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DİQQƏT
Möəlliflik höququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və
əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Möəllifin razılığı
olmadan kitabın bötöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə
də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu
qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar
öçön ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.
Yeqzar Cəfərli
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“Gələcəyə doğru”dan Gələcəyə doğru...
Gənc yazar, ona çəkinmədən şamil etdiyim “titul”la desəm –
tələbə-araşdırmaçı Yeqzar Cəfərlinin “Gələcəyə doğru”
kitabının layihəsi önümdədir. Müxtəlif dövrlərdə
respublikanın, demək olar əksər qəzet və dərgilərində dərc
edilən ədəbi, ədəbi-tənqidi və tanıtım məqalələrindən ibarət
olan “Gələcəyə doğru” kitabı Yeqzarın üçüncü kitabıdır. Onun
hələ 19 yaşındaykən qələmə aldığı və ədəbi ictimaiyyətin, elə
mənim özümün də böyük marağıma səbəb olan,
ədəbiyyatşünas, şərqşünas alim Əli Fəhminin həyat və
yaradıcılığından bəhs edən “Əli Fəhmi dünyası“ adlı
monoqrafik kitabı gənc müəllifə böyük uğur gətirdi. Daha
sonra gənc yazar “Uçurum” adlı hekayələr kitabını qələmə
aldı. Yazarın həyat axtarışlarının məhsulu olan bu hekayələr
göstərdi ki, o artıq ədəbi tənqidlə yanaşı nəsr sahəsində də
uğur qazanmağı bacarır. Bütün bunlardan ruhlanan müəllif
müxtəlif vaxtlarda mətbuatda çap etdirdiyi yeni məqalələrini
ayrıca kitab halında çap etdirmək qərarına gəlib. Bəri başdan
deyim, bu, onun haqqıdır (başqa sözlə, o, bu qərarda
haqlıdır!). Onu da qeyd edim ki, gənc müəllif bu məqalələri
gərgin əməyi ilə araya-ərsəyə gətirir. Tez-tez bizim Atatürk
Yeqzar Cəfərli
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Mərkəzinə gəlir, yazdıqları ilə məni tanış edir, özünəməxsus
nəzakətlə yaradıcılıq hesabatı verir, yeni ədəbi planları ilə
bağlı məsləhət istəyir. Bu məqalələrin içərisində AzərbaycanƏrəb ədəbi əlaqələri; görkəmli ərəbşünas alim Aida xanım
İmanquliyevanın ərəb məhcər (mühacir) ədəbiyyatı ilə bağlı
məqalələri; şərqşünas alim Əli Fəhminin elmi fəaliyyəti ilə
bağlı və Türkologiya, əsasən də türk dillərində ərəb və fars
qarışıqlı sözlərlə bağlı araşdırmaları özəlliklə diqqətimi cəlb
edib. Gənc yazarın ərəb dilini yaşına görə yaxşı səviyyədə
bilməsi, ərəb dilli qaynaqlardan bacarıqla yararlanması
(Ədəbiyyatımızın böyük bir bölümünün ərəb dili ilə bağlı
olmasını nəzərə alsaq) gələcəkdə ədəbiyyatşünüslıq elmimizə
yeni bir imza qazandıracaq, – deyə düşünürəm.
Ədəbi tənqid ədəbiyyatın olduqca mürəkkəb sahəsi olmaqla
yanaşı zərgər dəqiqliyi tələb edir. Bəlli olduğu kimi, tənqid
sözünün kökündə də “nəqd” (“nəqdləşdirmək”) durur. Nəzərə
alsaq ki, hər hansı bir şairin, alimin və yazıçının yaradıcılığı
haqqında tədqiqat xarakterli bir yazı hazırlamaq üçün onun
bütün yaradıcılığını ətraflı öyrənmək lazımdır – o zaman bu
işin çətinliyini daha dərindən başa düşmək olur – hələ-hələ
yazar gənc bir qələm, bir tələbədirsə..! Bu məsuliyyəti dərk
edərək də gənc dostumuz Yeqzar Cəfərli öz üzərində gərgin
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çalışır, alimlərlə sıx əlaqə saxlayır, öyrənir və başqalarını da
məlumatlandırmaq (öyrətmək) sahəsində çalışır!..
Gənc yazarın türk dili ilə bağlı, özəlliklə də ərəb dilindən türk
dilinə keçən sözlərin qarşılığına həsr olunmuş məqalələrinin
yaşadığımız dövr üçün çox güncəl olduğu qənaətindəyəm. O,
dilimizin ərəb və fars tərkibli sözlərdən təmizlənməsinin
vacibliyini qeyd etməklə yanaşı eyni zamanda klassik
irsimizin böyük bölümünün bu əcnəbi dillərlə bağlılığını
nəzərə alaraq həmin dillərin ayrıca tədrisini də vacib sayır (bu
minvalla bir sıra yanlışlıqların aradan qaldırılmasının
mükünlüyünü düşünür). O, Səlcuqlar dövründən başlamış şair
və alimlərin fars dilində yazdıqlarının kökünü, səbəbini
aramağa çalışır. Məsələn, “Azərbaycan-ərəb ədəbi əlaqələrinə
yeni baxış” məqaləsində Yeqzar Cəfərli ərəb dilinə istinad
edən Azərbaycan şairləri, islamın qələbəsindən sonra
Mədinəyə köçən, hər biri islamda yüksək rütbə olan mövla,
bütövlükdə isə məvali şairlər adlanan Azərbaycan şairləri
haqqında; IX yüzildən başlayaraq türklərin ərəblər üzərində
siyasi, daha sonra isə mədəni üstünlüyü haqqında; nəhayət bu
əlaqələrin çağdaş durumu haqqında müəyyən bilgilər verir. O,
bütün bu məqalələrdə təkcə qaldırdığı məsələləri
yorumlamaqla (incələməklə) yetinmir, həmin olaylara şəxsi
münasibətini də cəsarətlə bildirir.
Yeqzar Cəfərli
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Gənc yazarın diqqətimi çəkən cəhətlərindən bir də onun yeni
yazılmış nəşrlərə, eləcə də tarixi romanlara yazdığı rəylərdir.
O, bu əsərləri “debat-təhlil”ə cəlb edir ki, bu da günümüz
ədəbiyyatında, zənn edirəm, yeni yanaşma, yeni üslubdur. O,
yorulmadan və ardıcıl surətdə araşdırmalar aparır, öz üzərində
daim çalışır, mütaliə edir və sonucda bir-birindən maraqlı
məqalələr ərsəyə gətirməyə müvəffəq olur. Mən sevinirəm ki,
onun kimi gəncin timsalında belə bir nəticəyə gəlmək
mümkündür ki, gələcəkdə ədəbiyyatımızın, özəlliklə də, ədəbi
tənqidin inkişafı daha bir imza boyu, bir enerjili qələm boyu
böyüyəcək, genişlənəcəkdir! Əlbəttə, bu sahədə əzmlə
çalışmaq yolu ilə! Onun əzmkarlığı, qətiyyəti, ədəbiyyat
təsərrüfatımızda baş verən proseslərə çevik reaksiya vermək
bacarığı – bütün bunlar fikrimizi mökəmləndirir; onun (sözün
müsbət anlamında) yaşından irəli xüsusiyyətlərə malik gənc
kimi hələ neçə-neçə (yaşına sığmayan!) işlərlə bizi
sevindirəcəyinə əsaslar yaradır.
Məqalələrinin hər birində fərqli bir problem qaldıran yazar, bu
yazıların hər birində hansısa bir yenilik gətirməyə çalışır. XX
yüzil və çağdaş ədəbiyyatımızın bir sıra görkəmli simaları –
Əli Kərim, Xəlil Rza Ulutürk, Aida İmanquliyeva, Nəriman
Həsənzadə, Zəlimxan Yaqub, Yunus Oğuz və başqalarının
Yeqzar Cəfərli
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yaradıcılığı haqqında onun maraqlı araşdırmaları buna misal
göstərilə bilər. Bu məqalələri qələmə alarkən, məqalənin
ruhuna ən uyğun örnəkləri iqtibas gətirir, öz fərqləndirmə,
dəyərləndirmə və yorumunu, incələməsini təqdim edir. Eelə
düşünürəm, onun uğurunun bir səbəbi də orijinallığındadır.
Yeqzar Cəfərlinin publisistik məqalələri də diqqəti cəlb edir.
O, cəmiyyətdə baş verən proseslərdən heç də geridə qalmır;
məqalələrin hər birində, elmlə jurnalistikanın vəhdətini
yaratmağa çalışır. Vaxtaşırı mətbuatda maraqlı müzakirələrə
qoşulur, özünün cəsarətli fikir və mülahizələrini bildirir. Bu
yolda gənc müəllifə yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzu
edirəm.

Prof. Dr. Nizami CƏFƏROV,
AMEA-nın müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi,
millət vəkili, Atatürk mərkəzinin müdiri

Yeqzar Cəfərli
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Postmodernizm: Həyat həqiqətlərinin
itirilməsi və ya ədəbiyyatda yeni canlanma
Hərfi tərcümədə “sonra”, “sonrakı” anlamına gələn, alman
mənşəli “post” sözündən törənən bu söz bədii ədəbiyyatda,
incəsənətdə bir növ öz ilk anlamından bir az, bəzən də çox
kənar olan mənalar ifadə edən, yenilik, yenilikçilk amilləri ilə
bağlı olan bu söz modernizmə (çağdaşlıq, müasirlik)
qoşularaq yeni bir cərəyan kimi ədəbiyyata nüfuz
etməkdədədir. Hər halda digər janrlar kimi yaranış müddəti
bir o qədər çox olmasa da müəyyən mənada inkişaf etməyi
bacarmış, yeniləşməni mənimsəmiş bir cərəyandır. “Post”
sözünün modernizm cərəyanına daha yaxın olması, belə
deyək, bir növ bu cərəyanla vəhdət halında işlənməsi də
təsadüfi deyil. Bildiyimiz kimi modernizm müasirlik ifadə
edir. Müasirlik isə yeniləşmənin simvolu, göstəricisidir.
Modernizm daha sanballı və ifadə vasitlələri geniş olan bir
cərəyan olduğundan bir növ klassizmidə, romantizmi də öz
tərkibində ifadə etməyi bacarır. Romantizmin modernizmə
nüfuz etməsi çox zaman müəyyən fəsadlara da yol açır ki, bu
da sonradan sosial həyatda öz əksini tapır. Postmodernizmin
Yeqzar Cəfərli
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“inkara inkar” prinsipi bir növ onun ana sütunlarının birini
ifadə edir. Onun əsas maddəsi kimi möhürünü vurur. Təsadüfi
deyil ki, amerika yazıçısı Con Bart postmodernizmi “keçmişin
mədəniyyətindən şirə çəkən bədii təcrübə” adlandırır.
Postmodernizm cərəyanın keçmişə istinad edərək müəyyən
mənada daha qədimə, ilkə doğru gedərək bağlı qapıları açmaq
məqsədi də güdür. Bəlli ki, bu cərəyanın təsiri altında ölməz
əsərlər yaradan tanınmış yazarlar (Məsələn, Den Braun,
Umberto Eko, Orhan Pamuk və b.) bu cərəyanın mahiyyətinə
dərindən bələddirlər. Postmodernizmdə bir növ hər hansı bir
hadisənin və ya predmetinin gerçək, daha dəqiq ilkin
mənasına doğru gediş var. Fikrimizi daha dəqiq ifadə edək.
Məs, Den Braunun “Da Vinçi şifrəsi” əsəri tamamilə
posmodernik ruhda yazılmışdır. Postmodernizmin demək olar
ki, bütün prinsiplərini bu əsərdə tapmaq olar. Burada bir
məqama diqqət yetirək: Əsərdə İsa Peyğəmbər Mariya
Maqdalena ilə evlənir və hətta onların övladları da dünyaya
gəlir. Amma hamıya məlumdur ki, İsa peyğəmbər heç bir
zaman evli olmamışdır. Nəinki onun övladı da ola..! Bu
barədə istər Qurani-kərimdə istərsə də İncildə ətraflı bilgilər
verilir. Əsəri oxuyan bir çox tənqidçilər və elm adamları
əsərdə müqəddəs yazının təhqir olunduğu qənaətinə gəlirlər.

