿòëÿðäÿí áÿùñ åäèðäèëÿð. Ñÿôèééÿääèí Óðìÿâèíèí éàçäûüû «Êèòàá ÿë-ÿäâàð»äà («Ìóñèãè äþâðëÿðè ùàããûíäà êèòàá») ýåíèø øèôàùè ÿíÿíÿëÿðÿ âÿ éöêñÿê ïðîôåññèîíàë
êåéôèééÿòëÿðÿ ìàëèê îëàí õàëã ìóñèãèìèçèí ÿñàñûíû òÿøêèë åäÿí
ñÿñ êîìïëåêñëÿðèíèí ñèñòåìëÿøäèðèëìÿñè áàøëûúà éåð òóòóðäó.
Ìöÿëëèô áóðàäà þçöíöí éàðàòäûüû âàùèä ñèñòåìè òÿøêèë åäÿí
ðèñàëÿëÿðèíäÿ ìåéäàíà ÷ûõàðäûüû ìöêÿììÿë òàáóëàòóðà (ìóñèãè íîòëàðû éàçûñûíäà ãðàôèê èøàðÿëÿð, ùÿðôëÿð-ðÿãÿìëÿð ñèñòåìè)
12 ÿñàñ (äþâðè) âÿ 6 òþðÿìÿ ìÿãàìûí ñÿñ äöçöìöíö, åëÿúÿ
äÿ ìåëîäèéàëàðäàí ïàð÷àëàðû âåðèðäè».
Îíó äà ãåéä åòìÿê ëàçûìäûð êè, öìóìèééÿòëÿ ìóñèãè éàçûëûøûíäà òàáóëàòóðàäàí (íîò éàçûñûíäàí) èñòèôàäÿ åòìÿê Óðìÿâèíèí ùÿìèí éàðàäûúûëûã èøè èëÿ áàøëàíàí èëê òÿäãèãàò, éàõóä íàèëèééÿò äåéèëäè. éàçàí òÿäãèãàò÷û êèìè ôèêèðëÿðèíè áåëÿ èçàù åäèð.
Ìóñèãè òÿäãèãàò÷ûñû «Ìóüàì äöøöíúÿëÿðèì» ìÿãàëÿñèíäÿ éàçûð: «Ùÿð ùàíñû õàëãûí ìÿíÿâèééàòûíà áÿëÿä îëìàã èñòÿéÿí,
îíóí ôîëêëîðóíà íÿçÿð ñàëìàã âÿ ìóñèãèñèíÿ ãóëàã àñìàã
êèôàéÿòäèð. Õàëãûìûçûí áÿäèè òÿôÿêêöðöíöí ãèéìÿòëè ìÿùñóëó
îëàí ìóñèãè ôîëêëîðóìóçäà òîðïàüûìûçûí ìöãÿääÿñëèéè, íàìóñ âÿ àçàäëûã óüðóíäà ìöáàðèçÿìèç, ùåéðÿòàìèç èýèäëèêëÿðèìèç, ñåâèíúèìèç, êÿäÿðèìèç þç ïàðëàã ÿêñèíè òàïìûøäûð. Âÿòÿí ìÿùÿááÿòèíäÿí, àüñàããàë, àüáèð÷ÿê ùþðìÿòèíäÿí öðÿê
äîëóñó ñþç à÷àí áó ìèñèëñèç òÿðàíÿëÿð ñþçöí ÿñë ìÿíàñûíäà,
åëèìèçèí ìÿíÿâèééàò ïàñïîðòó ñàéûëà áèëÿð. Áó òöêÿíìÿç õÿçèíÿéÿ áÿëÿä îëìàã âÿòÿí þâëàäû êèìè øÿðÿôëè àä äàøûéàí ùÿð
áèð åëñåâÿðèí öìäÿ áîðúóäóð. Àçÿðáàéúàí øèôàùè-ïðîôåññèîíàë
ìóñèãè÷èñèíèí àïàðûúû æàíðû ìóüàìàòäûð. Ãÿëèç ñòðóêòóðóíà,
ùÿúì âÿ ÿùàòÿ äàèðÿñèíÿ, ôÿëñÿôè ìàùèééÿòèíÿ ýþðÿ ìóüàìëàð
ìîíèìåíòàë âÿ ìþùòÿøÿì ñÿíÿò àáèäÿëÿðèäèð».
«Ìóüàì»
Áó ýöí Àçÿðáàéúàí ìóüàìû áöòöí äöíéàäà áþéöê óüóðëàð
ãàçàíûá, õàëãûìûçûí ìÿíÿâè ïàñïîðòóíà ÷åâðèëèá. Áó ñàùÿäÿ
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äþâëÿòèìèç, õöñóñèëÿ UNESCO vÿ ÈSESCO-nun xoømÿramlû
sÿfiri, millÿt vÿkili, birinci ledi Ìåùðèáàí õàíûì ßëèéåâàíûí
õèäìÿòëÿðèíè þíÿ ÷ÿêÿí òÿäãèãàò÷û Âöãàð ßùìÿä éàçûð:
«Ìóüàìûí ñîí èëëÿðäÿ äàùà ýåíèø øþùðÿò òàïìàñû, ýåíèøëÿíìÿñè Ùeydər ßëèéåâ ôîíäóíóí ïðåçèäåíòè, þëêÿíèí áèðèíúè
õàíûìû, ÓÍÅÑÊÎ-íóí õîøìÿðàìëû ñÿôèðè Ìåùðèáàí õàíûì
ßëèéåâàíûí àäû èëÿ áàüëûäûð. Ìåùðèáàí õàíûìûí òÿÿññöáêåøëèéè
ñàéÿñèíäÿ êå÷èðèëÿí ìóüàì êîíñåðòëÿðè èôà÷ûëàðà ãàéüû, áåéíÿëõàëã àëÿìäÿ ðåñïóáëèêàìûçäà ìóüàìûí òÿáëèüè èëÿ áàüëû
ýþðäöéö èøëÿðèí àíàëîãó éîõäóð. Øöáùÿñèç, áöòöí áóíëàð ùþðìÿòëè ïðåçèäåíòèìèç Èëùàì ßëèéåâèí áöòöí ñàùÿëÿðäÿ îëäóüó
ìÿäÿíèééÿòèìèçÿ, ìèëëè-ìÿíÿâè äÿéÿðëÿðèìèçÿ ãàéüû âÿ ìÿùÿááÿòèíèí òÿçàùöðöäöð.”
«Àçÿðáàéúàí òàðû»
Òàð àëÿòè ùàããûíäà äöøöíÿíäÿ íÿäÿíñÿ íàêàì øàèðèìèç
Ìèêàéûë Ìöøôèãèí «Îõó, òàð» øåèðèíè õàòûðëàéûðıq. Ìèêàéûë
Ìöøôèã áó þëìÿç ñÿíÿò âàðëûüûíû ñþç õðèäàðûíû ãÿëÿìÿ àëàíäà
bizcə òàðûí ãèéìÿòèíè âåðèá, áÿëêÿ äÿ òÿðèôèíè:
Îõó, òàð, ôèêðèìäÿ îéàíñûí
Áàùàðûí, Ñåéèäèí ãÿçÿëè;
Îõó, òàð, ðóùëàíñûí
Øèðâàíûí, Ýÿíúÿíèí ìåùðèáàí ýþçÿëè
Äàìàüûíäàí äöøÿíëÿð,
Öðÿéè øèøÿíëÿð,
Èëê áàùàð ñåéðèíÿ ÷ûõìàéàí,
Þçöíö äàüëàðûí äþøöíÿ éûõìàéàí
Ñèíÿñè äàüëûëàð,
Âÿôàñûç áèð åøãèí äàüûíûã çöëìöíÿ áàüëûëàð
Äÿõèëèí îëìóøëàð,
Ãàïûíäà òÿñÿëëè áóëìóøëàð.
Çèëèí âàð, âÿñèÿòèí, áÿìèí âàð,
Ñÿíèí äÿ ãóøëàðûí äÿìèíäÿí àéðûëàí
Áèð þçýÿ äÿìèí âàð.
Ñÿíè äÿ àâàðà åéëÿìèø
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Äàüûíûã òåëëè áèð «çÿðÿôøàí».
Îíóí÷óí «Ñåýàù»ûí äàíûøûð
Ïÿðèøàí-ïÿðèøàí.
Ñÿñèíè äèíëÿìèø
Øàùëàðûí, õàíëàðûí ñàðàéû,
Ñÿíèíëÿ áèðëèêäÿ èíëÿìèø
ßñèðëÿð àëàéû,
Áÿçÿí äÿ ñèìëÿðèí ãÿìëÿðè îâóòàð,
Îëàðäûí îíëàðûí ñèðäàøû,
Ñÿí åé òàð!..
Áèçÿ áåëÿ ýÿëèð êè, òàð áöòöí musiqi àëÿòëÿðèíin þíöíäÿ ýåäÿí áèð âàðëûãäûð, áèð òÿëàòöìäöð, áèð îâñóíäóð. Òàð ìóüàìûí
ÿêèç ãàðäàøûäûð. Ìóñèãèìèçèí ìàéàñû òàðëà éîüðóëóá. Òàð áèð
äöíéàäûð, áèð ùÿçèíëèêäèð, áèð äÿíèç ëÿïÿñèäèð, áèð èýèäèí äþéöøÿ ýåäÿí ãîëëàðûäûð. Ìóñèãè òÿäãèãàò÷ûñû, ìóñèãèøöíàñ àëèì
Âöãàð ßùìÿäèí «Àçÿðáàéúàí òàðû» ìÿãàëÿñèíè îõóäóãäàí
ñîíðà ÿìèí îëäóì êè, Ìèêàéûë Ìöøôèã øåèðäÿ òàðûí ãèéìÿòèíè
âåðèáñÿ, Âöãàð ßùìÿä äÿ îíóí åëìè àðàøäûðıçılar sırasında
ÿñàñ úÿùÿòëÿðèíè èçàù åòìèøäèð. Áèçúÿ áó ìÿãàëÿíè áöòöí òàð
èôà÷ûëàðû ìöòëÿã îõóìàëûäûð. Òÿêúÿ îíëàð éîõ, ùÿì äÿ òàðà
áàüëû îëàí èíñàíëàð. Åëìè ìÿãàëÿíè âÿñàèò êèìè àéðûúà ìöõòÿëèô äèëëÿðÿ òÿðúöìÿ åäèliá, íÿøð îëóíìàñû ìÿãñÿäÿ óéüóíäóð.
Ùÿì÷èíèí ñëàéä äöçÿëäèá õàðèúè þëêÿëÿðäÿ êå÷èðèëÿí ìÿäÿíèééÿò âÿ ìóñèãè òÿäáèðëÿðèíäÿ ýþñòÿðìÿê îëàð.
Òàð àëÿòèíèí êèì òÿðÿôèíäÿí, íÿ çàìàí éàðàíìàñûíû âÿ äÿãèã èíêèøàôûíû Ô.Øóøèíñêè òÿðÿôèíäÿí ýþñòÿðèëäèéèíè ãåéä åäÿí
Âöãàð ßùìÿä éàçûð:
«Ìþòÿáÿð òàðèõè âÿñèãÿëÿðÿ ÿñàñëàíûá äåéÿ áèëÿðèê êè, òàðû
ìèëàäûí Õ ÿñðèíäÿí Òöðêöñòàí òöðêëÿðèíäÿí îëàí Òÿðõàíûí
îüëó Ìÿùÿììÿä Úÿðúî øÿùÿðèíèí Ôÿðàá àäëû áèð êÿíäèíäÿí
ãàéûòìûøäûð». Ùÿìèí äþâðäÿí, éÿíè Õ ÿñðäÿí òàð àëÿòèíäÿí
Àçÿðáàéúàíäà äà èñòèôàäÿ åäèëìèøäèð. Òàðûí «àòàñû» ñàéûëàí
Ìèðçÿ Ñàäûã ßñÿä îüëó (1846-1902) 1870-1875-úè èëëÿðäÿ òàð
öçÿðèíäÿ áèð ñûðà óüóðëó èñëàùàòëàð àïàðäûãäàí ñîíðà àëÿòÿ
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ãîíøó þëêÿëÿðäÿ Àçÿðáàéúàí òàðû àäû âåðèëìèøäèð. Òàðûí ÿñêè
ôîðìàñû èñÿ 1875-úè èëäÿí ñîíðà «Èðàí òàðû» êèìè àäëàíäûðûëìûøäûð. ×öíêè, Èðàíäà áó íþâ òàðëàðäàí î âàõòäàí ìöàñèð äþâðÿ êèìè äÿ èñòèôàäÿ åäèëèð. Èðàíäà Ñàäûãúàíûí (Ìèðçÿ Ñàäûã
ßñÿä îüëó åë àðàñûíäà ÷îõ ñåâèëäèéèíäÿí îíà Ñàäûãúàí êèìè
ìöðàúèÿò åäèëèðäè) òàðëàðûíäàí äà èñòèôàäÿ åäèëèð, áåëÿ òàðëàð
Èðàíäà Àçÿðáàéúàí òàðëàðû àäëàíäûðûëûð».
Õàëãûìûç ýþðêÿìëè ìóüàì óñòàëàðû èëÿ éàíàøû, ìÿøùóð òàðçÿíëÿðëÿ ãöðóð ùèññè êå÷èðèð, îíëàðûí óíóäóëìàç àäëàðû ÷ÿêèëÿíäÿ èëê íþâáÿäÿ Ñàäûãúàí ßñÿä îüëó, Ãàðàáàüëû Çåéíàë,
Øèðèí Àõóíäîâ, Ãóðáàí Ïèðèìîâ, ßùìÿä Áàêûõàíîâ, Ìàíñóð
Ìàíñóðîâ, Áÿùðàì Ìàíñóðîâ, Áàáà Ñàëàéåâ, Ùÿáèá Áàéðàìîâ, Ùàúû Ìÿììÿäîâ, ßùñÿí Äàäàøîâ âÿ áàøãà ñÿíÿò ôÿäàèëÿðè éàäà äöøöð. Ìÿùç ùÿìèí ñÿíÿòêàðëàðûí ôÿðäè, òÿêðàðñûç
èôà÷ûëûã öñëóáëàðûíû þçëÿðèíäÿí ñîíðà ýÿëÿí íÿñèëëÿðÿ ëàéèãèíúÿ
þòöðÿ áèëìèøëÿð.
Ìÿãàëÿäÿ ìöõòÿëèô ïàðàëåëëÿð àïàðàí Âöãàð ßùìÿä éàçûð:
«Ñàäûãúàí, Ã.Ïðèìîâóí ÿíÿíÿëÿðè, äþâðöìöçöí óñòàä òàðçÿíëÿðè ßùñÿí Äàäàøîâóí, Àäèë Ýÿðÿéûí, Ùàúû Ìÿììÿäîâóí
òÿúðöáÿñè íÿñèëäÿí-íÿñëÿ êå÷ìèøäèð. Îíëàðäàí ùÿð áèðèíèí
þçöíÿìÿõñóñ èôà÷ûëûã òÿðçè âàð èäè, ùÿð áèðè þç äåïóòàòëàðûíûí
áÿíçÿðñèçëèéè èëÿ ôÿðãëÿíèðäè. Ãóðáàí Ïðèìîâóí èôàñûíäà «×îáàí áàéàòû», ßùñÿí Äàäàøîâóí «Øóð», Ùàúû Ìÿììÿäîâóí
«Îðòà Ìàùóð» âÿ íîò ðåïåðòóàðû äàùà ìÿøùóð èäè. Òÿáèè êè,
êå÷ìèøäÿ éàøàìûø òàðçÿíëÿð ìöàñèð ùÿéàòûí äèíàìèêàñûíû
åìîñèîíàë äîëüóíëóüóíó, èôà÷ûëûã öñóëëàðûíûí ÷îõ ïëàíëûëûüûíû
ýþðìÿìèø âÿ èôà÷ûëûã òåõíèêàëàðû äà èíäèêè êèìè èíêèøàô åòìÿìèøäè. Ëàêèí þòÿí èëëÿðäÿ îëäóüó êèìè, èíäè äÿ òàðçÿíëÿðèí áèð
÷îõóíóí ðåïåðòóàðûíäà åëÿ ÿñÿðëÿð âàð êè, áóíëàðûí èôàòñû òÿêúÿ
âèðòîóçëóüó èëÿ äåéèë, ùÿì äÿ èíúÿëèéè, äÿðèí ìÿíàëûüû èëÿ,
èôàñûíà ôÿðäèëèê, ìöêÿììÿëëèê âåðÿí ÷îõëó ÿëàâÿ ÷àëàðû èëÿ
äèíëÿéèúèíè âàëåù åäèð. Äèíëÿéèúè èôà÷û èëÿ îíóí èôà åòäèéè ÿñÿðèí öçâö âÿùäÿòèíè ùèññ åäèð. Èôà÷û ìóüàìûí éàðàäûúûñûíà ÷åâðèëèð âÿ äèíëÿéèúèéÿ åëÿ ýÿëèð êè, ùÿìèí ìóüàìûí íàèëèééÿòèíè,
ðóùóíó âÿ õàðàêòåðèíè îíà éàëíûç î ÷àòäûðà áèëÿð. Ùàë-ùàçûðäà
Ðàìèç Ãóëèéåâ, Ôèðóç ßëèéåâ, Ìþùëÿò Ìöñëöìîâ, Åë÷èí Ùÿ304
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ìèäîâ, Ùóìàé Ãÿäèìîâà Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí ìÿùç áåëÿ
òàðçÿíëÿðè ñÿâèééÿñèíÿ éöêñÿëìèøäèðëÿð».
Ìóüàì àäëàðûíûí éàðàíìàñû ùàããûíäà
Ìÿãàëÿäÿ ìóñèãè òÿäãèãàò÷ûñû áöòöí ìóüàì, øþáÿ âÿ ýóøÿ
àäëàðûíûí éàðàíìà òàðèõèíèí 4 ãèñìÿ áþëöíäöéöíö éàçûð:
1. Ñàé àäëàðû.
2. à) éåð, ìÿêàí àäëàðû (òîïîíèìëÿð)
á) õàëã, òàéôà, ãÿáèëÿ àäëàðû
3. Òàðèõè øÿõñèééÿò âÿ èôà÷ûíûí àäû èëÿ áàüëû ìóüàì âÿ øþáÿ àäëàðû.
4. Ìöõòÿëèô àäëàð
Ñàé àäû èëÿ áàüëû îëàí ìóüàì âÿ øþáÿëÿð áóíëàðäûð:
1. Éåýàù
2. Äöýàù
3. Ñåýàù
4. ×àùàðýàù
5. Ïÿíýàù
6. Øåøýàù
7. Ùÿôòÿýàù
Àäëàðûíû ÷ÿêäèéèìèç ìóüàì âÿ øþáÿëÿðèí áèð-áèð òÿùëèë
åäÿí Âöãàð ßùìÿä éàçûð:
«Áèð ÷îõ ìóüàì âÿ øþáÿ àäëàðûíûí éàðàíìà òàðèõè þç éåðëÿðè âÿ ìÿêàíëàðû èëÿ ÿëàãÿäàðäûð. Ãàðàáàü øèêÿñòÿñè, Øèðâàí
øèêÿñòÿñè, Ñàëéàí øèêÿñòÿñè, Øèêÿñòåéè-ôàðñ, Àðàçáàðû, Áàéàòûøèðàç, Áàéàò-èñôàùàí, Áàéàòû-êöðä, ßðàê, ßôøàðû, Îâøàðû, ßøèðàí, Çàáóë, Ùåéðàò-Êàáèëè, Îñìàíëû, Qàòàð, Ùèúàç, ÍÿâàÍèøàïóð, Ùèññàð, Õàâÿðàí, Ìàâÿðÿííÿùð, Ïÿùëèâè, Òåùðàíè,
Àçÿðáàéúàí, Õàðàçìèééÿ, Ìàùóð-ùèíäè âÿ áèð ÷îõëàðûíû áóíà
ìèñàë ýþñòÿðìÿê îëàð. Áó ìóüàì âÿ øþáÿëÿðèí ùÿð áèðèíèí
àäû, îíëàðûí ùàðà àèä îëäóüóíó áèçÿ áèð äàùà ñöáóò åäèð. Ìÿñÿëÿí, «×àùàðýàù» ìóüàìûíäà èôà îëóíàí «Ùèñàð» Ùèíäèñòàíäà, Äåùëè øÿùÿðèíèí éàõûíëûüûíäà éåðëÿøÿí êè÷èê áèð êÿíä àäûäûð. «Ùèñàð» äàùà áèð þëêÿäÿ, Èðàíûí Õîðàñàí ÿéàëÿòèíäÿ éåð
àäûäûð. Ãÿäèì Ìèäèéà äþâëÿòèíäÿ áó éåðÿ «Ùèñàð-òÿïÿ» äåé305
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èðäèëÿð. Ëàêèí áèð ñûðà ìóñèãèøöíàñ âÿ èôà÷ûëàð áó øþáÿíè «Ùèññàð» äåéèë, «Ùàññàð» âÿ éàõóä «Ùÿñàð» àäëàíäûðûðëàð».
Ìàùóð-Ùèíäè äÿñòýàùûíà àéðûúà øÿêèëäÿ òîõóían ìöÿëëèôin
àïàðäûüû àðàøäûðìàëàð ìÿãàëÿäÿ þç ÿêñèíè òàïûð:
«Ìàùóð-Ùèíäè» äÿñòýàùû Àçÿðáàéúàí ìóñèãèñèíäÿ õöñóñè
éåð òóðóð. Áó ìóüàìûí àäûíäàí îíóí ùàðà ìÿíñóá îëäóüóíó
äÿðùàë ýþðÿ áèëÿðèê. «Ìàùóð» Ùèíäèñòàíäà êè÷èê áèð øÿùÿð
àäûäûð. Òàðèõäÿí áèëäèéèìèç êèìè, Ùèíäàñòàí âàõòèëÿ ìöñÿëìàí
ùþêìäàðëàðûíûí ùàêèìèééÿòè àëòûíäà îëìóøäóð. Áó äþâðäÿ
Ùèíäèñòàíäà áþéöê äÿéèøèêëèêëÿð ÿìÿëÿ ýÿëèð. Éàõûí Øÿðã þëêÿëÿðèíèí ìÿäÿíèééÿòè âÿ èíúÿñÿíÿòè ùèíä ìÿäÿíèééÿòèíÿ
áþéöê òÿñèð ýþñòÿðèð. Øÿðã þëêÿëÿðèíèí Ìóüàì ñÿíÿòè äÿ ùèíä
ìóñèãèñèíÿ ìÿùç áó äþâðäÿ þç òÿñèðèíè ýþñòÿðèð. Åëÿúÿ äÿ
ùèíä ìóñèãèñèíèí èíòîíàñèéàëàðû ìóüàì ñÿíÿòèíÿ òÿñèð åäèá,
îíó çÿíýèíëÿøäèðìèøäèð. Ùàë-ùàçûðäà «Ìàùóð - Ùèíäè» ùÿì
Àçÿðáàéúàí, ùÿì Èðàí, ùÿì äÿ òöðê âÿ ùèíä ìóñèãèñèíäÿ
õöñóñè éåð òóðóð. Ùèíä ðàãàëëàðûíûí áèð íå÷ÿñè ìÿùç «Ìàùóð»
ìÿãàìûíäà èôà îëóíóð. Ìàùóð ñþçö äÿãèã òÿðúöìÿäÿ ó÷óðóì,
äÿðèí éàüàí äåìÿêäèð. Àçÿðáàéúàíäà Ìàùóðóí áàøãà íþâö
äÿ ìþâúóääóð. Áó «Îðòà Ìàùóð» «Ìàùóð - Ùèíäè»íèí âàðèàíòû îëóá, «Áÿðäàøò»äàí äåéèë, «Ùöñåéíè» øþáÿñèíäÿí ÷àëûíûáîõóíóð»
ßÔÑÀÍßÂÈ ÒÀÐÇßÍ
«Мящяббятсиз неъя юмцр eyляр insanlar»
Мusiqi tədqiqatçısı, filologiya elmləri doktoru, professor
Vüqar Əhməd mənə "Əfsanəvi tarzən" sayca 29-cu kitabını
hədiyyə etdi. Adı çəkilən kitab xalq artisti, görkəmli tar ifaçısı
Firuz Əliyevin həyat və yaradıcılığına həsr olunub.
"Müəllim" nəşriyyatında yüksək poliqrafik səviyyədə çap
olunan kitabı demək olar ki, bir nəfəsə oxudum. Kitabın elmi
redaktoru, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının rektoru,
professor, xalq artisti Siyavuş Kərimidir. Əvvəla onu qeyd
edək ki, kitab Firuz Əliyevin adına, sənətinə, şəxsiyyətinə
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layiqli şəkildə qələmə alınıb. İlk növbədə kitabın adı bizi özünə
çəkdi. Məlum oldu ki, Türkiyədə ölməz Füzulinin 500 illik
yubileyində xalq şairimiz Bəxtiyar Vahabzadə ona "Əfsanəvi
tarzən" adını verib. Sağlığında Bəxtiyar Vahabzadə kimi
klassik söz ustasından belə bir qiymət almaq Firuz Əliyevin
sənətkarlıq xüsusiyyətlərindən xəbər verir. Kitab elə "Əfsanəvi
tarzən" məqaləsi ilə başlanır. Məqalədə müəllif bütövlükdə
muğam dünyamızdan geniş, əhatəli şəkildə söhbət açır. Müəllif
son vaxtlar qədim sənətimizin kürreyi-ərzin dörd bir yerində
təbliğ olunmasında möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham
Əliyevin və "Heydər Əliyev" fondunun prezidenti, Azərbaycanın birinci xanımı, millət vəkili Mehriban xanım Əliyevanın əvəzsiz xidmətlərini önə çəkərək yazır: "İstər cənab
İlham Əliyev, istərsə də Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban
xanım Əliyeva Azərbaycanın ən qiymətli xəzinəsi olan
muğamı qoruyanların başında durmuşlar. Muğamı qorumaq isə
Azərbaycanın müstəqilliyini, milli dəyərlərini, mədəniyyətini
eyni zamanda ədəbiyyatını qorumaq deməkdir. Məhz zatialiləri İlham Əliyevin və Mehriban xanım Əliyevanın dəstəyi
nəticəsində bu gün muğamımız xarici ölkələrdə ləyaqətlə
nümayiş olunur, milyonların ürəyinə yol tapır."
Kitabda ustad tarzənin tərcümeyi-halı, Xalq və əməkdar
artist Fəxri adının verilməsi haqqında fərmanların sürətləri,
müəlliflə müsahibəsi, həmçinin akademiklər Vasim
Məmmədəliyevin, Ziyad Səmədzadənin, millət vəkilləri Hacı
Madər Musayevin, Ərəstun Cavadovun, xalq artistləri Arif
Babayevin, Əlibaba Məmmədovun, Ağaxan Abdullayevin,
Alim Qasımovun, əməkdar jurnalist Cavid Xaspoladovun, fotomüxbir Üzeyir Muradovun, türk müğənnisi İbrahim Tatlısəsin
və başqalarının sənətkar barədə ürək sözləri, fikirləri, şeirlər,
fotolar əksini tapır. Onun haqqında deyilənləri maraqla mütaliə
etdim. Qərara gəldim ki, mən də Firuz Əliyevin sənəd dünyası
və insani keyfiyyətlərini yazıya alım. Onunla ilk tanışlığım
yadıma düşdü. 21 il bundan qabaq Hava limanında görüşümüz
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baş tutmuşdu. 1991-ci ildə "Vətən cəmiyyəti"nin xətti ilə
sənətkarlarımızdan Arif Babayevi, Əliabbas Qədirovu, Firuz
Əliyevi, Munis Şərifovu ABŞ-a yola saldım. Demək olar ki,
Azərbaycan tarını ilk dəfə olaraq məhz Firuz Əliyev okeanın o
tayında təbliğ edənlərin birincilərindən oldu. Xalq artisti
mərhum Əliabbas Qədirov səfərdən sonra danışırdı ki, Firuzun
tarda ifası amerikalıları heyran edirdi, dəfələrlə alqışlarla
qarşılanırdı.
Firuz Əliyevin heyrətamiz çalğısına, müxtəlif yubileylərdə,
muğam festivallarında, toylarda, məclislərdə heyranlıqla
tamaşa etmişəm. Firuz möhtəşəm tarımızı dinləndirəndə insan
mənən zövq alır. Tarıma çəkilmiş əsəbləri, Firuzun tarı
sakitləşdirir. Firuzun sehrli barmaqları tarın pərdələrində
gəzişəndə qəlblərə güc gəlir, millərin ruhu, əzmi yüksəlir. Firuz
Əliyev həm də şeirə-sözə bağlı insandır. Füzulinin, Vahidin,
Müşfiqin, Bəxtiyar Vahabzadənin qəzəllərinin, şeirlərinin
vurğunudur. Onunla hər dəfə görüşəndə atamın 1994-cü ildə
yazdığı "Məhəbbətsiz necə ömür eylər insanlar" şeirini
əzbərdən söyləyir. Təxminən 10 il bundan qabaq, dünyasını
dəyişmiş, atamla Firuzun səmimi münasibətləri var idi. Yaşasa
idi, haqqında söhbət açdığımız kitaba fikirlərini bildirərdi.
Amma nə etmək olar, tale aman vermədi. Firuza olan sonsuz
hörmət və ehtiramımı yuxarıda adını çəkdiyim şeirdən
aşağıdakı misralarla bitirmək istərdim:
"Hamı laqeyd olub daş tək, hamı biganəyə dönmüş,
Ürəklər bumbuz olmuş boş, soyuq bir xanəyə dönmüş,
Məhəbbət, sevgi qeyb olmuş, tamam əfsanəyə donmuş,
Küdurət indi hakimdir, odur ki, hey axır qanlar,
Xudaya, bəs məhəbbətsiz necə ömür eylər insanlar?
Müşfiq Cabiroğlu,
Yazıçılar Birliyinin üzvü
“Ədalət” qəzeti.-2012.-17 mart.-S.6. (32,6)
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Ä) Òåëåâèçèéà âÿ ðàäèî ôÿàëèééÿòè, ìàùíû éàðàäûúûëûüû
Ìöÿëëèô, ðåäàêòîð, àïàðûúû.
Âöãàð ßùìÿäèí éàðàäûúûëûã éîëóíóí ÿñàñ ùèññÿñè äþâëÿò òåëåâèçèéàñû âÿ ðàäèî âåðèëèøëÿðè êîìèòÿñè, ñîíðàëàð òåëåðàäèî øèðêÿòè, òåëåðàäèî Ãàïàëû Ñÿùìäàð Úÿìèééÿòè èëÿ áàüëûäûð (19872006). Àçÿðáàéúàí ðàäèîñóíäà 1987-1997-úè èëèí ôåâðàë àéûíà
êèìè ìóñèãè áàø ðåäàêñèéàñûíäà ÿäÿáè ðåäàêòîð âÿ õàëã ìóñèãè ñîâåòèíèí áþéöê ðåäàêòîðó âÿçèôÿñèíäÿ èøëÿéèá. Äþðä èëäÿ
îíóí ðàäèî äèíëÿéèúèëÿðè ö÷öí ùàçûðëàäûüû âåðèëèøëÿðèí ñèéàùûñûíäà ñÿíÿò êîðèôåéëÿðè, õàëã àðòèñòëÿðè, ùÿì÷èíèí ýþðêÿìëè õàíÿíäÿëÿð, ùÿéàòäàí âàõòñûç getmiş èôà÷ûëàð, ÿáÿäèéàøàð áÿñòÿêàðëàðûí, øàèðëÿðèí àäëàðûíû ÷ÿêìÿê ìàðàãëû îëàðäû.
Ìàéåñòðî Íèéàçè, Àðèô Ìÿëèêîâ, Úàùàíýèð Úàùàíýèðîâ,
Ùàúûáàáà Ùöñåéíîâ, ßëèáàáà Ìÿììÿäîâ, Éàãóá Ìÿììÿäîâ, Òÿëÿò Ãàñûìîâ, Àüàõàí Àáäóëëàéåâ, Àëèì Ãàñûìîâ,
Íèéàìÿääèí Ìóñàéåâ, ßáöëôÿò ßëèéåâ, ßùñÿí Äàäàøîâ,
Ìÿììÿäáàüûð Áàüûðçàäÿ, ßëÿêáÿð ßñýÿðîâ, ñÿíÿòøöíàñëûã
äîêòîðó Àááàñãóëó Íÿúÿôçàäÿ èëÿ ìöøòÿðÿê Ìÿììÿäàüà
Ìóðàäîâ, ßşrəf ßøðÿôçàäÿ, Ôèðóç ßëèéåâ, Ôëîðà Êÿðèìîâà,
Øþâêÿò ßëÿêáÿðîâà, Øÿôèãÿ Åéâàçîâà, Íèñÿ Ãàñûìîâà, Àüàñÿëèì Àáäóëëàéåâ, Ìþùëÿò Ìöñëöìîâ, Ìÿëÿêõàíûì ßééóáîâà, Ñÿêèíÿ Èñìàéûëîâà, Ãàðàõàí Áåùáóäîâ, Îãòàé Êàçûìè,
Íàçèì Ãÿìÿðëèíñêè, ßäàëÿò Âÿçèðîâ, Ìuíûñ Øÿðèôîâ, Íÿúÿôçàäÿ ãàðäàøëàðû, Øàìî Èñàéåâ, Áàëîüëàí ßøðÿôîâ, Òîôèã
Ìöòÿëëèáîâ, Çåéíàë Úàááàðçàäÿ, ùÿì÷èíèí úÿíóá òöðê ìóñèãè÷èëÿðè ßçèç Íÿñèðè, Âÿäóä Ìöÿççèíçàäÿ, ìÿøùóð Èðàí õàíÿíäÿëÿðè Əáàçÿð, Àøûã Áóëóä, Íàäèð Úàãäè və.b êèìè ñÿíÿòêàðëàð ùàããûíäà hàçûðëàäûüû, ðåäàêòîðó âÿ ññåíàðè ìöÿëëèôè îëäóüó ìóñèãèëè âåðèëèøëÿðinäÿ Â.ßùìÿä ùÿð áèð øÿõñèééÿòèí
ùÿéàò âÿ éàðàäûúûëûüûíû ìþâçó áàõûìûíäàí òàì ðÿíýàðÿíý øÿêèëäÿ äèíëÿéèúèëÿðÿ òÿãäèì åòìèøäèð.
Î, þìðöíöí 15 èëèíè Àçÿðáàéúàí òåëåâèçèéàñûíûí ìóñèãè âåðèëèøëÿðè ðåäàêñèéàñû èëÿ áàüëàäû. Ùÿìèí ðåäàêñèéàíûí áàø ðå309
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äàêòîðóíóí ìöàâèíè îëàí Âöãàð ßùìÿä Àçÿðáàéúàí òåëåâèçèéàñûíûí òàðèõèíäÿ èëê äÿôÿ îëàðàã ýåúÿéàðû úàíëû ÿéëÿíúÿëè
(òåëåôîí áàüëàíòûëàðûéëà) ïðîãðàìûíûí éàðàäûúûñû, ìöÿëëèôè âÿ
ðåäàêòîðó îëìóøäóð. Âåðèëèøèí èëê àïàðûúûñû ìÿðùóì õàëã àðòèñòè, ñåâèìëè àêòéîðóìóç Éàøàð Íóðè, ðåjèññîðó èñÿ ÿìÿêäàð
èíúÿñÿíÿò õàäèìè Íàçèì Çåéíàëîâ èäè.
Áóíäàí áàøãà îíóí ðÿùáÿðëèéè âÿ ðåäàêòîðëóüó èëÿ õàëã àðòèñòè Íèñÿ Ãàñûìîâàíûí àïàðäûüû «Óëäóçëàð ýþðöøÿíäÿ» ìóñèãèëè âåðèëèøèíÿ úàíëû åôèð âàõòû àéðûëäû. Îíóí ññåíàðè ìöÿëëèôè
âÿ ðåäàêòîðó îëäóüó «Íÿüìÿëè ñÿòèðëÿð» âåðèëèøè øàèðëÿðäÿí
Ù.Úàâèäÿ, Ú.Úàááàðëûéà, Ì.Ìöøôèãÿ, ß.Çàùèäÿ, Ñ.Ðöñòÿìÿ,
È.Ñÿôÿðëèéÿ, Í.Õÿçðèéÿ, Ú.Íîâðóçà, Í.Êÿñÿìÿíëèéÿ (äÿôÿëÿðëÿ), Ù.Áàõûøà ùÿñð îëóíäó.
Î, «Ãûçûë à÷àð» ìàùíû ìöñàáèãÿñèíèí ññåíàðè ìöÿëëèôè îëìàãëà éàíàøû «Íÿüìÿëè ýþðöøëÿð», «Àé èøûüûíäà», «Ñèçèí èñòÿéèíèçëÿ», «Ìóñèãè ìîçaiêàñû», «Íÿüìÿ çÿëÿíýè», «Ñåâýè
íÿüìÿëÿðè» êèìè ìóñèãèëè âåðèëèøëÿðè Âöãàð ßùìÿäèí ññåíàðè
ìöÿëëèôëèéè âÿ ðåäàêòîðëóüó èëÿ òàìàøà÷û ðÿüáÿòèíè ãàçàíìûøäûð. «Ñàáàùûíûç õåéèð», «Èðñ» ôîëêëîð àíñàìáëû, Úàùàíýèð Úàùàíýèðîâ, Ìàùðóõ Ìóðàäîâà, ß.Âÿçèðîâ, Ìÿììÿä Ñàëìàíîâ, Ýöëõàð Ùÿñÿíçàäÿ, Ôèðóäèí Ìåùäèéåâ, Êèôàéÿò Ýÿíúÿëè,
ãàáàë÷àëàí ßçèçàüà Íÿúÿôçàäÿ, íàüàðà èôà÷ûñû Áþéöêàüà Ìóðàäîâ áàðÿäÿ âåðèëèøëÿð ìÿùç îíóí õåéèð-äóàñû èëÿ åêðàí ùÿéàòû òàïìûøäûð.
Äöíéàäàí êþ÷ìöø ñÿíÿòêàðëàðûí ìöíòÿçÿì øÿêèëäÿ ëåíò
éàçûëàðûíû áèð õàòèðÿ èøûüû êèìè âåðèëìÿñè âÿ êëèïëÿðèí ýþñòÿðèëìÿñè Âöãàð ßùìÿäèí òÿúðöáÿëè òåëåâèçèéà÷û êèìè õèäìÿòëÿðèíè ãåéä åòìÿê âàúèáäèð.
Ìàùíû éàðàäûúûëûüû
«Ìÿí øåèð éàðàäûúûëûüûíäà îíó íÿüìÿ êèìè éàçûðàì». Áó
ôèêèðëÿð, ñþçëÿðäÿ éàçûëìûø ìàùíûëàðûí áèð ÷îõó õàëãûí ÿçáÿðèíÿ äþíìöø Âöãàð ßùìÿäÿ ìÿõñóñäóð. Áèð øàèð êèìè ìóñèãèéÿ õèäìÿò ýþñòÿðÿí ìöÿëëèôèí éàðàäûúûëûã éîëëàðûíäà ìàùíû
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jàíðû õöñóñè ÿùÿìèééÿò äàøûéûð. Íÿüìÿêàð øàèðëÿðèìèç Íÿáè
Õÿçðèíèí, Èñëàì Ñÿôÿðëèíèí, Çåéíàë Úàááàðçàäÿíèí, Òîôèã
Ìöòÿëëèáîâóí, Úàáèð Íîâðóçóí, Âàùèä ßçèçèí, Áàáà Âÿçèðîüëóíóí, Íöñðÿò Êÿñÿìÿíëèíèí àðàñûíäà þçöíÿìÿõñóñëóüó
èëÿ ñå÷èëèð. Âöãàð ßùìÿäÿ àðòûã ÷îõäàí õàëã íÿüìÿêàð-øàèð
åïèòåòèíè âåðèá. Áó àìèë ùÿð øàèðÿ äÿ íÿñèá îëìóð. Íÿüìÿêàð
øàèð àäûíû ôÿõðëÿ äàøûéàí Âöãàð ßùìÿä 500-äÿí ÷îõ íÿüìÿ
ìÿòíèíèí ìöÿëëèôèäèð. Áó ìöÿëëèôëÿð àðàñûíäà ÿí ÷îõ ìÿøùóð
îëàíëàðäàí «Àíàì ìÿíèì» ìàùíûñû íÿüìÿêàð øàèðÿ áàøóúàëûüû ýÿòèðèá. «Àíàì ìÿíèì» ìàùíûñûíûí àäû ÷ÿêèëÿíäÿ Âöãàð
ßùìÿä éàäà äöøöð. Âöãàð ßùìÿäèí àäû ÷ÿêèëÿíäÿ èñÿ
«Àíàì ìÿíèì» yada düşür. Àðòûã «Àíàì ìÿíèì» ìóñèãèñè
ãÿëáëÿðäÿ éàøàéûð. Äöíéàíûí åñïåðàíòî äèëèíäÿ îõóíàí «Åé
ùÿéàò, ñÿí íÿ ãÿðèáÿñÿí», «Áàêû, ñàáàùûí õåéèð», «Àíà»,
«Êöëÿê», «Äöíéà ñÿíèí, äöíéà ìÿíèì», «Òóò àüàúû», «Ãóðáàí âåðÿðäèì» ìàùíûëàðû èëÿ éàíàøû ÷îõäàí þëìÿçëèê ãàçàíûá.
Âöãàð ßùìÿä íÿüìÿêàð øàèð êèìè ìàùíû éàðàäûúûëûüûíäà
áÿñòÿêàðëàð, ÿìÿêäàð èíúÿñÿíÿò õàäèìëÿðè Íàèëÿ âÿ Ùèêìÿò
Ìèðìÿììÿäëèëÿðëÿ áàøëàéûá (Àëëàù Ùèêìÿòÿ ðÿùìÿò åëÿñèí –
R.N. Ì.Ú.). Ùèêìÿò Ìèðìÿììÿäëèíèí áÿñòÿñèíäÿ «Íèéÿ ìÿùÿááÿòèí áó ñàéàã îëäó» Âöãàð ßùìÿäèí ñþçëÿðèíÿ éàçûëìûø
èëê ìàùíûdır. Ãàðàáàü ìþâçóñó èëÿ áàüëû îëàí ìàùíûíû Àçÿðèí
âÿ Íóðëàí ßçèçáÿéëè îõóéóáëàð. Íàèëÿ õàíûì øàèðèí éàðàäûúûëûüûíà äàùà ÷îõ ìöðàúèÿò åäÿí áÿñòÿêàðëàðûìûçäàíäûð.
«Ýåúÿëÿð», «Àðçóëàð», «Ìÿí ñÿíÿòêàðàì» (èçèì ãàëàúàã),
«Õÿçÿð», «Ñþçöì âàðäûð», «Íåúÿ îëàúàã», «Àçÿðáàéúàí»,
«Íîâðóç», «Ñÿíèíëÿéÿì» âÿ áàøãà ìàùíûëàðû ìóñèãè ùÿéàòûíû
Íàèëÿ Ìèðìÿììÿäëè âåðèá. Ìàùíûëàðû õàëã àðòèñòè Áðèëéàíò
Äàäàøîâà èôà åäèá.
Âöãàð ßùìÿä 25 èëëèê ìàùíû éàðàäûúûëûüû äþâðöíäÿ Ðàìèç
Ìóñòàôàéåâ, Ðàìèç Ìèðèøëè, Îêòàé Êàçûìè, Åìèí Ñàáèòîüëó,
Ìåùðèáàí ßùìÿäîâà, Ìîáèë Áàáàéåâ, ßëèêðàì Ìÿììÿäîâ,
Áÿùðàì Íÿñèáîâ, ßëèáàáà Ìÿììÿäîâ, Ñåâäà Ìÿììÿäëè,
Úàâàíøèð Ãóëèéåâ, Àéäûí Àüàñûéåâ, Òàùèð ßêáÿð, Íöñàáÿ
Ìóðàäîâà, Ðàóô Ìÿììÿäîâ, Ñîëìàç õàíûì, Íàçèì Ãÿìÿð311

Ðàñèì Íÿáèîüëó, Ìöøôèã Úàáèðîüëó

ëèíñêè, Íàäèð ßçèìîâ, Äèëàðÿ Ùÿêèìîâà êèìè ýþðêÿìëè áÿñòÿêàðëàð îíóí ñþçëÿðèíÿ ìöðàúèÿò åäèáëÿð.
Ùÿì÷èíèí Çàìèã ßëèéåâ, Àááàñãóëó Íÿúÿôçàäÿ, Ðàçèì
Ïàøàéåâ, Íàìèã Øóøàëû, Ìèðñàëåù, Ìàùèð Òàùèðîüëó, ßëè Áàõûø, Òàúèð Øàùìàðîüëó, ×èíýèç Áàëàõàíëû, Ñûäãè Ìóñòàôàéåâ,
Ùèêìÿò Àñëàíîâ, ñèíòåçàòîð ÷àëàí Çàìèã Ìÿììÿäàüà Äàäàøîâà, Íÿââàá ùÿêèì, Àäèë Úÿáèéåâ, Òàðûéåë Ìÿììÿäîâ,
Ìóñà Ìóñàéåâ, Éàãóá Úàâàäîâ êèìè ùÿâÿñêàð áÿñòÿêàðëàð
íÿüìÿêàð øàèðèí ïîåòèê àëÿìèíÿ ìöðàúèÿò åäèáëÿð. Äöíéàäàí
âàõòñûç ýåòìèø õàëã àðòèñòè Ìÿììÿäáàüûð Áàüûðçàäÿ «Ãàðäàø»
ìàùíûñûíû îíóí ñþçëÿðèíÿ éàçìûøäû. Áóíäàí áàøãà Ìþâñöì
ßùìÿä äÿ êè÷èê ãàðäàøûíûí éàðàäûúûëûüûíà ìöðàúèÿò åäÿðÿê
õåéëè ìàùíû áÿñòÿëÿéèá. «Àíàì ìÿíèì» ìàùíûñûíûí éàéûì
äàèðÿñè î ãÿäÿð ýåíèøäèð êè, Áàëîüëàí ßøðÿôîâ èôàñûíäà ÀÁØ
êàíàëëàðûíäàí áèðèíäÿ ýöíäÿ èêè äÿôÿ ñÿñëÿíèð. Õàëã àðòèñòè
Íèñÿ Ãàñûìîâà ìÿøùóð «Àçÿðáàéúàí ìÿíäÿí óçàã» ìàùíûñûíû ñîíñóç ìÿùàðÿòëÿ, çþâãëÿ îõóéóá. Õàëã àðòèñòè Åëìèðà
Ðÿùèìîâà «Äèíëÿ ìÿíè ñåâýèëèì» ìàùíûñûíû ìÿùÿááÿòëÿ,
ãàéüû èëÿ èôà åäèá. Íÿüìÿêàð øàèð ìàùíû éàðàäûúûëûüû áàðÿäÿ
áåëÿ éàçûð:
«Ìÿíèì ìàùíûëàðûìû éöçëÿðëÿ ìöüÿííè èôà åëÿéèá. Îíëàðûí
àðàñûíäà ÷îõ ýþðêÿìëèñè äÿ âàð, bèð ãÿäÿð àç òàíûíìûøû äà.
×îõ ìÿøùóð ìöüÿííèëÿð îõóéóá ìÿíèì ìàùíûëàðûìû. Ùÿòòà
ñûðô ìóüàì èôà÷ûñû, áÿñòÿêàðëàðäàí áöòöí éàðàäûúûëûüû áîéó
ìàùíû àëûá îõóìàéàí, ñÿñè ãÿëáëÿðÿ ìÿëùÿì óñòàä õàíÿíäÿìèç Àüàõàí Àáäóëëàéåâ ìÿíèì õàùèøèìëÿ àðòûã 500 èëäèð
ìöñÿëìàí øÿðãèíèí ïîåçèéà ýöíÿøè îëàí Ìþâëàíÿ Ôöçóëèéÿ
ùÿñð åòäèéèì ìàùíûíû îõóéóá. Ìÿíèì øÿùèäëÿðèìèç ùàããûíäà
éàçäûüûì øåèðÿ Íöøàáÿ Ìóðàäîâà ðåêâèéèì áÿñòÿëÿìèøäè.
Äöíéà øþùðÿòëè ìöüÿííèìèç Àëèì Ãàñûìîâ, èíúÿ ñÿñè èëÿ ðóùóìóçà ñó ÷èëÿéÿí Åëìèðà õàíûì Ðÿùèìîâà áèðëèêäÿ èôà åäèáëÿð î ðåêâèyåìè. Åëÿúÿ äÿ Áðèëéàíò Äàäàøîâà 20-éÿ éàõûí
ìàùíûìû èôà åäèá».(11,214)
Âöãàð ßùìÿäèí ñþçëÿðèíÿ äÿéÿðëè áÿñòÿêàðûìûç Åë÷èí Èìàíîâóí ìóñèãèñèíäÿ ÿìÿêäàð àðòèñò Åééóá Éàãóáîâóí òÿêðàðñûç
èôàñûíäà «Àáøåðîíóì ìÿíèì» ìàùíûñû ÿâÿçñèç ñÿíÿò èíúèñèäèð.
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Âöãàð ßùìÿä íÿüìÿêàð øàèð îëìàãëà éàíàøû, ùÿì äÿ ýþçÿë ìóñèãè äóéóìóíà ìàëèê îëàí èíñàíäûð. Áó áàõûìäàí øàèð
Òofiq Èìèøëè äÿéÿðëè ñþç ñàùèáèíÿ ùÿñð åòäèéè «Èñòåäàäëû ïóáëèñèñò, íÿüìÿêàð øàèð» ìÿãàëÿñèíäÿ éàçûð:
«Âöãàð ßùìÿä ýþçÿë õàñèééÿòëè, ñþçöíÿ äöç, äîñòëóüà ñÿäàãÿòëè, þç èøèíè áàúàðàí, ýþçÿë èñòåäàäà ìàëèê îëàí ïóáëèñèñò,
íÿüìÿêàð áèð øàèðäèð. Îíóí éàðàäûúûëûüû Àçÿðáàéúàí õàëãûíà
áÿëëèäèð. ×öíêè îíóí àðòûã îíà ãÿäÿð êèòàáû ÷ûõìûø âÿ ìàùíûëàðû ìöüÿííèëÿðèí äèëèíäÿ ÿçáÿð îëóá, õàëãûí ãÿëáèíÿ éîë òàïìûøäûð. Âöãàð ßùìÿä güclü bir ïóáëèñèñò øàèð îëìàãëà áÿðàáÿð,
ýþçÿë áèð áÿñòÿêàðäûð. Î, áöòöí àëÿòëÿðäÿ èôà åòìÿéè áàúàðûð.
Î, íÿ ãÿäÿð øåèðëÿðÿ ìóñèãè áÿñòÿëÿìèøäèð. Áèð ýöí Âöãàð
ßùìÿä ìÿíè ýþçÿë ìóüàì óñòàñû Ñÿôÿð Ìÿììÿäîâóí ìÿøã
îòàüûíà ãîíàã äÿâÿò åòäè. Îðàäà áèð íå÷ÿ àëÿòëÿð âàð èäè.
Âöãàð ßùìÿä ÿââÿë òàðû ñèíÿñèíÿ áàñäû, áèð ìóüàì ÷àëäû êè,
ñþçöí äöçö ìÿí îíà ùåéðàí ãàëäûì. Ñîíðà î, òàðû éåðèíÿ
ãîéóá, êàìàí÷àéà ÿë àòäû.Î, êàìàí÷àíû åëÿ ÷àëäû êè, ñàíêè
êàìàí÷à àüëàéûðäû. Êàìàí÷àäàí ñîíðà ãàâàëà ÿë àòäûüûíû ýþðÿíäÿ äîüðóñó iëùàìà ýÿëäèì, àøàüûäàêû øåèð ìèñðàëàðû ãÿëáèìäÿí êå÷äè:
Òàðû áàñäû ñèíÿñèíÿ,
Ìóüàì ÷àëäû Âöãàð ßùìÿä.
Ñàíêè òàðûí ñèìëÿðèíäÿí
Èëùàì àëäû Âöãàð ßùìÿä.
Òàðûí ùÿçèí-ùÿçèí ñÿñè,
Âàëåù åòäè ùÿð áèð êÿñè.
Àðòäû éàçìàüà ùÿâÿñè,
Èëùàì àëäû Âöãàð ßùìÿä. (29,215-216)
Òàðû ãîéäó áèð òÿðÿôÿ,
Êàìàí÷à äöøäö ùÿäÿôÿ.
Àüëàäû êàìàí áó äÿôÿ,
Èëùàì àëäû Âöãàð ßùìÿä.
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Áèð àç äà ãàâàëû ÷àëäû,
Òîôèã îíäàí èëùàì àëäû.
Õóäàéà, áàðìàãëàð áàëäû,
Èëùàì àëäû Âöãàð ßùìÿä».
Ìöÿëëèô, ðåäàêòîð, àïàðûúû
Âöãàð ßùìÿä Àçÿðáàéúàí òåëåâèçèéàñûíäà ôÿàëèééÿòè
äþâðöíäÿ ùàçûðëàäûüû ÷îõ÷àéëû âåðèëèøëÿðäÿ ññåíàðè ìöÿëëèôè,
ðåäàêòîðó îëìàãëà éàíàøû, ùÿì äÿ áèð àïàðûúû êèìè éöêñÿê
ãàáèëèééÿòÿ, çÿíýèí äöíéàýþðöøöíÿ, ìóñèãèíè äÿðèíäÿí áèëìÿñè îíó áèðáàøà òàìàøà÷û èëÿ òÿìàñäà îëìàñûíà èìêàí éàðàòäû.
Îíóí àïàðûúû âÿ ññåíàðè ìöÿëëèôè îëäóüó «Ùÿð ýöëöí þç ÿòðè»,
«Ìóüàì èôà÷ûëàðûìûç», «Óíóäóëìàç èôà÷ûëàð», «Ìóüàì ìÿúëèñëÿðè» âåðèëèøëÿðè ìàðàãëà ãàðøûëàíäû. Âöãàð ßùìÿäèí ññåíàðè
ìöÿëëèôè âÿ àïàðûúûñû îëìóø âåðèëèøëÿðèí áèðèíè ùÿì íöìóíÿ,
ùÿì äÿ äåäèêëÿðèìèçèí ñöáóòó êèìè îõóúóéà òÿãäèì åäèðèê:
__________
Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò Òåëåðàäèî Âåðèëèøëÿðè Øèðêÿòè
Ìóñèãè âåðèëèøëÿðè áàø ðåäàêñèéàñû
«Úàùàíýèð Úàùàíýèðîâ - 80»
móñèãèëè õàòèðÿ âåðèëèøèíèí ññåíàðèñè
Ìöÿëëèô âÿ àïàðûúû Âöãàð ßùìÿä
Òåëåâèçèéà ðåjèññîðó: Õàíûì Ìóðàäîâà
Áàêû - 2002
ÈËËßÐ, ÑßÍÄß ÍßÉÈÌ ÃÀËÄÛ?!..
ÚÀÙÀÍÝÈÐ ÚÀÙÀÍÝÈÐÎÂ — 80
Ñòóäèéà… Ùÿð øåé
Úàùàíýèð Úàùàíýèðîâóí ÿñÿðëÿðèíè õàòûðëàäûð.
Êàìåðà àïàðûúûéà éþíÿëèð
Ìóñèãè ñÿäàëàðû àëòûíäà
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Àïàðûúû: Ñàëàì, ÿçèç òàìàøà÷ûëàð (Ïàóçà).
Äöíéà áèð ïÿíúÿðÿäèð, ùÿð áàõàí ýÿëèá, ýåäÿð. Î äà áó
äöíéàéà ýÿëäè ÷è÷ÿêëÿð à÷àíäà. Áàùàðûí èëê ýöíöíäÿ äöíéà
èëÿ âèäàëàøûá ÿáÿäèééÿò äöíéàñûíà ãîâóøäó… Àíúàã èíñàí
ãÿëáèíè ðèããÿòÿ ýÿòèðÿí ìàùíûëàðûíû ìóñèãèìèçèí ÿáÿäèééÿòèíäÿ ãîéóá ýåòäè. Î ìóñèãèëÿðè âÿ ìàùíûëàðû êè, áó ýöí äÿ ñåâÿ-ñåâÿ äèíëÿéèð, åúàçêàðëûüûíà, òÿñèð ýöúöíÿ ùåéðàí êÿñèëèðèê.
Î äà áó äöíéàéà ýÿëäè… Ùàìû êèìè ýÿëñÿ äÿ, ùàìû êèìè
éàøàìàäû. Þìðöíö éàëíûç ìóñèãèéÿ áàüëàäû. Áèð-áèðèíäÿí ýþçÿë ìàùíûëàðûíû ïÿðÿñòèøêàðëàðûíà ÿðìÿüàí åòäè. Òÿÿññöô êè, áó
ýöí Úàùàíýèð ìöÿëëèì ñûðàìûçäà éîõäóð. Àíúàã þëìÿç ñÿíÿòêàðûí, Ðåñïóáëèêàíûí õàëã àðòèñòè, ýþçÿë ìÿðùóì áÿñòÿêàð
Úàùàíýèð Úàùàíýèðîâóí àä ýöíöíöí, õàòèðÿñèíèí ÿáÿäè èøûüûíà
éûüûøìûøûã. Ùÿìèøÿ ãÿëáëÿðäÿ éàøàéàúàã Úàùàíýèðèìèçèí…
Ýöëëÿð ùå÷ çàìàí ÿòðèíè èòèðìèð. ×è÷ÿêëÿð à÷àíäà äöíéàéà
ýÿëäèñÿ, ýöëëÿð òóìóðúóãëàéàíäà ýöë, ÷è÷ÿê éàüûøû èëÿ äÿ ñûðàìûçû òÿðê åòäè.
Ãûñà àðàéûø: Úàùàíýèð Úàùàíýèðîâ 1921-úè èëèí èéóí àéûíûí
20-äÿ àíàäàí îëóá. Áàêû ìóñèãè ìÿêòÿáèíè áèòèðäèêäÿí ñîíðà
Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò Êîíñåðâàòîðèéàñûíäà òÿùñèëèíè äàâàì åòäèðìèøäèð. 1940-úû èëëÿðäÿ Ôëàðìîíèéàíûí ìàùíû âÿ ðÿãñ àíñàìáëûíûí õîð ãðóïóíà «Ñàç÷û ãûçëàð» àíñàìáëûíà, 1940-60-úû
èëëÿðäÿ èñÿ Àçÿðáàéúàí ðàäèîñóíóí õîðóíà ðÿùáÿðëèê åòìèøäèð.
Îíóí éàðàäûúûëûüûíûí ÿñàñ ùèññÿñèíè òÿøêèë åäÿí õîð ÿñÿðëÿðè
Àçÿðáàéúàí õîð ìóñèãèñèíèí èíêèøàôûíäà ÿùÿìèééÿòëè ðîë îéíàìûøäûð. Áÿñòÿêàð ùÿì÷èíèí áèð íå÷ÿ îïåðà âÿ îïåðàòòàëàðûí,
áèð ÷îõ êèíî âÿ òàìàøà÷ûëàðûí ìóñèãè ìöÿëëèôèäèð. Îíóí «Õàíàíäÿíèí òàëåéè», «Òÿçÿ ýÿëèí» êèìè ÿñÿðëÿðè áÿñòÿêàðà õöñóñè áèð øþøðÿò ýÿòèðäè. 1992-úè èëèí ìàðò àéûíûí 24-äÿ Íîâðóçóí,
Áàùàðûí èëê ýöíëÿðèíäÿ äöíéàñûíû äÿéèøäè.
Ìóñèãè
Àïàðûúû: Úàùàíýèð ìóñèãèñèíäÿ Øÿðã êîëîðèòè äàùà ýöúëöäöð. Áÿñòÿêàðûí «Ôöçóëè» êîíòàòàñûíäàí òóòìóø ìàùíûëàðû,
õöñóñèëÿ äÿ êèíîôèëìëÿðÿ éàçäûüû ìöñèãèëÿðäÿ þíúÿ ìèëëèëèê
îëìàãëà Øÿðã ìóñèãèñè àùÿíýèíèí òÿçàùöðö ýþðöíìÿêäÿäèð.
Úàùàíýèðîâó äèíëÿéÿðêÿí áöòöí Ãîúà Øÿðã, Øÿðã äöíéàñû ýþç
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þíöíäÿ úàíëàíûð. Æàíð âÿ ìþâçóúà ìöõòÿëèôëèéÿ áàõìàéàðàã
îðèúèíàë ôðäè öñëóá îíó äèíëÿéÿðêÿí èëê àíäàí ôÿðãëÿíèð.
Áÿñòÿêàðûí ìåëîäèçìè ðÿíýàðÿíýäèð, ÷îõ÷àëàðëûäûð. Öçåéèð
áÿé ìÿêòÿáèíèí ëàéèãëè äàâàì÷ûñû Úàùàíýèðîâ áÿñòÿêàðëàð è÷ÿðèñèíäÿí ìèëëèëèéÿ ñàäèãëèêëÿ óñòàäûíäàí — Öçåéèð áÿéäÿí ñîíðàêû ñûðàäàäûð.
Äàùè øàèðèìèç Ìþâëàíÿ Ìÿùÿììÿä Ôöçóëèíèí ÿñÿðëÿðè
ÿñàñûíäà éàçûá øàèðÿ èòùàô åòäèéè åòäèéè «Ôöçóëè» êàíòàòàñû èëÿ
þçöíÿ þëìÿçëèê ýÿòèðèá. Ôöçóëè øåèðèíè, îíóí íÿüìÿëè øåèðèééÿòèíè íÿüìÿëÿøäèðÿí áþéöê áÿñòÿ÷è öìóìÿí Ôèçóëè ïîåçèéàñûíà ÿí ÷îõ ìöðàúèÿò åòìèø ñÿíÿò÷èëÿðäÿíäèð. Áÿñòÿêàðûí
«Ãàòûð Ìÿììÿä» êèíîôèëìèíÿ éàçäûüû ìóñèãèäÿí «Åòìÿçìèäèì» ìàùíûñû îíóí öìóìèééÿòëÿ ýþçÿë âÿ äèíëÿéèúèëÿð òÿðÿôèíäÿí äÿðèí ðÿüáÿò âÿ ìÿùÿááÿò ãàçàíìûø ìàùíûëàðû è÷ÿðèñèíäÿ ñå÷èëèð. Ìàùíû äöøöíäöðöð, ùÿçèí âÿ äÿðèí ìåëîäèçìè
èëÿ èíñàíû þç äöíéàñûíà àïàðûð, ñàíêè ãÿäèì äöíéàìûçäàí,
îðòà éöçèëëèêëÿðäÿí ÿðìÿüàí îëàí áèð íÿüìÿíè äèíëÿéèðñÿí.
Íèéàìÿääèí Ìóñàéåâèí äåäèêëÿðè:
- Óñòàä òÿðçÿíèìèç ßùñÿí Äàäàøîâ áèð ýöí ìÿíÿ äåäè êè,
ñÿíè Úàùàíýèð Úàùàíýèðîâóí éàíûíà àïàðàúàüàì. Äåäèì:
- ßùñÿí ìöÿëëèì, íèéÿ? Äåäè êè, «Ãàòûð Ìÿììÿä» ôèëìèíäÿêè ìàùíûëàðû îõóìàã ö÷öí. Þçö äåäè êè, éåíè ñÿñ îëñóí.
Ýåòäèê Úàùàíýèð ìöÿëëèìýèëÿ. Ýþðêÿìëè áÿñòÿêàðûìûçëà
òàíûø îëäóã. Áÿñòÿêàð ìàùíûëàðûí ìåëîäèéàñûíû ôîðòåïèàíîäà
÷àëäû. Ìàùíûëàð êëàññèê øàèðèìèç Ìÿùÿììÿä Ôöçóëèíèí ãÿçÿëëÿðèíÿ áÿñëÿíìèøäè. «Åòìÿçìèäèì», áèð äÿ «Êþíëöì à÷ûëûð».
Ìÿíè ýþðÿíäÿ ßùñÿí ìöÿëëèìäÿí ñîðóøäó êè, áó îüëàí
îõóéà áèëÿúÿêìè? ßùñÿí ìöÿëëèì äåäè êè, ýÿë áèð éåðäÿ
îõóéàã, þçö äÿ ìóñèãè ôóðüóíëàðû èëÿ, ùåúàëàðû áþëÿ-áþëÿ îõó.
Ìÿí äåäèì êè, òÿê îõóéàúàüàì âÿ îõóäóì. ßùñÿí Äàäàøîâ
äà, Úàùàíýèð Úàùàíýèðîâ äà ìÿìíóí ãàëäû. Àëëàù ùÿð èêè ñÿíÿòêàðà ðÿùìÿò åëÿñèí.
Úàùàíýèð Úàùàíýèðîâ áèð áþéöê áÿñòÿêàð êèìè ùÿìèøÿ èôà÷ûëûã òàðèõèìèçäÿ éàøàéàúàã. Îíóí éàðàäûúûëûüû ÿáÿäèäèð. Úàùàíýèð äöíéàñû øÿðã äöíéàñû, öìóìèëèêäÿ Àçÿðáàéúàí äöíéàñûäûð. («Åòìÿçìèäèì». Îõóéóð Í.Ìóñàéåâ)
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Àïàðûúû: Åëÿúÿ äÿ óñòàä áÿñòÿ÷èíèí áÿäèè äÿéÿðè èëÿ èíúÿñÿíÿò âÿ ÿäÿáèééàò òàðèõèìèçäÿ øÿðÿôëè éåð òóòàí «Äÿëè Êöð»
êèíîôèëìèíÿ éàçäûüû ìóñèãè. ÕÕ éöçèëëèéèí ÿââÿëèíäÿ èíãèëàáè
÷àðïûøìàëàð ÿðÿôÿñèíè, ìààðèô÷èëèê óüðóíäà ìöáàðèçÿíè ÿêñ
åòäèðÿí äèíè ôàíàòèçìè òÿíãèä åäÿí ÿñÿðäÿêè éöêñÿê ñÿâèééÿëè,
ïåøÿêàðëûãëà, ùÿääÿí çèéàäÿ ýþçÿëëèêëÿ éàçûëìûø ìóñèãè
äþâðöí ìÿíçÿðÿñèíè, êîëîðèòìèíè éàðàòìàãäà ÿí öìäÿ áÿäèè
âàñèòÿëÿðèíäÿí öìäÿñèäèð. Ôèëìäÿêè èêè ìàùíû èñÿ õàëãûìûçûí
ñÿñ éàääàøûíà ÿáÿäè ùÿêê îëóíóá. «Àíà Êöð» âÿ «Áàéàòûëàð»
ìàùíûëàðû éàçûëäûüû ýöíäÿí ýþðêÿìëè ìöüÿííèëÿðèìèçèí ðåïåðòóàðûíäà þçöíÿ éåð òóòàí áó ùÿçèí, ëèðèê íÿüìÿëÿð õàëãûìûçûí
ñÿñ éàääàøûíäà þçöíÿ ÿáÿäè éåð òóòóá.
(Ìóñèãè — «Äÿëè Êöð») ôèëìèíäÿí ôðàãìåíò. Åëìèðà Ðÿùèìîâóí èôàñûíäà “Áàéàòûëàð” mahnûsû.
Gölaüa Mÿmmÿdovun ifasûnda “Ana Kör” mahnûsû
Àïàðûúû: Úàùàíýèðîâ ìóñèãèñè ÿáÿäè, ùÿìèøÿéàøàð âÿ áÿøÿðèäèð. Äàùè áÿñòÿêàð þç éàðàäûúûëûã ñÿíÿò äöíéàñû èëÿ ìóñèãè
òàðèõèìèçäÿ øÿðÿôëè éåð òóòóð. Î áöòöí éàðàäûúûëûüû âÿ øÿõñèééÿòè èëÿ äîüìà Àçÿðáàéúàíûìûçà, õàëãûìûçà ëÿéàãÿòëè, ìèëëè
ãåéðÿòëÿ õèäìÿò åäèá.
Úàùàíýèðîâóí õîð ñÿíÿòèìèçèí, áó ñàùÿäÿ èôà÷ûëûüûí èíêèøàôûíäà õèäìÿòëÿðè ÿâÿçñèçäèð. Âàõòèëÿ ðàäèî õîðóíóí áÿäèè ðÿùáÿðè âÿ áàø äðèæîðó êèìè áó ñàùÿäÿ ýÿðýèí ôÿàëèééÿò ýþñòÿðìèø õîð ö÷öí áèð ÷îõ ìàùíûëàð, âîêàë ÿñÿðëÿð áÿñòÿëÿíìèø,
åéíè çàìàíäà áàøãà áÿñòÿ÷èëÿðèí õîð ö÷öí éàçûëìûø ÿñÿðëÿðèíè
èøëÿìèø, òþâñèéÿ åòìèøäèð.
Úàùàíýèðîâóí ôÿàëèééÿòè äþâðöíäÿ õîð Àçÿðáàéúàíäà èíòèáàù äþâðöíö éàøàìûø âÿ èíäè ìàåñòðîíóí ðÿùáÿðëèéè âÿ äðèæîðëóüó èëÿ ëåíòÿ àëûíìûø íöìóíÿëÿð ðàäèîíóí «ãûçûë ôîíäóíäà»
ãîðóíóð.
(«ßðÿá õîðó» âÿ éà «Àòÿøïÿðÿñòëÿð õîðó»)
Õàëã àðòèñòè Èñëàì Ðçàéåâin ÷ûxûsû vÿ ifasûnda mahnû
Àïàðûúû: Úàùàíýèðîâ éàðàäûúûëûüûíäà õöñóñè éåðëÿðäÿí áèðèíè
äÿ îíóí îïåðàëàðû òóòóð. «Àçàä», «Õàíÿíäÿíèí òàëåéè» îïåðà317
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ëàðû âàõòèëÿ ÿí ÷îõ òàìàøà÷û ãàçàíàí ÿñÿðëÿðäÿí îëìóøäóð.
«Õàíÿíäÿíèí òàëåéè» èëÿ ÿñðèìèçèí ÿââÿëèíäÿ þç éàíûãëû, øèðèí,
ìÿëàùÿòëè ñÿñè, çÿíýóðÿëÿðè èëÿ ùàìûíû ùåéðÿòäÿ, àúûíàúàãëû
ìöùàúèð òàëåéè èëÿ öðÿêëÿðè àüðûäàí Ñåéèä Ìèðáàáàéåâèí ìÿøÿããÿòëè ùÿéàòû ÿêñ îëóíìóøäóð.
(Îïåðàäàí ôðàãìåíò)
Àïàðûúû: Úàùàíýèðîâóí ñèìôîíèê ìóñèãèñè àéðûúà òÿäãèãàòûí
ìþâçóñóäóð. Îíóí ñèìôîíèê ÿñÿðëÿðè è÷ÿðèñèíäÿ «Àðàçûí î
òàéûíäà» âîêàë ñèìôîíèê ïîåìàñû õöñóñè éåð òóòóð. ßäÿáèééàòûìûçäà áþëöíìöø Âÿòÿí, Àðàç ìþâçóñó ñîí 30 èëäÿí áèð ãÿäÿð öðÿêëÿ ÿêñ îëóíìóøñà Úàùàíýèðîâ àëìàí-ñîâåò ìöùàðèáÿñèíäÿí ñîíðàêû èëëÿðäÿ Úÿíóá ìþâçóñóíà ÿñÿð ùÿñð åëÿìèøäè.
Âÿ áó ÿñÿð éöêñÿê ñèìôîíèçìè, ìþâçóñó, áÿäèè ñÿâèééÿñèíÿ
ýþðÿ î äþâð Äþâëÿò ìöêàôàòûíà ëàéèã ýþðöëìöøäö.
(«Àðàç»ûí î òàéûíäà)
Õàëã àðòèñòè êàìàí óñòàñû Şəfiqə Eyvazovanın xatirələri
və ifasında bəstəkarın musiqisi
Àïàðûúû: ßçèç òàìàøà÷ûëàð, áó ýöí ñèçè ãûñà äà îëñà Úàùàíýèð äöíéàñû èëÿ áàø-áàøà áóðàõäûã. Î äöíéàíûí ñàêèíè îëìàã
ãÿëáè ìóñèãè èëÿ äþéöíÿí ùÿð áèð èíñàíûí áîðúóäóð. Åëÿ èñÿ
Úàùàíýèð äöíéàñûíäàí ùå÷ çàìàí àéðûëìàéûí. Ùÿìèí åúàçêàðëûãäàí ýöú àëàðàã íóðëó ñàáàùëàðà öç òóòóí. Áèç èñÿ
öçöìöçö ìÿðùóì ñÿíÿòêàðûìûç Úàùàíýèð Úàùàíýèðîâóí ðóùóíà òóòóá äåéèðèê:
- 80 éàøûnûç ìöáàðÿê, þëìÿç ñÿíÿòêàð!
Ñîí
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Â ÔßÑÈË
ÂÖÃÀÐ ßÙÌßÄ ÙÀÃÃÛÍÄÀ ÖÐßÊ ÑÞÇËßÐÈ
Ñèéàâóø Êÿðèìè,
Àçÿðáàéúàí Ìèëëè Êîíñåðâàòîðèéàñûíûí ðåêòîðó,
ïðîôåññîð, Ðåñïóáëèêàíûí õàëã àðòèñòè
Åëì àëÿìèíäÿ, ìöàñèð äöíéàìûçäà, ìÿòáóàòûìûçäà ïåäàãîã êèìè òÿùñèë ñàùÿñèíäÿ ùÿìèøÿ ñàíáàëû èëÿ ñå÷èëÿí ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð, Íéîðê Åëìëÿð Àêàäåìèéàñûíûí
öçâö Âöãàð ßùìÿä ùàããûíäà öðÿê ñþçëÿðèìè áèëäèðìÿéèì
õàùèø îëóíàíäà î äÿãèãÿ ðàçûëàøäûì. Îíà ýþðÿ êè, Âöãàð
ßùìÿä êèìè çèéàëû áàðÿäÿ ñþç äåìÿñè âàúèáäèð. Áèç øàèð äåìèøêÿí: «Ñàüëûüûíäà ãèéìÿò âåðèí èíñàíëàðà» (Úàáèð Íîâðóç).
ßââÿëúÿ îíóí ìóñèãè ñàùÿñèíäÿ ýþðäöêëÿðè èøëÿðè þí ïëàíà
÷ÿêìÿê èñòÿðäèì. Èëê íþâáÿäÿ Âöãàð ßùìÿäèí õàëã àðòèñòè
Ôèðóç ßëèéåâèí ùÿéàò âÿ éàðàäûúûëûüûíà ùÿñð åòäèéè «ßôñàíÿâè
òàðçÿí» êèòàáû áàðÿäÿ äàíûøìàã èñòÿðäèì. ßñÿðè îõóäóãäàí
ñîíðà áþéöê ìÿìíóíèééÿòëÿ êèòàáûí åëìè ðåäàêòîðó îëäóì.
Ìóñèãè òÿäãèãàò÷ûñû ìîíîãðàôèéàäà ãÿäèì òàðèõÿ ñþéêÿíìèø
ìóüàìëàðûìûçû äÿðèíäÿí áèëìÿñè, îíóí åëìè ÿñàñëàðûíû òÿùëèë
åòìÿñè Àçÿðáàéúàí òàðû áàðÿäÿ äöøöíúÿëÿðè èôàäÿëè øÿêèëäÿ
ìîíîãðàôèéàäà ãÿëÿìÿ àëìûøäûð.
Åëìè-áÿäèè öñëóáäà éàçûëìûø êèòàáà ìöÿëëèô «ßôñàíÿâè òàðçÿí» àäûíû âåðìÿêëÿ õàëã àðòèñòè Ôèðóç ßëèéåâèí îáðàçûíû
áöòþâëöêäÿ éàðàäà áèëèá. ßñÿðäÿ ìÿíèì äÿ Ôèðóç ìöÿëëèì
ùàããûíäà ôèêèðëÿðèì éåð àëûá.
Âöãàð ßùìÿä ùÿì äÿ íÿüìÿêàð øàèðäèð. Îíóí ñþçëÿðèíÿ
90-úû èëëÿðèí ÿââÿëèíäÿ éàçûëìûø áèð íå÷ÿ ìàùíûñûíûí îðàíæèìàí÷ûñû ìÿí îëìóøàì. Âöãàð îíäà Àçÿðáàéúàí òåëåâèçèéàñûíäà ÷àëûøûðäû. Îíóí ññåíàðè ìöÿëëèôè âÿ àïàðûúûñû îëäóüó áÿçè
âåðèëèøëÿðèíäÿ ìÿí äÿ èøòèðàê åòìèøÿì. Âåðèëèøëÿð èíäè äÿ éàäûìäàäûð. Îíóí ÿäÿáèééàòøöíàñ-àëèì êèìè éàçäûüû ìîíîãðàôèéà åëìèìèç ö÷öí îëäóãúà äÿéÿðëèäèð.
Ñîí âàõòëàð îíó áèð éàçû÷û êèìè äÿ òàíûìûøàì. Áó éàõûí319
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ëàðäà ìÿíÿ ýþíäÿðäèéè «Ãàðàáàü éóõóñó âÿ éàõóä éóõóäà
ãÿëÿáÿ» àâòîáèîãðàôèê ðîìàíûíû îõóäóì. Îëäóãúà ìàðàãëû
ìþâçóäóð. Áöòöí çèéàëûëàðûìûçà áó ÿñÿðè îõóìàüû òþâñèéÿ
åäèðÿì.
Ìÿí Âöãàð ßùìÿäè 20 èëäèð êè, òàíûéûðàì. Èëëÿð áèð ýþç
ãûðïûìûíäà êå÷äè. Î âàõò äöøöíìÿçäèì êè, âàõò ýÿëÿúÿê
Âöãàð ßùìÿäèí 50 èëëèê éóáèëåéè ìöíàñèáÿòèëÿ öðÿê ñþçëÿðèìè
éàçàúàüàì.
Áåëÿ áèð ýöíäÿ ñÿíè òÿáðèê åäèðÿì. Ñÿíèí ùÿëÿ èðÿëèäÿ ýþðÿúÿéèí èøëÿð ÷îõäóð. Îíà ýþðÿ äÿ Âöãàð ßùìÿä ñÿíÿ úàíñàüëûüû àðçóëàéûðàì.
__________
Ðàìèç Ìèðèøëè
Áÿñòÿêàð, õàëã àðòèñòè, ïðîôåññîð
-Âöãàð ßùìÿä ÷îõ ìàðàãëû áèð èíñàíäûð. Ùÿì ÿäÿáèééàòû,
ùÿì äÿ ìóñèãèíè ÷îõ ýþçÿë áèëèð. ßëÿëõöñóñ äà õàëã ìóñèãèñèíè. Áó äà îíäàí èðÿëè ýÿëèð êè, ìóñèãè èëÿ ýÿíú éàøëàðûíäàí
ìÿøüóë îëóá âÿ ìóñèãè òÿùñèëè àëûá. Áó äà îíóí øåèðëÿðèíäÿ þç
ÿêñèíè òàïûá.
Âöãàð ßùìÿäèí áèð íå÷ÿ êèòàáëàðû äÿðú îëóíóá. Áóíëàðäàí
áèðè ìóñèãè àëÿìèíÿ ùÿñð îëóíóá âÿ ìóñèãèñåâÿðëÿð òÿðÿôèíäÿí
ðÿüáÿòëÿ ãàðøûëàíûá. Âöãàð ßùìÿäèí îíëàðëà øåèðèíÿ áÿñòÿêàðëàðûìûç òÿðÿôèíäÿí ìàùíûëàð áÿñòÿëÿíèá. Îíóí áó éàõûíëàðäà
øåèðëÿðèíäÿí èáàðÿò áèð êàññåò àëáîìó èøûã öçö ýþðöá âÿ áó äà
îíà ìèñàë îëà áèëÿð. Âÿ áó àëáîìäàêû ìàùíûëàð äà áèçèì ýþðêÿìëè ìöüÿííèëÿðèìèç òÿðÿôèíäÿí èôà îëóíóá. Ìÿí äÿ
Â.ßùìÿäèí áèð íå÷ÿ øåèðèíÿ ìàùíû áÿñòÿëÿìèøÿì. «Ìàâè
äöíéàì», «Ñåâýè áàéàòûëàðû», «Äöíéàíûí ñåâèíúè», «Àéñåë»,
«Äåìÿ, åøãÿ äöøìöøÿì». Ìÿíÿ åëÿ ýÿëèð êè, ýÿëÿúÿêäÿ äÿ
áåëÿ èñòåäàäëû øàèðëÿðëÿ éàðàäûúûëûã ÿëàãÿñèíè äàâàì åòäèðÿúÿéÿì. Îíà éàðàäûúûëûã èøèíäÿ óüóðëàð àðçóëàéûðàì.
__________
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Àðèô Áàáàéåâ
Õàíÿíäÿ, õàëã àðòèñòè, ïðîôåññîð
-Âöãàð ßùìÿä ýÿíú íÿñëèí ÿí þíúöë íöìàéÿíäÿñè êèìè
ìÿíèì ùÿìèøÿ ìÿùÿááÿòèìè ãàçàíûá. Âöãàð ÷îõ çþâãëö øàèðäèð. Õàòûðëàäûì êè, ùÿòòà ìÿíÿ äÿ øåèð éàçûá âÿ ìÿí áóíäàí
÷îõ ìÿìíóí îëäóì. Âöãàðûí ÷îõ èíúÿ, ýþçÿë ìóñèãè äóéóìó
âàð. Áèð äÿ êè, îìÿíèì ñòèëèìÿ óéüóí ìàùíû ìÿòíè éàçàðñà
ìÿí îíó ìÿìíóíèééÿòëÿ èôà åäÿðäèì. Îíóí äèíè øåðëÿðèíÿ
áÿñòÿëÿíìèø ìàùíûëàðà äàùà ÷îõ ãèéìÿò âåðèðÿì. Ùÿì äÿ
ìÿíèì äîñòóìäóð. Åëÿ îíà ýþðÿ äÿ ìÿí îíà õîøáÿõòëèê àðçó
åäèðÿì. Áèð äÿ àðçó åäèðÿì êè, ìóüàì õàëã ñÿíÿòèíÿ ÷îõ
äèããÿòëè îëäóüó êèìè îíóí áÿçè ïðîáëåìëÿðè èëÿ äÿ äàùà ÷îõ
ìÿøüóë îëñóí. Îíà ÿí ýþçÿë ýöíëÿðèí ëÿççÿòèíè äèëÿéèðÿì.
__________
Íèéàìÿääèí Ìóñàéåâ
Ìöüÿííè, õàëã àðòèñòè
-Âöãàð ùàããûíäà äàíûøìàã ìÿíèì ö÷öí ÷îõ õîøäóð. Î,
éàëíûç ìÿíèì äåéèë, ùÿì äÿ áöòöí ìöüÿííèëÿðèí, áÿñòÿêàðëàðûí, èøëÿäèéè êîëëåêòèâèí ñåâèìëèñèäèð. Îíóí ìàùíûëàðûíäà áèð
àõàðëûã, ðèòìëèê, ìÿíà ùèññ îëóíóð êè, ñåâèìëè ìöüÿííèëÿðèìèç
òÿðÿôèíäÿí ñåâèëÿ-ñåâèëÿ èôà îëóíóð. Îíóí ìàùíûëàðûíû äèããÿòëÿ
äèíëÿéèðÿì âÿ éÿãèí êè, éàõûí ýöíëÿðäÿ þç ñòèëèìÿ óéüóíóíó
èôà åäÿæÿéÿì. Âöãàð ßùìÿä ùÿì äÿ õàëã ìóñèãèñèíè ÷îõ ýþçÿë áèëèð. Ýÿíú èñòåäàäëàðûí öçÿ ÷ûõàðûëìàñûíäà ÷îõ áþéöê
ÿìÿéè âàð. Ìöüÿííèëÿðèìèçèí ÿìÿéèíè éöêñÿê ãèéìÿòëÿíäèðèð
âÿ áó äà «Øàùíàç ñÿäàñû» êèòàáûíäà þç ÿêñèíè òàïûá. Åéíè çàìàíäà, Âöãàð ýþçÿë ÿäÿáèééàòøöíàñ âÿ òÿíãèä÷èäèð. Ùÿì äÿ
ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîðäóð. Áèð ÷îõ êèòàáëàðû èøûã
öçö ýþðöá.
__________
Ùàúû Àüàõàí Àáäóëëàéåâ
Õàíÿíäÿ, õàëã àðòèñòè
- ßýÿð Âöãàð ùàããûíäà íÿñÿ áèð ñþç äåìÿê ìÿíÿ äÿ ãèñìÿò îëóáñà, î çàìàí ìÿí þçöìö ÷îõ õîøáÿõò ùèññ åäÿðÿì.
×öíêè, Âöãàð îëäóãúà èñòåäàäëû âÿ òàëàíòëû áèð ýÿíúäèð. Î,
ùÿì áèç ìöüÿííèëÿðèí, ùÿì áÿñòÿêàðëàðûí, ùÿì äÿ õàëãûí
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ñåâèìëè íÿüìÿêàðûäûð. Âöãàðûí «Éà Ìÿùÿììÿä Ôöçóëè»
ìàùíûñûíû ìÿí èôà åòìèøÿì…
Âöãàðà éàðàäûúûëûã èøëÿðèíäÿ éåíè-éåíè íàèëèééÿòëÿð, ùÿéàòäà ÿí ýþçÿë íåìÿò îëàí úàíñàüëûüû âÿ õîøáÿõòëèê àðçóëàéûðàì.
__________
Áðèëëèàíò Äàäàøîâà
Õàëã àðòèñòè, ìöüÿííè
— Âöãàðëà áèçèì äîñòëóüóìóçó áàüëàéàí ìóñèãèäèð. Âöãàð
ìÿíèì àèëÿìëÿ, éîëäàøûìëà äà äîñòëóã åäèð. Ìÿí Âöãàð ßùìÿäèí ñþçëÿðèíÿ áÿñòÿëÿíìèø ìóñèãèëÿðè ùÿìèøÿ öðÿêëÿ îõóìóøàì. Ìàùíûëàðûìûí ÷îõóñóíó áÿñòÿêàð Íàèëÿ Ìèðìÿììÿäëè èëÿ èøëÿìèøÿì.
Ùÿð éåíè èë ýåúÿñèíäÿ, Íîâðóç áàéðàìëàðûíäà éåíè ìàùíûëàð èôà åäèðäèì. «Ýåúÿëÿð», «Íîâðóç», «Èñòèãëàë», «Õàòèðÿëÿð»,
ðàäèî «Ñàðà»äà òåç-òåç ñÿñëÿíÿí «Àðçóëàð», «Õÿçÿð» ìàùíûñû,
«Íåéëÿðäèí Èëàùè» âÿ Âöãàðûí ìÿíÿ øÿõñÿí ùÿñð åòäèéè «Èçèì
ãàëàúàã» ìàùíûëàðû âÿ ñ. «Èçèì ãàëàúàã» ìàùíûñû 1996-úû èëäÿ
èëèí ÿí éàõøû ìàùíûñû ùåñàá îëóíäó. Äöçö, ìÿí «Èçèì ãàëàúàã» ìàùíûñûíû èôà åäÿí ÿðÿôÿäÿ ÷îõ òÿðÿääöä åòäèì.
Âöãàðûí þç ñàäÿ äèëè îëäóüó êèìè, øåðëÿðè äÿ öðÿéÿéàòûìëûüû
èëÿ ñåâèëèð. Âöãàðà ìÿíèì, àèëÿìèí ÷îõ áþéöê ùþðìÿòèì âàð
âÿ ìÿí ùÿìèøÿ áó äîñòëóüà øàäàì. Âöãàðà ùÿéàò éîëëàðûíäà
áþéöê óüóðëàð àðçóëàéûðàì. Ùÿìèøÿ îíóí ñþçëÿðèíÿ ìàùíû
îõóìàã äà áþéöê àðçóìäóð. Âöãàðà óúàëûã, ìÿùÿááÿò âÿ
àèëÿ ñÿàäÿòè àðçó åäèðÿì.
__________
Nailə Mirməmmədli
Bəstəkar, musiqişünas,
Əməkdar Incəsənət Xadimi, Bəstəkarlar İttifaqının üzvü
– Adı qazanmaq, ada layiq olmaq həyatda özünü tapmaq
deməkdir. Torpağımızın suyundanmıdır, ya havasındanmıdır
bilmirəm, deyimə görə belə dedim, bu torpaqda ayaq tutub
gəzən hər körpənin də olmasa, ondan biri şeir, musiqi düşkünü,
həvəskarı, yaradıcısı ola bilir. Yaradacıların da bəziləri tarixdə
qalır. Bəlkə də zamanın ələyindən keçənlər arasında unudulanlardan zəifləri olacaq...
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Amma çox yəqin ki, ömrünü sənətə həsr edənlər bu ələkdə
yaratdıqlarının sayı deyil, dəyərinə görə qalacaq. Seçilənlər
sırasına aid olacaq. Onu deyim ki, yaradan yaradıcı bunu çox
vaxt fikirləşmədən ürəyinin, beyninin bəhrəsini sakitləşdirmək,
yüngülləşdirmək üçün yaradır.
Hə...belə yaradıcıların Azərbaycan mədəniyyəti tarixində öz
yeri olur.
Adına layiq olan, adını qazanan, həyatda yerini tapan, yaratdığının dəyərinə görə tarixdə qala bilən ad Vüqar Əhməddir.
Alim kimi, nəğməkar şair kimi, əlbəttə, gözəl insan kimi.
İlk dəfə 1989-cu ildən “Arzu”, “İzim qalacaq”, “Azərbaycan”, “Xəzər”, “Gecələr”, “Sənə bir sözüm var”,
“Yaşayıram El üçün“, “Aman-aman”, “Vuruldum”, “Ümidim,
arzularım”, “Ya Rəbb”, “Ya Məhəmməd”, “Füzuli”, “Neylərdin, İlahi” və s...bu günədək hələ nə qədər şeirin müəllifi
olub ki, adların çəkdiklərimə musiqilər yazdıq. Hikmətlə mən...
Şeir özü ritmiylə, sözlərdən süzülən musiqililiyilə bizi
yaradıcılıq əlaqələrinə sövq etdi, dostluq münasibətlərinə
gətirib çıxartdı. Şükür, bu günədək ailəvi əziz etdi.
Çünki, Vüqar Əhməd nəinki yazdığı şeirlərlə, səmimiliyilə,
insanlığı ilə, düzgünlüyü ilə, tələbkarlığı ilə, həm də
üzügülərliyilə, mehribanlığı ilə bizə doğmalaşdı . Yazdıq,
yaratdıq...bir də gördük yaddaşlarda qalır...Deməli, yaddaşlarla
tarixə yol açacaq Vüqar Əhməd!
Yazdıqlarım, əlbəttə, Hikmətdən də eşitdiklərimin
nəticəsidir.
__________
Çþùðÿ Àáäóëëàéåâà
Ìöüÿííè, ßìÿêäàð àðòèñò,
-Ýöíëÿðèí áèðèíäÿ Âöãàð ßùìÿä ìÿíÿ çÿíý âóðóá äåäè
êè, áÿñòÿêàð Ðàóô Ìÿììÿäîâ «Ãàðàáàüäàéàì» øåèðèìÿ
ìóñèãè áÿñòÿëÿéèá. Èñòÿéèðÿì îíó ñèç èôà åäÿñèíèç. ×öíêè, áó
ìàùíû ñèçèí ãÿëáèíèçÿ äàùà éàõûíäûð. Áóíäàí áàøãà îõóäóüóì «Áèëÿ-áèëÿ», «Ñåâèíäèð ìÿíè» ìàùíûñûíûí ñþçëÿðè äÿ
Âöãàðûíäûð.
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Âöãàð ßùìÿä ýþçÿë âÿ ñàäÿ èíñàí, èñòåäàäëû ÿäÿáèééàòøöíàñ âÿ òÿíãèä÷èäèð. Îíóí ìàùíûëàðûíû òÿê ìÿí éîõ, áöòöí
ìöüÿííèëÿð ñåâÿ-ñåâÿ îõóéóðëàð. Ýÿíú éàøëàðûíäà áó ãÿäÿð
ñåâèëìÿê ùÿð áèð ñÿíÿòêàðà íÿñèá îëìóð. Âöãàð ßùìÿäÿ
éàðàäûúûëûüûíäàí óüóðëàð, ìöãÿääÿñëèê âÿ õîø ýöíëÿð
àðçóëàéûðàì.
__________
Ôèðóç ßëèéåâ
Òàðçÿí, Õàëã àðòèñòè
«Öðÿéè éàíàí éà áèð îëàð, éà èêè»
Ùÿéàò âÿ ñÿíÿò éîëëàðûíäà ÷îõ èíñàíëàðëà òÿìàñäà îëìóøàì. Áó øÿõñëÿðèí àðàñûíäà þçöìÿ éàõûí, ñþçöí ùÿãèãè ìÿíàñûíäà ÿñë äîñò äåäèéèì àäàìëàð îëäóãúà àçäûð. Øàèð áó ìÿãàìäà éàõøû äåéèá: «Öðÿéè éàíàí éà áèð îëàð, éà èêè». Ìÿíÿ
öðÿéè éàíàí, àðàìûçäà 13 éàø ôÿðãèíÿ áàõìàéàðàã ùÿãèãè
äîñòóì îëàí Âöãàð ßùìÿäèí àäûíû õöñóñè îëàðàã áþéöê ìÿùÿááÿòëÿ ÷ÿêìÿê èñòÿéèðÿì. Ùÿðäÿí ìÿíÿ åëÿ ýÿëèð êè,
Âöãàð ßùìÿä Àëëàù òÿðÿôèíäÿí þìöð éîëóìà íóð, èøûã ñàëìàã ö÷öí ýþíäÿðèëèá. Ñèç ìÿíèì ñÿìèìèééÿòèìÿ èíàíûí. Áó
ùÿãèãÿòÿí áåëÿäèð. Î ìÿíèì ñÿíÿòèìèí òÿáëèüèíäÿ ÷îõ èøëÿð
ýþðöá. Ãàðäàø-ãàðäàøà åòìÿäèéèíè ìÿíÿ ýþðÿ åäèá. Áÿçÿí
þçöìöí õÿáÿðè îëìàäàí ìÿíè ÷îõ òÿçéèãëÿðäÿí ãîðóéóá.
Ìÿíèì êàðéåðàìà çÿðáÿ âóðìàã èñòÿéÿí ñÿíÿò éîëäàøëàðûìà
ëàéèãëè úàâàáëàð âåðèá. Ñÿíÿò àëÿìè áåëÿäèð êè, áèð áàëàúà èñòåäàäûí îëäó, áàøëàéûðëàð ñÿíè ýþçëÿðè ýþòöðìÿìÿéÿ, ïàõûëëûüûíû
÷ÿêìÿéÿ. Âöãàð áöòöí áÿä õèñëÿòëèëÿðÿ ìÿíèì ÿâÿçèìäÿí
úàâàá âåðèá, îíëàðû éåðëÿðèíäÿ îòóçäóðóá. Âöãàðûí åëÿ áèð ñàô
õàñèééÿòè âàð êè, áèð ìÿñÿëÿíè ÿââÿëúÿ ùÿëë åäèð. Ñîíðàäàí
áèëèðÿì êè, ìÿíèì ö÷öí âàúèá îëàí èøëÿðè Âöãàð ýþðöá. Öðÿéèíäÿ çÿððÿ ãÿäÿð êèí-êöäóðÿò éîõäóð. Áó êåéôèééÿòëÿð ìÿùç
Âöãàð ßùìÿäÿ õàñ îëàí èíñàíè úÿùÿòëÿðäèð. Ñèç ìÿíÿ îíóí
ùàããûíäà éàçûëàúàã êèòàáà ýþðÿ ìÿíÿ ìöðàúèÿò åäÿíäÿ ÷îõ
ñåâèíäèì. Öðÿéèì äîñòóìà ýþðÿ äàüà äþíäö. Âöãàð åëÿ áèð
324