Yeqzar Cəfərli
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Təsadüfi deyildir ki, sonralar əsərə çəkilən film Hindistan, Çin
və Pakistan kimi dövlətlərdə qadağan edildi.
Bir çox tənqidçilərin bu fikrə gəlməsi bir növ insanda maraq
doğurur. Hər halda Den Braun burada “inkara inkar” və ya
“orijinala, ilkə qayıdış” amillərində istifadə edərək əsərdə İsa
peyğəmbəri evləndirir. İsa peyğəmbər haqqında o qədər də
ətraflı məlumata malik olmayan insanlar bu əsəri oxuyandan
sonra istər-istəməz
İsa peyğəmbərin kimliyi, fəalliyəti, müqəddəs ruh, ikona kimi
ifadələri daha dərindən öyrənməyə təşəbbüs göstərir, Quranikərimə və İncilə istinad edirlər və bu zaman da yazıçı öz
istəyinə nail olur. Oxucunu əsərin təsirinindən ayıraraq sübhə
və iki yol arasında qalma psixoloji elementlerinin təsiri ilə onu
orijinala qaytramağa vadar edir. Hər halda əsərin bu qədər
sevilməsi və 81 milyon tirajla satılaraq dünyaya yayılması
təsadüfi olmayıb, dediklərimizin bir nümunəsidir.
Digər bir nümunəyə - Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma”
romanına diqqət yetirək. Əsər postmodernizm üslubunda
qələmə alınmışdır. Təzəcə çap olunanda böyük arjetaj yaratdı
Azərbaycanda, özəlliklə də qardaş Türkiyədə böyük marağa
səbəb olaraq, ciddi təndiqə məruz qaldı, bəzən təndiqi də
arxada qoydu. Bu da “səbəbsiz” deyildi, çünki əsərdəki
obrazlar tamam fərqli və dəyişik şəkildə təqdim olunur. İç
Yeqzar Cəfərli
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oğuzla Dış oğuz arasındakı münasibətlər, Qazan xanın
fəaliiyəti, “Casus”ların oğuz elinə nifaq salması yeni üslubda
oxucuların ixtiyarına buraxılır. Den Braun İsa Peyğəmbəri
fərqli rakursda təqdim etdiyi kimi Kamal Abdulla da Dədə
Qorqudu, Salur Qazanı, Beyrəyi və başqa obrazları
postmodernizm ruhuna uyğun şəkildə canlandırır. Professor
Qara Namazov yazır: “Qədim türk xalqları, eləcə də
Azərbaycan xalqı öz torpaqlarında yaranan dövlətlərin
quruculuğu haqqında min illərdən bəri yaşanan dastanların
öyrənilməsi problem həm tarixə yenidən dönüş, həm də
söykökümüzə qayıdış baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir”. Dəyərli alimimizin dediklərini əsas tutaraq düçünürəm
ki “Yarımçıq əlyazma”nı Kamal Abdullanın Azərbaycan
ədəbiyyatına etdiyi əvəzolunmaz xidmət kimi başa düşmək
lazımdır.
Amma təəsüflər olsun ki, istər xarici ölkələr ədəbiyyatında
istərsə də öz əəbiyyatımızda bu cərəyanın adı altında təqdim
olunan və posmoderizmin mahiyyətinə, strukturuna kölgə
salan əsərlər, bədii nümunələr var. Məsələn, bir sözü yüz dəfə
təkrarlayaraq misra-misra, bənd-bənd ötürərək “sanballı” bir
şeir yaranır. Və başlayır mətbuatda və internet saytlarında
“reytinq qırmağa”. Azca zövq sahibi olan insanlar da bu kimi
“şeirlər”i oxuyandan sonra olan-qalan zövqlərini də itirirlər.
Yeqzar Cəfərli
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Bu şeirlər və ya başqa bir janrda yazı ortaya qoyan
yazarlardan öz yaratdıqları nümunə barədə soruşanda çox
gözəl cavab verirlər. Adam sonradan dediyinə peşman olur:
“Bu şeir inkara inkar prinsipi ilə yazılmışdır. Mən bu şeiri
qələmə alanda bu prinsipi əsas tutmuşam və müəyyən
hadisələrə, predmetlərə üsyan etmişəm”.
Postmodernizmdən danışarkən düşündüm ki, kiçik
hekayələrlə də bağlı müəyyən fikirlər (əsas da tənqidi
fikirlər!) səsləndirmək lazımdır. Çünki posmoderizm ruhunda
əsərlər qələmə alan yazarlar daha çox bu janra müraciət
edirlər. Çünki bu janrda fikri aydın, daha qısa çatdırmaq olur.
Kiçik hekayə janrı artıq bütün dünya ədəbiyyatında dərindən
iz salmaqdadır. Son nobel ödülçüsü olan kanadalı xanım yazar
Elis Munro da bu dünya səviyyəli ödülünə “çağdaş qısa
hekayənin ustası olduğuna görə” layiq görülmüşdü.
Yapon yazıçısı Haruki Murakaminin də kiçik həcmli
hekayələrində kifayət qədər maraqlı, düşündürücü, sosial
cəmiyyətlə mədəni sferanı vəhdət şəklində birləşdirərək
oxucuları məlumatlandırır. “Bal piroqu” hekayəsində (hekayə
ingiliscədən dilimizə bu sətirin müəllifi tərəfindən tərcümə
olunmuşdur) Murakami cəmiyyətə ötürmək istədiyi ideyaları
Masakiçi adlı bir ayının diliylə ötürür. Bu əsərə də bir növ
postmodernizm cəhətdən yanaşmaq lazımdır.
Yeqzar Cəfərli
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Azərbaycan ədəbiyyatında son dövrlər bu janr təşəkkül
tapmağa başlayıb. Lakin təəssüflə qeyd etməliyəm ki, hekayə
janrının özəlliklərindən xəbərsiz olan bir çox yazıçılarımız bu
janrdan lazımi qaydada istifadə edə bilmirlər. Düşünürəm ki,
bir-iki cümlədən ibarət olan bir söz yığınını hekayə
adlandırmaq olmaz. Hekayənin bir janr kimi xüsusiyyətləri və
ölçüsü var. Bu cür yolla getsək, birazdan “Qapı açıldı” söz
birləşməsini də hekayə kimi təqdim etməli olacağıq.
Bir çox yazıçılar bunu öz bildikləri kimi izah edirlər. Ümumi
fikirlərdən belə bir qənaətə gəlsək deyə bilərik ki, dünya
dəyişir, zaman dəyişir, insanlar da dəyişir. İndiki nəsil artıq
öncəki nəsil kimi səbirli dözümlü deyil. 500-600 səhifəlik bir
romanı oxumaqdansa 70-80 səhifəlik bir romanı, hekayə janrı
timsalında desək bir səhifəlik hekayə daha maraqlı gəlir.
Fikrimizi Viktor Hüqonun “Səfillər” romanı ətrafında
dəqiqləşdirək. “Səfillər” romanı kimi dünya səviyyəli bir
roman haqqında gənc yazar, əsas da oxucu səviyyəsinə uyğun
bir-iki tənqidi fikir bildirmək istəyirəm. Müəllif romanda
“Vaterloo” vuruşmasını çox uzun və üzücü bir tərzdə qələmə
almışdır. “Vaterloo” vuruşması haqqında, Napoleonun
şəxsiyyəti və mübarizəsi haqqında ətraflı danışa-danışa
oxucunu bir növ əsərdən uzaqlaşdırır və onu yorur. Odur ki,
müasir oxucular bu cür iri həcmli əsərləri oxumaqdansa kiçik
Yeqzar Cəfərli
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həcmli romanlara və hekayələrə üstünlük verirlər.
Postmodernizmin daha çox məşhurlaşması və dünya
ədəbiyyatının tərkib hissəsinə çevrilməsinin amillərindən biri
də məhz kiçik janrı il bağlıdır.
Bütün dediklərimizi ümumiləşdirərək belə qənaətə gəlirik ki
postmodernizm həyat həqiqətlərinin itirlməsindən daha çox
ədəbiyyatda yeni canlamaya, oyanışa xidmət edir.
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Sürrealist ədəbi baxıĢlar və onun
Azərbaycan ədəbiyyatındakı rolu
XX yüzilin əvvəlində Fransada təşəkkül tapmış sürrealizm
ədəbi cərəyanı məlum olduğu kimi bir növ psixoloji
sarsıntılarının, insan üzüntülərinin bədii inikası, ifadəsi kimi
ədəbiyyatda öz əksini tapmışdır. Fransız mənşəli “Sür”-(üstü,
üzəri) sözündən törənib. Anadolu türkcəsində də Sürrealizmlə
yanaşı ona ekvivalent olan “gerçəküstüçülük” ifadəsi şlənir.
Realizm gerçəyi, həqiqətlə idealı birləşdirirdisə, reallığı
göstərirdisə, sürrealizm bir növ bu mərhələdə addımlamağı,
daha sadə dildə desək yerində addımlamaq prinsipinə qarşı
çıxırdı. Adından, hərfi tərcüməsindən də göründüyü kimi
realizmdən də yüksəyə, belə desək realizmin ifadə etdiyini
daha pik nöqtədə təzahür etdirmək məqsədinə xidmət edirdi.
Tanınmış rəssam Salvador Dalinin yaratdığı ölməz rəsm
əsərlərində axan saatlar, uçan fillər və b. nümunələr buna
misal ola bilər. Onlardan bir neçəsinə diqqət yetirək: Məsələn
onun yaratdığı bir nümunədə bir balıq, iki pələng, və onların
qarşısında bir kalaşnikov avtomatına bənzər bir silah göylə
uçur. Əsərin maraqlı tərəfi ondadır ki, yanaşı uçan
Yeqzar Cəfərli
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pələnglərdən birinin yarı hissəsi balığın ağzındadı. O biri
pələngin də quyruğu balığın cəngində olan pələngin
ağzındadır. İkinci pələngdə qəzəblə irəli sıçrayaraq
qarşısındakı uçan silahı tutmaq istəyir. Digər bir şəkildə skelet
kəlləsi təsvir olunur və bu kəllə hissəsinin təsvirinin iki
gözünün və ağzının içində skelet kəllələri və yenə sonuncu
kəllələrinin içində iç-içə, kiçilə-kiçilə təsvir olunan skelet
kəllələri.
Sürrealizmdən yaxından məşğul olan tənqidçilər, həmçinin də
bu cərəyana müəyyən çərçivədə şübhə ilə yanaşan və bəzi
hallarda onun prinsiplərini ümumiyyətlə qəbul etməyən
tənqidçilər bu cərəyanın daha çox ruhi xəstələr üçün
olduğunun qənaətinə gəlirlər. Çünki təsvir olunan hadisələr
gerçəkliyinin üzərindədir, yəni realizm çərçivəsinə çığmayan
hadisələrdir. Sayıqlayan insanın gözünə iri əqrəblərin, divlərin
görünməsi, bəzən halsız, qızdırmalı halda olan bir insanın
evdə yataqda olarkən ətrafındakı əşyaların uçması buna misal
ola bilər. Düzdür bütün bunların olduğu sahədən ayrılaraq
(həmçinin öncəki sahəsində qalır..!) ədəbiyyata yansıması
hamı tərəfindən qəbul olunmur. Bəlkə də bu cür halların
nəticəsi və səbəbi idi ki, surrealizm cərəyanı daha çox
kinomatoqrafiya sahəsində daha irəli getdi, təsdiqini tapdı.
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Bu cərəyanın sütununu dediyimiz kimi psixoloji sarsıntı təşkil
edir. Bu da təsadüfi deyil. Çünki tanınmış psixoloq
Dr.Ziqmund Freydin bu cərəyanın təşəkkülündə əvəzsiz
xidmətləri olmuşdur. Tənqidçilər cərəyanın konsepsiyasının
işlənib hazırlanması, oturuşması, psixologiyadan yansıyaraq
ədəbiyyata yol almasının təşəbbüskarı olan Freydin “azad
assosiasiya” teoriyasını şüurdan instinktə keçid üçün baza
hesab edirlər və sürrealizmin prinsiplərinin məhz bunun
üzərində formalaşdığını qeyd edirlər. Freyd də öz növbəsində
sürrealizmin təşəkkülündə psixologiyanın rolunun vacibliyini
qeyd edirdi. Onun Sürrealim cərəyanın (həmçinin də digər
müasir cərəyanlar) inkişafına göstərdiyi xidmətlərə görə bir
çox cərəyan yaradıcıları, qurucuları onu özlərinə “mənəvi ata”
hesab edirdilər. Sürrealizm meydana gəldiyi dönəm o qədər də
açıq və geniş deyildi. Birinci Dünya Savaşının hökm sürdüyü
illərdə meydana gələn bu cərəyan savaşın acı nəticələrindən
doğan psixoloji gərginliyin kulminasiya nöqtəsi kimi də başa
düşülə bilər. Bütün dünya müharibənin vahiməsi ilə titrəyirdi,
milyonlarla insanların dünyasını dəyişməsi dünyanın özünü də
dəyişdirdi. Odur ki, bu dəyişmənin ədəbiyyata da təsirsiz
qalmayacağına heç bir sübhə yoxdur. Bu məntiqi yanaşmanı
nəzərə alıb müəyyən qədər fikirlərimizi təsdiqləyə bilərik.
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Digər tərəfdən də psixatriya sahəsində işləmiş Dr. Andre
Bretonun sürrealizmin prinsiplərini məhz Birinci Dünya
Savaşı illərində hazırlaması fikirlərimizin təsdiqi üçün ikinci
dəlil ola bilər. Biz bu cür fikirlər səsləndirməklə heç də bu
cərəyanın yaranmasını sırf olaraq Birinci Dünya Savaşı ilə
bağlamırıq. Müəyyən təzadlı fikirlərin mövcudluğu və
gətirdiyimiz faktlar bu fikri də əsas prizmadan kənara çəkmir.
Belə bil məntiqi mənzərə ortaya çıxa bilər. “Əgər müqayisəyə
qalsa, o zaman İkinci Dünya Savaşında daha çox insan həlak
olmuşdu. Birinci Dünya Savaşı ilə müqayisədə demək olar iki
misli insan itkisi. O zaman Sürrealizm bu dövrdə yaranmalı və
ya daha genişlənməli idi”. Bəli elə də oldu. Sürrealizm bu
dövrdə daha da çiçəkləndi. Hətta bir sıra rəssamlar faşizmə və
nasizmə etiraz edərək Avropanı tərk edib, Şimala Amerikaya
– ABŞ-a köçərək orada məskulaşdılar.
Bu cərəyanın müasir, yeni bir cərəyan kimi Azərbaycan
ədəbiyyatında o qədər də məşhur olmadığından bu cərəyan
haqqında bəzi fikirləri incələmək istəyirik. Bu cərəyanın
ədəbiyyatımızda özünü lazımi səviyyədə doğrultmamasın da
bir sıra səbələri var idi. Sovetlər Birliyi dönəmi, Azadlıq
hərəkatının genişlənməsi və demək olar, bütün sahələrə nüfuz
etməsi, realizmin, romantizmin və digər cərəyanları
Azərbaycan ədəbiyyatında hegemonluğu sürrealizmin
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Azərbaycan ədəbiyyatına gəlişinin qarşısını alırdı. Bəlkə də
birinci addımı rəssamlar atmalı idi. Bu müəyyən qədər
yazıçılar üçün də cəsarət xarakteri daşıyardı. Biz illah da
“Azərbaycan ədəbiyyatında sürrealizm olmayıb” şüarının
əlimizdə bayraq tutmuruq. Sadəcə demək istəyir ki, ya
ədəbiyyatımızda sürrealizm olub amma lazımi səviyyədə yox,
ya da ümumiyyətlə olmayıb.
Sovetlər Birliyi dövründə bir sovet rəssamının əriyən saatlar
və ya uçan fillər kimi obrazlar yaratması o qədər də ciddi və
real görünmürdü. Siyasi və dini mübahisələri xoşlamasam da
bunu deməliyəm ki, bu cür nümunələrin yaradılması (fərqi
yoxdur ədəbi və ya mədəni nümunə olsun) SSRİ-nin əlində
həmin əsərlərin müəllifini aradan qaldrmaq üçün vasitə ola
bilərdi. Necə ki 1937-ci ildə repressiya baş vermişdi…
Bir neçə kiçik həcmli surrealist şeirə diqqət edək:
Diş tozunun qutusu, sən elə ağ və bakirəsən ki… Yox,
bacarmıram.
Nobel ödülü laureatı İosif Brodiskinin qələmə aldığı şeirin
təhlilinə o qədər də ciddi ehtiyac yoxdur. Kiçik bir nümunədə
Brodiski öz fikilərini diş tozunun qutusunun timsalında gözəl
canlandıraraq sürrealimin gözəl nümunəsini yaradır.
Aleksey Alyoxinin “İndi” adlı şerindən nümunə gətirək:
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Bu gün baqqaliyə dükanında öz eybəcər qocalığıma rast
gəldim və onu yeraltı keçidə qədər ötürdüm baxışımla
Burada da baqqal dükanının qarşısından keçən bir cavan oğlan
dükanın pəncərəsinə baxır, psixoloji olaraq gələcəyə gedir.
Özünün qocalığını eybəcər şəkildə təsvir edir və sonra da onu
psixoloji olaraq yerin altına – son mənzilə yola salır, dəfn edir.
(Qeyd: Nümunə gətirdiyimiz şeirlər ruscadan dilimizə
tanınmış şair, esseist, tərcüməçi Səlim Babullaoğlu tərəfindən
tərcümə olunmuşdur).
Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının problemlərindən biri də
məlum olduğu kimi janrsızlıq, yeni yaranmış ədəbi
cərəyanların tam qavranılmaması və ya bu kimi məlum
problemlərdən ibarətdir. Odur ki istər posmodernizm olsun,
istərsə də digər müasir cərəyanda qələmə alınan bədii
nümunələrdə qırıqlıqlar, əyintilər müşahidə olunur. Ötən
yazımızda posmodernizmin timsalında bu barədə ətraflı
danışmışdıq. Dünyagörüşünün, intellektual bazanın kasadlığı
gənc yazarlarımızın bir çoxu üçün yeni yaranan cərəyanların
mənimsənilməsi üçün əngəl törədir. Bütün bunlara görə də
yeni yaranan ədəbi cərəyanları özündə əks etdirən bədii
nümunələr ədəbiyyatımızda gec-gec yaranır.
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Molla Vəli Vidadinin yaradıcılığında
qürbət mövzusu
XVIII yüzil Azərbaycan şerinin görkəmli nümayəndələrindən
biri də Molla Vəli Vidadidir. Vidadinin yaşadığı dövr klassik
şerdən daha çox xalq şerinin inkişaf etdiyi bir dövr olduğu
üçün onun yaradıcılığında xalq şerinin örnəklərinə daha çox
rast gəlinir. Məhz buna görə də onun dili hətta özündən çox
illər sonra yaşayıb, klassik şerlə yazıb yaratmış şairlərin
dilindən daha sadədir. Şairin yaşayıb fəaliyyət göstərdiyi dövr
həm də onunla səciyyələnir ki, ədəbiyyatımızda vətən həsrəti,
qürbətdən şikayət daha çoxdur. Bu da heç şübhəsiz ki, dövrün
hadisələri ilə bağlıdır. Səfəvilər hakimiyyətinin sonuna yaxın
hərcmərclik, ölkənin ruslar və osmanlılar tərəfindən işğal
olunması, Nadirin ölkəni qılınc gücünə birləşdirməsi, Nadirə
qarşı üsyanlar və son olaraq xanlıqlar dövründəki anarxiya və
xaos əhalinin bir hissəsini öz doğma yerlərini tərk edib
qürbətə, özəlliklə də nisbətən əmin-amanlığın hökm sürdüyü
Gürcüstana köçməyə vadar etmişdi. Vidadi də bir müddət
qürbətdə yaşadığından bütün yaradıcılığı boyu qürbətdən dad
qılmışdır.
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Qürbətə həsr etdiyi şerlər onun yaradıcılığının əsas özəyini
təşkil edir. Bu isə qeyd etdiyimiz kimi onun daha çox xalq şeri
üslubunda yazdığı şerlərində özünü göstərir. Çünki, qəmi,
kədəri əruz vəznində yazılmış şerlərə nisbətən xalq şerində,
özəlliklə də bayatılarda daha yaxşı vermək olur.
Həyat üzərində apardığım müşahidələrdən, yaşlı insanlarla
etdiyim söhbətlərdən belə bir qənaətə gəlmişəm ki, insan yaşa
dolduqca kövrəlir, ata-anaya daha çox ehtiyac hiss edir, onları
daha tez-tez anmaq istəyir, doğma vətəni üçün, doğmaları
üçün daha çox darıxır.
Hər məzara düşər olsa güzarın,
Yada düşər ata-ana məzərın.
Vidadi, xəstədək artar azarın,
Bir gün olar vətən deyib ağlarsan.
Yada düşər bağçaların, bağların.
Ala qarlı, boz dumanlı dağların
Qocalırsan, keçər cavan çağların,
Bir gün olar vətən deyib ağlarsan.
Digər bir şerində isə Vidadi təkcə şikayətlənmir, sadəcə
fəryad qoparır, qan ağlayır.
Vidadi, xəstəyəm, günlər sanaram,
Dərd əhliyəm, qəm hərfini qanaram,
Qəriblikdə yada düşər yanaram,
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Aşna, yoldaş, yar, müsahib, ellər hey.
Vidadinin qəriblik hisslərini başa düşmək heç də çətin
deyildir. Bilindiyi kimi Vidadi ömrünün müəyyən hissəsini
saraylarda yaşamışdır. O, əvvəlcə Qarabağın Gülüstan
məlikliyinin sarayında, daha sonra isə Kartli-Kaxetiya
(Gürcüstan) çarının sarayında yaşamışdır. Məhz saray həyatı
idi şairi bədbinləşdirən də, onu “qəm mülkünün sultanı” edən
də. Ona görə də şair, onu bədbinlikdə, ağlayıb sızladığına görə
günahlandıranlara “məni, rəngü-ruyi, cismi, taqəti, canı, küllüvarı əlindən çıxana dağ-daş, ulus, oymaq, el-oba öz başına
deyil ki, ağlamasın”.
Şairin saraya getməsi tarixi dəqiq bəlli deyildir. Lakin onun
Vaqif tərəfindən saraya dəvət olunmasını və Vaqifin saraya
1959-cu ildə gəlməsini nəzərə alsaq bu tarixi 60-cı illərin
əvvəllərinə aid etmək olar. İlk əvvəl
Ölüncə çıxmanam ta Gülüstandan
- və ya
Xan buyuran qulluqlarda qaim ol,
Gör düşmənə nə həqarət eylərsən.
-deyən şair bir müddət sonra bu yaltaqlıq və riyakarlıq
yuvasına uyuşa bilməyib oranı tərk edir. Anlayır ki, bir insan
üçün, bir şair üçün ən yaxşısı doğma eli, obasıdır. Saraya, vardövlətə nifrət edən şair ona xanın qılığına girib ondan
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“xələtdən, puldan” almasını məsləhət görən Vaqifə kəskin
etiraz edirdi:
Çox bulanma bu dünyanın qanına,
Vəfa yoxdur sultanına, xanına,
Danasını bir gün qoymaz yanına,
Bizim inək kimi təpər, ağlarsan.
Digər bir şerində isə o, ətrafındakılara Allaha sığınmağı,
xanlardan, sultanlardan uzaq olmağı məsləhət görürdü.
Daim haqdır Vidadinin deməyi,
Doğruların hərgiz itməz əməyi
Hər kimin ki, mövla olur köməyi
Nə işi var sultan ilə, xan ilə.
Vidadi öz qələmini həm klassik, həm də xalq şeri janrında
sınamışdır. Yaradıcılığının az olmasına baxmayaraq o, nə
yaradıbsa yüksək sənətkarlıqla yaradıb. Hər iki vəzndə (heca
və əruz) yazdığı şerlərinin əsas mövzusu vətən həsrəti, yurd
nisgili, doğmalırından ayrı düşmüş bir qəribin ah-naləsi,
zəhmətə bağlılıq, insanları xeyirxahlığa, səmimiyyətə,
hakimləri ədalətə səsləməkdən və eyni zamanda zəmanəyə
qarşı üsyandan ibarətdir. Lakin, keçmiş marksistlərdən
öyrəndiyim bir fikri (indi ədəbiyyatda
onlardan sitat gətirrmək dəbdə olmasa da) çox xoşlayıram.
İnsanın insanı istismar etdiyi bir cəmiyyətdə hakimlər istəsələr
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belə ədalətli ola bilməzlər. Bu, ona bənzəyir ki, coşqun, lilli
bir dağ çayı təmiz suyu da öz ağuşuna alıb aparır. Buna görə
də Vidadinin ədalətli hakim istəkləri zamanında utopiyadan
başqa bir şey deyildi.
Vidadinin yaradıcılığında istər öz dövrü üçün, istərsə bu
günümüz üçün aktual olan əsərlər var. Onun “Müsibətnamə”
tarixi mənzuməsində vətən naminə bir-birlərinə kömək etmək
əvəzinə hakimiyyəti bir-birinin əlindən almağa cəhd edən, bu
yolda hətta bir-birinə qəsd etməkdən belə çəkinməyən
satqınları ifşa edir. Bu əsər xanlıqlar dövrünün real
mənzərəsini vermək və bu gün bizə, bizimçün çox vacib olan
milli birlik hissi aşılamaq baxımından qiymətlidir.
Belədir dövran işi, hər gündə bir al eyləmiş,
Aqili nadan ilə pəjmürdə əhval eyləmiş
Üz verib namərdə, hərdəm mərdi pamal eyləmiş
Ei Vidadi, gəl ki, bu heyrət məni lal eyləmiş,
Gör nələr qıldı fələk Müştaq tək insanə, bax.
Tərkdünyalıq Vidadinin bütün yaradıcılığına hakim kəsilsə də
klassik vəzndə yazdığı şerlərinə nisbətən lirik şerlərində şair
nisbətən nikbindir, həyata xoş baxışlıdır. Sevgilisinin vüsalına
xoş ümüdlər bəsləyir. Onun lirik şerlərinin qəhrəmanı olan
aşiq gecə-gündüz sevgilisinin vüsalının həsrətini çəkir. Ona öz
şirin canını belə qurban verməyə hazırdır. Sevgilisinin
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cəmalını cənnət gülünə, dişlərini gövhərə bənzədir.
Çiyinlərinə tökülmüş siyəh tellər, qara qaş-gözü adamın
imanını əlindən alır. Tər cəmallı, xoş bədənli, xəttü-xallı
sevgilisinin başına pərvanə kimi dolanır. Çünki, onun bu
dünyada ös sevgilisindən başqa güvənc yeri yoxdur. Amma bu
sevgi şerlərində də də bəzən qürbətdən şikayət var. Şerlərində
təsvir etdiyi aşiq qəribdir. Qərib yerdə ölən aşiq öz sevgilisini
çağırır, ondan imdad diləyir, ondan başqa heç kimim yoxdur
deyir. Vidadi gözəlin hüsnünü Quran ayələri ilə müqayisə
edir. Və bu kitabı kim oxumayıbsa “Nə bilir ki, hədis nədir,
ayə nə” - deyir.
Qürbət nisgili onun Vaqiflə deyişməsində daha təsirli verilir.
Ədəbiyyatımızın gözəl bədii örnəklərindən sayıla bilən,
“Ağlarsan” adlanan bu deyişmədə Vidadi öz yaradıcılıq
ənənəsinə-bədbinliyə sadiq qalır. Onu, bu dünyanın dərdsərini unudub ömrünü xoş keçirməyə çağıran Vaqif hələ
irəlidə onu hansı faciələrin gözləməsindən əsla xəbərdar
deyildi. Amma Vidadi artıq bu faciələri şəxsi həyatənda
yaşamışdı. Ona görə də nikbin Vaqifə nisbətən Vidadi bədbin
idi. Bu zaman o, artıq həyatın hər cür eybəcərliklərinin şəxsən
şahidi olmuş, dünyanın vəfasızlığının dadını şəxsi həyatında
görmüşdü. Lakin göründüyü kimi Vidadinin bu dünyanın var-
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dövlətindən əl üzüb, xanlardan vəfa ummamaq çağırışlarına
Vaqif qulaq belə asmır, həyata baxışında özünü haqlı sayırdı.
Vidadinin “yadlarla adamın ömrü çürüyür, yad ellərdə insana
tənə etdikdə bu söslər ürəyə ox kimi batır. Qürbətdə birini şad
görəndə qəmlənirsən, doğma eli-obanı gələndən gedəndən
soruşursan” kimi nəsihətləri hələ ki, Vaqifə yaddır. O, Vaqifi
günah içlərdən çəkindirərək deyirdi:
Səni hər kim görsə haqq dərgahında,
Qatar qabağına qovar, ağlarsan.
Vaqif isə qeyd etdiyimiz kimi həyatın gərdişini vecinə almır,
bu dünyanın əzabını belə toy-bayram adlandırırdı. ömrünü xoş
keçirməyə çalışırdı:
“Ağlarsan” özlüyündə hər birinin özünü haqlı sayan iki
müxtəlif təriqətin deyişməsidir. Və onların hər biri əqidələrinə
sadiq qalırlar. Burada hər iki şairin daxili və xarici aləmi
açılır. İki əks təriqətə mənsub olsalar da bu onların dostluğuna
heç bir xələl gətirmir. Deyişməni oxuduqca anlaşılır ki, Vidadi
dövrünün savadlı şəxslərindən olub və ən azı mükəmməl dini
təhsil almışdır. Deyişmə eyni zamanda öz dövrünün dini
ictimai siyasi mənzərəsini vermək baxımından da qiymətlidir.
Burada şair dövrünün haqsızlıqlarını, hərc-mərcliklərini
ustalıqla verir. Vaqifi ehtiyatlı olmağa çağırır, sözü harda
gəldi danışmamağı məsləhət görür.
Yeqzar Cəfərli