Âöãàð ßùìÿäèí éàðàäûúûëûã éîëó

øÿõñèééÿòäèð êè, îíà íÿ åòñÿí ùàëàëäûð. Î ìÿíèì ö÷öí èíñàíëûã åòàëîíóäóð. Öðÿê ñþçëÿðèìè éàçìàüà áàøëàéàíäà õÿéàëëàð
ìÿíè 1993-úö èëèí ñåíòéàáð àéûíà àïàðäû. Î ýöí ùå÷ âàõò éàäûìäàí ÷ûõìàç. Ìÿíè îíóíëà äÿéÿðëè êàìàí óñòàìûç, ÿìÿêäàð àðòèñò Ìóíèñ Øÿðèôîâ òàíûø åòäè. Ôöðñÿòäÿí èñòèôàäÿ åäèá
Ìóíèñÿ þç òÿøÿêêöðöìö áèëäèðèðÿì. Èëê äÿôÿ Âöãàð ßùìÿäèí
ðÿùáÿðëèéè èëÿ Òåùðàíà ãàñòðîë ñÿôÿðèíÿ ýåòäèê. Íöìàéÿíäÿ
ùåéÿòèíèí òÿðêèáèíÿ õàëã àðòèñòëÿðè ßëèáàáà Ìÿììÿäîâ, Úàíÿëè ßêáÿðîâ, ÿìÿêäàð àðòèñò Ìóíèñ Øÿðèôîâ, ìåéõàíà óñòàëàðû
Íèçàìè Ðÿìçè, Êÿáèð Àçÿðè, ãàðìîí÷ó Åë÷èí Äàäàøîâ, íàüàðà÷û Úàâàíøèð âÿ áàøãàëàðû äàõèë èäèëÿð. Äàùà ñîíðà Ìîñêâàäà
Îñòàíêèíîäà Âöãàð ßùìÿäèí éàðàäûúûëûã ýåúÿñèíäÿ þç òàðûìëà
èøòèðàê åòäèì. Áþéöê Âöãàð ßùìÿäèí àäûíà ëàéèã áèð òÿäáèð
êå÷èðèëäè. Îíóí éàçäûüû ññåíàðè ÿñàñûíäà ìÿíèì ùàããûìäà
ôèëì ÷ÿêèëèá. Âàõòèëÿ òåëåâèçèéàäà Âöãàðûí àïàðäûüû «Ùÿð
ýöëöí þç ÿòðè» âåðèëèøèíäÿ ìóñèãè ùèññÿñèíÿ ðÿùáÿðëèê åòìèøÿì. Ñîëî êîíñåðòèìè ÷ÿêäèðèá. Éàðàäûúûëûüûì áàðÿäÿ ðàäèîäà,
òåëåâèçèéàäà î÷åðêëÿð éàçûá. Ãûçëàðûìûí «ùÿðèñèíè» õàëã àðòèñòè,
àüñàããàëûìûç Ùàúû Òÿëÿò Ãàñûìîâ âÿ äîñòóì Âöãàð ßùìÿä
âåðèáëÿð. Àèëÿâè éàõûíëûüûìûç âàð âÿ ìÿíèì þâëàäëàðûì îíà
ÿìè, îíóí þâëàäëàðû ìÿíÿ ÿìè äåéÿðÿê ìöðàúèÿò åäèðëÿð.
Âöãàðûí ÷îõ ýþçÿë ìóñèãè äóéóìó âàð. Áöòöí àëÿòëÿðäÿ
ìöêÿììÿë èôà åäÿ áèëèð.
Âöãàð ßùìÿäèí àëèìëèéè, øàèðëèéè, åëìè ÿñÿðëÿðè, ìóñèãè
òÿäãèãàò÷ûëûüû ýþç ãàáàüûíäàäûð. Ìÿí îíà ùÿìèøÿ äåéèðÿì êè,
ñÿí åëìèìèçèí, ÿäÿáèééàòûìûçûí, ìóñèãè ñÿíÿòèìèçèí ôÿäàèñè,
úÿôàêåøèñÿí. Îòóç èëëèê éàðàäûúûëûüû ÿðçèíäÿ Âöãàð íÿ ãÿäÿð
èøëÿð ýþðöá. Òÿâàçþêàðëûãäàí óçàã îëñà äà ìÿíèì ùÿéàò âÿ
éàðàäûúûëûüûì ùàããûíäà «ßôñàíÿâè òàðçÿí» êèòàáûíû éàçûá. Áó
íÿúèá èøÿ ýþðÿ áèð äàùà äîñòóìà òÿøÿêêöðöìö áèëäèðèðÿì. Ñÿíÿò àäàìû ö÷öí ñàüëûüûíäà áóíäàí áþéöê ãèéìÿò îëà áèëìÿç.
Åòèðàô åäèì êè, áó êèòàáû éàçìàãëà Âöãàð ìÿíè òàðèõÿ ñàëûá.
Ýÿëÿúÿê íÿñèëëÿð ìÿíè èôàëàðûìëà, áèð äÿ áó êèòàáëà òàíûéàúàãëàð. Àäè áèð òàðçÿí ö÷öí áóíäàí áþéöê õîøáÿõòëèê îëà áèëìÿç.
Äîñòóì, ãàðäàøûì Âöãàð ßùìÿäèí 50 éàøû òàìàì îëóð.
ßëëè èëëèê þìðöíöí äöç 20 èëè ìÿíèìëÿ áèðýÿ êå÷èá. Ìÿí îíà
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ÿââÿëúÿ úàíñàüëûüû, äàùà ñîíðà èñÿ éàðàäûúûëûã óüóðëàðû àðçóëàéûðàì. Þâëàäëàðû Ùöñåéíèí, Àëìàõàíûìûí òîéëàðûíû ýþðÿê.
Éàøàñûí Âöãàð ßùìÿä èíñàíëûüû.
__________
Áàëîüëàí ßøðÿôîâ
Ìöüÿííè, ÿìÿêäàð àðòèñò
-Âöãàð ßùìÿäëÿ ìÿí áèð íå÷ÿ âàõòäûð êè, äîñòëóã åäèðÿì
âÿ áó äîñòëóãäàí äà ÷îõ ìÿìíóíëóã ùèññè äóéóðàì. Îíóí
øåiðëÿðèíÿ áÿñòÿëÿíìèø ìàùíûëàðû èôà åòìÿê ìÿíèì ö÷öí ùÿìèøÿ õîø îëóá.
Âöãàðûí «Àíàì ìÿíèì» øåiðèíÿ áÿñòÿëÿíìèø ìàùíûíû èôà
åäÿíäÿ, î ìàùíûíûí ùÿì ñþçëÿðè, ùÿì ìóñèãèñè ÷îõ ìÿùÿááÿòëÿ ãàðøûëàíäû.
Áó éåíè èë ýåcÿñèíäÿ èôà åòäèéèì «Ýöë öçëö éàðûì» ìàùíûñûíûí ñþçëÿðè äÿ ùÿì÷èíèí Âöãàð ßùìÿäÿ ìÿõñóñäóð. Âöãàðûí ýþçÿë äöøöíúÿñè, éöêñÿê èíòåëëåêòóàë ñÿâèééÿñè âÿ ùÿääÿí
çèéàäÿ ñàäÿëèéè îíó òàíûéàíëàðà ñåâäèðìÿéÿ áèëìèð. Oíóí
øåiðëÿðèíäÿ, èñòÿð òÿôÿêêöðöíäÿ ÷îõ áþéöê ùÿññàñëûã âÿ ùÿéàò
åøãè âàð âÿ ìÿí àðçó åäÿðäèì êè, áó ùÿéàò åøãè ùå÷ çàìàí
ñþíìÿñèí. Áèç íÿüìÿêàðëàðûí îíóí êèìè èíñàíà, îíóí êèìè
øàèðÿ ùÿìèøÿ åùòèéàcûìûç âàð. Âöãàðà áþéöê óüóðëàð, ùÿì äÿ
Òàíðû éîë÷uñu êèìè ìöãÿääÿñëèê àðçó åäèðÿì.
__________
Òîôèã Èìèøëè
Øàèð, Èìèøëè ðàéîíó
Вцгар Ящмяд – 50
Вцгар Ящмяд бу эцн няинки Азярбайъанда, щятта онун
щцдудларындан кянарда йахшы танынан, севилян, няьмя долу
мисралары оймаг – оймаг йайылараг црякляри фятщ едян, юзцня эениш охуъу аудиторийасы газанан сюз сащибляримиздяндир.
Мян ону чохдан таныйыр, арамызда бюйцк вя сямими до326
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стлуг ялагяляри вардыр.
Вцгар Ящмяд бир инсан кими эюзял хасиййятли, сюзцня,
дцз, ящдиня вяфалы, достлугда сядагятли, пешясини дяриндян
севян, тцкянмяз енержийя вя истедада малик шаир вя публисистдир. Онун сюзляриня йазылмыш мащнылар щямишяйашар няьмяляр
кими истедадлы мцьянниляримизин репертуарыны бязяйир вя
мцяллифиня ел мящяббят газандырыр. Вцгар Ящмяд бу эцн
ъямиййятдя юзцня шяряфли йер тута билмишдирся, бу, мцяййян
мянада щяйатын бир ганунауйьунлуьу кими бцтцн она
ряьбят бясляйянляри, о ъцмлядян мяни дя гялбян севиндирир вя
фяхр едирям ки, беля эюзял инсан вя истедадлы шаирля достлуг
едирям.
Дяфялярля онун Бакыда, Сумгайытда вя диэяр йерлярдя кечирилян йарадыъылыг эеъяляриндя иштирак етмиш, онун охуъулар
тяряфиндян неъя ряьбятля гаршыланмасынын шащиди олмушам.
Беля бир суал мейдана чыха биляр: Вцгар Ящмяди бу гядяр
севдирян, шющрятляндирян нядир? “Ъаваб, мянъя чох садядир:
Яввяла, онун бир инсан кими бцтцн эюзял кейфиййятляря малик
олмасы, икинъи, онун гяляминдян чыхан, гялбляри ещтизаза эятирян няьмяли шеирляри вя нящайят, онун йаздыьы шеирляря бястялянмиш мащнылар.
Вцгар Ящмяд хошбяхт инсандыр ки, юзцня ясл ел мящяббяти
газана билиб. Онун мусиги иля баьлы гялямя алдыьы верлишляр
Азярбайъан радиосунун “Гызыл Фонду”на дахил олуб.
Вцгар, ейни заманда, истедадлы алим кими елм дцнйамызда юзцнямяхсус йер тутур. О беля щесаб едир ки, елм йолуну
сечмякля доьма Азярбайъана даща чох хидмят етмиш олар.
Бу ягидя онун 100-дян чох елми, публисистик, тянгиди мягаля
вя бядии йазыларын мцяллифи олмасына вя шющрятлянмясиня сябяб олмушдур.
Мян Вцгар Ящмяддя бир кейфиййят дя мцшащидя етмиш вя
шяхсян шащиди олмушам ки, о, бир чох мусиги алятляриндя ифа
етмяйи баъарыр, ейни заманда халг мащныларымыза, хцсусян
муьамларымыза дяриндян бяляддир.
Шаирлийиндян сюз дцшяндя Вцгар Ящмяд беля дейир: “Мян
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юзцмц шаир щесаб етмирям, йалныз няьмя йазырам”. Онун
щаггында саатларла данышсан да, кейфиййятляринин щамысынын
ящатя етмяк о гядяр дя асан дейилдир. Она эюря фикрими йекунлашдырараг ону 50 йашынын тамам олмасы мцнасибятиля
тябрик едир, она елм вя сянят йолларында йени-йени наилиййятляр, мющкям ъансаьлыьы вя аиля сяадяти арзулайыр. Сонда бу
мцнасибятля йаздыьым шеири достум Вцгара цнванлайырам:
Артыг ялли йашы йола салырсан,
Эялян илляриндян илщам алырсан,
Машаллащ, бахырам, ъаван галырсан,
Ад эцнцн мцбаряк, ай Вцгар Ящмяд.
Илляри шяряфля вурурсан баша,
Юмрцнцн йелкяни дяймясин даша.
Йаша, гяляминля щяр заман гоша
Ад эцнцн мцбаряк, ай Вцгар Ящмяд.
Бир даьсан, зирвяси бямбяйаз гардыр,
Бир чешмясян, суйун даим ахардыр,
Гялбини охшайан камандыр, тардыр.
Ад эцнцн мцбаряк, ай Вцгар Ящмяд.
Оьлун Щцсейнин тойун эюрясян,
Достларла шянляниб, дейиб – эцлясян,
Нявя ятри нядир, ону билясян,
Ад эцнцн мцбаряк, ай Вцгар Ящмяд.
Нечя мцьяннийя ял йетирмисян,
Цмид йери олуб гялбдя битмисян,
Тофиг Имишлини чох шад етмисян
Ад эцнцн мцбаряк, ай Вцгар Ящмяд.
__________
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Ãÿäèð Ìÿììÿäîâ
Ìöüÿííè
- ßýÿð Âöãàð ßùìÿä ùàããûíäà õîø ñþç äåìÿê ìÿíÿ äÿ
íÿñèá îëóðñà, ìÿí áóíà ÷îõ øàäàì.
Âöãàð ùàããûíäà ùÿì áèð èíñàí êèìè, ùÿì ýöcëö ôèëîëîã,
ùÿì äÿ äóéóìëó øàèð êèìè ÷îõ ñþç äåìÿê îëàð. Âöãàðëà ìÿíèì äîñòëóüóì âàð âÿ ìÿí áó äîñòëóã åòäèéèì ìöääÿò ÿðçèíäÿ òÿÿññöô åäèðÿì êè, îíóí ìàùíûñûíû èôà åòìÿìèøÿì. Àììà
÷îõ ýöìàí êè, éàõûí áèð âàõòäà Âöãàð ßùìÿäèí øåiðèíÿ áÿñòÿëÿíìèø ìàùíûíûí íþâáÿòè èôà÷ûñû îëàcàüàì. Ìÿí ùÿéàòäà
þçöìÿ íÿ àðçó åäèðÿìñÿ, Âöãàð ßùìÿäÿ äÿ îíó àðçó åäèðÿì. Ùÿéàòûí ìÿíà äîëó, êåøìÿêåøëè éîëëàðûíäà ùàìàð cûüûð
âÿ áó cûüûðûí ñîíóíäà èñÿ áóíäàí óúà ìþâãå ôÿòù åòìÿéè àðçó åäèðÿì.
__________
Åëøàä Ãàðàéåâ
Ìöüÿííè
-Ìÿíèì Âöãàð ßùìÿäëÿ òàíûøëûüûìûí ãÿðèáÿ òàðèõ÷ÿñè âàð.
1991-cè èëäÿ Íîâðóç áàéðàìû ÿðÿôÿñèíäÿ «Ìóüàì» òåàòðû èëÿ
Èðàíà ýåòìèøäèê. Îðàäà îòåëÿ ýåäÿðêÿí îòàãäà ýþðäöì êèìñÿ
ìÿíÿ ôàðñcà ìöðàúèÿò åòäè. Ìÿí èñÿ ôàðñcà áèëìÿäèéèìÿ ýþðÿ
òÿðcöìÿ÷è àõòàðäûì êè, ýþðöì áó àäàì íÿ äåéèð. Áèð äÿ
ýþðäöì êè, Âöãàð áÿðêäÿí ýöëöá þçöíö òÿãäèì åòäè âÿ òàíûøëûã âåðäè. Äåäè êè, ìÿí òàðäà ìöøàéiÿò åäÿcÿéÿì ñÿí îõó,
åëÿ äÿ åòäèê. Âÿ ÷îõ äà ìàðàãëû àëûíäû. Áåëÿëèêëÿ, Âöãàðëà
ìÿíèì äîñòëóüóì áàøëàíäû. 1996-cû èëäÿ èñÿ î, ìÿíèì ìàùíûëàðûìûí ôîíäà äöøìÿñèíäÿ ÷îõ éàõûíäàí êþìÿêëèê ýþñòÿðäè.
Áàõìàéàðàã ìÿíèì èôà åòäèéèì «Çÿíýè» ìàùíûñûíà ãÿçåòèäÿ
èðàäûíû áèëäèðìèøäè âÿ ìÿí î èðàäûí éåðèíäÿ îëäóüóíà inandığıma ýþðÿ áèçèì äîñòëóüóìóç äàùà äà éàõûíëàøäû. Âöãàð
ßùìÿä ñÿìèìèééÿòèíÿ, èíñàíëûüûíà âÿ éöêñÿê åëìè
áàcàðûüûíà ýþðÿ ÷îõ äèããÿòÿ âÿ ìÿùÿááÿòÿ ëàéèãäèð. Îíóí
øåiðëÿðè, èñòÿðñÿ äÿ äàíûøûã òÿðçè àäàìà ñàíêè ðàùàòëûã, ùÿâÿñ
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ýÿòèðèð. Ùÿéàòäà ìöáàðèç îëàí Âöãàð ßùìÿäÿ ÿí õîø äèëÿéèì
àèëÿ õîøáÿõòëèéè, åëìäÿ éöêñÿëèø, ÿäÿáèééàòäà óëäóç, ìóñèãèäÿ øèðèíëèêäèð. Ñÿíè ùÿìèøÿ áÿõòèéàð ýþðÿê, Âöãàð ßùìÿä!
Â.ßùìÿä ùàãäà ñÿíÿò÷èëÿðèìèçèí ôèêèðëÿðè ÷îõäóð. Ùÿìèí
ôèêèðëÿðè òîïëàéûá áèð êèòàá éàçìàã îëàð. Àícàã áèç sèçÿ Vüqar
Əhmədin ünvanına deyilmiş gözəl,ñÿìèìè ôèêèðëÿðdən bir
qismini òÿãäèì åäèðèê.
__________
Ìîáèë Áàáàéåâ
Áÿñòÿêàð, ßìÿêäàð èíúÿñÿíÿò õàäèìè
-Âöãàð ßùìÿä ùàããûíäà ÷îõ ñîõ äåéÿ áèëÿðÿì. Áèëìèðÿì
îíà áÿñòÿêàð äåéèì, øàèð äåéèì, éîõñà ÿäÿáèééàòøöíàñ äåéèì. Ñàäÿcÿ îíó äåéÿ áèëÿðÿì êè, Âöãàðûí ýÿíc îëìàñûíà
áàõìàéàðàã î, ÷îõ èñòåäàäëû áèð èíñàíäûð. Îíó òÿê áèç áÿñòÿêàð äîñòëàðû äåéèë, áÿëêÿ äÿ áöòöí èícÿñÿíÿò õàäèìëÿðè — ñåâèð
âÿ ùþðìÿò åäèð. Ùàë-ùàçûðäà Âöãàð ßìÿäèí ñþçëÿðèíÿ áèð
ìàùíû áÿñòÿëÿéèðÿì âÿ áó ìàùíûíû äà ìöüÿííè Àéýöí
Ùöìáÿòîâà èôà åäÿcÿêäèð. Âöãàða éàðàäûcûëûã èøëÿðèíäÿ éåíèéåíè ìöâÿôôÿãèééÿòëÿð àðçóëàéûðàì. ßìèíÿì êè, îíóí ïÿðÿñòèøêàðëàðû áó òÿçÿ ãÿäÿì ãîéäóüóìóç èëäÿ äÿ éåíè ìàùíûëàðûíû ìöüÿííèëÿðèìèçèí èôàñûíäà åøèäÿcÿêëÿð.
__________
Ðàóô Ìÿììÿäîâ
Áÿñòÿêàð
-Âöãàð ßùìÿäëÿ ìÿíèì òàíûøëûüûì 1986-cû èëëÿðäÿí áàøëàéûá.
Îíóíëà 1993-cö èëäÿ áèð éåðäÿ ÷àëûøìûøûã. Îíóí øåiðëÿðèíÿ
ìÿíèì ìóñèãè áÿñòÿëÿäèéèì áèð ÷îõ ìàùíûëàð âàð êè, î ìàùíûëàð èíäèêè ïîïóëéàð ìöüÿííèëÿð òÿðÿôèíäÿí èôà åäèëèá âÿ
ðÿüáÿòëÿ äà ãàðøûëàíûá, «Åøãèíÿ ãóë îëìóøàì» ìàùíûñûíû Øàìî Èñàéåâ èôà åäèá. Áàëîüëàí ßøðÿôîâóí èôà åòäèéè «Àíàì
ìÿíèì”, Çþùðÿ Àáäóëëàéåâàíûí «Ãàðàáàüäàéàì», «Áèëÿáèëÿ» Éóñèô Ìóñòàôàéåâèí «Áàcûëàð», éåíÿ Çþùðÿ Àáäóëëàéå330

Âöãàð ßùìÿäèí éàðàäûúûëûã éîëó

âàíûí ìàùíûları àðòûã èíäè ïîïóëéàðëûã ãàçàíûá. Âöãàð ßùìÿäèí äèíè ìþâçóäà éàçäûüû øåiðëÿðèí ìóñèãèñè äÿ ÷îõ ýþçÿëäèð
âÿ ìÿí îíóí «Éà Ðÿááèì» äèíè øåiðèíÿ ìóñèãè áÿñòÿëÿéèðÿì.
«Ãàðäàø» ùàããûíäà øåiðèíèí ìóñèãèñè öçÿðèíäÿ èøëÿéèðÿì.
Âöãàð ßùìÿäÿ ñöðïðèç êèìè áèð øåéè ãåéä åòìÿéè èñòÿðäèì.
Îíóí «Ñåâýèëèì» øåiðèíÿ ìÿí ìóñèãè áÿñòÿëÿìÿëè èäèì. Ëàêèí ìÿí îía «Ñåâýèëèì» éîõ «Àôÿòèì» êèìè ìóñèãè áÿñòÿëÿäèì. Ùÿìèí ìàùíû ùÿì ìÿíäÿí, ùÿì Âöãàð ßùìÿääÿí
îíóí ýþçÿë, ìåùðèáàí áàúûñû Àôÿò õàíûìà áèð ùÿäèééÿäèð.
Ìàùíûíû ñåâèìëè ìöüÿííèìèç Ñàáèð ßëèéåâ èôà åäÿúÿê.
Öìóìèééÿòëÿ, Âöãàðûí øåiðëÿðèíÿ áÿñòÿëÿäèéèì 12 ìóñèãèíè àëáîì êèìè èøëÿéèá ìóñèãèñåâÿðëÿðÿ âÿ Âöãàðñåâÿðëÿðÿ òÿãäèì åäÿúÿéÿì.
Âöãàð ìÿíèì ùÿì þçöìöí, ùÿì àèëÿìèí ÿí éàõûí äîñòóäóð.
Îíóí ÷îõ áþéöê öðÿéè, ýþçÿë áàcàðûüû, ùÿéàòà ÷îõ àéäûí
áàõûøû âàð. Ùÿì åëì ñàùÿñèíäÿ, ùÿì ÿäÿáè ñàùÿäÿ Âöãàð
äÿñò-õÿòòè àðòûã þçöíÿ éåð òàïûá âÿ ìÿíÿ åëÿ ýÿëèð êè, ýÿíc
íÿñëèí íöìàéÿíäÿñè ö÷öí áóíäàí áþéöê õîøáÿõò ýöíëÿð
olmaz âÿ mən ona ìöáàðèçÿëÿðëÿ äîëó ùÿ éàòäà äþíìÿçëèê
àðçó åäèðÿì. Ãîé Òàíðû þçö îíà éàð îëñóí!
__________
Ôöçóëè Íÿúÿôîâ
Ìóüàì úÿôàêåøè, äîñòó
ßãèäÿ àäàìû
Âöãàð ßùìÿäè Àçÿðáàéúàí òåëåâèçèéàñûíäà èøëÿäèéè âàõòëàðäàí, éÿíè 90-úû èëëÿðèí ÿââÿëëÿðèíäÿí òàíûéûðàì. Î âàõò
íåúÿ èäèñÿ, èíäèíèí þçöíäÿ äÿ ùÿìèí ñàäÿëèéè, èíñàíñåâÿðëèéè,
äîñòà ãàðøû äèããÿòcèëèéè ãîðóéóá ñàõëàéà áèëèá. Ìÿí èíàíìûðàì êè, ùÿãèãè ñþç àäàìëàðû êèìÿñÿ ïèñëèê åòñèíëÿð. Áó îíëàðûí
ôèêðèíäÿ îëàí ïàêëûãäàí, ìÿðùÿìÿòëèêäÿí èðÿëè ýÿëèð. Âöãàð
ßùìÿä ÿãèäÿ àäàìû îëìàãëà éàíàøû, îíóí áþéöê öðÿéèíäÿ
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çÿððÿ ãÿäÿð ïàõûëëûã, həsəd, èíñàíûí àðõàñûíúà äàíûøìàã ùèññè
ãÿòèééÿí éîõäóð. Îíóí ãÿëáè îëäóãúà êþâðÿêäèð, ùÿññàñäûð.
Áó àëè êåéôèééÿòëÿðèíÿ ýþðÿ ìÿí îíà ñîíñóç ùþðìÿò âÿ åùòèðàì áÿñëÿéèðÿì. Îíó þçöìÿ éàõøû äîñò, åòèáàðëû èíñàí, ìÿñëÿêäàø, íÿùàéÿò ãàðäàø ùåñàá åäèðÿì.
Âöãàð ßùìÿä ìöàñèð äþâðöìöçöí òàíûíìûø íÿüìÿêàð øàèðèäèð. Âöãàðûí ñþçëÿðèíÿ áÿñòÿëÿíìèø îíëàðëà éàääàãàëàí ìàùíûëàð âÿ «Àíàì ìÿíèì» ìàùíûñû èñÿ ãÿäèðáèëÿí îâëàäûí, þëìÿç àíàñû Ùàúû Àëìàõàíûìûí òèìñàëûíäà áöòöí àíàëàðà ùÿñð
åòäèéè ÿñë ñÿíÿò ÿñÿðèäèð. Àëëàù îíóí àíàñûíà ãÿíè-ãÿíè ðÿùìÿò åëÿñèí. Íÿ éàõøû êè, î, òÿìèç äöíéàéà Âöãàð êèìè òÿìèç
áèð îüóë áÿõø åäèá. Âöãàð ßùìÿä ÿñëè, êþêö, ìàéàñû ùàëàëëûãäàí éîüðóëìóø áèð íÿñëèí íöìàéÿíäÿñèäèð. Âöãàð ßùìÿä
ùàë-ùàçûðäà úÿìèééÿòèìèçäÿ ñåâèëèá-ñå÷èëÿí ùþðìÿòcèë áèð èíñàíäûð. Áöòöí áó ùþðìÿòè î þçö ãàçàíûá. Ìÿíúÿ, Âöãàð ßùìÿäèí ùÿéàòäà ÿí áþéöê óüóðó — ÿñë èíñàí îëìàñûäûð.
Ìÿí îíó èíñàíëûã ìöúÿññəìÿñè àäëàíäûðàðäûì. Áèz áåëÿ
áèð ÿâÿçñèç èíñàíû ãîðóìàëûéûã. Îíà ìÿíÿâè úÿùÿòäÿí ùÿð
çàìàí äÿñòÿê îëìàëûéûã. Vüqar Əhməd çîõøàõÿëè éàðàäûúûëûã
éîëó êå÷èá. Ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð, òÿäãèãàò÷û,
ÿäÿáèééàòøöíàñ, øàèð, jóðíàëèñò, ìóñèãè òÿäãèãàò÷ûñû, ïåäàãîã,
áÿñòÿêàð, éàçû÷û, íÿùàéÿò ñþç õiðèäàðû, 30 êèòàá ìöÿëëèôèäèð.
ßëëè èëëèê þìðöíöí 30 èëèíè åëì àëÿìèíèí, ÿäÿáèééàòûí, ìóñèãèíèí, ìÿòáóàòûí èíêèøàôûíà ñÿðô åäèá. Ìÿí åëì, ñÿíÿò
äöíéàìûçäà àéðû-àéðû ñàùÿëÿðè ìöêÿììÿë øÿêèëäÿ áèðëÿøäèðÿí
Âöãàð ßùìÿä êèìè èêèíúè ãÿëÿì ñàùèáè òàíûìûðàì.
Âöãàð ßùìÿäÿ áèð äÿ îíà ýþðÿ ùþðìÿò áÿñëÿéèðÿì êè, î
áèçèì ìóüàì àëÿìèíèí áèëèúèëÿðèíäÿíäèð. Ìÿí þçöì äÿ
ìóüàìûí âóðüóíóéàì. Ùÿð äÿôÿ ìóüàì ñÿñëÿíÿíäÿ þç
äöíéàìà ãîâóøóðàì. Âöãàð ßùìÿäëÿ ùÿð äÿôÿ ãàðøûëàøàíäà
ìóüàìëà áàüëû ñþùáÿòëÿð åäèðèê.
Áèð íå÷ÿ èë áóíäàí ãàáàã Âöãàð ßùìÿäèí õàëã àðòèñòè äîñòóì Ôèðóç ßëèéåâèí 60 èëëèéèíÿ ãÿëÿìÿ àëäûüû «ßôñàíÿâè òàðçÿí» êèòàáûíà «Áàðìàãëàðû ìèçðàáëû äîñòóì» àäëû ìÿãàëÿì
äàõèë åäèëìèøäè.
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Èíäè èñÿ Âöãàð ßùìÿäèí 50 èëëèéèíÿ ùÿðñ åäèëÿí «Âöãàð
ßùìÿäèí éàðàäûúûëûã éîëó» ÿñÿðèíə áþéöê ôÿõð ùèññè èëÿ öðÿê
ñþçëÿðèìè éàçäûì. Áó äÿôÿêè ìÿãàëÿéÿ áåëÿ àä âåðäèì:
«ßãèäÿ àäàìû». Ìÿí éàøàäûüûì ùÿéàòäà ÿãèäÿñèíè ùå÷ íÿéÿ
äÿéèøìÿéÿí áöòþâ èíñàí, äîñòóì, ãàðäàøûì Âöãàð ßùìÿäè
àíàäàí îëìàñûíûí 50 èëëèê éóáèëåéè ìöíàñèáÿòèëÿ òÿáðèê åäèðÿì. Ãîé îíóí ìöãÿääÿñ ãÿëÿìè ùÿð çàìàí õàëãûìûçà õèäìÿò åòñèí! Àìèí!
__________
Òîôèã Ùöñåéíëè,
Ñàáèã ìèëëÿò âÿêèëè, èø àäàìû,
Ñóìãàéûò øÿùÿðè
Êàìèë èíñàí
Ìÿí ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð, òÿíãèä÷è-ÿäÿáèééàòøöíàñ, móñèãè òÿäãèãàò÷ûñû, øàèð, æóðíàëèñò, éàçû÷û, ïåäàãîã Âöãàð ßùìÿäè ÷îõäàí òàíûéûðàì. Ùÿìèøÿ îíó ìöøàùèäÿ
åäÿðêÿí ýþðöðÿì êè, î íÿ ãÿäÿð ÿìÿëè-ñàëåù, ñàô íèééÿòëè,
ñþçö áöòþâ äÿéÿðëè èíñàíäûð, ÿãèäÿëè øÿõñèééÿòäèð. Îíóí õàðàêòåðèëÿ ãÿëÿìÿ àëäûãëàðû öñò-öñòÿ äöøöð. Áó àìèë ùÿð áèð éàðàäûúû èíñàí ö÷öí îëäóãúà ìöùöì øÿðòäèð. Îòóç èëëèê éàðàäûúûëûã éîëóíà íÿçÿð ñàëàðêÿí áó èíñàíûí êàìèëëèéè, çÿùìÿòñåâÿðëèéè ìÿíè ùåéðàí ãîéóð. ßëëè éàøûíäà áþéöê èøëÿð ýþðərÿê ÿäÿáèééàòûìûçà, ìÿäÿíèééÿòèìèçÿ, èíúÿñÿíÿòèìèçÿ, ìÿòáóàòûìûçà,
òÿùñèëèìèçÿ, ïîåçèéàìûçà, åëìèìèçÿ ÿâÿçñèç òþùôÿëÿð áÿõø åäÿí
Âöãàð ßùìÿäèí ãÿäðèíè áèëìÿëèéèê. Îíà ùÿìèøÿ ñÿõàâÿòèìèçè,
ìÿùÿááÿòèìèçè ýþñòÿðìÿëèéèê. Ìÿí îíóí ñÿíÿò äöíéàñûíà ùÿìèøÿ ãèéìÿò âåðìèøÿì. Áóíäàí ñîíðà äà îíà ìöíàñèáÿòèì
äÿéèøìÿéÿúÿê. Îíà ýþðÿ êè, Âöãàð ßùìÿä ÿñë çèéàëû êèìè
õàëãûìûçà ëàçûìäûð. Ìÿí îíóí éàðàäûúûëûã ýåúÿñèíäÿ äÿôÿëÿðëÿ
ýþðìöøÿì êè, äÿéÿðëè ãÿëÿì ñàùèáèíè îõóúóëàð éöêñÿê ãèéìÿòëÿíäèðèðëÿð. Ìÿí þçöì äÿ îíóí éàðàäûúûëûüûíûí âóðüóíóéàì.
Øåèðëÿðèíè îõóéàðêÿí ñààòëàðëà îíà ãóëàã àñìàãäàí äîéìóðàì.
Ñþçëÿðèíÿ éàçûëìûø ìàùíûëàðäàí áþéöê çþâã àëûðàì. Âöãàð
ßùìÿä ñàüëûüûíäà î áèðè äöíéàñûíû ãàçàíàí èìàíëû èíñàí, òûõñûç
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áàëûã, äÿéÿðëè äîñòäóð.
Ìÿí èíàíìûðàì êè, Âöãàð êèìèíñÿ öðÿéèíÿ òîõóíñóí, àèëÿñèíÿ, äîñòëàðûíà õÿéàíÿò åòñèí. Áþéöéÿ ùþðìÿò åäÿí, àüñàããàëëàðà áàø ÿéÿí, åëèí õåéðèíäÿí, øÿðèíäÿí ýåðè ãàëìàéàí,
ýÿíú éàøûíäà ìöäðèêëÿøÿí, èíúÿ ãÿëáÿ ìàëèê îëàí âàðëûãäûð
Âöãàð ßùìÿä. Î àðòûã ÷îõøàõÿëè éàðàäûúûëûüûíäà åëÿ áèð irs
qîéóá êè, ýÿëÿúÿê íÿñèëëÿð Âöãàð ßùìÿäèí éàðàòäûãëàðûíäàí
áÿùðÿëÿíÿúÿêëÿð. Âöãàð ßùìÿäèí éàðàäûúûëûüû, òóòäóüó íÿúèá
ÿìÿëëÿð àðòûã òàðèõäèð. Ìÿí áó ôèêðè úÿñàðÿòëÿ, èíàìëà äåéèðÿì. Âöãàð ßùìÿäèí ýþðäöéö òàðèõè èøëÿð ýþç ãàáàüûíäàäûð.
×îõ ùàãëû îëàðàã àêàäåìèê Âàñèì Ìÿììÿäÿëèéåâ îíà
«Âöãàð ßùìÿä — äèíè øàèð» ñòàòóñóíó verib, õàëã øàèðè Ìÿììÿä Àðàç èñÿ «Âöãàð ßùìÿäèí þç äåéèì âÿ éàçû äèëè âàð»
ãèéìÿòëè ôèêèðëÿðèíè áèëäèðèá. Âöãàð ßùìÿä îëäóãúà ñàäÿ áèð
èíñàíäûð. ßñëèíäÿ îíóí ìÿðòÿáÿñè, ñÿâèééÿñè ÷îõ áþéöêäöð.
Áó ýöíÿ êèìè úÿìèééÿòèìèçäÿ ñàíáàëûíû, ÷ÿêèñèíè ùÿð øåéäÿí
öñòöí òóòàí Âöãàð ßùìÿäèí 50 éàøû òàìàì îëóð. Áó ìöíàñèáÿòëÿ, øÿõñÿí ìÿíèì ö÷öí áåëÿ áèð ÿçèç ýöíäÿ äîñòóìó òÿáðèê åäèð, îíà þçöíÿìÿõñóñ éàðàäûúûëûã éîëóíäà éåíè-éåíè
ÿñÿðëÿð éàðàòìàã, úàíñàüëûüû, òöêÿíìÿç åíåðjè àðçóëàéûðàì.
__________
ßëôöãàð Ãàñûìîâ
Èø àäàìû, Úîðàò ãÿñÿáÿñè
Ñþç àäàìû
Ìÿí ñþç õðèäàðû Âöãàð ßùìÿäè èëê äÿôÿ ìèëëè òåëåâèçèéàìûçäà àïàðûúû îëäóüó âåðèëèøäÿí ãèéàáè òàíûìûøàì. Î ýöíäÿí
îíóíëà òÿìàñäà îëìàã àðçóñó öðÿéèìäÿ éàøàéûá. Îíóíëà éàõûíäàí òàíûøëûüûì èñÿ äÿãèã éàäûìäàäûð. Ìåìàð Ìÿùÿääèí
Ôåéçèéåâèí 2007-úè èëèí éàíâàðûí 21-äÿ 50 èëëèê éóáèëåéè êå÷èðèëèðäè. Ìÿùç ùÿìèí òÿäáèðäÿ Âöãàðëà òàíûøëûüûì íÿñèáèì îëäó. Ìÿúëèñäÿêè ÷ûõûøû, éóáèëéàðûí öíâàíûíà ñþéëÿäèéè òÿáðèê
ìÿíäÿ áåëÿ áèð ãÿíàÿò éàðàòäû êè, Âöãàð ßùìÿä ùÿãèãè ìÿ334
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íàäà ñþç àäàìûäûð. Öðÿéè øåèðÿ, ÿäÿáèééàòà áàüëû îëàí ùÿãèãè
øàèð, åëì õàäèìèäèð. Èëê òàíûøëûüûìûçäà ìöíàñèáÿòëÿðèìèç åëÿ
èñòèëÿøäè êè, àðàìûçäà éàø ôÿðãèíÿ áàõìàéàðàã éàõûíëûüûìûç
äîñòëóüà äþíäö.
Ìÿí þçöì òÿùñèëèìè ðóñúà àëìûøàì. Ðóñ øàèðëÿðèíèí øåèðëÿðèíèí ÷îõóíó ÿçáÿðäÿí áèëèðÿì. Ùÿð äÿôÿ îíóíëà ýþðöøÿíäÿ ñþùáÿòèìèç ÿñàñÿí øåèðäÿí äöøöð. Î ìÿíäÿí õàùèø åäèð êè, Ïóøêèíèí øåèðëÿðèíè îðèæèíàëäàí ñþéëÿéèì. Ìÿí äÿ øàèðèí õàùèøèíè éåðÿ
ñàëìûðàì. Áóíóíëà éàíàøû Ôöçóëèíèí, Âàùèäèí ãÿçÿëëÿðè, Íÿáè
Õÿçðèíèí, Âöãàð ßùìÿäèí øåèðëÿðè éàääàøûìà ùÿêê îëóíóá.
Âöãàð ßùìÿäèí øåèðëÿðèíäÿ Âÿòÿíÿ, äîñòëóüà, èíñàíëûüà, ìÿùÿááÿòÿ ùÿñð îëóíìóø ïîåòèê íöìóíÿëÿð öñòöíëöê òÿøêèë åäèð.
Âöãàð ßùìÿäèí áèð ÿäÿáèééàòøöíàñ àëèì êèìè ãÿëÿìÿ àëäûüû ìîíîãðàôèéàëàð, òÿíãèäè ìÿãàëÿëÿð åëì äöíéàìûçà áÿõø
åòäèéè òþùôÿäèð. Ìóñèãè òÿäãèãàò÷ûñûíûí, òàíûíìûø ñÿíÿòêàðëàðûìûçûí ùÿéàò âÿ éàðàäûúûëûüûíà ùÿñð åòäèéè ñèëñèëÿ òåëåâèçèéà âÿ
ðàäèî âåðèëèøëÿðè ÿâÿçñèç áèð íåìÿòäèð. Ìÿí Âöãàð ßùìÿäèí
ùÿð áèð óüóðóíà ãÿëáäÿí ñåâèíèðÿì. Îíà ýþðÿ êè, Âöãàðà
ìöíàñèáÿòèìäÿí, éàõûíëûüûìäàí, äîñòëóüóìäàí ôÿõð äóéìóøàì. Âöãàð ßùìÿäèí 50 éàøû ö÷öí ñþç äåìÿê ìÿíèì áîðúóìäóð. Îíà ýþðÿ êè, áó êèòàáû îõóéàíëàð ýþðñöíëÿð êè, Âöãàðûí íåúÿ ñÿäàãÿòëè äîñòëàðû âàð. Áó ñþçëÿð ìÿíèì öðÿéèìèí
äÿðèíëèêëÿðèíäÿí ýÿëèð. Ìÿí áþéöê ùþðìÿò âÿ íöôóç ñàùèáè
Âöãàð ßùìÿäè 50 èëëèê éóáèëåéèíäÿ áàüðûìà áàñûðàì, áÿðêáÿðê ãóúàãëàéûðàì, öðÿê àðçóëàðûìû îíà ÷àòäûðûðàì. Éàøàñûí
Âöãàð ßùìÿäèí ñÿíÿò àëÿìè, ñþç äöíéàñû!
__________
Ðÿøèä Ñöëåéìàíîâ
Èø àäàìû, äîñòó
Éàðàäûúû èíñàí
Ìÿí íÿ àëèì, íÿ ïðîôåññîð, íÿ äÿ éàðàäûúû èíñàí äåéèëÿì,
àììà ùÿìèøÿ ÿñë ñÿíÿò àäàìëàðûíà áþéöê ùþðìÿòèì îëóá.
Áþéöê øÿõñèééÿòëÿðäÿí áèðè äÿ òàíûäûüûì, ñîíñóç åùòèðàì áÿñëÿäèéèì Âöãàð ßùìÿääèð. Îíà íÿüìÿêàð-øàèð, âÿòÿíèíè ñå335
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âÿí, ñþç äöíéàñû çÿíýèí îëàí åëì àäàìû, ïóáëèñèñò êèìè ðÿüáÿòèì âàð. Âöãàð ßùìÿä ìÿíèì ö÷öí îëäóãúà ìàðàãëû èíñàíäûð. Àäàì âàð âÿçèôÿ ñàùèáè îëäóüóíà ýþðÿ þçöíö ÷ÿêèð.
Úàìààòà éóõàðûäàí àøàüû áàõûð. Âöãàð ßùìÿäèí äÿ êèôàéÿò
ãÿäÿð âÿçèôÿëÿðè îëóá, àììà âÿçèôÿ, ìÿíñÿá ñòîëó îíó, ÿãèäÿñèíè äÿéèøìÿéèá. Äàèìà ñàäÿëèéè, èø éîëäàøëàðûíà äèããÿò âÿ
ãàéüûñûíû ÿñèðýÿìÿéèá. Ìÿíúÿ áó àëèìëÿð îíó áàøãàëàðûíäàí
ôÿðãëÿíäèðèá. Áèð äÿ êè, ÿñë øàèð, ÿñë ñÿíÿòêàð ìÿùç Âöãàð
ßùìÿä êèìè èíñàíû êåéôèééÿòëÿðÿ ìàëèê îëìàëûäûð. Î, ìÿíèì
éàääàøûìäà áåëÿ ãàëûá. Òàëåéèí ãèñìÿòè åëÿ ýÿòèðèá êè, Âöãàð
ßùìÿä àä ýöíöìäÿ ìàñàáÿéè îëóá. Ìÿúëèñè åëÿ éöêñÿê ñÿâèééÿäÿ èäàðÿ åòäè êè, áöòöí ãîíàãëàð îíóí éöêñÿê ñÿâèééÿñèíÿ ùåéðàí îëäóëàð. Âöãàð ßùìÿä çÿíýèí ìöòàëèÿñè îëàí ãÿëÿì ñàùèáëÿðèíäÿíäèð. Âöãàðûí ñþç åùòèéàòû î ãÿäÿð ÷îõäóð êè,
ñþéëÿäèéè ôèêèðëÿð, äåäèéè àôîðèçìëÿð, âåðäèéè ìàðàãëû à÷ûãëàìàëàð äèíëÿéèúèëÿðèíè îíà äèããÿòëÿ ãóëàã àñìàüà ñþâã åäèð.
Âöãàð ßùìÿä îëäóãúà ýþçÿë øàèðëÿðèìèçäÿíäèð. Îíóí øåèðëÿðèíäÿ Éóíèñ Èìðÿ, ßùìÿä Éàñÿâè, Çÿêè Èñëàì êèìè ñàô øàèðëÿðèí ðóùó äóéóëóð. ÕÛÂ-ÕÂ ÿñðëÿðäÿ ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿí ñóôè
øàèðëÿðèí íèøàíÿñè âàð Âöãàð ßùìÿäèí ïîåòèê íöìóíÿëÿðèíäÿ.
Ìÿí Âöãàð ßùìÿäÿ 50 éàøûíûí òàìàì îëäóüó ýöíäÿ íÿ àðçóëàéà áèëÿðÿì. Éåíè çèðâÿëÿðè ôÿòù åòñèí, éåíè øåèðëÿð, éåíè
åëìè ÿñÿðëÿð éàçñûí. Ùÿìèøÿ Âöãàð ßùìÿäèí ÷ûõûøëàðûíû òåëåâèçèéà åêðàíëàðûíäàí, ðàäèî äàëüàëàðûíäàí ýþðöá åøèäèðèê, ìÿãàëÿëÿðèíè ìÿòáóàòäàí îõóéóðóã.
__________
Ïîëàäõàí Äàäàøîâ
Èø àäàìû, äîñòó
Ãöðóð ùèññè
Ùÿéàòäà þçöìÿ éàõûí áèëäèéèì øÿõñèééÿòëÿðäÿí áèðè Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí ñåâèìëè øàèðè, ÿçèçèì, èñòÿêëèì, ìöëàéèì õàñèééÿò ñàùèáè îëàí Âöãàð ßùìÿäèí àäûíû ãöðóð ùèññè èëÿ ÷ÿêèðÿì. Òàíûøëûüûìûçûí ñÿáÿáêàðû õàíÿíäÿ, õàëã àðòèñòè Çàáèò
Íÿáèçàäÿ îëóá.
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Âöãàð ßùìÿäèí ñþçëÿðèíÿ éàçûëìûø «Àçÿðáàéúàí» ìàùíûñûíû Çàáèò Íÿáèçàäÿíèí èôàñûíäà åøèäÿíäÿ ãÿëáèì âöãàðëàíûð,
åëÿ áèë äàüà äþíöð. Îíà ýþðÿ äàüà äþíöð êè, áó ñþçëÿðèí ñàùèáè îëàí øàèðèí ìÿíèì ãÿëáèìäÿ õöñóñè éåðè âàð. Âöãàðûí
éàõøû éîë éîëäàøëûüû âàð. Øàèðëÿð, ñÿíÿòêàðëàð òîðïàüû Øàìàõûéà
ìÿí, Âöãàð âÿ Çàáèò áèð éåðäÿ ñÿôÿðÿ ýåòìèøèê.
Þëìÿç Ñåéèä ßçèì Øèðâàíèíèí ãÿáðèíè çèéàðÿò åòäèê. Äàùè
Ñàáèðèí åâ ìóçåéèíäÿ îëäóã. Âöãàð ßùìÿä ùÿð èêè øàèðäÿí
áèçÿ øåèðëÿð ñþéëÿäè. Âöãàð ìÿíÿ êèòàáëàðûíû áàüûøëàéûá. Âàõò
òàïûá ïîåìàñûíû îõóìóøàì. Èñòÿð àëèì, èñòÿð ïóáëèñèñò, èñòÿðñÿ
äÿ ìóñèãè òÿäãèãàò÷ûñû êèìè éàçäûüû ÿñÿðëÿðäÿ ÿí áþéöê ãÿùðÿìàí èíñàíäûð. Ùÿð øåéäÿí ÿââÿë Âöãàð ßùìÿä ýþçÿë èíñàíäûð êè, Àçÿðáàéúàíûí òàíûíìûø ñèìàëàðûíäàí ìöêÿììÿë
ìîíîãðàôèéàëàð, åëìè ìÿãàëÿëÿð, ïóáëèñèñòèê éàçûëàð ãÿëÿìÿ
àëàðàã ÿäÿáèééàòûìûçäà, ìÿäÿíèééÿòèìèçäÿ, èíúÿñÿíÿòèìèçäÿ
óúà çèðâÿéÿ ãàëõûá.
Ìÿí áþéöê ìÿìíóíèééÿòëÿ 50 éàøû òàìàì îëàí äîñòóì
Âöãàð ßùìÿäèí öíâàíûíà öðÿéèìèí äÿðèíëèêëÿðèíäÿí ñþçëÿðèìè ñþéëÿäèì. Ýþðêÿìëè çèéàëûìûçû ÿëàìÿòäàð ùàäèñÿ ìöíàñèáÿòèëÿ òÿáðèê åäèð, îíà ìþùêÿì úàíñàüëûüû, óüóðëàð àðçóëàéûðàì.
__________
Ôèêðÿò Ýöëìÿììÿäîâ,
Ìÿêòÿá éîëäàøû
Âöãàð, éàøà-éàðàò
Áèç Âöãàðëà îõóäóüóìóç Ìèêàéûë Ìöøôèã àäûíà 18 ñàéëû
îðòà ìÿêòÿáäÿí òàíûøûã. Ìÿí îíäàí áèð ñèíèô éóõàðûäà îõóìóøäóì. Î ìÿíèì áàúûìëà áèð ñèíèô øàýèðäëÿðè èäèëÿð. Î èëëÿðäÿí áèçèì ìöíàñèáÿòëÿðèìèç éàðàíäû. Áèð éàø îíäàí áþéöê
îëìàüûìà áàõìàéàðàã îíóíëà ìÿêòÿá éîëäàøëûüûìûç èñòè
(òöðêëÿð äåìèøêÿí ñûúàê) éàõûíëûüà êå÷äè. Àñóäÿ âàõòëàðûìûçäà Âöãàðëà ýÿçìÿéÿ ÷ûõàð, ìàðàãëû ñþùáÿòëÿð åäÿðäèê. Áåëÿúÿ
óçóí èëëÿðäèð êè, îíóíëà äîñòëóã åäèðèê. Äöçäöð, èøëÿðèìèçèí
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÷îõëóüóíäàí Âöãàðëà òåç-òåç òÿìàñäà îëà áèëìèðÿì. Èìêàí
òàïàí êèìè çÿíýëÿøèðèê, ùàë-ÿùâàë òóòóðóã. Ýþðöøöá ìÿêòÿá
âàõòëàðûíû øèðèí õàòèðÿ êèìè éàäà ñàëûðûã. Ìöòëÿã áèð éåðäÿ
íóøúàíëûãëà ÷þðÿê éåéèðèê. Îíó ùÿð äÿôÿ òåëåâèçèéà åêðàíëàðûíäà ýþðÿíäÿ öðÿéèìäÿ ãöðóð ùèññè éàðàíûð. Ôÿõð åäèðÿì êè,
Âöãàð ßùìÿä êèìè ëÿéàãÿòëè èíñàí ìÿíèì ìÿêòÿá éîëäàøûì
îëóá. Îíó þçöìÿ ÿçèç áèð ãàðäàø ùåñàá åäèðÿì.
Áèëÿíäÿ êè, Âöãàðûí 50 éàøû òàìàì îëóð âÿ ìÿí äÿ êèòàáà
öðÿê ñþçëÿðèìè éàçìàëûéàì äÿðèíäÿí ñåâèíäèì. Èëëÿð ìÿíè
ìÿêòÿá äþâðöíÿ àïàðäû. Íÿ ýþçÿë ýöíëÿð èäè, Âöãàð. Ãàéüûäàí óçàã èäèê. Î ýöíëÿðÿ áèð äàùà ãàéûòìàã èñòÿðäèì, Âöãàð.
Ñÿíèí ùàããûíäà éàçûëìûø êèòàá ìÿíè ùÿð äÿôÿ î èëëÿðÿ ãàéòàðàúàã. Íÿ éàõøû êè, «Âöãàð ßùìÿäèí éàðàäûúûëûã éîëó» êèòàáû
âàð. Ñàü îëñóí êèòàáûí ìöÿëëèôëÿðè — Ðàñèì Íÿáèîüëó èëÿ
Ìöøôèã Úàáèðîüëó.
Âöãàð 50 éàøûíû òÿáðèê åäèðÿì. Éàøà-éàðàò, áèç äÿ áàõàã,
øàäëàíàã. Ñÿíÿ úàíñàüëûüû àðçóëàéûðàì, ìÿíèì ìÿêòÿá éîëäàøûì. Ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð, òÿíãèä÷èÿäÿáèééàòøöíàñ, æóðíàëèñò, ìóñèãè òÿäãèãàò÷ûñû, øàèð, òÿðúöìÿ÷è,
áÿñòÿêàð, íÿùàéÿò, ñþç àäàìû Âöãàð ßùìÿä…
__________
Mirnazim Əsədullayev
Respublikanın əməkdar artisti, dosent, kamançazən
Vüqar Əhməd
Vüqar Əhməd şair, ədəbiyyatşünas, alim olmaqla yanaşı,
həm də əsl dost, gözəl yoldaş və sirdaşdır. Bu sözlərimi təkcə
mən yox, V. Əhmədlə yol yoldaşı olan hər bir kəs təsdiq edə
bilər. V.Əhməd o insanlardandır ki, Allah ona hərtərəfli
qabiliyyət, bilik və bacarıq vermişdir. Onun həyatda qazandığı
nailiyyətlərin arxasında gərgin əmək, yuxusuz gecələr, yorulmadan aparılan elmi axtarışlar durur. V.Əhməd istedadlı alim,
şair olmaqla yanaşı, həm də musiqimizi, muğamlarımızı dərin
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bildiyi üçün, özü hərdən musiqi bəstələyir. Yəni o, musiqini o
qədər gözəl, dərindən bilir ki, onun sözləri sanki musiqi
mətnidir. Bəstəkarların V.Əhmədin şeirlərinə tez-tez müraciət
etməsi təsadüfi deyil, çünki o şeirlə yanaşı musiqini də gözəl
bilir. Onun şeirlərinə musiqi bəstələmək bəstəkarlarımız üçün
çətinlik törətmir. Onun sözlərinə 500-dən çox mahnı bəstələnmiş, 7 video və bir neçə kaset, kompakt disk albomu “Səbuhi” studiyası tərəfindən kütləvi tirajla buraxılmışdır.
V.Əhmədlə tanışlığımın maraqlı tarixçəsi var. Belə ki, mən
12 saylı uşaq musiqi məktəbində işləyərkən V.Əhməd 19721979-cu illərdə həmin məktəbin violonçel sinfində təhsil alırdı.
Elə o vaxtlar bu qarabəniz, toppuş uşağın çalışqanlığı, insanlarda onun parlaq gələcəyinə inam hissi yaradırdı.İllər ötdü,
V.Əhmədlə mən nəinki yoldaş olduq, indi biz bir-birimizə
qırılmaz tellərlə bağlanan dostlarıq. O, dostluqda sədaqətli,
etibarlı, verdiyi sözünə əməl edən bir insandır.
2008-ci il yanvarın 27-də Moskvada Dünya Azərbaycanlılarının Konqresi keçirildi. Həmin vaxt Moskvanın Ostankino
studiyasında V.Əhmədlə görüş keçirildi və əziz dostumun 45
yaşı təntənə ilə qeyd olundu. V. Əhmədin vətəndən uzaqda
olmağı hiss olunmurdu. Çünki, mənimlə bərabər tədbirdə
Azərbaycanın tanınmış sənət adamlarından Respublikanın xalq
artisti, tarzən Firuz Əliyev, Respublikanın xalq artisti, xanəndə
Ağaxan Abdullayev və başqaları da iştirak edirdi.
Filologiya elmləri doktoru, professor Vüqar Əhmədin həyat
və yaradıcılığı çox zəngindir. O, “Füzuli-500”, 2 dəfə “Zirvə”,
“M.Araz”,”A.Şaiq”, “Min bir mahni”,”Məftunedici qələm”,
“Sənətin fatehi” və s. mükafatların laureatı, Nyu-York Elmlər
Akademiyasının həqiqi üzvü, “Muğam” assosiyasiyasının,
Dağıstan Ədəbiyyatçılar İttifaqının üzvüdür. Elmi əsərləri bir
çox xarici ölkələrdə dərc olunub,
Azərbaycan-İran ədəbi və mətbuat əlaqələri sahəsində xidmətlərinə görə “Araz” ali ədəbi mükafatına layiq görülüb.Onun
külli miqdarda elmi, ədəbi- bədii və publisistik məqaləsi, radio
339

Ðàñèì Íÿáèîüëó, Ìöøôèã Úàáèðîüëó

üçün 60-dək ədəbi- bədii verlişi vardır.
1997-2006-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Şirkətinin musiqi verlişləri redaksiyasında baş redaktorun
müavini işləmişdir. V. Əhmədin istəyilə mən “Nəva” və “Rahab” muğamlarını lentə yazdırdım. Həmin illərdə Azərbaycan
Televiziyasında “Hər gülün öz ətri” adlı musiqili veriliş yayımlanırdı. O, xalqımızın sayılıb, seçilən, sevilən sənət adamlarını
həmin verlişə dəvət edir, onların tamaşaçılarla ekran vasitəsilə
ünsiyyətinə vasitəçi olurdu.
V.Əhməd bizim ən istedadlı alimlərimizdən biridir. O, “Mir
Cəfər Pişəvərinin həyatı, mühiti və yaradıcılığı” mövzusunda
doktorluq dissertasiyasında bütövlükdə Pişəvərinin tam
simasını canlandırmışdır. Azərbaycan oxucusuna Pişəvəri
haqqında tam tədqiqat məhz V.Əhmədə məxsusdur. Bu elmi
əsər V.Əhmədi bizə mükəmməl bir alim kimi tanıdır.Ancaq biz
V.Əhmədi təkcə bir alim kimi tanımırıq. O, həm də musiqiçi,
şair, nasir və dramaturqdur. Yüksək insani keyfiyyətlərə malik
olan V.Əhməd saydıqlarımla yanaşı həm də gözəl insan və
etibarlı dostdur. Mənim dediklərimi onunla ünsiyyətdə olan,
yoldaşlıq edən hər bir kəs təsdiq edə bilər.
İnanıram ki, V.Əhmədin istedadı, bacarığı, savadı bundan
sonra da uzun illər Azərbaycanın elminə, musiqisinə, poeziyasına öz töhfəsini verəcək.
Mən bu ürək sözlərimi 2013-cü ildə 50-illik yubileyi qeyd
olunacaq əziz dostum V.Əhmədə hədiyyə edirəm.
__________
Øÿðàôÿääèí ÈËÊÈÍ
Øàèð, ïóáëèñèñò
Èøûã äîëó þìöð
Çèéàëû èøûãäûð, íóðäóð...
Çèéàëû ìèëëÿòèí äþéöíÿí öðÿéèäèð, ýþðÿí ýþçöäöð, þëìÿç
ðóùóäóð.
Çèéàëû ùàããûí èøûüûíû öçöíäÿ, úàí åâèíäÿ ýÿçäèðÿí èíñàíäûð.
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Ñþùáÿò ÿñë çèéàëûäàí ýåäèð. Âöãàð ßùìÿä çèéàëûäûð, ùàããñûçëûã þíöíäÿ ñóñìàéàí çèéàëûäûð, ùàããûí éàíûíäà äàéàíàí,
ñþçö ìÿãàìûíäà äåéÿí ìöêÿììÿë òÿôÿêêöð ñàùèáèäèð. 50 èë
þíúÿ äöíéàéà ýþç à÷ñà äà, äöíéàíû äàüûëìàéà ãîéìàéàí
éàõøû ñþç ñàùèáëÿðèíäÿí áèðèäèð. Î, ÿñë Àçÿðáàéúàí îüëóäóð.
Òöðê äöíéàñûíûí áþéöê àëèìè, íÿüìÿêàð øàèðèäèð. Éàçäûüû êèòàáëàðäàí, îõóäóüó ìöùàçèðÿëÿðäÿí, øåèð âÿ ùåêàéÿëÿðèíäÿ,
òåëåâèçèéà åêðàíëàðûíäà, ðàäèî äàëüàëàðûíäà áèð çèéàëû-øàèð êèìè
þçöíö äÿôÿëÿðëÿ òÿñäèãëÿéÿí, äÿðèí ìÿíòèãè, áèëèê âÿ çÿêàñû
èëÿ ùÿð êÿñè ùåéðÿòëÿíäèðÿí Âöãàð ßùìÿä èøûã äîëó áèð þìöð
ñöðöð, éàøûíûí êàìèëëèê ÷àüûíû éàøàéûð.
Ôèëîëîýèéà åëèìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð Âöãàð ßùìÿä Àçÿðáàéúàí ìÿäÿíèééÿòèíèí, äèëèíèí, ôîëêëîðóíóí, ÿäÿáèééàòûíûí
âÿ ÿíÿíÿâè õàëã ñÿíÿòèíèí öìóìòöðê àñïåêòèíäÿ âÿ äöíéà
ìÿäÿíèééÿòè èëÿ ÿëàãÿëÿíäèðìÿéè áàúàðàí àëèì, ýþçÿë øàèðäèð.
Þç ÿìÿëëÿðè, ãÿùðÿìàíëûãëàðëà äîëó êå÷ìèøè âÿ áóýöíêö
ùöíÿðè èëÿ òàðèõèí øàíëû ñÿùèôÿëÿðèíè éàçàí Âÿòÿí îüóëëàðûíûí
âÿòÿíäàøëûã áîðúóíó, áó éóðäóí äÿðäèíè, àüðû-àúûëàðûíû þç ãÿëÿìèíèí ìÿùñóëó èëÿ ýÿëÿúÿéÿ ÷àòäûðìàã èñòÿéÿí éàçàðëàðûìûç
éåòÿðèíúÿäèð. Âÿòÿíÿ ãàéûòìàã îâãàòëû, éóðäà äþíìÿê ÿùâàëðóùèééÿëè ãÿëÿì ñàùèáëÿðè ùÿð çàìàí þç ñîéäàøëàðûíûí äÿðäñÿðè èëÿ ìàðàãëàíìûø, áàøû áÿëàëû, ìöñèáÿòëÿð ÷ÿêìèø çàâàëëû
èíñàíëàðûí ãÿëáèíÿ ùÿçèíëèê ýÿòèðìÿéÿ, òÿñÿëëè îëìàüà ÷àëûøìûøëàð. Áåëÿ éàçàðëàðäàí áèðè äÿ øàèð Âöãàð ßùìÿääèð. Îíóí
öñëóá âÿ æàíðûíà ýþðÿ áèð-áèðèíäÿí ìàðàãëû áÿäèè íöìóíÿëÿðèíè îõóäóãúà ùåéðàí ãàëìàéà áèëìèðñÿí. Â.ßùìÿä éàçäûãúà,
öðÿéèíè àü âÿðÿãÿ áîøàëòäûãúà þçö äÿ åëÿ áèë ñàêèòëÿøèð, ìÿíÿí òÿñÿëëè òàïûð. Ùÿìèøÿ öðÿéèíè àü âÿðÿãÿ êþ÷öðòäöêúÿ, ñîíðà îíó íÿüìÿéÿ ÷åâèðäèêúÿ þçö äÿ ðàùàòëûã òàïûð. .
Â.ßùìÿä ýþçÿë øàèð, äÿéÿðëè àëèì îëìàãëà éàíàøû ñÿìèìè
äîñò, ñþçöí ÿñë ìÿíàñûíäà, ÉÀÕØÛ ÀÄÀÌÄÛÐ. Äîñòëàðûíûí
ùÿð áèðèíèí ñåâèíúèíè ñåâèíúè, êÿäÿðèíè êÿäÿðè áèëÿí Âöãàð
ßùìÿä ùÿääèíäÿí çèéàäÿ äèããÿòúèë, ùÿññàñ àäàìäûð. Ùÿð êÿñÿ éàíàøìà ãàéäàñûíû áèëèð. Ùå÷ êèìèí õÿòðèíÿ äÿéìÿç. Äÿðäèíÿ øÿðèê îëìàüà ÷àëûøàí áèð çèéàëûäûð. Äîñòëàðûíû áèð-áèðèíÿ
òÿãäèì åòìÿéÿ, ÿùàòÿ äàèðÿñèíè äàèì ýåíèøëÿíäèðìÿéÿ ÷àëûøàí
341

Ðàñèì Íÿáèîüëó, Ìöøôèã Úàáèðîüëó

àäàìäûð.
Âöãàð ßùìÿäè Àçÿðáàéúàíäà íÿüìÿêàð øàèð êèìè òàíûéûðëàð. Î, äîüðóäàí äà íÿüìÿêàð øàèðäèð. Åëÿ áèð àçÿðáàéúàíëû
îõóúó òàïûëìàç êè, îíóí øåèðëÿðèíäÿí ùå÷ îëìàñà áèðèíè ÿçáÿð
áèëìÿñèí. Åëÿ áèð ìÿúëèñ îëà áèëìÿç êè, îíóí ìàùíûëàðû ñÿñëÿíìÿñèí.
Ùèôç åéëÿéÿí äóàñûäûð,
Ñÿñè ãóðàí ñÿäàñûäûð,
Àíàëàðûí àíàñûäûð,
Àíàì ìÿíèì.
âÿ éà
Ãàðäàøëàðà äàéàãäû,
Õÿñòÿëÿíñÿì îéàãäû,
Áàúûëàð áó ñàéàãäû
Ñèçÿ ãóðáàí áàúûëàð.
êèìè íöìóíÿëÿðÿ áÿñòÿëÿíìèø ìàùíûëàðû äèëëÿð ÿçáÿðèäèð.
Øåèðëÿðèíäÿ þçö îëàí, ñþçöíö ÷ÿêèíìÿäÿí äåéÿí, è÷èíè, öðÿéèíè ÿðèäÿí Â.ßùìÿäèí è÷ äöíéàñûíû áàøà äöøìÿê, îíóí ùÿéàò
ôÿëñÿôÿñèíè áàøà äöøìÿê ÷ÿòèí äåéèë. Âöãàð òÿáèè, ñÿìèìè âÿ
áèð àç äà ñàäÿëþâùäö. Î, øåèðèééÿòè úàíû, ãàíû èëÿ ãîðóéóð.
Âöãàð ßùìÿäèí èúòèìàè ëèðèê îâãàòëà, ñåâýè, ìÿùÿááÿò
äóéüóëó éàðàäûúûëûüûíäàí äàíûøìàã îëàð. Îíóí ïîåòèê þðíÿêëÿðèíèí öìóìè îâãàòû éàðàäûúûëûüûíûí äàèì òÿçÿëÿíìÿñè, éåíèéåíè ÷àëàðëàð êÿñá åòìÿñè ôèêðèíè ñþéëÿìÿéÿ ÿñàñ âåðèð.
Áåëÿ áàùàð äóéóìëó, éàç ùèññèéàòëû øàèðèí ïîåòèê äöíéàñû,
ñþç àëÿìè èëÿ òàíûøëûã ìÿíäÿ îíà ãàðøû áèð äàùà ìÿùÿááÿòè,
ðÿüáÿòè äàùà äà àðòûðûð. Îíóí éàðàäûúûëûüûíäà äà, òàëåéèíäÿ äÿ
áàùàðëà îõøàðëûã âàð. Ñàäÿúÿ, îíó äóéìàã, ùèññ åòìÿê ýÿðÿêäèð...
Þìöð áåøèêäÿí áàøëàíûð. Íÿùÿíý ÷àéëàðà êþðïÿ ÷åøìÿëÿð
ñöä âåðèð. Ýåíèø éîëëàðûí êþêö õûðäà úûüûðëàðäûð. Áàëàúà åâëÿðèí àñòàíàñûíäàí áþéöê Âÿòÿí äöíéàñûíà äöøöðöê. Äîüóëäóüóí îúàüû äóéìàäàí éóðäó äóéà áèëìÿçñÿí. Ùÿð êÿñ Àçÿðáàéúàíû ñåâìÿëèäèð, îíóí ùÿð áèð ýóøÿñèíÿ áàüëû îëìàëûäûð.
Âöãàð êèìè… Àçÿðáàéúàíûí ùÿð áèð éåðèíäÿ óçàã óëäóçëàðûí
342