Ədəbi proses və klassik irs...

31

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

Bu sözləri ləzgi içrə buyurma,
Səni qalmıqlara satar, ağlarsan.
Vidadinin bir yüzillik ömründə yaratdıqları kiçik bir
kitabçadan ibarət olsa da onun dərin məzmunlu, XVIII yüzil
xalq həyatını əks etdirən şerləri şairə Azərbaycan
ədəbiyyatında xüsusi bir mövqe qazandırmışdır.
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Məhəmməd Füzulinin Əlisi
Azərbaycan elminin müxtəlif sahələrində çalışan elə
alimlərimiz vardır ki, onlar təmsil etdikləri sahədə böyük
uğurlar qazansalar da adları bugünki gəncliyə çox az
məlumdur. Əli Fəhmi də belə alimlərimizdəndir.
Cəmi 56 il ömür yaşayan, lakin qısa ömür sürməsinə
baxmayaraq özündən sonra zəngin irs, qiymətli xatirələr
qoyan Əli Fəhmi Qurani-Kərimin, İslam dini ehkamlarının,
şərq poe¬ziyasının, əruzun və klassik musiqinin çox gözəl
bilicisi olub.Əli Fəhmi 1919-cu il fevralın 19-da Bakının
Sabunçu qəsəbəsində anadan olmuşdur. İlk ixtisası həkimlik
olan Əli Fəhmi Bakı Tibb İnstitutunda təhsil alarkən Mikayıl
Müşfiqin həyat yoldaşı Dilbər xanımla tanış olub, onun
vasitəsi ilə Müşfiqlə ünsiyyət bağlamışdır. Ona Fəhmi
təxəllüsünü də bədaətən şeir demək bacarığına görə Müşfiq
verib. “Səndə İmam Əli fəhmi var” – deyən Müşfiqlə Əli
Fəhminin dostluğu şair həbs olunub güllələnə qədər davam
edib. Dilbər xanımdan “Müşfiqin yubileyində kim çıxış etsə
yaxşı olar” deyə soruşduqda “Əlbəttə ki, Əli Fəhmi” deyə
cavab vermişdir.
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Bakı Tibb İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirən Əli Fəhmi
1941-1949-cu illərdə Sabirabad rayonu hərbi komisarlığında
həkim kimi çalışmışdır.

***
Kiçik yaşlarından ərəb və fars dillərini öyrənməsi, klassik
poeziyaya olan böyük marağı onu ADU-nun (indiki BDUnun) Azərbaycan Ədəbiyyatı Tarixi fakültəsinə gətirdi. 1952ci ildə Əli Fəhmi həmin fakültənin qiyabi şöbəsini fərqlənmə
diplomu ilə bitirir və professor Feyzulla Qasımzadənin təkidi
ilə müstəsna hal kimi aspiranturada saxlanılır. Burada o,
Feyzulla Qasımzadənin elmi rəhbərliyi ilə “Seyid Əzim
Şirvaninin həyat və yaradıcılığı” mövzusunda namizədlik işi
üzərində çalışmalara başlayır. Lakin son anda bəlli olur ki,
həmin iş digər bir aspirant tərəfindən işlənir. Sovet dövrünə
xas olan haqsızlıq, süründürməçilik onu bezdirir, bu işi
yarımçıq qoymağa vadar edir.
Əli Fəhmi ADU-da mətnşünaslıqdan dərs deyir, qəzəllərin
elmi təhlilini verir, jurnalistika fakültəsinin tələbələrinə ərəb
əlifbasını tədris edirdi.
Əli Fəhminin klassiklərimizlə bağlı zəngin biliyindən kinoda,
teatrda, televiziya və radioda geniş istifadə olunurdu. O
televiziyada əruzla bağlı çətin oxunan qəzəllər üzrə məsləhətçi
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idi. Kinoda “Nəsimi” filminin baş məsləhətçisi kimi Rasim
Balayevi Nəsimi roluna, teatrda isə Məlik Dadaşovu Şeyx
Nəsrullah roluna hazırlamışdı. Sayğıdəyər aktyoromuz Məlik
Dadaşov deyirmiş: “Məni Şeyx Nəsrullah roluna
hazırlayarkan o sözlər ki, Əli Fəhminin dilindən çıxrdı –
adam doğurdan da Şeyx Nəsrullahın ölüləri dirildə biləcəyinə
inanmaq istəyirdi.”
Görkəmli aktyor, Hacı Həsən rolunun ifaçısı Məmmədrza
Şeyxzamanov isə öz xatirələrində yazır: “Biz hamımız Şeyxin
dilindəki qəliz ərəb-fars sözlərini heç bir mənası olmayan boş
söz yığını hesab edirdik. Lakin Əli Fəhmi bu fikirləri alt-üst
edərək bildirdi ki, bu sözlərin hər biri bir anlam kəsb edir.”
Ünlü xanəndə Hacıbaba Hüseynova da əruzun gizlinlərini və
Seyid Əzim yaradıcılığını məhz Əli Fəhmi öyrətmişdir.
Böyük istedada malik olan alim ədəbiyyatımızda yaradıcılığı
ən çətin olan şairləri incələmişdir. O, Nəsimi, Füzuli, və
S.Ə.Şirvaninin yaradıcılığına aid 18 məqalə və
mono¬qrafi¬yanın müəllifidir. Onun “Füzuli yaradıcılığının
bəzi poetik xüsusiyyətləri” monoqrafiyası bu mövzuda
yazılmış əsərlərin ən yaxşısı hesab olunur. Alimin
Ədəbiyyatşünaslıq elmi üşün olduqca dəyərli olan əsərlərini
gələcək tələbə və aspirantlara çatdırmaq üçün bir Əli Fəhmi
vurğunu olaraq var-gücümlə çalışıram. Onu da qeyd edim ki,
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bu məqalələrin tədqiqi ərəb dilini və əruzu ciddi surətdə
bilməyi tələb edir. Ərəb dilindəki biliyimin köməyi ilə bu işdə
cüzi uğur qazansam da gələcəkdə elmi rəhbərimin köməyi ilə
bu çətin işin öhdəsindən gəlməyə olduqca israrlıyam. Çünki,
istər Nəsimi, istərsə də Füzüli yaradıcılığını tədqiq etmək
üçün tək şair, tək alim olmaq kifayət etmir. Klassik irsimizi,
şərq dillərini, Quranı, islam, hüqüq və şəriət məktəblərini
dərindən bilməklə yuxarıdakı iki keyfiyyəti də özündə
birləşdirmək lazımdır. Əli Fəhmi bu çətin işin öhdəsindən
asanlıqla gəlir. Onu da qeyd edim ki, bu məqalələri özüm başa
düşdüyüm tərzdə incələyib “Əli Fəhmi Dünyası” adlı kitabıma
daxil etmişəm. Sonrakı məqsədim heç yerdə çap olunmamış
bu məqalələri ayrıca kitab şəklində nəşr etdirmək və onların
üzərində elmi araşdırmaları davam etdirməkdir. Üzümü
tələbələrə və aspirantlara tutub demək istəyirəm:
- Əziz dostlar, Füzuli yaradıcılığına ən asan yol Əli Fəhmidən
keçir!