Âöãàð ßùìÿäèí éàðàäûúûëûã éîëó

÷àüûðûøûíäàí òóòìóø òîðïàãäàí çîðëà ñå÷èëÿí õûðäàúà ÷è÷ÿêëÿðèí
ïû÷ûëòûñûíà ãÿäÿð ìèí áèð äèëäÿ äàíûøàí òÿáèÿòè âàð. Ùÿì äÿ
îíóí Âöãàð êèìè âöãàðëû þâëàäû âàð...
Âöãàð øåèðèééÿòè àòà îúàüûíäàí, öììàí ñèððè à÷àí äàìëàäàí, ðóùóìóçà ãàíàä âåðÿí áèð éóâàäàí áîé âåðÿðÿê Àçÿðáàéúàíûí ýþçÿë ýþðöíöøöíö éàðàäûð.
Âöãàð ßùìÿäèí þçöíÿ âÿ ñþçöíÿ ùÿìèøÿ åùòèéàú äóéóëóð.
Âöãàð ßùìÿä ùÿëÿ úàâàíäûð, åëìèí, ñÿíÿòèí ìàýèñòðàë éîëó èëÿ çèðâÿéÿ äîüðó èðÿëëÿéèð.
Âöãàð ßùìÿä àíàëèòèê ôèêèð àäàìû êèìè ùÿìèøÿ àõòàðûøäàäûð.
Âöãàð ßùìÿä 50 éàøûíû òàìàìëàäû, äåìÿëè, ìöäðèê éàøûíà
÷àòäû. Éîõ, î, ùÿìèøÿ ìöäðèê îëóá. Î, ùÿëÿ òÿùñèë àëäûüû èëëÿðäÿ êàìèë âÿ ìöäðèê áèð òÿëÿáÿ êèìè òàíûíûá.
Þìðöíöí áèð ÿëëèëèéèíè ñÿìÿðÿëè éàøàéàí, ùàëàë éàøàéàí,
ÿñë çèéàëû êèìè éàøàéàí Âöãàð ßùìÿä èêèíúè ÿëëèëèéèíè äÿ åéíè
ýöú-ãöââÿòëÿ, åéíè óýóðëàðëà, íàèëèééÿòëÿðëÿ éàøàéàúàüûíà, éåíè-éåíè êèòàáëàðû èëÿ ÿäÿáèééàò åëìèíè äàùà äà çÿíýèíëÿøäèðÿúÿéèíÿ þçöìÿ èíàíäûüûì ãÿäÿð èíàíûðàì. Ùÿì äÿ èíàíûðàì
êè, ýþçÿë äîñò, ýþçÿë èíñàí, ýþçÿë øàèð îëàí Âöãàð ßùìÿä
þìðöíöí éöç èëèíè äÿ áàøà âóðàúàã, áþéöê àëèì, áþéöê øàèð
êèìè, áþéöê âÿòÿíäàø êèìè ÿäÿáèééàò òàðèõèìèçäÿ ÿáÿäè éàøàìàã ùöãóãóíó ñàõëàéàúàãäûð.
__________
Rafiq Musazadə
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,
professor, Milli Konservatoriyanın
Magistratura şöbəsinin müdiri
Musiqi ona nəfəs verir
Vüqar Mikayıl oğlu Əhməd şəxsiyyəti ilə mənim ilk qiyabi
tanışlığım, demək olar ki, on beş il əvvəl, televiziya ekranlaraından başladı. O zamankı dövrdə onun televiziya verilişlərindəki məntiqli çıxışları, musiqi ilə nəfəs alan nəsr
əsərləri, mahnılara qol-qanad verən şeir külliyatı bütün poeziya
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və musiqisevərlər kimi məni də özünə cəlb etdi. Vüqar
Əhmədin iştirakı ilə keçirilən ədəbi-musiqili gecələri, muğam
məclislərini maraqla izləməyə başladım. Ona görə məndə
Vüqar müəllimlə yaxından tanış olmaq istəyi yarandı.
Tale elə gətirdi ki, mən Vüqar Əhmədlə İran İslam Respublikasının Tehran şəhərində görüşüb tanış oldum. Elə o
gündən də qardaşlıq və dostluq münasibətlərini qurmağa çalışdım. Artıq onunla tez-tez görüşər və muğam sənəti, muğamın
tarixi, xalq musiqi alətlərinin peşəkar ifaçıları haqqında fikir
mübadilələri aparırdıq.
Vüqar Əhməd özü uşaqlıqda violonçel aləti üzrə ibtidai
musiqi təhsili almış, sonralar isə kamança alətində çalmağa
həvəs göstərmişdir. Məni valeh edən amil odur ki, Vüqar
Əhməd artıq bir muğamşünas alim kimi çıxış edir, ifaçıların
dəqiq, düzgün çalğı məziyyətlərini izah etməyi bacarır. İndi
tam qətiyyətlə deyə bilərəm ki, akademik Vasim Məmmədəliyevdən sonra ikinci elə bir filoloq alim, nəğməkar şair
tanımıram ki, Vüqar Əhməd kimi, muğam elminə, ifaçılıq
sənətinə dərindən bələd olub, onun araşdırılması ilə məşğul
olsun. Söylədiyim fikirlərin təsdiqi kimi Vüqar Əhmədin
“Əfsanəvi Tarzən” kitabının əvvəlində verilən “giriş” hissəsini
oxumaq kifayət edər. Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki,
Vüqar müəllim, tarzən Firuz Əliyev və Möhlət Müslümovun
ifaçılıq məktəbinin aşiqidir.
Vüqar Əhməd nəğməkar şair olmaqla yanaşı filologiya elmləri doktoru, professordur. Yüksək elmi potensiala malik
alimdir. O, daima öz üzərində gərgin çalışır. Istədiyinə nail
olmasa, araşdırdığı elmi sahəni boş buraxmır. Sanki şeir və
musiqi ilə nəfəs alır.
Vüqar Əhməd eyni zamanda sadiq bir dostdur. Bu haqda bir
haşiyə çıxmaq istərdim.
- Mən 2006-cı ilin iyun ayında “Dügah dəstgahının tarixi
mənşəyi və ifa xüsusiyyətləri” mövzusunda dissertasiya işini
müdafiə etməli idim. Müdafiədən qabaq işlərin çoxluğundan
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imkan tapıb Vüqar müəllimə avtoreferatımı göndərə bilmədim.
O isə yaxın dostlardan müdafiə gününü öyrənərək nəinki orada
iştirak etdi, hətta Müdafiə şurasının sədri, xalq artisti, professor, hörmətli Fərhad Bədəlbəylidən çıxış üçün söz aldı və məni
layiqincə təqdim edərək öz dəstəyini bildirdi.
Sösüz bu əsl dostluq nümunəsi idi. Mən Vüqar müəllimin bu
addımını heç vaxt yaddan çıxartmaram. Vüqar Əhməd çox
təvazökar və qəlbiaçıq insandır. Hamı
__________
Çàùèð Àááàñ
Àçÿðáàéúàí Éàçû÷ûëàð Áèðëèéèíèí öçâö, øàèð
Âöãàð ßùìÿä äöíéàñû
ßëèìÿ ãÿëÿì àëûá, òàíûíìûø àëèì, ñåâèëÿí øàèð, ñûíàíìûø
äîñò, ãàéüûêåø àèëÿ áàø÷ûñû, ãåéðÿòëè Àçÿðáàéúàí îüëó Âöãàð
ßùìÿä ùàããûíäà íÿñÿ éàçìàã èñòÿéèðÿì. Äöøöíöðÿì…
íÿäÿí áàøëàéûì êè, ñîíëóüóíó äèíëÿéèúèìÿ îëäóüó êèìè
÷àòäûðà áèëèì…
Ìÿí Âöãàð ßùìÿäëÿ òàíûøëûüûì òÿëÿáÿëèê èëëÿðèìÿ òÿñàäöô
åäèð. Àäûíû òåç-òåç åøèòäèéèì áó ýþçÿë èíñàíëà íÿ âàõòñà äîñòëóã åäÿúÿéèìè ùå÷ òÿñÿââöðöìÿ äÿ ýÿòèðìèðäèì. Îíóí ñåâèëÿí íÿüìÿëÿðèíè åøèòäèêúÿ áó èíñàíà ýåò-ýåäÿ ìÿùÿááÿòèì
àðòìàüà áàøëàéûðäû. Áó áàðÿäÿ áèð àç ñîíðà…
Âöãàð ßùìÿä ñþçöí ùÿãèãè ìÿíàñûíäà ÷îõøàõÿëè èíñàíäû.
Îíóí áÿäèè éàðàäûúûëûüûíäà øÿõñèééÿòè êèìè åéíè éîëóí äàâàì÷ûñûäûð.
Áèðèíúè íþâáÿäÿ Âöãàð úàùàíû áèçëÿðÿ áÿõø åäÿí èëàùè âàðëûüû ñåâèð, àíàëàðû, áàúûëàðû äèããÿòäÿí éàéûíäûðìûð, îíëàðû øàèð
ãÿëÿìèíäÿí ñöçöëÿí ìèñðàëàðû èëÿ âÿñâ åäèð. Îíóí ìèñðàëàðûíäàí ñÿìèìèééÿò ñöçöëöð.
Èëäÿ áèð éîë ýöëÿ áèëñÿì öðÿêäÿí
Áèðúÿ ýöíëöê óçàã îëñàì êÿëÿêäÿí
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Áèð àðçóìó àëà áèëñÿì ôÿëÿêäÿí
Øöêð åäÿðÿì ìÿí áóíà äà, áÿñèìäè.
(Áÿñèìäè øåiðèíäÿí) âÿ éàõóä:
— Êèìäèð àíà,
— Úîøãóí äÿíèç
— Âàðìû îíäàí ÿçèç!
— Î äÿíèç êè,
Áàëûüûí ñàùèëÿ àòìàç
Ýÿìèñèí ãàíà áîéàòìàç…
òàìàì áàøãà øåið.
Íÿ ýöíÿø äå, íÿ Àé äå,
Àíà, ìÿíÿ ëàéëàé äå,
Øèðèí éóõó òàïûì ìÿí.
Ùÿð àí, ùÿð ýöí, ùÿð àé äå
Àíà, ìÿíÿ ëàéëàé äå.
Íÿíÿëÿð ùàããûíäà Âöãàð ßùìÿäèí øåiðëÿðè äèããÿòäÿí
éàéûíà áèëìÿç.
Àíàëàðûí àíàñûäûð íÿíÿëÿð,
ßí áþéöê äþâëÿòäè, âàðäû íÿâÿëÿð,
Íÿíÿëÿð ùàìûéà äóàëàð åäÿð,
Àíàëàðûí àíàñûäûð íÿíÿëÿð…
Éóõàðûäà ãåéä åòäèéèìiz êèìè, Âöãàð ìöÿëëèì ùÿì äÿ
ñåâèëÿí ãàðäàø, ýþçÿë àèëÿ áàø÷ûñûäûð.
Ãàðäàøëàðà äàéàãäûð,
Õÿñòÿëÿíñÿí îéàãäûð,
Áàúûëàð áó ñàéàãäûð
Áàcûëàð àé áàcûëàð,
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Vÿ éàõóä. Øàèð ãàðäàøëàðà àèä éàçûð:
Áÿä ýöíöíÿ î àüëàð,
Àðõàìäà íÿùÿný äàü âàð,
Ýÿëèí áåëèíè áàüëàð,
Íàìóñ, ãåéðÿòäè ãàðäàø.
Âöãàð ßùìÿä àèëÿñèíè ÷îõ ñåâèð. Î äèíÿ áàüëû àäàìäû, èñëàì÷ûëûüû ãîðóéàí àäàìäû. Ùÿòtà ñåâèìëè þâëàäëàðûíà äèíè
õàäèìëÿðèíin àäëàðûíû ãîéóá.
Ýÿíc àíàäûð Ùöñåéíèìèí àíàñû,
Îíóí äà âàð èêè ýþçÿë áàëàñû,
Î îëñà äà áó ãÿëáèìèí ñîíàñû,
Àëìàñûíà, Ùöñåéíèìÿ àíàäûð.
Øàèðèí ÿí ÷îõ ñåâäèéèì øåiðëÿðèíäÿí áèðè äÿ þç þìöð-ýöí
éîëäàøûíà éàçäûüû øåiðèäèð.
Ìÿíèì êÿäÿðèìÿ îëìàñàí øÿðèê,
Íÿ ñÿí, íÿ äÿ ìÿí ùÿñÿä áèëìèøèê,
Áèðýÿ àüëàìûøûã, áèðýÿ ýöëìöøöê,
ßí øèðèí áèð éóõóì, ðþéàìñàí ìÿíèì.
Ãÿëÿìÿ ñþâã åòäèí Âöãàð ßùìÿäè,
Íÿ åòñÿì, áîðcóìäóð, éîõäóð çÿùìÿòè,
Àëëàùûì âåðèáäè áó ìÿùÿááÿòè,
Äöíéà ýþçÿëèñÿí, äöíéàìñàí ìÿíèì.
Èñòÿðäèì Âöãàð ßùìÿäèí ìóñèãè ñàùÿñèíäÿêè õèäìÿòëÿðèíÿ
äÿ áèð àç éåð âåðÿê.
ßââÿëà îíó äåéèì êè, Âöãàð ßùìÿä mèëëè móñèãèìèçè ÷îõ
ñåâèð, îíóí òÿáëèüèíäÿí çþâã àëûð. Îíóí áó ìþâçóäà ÷îõëó
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ñåâèëÿí íÿüìÿëÿðè âàðäûð. Äöíéà øþùðÿòëè ñÿíÿò÷èìèç Çåéíÿá
Õàíëàðîâàäàí òóòìóø òà áó ýöí êþâðÿê àääûìëàðûíû àòàí ñÿíÿò÷èëÿðÿäÿê ùàìû îíóí øåðèééàòûíà ìöðàúèÿò åòìèøäèð.
Âöãàð ßùìÿä ìèëëè ìóñèãèíè òÿê ñåâìèð, îíó ÿìÿëëÿðèíäÿ
ðåàë ýþñòÿðèð. âàõòèëÿ ÷àëûøäûüû Äþâëÿò òåëåâèçèéàñûíäà èøëÿäèéè
ðåäàêñèéàäà ÿí ÷îõ òÿáëèü åòäèéè ìóñèãè æàíðûäà ìÿùç ìèëëè
îõóéàíëàð âÿ ìèëëè ìóñèãè îëìóøäóð.
Ñåâèëÿí øàèðèìèç ùÿì äÿ ýþçÿë àëèìäèð. Î ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîðäóð. Ìÿí èíàíûðàì Âöãàð ßùìÿä ìÿêòÿáèíè êå÷ìèø ùÿð áèð ýÿíú ýþçÿë òÿùñèë àëìàãëà éàíàøû, êàìèë
áèð èíñàí êèìè ôîðìàëàøàúàãäûð.
ßçèç ãàðäàøûì Âöãàð ßùìÿä! Ñèç õîøáÿõò èíñàíñûíûç.
Ùàìû Ñèçè ñåâèð, ùþðìÿò åäèð, ìÿùÿááÿòèíi ýþñòÿðèð. Ñèçÿ ñîíñóç ìÿùÿááÿòè îëàí, ùþðìÿòè îëàí áèð èíñàí êèìè Ñèçÿ àðçóëàðûìäà òöêÿíìÿçäèð. Éóõàðûäà ãåéä åòäèéèì êèìè Ñèç òÿìÿííàñûç èíñàíñûíûç.
Àëëàùûìäàí Ñèçÿ ìþùêÿì úàíñàüëûüû, òöêÿíìÿç åíåðjè,
ñàüëàì ìöùèò ÿòðàôûíäà îëìàüûíûçû àðçóëàéûðàì.
__________
Шамил Вялийев
Профессор
Тоrпаг севдалы дост
Миниллярдир ки, заман дяйишир, дцнйа дцзяни мцкяммялляшир, бизи ящатя едян мцщит йениляшир. Лакин заманын ичиндя,
узаг вя йахын тарихдя еля дяйярляр вар ки, онлар дяйишмир вя
дяйишмяся йахшыдыр. Бунлар инсанын йашамаг щаггы, азадлыг
вя ядалят арзусу, достлуг, бирлик, бярабярлик… дуйьуларыдыр.
Гиймятли олан ися ондан ибарятдир ки, бу вя бянзяри олан
дуйьулар фярди щяйат факты кими йох, иътимаи дяйяр, юрняк сявиййясиня йцксялир. Азярбайъан шяхсиййятляринин щяйатындан
чохсайлы мисаллар эятирмяк олар ки, фикримизи тясдигляйяк. Тялябялик илляримин йахын досту, узун иллярин сынаьындан чыхан
вя йаддашымда «бюйцк дост, гардаш» образы иля юзял бир йер
тутан Вцгар Ящмядля баьлы бу йазымда щямин фикирляри юня
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чякмяйимин бир сябяби вар. Ону таныдыьым илк эцндян азаъыг
беля дяйишмяди, садиглийи, тявазюкарлыьы, досту бюйцк эюрмяк
бясиряти, цзц ишыьа эетмяк щясряти, анайа, аиляйя, ъямиййят вя
вятяниня мящяббяти, истедады вя йарадыъылыьа тяшнялийи иля
мяндя мараг доьурду…
Вцгар Ящмядин йарадыъылыг ахтарышларынын яввялиндя елминязяри тядгигатлар дайаныр. Филолоэийа елмляри доктору олан
вя ядяби-нязяри монографийаларында, мягаля вя тезисляриндя
тарих вя мцасирлик мейарларыны ирс-варислик ялагяляри контекстиндя горуйан тядгигатчы нязяри вя тятбиги ядябиййатшцнаслыг сащясиндя чалышыб. Онун «Айинейи-миллят» (Гафур Ряшад
Мирзязадя) кими дяйярли бир ясяри транслитераситйа едяряк
охуъулара чатдырмасы, ХЫХ ясрин сону вя ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъан-рус ушаг ядябиййаты ялагяляриня даир диссертасийа йазмасы, Сейид Ъяфяр Пишявяринин щяйаты вя фяалиййятиня даир фундаментал тядгигат ишини ортайа гоймасы вя
она даир санбаллы монографийа няшр етдирмяси дейилянляря
парлаг сцбутдур.
Вцгар Ящмяд кимдир?- суалына чохсайлы достлары, имзасыны таныйанлар бирмяналы, айдын ъаваб веря биляр. «О танынымыш ядябиййатшцнас-алим, публисист, мцяллим, няьмякар шаир,
филолог-тянгидчидир» дейяъякляр. Амма мяним цчцн онун
эюрцнян вя эюрцнмяйян ъящятляри щямишя мараг доьуруб.
Она эюря ки, Вцгар Ящмяд юзцндян чох достларынын гайьысы
иля йашайыб, онларын иътимаи щяйаты вя йарадыъылыг уьурларыны
шяхси уьуру кими гиймятляндириб.
Вцгар Ящмядин кимлийиндяки бир хцсусиййят дя мяним
цчцн гиймятлидир. О бцтцн ъиддилийи, рясмиййяти иля бирэя ъанында йумора, садялийя мейли, ачыг-айдын данышмаг янянясини йашадыр. Садя халг дилиндя вя тяфяккцрцндя юзцнц эюстярян кейфиййят мягамларына диггят йетирмяйи вя ондан файдаланмаьы ваъиб билир. Щяля тялябялик илляриндя мцшащидя етмишдим ки, о севдийи вя севмядийи достларыны мящарятля тяглид
едир, онлары садя вя анлашыглы халг кяламлары иля характеризя
едир. Вцгарын достаня тяглидляриндян бир кимся беля инъимир,
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яксиня диэярляри дя онун тянгидиня туш эялмякдян иранлылар
демишкян «хошщал» олурдулар. Вцгар Ящмядин садя, ачыгайдын дилдя данышмаг истедады онун фитрятиндя, тябиятиндядир.
Фикрими изащ етмяк цчцн достлуг тарихимизин бир сящифясиня
ишыг салмаг истярдим. Филолоэийа факцлтясинин яксяр тялябяляри
кими Вцгар да илк эянълик илляриндян шеир йазыб. Буну эащ
эизли, эащ да ашкар ифадя едян достарымыздан фяргли олараг
мян о иллярдя даща чох фялсяфяйя, мцъяррядлийя, дярк олунмазлара «сирр ичиндя сирря» (Камал Абдулла) мейл едир,
«юзцндя шейляр»ин мцряккяблийиня мараг эюстярир, фарс-яряб
тяркибли изафят бирляшмяляриня алудяличилик янянясинин тясири иля
классикайа цстцнлцк верирдим. Арадан илляр кечди. Эцнлярин
бириндя Вцгар индики «Азярбайъан» няшриййатында эюрцшцмцз заманы мяня йениъя чапдан чыхмыш «Аьсачлы палма»
адлы шеирляр китабчасыны верди. Еля орадаъа эянъ тянгидчилярин
фяал нцмайяндяси кими чай сцфряси архасында, дост мяълисиндя анидян Вцгара бюйцк гардашлыг мяслящятляри вермяйя
башладым. Фикирлярими сонадяк динляйян Вцгар Ящмяд мяним ядябиййатшцнас-алим кими йцксякдя олдуьуму вурьулайандан сонра юз мювгейини беля мцдафия етди ки, артыг заман дяйишир, ядяби просеседя йени тенденсийалар тязащцр
едир, лакин халгла онун юз дилиндя данышмаг тялябиня щяр кясин ямял етмяли олдуьуну щяр заман билмялидир. Вя бир дя
яксяриййяти мащны мятнляри олан китабчайа классик шеирин поетик нормалары иля йанашмаг дцзэцн дейил. Ня эизлядим достумун фикирляри иля разылашдым. Онун шаир вя публисист кими
камиллийи щаггында диэяр достларыма дяйярли тяшбещляр сюйлядим. Бу кичик епизоду хатырламагла бир даща ону вурьуламаг истйирям. Вцгар Ящмяд мювгейи айдын олан йарадыъы
шяхсиййят, садялилийи иля сечилян вятяндаш кими щям дя калоритли
инсандыр. О щям дя мцасирлик щиссини итирмяйян, йенилийя, ахтарыша баьлы алим, шаир, публисисдир. Ян ваъиб оланы ися одур
ки, достларыны да беля эюрмяк истяйир, онларын иътимаи-мядяни
щяйатда фяал олмаьына тялябкарлыгла йанашыр.
Вцгар Ящмяд чохларындан фяргли олараг тянгидя дюзцм350
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лцдцр. Щятта бу тянгид щагсыз олса да. Азярбайъан ядяби
мцщитиндя вя иътимаи фикриндя габагда эедяни, фяалы мядщ
етмяк, эеридя галаны йыхыб сцрцмяк яняняси иля йанашы бир дя
«эюзц эютцрмямяк» яняняси вар вя бу менталлыьа баьлы щягигятдир. Ядяби просесдя, хцсусян дя няьмякар-шаирлик йарышында да буну айдын эюрмяк мцмкцндцр. Гязадан, йахуд
да талейин танры пайындан асылы олараг Вцгар Ящмяд бу йарышда биринъиляр сырасында юз йери олан, популйарлыьы иля сечилянлярдир.
Вцгарын шеир, сюз, няьмя алыминдя лирик-психоложи рянэарянэлик, садя инсанларын севмяк – севилмяк дуйьулары, айрылыг,
кядяр, щясрят нотлары иля йанашы мяни илэиляндирян ики мягам
вар; анайа ещтирам, торпаьа севэи. Бу сырада онун «Анам
мяним» вя «Абшеронум» шеирляри иля бунлара бястялянян
мащныларыны хатырламаг кифайятдир ки, шаирин гялб дцнйасы йахындан таныш оласан. Щеч шцбщя етмирям ки, сянят севдасы иля
йашайан щяр бир кяс арзулайар ки, онун да беля шеири вя она
бястялянян мащнысы олсун. «Абшеронум» шеирини щям дя она
эюря хатырладым ки, бурада конкрет бир яразинин, мяканын
«бакылы-бакинетс» дцшцнъяси йох, бцтювлцкдя вятян вя торпаг
севдасы вар. Вцгар Ящмяди ССРИ дюврцндян вя bu dövlətin
сцгуту иля баьлы йаранан хаос илляриндян йахшы таныдыьыmа,
Vüqar Əhmədin щямишя йурддаш вя сойдашларына миллят вя
вятян мигйасында гиймят вердийиня, кимлийиндя Ъянуби
Азярбайъан, Гярби Азярбайъан, Дярбянд, Борчалы аьрысы
йашатдыьына эюря беля дейирям.
Дцшцняндя ки, Вцгарын адыны чякдийим мащны вя шеирляри
кими йцзлярля ясяри вар, онда достумун йарадыъылыг мянзяряси щаггында айдын тясяввцр йаратмаг олар. Вя дцшцняндя ки,
Вцгар Ящмяд щяля тязяъя яллини ашырыб йцзя доьру йол башлайыб, онда «алим, шаир, публисист кими эюряъяйи ишлярин, веряъяйи иътимаи бящрянин, юмцр-эцн щесабатынын зянэинлийи щяля гаршыдадыр»- дейя билярик.
__________
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Elman Quliyev
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
“Türk araşdırmaları” elmi-tədqiqat mərkəzinin müdiri,
filologiya elmləri doktoru, professor,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü
Zəhmətin bəxş etdiyi şöhrət
50 illik yubileyi ilə bağlı görkəmli ədəbiyyatşünas, istedadlı
şair və publisist, gözəl pedaqoq və musiqişünas Vüqar
Əhmədin şəxsiyyəti, elmi və bədii yaradıcılığı haqqında bir
dost kimi söz demək mənim üçün nə qədər asan olsa da, etiraf
etməliyəm ki, müəyyən çərçivədə bir o qədər də çətindir.
Çünki prof. Vüqar Əhmədin yaradıcılıq spektri o qədər geniş
və çoxşaxəlidir ki, onu xarakterizə etmək üçün təkcə ədəbiyyatşünas olmaq azdır, mənə elə gəlir ki, digər sahələri də
bilmək gərəkdir. Sirr deyil ki, dostum Vüqar Əhməd bəzi həmkarlarından fərqli olaraq sözün həqiqi mənasında Azərbaycan
cəmiyyətində geniş tanınan, sevilən və hörmət bəslənilən
insandır. O, alim kimi də nüfuz qazanıb, nəğməkar şair kimi də
qəlblərə yol tapıb, pedaqoq kimi də tələbələrin sevimlisinə çevrilib, musiqişünas kimi də özünü təsdiqləyib və s. Hesab
edirəm ki, çoxsahəli yaradıcılıq istiqamətlərində peşəkarlıq
nümayiş etdirməyin kökündə iki vacib şərt dayanır: İSTEDAD
və ZƏHMƏT. Əgər bunlar olmasa yaradıcı insan məqsədinə
çata bilməz. Vüqar Əhmədin xoşbəxtliyi və uğurlarının səbəbi
ondadır ki, ona allah tərəfindən istedad bəxş edilmişdir. Nəzərə
alsaq ki, Vüqar Əhməd istedadı zəhmətdən güc alır, bu zaman
onun uğurlarının səbəbi bizim üçün tam açıqlanar...
Bir ədəbiyyatşünas kimi prof. Vüqar Əhmədin elmimiz
qarşısında xidmətləri olduqca böyük və əhəmiyyətlidir. Onun
ədəbiyyatşünaslıq fəaliyyətinin istiqamətlərini ümumi olaraq
aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmaq olar: Klassik və müasir
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (o cümlədən Cənubi Azərbaycan
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ədəbiyyatı), Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı, Azərbaycan-rus ədəbi
əlaqələri və ədəbiyyat nəzəriyyəsi istiqaməti. Göründüyü kimi
dövrləşmə və problematika baxımından genişliyi ilə fərqlənən
ədəbiyyatşünaslıq fəaliyyəti ilə prof. Vüqar Əhməd bu elmi
sahələrin inkişafında əhəmiyyətli rol oynamış və orijinal
fikirlər söyləyə bilmişdir. Heç şübhəsiz o, bir tərəfdən XX
əsrin əvvəlləri rus-Azərbaycan ədəbi əlaqələrinin tarixinə nəzər
salır, bu kontekstdə uşaq ədəbiyyatı problemlərinə aydınlıq
gətirir, digər tərəfdən Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının tarixitipoloji inkişafının ümumi mənzərəsi haqqında geniş təsəvvür
yaradır, başqa bir tərəfdən isə S.C.Pişəvərinin həyat və
yaradıcılığı əsasında Cənubi Azərbaycan ədəbi-ictimai, ədəbibədii və ədəbi-tənqidinin mahiyyəti ilə əlaqədar nəzəri-estetik
mühakimələrini ortaya qoya bilir və s. Onun “M.C.Pişvəri:
həyatı, mühiti və yaradıcılığı” adlı monoqrafiyası (1998)
Cənubi Azərbaycanda gedən milli azadlıq və milli demokratik
hərakatın ictimai-siyasi zəmində inkişaf prosesi ilə yanaşı, həm
də milli demokratik mətbuatın və ədəbiyyatın inkişaf problemləri haqqında müfəssəl tədqiqat əsəri hesab edilə bilər.
Prof.V.Əhmədin bədii və elmi yaradıcılığı olduqca zəngindir.
Onlarla sanbalı monoqrafiya, dərslik, dərs vəsaiti, yüzlərlə
məqalə, tezis, müsahibə, çoxsaylı bədii əsər müəllifi kimi
tanınan Vüqar Əhməd bir alim, bir şair, bir vətəndaş olaraq
nəyi yazıbsa ürəkdən yazıb, bütün yazdıqlarına şəxsi məsuliyyət möhürünü vura bilib. Bu səbəbdəndir ki, prof. Vüqar
Əhmədin həm elmi, həm də bədii yaradıcılığı Azərbaycan
sərhədlərini aşaraq əcnəbi ölkələrdə də maraq doğurmuş, çap
olunmuşdur. Əsərlərinin İran, Türkiyə, Yunanıstan, Almaniya,
Rusiya və s. ölkələrdə çapı fikirlərimizi təsdiqləməyə kifayət
edər. Şəxsən mən iki ölkədə - Türkiyə və İranda dostumun
yaradıcılığına olan rəğbətin və məhəbbətin (həm də ehtiyacın)
şahidi olmuş və bundan qürur duymuşam. Əslində mən prof.
V.Əhmədin yubileyi ilə əlaqədar təqdim etdiyim bu yazıda
yuxarıda qeyd etdiyim kimi onun olduqca böyük elmi və bədii
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yaradıcılığı haqqında təhlil aparmaq fikrindən uzağam. Çünki
yubiley yazısının öz prinsipləri var. Amma nə edəsən ki,
prof.V.Əhməddən söz düşəndə onun alim və şairliyi ön sırada
dayanır və adamı istər-istəməz münasibətə cəlb edir. Bu da
onun bir müəllif xoşbəxtliyidir. Amma Vüqar Əhmədin başqa
bir keyfiyyəti (xoşbəxtliyi deyilsə daha yaxşı ifadə olar) heç
kimdə şübhə doğura bilməz: Gözəl dost, təmənnasız dost, pis
günün dostu, etibarlı dost...
Çünki o kim ilə dostdursa onun cibinə, vəzifəsinə və s. görə
dostluq etmir. Onun dostluğu əqidəyə, mənəviyyata söykənir.
Oxuyanlara məlum olsun ki, mən yuxarıda onun haqqında
gözəl dost, təmənnasız dost, pis günün dostu və s. ifadələrini
elə-belə söz xatirinə işlətməmişəm. 2005- ci ilin yanvar ayında
taleyin ağır qisməti – böyük qardaşım Arazın vaxtsız vəfatı ilə
üzləşəndə V.Əhməd mənə daha çox mənəvi dayaq oldu. Qardaşımın şərəfinə şeir yazdı, mahnı bəstələtdirdi, həmin mahnını
gözəl müğənni, minnətdar olduğum Tacir Şahmalıoğlunun
ifasında Teleteatrda lentə yazdırdı və dəfələrlə televiziya ekranlarda yayımlatdı. Mən burada mahnının bəstəkarı V.Əhmədin
qardaşı Möhsün Əhmədin adını da minətdarlıqla qeyd etmək
istəyirəm. Amma bu deyilənlərə onu da əlavə etmək istəyirəm
ki, Vüqar Əhməd bunları təmənnasız etdi, dost borcu kimi
dəyərləndirdi. Təşəkkürlərimi belə lazımsız hesab etdi.
Məni dostum Vüqarla bağlayan mənəvi tellər olduqca
möhkəmdir. Bir detalı da burada oxuculara çatdırmağı lazım
bilirəm. Vüqar Əhmədin ana sevgisi insanlıq üçün nümunə ola
bilər. O, rəhmətlik anasının sağlığında da ana şərəfini uca tutdu, onun vəfatından sonra da... Görünür elə bu səbəbdən də
mən öz rəhmətlik anamın bir vəsiyyətini məhz Vüqar Əhmədin
iştirakı ilə həyata keçirməyi vacib bildim. Rəhmətlik anamın
oğluma bir hədiyyəsi var idi. Əhd etmişdi ki, onu məhz
oğlumun toyunda ona təqdim etsin. Lakin əcəl bu əhdi anamın
ürəyində qoydu... Mən anamın həmin hədiyyəsini sonralar
oğlumun toyunda hansısa hissin hökmü ilə mahnı, şeir və
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əməllərində insanların qəlbində ana məhəbbətinə abidə ucaldan
gözəl dostum Vüqarla təqdim etməyə qərar verdim və elə o
şəkildə də icra etdim.
Bu gün prof. Vüqar Əhməd ömrünün ən gözəl çağlarını
yaşayır. 50 yaşda görkəmli ədəbiyyatşünas alim olmaq,
istedadlı şair kimi tanınmaq, musiqi dünyasının ənginliklərinə
baş vurmaq hər kəsə nəsib olmur. Elə bu yerdə dostumun gözəl
ailə başçısı, gözəl ata, mehriban qohum, canyandıran qardaş
olmasını qeyd etməsəm insafsız olaram.
Əziz qardaşım! Sənin haqqında fikirlərimi yazmağa mənim
ürəyimdə bir dünya söz var. Güman edirəm ki, bu kiçik
“Vüqarnamə”də bəzi mətləblərə toxuna bildim. Mən sənin 50
illik yaşını ürəkdən təbrik edir, sənə can sağlığı arzulayıram.
Səni kökü dərin, budaqları göyə doğru şaxələnən, dibi kölgəli
nəhəng palıd ağacına bənzədirəm. Bu kölgədə başqaları çox
sərinlənir, nəinki sən özün...
Arzu edirəm ki, bu kölgənin yaratdığı sərinlikdə bundan sonra hər 10 ildən bir beş dəfə də yubileyinə gəlmiş qonaqlarını
qəbul edəsən, onların ürək sözlərini dinləyəsən...
__________
Vamiq Məmmədəliyev
Əməkdar artist, dosent, tarzən
Dostum Vüqar Əhməd haqqında bir neçə kəlmə
80-cı illərin sonunda o vaxtkı Azərbaycan Dövlət Televiziya
və Radio Komitəsi ilə sənət mübadiləm başlayarkən tanışlarımın siyahısına bir çox adamlar daxil olurdu. Radio üçün bir
çox muğamlarımızı ara-sıra lentə yazırdıq, televiziyanın
“Muğam axşamı” konserti üçün bir neçə tamam-dəstgah
hazırlayırdıq, haqqımda radio-oçerklər yazılırdı və s. Ta 1991ci ilə kimi bu komitə ilə əlaqələrim daha da möhkəmlənirdi.
Möhkəmlənirdi deyərkən – bir neçə sənət adamı ilə dostluq
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münasibətlərim başlamışdı. 1987-ci ildə dostlarımın sırasına bu
qəbildən bəlkə də birinci olaraq Vüqar Əhməd daxil oldu. Bizim ilk ünsiyyətlərimiz radionun musiqi redaksiyasından
başlanmışdı. Əslən Pirşağı kəndindən olan Vüqar Əhmədin
qonşu kəndli olduğumuzu az sonra biləndə bizim sıx getgəlimiz geniş vüsət almışdı. Yaz-yay aylarında o Pirşağıya
gələrkən mütləq yolu Kürdəxanıdan keçdiyi zaman hər dəfə
mənə baş çəkər, hal-əhval tutardı. 80-ci illərin axırlarında
günlərin birində onu atam Məmmədəli doktor ilə də tanış
elədim. Beləliklə də münasibətlərimiz ailə müstəvisinə keçdi.
Daha dəqiq desəm, 1987-ci ildən indiyə kimi sağlam dostluq
tariximiz var.
Vüqar Əhməd çox geniş əhatəyə malik olan bir insandır. O,
dövrünün tanınmış ziyalıları ilə təmasda olaraq onlardan
bəhrələnmiş və illərlə çalışqanlığı nəticəsində özü də bir ziyalı
kimi yetişmişdir. İxtisasca filoloq olmasına baxmayaraq tarixi,
coğrafiyanı bilməklə yanaşı musiqini də dərindən bilən, tədqiq
edən bir ziyalıdır Vüqar Əhməd. İncəsənət adamları içində onu
tanımayan adam olmaz, az tanıyan ola bilər. Çünki o, uzun illər
radionun musiqi verilişləri redaksiyasında, sonralar televiziyanın eyni redaksiyasında redaktor kimi zəngin bir fəaliyyət
dövrü yaşayıb. Bu illər ərzində mənim bir neçə sənətlə bağlı
radio verilişimi hazırlayıb. Ən ümdəsi mənim haqqımda iki
radio-oçerkin müəllifi və aparıcısı olub. Bunlarla paralel onun
biblioqrafiyası da zənginləşib. İlk dəfə “Şahnaz sədası” kitabı
Azərbaycan muğamsevərlərinə bir töhfə olsa da, sonralar xeyli
sayda məqalələri və tədqiqatları çap olunurdu. Atam
Məmmədəli Məmmədəliyevlə onun söhbəti yaxşı tuturdu.
Atam ensiklopedik biliklərini o vaxtlar gənc Vüqar Əhmədlə
sevə-sevə bölüşür, saatlarla muğamdan söhbət açır, Azərbaycan ziyalılarının bioqrafiyasından bəhs edərdi. Vüqar Əhmədin
dostlarının coğrafiyasının genişlənməyi onun həlim xasiyyət və
diqqətcil olmasından irəli gəlirdi. Özünün dediyinə görə
qardaşım Akademik Vasim Məmmədəliyev ilə ilk tanışlığının
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da maraqlı məqamları var. Çalışdığı qəzetin baş redaktorunun
təkidi ilə V.Məmmədəliyevlə görüşə yollanan Vüqar Əhməd,
bu görüşün sonuna kimi özünü təqdim etmədən suallar verib və
qeydlərini aparıb. Səbəb isə aydın idi. Din və ilahiyyat
haqqında söhbət edərkən tanınmış ziyalı ilə ünsiyyətin nə qədər
məsuliyyətli olduğunu dərk edir və daha dəqiq desək ehtiyat
edirdi. Lakin müsahibə uğurlu alınır. Vasim müəllim də razı
qalır. Sonda jurnalistin adını soruşarkən kimliyini müəyyən
edib onu qucaqlayır. Buradan Vüqar Əhmədin başqa bir keyfiyyəti üzə çıxır. O məsuliyyətli bir şəxsdir. Ümumiyyətlə, kimin məsuliyyəti varsa onunla dostluq eləmək yalnız xoş
xatirələrə çevrilər. Vüqar Əhmədi də belə insanlar siyahısına
mübaliğəsiz qatmaq olar. Onun kitab dilində özünəməxsus
təhkiyyələri, rəvan, açıq-aydın nəqli, yazı dili var. Həyatda da
elədir, münasibətlərdə də bu ahəngi saxlayır. Bəzən onu
nəğməkar-şair kimi də təqdim edirlər. Onun bir neçə şeirinə
mahnılar bəstələnib. Bu da Vüqarın digər bir bacarığının təcəssümüdür. Müşahidəsini, hisslərini nəzmə çəkib vərəqə
köçürməyi bacaran digər sənət adamlarından, qeyri peşə
sahiblərindən fərqli olaraq Vüqar Əhmədin şeirlərinin
özünəməxsusluğu onun müəllifinin Vüqar Əhməd olması ilə
səciyyələnir. Elə bir xatirə gecəsi, elə bir muğam gecəsi, yubiley mərasimi olmaz ki, Vüqar Əhməd orada olmasın. Bakının
mədəni-ictimai həyatında Vüqar Əhmədin öz yeri var, onun öz
şirinliyi var. Məzəli söhbətləri, maraqlı açıqlamaları bu gün də
onun çevrəsində olanlar üçün maraqla dinlənilir. Fizionomiyasına görə dolu, hündürboy adam olmasına baxmayaraq, bu
cüssənin içində qayğıkeş, nəzakətli, xoşxasiyyət adam siması
var. Mən 25 illik yoldaşlıq, dostluq münasibətlərində Vüqar
Əhməddən xeyli razı qalmışam. Onu 50 yaşı tamam olması
münasibətilə təbrik edirəm! Əminəm ki, Vüqar Əhməd bundan
sonra da maraqlı məqalələri, fundamental tədqiqatları ilə
xalqımızı sevindirəcək!
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НЯТИЪЯ
Вцгар Ящмядин йарадыъылыг йолунун айры-айры мягамларына етдийимиз екскурсийамыза ясасян дейя билярик ки, о, 50
иллик юмрцнцн 30 илини елми, ядяби-бядии фяалиййятля мяшьул
олан шаир, ядябиййатшцнас, йазычы, мусиги тядгигатчысы, педагог, журналист кими чох мящсулдар ишлямиш, елми вя бядии
йцкц бахымындан тутумлу, тутарлы фундаментал йцксяк бядиипоетик ясярляри иля ядябиййатымызы, хцсусиля поезийамызы, еляъя дя
ядябиййатшцнаслыьымызы даща да зянэинляшдирмишдир. Алим вя
шаирин щяр бир ясяри ядяби иътимаиййят вя охуъулар тяряфиндян
марагла, севиляряк гаршыланмыш, дюври мятбуатда, телеканалларда, радио дальаларында дяйярли ряйлярля мцсбят гиймятляндирилмишдир. Онун вя ядябиййатшцнаслыьымызын, нясримизин,
хцсусиля дя поезийамызын мязмун, идейа, жанр, дил-цслуб, мювзу вя поетика бахымындан зянэинляшмясиндя мцстясна ролу вя
ямяйи вар. Вцгар Ящмяд 50 иллик, лакин нечя юмря бяс едян
дяйярли щяйатыны шяряфля йашамышдыр. Онун ядяби-бядии алямдя
кечмиш юмцр вя йарадыъылыг йолунун юйрянилмяси, тядгиг
едилмясиндя нятиъяси мараглы фактлар цзя чыхарылды.
1. Вцгар Ящмядин щяйати вя ядяби фяалиййяти поезийамыз вя
ядябиййатшцнаслыьымызын инкишафы, ясасян Эцней Азярбайъанын
истиглал тарихи вя ядябиййатынын тядгиги иля сых баьлыдыр.
2. Вцгар Ящмяд редактор, педагог, журналист, мцщяррир
вя с. кими фяалиййятля кифайятляниб мящдудлашмамыш, гялямини бядии вя елми йарадыъылыг сащясиндя сынамышдыр. Мятбу шеирляри эюстярир ки, о эцълц поетик дуйума малик илщамла, тябии
эцъц иля, Аллащ верэиси иля поезийамызын язяли, ябяди мювзулары
– Вятян, Гарабаь, Ана вя Мящяббят мювзусунда чохсайлы
шеир вя поемалар йазмышдыр. Мювъуд ядяби фактлар тясдигляйир ки, шаир классиклярдян поетика бахымындан бящрялянмишдир.
3. Вцгар Ящмяд няср сащясиндя дя гялямини сынамышдыр.
Яввял сатирик, йумористик щекайялярля нясря эялян йазычы, даща сонрадан эениш щяъмли ики роман гялямя алмышдыр. Илк
романы автобиографик характерли «Гарабаь йухусу вя йухуда гялябя» ядяби иътимаиййят тяряфиндян ряьбятля гаршылан358
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мышдыр. Икинъи романы ися Эцней Азярбайъан вя Гарабаьын
тарихиндян данышан, ермяни дашнакларынын ич цзцнц ачыб эюстярян тарихи сяпэили «Гарадаьлылар» адлы трилоэийадыр. Щяр ики
ясяр тарихи-сянядлидир, мемуар вя хатиряляря сюйкянмякля
хцсуси ядяби-бядии ящямиййятя маликдир. Бу ясярляр тарихи
дюврляр, кечмишимиз вя бу эцнцмцз, айры-айры тарихи шяхсляр
барядя охуъулара зянэин информасийа чатдырыр. Мемуар жанрында ясярляр фондуна дахил олан «Гарабаь йухусу вя йахуд
йухуда гялябя» романы мцяллифинин бядии исиедадыны тясдиг
едян чох сиглятли фактдыр. Вцгар Ящмядин щяр ики романы,
цмумиййятля нясри чаьдаш ядябиййатымызын дяйярли нцмуняляриндян олуб, тяфяккцр-тяхяййцл параметрляри бахымындан
миллилик зямининдя йаранан гиймятли сянят ясярляридир.
4. Онун йарадыъылыьы щям ядябиййатшцнаслыг, ядябиййат
нязяриййяси, ядяби тянгид вя щям дя тарихшцнаслыг бахымындан ящямиййятли орижинал олан фикир вя идейаларла зянэиндир.
Вцгар Ящмяд халгымызын тарихинин гядимлийини, Азярбайъанчылыг, тцркчцлцк мювгейиндян миллятимизин улулуьуну
ядяби вя тарихи мянбяляр ясасында вя ялдя етдийи фактларла юз
тядгигатларында, елми ясярляриндя, монографийаларында, мягаляляриндя ятрафлы эюстярмишдир. Эюркямли ядиб истяр сюз сяняти, Эцней вя Гузей ядябиййаты барядя, ядяби шяхсиййятлярин
айры-айры ясярляри, истярся дя цмумян онларын йарадыъылыглары
щаггында елми-нязяри фикирляр иряли сцрмцшдцр.
5. Вцгар Ящмядин йарадыъылыьынын бу эцн бир щиссяси онун
поезийасыдыр. Хцсусиля дя няьмя йарадыъылыьы. Она йахын шеир
китабынын мцяллифи 500-дян чох сюз вя мусиги мцяллифидир.
6. Вцгар Ящмядин йарадыъылыьынын бир щиссяси онун публтсистик ясярляриндян ибарятдир. Онун публисистикасы жанр вя
форма етибариля зянэиндир. Публисист Вцгар Ящмяд щямчинин
баъарыглы тяшкилатчы вя мцщяррир, тележурналист, гязетчи кими дя
фяалиййят эюстярмишдир.
7. Вцгар Ящмяд щям дя муьамшцнас алим кими мусиги
иътимаиййятиня йахшы танышдыр. Онун телевизийа вя радиода
апарыъы, редактору вя ссенари мцяллифи олдуьу филм вя верилишляр тамашачы вя динляйиъинин ряьбятини газанмышдыр. Бу сащя359
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дя «Шащназ сядасы» китабы вя «Яфсаняви тарзян» монографийасы мусигишцнаслыьа дяйярли тющфялярдяндир.
Тядгигат эюстярди ки, Вцгар Ящмяд ХХ ясрин сону вя
ХХЫ ясрин яввялляриндя йарадыъы зийалымыз олараг, халгымызын
бизляря бяхш етдийи:
– мющкям ягидяли, щуманист тябиятли, мятин вя йорулмаз
ирадяли бир вятяндашдыр.
– юз бядии истедады иля охуъу мящяббяти газанан бир шаирдир.
– ядябиййат тарихимизи мемуар вя тарихи жанрла зянэинляшдирян Ъ.Мяммядгулузадя, Й.В. Чямянзяминли, М.С. Ордубади, А.Шаиг вя б. йарадыъылыьына даир мцхтялиф мцяллифляр
тяряфиндян тядгигатлар апарылыр, биз дя бу ядяби шяхсиййятин
елми вя ядяби фяалиййятини бцтюв, фундаментал сявиййядя
арашдырмаьы гаршымыза мягсяд гоймушуг. Биз инанырыг ки,
эяляъякдя В.Ящмядин йарадыъылыьы щаггында намизядлик вя
докторлуг диссертасийалары мцдафия олунаъаг, нечя-нечя монографийалар йазылаъаг.
Он ил бундан юнъя тядгигатчы Алим Нябиоьлу онун йарадыъылыьындан бящс едян «Вцгар Ящмядин сюз дцнйасы» адлы
китаб няшр етдирмишдир. Тядгигатчынын зящмятини илк аддым
кими гиймятляндирсяк дя нязяря чатдыраг ки, арашдырмада
пяракяндялик, нисбятян сятщилик, тяляскянлик диггяти ъялб едир.
Ясяр санки монографийадан даща чох ядяби щяйат вя йарадыъылыьы мялумат характерли тягдимат кими якс етдирян хроноложи, библиографик бир вясаитдир.
- Вцгар Ящмяд Ф. Кяримзадя, М. Сцлейманов кими сяняткарларын давамчысыдыр.
- тянгид вя ядябиййатшцнаслыг вя ушаг ядябиййатына даир
орижинал форма вя цслубда йазылмыш ясярин мцяллифидир.
- рянэарянэ жанр вя формада йазылмыш зянэин мювзулу,
йцксяк идейа-бядии мязмунлу ясярлярин мцяллифи, вятянпярвяр
бир публисистдир.
- дцнйа ядябиййаты вя мядяниййяти нцмунялярини тяблиь вя
тядгиг едян, халглар арасында ядяби ялагяляри йарадан ядябиййат тарихчисидир.
Бутцн бунлар чаьдаш дюврцмцздя Вцгар Ящмяд шях360
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сиййятинин мязмунуну тяшкил едир. Ондан эюркямли ядябиййатшцнас алим, севимли шаир, истедадлы насир, кясярли гялям
сащиби, публисист, щуманист вя вятянпярвяр журналист кими
бящс етмяйя, онун шяхсиййятини, щяйат вя фяалиййятини индики
вя эяляъяк нясилляря юрняк эюстярмяйя, тяърцбя вя мянбя кими тядгиг етмяйя ясас верир.
Мювъуд тядгигатлары Вцгар Ящмядин щяйат вя йарадыъылыг фяалиййятиня ясасланан мцяллифляр ясяриндя ашаьыдакы тяклифляри иряли сцрмякля юз арашдырыъы – вятяндаш мясулиййятлярини
йериня йетирмяйи юзляриня боръ билирляр.
– Биринъи синиф цчцн «Ана сюзц» вя рус мяктябляринин 9-ъу
синфи цчцн тяртиб олунмуш «Азярбайъан дили» дярсликляриндя
Вцгар Ящмяд йарадыъыьындан нцмуняляр тядрис олунур.
Йахшы оларды ки, мювъуд орта мяктяблярин ядябиййат програмлары вя дярсликляриндя «Мцстягиллик дюврц Азярбайъан
ядябиййаты» бюлмясиндя Вцгар Ящмяд барядя дя сющбят
ачылсын вя онун шеирляри тядрис програмына дахил едилсин,
«Вцгар Ящмяд» адлы айрыъа очерк йазылсын. Бунунла шаэирдляр Вцгар Ящмяд щаггында эениш мялумат алар, онун тимсалында вятяндаш-вятянпярвяр шяхсиййят кими тярбийя олунарлар. Али мяктяблярин педагожи факцлтяляриндя «Ушаг ядябиййаты» фянни цзря Вцгар Ящмядин ушаг шеирляри тядрис олунса, филолоэийа факцлтяляриндя шаир-ядябиййатшцнасын йарадыъылыьына айрыъа дяръ саатлары айрылса йахшы оларды.
Бу, индики вя эяляъяк нясиллярин цмуми дцнйаэюрцшцнцн,
бядии тяфяккцрцнцн, ядяби билийинин зянэинляшмяси бахымындан ящямиййятли оларды.
-Вцгар Ящмядин ясярляри йахшы оларды ки, хариъи дилляря
тяръцмя олунуб, дцнйа иътимаиййятиня вя охуъуларына чатдырылсын. Бу щадися ядябиййатымызын бейнялхалг алямдя даща
да шющрятлянмясиня хидмят эюстяряъякдир.
- Щяйаты вя ядяби фяалиййяти бцтювлцкля Азярбайъана баьлы
олан эюркямли ядяби шяхсиййятя щяср едилян фото-албомун
няшри Эцнейли, Гцзейли халгымыза ярмяьан оларды.
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töhfə “Azad Azərbaycan” qəzeti, 9 aprel 2003, №047
15) Rasim Nəbioğlu. Nəzəri-estetik fikrimiz və Vüqar Əhmədin,
“Ədəbiyyatşünaslıq” kitabı, AMEA Nizami adına Ədəbiyyat
İnstitutu. Azərbaycan Ədəbiyyatı nəzəriyyəsi elminin vəziyyəti
və vəzifələri (musavirənin materialları 27 may 2011) Bakı. 2012
128 s.
16) Bilal Həsənli Azərbaycan Uşaq Ədəbiyyatı (muhazirə mətnləri).
Bakı. Müəllim. 2008. 296 s.
17) Vüqar Əhməd. Azərbaycan Uşaq Ədəbiyyatı. Bakı Müəllim
2006,276 s.
18) Vüqar Əhməd. Elmi-filoloji qaynaqlar, ədəbi simalar haqqında
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düşüncələr. Bakı. Müəllim. 2010.334 s.
19) Vüqar Əhməd Yaxşı günlər öndədir. Bakı. Şur, 2008, 280 s.
20) Vüqar Əhməd. İlhamım gələndə. Bakı MBM. 2003, 160 s.
21) Vüqar Əhməd. Ağ saşlı palma. Şərq-Qərb 1995. 62 s.
22) Fərrux Həsənov. Vüqar Əhməd şeirlərinin dil və üslub
xüsusiyyətləri. “Azərbaycan müəllimi” 26 aprel. 2007.
23) Vüqar Əhməd. Anam mənim. Bakı. Araz. 2002. 24 s.
24) Vüqar Əhməd. Anam mənim yox daha. Bakı “Sənət dünyası”
qəzeti 29 fevral 2008, s 7.
25) Şahrza Ağayev, Vüqar Əhməd poeziyası. Bakı “Respublika
Press”, 10 aprel 2003, №1 s3.
26) Vüqar Əhməd. Mənim nəğmələrim. Bakı. Araz 2002. 464 s.
27) M. Novruzlu “Qarabağ yuxusu” Bakı “Ədəbiyyat qəzeti” 1 fevral
2013 s 8.
28) Vüqar Əhməd Şahnaz sədası. Bakı. “Şərq-Qərb”, 1994.128 s.
29) Vüqar Əhməd. Söz musiqi bir də mən... Bakı. MBM 2003,272 s.
30) Tariyel Əhmədov. Azərbaycan oğluyam. Bakı. Azərbaycan 2007
384 s.
31) Vüqar Əhməd. Əfsanəvi Tarzən. Bakı. Müəllim 2010, 186 s.
32) Müşiq Cabiroğlu. “Məhəbbətsiz necə ömr insanlar”. “Ədalət”
qəzeti. 17 may 2012. S 6.
33) Mirəşrəf Fətiyev. Şəhərin mənzil-kommunal təsərrüfatının
innovasiyalı inkişafı, (monoqrafiya). Tərcümə edəni, ön sözün
müəllifi və redaktoru: Vüqar Əhməd. Bakı, 2007, s 119.
34) Elşad Dağlı. “Təqdimat mərasimi keçirilmişdir”. “Respublika” qəzeti, 19 yanvar, 2013.
Ïðîôåññîð, øàèð-ÿäÿáèééàòøöíàñ Âöãàð
ßùìÿäèí ÿñÿðëÿðèíèí áèáëèîãðàôèéàñû
ÊÈÒÀÁËÀÐ
1. «Ãóðáàí». Áàêû. 1990, ñÿù 21.
2. Ã.Ð.Ìèðçÿçàäÿ. «Àéèíåéè-ìèëëÿò». Áàêû, 1992, «Ìààðèô».
3. Ðóñ óøàã ÿäÿáèééàòû âÿ Àçÿðáàéúàí. Áàêû, 1992, «Áèëèê». ñÿù
102.
4. «Ùÿð êÿñèí þç ñÿñè». Áàêû, 1993, «Àçÿðáàéúàí äöíéàñû». ñÿù
89.
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5. «Ñÿéàâóøóí ôàúèÿñè» (ìöøòÿðÿê). Áàêû, 1993, «Àçÿðáàéúàí
äöíéàñû». ñÿù 60.
6. «Øàùíàç ñÿäàñû». Áàêû, 1994, «Øÿðã-Ãÿðá». ñÿù 120.
7. «Àü ñà÷ëû ïàëìà». Áàêû, 1995. «Øÿðã-Ãÿðá». ñÿù 61.
8. «Àêòéîðóí äÿôíè». Áàêû. 1995, «Øÿðã-Ãÿðá». ñÿù 34.
9. «Ìèð Úÿôÿð Ïèøÿâÿðè». Áàêû, 1995, «Åëì». ñÿù 8.
10. «Ïèøÿâÿðè ïóáëèñèñòèêàñûíûí õöñóñèééÿòëÿðè». Áàêû, 1996. «Åëì».
ñÿù 10.
11. «Ìöáàðèçëÿðäÿ éàøàíìûø þìöð». Áàêû, 1996, «Åëì». ñÿù 13.
12. «Ïèøÿâÿðèíèí êëàññèê âÿ ÷àüäàø ÿäÿáè ÿñÿðëÿðÿ ìöíàñèáÿòè».
Áàêû, 1997, « «Åëì»». ñÿù 8.
13. «Ìèëëè àçàäëûã âÿ ìèëëè-äåìîêðàòèê ìÿòáóàò íàìèíÿ». Áàêû,
1997, «Åëì». ñÿù 9.
14. «Ïèøÿâÿðèíèí ÿäÿáè òÿíãèäè ôèêèðëÿðè». Áàêû, 1998, «Åëì». ñÿù
11.
15. «Ì.Ú. Ïèøÿâÿðè: ùÿéàòû, ìöùèòè âÿ éàðàäûúûëûüû». Áàêû, 1998,
«Ýþéòöðê». ñÿù 196.
16. «Из истории Азербайдъанско-русских литературных связей
XX века» (1905-1917). Áàêû, 1998, «Øÿðã-Ãÿðá».
17. «Ñÿñè ãóðàí ñÿäàñûäû» (ìöøòÿðÿê). Áàêû, 2002, «ÌÁÌ». ñÿù
92.
18. «Ìÿíèì íÿüìÿëÿðèì». Áàêû, 2002, «Àðàç». ñÿù 464.
19. «Àíàì ìÿíèì». Áàêû, 2002, «Åë-Àëëèàíúå». ñÿù 24.
20. «Пишевери: жизнь прожитая в борьбе». Áàêû, 2002, «ÅëÀëëèàíúå». ñÿù 230.
21. «Ñàô ñó». Áàêû, 2003, «Åë-Àëëèàíúå». ñÿù 174.
22. «Öðÿéèìäÿ îõóéóðàì» (ìöøòÿðÿê). Áàêû, «ÌÁÌ», 2003, 236
ñÿù.
23. «Èëùàìûì ýÿëÿíäÿ…». Áàêû, «Ìèí áèð ìàùíû», 2003, 160 ñÿù.
24. «Ñþç ìóñèãè áèð äÿ ìÿí». «Ìèí áèð ìàùíû», Áàêû, 2003. ñÿù
272.
25. «Íÿüìÿëè äöíéàì». Áàêû, «Àðàç», 2004, 144 ñÿù.
26. «Éàõøû ýöíëÿð þíäÿäèð». Áàêû, «Øóð», 2005, 280 ñÿù.
27. «Àçÿðáàéúàí óøàã ÿäÿáèééàòû». Áàêû, «Ìöÿëëèì», 2006, 276
ñÿù.
28. Àëè ìÿêòÿáëÿðèí ôèëîëîýèéà ôàêöëòÿëÿðèíèí áàêàëàâð ùàçûðëûüû
ö÷öí «ßäÿáèééàòøöíàñëûã» ôÿííèíèí ïðîãðàìû. Áàêû, «Ìöÿëëèì», 2007, 15 ñÿù.
29. Àëè ìÿêòÿáëÿðèí ôèëîëîýèéà ôàêöëòÿëÿðèíèí áàêàëàâð ùàçûðëûüû
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30.
31.
32.
33.
34.
35.