***
Görkəmli şərqşünas alim çox nadir alimin bacara biləcəyi
Qurani-kərimin doğma dilimizə çevrisinə nail olmuşdu. 19691970-ci illərdə Əli Fəhmi bu qutsal kitabda ayələri daha çox
olan “Bəqərə”, “Ali-İmran” surələrini və bir də “Nisa”
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surəsinin 9 ayəsinin çevrisini uğurla həyata keçirmişdi.
Alimin bu çevrisi hazırda demək olar, hər birimizin evində
olan Qurani-kərimə daxil edilmişdir. (Təəssüf ki, alim
Quranın dilimizə çevrilməsi işini axıra çatdıra bilməmiş,
deyilənə görə, ermənilərin Moskva vasitəsi ilə Azərbaycan KP
MK-ya təzyiqləri sonucu bu xeyirxah iş dayandırılmışdır.)

***
Əli Fəhmi 1959-cu ildən başlayaraq ömrünün sonunadək
Azərbaycan Respublikasının ictimai həyatında fəal iştirak
edib. O, Zaqafqaziya Müsəlmanları Konqresinin üzvü kimi
Quran ayələrinə istinad edib dünya müsəlmanlarını birliyə
çağırırdı. Əli Fəhminin arxivində saxlanılan həmin çıxışların
mətnləri bu gün üçün də çox güncəldir.
Alimin yazdığı onlarla əsərin hər biri bir alim adını almağa
kifayət etsə də o, elmi adlar, fəxri titullar daşımağa heç bir
təşəbbüs göstərməmiş; öz təvazökar, mərd insan obrazına
xələl gətirəcək işlərə qatılmamışdır. Şair-qəzəlxan Həkim
Qəni yazırdi: “20 il onunla bir yerdə oturdum-durdum, heç
eşitmədim ki, o eyni sözü təkrar etsin.” O, hər hansı bir
məmurda özünə qarşı müsbət rəy oyatmaq fikrindən çox-çox
uzaq idi. Görkəmli alimi tanıyan hər kəs təsdiq edir ki, o, heç
bir dünya malına əsla etina etməyən gözü-könlü tox adam
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olmuşdur. Örnəyi, 1959-1969-cu illərdə Azərbaycan KP MKnın birinci katibi olmuş Vəli Axundov onun tələbə yoldaşı
olmuşdu. O, Əli Fəhmiyə hər cür kömək göstərməyə hazır
olduğunu dəfələrlə bildirsə də, hətta ona Şeyxülislam
vəzifəsini təklif etsə də o, bundan imtina etmiş “Mən dindən
kənar işlərdə insanlara daha çox lazımam” – demişdir.
İnsanlarda mərdlik, gözütoxluq kimi keyfiyyətləri yüksək
qiymətləndirən ümummilli liderimiz Heydər Əliyev də məhz
bu keyfiyyətlərinə görə Əli Fəhmiyə həmişə sayğı
bəsləyərmiş.
Böyük alimin klassik şərq ədəbiyyatından, islam dini
ehkamlarından, Qurani-kərimin müxtəlif dövrləridəki nəşrləri
ilə zəngin bir kitabxanası vardır. Professor Əkrəm Cəfər
yazırdı: “Əsərlərində göstərdiyi mənbələrdən anlaşılır ki, Əli
Fəhminin yaxşı arxivi və kitabxanası vardır. Bunları əldə
etmək, qorumaq və öyrənmək bizim əlaqədar elmi təşkilatların
borcu olmalıdır.”

***
…Əli Fəhmi Bakı məclislərinin yaraşığı olub. O, şirin
söhbətləri, Allah kəlamları, Peyğəmbər hədisləri ilə xalqı
feyziyab edər, maarifləndirərmiş. O, xalqının yolunda işıq
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saçan əsl aydın idi. Heyif ki, ölüm onu tez aldı apardı apardı ki, öz aydınlığı ilə o dünyaya da işıq saçsın..!

Yeqzar Cəfərli

Ədəbi proses və klassik irs...