ö÷öí «ßäÿáèééàò íÿçÿðèééÿñè» ôÿííèíèí ïðîãðàìû. Áàêû,
«Ìöÿëëèì», 2007, 15 ñÿù.
«ßäÿáèééàòøöíàñëûã» Ôèëîëîýèéà ôàêöëòÿñèíèí òÿëÿáÿëÿðè ö÷öí
äÿðñëèê. Áàêû, «Ìöÿëëèì», 2008. ñÿù 149.
«ßôñàíÿâè òàðçÿí». Áàêû, «Ìöÿëëèì», 2010. 186 ñÿù.
«Åëìè ôèëîëîæè-ãàéíàãëàð, ÿäÿáè ñèìàëàð ùàããûíäà äöøöíúÿëÿð».
Áàêû, «Ìöÿëëèì», 2010, 334 ñÿù.
«Øåéõ Ìÿùÿììÿä Õèéàáàíè». (Ùÿéàòû, ìöùèòè âÿ ÿäÿáè ôÿàëèééÿòè). Ìîíîãðàôèéà. — Áàêû, «Ìöÿëëèì», 2010. 140 ñÿù.
«Ãàðàáàü éóõóñó âÿ éàõóä éóõóäà ãÿëÿáÿ», Áàêû, «ÌÁÌ»,
2012. 464 ñÿù.
«Ãàðàäàüëûëàð». Ðîìàí. «Òðèëîýèéà». «Àðàç» Áàêû, 2013.
ØÅÈÐËßÐ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Аллащым горусун сяни. «Эянълик» гязети, май 2000. 5 сящ.
Мцбаряк. «Мин бир мащны» гязети, №10, 07 октйабр 2002. 12
сящ.
Кирвяляр. «Мин бир мащны» гязети, №11, 14 октйабр 2002. 2
сящ.
Сянин тяк щеч кими севя билмядим. «Елм вя тящсил», №11 (75)
май 2002. 4 сящ.
Сяни хошбяхт едярям. «Шяргин сяси» гязети, №11 (75) май
2002. 4 сящ.
Сюз дцнйам вар. «Шяргин сяси» гязети, №11 (75) май 2002. 4
сящ.
Сянятдя камил, адында да Êàìèë. «Âàõò» гязети, èéóí 2002.
13 ñÿù.
Ãîíàüàì. «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 19-26 èéóë, 2002. 11 ñÿù.
Ñÿí éàíûìäà îëàíäà. «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 19-26 èéóë,
2002. 11 ñÿù.
Éàëàí äöíéà ñÿíÿ ãàëñûí. «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 19-26 èéóë,
2002. 11 ñÿù.
Äîñòëàðûì ýþðöøÿíäÿ. «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 19-26 èéóë,
2002. 11 ñÿù.
Ãûç ñåâÿíäÿ íåéëÿñèí. «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 19-26 èéóë,
2002. 11 ñÿù.
Áàéàòûëàð. «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 19-26 èéóë, 2002. 11 ñÿù.
Éàøûí ìöáàðÿê. «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 19-26 èéóë, 2002. 11
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ñÿù.
15. Àíàì ìÿíèì. «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 19-26 èéóë, 2002. 11
ñÿù.
16. Îíäà äóéäóì, îíäà àíäûì. «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 19-26
èéóë, 2002. 11 ñÿù.
17. Àúèçÿì. «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 28 äåêàáð 2002. 5 ñÿù.
18. Ìÿíè. «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 28 äåêàáð 2002. 5 ñÿù.
19. Ãîúàìàí. «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 28 äåêàáð 2002. 5 ñÿù.
20. Áèð îëàã. «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 28 äåêàáð 2002. 5 ñÿù.
21. Ìÿíÿì (äóåò). «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 28 äåêàáð 2002. 5
ñÿù.
22. Èñòÿäèì. «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 28 äåêàáð 2002. 5 ñÿù.
23. Íåéëÿéèì. «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 23 éàíâàð 2003. 15 ñÿù.
24. Øÿí ýÿëÿð. «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 23 éàíâàð 2003. 15 ñÿù.
25. Öðÿéèì. «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 23 éàíâàð 2003. 15 ñÿù.
26. Õÿñòÿ. «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, ¹1 (20), 14 éàíâàð 2003. 14 ñÿù.
27. Åøã áàüûíäà. «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 14 éàíâàð 2003. 2 ñÿù.
28. Ùàðà ýåäèì. «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 23 éàíâàð 2003. 15 ñÿù.
29. Ðóùëàð. «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 15 ôåâðàë 2003. 10 ñÿù.
30. Íèôðÿò. «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 15 ôåâðàë 2003. 10 ñÿù.
31. Éàëâàðûì. «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 15 ôåâðàë 2003. 10 ñÿù.
32. Äÿðäëÿðèìÿ éàíàíûì. «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 15 ôåâðàë 2003.
10 ñÿù.
33. Âöãàðëû ðÿùáÿðèì. «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 9 ìàé 2003. 3
ñÿù.
34. Ìèí àëãûø. «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 30 ìàé 2003. 15 ñÿù.
35. Âàëëàù. «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 30 ìàé 2003. 15 ñÿù.
36. Úàíûì ñàü îëñóí. «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 30 ìàé 2003. 15
ñÿù.
37. Ìÿíÿì ìÿí. «Ùÿôòÿ è÷è» ãÿçåòè, 7-9 èéóí 2003. 6 ñÿù.
38. Ùÿãèãÿò. «Ùÿôòÿ è÷è» ãÿçåòè, 7-9 èéóí 2003. 6 ñÿù.
39. Äÿðäëÿðèìÿ éàíàíûì. «Ùÿôòÿ è÷è» ãÿçåòè, 7-9 èéóí 2003. 6
ñÿù.
40. Àøèãÿì ýþçÿëëÿðÿ. «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 29 àâãóñò 2003. 9
ñÿù.
41. Ùÿð êÿñèí þç áàõûøû. «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 29 àâãóñò 2003.
9 ñÿù.
42. Ìÿí äöíéàéàì. «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 29 àâãóñò 2003. 9
ñÿù.
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43. Èôòàð. «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 15 íîéàáð 2003. 10 ñÿù.
44. Áèð êÿñÿì. «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 17 éàíâàð 2004. 10 ñÿù.
45. Àðçóëàðûí àðçóñóíóí àðçóñó. «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 17 éàíâàð 2004. 10 ñÿù.
46. Àé óñòàä. «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 21 ôåâðàë 2004. 2 ñÿù.
47. Áèëýÿù. «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 21 ôåâðàë 2004. 2 ñÿù.
48. Òÿáðèê åäèðèê. «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 01 àïðåë 2004. 12 ñÿù.
49. Òàëåéèìëÿ áàðûøäûì. «Ìèí áèð ìàùíû» гязети, 6 ìàðò 2004. 7
ñÿù.
50. Øöêöð êè, þëäöðìÿéèðñÿí. «Ìèí áèð ìàùíû» гязети, 6 ìàðò
2004. 7 ñÿù.
51. Vüqar Əhməd. Bilgəh şeiri. “Bilgəh”.Bakı-2004 səh 313
52. Àíà, ìÿíÿ ëàéëàé äå. «Ìèí áèð ìàùíû» гязети, 6 ìàðò 2004. 7
ñÿù.
53. Ìöáàðÿê. «Õàëãûí åë÷èñè» æóðíàëû, 23 íîéàáð 2007. 49 ñÿù.
54. “Vətənim” şeiri, “Ana sözü-1”. “Ümumtəhsil məktəbləri üçün
dərs vəsaiti. Bakı-Çaşıoğlu-2007 səh 11
55. Àíàì ìÿíèì éîõ äàùà. «Ñÿíÿò äöíéàñû» гязети, 29 ôåâðàë
2008-úè èë 1 ñÿù.
56. “Ürək Dost istəyər”“Xalqın müəllimi”. Lətif Hüseynzadə.
Prof.Vüqar Əhməd. (Lətif müəllimə ithaf). səh 95-96
ÙÀÃÃÛÍÄÀ
Àüàñÿôà. «Àéèíåéè-ìèëëÿò» «ßäÿáèééàò» гязети, 5 ôåâðàë 1993.
Áîð÷àëûëàðà ùÿäèééÿ, «Ñÿùÿð» ãÿçåòè, 19.03.1993
Èñìàéûë Àëûøîüëó. «Ùÿð êÿñèí þç ñÿñè» — «Èêè ñàùèë» гязети, 5
ìàé, 1993.
4. Áîð÷àëû éàøàéûð… «Íîâðóç» гязети, 7 ìàé 1993.
5. «Øÿìñ» Áîð÷àëûäà «Ñÿùÿð» ãÿçåòè, 8 èéóí 1993
6. Á. Õÿëèëîâ. Ðóñ óøàã ÿäÿáèééàòû âÿ Àçÿðáàéúàí — «Éåíè
äöíéà» гязети, 1 äåêàáð 1993.
7. Òÿáðèê, «Ñÿùÿð» ãÿçåòè, 15.10.1994
8. Òÿáðèê. Äàùè Ôöçóëèéÿ åùòèðàìëà, «Ñÿùÿð» ãÿçåòè, 14.12.1994
9. Ìöêàôàòëàð òÿãäèì åäèëìèøäèð. «À÷ûã ñþç» гязети, ¹ 42,
23.12.1994.
10. Ñþçëÿðè Âöãàð ßùìÿäèíäèð. «Åêðàí åôèð» гязети, 7 ñåíòéàáð
1997. ñÿù 4.
11. Âöãàð ßùìÿä. Èøëÿðèì äöç ýÿòèðìÿéÿíäÿ Àëëàùà äóà åäèðÿì —