39

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

Gələcəyə dogru və ya bir daha Ortaq Türk
dili haqqında
Ey bu günün Türk gənci! Bütün bu işlərin görülməsi
yüzillərdən bəri səni gözləyir. Ziya Göyalp Bilindiyi kimi
ölkəmiz VII yüzilin ortalarında ərəblər tərəfindən işğal
edilmişdir. Ərəb dilinin dövlət dili olması, “Qurani-kərim”in
ərəb dilində nazil olması və digər bu kimi səbəblər
Azərbaycanda ərəb dilinin dövlət dili səviyyəsinə qədər
yüksəlməsini təmin etdi. Amma dilimizin belə tezliklə aradan
çıxıb önəmini itirməsi təəssüf doğurur. Sual olunur, necə olur
ki, gürcülər və ermənilər öz dillərini qoruyub saxladılar?
Bilirəm, bunun səbəbini xalqımızın islamı qəbul etməsi və
ərəblərin uzun müddət ölkəmizdə qalmaları, ölkəmizi işğal
altında saxlamaları ilə bağlayanlar tapılacaq. Lakin IX-XI
yüzillərdə Xilafətin zəifləməsi sonucunda ölkəmizdə
dövlətçiliyin bərpası da durumu dəyişdirə bilmədi. Çünki, bu
dönəmdə və sonralar monqolların gəlişi dövründə belə
Azərbaycan kəndində ərəb feodallarının mövqeyi olduqca
möhkəm idi. Səlcuq işğalı dövrünə fikir verək. Tanınmış
“Siyasətnamə” müəllifi Nizamülmülk vurğulayır ki, “Sultan
Alparslan və Məlikşahın sarayında yalnız türk dilində yazıb
Yeqzar Cəfərli
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yaradılırdı, onlar yalnız bu dildə yazan alim və şairləri
mükafatlandırırdılar”. Bu belədirsə onda sonrakı dövrlərdə
türk dili bütün sahələrə dərindən yol tapmalı idi. Bəs niyə
Nizamiyə qədərki şairlər və Nizaminin özü fars dilində yazıbyaradırdı? Əlbəttə deyərsiniz ki bu dildə yazmaq şahların
tələbi idi. Nizamiyə “Leyli və Məcnun”-u sifariş edən
Şirvanşah Əbülmüzəffər Axsitandan başqa şairə sifariş verən
digər hökmdarlar üçün də bu əsərlərin farsca yazılmalı idi.
Tutaq ki, yazılmalı idi. Bəs bu əsərləri öz xalqı üçün türk
dilinə çevirmək Böyük Nizami üçün nə ağır bir iş idi? Bəlkə
Fars dilinin türk dilinə nisbətən yüksək şeir və poeziya dili
olmasını qəbul edək? Xeyr, şeir dilimizdə dünya poeziyasına
əruz kimi ünlü bir vəzn yaradan Ərəb dilindən belə yüksək
səslənir. Ə.Firdovsinin “Şahnamə” əsərini istisna etsək demək
olar ki, Fars ədəbiyyatı əsasən sevgidən, gözəllərin təsvirindən
ibarətdir. Türk ədəbiyyatı isə türklərin qeyrət və rəşadətilə
doludur. İstər “Qutadğu Bilig”-ə qədər, istərsə də ondan
sonrakı ədəbiyyatda. Professor Nizami Cəfərovun belə bir
fikri ilə razılaşmamaq mümkün deyildir ki, “İnanmıram ki,
Səlcuqlar dövründə kimsə fars dilində yazmağa məcbur
edilsin”. Bu məsələnin kökünü tamamilə başqa şeydə
axtarmaq lazımdır. Çünki bu zaman ərəblər və farslar
xalqımızda həmrəylik hissinin çox güclü olduğunu artıq
Yeqzar Cəfərli
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yetərli qədər anlamışdılar və Azərbaycanın az qala hər
kəndində bir təriqət, bir məzhəb yaratmışdılar. Belə təriqət və
məzhəblər sonrakı əsrlərdə özünü daha qabarıq göstərmişdir.
Hər bir xalqın ruhunu, ifadəsini yalnız onun öz dilində vermək
olar. Şairlər üçün “Şair öz xalqının dilidir” demişlər. Şair
xalqının içərisində doğulmalı, yaşamalı, onun hər bir sətri öz
xalqının arzu və istəklərini ifadə etməlidir. N.Gəncəvi fars
dilində yazıb-yaratsa da bütün bu özəlliklərə malik idi. Onu
bizə sevdirən də məhz bu özəllikləridir. XII yüzilin üzərində
belə çox dayanmağım təsadüfi deyildir. Çünki yaranmış tarixi
durum Azərbaycan dilinin yüksək şeir və mədəniyyət dilinə
çevrilməsi üçün məhz bu dövrdə əlverişli şərait mövcud idi.
Kökən türk olan Azərbaycan Atabəylərinin də sarayında türk
dili hakim mövqeyə malik idi. Bütün bunlar məndə belə bir
qənaət yaradır ki, bütün ziddiyyətlərin kökünü əslən ərəb olan
və sonralar farslaşmış Şirvan şahlarında axtarmaq lazımdır.
Məhz onlar uzun müddət Azərbaycanın böyük bir hissəsində
türk ədəbi dilinin yayılmasına sipər çəkmiş, Azərbaycan
dövlətçiliyini parçaladıqları kimi dilini də parçalamışlar.
Tarixə fikir versək görərik ki, hətta Ərəb xəlifələri belə bu
dövlətin üzdə tabe ediməsinə etiraz etməsə də, onun işğalını
hər hansı dövlətə, hətta Eldənizlərə belə yasaq etmişdilər.
Niyə? Çünki xəlifələr yaxşı bilirdilər ki, bir xalqı yox etmək
Yeqzar Cəfərli
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üçün onun dilini, şeirini, musiqisini əlindən almaq, onu
birləşməyə qoymamaq, bölgələrə ayırmaq lazımdır.
Mədəniyyətimizin uzun zaman ərəblərin hakimliyi altında
olması dilimizə də təsir etdi. Ərəbcədən dilimizə daxil olan və
əsasən isimlərdən ibarət olan bu sözlər dilimizdə hələ də
qalmaqdadır. Türkçülüyün öncüllərindən olan Ziya Göyalp
XX yüzilin başlarında ərəb sözlərinin türk sözləri ilə əvəz
olunmasını bir qədər çözməyə nail oldu. O daha çox dildə
olan fel köklərindən adların yaradılmasını, başqa türk
dillərindən söz almaları öndə görürdü. Lakin Z.Göyalp türk
ağızlarında işlənən sözlərin dirildilməsinə, dilə gətirilməsinə
qarşı idi. Z.Göyalpın irəli sürdüyü dilin təmizlənməsi
proqramı gerçəkləşdikdən sonra anadolu türkcəsi xeyli
təmizləndi. Hazırda bu dildə türk sözləri hakim mövqedədir.
XX yüzilliyin ilk illərində Azərbaycan dilinin özü də osmanlı
dilinə dərindən nüfuz etmiş ərəb və fars dillərinin ciddi təsiri
altında idi. Bilindiyi kimi Çarın 1905-ci il 17 oktyabr
manifestindən sonra Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd Kamal,
Səbribəyzadə Xalid Xürrəm Bakıya gəlmiş, burada “Füyuzat”,
“Şəlalə” dərgilərini nəşr etmiş, ədəbi dilimiz müəyyən qədər
əski osmanlı sözlərinin təsiri altına düşmüşdü. Sonralar türklər
osmanlı ağızlarında olan ərəb və fars sözlərini təmiz türk
sözləri ilə əvəz etmək üçün mübarizəyə başladılar və buna
Yeqzar Cəfərli
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müəyyən qədər nail oldular. Bu anlamda
C.Məmmədquluzadənin başçılığı ilə “Molla Nəsrəddin”çilərin
dilimizin saflığı uğrunda apardıqları dirəniş olduqca
təqdirəlayiq bir hal idi. Bu günün özündə bu əvəzlənməni biz
də dilimizə tətbiq edə bilərik. Bu gün dilimizdə olan çoxlu
ərəb köklü sözün Anadolu türkcəsində qarşılığı var. Son
dövrlərdə Anadolu türkcəsindən (suç, özəllik, ayrıntı, ilişgi,
ortam, bilgi, bilgisayar, bilim və b.) sözlər dilimizə axın
etməkdədir. Bu çox sevindirici haldır. Çünki, bu sözlər
dilimizə daxil olaraq dilimizdəki ərəb-fars sözlərinin müəyyən
bir qismini dildən təmizləyir. Doğrudur, klassik irsimizin
böyük hissəsinin ərəb və fars dilləri ilə bağlı olması bu dilləri
ciddi surətdə öyrənmək zərurəti doğur. Amma ayrıca dil kimi.
Milli tərkibimizi təmizləyib türkləşdiyimiz kimi dilimizi də
təmizləməliyik.Lakin müəyyən zaman kəsiyində bu işi tam
olmasa da xeyli dərəcədə gerçəkləşdirməyin mümkünlüyünə
inanıram. Bilindiyi kimi xalqımız zaman-zaman bir çox
xalqların işğalı altında olmuşdur. Bu xalqlar ölkəmizi təkcə
işğal etməklə kifayətlənməmiş öz mədəniyyətlərini, dillərini,
gələnək-görənəklərini, hətta əlifbalarını da bizə zorla qəbul
etdirmişlər. Bunları ərəblərin, rusların timsalında göstərmək
olar. Ancaq biz bilirik ki, hələ eramızdan bir neçə əsr öncə
Orta Asiya ərazilərində Orxon-Yenisey abidələrinin
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tapılmasını təkcə türk alimləri deyil, avropalı alimlər də təsdiq
edirlər. Orxon-Yenisey əlifbası göstərir ki, türklər qədim
olduqları qədər əlifbaları da qədimdir. Bu bir yana. Tarixin
başlanğıcı hesab edilən şumerlərin də türk olması ilə bağlı
araşdırmalar gedir. Hər halda şumer dili ilə türk dil(lər)i
arasında çoxlu miqdarda ortaq sözlər var. Türk xalqlarının
birdəfəlik Orxon-Yenisey əlifbasına keçməsi daha yaxşı
olardı. Bu əlifabanın hər hansı bir türk dövləti tərəfindən
qəbul edilməsi həmin əlifabanın başqa türk dövtələrinin də
qəbul etməsinə imkan verərdi. BMT-də altı dil rəsmi dil
(İngilis, rus, fransız, ərəb, çin, ispan) funksiyasını icra edir.
Görəsən türk dili niyə bu siyahıda deyil?. Burada əsas bir
səbəb var. Ortaq türk dili məsələsi. Bu gün bütün türk
ölkələrində ortaq türk dilinin yaradılması üzərində işləmlər
gedir. Türkiyə türkcəsinin əsas götürülməsini alimlərin böyük
çoxluğu dəstəkləyir. Bu isə Türkiyənin ən aparıcı türk dövləti
olması, digər türk respublikalarına nisbətən daha öndə olması,
dünyada söz sahibi olması kimi amillərlə bağlıdır. Bunun bir
səbəbi də Anandolu türkcəsinin alınma sözlərdən tam olmasa
da xeyli dərəcə təmiz olmasıdır. Bu dildəki alınma sözləri isə
digər türk dillərində olan sözlərlə doldurmaq olar. Ancaq hər
türk dilinin özünün ayrıca ləhcəsi olması bu işin
əngəllənməsinə səbəb olur. Ortaq türk dilinin yaradılması bizə
Yeqzar Cəfərli
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nə verəcək? · Türk ölkələri arasında birliyin
möhkəmlənməsinə, gəlişməsinə imkan yaradacaq; · Vahid
türk mədəniyyətinin formalaşmasına zəmin yaradacaq; ·
Dünyada əsas güclərdən biri olmaq kimi vacib prioritet yönü
tezləşdirəcək; · Biz artıq bir-birimizi çevirmə maşınları ilə
deyil, adi qaydada anlaya biləcəyik. Bir neçə söz də cəhət
adları ilə bağlı. Dörd istiqaməti bildirən cəhətlərin dilimizdə
ərəb variantları işlədilir-Cənub, şimal, qərb, şərq. Bu sözlərin
dördü də ərəb kökənlidir. Bu cəhət adlarını müvafiq olaraq
güney, quzey, batı, doğu sözləri ilə əvəzləmək tamamilə doğru
olardı. Mahmud Kaşğarlı demişdir: “Türklərin dilini öyrənin,
onların hakimiyyəti uzun sürəcək”. Onun bu uzaqgörənliyi
özünü zaman-zaman doğrultmuş, bu gün də doğrultmaqdadır.
İnanıram ki, biz türklər tezliklə özümüzün öncəki əzəmətimizi
bərpa edəcək, dünyaya hakim kəsiləcəyik. Biz gələcəyə doğru
gedirik. Birləşməyə doğru gedirik. Bu yolda qarşımıza
əngəllər də çıxır və çıxmaqda davam edəcək. Ancaq biz bütün
bu əngəlləri aşaraq irəli addımlamalıyıq. Biz artıq vahid bir ad
altında-türk adı altında birləşəcəyik. O gün uzaqda deyil.
Tanrı türkü qorusun!
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Allahvedi Eminov-70

MƏHSULDAR ÖMRÜN BƏHRƏSĠ
Alman filosofu Kant yazmışdır: “Dahiləri təbiət,
böyük insanları isə cəmiyyət yaradır”.
Allahverdi müəllimin zəngin həyatına, məhsuldar
yaradıcılığına diqqət yetirəndə, adamın ağlına bu gəlir: onu
təbiətlə cəmiyyətin vəhdətindən yaranıb. Çünki istər
təbiətin, istərsə də cəmiyyətin ona verdiklərində layiqincə
bəhrələnə bilir. Deyirlər “vaxt ən böyük kapitaldır”. Kim
bu vaxt adlanan bu kapitaldan səmərəli istifadə edə bilirsə
həyatda layiqli bir iz qoya bilir. Çünki, “həyat ötən günlər
yox, yadda qalan günlərdir”. (R.A.Pavlenko). Alim,
yazıçı, jurnalist, pedaqoq, ən önəmlisi böyük mənəviyyat
sahibi olan Allahverdi Eminov böyük Yaradanın ona bəxş
etdiyi ömrü olduqca şərəfli, ləyaqətli və məhsuldar yaşayır.
Öz əmək fəaliyyətinə Salyan rayonunda bir kənd
müəllimi kimi başlayan Allahverdi müəllim elmin şöhrət
zirvəsini fəth edib respublikanın ədəbi ictimai mühitində
böyük söz sahibi olana qədər uzun və şərəfli yol keçmişdir.
Müəllimlikdən
Yeqzar Cəfərli
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məktəbi” jurnalında məsul katib, “Azərbaycan müəllimi”
qəzetində şöbə müdüri, “Maarif” dövlət nəşriyyatının
redaktoru və baş direktoru, Azərbaycan Müəllimlər
İnsitutunun Salyan filialının direktoru və hazırda çalışdığı
Bakı

Pedoqoji

Kadrların

İxtisasartırma

və

Yenidənhazırlanma İnstitutunda dosent kimi çalışmaqla
davam etdirmişdir. Gərgin, məsul əmək fəaliyyəti ilə
məşğul olduğu müddətdə Allahverdi müəllim yaradıcılıqla
da məşğul olmuşdur. O, 185 dən artıq elmi əsərin, 1000
dən artıq məqalələrin, oçerklərin və digər müxtəlif janrlı
yazıların müəllifidir. “ġagirdlərdə yaradıcı fantaziya
tərbiyəsi”, “Gördüklərim, yazdıqlarım, unutduqlarım”,
“Səsimiz niyə quzeydən gəlir”, “ġərq ailəsinin sirləri”,
“S.Vurğunun poetikası”, “Baba Mirzəyevin musiqi
fəlsəfəsi”, “Ġsa Məmmədov və idarəetmə psixologiyası”,
“Ġsmayıl ġıxlının poetikası”,

“Bir dərsin

7

yeddi

möcüzəsi”, “Əhməd Seyidov fenomeni”, “Sahib Ġmanov
yaxĢı insanlar arasında”, “Musa Yaqubun poeziyası”,
“Nizami Göydərəlinin poeziyası”, “KəĢf haqqında
novella”, “Pedaqogika” (1993, 2000)

kimi elmi və

publisistik əsərin, “Sarı çiçək”, “Yuxuda dirilən adam”,
“Boz itin ölümü”, “Payıza qədər” kimi bir-birindən
maraqlı, gözəl bədii əsərlərin müəllifidir.
Yeqzar Cəfərli
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Pedaqogika elminin bütün incəliklərinə bələd olan
Allahverdi müəllim Psixologiya elminə də dərindən
bələddir. Bu baxımdan onun “Ġsa Məmmədov və
idarəetmə psixologiyası” əsəri çox güncəldir. Əsərdə
müəllif özünün fenomen yaddaşına əsaslanaraq bir müddət
Lənkəran Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi işləmiş
İsa Məmmədov haqqında özünün əvəzsiz hafizəsində
şaxlamış xatirələri qələmə almışdır. Maraqlı faktlarla
zəngin olan bu xatirələr Lənkəran tarixinə aid qiymətli
mənbə sayıla bilər. Sonralar BPKİYİ-də İsa Məmmədovla
birgə

çalışan

Allahverdi

müəllim

idarəetmədə

kult

şəxsiyyət sayılan (bu faktı mənim İsa Məmmədova bələd
olan valideynlərim də təsdiq edir) İsa Məmmədovu belə
xarakteriza edir: “ġəxsiyyətlər arasında inkiĢaf etmiĢ,
payına düĢənlə kifayətlənmiĢ, özgəsinin süfrəsinə əl
uzatmayan” bir insan kimi xarakteriza etmişdir.
Allahverdi müəllimin yaradıcılığı ilə tanış olduğum
müddətdə onun bir sıra xüsusiyyətlərini aydınlaşdırmağa
çalışdım. O, hər şeydən əvvəl, böyük zövq sahibidir.
Özünün qeyd etdiyi kimi “böyük hərflə Ġnsandır”. Onun
yaradıcılığına müraciət etdiyi alimlər, şairlər, yazıçılara
(Mir Cəlal, S.Vurğun, Musa Yaqub) nəzər salsaq görərik
ki, bu fərdlərin də hər biri böyük şəxsiyyətlərdir. Bu
Yeqzar Cəfərli
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mənada alimin Azərbaycan ədəbiyyatında, özəlliklə də
ədəbi tənqiddə əvəzsis rolu olan Mir Cəlal Paşayev
haqqında yazdığı “Mir Cəlalın poetikası” (3 cilddə, I cild,
2011) əsərini göstərmək olar. Mir Cəlal yaradıcılığının
bütün dövrlər üçün-hətta indi bizim təsəvvür belə edə
bilməyəcəyimiz bir zaman gəldikdə belə aktuallığını nəzərə
alsaq

Allahverdi

müəllimin

bu

nəhəng

elmi

monoqrafiyasını zor bir iş adlandırmaq olar. Əsərdə müəllif
Mir Cəlal yaradıcılığını, xüsusilə də onun ədəbiyyatımızda
böyük tufan qoparmış “Bir gəncin manifesti” romanını ən
xırda detallarına qədər araşdırmış, anlaşıqlı dildə bizlərə
çatdırmışdır. Əsərlə ilk tanışlıqdan Allahverdi müəllimin
necə gərgin əmək sərf etdiyi hiss olunur. Mən Mir Cəlalın
irsini zaman ayırıb oxuya bilməsəm də bu əsərin köməryi
ilə Mir Cəlalın necə bir Vətənpərvər, milli qeyrət hissinə
malik ziyalı, öz millətinin təəssübkeşi olduğunu asanlıqla
anlaya bildim.
Allahverdi

Eminov

hansı

qələm

sahibinin

yaradıcılığına müraciət edirsə bu yaradıcılığın indiyə qədər
görünməyən tərəflərini açıb göstərir. Bu tendensiyaya o,
bütün

yaradıcılığı

boyu

sadiq

qalır.

S.Vurğunun

yaradıcılığına dərindən bələd olan alim (baxmayaraq ki,
S.Vurğunun yaradıcılığı yetərli qədər araşdırılıb) şairin
Yeqzar Cəfərli
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hələ

heç

bir

tənqidçi

tərəfindən

qeyd

olunmamış

xüsusiyyətlərini, məsələn, Sovet rejimindən narazılığını
“S.Vurğunun

poetikası”

əsərində

açıb

göstərir:

”S.Vurğunun bir sənətkar kimi böyüklüyü onda idi ki,
o, sovet quruculuğunun sonsuz davam edən zəncirində
hansı halqadan qırılacağının faciəsini duymuĢdu”.
Deyirlər ki, bir insanı yaxşı tanımaq üçün onunla
yoldaş olmaq lazımdır. Mənim yaş həddim istər bir alim,
istərsə də bir insan kimi əvəzsiz olan Allahverdi müəllimlə
şəxsi dostluq mübnasibətləri saxlamağa imkan verməsə də,
onun əsərləri ilə uzun-uzadı dostloğum onu az da olsa
tanımağıma imkan verdi. Belə bir qənaətdəyəm ki, hər bir
insanın oxuyaraq alim olması mümkündür. Lakin alim
gərək öyrəndiklərinə, yazdıqlarına əməl etsin. Sədi Şirazi
yazır ki: “Oxuduğuna əməl etməyən alim məĢəl gəzdirən
kora bənzəyir”. Allahverdi müəllim isə öz yazdıqlarını
maüdafiə edən, sözünün üstündə duran qələm sahibidir.
Onun çoxşaxəli yaradıcılığı ilə tanış olunca bunu aydınca
görmək olur. görmək olur.
Görkəmli alim ensiklopedik bilik və dərin zəka
sahibidir. “Payıza qədər” kitabı bir sıra maraqlı faktlarla
zəngindir. Sovet senzurasının çapına icazə vermədiyi bu
əsəri nəşr etdirincə müəllifin ağır zəhmətini təsəvvür
Yeqzar Cəfərli
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edirəm.

Etiraf

edirəm

ki,

Allahverdi

müəllimin

yaradıcılığında mənim ən çox diqqətimi çəkən yazıçının
1992-ildə çap etdirdiyi “ġərq ailəsinin sirləri” əsəri oldu.
Kitabda müəllif pak sevgiyə, ülvi məhəbbətə söykənən
müsəlman şərq ailəsinin gözəl təsvirini vermiş, ailə
mədəniyyətimizi digər dinlərə məxsus ailələrlə müqayisəli
sintez etmişdir. Dərhal anlamaq olur ki, müəllif “QuraniKərim”lə yanaşı digər dinlərin də müqəddəs dərindən
bələddir.
Allahverdi Eminov geniş əhatə dairəsinə malik
hərtərəfli inkişaf etmiş bir şəxsiyyətdir. Öz yaradıcılığında
klassiklərə daim istinad edən alim Polad Mədətovla
birlikdə qələmə aldığı “KəĢflər haqqında novella”
əsərində A.A.Bakıxanovun “KəĢfül-qəraib” əsərindən
bəhrələndiyi açıq-aydın görünür. Bu əsərində

müəllif

qədim, orta və yeni dünyanın demək olar ki, bütün mühüm
kəşfləri, bu kəşfləri həyata keçirən alimlər və bu elmi
kəşfləri doğuran səbəblər və tarixi şərait

haqqında

məlumat verir. Çoxlu sayda maraqlı məlumatlarla zəngin
olan bu əsər coğrafi bir əsər olaraq orta və ali məktəblərdə
bir dərs vəsaiti kimi də istifadə oluna bilər.
Mənim elmi və publisistik yaradıcılığımda (əlbəttə,
əgər buna yaradıcılıq demək mümkündürsə) nəyə nail ola
Yeqzar Cəfərli
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bilmişəmsə bütün bunlara görə Allahverdi Eminova
borcluyam.

Bu

sahədə

ilk

müəllimim

olub

mənə

yaradıcılığın sirlərini öyrətməyinin nəticəsidir ki, bu gün
mən 20 yaşlı gənc olaraq bir kitabın və respublikanın
demək olar ki, bütün nüfuzlu dərgi və qəzetlərində çap
olunan

50-dən

artıq

elmi-publisistik

məqalənin

müəllifiyəm. Onun mənə “Elmə jurnalistikadan gələn
daha yaxĢı uğur qazanır” tövsiyəsi bütün yaradıcılıq
fəaliyyətimin əsasını təşkil edir. Sayğıdəyər alimimizin bu
fikrindəki gerçəkliyi bütün yaradıcılığım boyu hiss edirəm.
Belə ki, mən hansı mövzuda nə yazırımsa istəsəm də ,
istəməsəm də onu mütləq bədiiləşdirirəm.
Yaradıcılıqla

məşğul

olduğum

bu

qısa

zaman

kəsiyində qət etmişəm ki, bir tənqidçi olaraq elmi adlar,
fəxri titullar almaq digər elm sahələrinə nisbətən dəfələrlə
çətindir.

Allahverdi

müəllimin

alim,

tənqidçi

kimi

əməyinin layiqincə qiymətləndirilməməsi təəssüf doğurur.
Necə ki, mən bunu şəxsi həyatımda yaşayıram. Gənc bir
tənqidçi, araşdırmaçı olaraq AYB-nə daxil olmaq mənim
üçün əməlli başlı müşgülə çevrilib. Bədii əsərin məhz
güclü bir tənqiddən sonra tanındığını nəzərə alsaq,
ədəbiyyat təsərrüfatımızın bu sahəsinin önəmini başa
düşmək çətin deyildir.
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Tale elə gətirdi ki, bu ildən Allahverdi Eminov təhsil
aldığım Azərbaycan Universitetində bizə pedaqogikadan
dərs dedi. Qısa vaxt kəsiyində qrupumuzun tələbələri ilə
“dil” tapdı, səmimi ünsiyyət qurdu. Biz müəllimizi
sevməyə başladıq. O, bizi duyur, bunu bacarır!.
Allahverdi müəllim olduqca məhsuldar bir yazıçı, bir
alimdir. Bütün ömrünü gərgin yaradıcılıqla məşğuldur.
Lakin nə qədər yazıb yaratsa da, yenə də nəyi isə unutdum
deyir. Görkəmli alim yalnız yaşayıb yaratmaq xatirinə
deyil, özündən sonra həyatda layiqli bir iz qoymaq xatirinə
görə də yaradır. Xalq şairi Hüseyn Arif demiş:
Mən oldum olmadım dünya dünyadır...
O, xalqımızın dərdini çiynində daşıyan, millətinin
sevincinə sevinən, kədərinə kədərlənən bir ziyalıdır. Ona
görə də “Mən dünyaya doğuluĢumun məna yükünü
daĢıyıram tale qismətimdə”-deyir. Bütün elmi və fəxri
adlara sahib olan çox sayda qələm sahibləri vardır ki,
Mərkəzdən bir neçə km aralı tanınmır. Allahverdi müəllim
ölkəmizin ədəbi ictimai mühitində çox gözəl tanınır. Ədəbi
gənclik üçün isə o, yol göstərən bir mayakdır.
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Bu gün Allahverdi müəllim çox xeyirxah bir işlə
məşğuldur. Haradasa unudulan, xatirələrdən silinməkdə
olan alimləri, pedaqoqları “Virtual portretlər” seriyasında
çap etdirir.
Bəllidir ki, bu kiçik yazıda mən Allahverdi müəllimin
çoxşaxəli yaradıcılığını araşdırmaq fikrindən uzağam.
Onun

zəngin

yaradıcılığı

ayrıca

bir

araşdırmanın

mövzusudur. Xüsusilə alimin kosmik pedoqogika ilə bağlı
araşdırmaları bir gənc araşdırmaçı kimi mənim elmi
səviyyəmdən çox-çox yüksəkdir. Lakin mən bu gün
cəmiyyətimizdə çox nadir təsadüf olunan, sözü əməlini
tamamlayan bu ağsaqqal ziyalımızın yaradıcılığına biganə
də qala bilmərəm. Əgər bu kiçik yazıda nəyə isə nail ola
biləcəyəmsə bunu öz yaradıcılığım üçün böyük uğuru
hesab edərəm.
İstər orta, istərsə də ali məktəbdə mənə dərs deyən
müəllimlərin fəaliyyətini göz önünə alaraq deməliyəm ki,
onların fəaliyyəti şərəfli olduğu qədər də çətindir.
Allahverdi müəllim kimi müəllimlər müəllimi olmaq isə
ikiqat çətindir. Bu gün o, bu çətin peşə fəaliyyətini
BPKİYİ- də böyük şövqlə davam etdirir. Eyni zamanda bir
gənclik həvəsilə yazıb-yaradır. Və hər dəfə hörmətli
müəllimimin bu gənclik həvəsi ilə yazdığı bir məqaləsini
Yeqzar Cəfərli
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oxuyanda xalq şairi Hüseyn Arifin aşağıdakı misralarını
xatırlayıram.