1.
2.
3.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

«Áàêû ïîñò» гязети, ôåâðàë 1998. 2 ñÿù.
Ñÿíÿòêàðëàðûìûç Âöãàð ßùìÿä ùàããûíäà «Áàêû ïîñò» гязети,
ôåâðàë 1998. 3 âÿ 5-6 ñÿù.
Âöãàð ßùìÿä Èðàí ìÿòáóàòûíäà «Áàêû ïîñò» гязети, ôåâðàë
1998. 7 ñÿù.
ßí ÷îõ àäàìëàðûí íàõÿëÿôëèéèíÿ òÿÿññöôëÿíèðÿì — «ßäàëÿò»
гязети, 14 ìàðò 1998.
Oqtay Gürşad. Ìöáàðèçëÿðäÿ éàøàìûø þìöð «Èêè ñàùèë» гязети,
16 ìàé 1998.
Àíàð Íèôòÿëèéåâ. Úÿíóáè Àçÿðáàéúàí àçàäëûã ìöúàùèäè. «Õàëã
ãÿçåòè». 1998, 22-28 ìàé.
Ìÿììÿä Àñëàí. ßìÿêäàøûìûçûí éåíè êèòàáû íÿøð îëóíóá.
«Åêðàí åôèð» гязети, 1998, 18-24 ìàé.
Ãàôàð ßñýÿðçàäÿ. Ìèëëè àçàäëûã ùÿðÿêàòûíäàí äàíûøàí êèòàá.
«Ùàêèìèééÿò» ãÿçåòè, 1998, 25 èéóí.
Ðÿôàåë Ùöñåéíîâ. Ìöÿëëèôëÿ ìöñàùèáÿ. «Àìåðèêàíûí ñÿñè»
ðàäèîñó, 1998, 27 èéóí.
Íÿüìÿ äîëó áèð öðÿéÿì — «Èêè ñàùèë» гязети, 17 äåêàáð 1998.
Øåèðëÿð âÿ íÿüìÿëÿð éàçûð — «Ìèëëÿò» гязети, 29 äåêàáð 1998.
Íÿüìÿëè ñÿòèðëÿð. ««Åêðàí åôèð» гязети, 6-12 äåêàáð 1999. ñÿù 7.
Éàøàð Ãàðàéåâ. Èêè ÿñð âÿ èêè åðà àéðûúûíäà (êèòàáà èñòèíàä).
ßäÿáèééàò ìÿúìóÿñè. ÀÌÅÀ Íèçàìè àäûíà àä. ßäÿáèééàò Èíñòèòóòó. Áàêû, Àüðûäàü, 1999, ñ.88.
Âöãàð ßùìÿäëÿ öç-öçÿ ñþùáÿò (äîñéå) — «Öçáÿöç» гязети, 915 ìàé 1999.
Øàèð Àçÿðáàéúàí éàçûð — 22 ìàé 1999.
Ñÿíÿò÷èëÿð èìçà êàìïàíèéàñûíû äàâàì åòäèðèð — «Ö÷ íþãòÿ»
гязети, 21 ñåíòéàáð 2000.
Ñàëìàí Âèëàéÿòîüëó. Òÿäãèãàòûí êàìèëëèéè. «Ñïåêòð» æóðíàëû,
Áàêû, 2001, ¹2
Òîôèã Èìèøëè. «Èñòåäàäëû ïóáëèñèñò, íÿüìÿêàð øàèð». «Õåéèðõàù»
ãÿçåòè, 10 íîéàáð 2001.
Ìÿíèì íÿüìÿëÿðèì. «Åêðàí åôèð» ãÿçåòè, 28 àïðåë 2002. ñÿù 8.
Àíàì ìÿíèì — «Ùàêèìèééÿò» гязети, 23 àâãóñò 2002.
«Úÿííÿò ìÿêàí»äà áèð áàøãà ýåúÿ — «Ìèí áèð ìàùíû» гязети,
19-26 èéóë 2002.
Âöãàð ßùìÿäëÿ ðèéàçèééàò÷ûëàðûí ýþðöøö — «Ìèí áèð ìàùíû»
гязети, 16 ìàé 2003. 15 ñÿù.
Àëèì Íÿáèîüëó. «Àä ýöíöí ìöáàðÿê, Íàìèã!». «Ìèí áèð
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ìàùíû» гязети, 15 íîéàáð 2003. 6 ñÿù.
34. Âöãàð ßùìÿäèí éàðàäûúûëûã ýåúÿñèíè êå÷èðòäèê — «Ìèí áèð
ìàùíû» гязети, 10 àâãóñò 2002. 3 ñÿù.
35. Ñþçöí äàâàñû… — «Úöìùóðèééÿò» гязети, 29 äåêàáð- 4 éàíâàð
2003.
36. Âöãàð ßùìÿäèí óüóðëàðû — 14 éàíâàð, «Ìèí áèð ìàùíû» гязети, 2003
37. Âöãàð ßùìÿä ôåíîìåíè — «ßäàëÿò» гязети, 31 éàíâàð 2003.
38. Øàùðçà Àüàéåâ. Âöãàð ßùìÿä ïîåçèéàñû. «Ðåñïóáëèêà Ïðåññ»
гязети, 10 àïðåë, 2003-úö èë.
39. Âàñèì Ìÿììÿäÿëèéåâ. «Ìÿí îíà áèð ñòàòóñ äà âåðèðÿì —
ÄÈÍÈ ØÀÈÐ» «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 16 àïðåë 2003. 3 ñÿù.
40. Íàüûëà áÿíçÿð þìðöì — «Ìèí áèð ìàùíû» гязети, 16 àïðåë
2003. 4-5 ñÿù.
41. Ñÿíÿò÷èëÿð éóáèëéàð ùàããûíäà — «Ìèí áèð ìàùíû» гязети, 16
àïðåë 2003. 6 ñÿù.
42. «ßúäàùà» âÿ úàíëû êëàññèê øàèð — «Ìèí áèð ìàùíû» гязети, 16
àïðåë 2003. 7 ñÿù.
43. Âöãàð ßùìÿä äöíéàñû — «Ïèëëÿëÿð» гязети, 18 äåêàáð 2003.
44. «Ðàìèç Ìèðèøëè ìÿíè «âóðäóðìàã» ö÷öí Âàñèô Àäûýþçÿëîâäàí
äà èñòèôàäÿ åòäè» — «Ðåéòèíã» гязети, 18 ñåíòéàáð 2005.
45. Âöãàð ßùìÿä àíàñû èëÿ âèäàëàøäû. «Îõó ìÿíè» гязети, 27 èéóë
2007.
46. Þç øåèðëÿðè èëÿ ùàìûíû ìÿôòóí åäÿí øàèð — Âöãàð ßùìÿä.
«À÷ûã ñÿìà» гязети, 30 ìàé 2007.
47. Õàòèðÿ ßñèëáÿéëè. Øàèð Âöãàð ßùìÿäèí þìðöíÿ áèð èë äÿ éàçûëäû. «Àçàäëûã ôÿäàèëÿðè» гязети, 25 àïðåë 2007.
48. Ôÿððóõ Ùÿñÿíîâ. Âöãàð ßùìÿä øåèðëÿðèíèí äèë âÿ öñëóá õöñóñèééÿòëÿðè. «Àçÿðáàéúàí ìöÿëëèìè» гязети, 26 àïðåë 2007.
49. Âöãàð ßùìÿä-45. «Ñÿíÿò äöíéàñû» гязети, 28 àïðåë 2008.
50. Íàçèëÿ Àáäóëëàçàäÿ, Àüàëàð Èäðèñîüëó. ßäÿáèééàòøöíàñëûüà
éåíè áèð òþùôÿ. «Àçàä Àçÿðáàéúàí» гязети, 9 àïðåë 2008.
51. Åëøàä Öìèä. «Éàçûðàì äà, êèìèí úèáèíÿ ýèðèðÿì?..». «Ðåéòèíã» гязети, 2-28 ôåâðàë 2008.
52. Íèñÿ Ðàôèããûçû. Âöãàð ßùìÿä: Ïðîðåêòîðóìóç Øàìèë Ãàñûìëû
öçöìÿ ýöëñÿ äÿ, èøèìÿ ìàíå îëóð». «Îëàéëàð» гязети, 19 ôåâðàë 2010.
53. Ñÿðäàð Çåéíàë. «Øåéõ Ìÿùÿììÿä Õèéàáàíè» Áàêûäà.
«Ùöððèééÿò» гязети, 4 ôåâðàë 2010
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54. Âöãàð ßùìÿä. «Òÿøÿêêöð». «Òÿùñèë âÿ ãàíóí» гязети, 14 ôåâðàë, 2011. 8 ñÿù.
55. Rasim Nəbioğlu. “Nəzəri – estetik fikrimiz və Vüqar Əhmədin
“Ədəbiyyatşüaslıq kitabı.Azərbaycan Ədəbiyyat nəzəriyyəsi
elminin vəziyyəti və vəzifələri (Müşavirənin materialları) 27
may 2011.Bakı-2012 səh 57-66
56. Åëøàä Öìèä. «Òÿøÿêêöð ÿâÿçèíÿ «ãàðà ñèéàùûéà» äöøìöøÿì».
«Ðåéòèíã» гязети, 20 íîéàáð 2011.
57. Ñîíà Õÿéàë. Øåéõ Ìÿùÿììÿä Õèéàáàíè. «Éàääàøëàðäà éàøàéàúàã». Áàêû, 2011, 61-65 ñÿù.
58. Íèñÿ Ðàôèããûçû. Âöãàð ßùìÿä: «Ìöáàðèçëÿðÿ, Ðàìèëëÿðÿ îõøàìàã ö÷öí òåëåêàíàëëàð âÿòÿíïÿðâÿðëèê ìþâçóëàðûíà öñòöíëöê
âåðìÿëèäèð». «Îëàéëàð» ãÿçåòè. 19 îêòéàáð 2011.
59. Müşfiq Cabiroğlu, «Мящяббятсиз неъя юмр ейляр инсанлар».
“Ədalət” гязети, – 2012 17 mart.-S.6.
60. Åëøàä Öìèä. Âöãàð ßùìÿä øàèð, ÿäÿáèééàòøöíàñ. «Èìïóëñ»
гязети, 07 äåêàáð 2012.
61. Øàìèë Âÿëèéåâ. Òîðïàã ñåâäàëû äîñò. «Èêè ñàùèë» гязети, 5 äåêàáð 2012.
62. Éóñèô Íÿüìÿêàð. Ñþçöíöí éèéÿñè. «Òÿçàäëàð» гязети, 17 íîéàáð 2012.
63. Âöãàð ßùìÿä ìöêàôàòëàíäûðûëûá. «Ðåéòèíã» гязети, 17 ôåâðàë
2013
64. Ì. Íîâðóçëó. «Ãàðàáàü éóõóñó». «ßäÿáèééàò ãÿçåòè», 1 ôåâðàë
2013-úö èë.
65. Åëøàä Öìèä. Âöãàð ßùìÿäèí «Ãàðàáàü éóõóñó» ÷èí îëäó.
«Èìïóëñ» гязети, 18 éàíâàð, 2013.
66. Åëøàä Öìèä. Âöãàð ßùìÿäèí «Éóõóäà ãÿëÿáÿñè» òÿãäèì îëóíàúàã. «Ðåéòèíã» гязети, 13 éàíâàð 2013.
67. Åëìàí Ãóëèéåâ. Çÿùìÿòèí áÿõø åòäèéè øþùðÿò. «Ö÷ íþãòÿ» ãÿçåòè, 09 éàíâàð 2013.
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Âöãàð ßùìÿäîâ. Ñþç ýöëëÿñè — «Àçÿðáàéúàí ýÿíúëÿðè» гязети,
2 íîéàáð, 1989.
Âöãàð ßùìÿäîâ. Óøàã æóðíàëûìûçäà ðóñ âÿ äöíéà ÿäÿáèééàòûíûí òÿáëèüè — «Ìöõáèð» æóðíàëû, ¹8, 1989. 19-21 ñÿù.
Âöãàð ßùìÿä. «Ìöüÿííè âÿ îíóí ðþéàñû». «ßäÿáèééàò âÿ
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«Àçÿðáàéúàí ýÿíúëÿðè» гязети, 9 èéóí, 1991. ñÿù 7.
Vüqar Əhməd. ßñðèìèçèí Ñÿéàâóøó. «Íîâðóç» гязети, - 2 èéóë, 1991.
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Âöãàð ßùìÿä. «Äîããóç ÿñðëèê Àçÿðáàéúàí ãÿçÿëè». «ßäÿáèééàò ãÿçåòè», 29 íîéàáð, 1991.
Âöãàð ßùìÿä. Àçÿðáàéúàí ãàäûíëûüûíûí ïîåòèê ñàëíàìÿñè.
«Íîâðóç» гязети, 3 îêòéàáð 1991. 6 ñÿù.
Âöãàð ßùìÿä. «Ýåäèø-ýÿëèø ÷îõàëûá». «Íîâðóç» гязети, 10
îêòéàáð 1991. ñÿù 6.
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Âöãàð ßùìÿä. «…Áþéöê Ôöçóëèìèçèí éàäèýàðû ìÿí þçöìÿì». «Íîâðóç» гязети, 4 ìàðò 1993. ñÿù 3.
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Âöãàð ßùìÿä. «Ñÿíÿ íÿôÿñ âåðèð Àçÿðáàéúàíûì!..». «Ñÿùÿð»
гязети, 29 îêòéàáð 1994.
Âöãàð ßùìÿä. «Áÿñòÿêàð Úàáèð Èòàÿòè». «Âÿòÿíäàø» гязети, 25
íîéàáð, 1994. ñÿù 8.
Âöãàð ßùìÿä. Íÿñðèìèçäÿ Ôöçóëè îáðàçû — «Çàìàí» ãÿçåòè,
26 íîéàáð, 1994.
Âöãàð ßùìÿä. Ôöçóëè íÿñðäÿ. «Âàùèä» ãÿçåòè, 20 äåêàáð,
1994.
Âöãàð ßùìÿä. Áó ñÿñäÿ íÿ ñåùð âàð?! «Åêðàí åôèð» гязети, 21
äåêàáð, 1994.
Vüqar Əhməd. Øàèð Ðÿñóë Ðÿùèìè. «Àõòàðûø» гязети, 22 äåêàáð, 1994.
Âöãàð ßùìÿä. «Î ÿñë Àçÿðáàéúàí îüëóäóð». «Èêè ñàùèë» гязети, 13 íîéàáð 1994. 2 ñÿù.
Âöãàð ßùìÿä. Äàùè Ôöçóëèéÿ åùòèðàìëà. «Ñÿùÿð» гязети, 14
äåêàáð 1994.
Âöãàð ßùìÿä. «Òÿáðèçäÿí ýÿëÿí ñÿñ». «Àõòàðûø» гязети,
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58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

¹11, 22 äåêàáð 1994.
Âöãàð ßùìÿä. Ñèìëÿðèí íàüûëû. «Åêðàí-åôèð» гязети, éàíâàð,
1995.
Âöãàð ßùìÿä. «Íÿáèéÿì áèð äàüàì». Íÿáè Õÿçðè — 70. «Áàêû» ãÿçåòè, 7 éàíâàð, 1995.
Âöãàð ßùìÿä. «Øåð-ìÿùÿááÿò âÿ ñåâýèäèð» — «Øÿùðèéàð» ãÿçåòè, éàíâàð, 1995.
Âöãàð ßùìÿä. Ôöçóëè ÿäÿáè ìÿêòÿáèíèí äàâàì÷ûëàðû. ß.Âàùèä
— 100. «Øÿùðèéàð» ãÿçåòè, 1995.
Âöãàð ßùìÿä. ßëèðçà Ãÿçâè. «Âàõò» гязети, 1 ôåâðàë, 1995.
Âöãàð ßùìÿä. «Êÿðáÿëàäû, íÿúÿôäè ñþç». «Ñþç» гязети, 1-15
ìàðò, 1995.
Âöãàð ßùìÿä. Øàèðÿì, àäûì Ñàâàëàí. «Ìààðèô÷è» гязети, 4
àïðåë, 1995
Âöãàð ßùìÿä. Èðàíäàí ýÿëÿí òþùôÿ — 1-15 àïðåë, «Ñþç» ãÿçåòè, 1995.
Âöãàð ßùìÿä. «Âàðëûüû èëÿ âàð åòäè «Âàðëûü»û». «Ñþç» ãÿçåòè,
1-15 àïðåë, 1995.
Âöãàð ßùìÿä. Òåëåâèçèéàìûçûí ÷àüäàø ýöíö I — II ùèññÿ —
«Ýöçÿðàí» гязети, 24 àïðåë, 1997, ñÿù 2.
Âöãàð ßùìÿä. «Ýöëëÿáàðàí åéëÿäèëÿð». «Ýöíàé» ãÿçåòè, 14
èéóë, 1995.
Âöãàð ßùìÿä. Ìààðèô÷è — àëèì. «Ìààðèô÷è» ãÿçåòè, 16 àâãóñò,
1995.
Âöãàð ßùìÿä. À÷ûã ñþçÿ, à÷ûã öðÿêëÿ. «À÷ûã ñþç» гязети, 20,
äåêàáð, 1995,
Âöãàð ßùìÿä. Ñÿôèðëÿðèìèçäÿí áèðè — «Àçÿðáàéúàí» ãÿçåòè.
14 èéóí, 1995.
Âöãàð ßùìÿä. «Êîðîüëó âÿ øàù Àááàñ». «Ýöçÿðàí» гязети,
24 ôåâðàë 1998. 3 ñÿù.
Âöãàð ßùìÿä. «Îõóéàí áàðìàãëàðûí èçè èëÿ». «Ìèí áèð ìàùíû» гязети, 22 ìàðò, 2002.
Âöãàð ßùìÿä. «Àõòàðûøäà êå÷ÿí þìöð âÿ éà äèë÷èëèéèí ÿë÷àòìàç çèðâÿñèíäÿ». «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 27 àïðåë-2 ìàé,
2002. 7 ñÿù.
Âöãàð ßùìÿä. «Òÿøÿêöð». «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 27 àïðåë2 ìàé, 2002. 7 ñÿù.
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76. Âöãàð ßùìÿä. «Ùÿëÿ ñåâèðÿì äåìÿìèøäèëÿð». «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 27 àïðåë-2 ìàé, 2002. 7 ñÿù.

77. Âöãàð ßùìÿä «Ìèí áèð ìàùíû» - ÕÕÛ ÿñðèí ìóñèãè òþùôÿñè».
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

«Àçÿðáàéúàí äöíéàñû» гязети, 15-22 èéóí 2002. 1 ñÿù.
Âöãàð ßùìÿä. Øÿðãèí áþéöê øÿðãøöíàñû — «Ìèí áèð ìàùíû»
гязети, 10 àâãóñò 2002. 4 ñÿù.
Âöãàð ßùìÿä. Âàñèì Ìÿììÿäÿëèéåâ — 60 — «Ìèí áèð ìàùíû» гязети, 10 àâãóñò 2002. 5 ñÿù.
Âöãàð ßùìÿä. «Àüàõàíûí íÿüìÿëè äöíéàñû». «Ìèí áèð ìàùíû» гязети, 20 àâãóñò, 2002.
Âöãàð ßùìÿä. «Êàìàí íàëÿñèíèí ñåùðè». «Ìèí áèð ìàùíû»
ãÿçåòè, 15 îêòéàáð 2002.
Âöãàð ßùìÿä. «Äöíéàíûí ùàðàñûíäàéàì». «Ìèí áèð ìàùíû»
гязети, 15 îêòéàáð, 2002.
Âöãàð ßùìÿä. «Íÿüìÿëè öðÿêëÿð: ìàùíûäàí ìàùíûéà». «Ìèí
áèð ìàùíû» гязети, 15 îêòéàáð, 2002.
Âöãàð ßùìÿä. «Óíóäóëìàç èôà÷ûëàð». «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè,
¹ 15. 18 íîéàáð 2002.
Âöãàð ßùìÿä. Ïèøÿâÿðè éàðàäûúûëûüûíûí ÿäÿáè-áÿäèè äÿéÿðè —
«Ìÿðóçÿëÿðèí òåçèñëÿðè», Áàêû, 2002.
Âöãàð ßùìÿä (ön sözun müəllifi və redaktor). A.Əsgər. “Uçun
Nəğmələrim”. Şeirlər. Bakı-2002 səh 134
Âöãàð ßùìÿä. «Áèð è÷èì ñó èñòÿäèì… âÿ éà äóéüóëàðûì
äóéüóëàíàíäà». «Ìèí áèð ìàùíû» гязети, 14 éàíâàð 2003. 3
ñÿù.
Âöãàð ßùìÿä. «Êàìàíçÿíèí øÿðÿôèíÿ». «Сюз, мусиги, бир дя
мян». Бакы, 2003. 122 сящ.
Вцгар Ящмяд. «Муьамымыз фяхр еляйир Тялятля». «Сюз, мусиги, бир дя мян». Бакы, 2003. 129-132 сящ.
Вцгар Ящмяд. «Сяси гуран сядасыды». «Сюз, мусиги, бир дя
мян». Бакы, 2003. 154-162 сящ.
Âöãàð ßùìÿä. «Àëèì Ãàñûìîâ ôåíîìåíè». «Ìèí áèð ìàùíû»
ãÿçåòè, ¹3. 22 ôåâðàë, 2003
Âöãàð ßùìÿä. Àíàëàð, áàéðàìûíûç ìöáàðÿê! «Ìèí áèð ìàùíû»
гязети, 7 ìàðò, 2003. 2 ñÿù.
Âöãàð ßùìÿä. Òåëåâèçèéàìûçûí öìèä ÷ûðàüû. «Ìèí áèð ìàùíû»
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гязети, 21 ìàðò, 2003. 8 ñÿù.
94. Âöãàð ßùìÿä. «Õàòèðÿéÿ äþíÿí èëëÿðèí èøûüûíäà» âÿ éà Àãèë
ßëèéåâ ôåíîìåíè Øÿôèãÿ ßëèéåâà ãÿëÿìèíäÿ. «Ìèí áèð ìàùíû»
гязети, 4 àïðåë, 2003. 2 ñÿù.
95. Âöãàð ßùìÿä. «Ñîí ñþùáÿò». «Ìèí áèð ìàùíû» ãÿçåòè. 4 àïðåë, 2003.
96. Âöãàð ßùìÿä: ßí áþéöê ùàêèì Àëëàùäûð. «Ïàðëàìåíò» гязети,
9-16 àïðåë 2003.
97. Âöãàð ßùìÿä. «Íèçàìè ßñýÿðîâ». «Ìèí áèð ìàùíû» гязети,
11 àïðåë 2003. 3 ñÿù.
98. Âöãàð ßùìÿä. «Ìóñèãèìèçèí Ãàðàõàíû». «Ìèí áèð ìàùíû»
гязети, 11 àïðåë 2003. 6-7 ñÿù.
99. Âöãàð ßùìÿäëÿ òàíûøëûã. «Ìèí áèð ìàùíû» гязети, 16 àïðåë
2003. 2 ñÿù.
100.Vüqar Əhməd. “M.C.Pişəvəri və Azərbaycan demokrativ
firqəsinin yaranması”. “Önər” Elm, Ədəbiyyat, Mədəniyyət,
«Sənət» jurnalı. Bakı-2003 səh 8.
101.Âöãàð ßùìÿä. «Ãîøà ãàíàä». «Ìèí áèð ìàùíû» гязети, 25
àïðåë 2003. 9 ñÿù.
102.Âöãàð ßùìÿä: Ìÿí èñòåäàäû þç çÿùìÿòèìëÿ ãàçàíìûøàì» —
«Ðóù» гязети, 07-14 ìàé 2003.
103.Âöãàð ßùìÿä. «Ñàôëûüà òàïûíàí ñàô àëèì þìðö» — «Ìèí áèð
ìàùíû» гязети, 14 ôåâðàë 2004. 2-3 ñÿù.
104.Âöãàð ßùìÿä. Ñåâýèíèçÿ øÿðèêèê — «Ìèí áèð ìàùíû» гязети, 6
ìàðò 2004. 10 ñÿù.
105.Vüqar Əhməd. “Pişəvərinin dil və folklora münasibəti”. Elmi
araşdırmalar (elmi-nəzəri məqalələr toplusu). “Nurlan” Bakı2004. №1-2.səh 73-75.
106.Âöãàð ßùìÿä. «Ïèøÿâÿðèíèí çèíäàí õàòèðÿëÿðè». «Àçÿðáàéúàí»
ÿäÿáè-áÿäèè æóðíàë, ¹11, 2004. 179 ñÿù.
107.Âöãàð ßùìÿä. «ßçèç õàíûìëàð áàéðàìûíûç ìöáàðÿê». «Ìèí
áèð ìàùíû» ãÿçåòè, 6 ìàðò, 2004. 2 ñÿù.
108.Вцгар Ящмяд (redaktor). Hacı Qalib Salahzadə. “Bilgəh”.
Bakı-2004 səh 319
109.Âöãàð ßùìÿä. «×àüäàø Úÿíóá ïîåçèéàñûíûí ìþâçó âÿ èäåéà
õöñóñèééÿòëÿðè». «Ïèëÿëÿëÿð» гязети, 12 íîéàáð 2005. 5 ñÿù.
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110.Âöãàð ßùìÿä. «Ñÿìÿä Âóðüóí âÿ Ïèøÿâÿðè» Ñÿìÿä Âóðüóíóí 100 èëëèê éóáèëåé êîìèññèéàñûíûí öçâö Âöãàð ßùìÿäèí
ìÿðóçÿñè. 06 àïðåë 2006.
111.Âöãàð ßùìÿä. «Òÿáðèê». «Ãàíóíó ñÿñè», 18-31 äåêàáð 2006.
1 ñÿù.
112.Вцгар Ящмяд (redaktor). Hökməlinin iftixari Biqələm.
Toplayıb, tərtib edən Məmmədağa Ağarzaoğlu. Baki-Şirvannəşir, 2006 səh 140
113.Вцгар Ящмяд (ön sözun müəllifi və redaktor). İbrahim Zahid
“Qəzəllər”, Bakı-2006 səh 94
114.Âöãàð ßùìÿä. «Ñþç ìöëêöíö õÿçàí âóðìàç». «Õÿçÿð» æóðíàëû, ¹5. 10 ôåâðàë 2007.
115.Âöãàð ßùìÿä. «Õåéèð-äóà». «Ïàðëàìåíòèí ñÿäàñû» гязети, 19
ìàðò 2007.
116.Âöãàð ßùìÿä. «Ïàëìàëè» øèðêÿòëÿð ãðóïóíóí ïðåçèäåíòè Ìöáàðèçèí Ùàòÿì Ñÿõàâÿòè Áàëîüëàíû õàëãûìûçà ãàéòàðäû». «Ãàíóí
âÿ ìÿìóð» гязети, 25 àïðåë-10 ìàé 2007. 6 ñÿù.
117.Âöãàð ßùìÿä. Àçÿðáàéúàí äèëè. Òÿëèì âÿ ðóñ äèëèíäÿ îëàí
ìÿêòÿáëÿðèí 9-úó ñèíôè ö÷öí äÿðñëèê. (Âöãàð ßùìÿä: Òÿáðèçèì
øåèðè). - Áàêû, 2007. ñÿù - 122-123.
118.Âöãàð ßùìÿä. «Úöìùóðèééÿò äþâðö (1918-1920) Àçÿðáàéúàíäà ÿäÿáè ìÿíçÿðÿ». «Âÿêèëèí ñÿñè» гязети, 10 èéóí
2007.
119.Âöãàð ßùìÿä. «Ëàéèãëè Àçÿðáàéúàí îüëó» ìÿãàëÿ âÿ øåèð.
Ìèðÿøðÿô Ôÿòèéåâ «Øÿùÿðèí ìÿíçèë êîììóíàë òÿñÿððöôàòûíûí
èííîâàñèéàëû èíêèøàôû» ìîíîãðàôèéàíûí òÿðúöìÿ åäÿíè, þí ñþç
ìöÿëëèôè âÿ ðåäàêòîðó. Áàêû, 2007, ñÿù.120.
120.Âöãàð ßùìÿä «60 éàøûí ìöáàðÿê». «Õàëãûí åë÷èñè» æóðíàëû,
Áàêû øÿùÿðè, 23 íîéàáð 2007. 49 ñÿù.
121.Âöãàð ßùìÿä (Hara tələsdin, qardaş. Məqalə) Tariyel
Əhmədov “Azəerbaycan oğluyam”. Bakı “Azərbaycan”. 2007səh 223-230
122.«В.Ахмед. Мемуары о реальных событиях прошлого».
«Àçÿðáàéúàí ìöÿëèìè æöðíàëû» ¹5. Áàêû, 2007. ñÿù 72-78.
123.V.Əhməd. “Qafur Rəşad Mirzəzadə.Azərbaycan Müəllimlər
İnstitutunun xəbərləri.Bakı- “Müəllim” N2-2007 səh 4-12
124.V.Əhməd. “Ədəbi Qaynaqlar yeni baxımdan tədqiq edil377
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məlidir”. “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”Elmi-metotik
jurnal.Oktyabr-Dekabr 2007-N4 səh 49-50
125.V.Əhməd (Tərtib edəni, redaktoru və ön sözün müəllifi). Abbasqulu İsmayıl. “Bir taleyin nağılı”.şeirlər. Bakı-2007 səh 300
126.Âöãàð ßùìÿä. «Ìóüàì». «Ñÿíÿò äöíéàñû» гязети, 7 ôåâðàë
2008.
127.Âöãàð ßùìÿä. «Òÿñèñ÷èäÿí». «Ñÿíÿò äöíéàñû» гязети, 29 ôåâðàë 2008. 1 ñÿù.
128.Âöãàð ßùìÿä. «Âÿòÿí äèëè!» êå÷ìèøèìèç, áóýöíöìöç». «Ñÿíÿò äöíéàñû» гязети, 07 èéóí 2008. 3 ñÿù.
129.Âöãàð ßùìÿä. «Ëàéèãëè Àçÿðáàéúàí îüëó». «Ñÿíÿò äöíéàñû»
ãÿçåòè, 07 èéóí 2008. 3 ñÿù.
130.V.Əhməd. “Vətən dili!”keçmişimiz-bu günümüz. Azərbaycan
Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri.Bakı-“Müəllim” N2-2008 səh
10 -13
131.Vüqar Əhməd. “Novruz dini bayram deyil”. “İdeal”
jurnalı.Bakı-mart 2008 səh 36-37
132.Âöãàð ßùìÿä. «Õèéàáàíèíèí ùÿéàòû, ìöùèòè âÿ éàðàäûúûëûüû».
«Êðåäî» гязети, 31 éàíâàð 2009. 2 ñÿù.
133.Âöãàð ßùìÿä. «Õèéàáàíèíèí ùÿéàòû, ìöùèòè âÿ éàðàäûúûëûüû».
«Êðåäî» гязети, 7 ôåâðàë 2009. 2 ñÿù.
134.Âöãàð ßùìÿä. «Ôàéäàëû òÿøÿááöñöí óüóðëó áÿùðÿñè». «Êðåäî»
гязети, 4 àïðåë 2009. 8 ñÿù.
135.Âöãàð ßùìÿä. «×ÿêÿ áèëñÿéäèì ÿýÿð ìÿí áöòöí àëÿì ãÿìèíè…». «Êðåäî» гязети, 18 èéóë 2009.
136.Vüqar Əhməd.H.X.Qaradaği:dövrü,həyatı və yaradıcılığı”.
Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri. Bakı-“Müəllim”
N1-2009 səh 4-8
137.Âöãàð ßùìÿä. Ýöíåé Àçÿðáàéúàíäà èëê äåìîêðàòèê ìèëëè ùþêóìÿò Û éàçû. «Õàëã úÿáùÿñè» гязети, 30 àïðåë 2010. 14 ñÿù.
138.Âöãàð ßùìÿä. Ýöíåé Àçÿðáàéúàíäà èëê äåìîêðàòèê ìèëëè ùþêóìÿò ÛÛ éàçû. «Õàëã úÿáùÿñè» гязети, 1 ìàé 2010. 14 ñÿù.
139.Âöãàð ßùìÿä. «×àüäàø ßðäÿáèë ÿäÿáè ìöùèòè». «Èìïóëñ» гязети, 18 íîéàáð 2011. 10 ñÿù.
140.Âöãàð ßùìÿä. «Øÿùðèéàð éàðàäûúûëûüûíäà õàë ãàäÿò âÿ ÿíÿíÿëÿðèíäÿí èñòèôàäÿ». «Éåíè òÿôÿêêöð» ãÿçåòè, 2 íîéàáð 2012. 3
ñÿù.
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141.Âöãàð ßùìÿä. «Î, áèçèì ôîëêëîðóìóçóí Ìöøôèãèäèð» (ìöøòÿðÿê). «ßäàëÿò» гязети, 13 íîéàáð 2012. 6 ñÿù.

142.Vüqar Əhməd. “Cənubi Azərbaycan lirikasında ictimai
motivlər”.Ədəbiyyat Məcmuəsi. Bakı-Elm səh 178-197
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mükafatı, “Qızıl açar” (Aztv), “İlin şairi” (ANS) mükafatları. İran
İslam Cümhuriyyəti I-ci Beynəlxalq elmi-bədii Musiqi
Seminarının fəxri diplomu, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı
Konfederasiyasının fəxri fərmanı, İran dövlət televiziyasının
“Gənclər saatı proqramında iştirakı və çıxışına görə qiymətli saatla təltif olunub. “Yeni düşüncə” gənclər təşkilatı və “Tələbə
Press” qəzeti, “İlin nəğməkar şairi” adına layiq görülüb. “Min bir
mahnı” nəsriyyatı Vüqar Əhmədin şərəfinə “Anam mənim”
mükafatı təsis edib.
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