Səksən nədir, doxsan nədir,
Yüzdən ayrıla bilmirəm.
Sədi Şirazi yazır. Şəkərin qiyməti qamışdan əmələ
gəldiyi üçün deyil, təbiətində bir şirinlik olduğu üçündür.
Bütün insani keyfiyyətləri özündə birləşdirən Allahverdi
müəllimin də təbiətində bir şirinlik, bir sadəlik var.
Xalq şairi N.Həsənzadə yazır:
Dünya bir nərdivandır,
Qalxanda mehribandır,
Enəndə nə yamandır.
Kim bu həyat nərdivanından şərəflə qalxıb düşürsə o,
əsil insandır. Bu qəbildən olan insanları nə maddi, nə də
mənəvi itgilər öz əqidəsindən döndərə bilmir. Bu insanlar
yalnız yaşatmaq üçün yaşayır və xatirələrdə ədbədi iz
qoyur. Ə.Vahid necə də gözəl demiş:
Əsər ki, qaldı cahanda ölməmək kimidir.
Yeqzar Cəfərli
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Allahverdi müəllim o insanlardandır ki, arxaya
boylanıb ötən günləri iftixarla duya bilər: “Məndən
nigaran qalmayın, torpağın altında da üzümə bir ovuc
iĢıq düĢəcək”. Yazıb yaratmaqdan doymayan zəhmətkeş
alim “Yaradıcılıq səadətdir”-deyir. Bu gün mən təmsil
etdiyim ədəbi gənclik adından bu keşməkeşli həyat və
çətin, amma çətin olduğu qədər də şərəfli olan yaradıcılıq
yolunda şərəflə addımlayan hörmətli qələm sahibi, sözün
həqiqi anlamında şəxsiyyət olan

müəllimizi Allahverdi

Eminovu 70 illik yubileyi münasibəti ilə təbrik edir, ona
yaradıcılıq və pedaqoji fəaliyyəti yolunda yeni-yeni uğurlar
arzulayıram.
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ƏLĠ FƏHMĠ
DÜNYASI

AraĢdırma
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Ön söz

Dünyanı, zamanı nələrə bənzətməyib mütəfəkkirlər.
Pəncərəyə, ələyə, tərəziyə, nehrəyə və daha nələrə. Bəli,
zaman həqiqətən də bir nehrədir. Böyük Sabir demişkən o,
çalxalanır-çalxalanır, yağı ayrandan, yaxşını pisdən ayırır.
Əqidəsini qazanc mənbəyinə çevirənlər unudulur, insani
keyfiyyətlərə malik olan insanlar isə əbədi yaşayır. Belə
insanları bəzi bədxahlar unutdurmağa çalışsalar da sonda
özləri unudulur. Həyatda əsil yaşamağa layiq olanlar yaşayır,
yaddaşlara köçür. Xalqı dinləyən və xalqın da onları eşitdiyi,
dinlədiyi, daha doğrusu hər işdə hesablaşdığı belə insanlara
şəxsiyyət deyilir. Bax, Əli Fəhmi də belə bir insan idi, bütün
insani keyfiyyətləri özündə birləşdirən bir insan idi, həsəd
aparılası, fəxr ediləsi bir insan idi. Sözün həqiqi mənasında
şəxsiyyət idi.
Onda heç bir çərçivəyə sığmayan bir mənəviyyat, bir ziyalılıq
vardı, böyük ürək sahibi idi. Klassik poeziyanın ən
gözəl bilicisi olan Əli müəllimin ləngərli yerişi, Füzuli,
Nəsimi

və Seyid Əzimin qəzəlləri ilə bağlı təfsirləri

indiyədək gözlərimin qarşısındadır. Əfsus ki, nə müəllim
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yoldaşları, nə də tələbələri onun haqqında bir kitab yazmaq
təşəbbüsü göstərmədilər. Əli Fəhmidə böyük Peyğəmbərimizə
xas olan bir xüsusiyyət, bir məğrurluq vardı. Heç
vaxt heç kimdən heç nə istəməzdi, heç kimin qarşısında
əyilməzdi. Mənə dərs dediyi illərdə və ondan sonrakı
vaxtlarda da onu dəyişməz gördüm. Ensiklopedik biliyə,
səlis danışıq qabiliyyətinə malik olan belə bir insan
unudulmamalıdır, tez-tez anılmalıdır. Bu mənada tələbə
dostumuz Yeqzarın gördüyü iş həqiqətən də böyük işdir,
fədakarlıqdır, təqdirəlayiqdir. Bu böyüklükdə bir iş görmək,
çətinlikləri səbrlə dəf etmək nə qədər inanılmaz görünsə
də, Yeqzar Cəfərli bu işin öhdəsindən gəldi. Bu isə həqiqətən
alqışa layiqdir. Əli Fəhminin bir alim kimi, bir şəxsiyyət
kimi qiymətini vermək olduqca vacibdir. Gələcək
nəsillər belə insanları hökmən tanımalıdırlar. O, xalqımızın
milli sərvətidir. Çünki, bir insan ya alim, ya da xeyirxah
insan ola bilər. Amma, həm alim, həm də xeyirxah insan
olmaq olduqca çətindir və çox az insana qismət olur.
Yeqzar Cəfərli ilə ilk tanışlığım xalq şairi Z.Yaqubun
evindən başlandı. Şair dostum bu gənci mənə təqdim
edəndə ”İstedadlı gəncdir, Əli Fəhmi haqqında kitab yazır”dedi. Doğrusu təəccübləndim. Əlbəttə, bu mənim
gənclərə inamsızlığımdan irəli gəlmirdi. Onsuz da mən
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işlədiyim Azərbaycan MEA Folklor İnstitutunda hər gün
onlarla istedadlı gənclə görüşürəm. Sadəcə mənə bir tələbənin
Əli Fəhmi haqqında nəisə yazıb yarada bilməsi
inandırıcı görünmürdü. Tələbəlik çağlarını xatırladım. Əli
müəllimin gənclərə inanması, onları irəli çəkməsi, dəstək
verməsi yadıma düşdü. Əli Fəhmi özü haqqında bir alimin
deyil, bir tələbənin kitab yazmasından daha çox
məmnun olardı. Biləndə ki, bu gəncin atası İsfəndiyar
Cəfərova vaxtı ilə (35-40 il bundan qabaq) 8 saylı musiqi
təmayüllü internat orta məktəbində dərs demişəm bu məni
daha da sevindirdi. O vaxtdan mən bu istedadlı gənclə
daha bir neçə dəfə görüşdüm.
Az sonra Yeqzarın özü də başladığı işin məsuliyyətini
dərk etdi. Hiss etdim ki, necə deyərlər “Xışı kötüyə dirənib”.
Söhbətlərimizin birində “Elxan müəllim, Əli Fəhmini
tədqiq etmək üçün ərəb və fars dillərini, xüsusilə də
əruzu bilmək vacibdir. Mən isə bu çətinliyə mütləq
qatlaşmalıyam”- dedi. Lakin bir qədər keçdikdən sonra
növbəti görüşlərimizdən birində öyrəndim ki, bu iradəli gənc
ərəb dilində olan biliyini təkmilləşdirmiş, bu dili sərbəst
tərcümə edə biləcək bir səviyyəyə çatdırmışdır. Bəli, budur
bizim gəncliyimiz. Artıq tam məsuliyyəti ilə demək olar ki,
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elmimiz etibarlı gənclikdədir. Belə bir kitabın bir gənc
tərəfindən ərsəyə gəlməsi göstərir ki, gənclər elmin estafetini
yaşlı

alimlərdən

alıb

onları

şərəflə

davam

etdirmək

iqtidarındadır.
Gənc tədqiqatçı ilə görüşlərimiz mütəmadi hal almışdı.
O, tez-tez çalışdığım AMEA-nın Folklor İnstitutuna gələr,
mövzu ilə bağlı əldə etdiyi materiallarla məni tanış
edərdi. Bu xeyirxah işdə atası İsfəndiyar müəllimin öz
oğluna arxa durması, onu həvəsləndirməsi, bir ata kimi
onunla qürur duyması mənə xüsusilə xoş gəlirdi. Bu
görüşlərimiz əsnasında Əli Fəhmi ilə bağlı yadımda qalan
maraqlı epizodları, şirin xatirələri danışdıqca, bu mehriban
ata-balanın gözlərindəki sevinc parıltılarını gördükcə, onlara
daha yaxından kömək etmək, unudulmaz müəllimim
haqqında daha kimlərə üz tutmalarını məsləhət bilirdim.
Çox yazıqlar olsun ki, bəzi insanlar, xüsusilə də bu
günkü gündə Əli Fəhmiyə mənən borclu olan tanınmış
adamlar gənc Yeqzarı çox incitdilər. Hətta bu müqəddəs
işə xeyir-dua vermək əvəzinə ona ağız büzdülər. Bu gəncin
böyük usdadımız haqqında kitab yazmasını həzm edə
bilməyənlər də tapıldı. Ancaq Yeqzar Cəfərli öz yolundan
dönmədi. Ardıcıl axtarışlar apardı. Bir tələbənin görə biləcəyi
işdən qat-qat çox iş görə bildi. Bu işdə ona ürək-dirək
Yeqzar Cəfərli
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verdik. Xüsusən də son dövrlərdə səhhətində problemlər
yaşayan Şöhrət ordenli Xalq şairi Zəlimxan Yaqub,
“Kredo” qəzetinin baş redaktoru, məhsuldar publisist,
gözəl şair və qayğıkeş insan kimi tanıdığımız Əli Rza
Xələfli kimi xalq adamları Yeqzarı sarsılmağa qoymadıq.
O, öz işinə davam etdi. Nəticədə Əli Fəhmi dünyasının bir
sıra məqamlarını əks etdirən bu kitab dünyaya gəldi.
Əlimdəki kitabı müəllif iki hissəyə bölür. ”Xatirələrdə
yaşayan Əli Fəhmi” adlanan birinci bölməsində ustadımızın
həyatını ətraflı tədqiq etməklə yanaşı, onun Akademik
Teatr, Azərbaycanfilm kinostudiyası, Azərbaycan
televiziyası və radiosundakı fəaliyyətini və BDU (keçmiş
ADU)-dakı fəaliyyətini, burada bir müəllim kimi necə
böyük şöhrət qazanmasını ətraflı işıqlandırmışdır. Bu
məqsədlə o, alimin onlarla tələbəsi ilə görüşmüş və onların
bir neçəsinin xatirələrini qələmə almışdır. Poeziyanın
vurğunu olan gənc müəllif kitabın demək olar ki, hər bir
fəslində ya bir şer parçası, ya da bir hikmətli kəlamdan
istifadə etmişdir. Bu isə müəllifin kitabın məsuliyyətini
dərindən dərk etməsi və öz üzərində gərgin işləməsinin
nəticəsidir.
Kitabın “Böyük Şərqşünas alim” adlanan ikinci bölməsində
isə müəllif Əli Fəhminin əldə olan əsərlərini, yəni,
Yeqzar Cəfərli
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onun Füzuli, Nəsimi və S.Ə.Şirvani yaradıcılığına aid
yazdığı məqalə və monoqrafiyaları (əlyazmalar nəzərdə
tutulur) öz bildiyi, başa düşdüyü tərzdə incələmişdir. Bu
işin çətinliyini müəllifin özü də kitabın bir neçə yerində
etiraf etmişdir. Burada qeyd etmək istəyirəm ki, müəllifin
zəhməti həqiqətən də alqışlanmağa layiqdir. Çünki bu
əsərlərin tədqiqi araşdırıcıdan xüsusi bacarıq tələb edir.
Müəllifin ərəb dilinə bələd olması bu ağır işin öhdəsindən
qismən də olsa gəlməsinə şərait yaratmışdır. Müəllifin
qarşıdakı məqsədi isə Əli Fəhminin əlyazmalarını ayrıca
kitab halında çap etdirmək, gələcəkdə onların üzərində elmi
araşdırmalar aparmaqdır. Bu işdə gənc dostumuza
uğurlar arzulayırıq.

Redaktordan

Yeqzar Cəfərli
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Kitabın ərsəyə gəlməsində mənə verdikləri böyük
mənəvi dəstəyə görə sevincimə sevinc qatan, kədərimə
şərik olan, uğurlarıma mənim özümdən daha çox sevinən,
fəxr ediləsi, qürur duyulası, həyatda arxam, dayağım olan
atam İsfəndiyar müəllimə, “Azərbaycan Universiteti“-nin
rektoru, AMEA-nın müxbir üzvü, iqtisad elmləri doktoru,
professor Akif Musayevə, Xalq şairi, Şöhrət ordenli Zəlimxan
Yaquba, Filologiya elmləri namizədi, əməkdar mədəniyyət
işçisi Elxan Məmmədliyə, Pedaqoji elmlər doktoru,
professor Fərahim Sadıqova, Pedaqoji elmlər namizədi
Allahverdi Eminova, Salman Mümtaz adına Azərbaycan
Respublikası

dövlət Ədəbiyyat

və incəsənət

arxivinin

direktoru Maarif Teymura, “Kredo” qəzetinin baş redaktoru
Əli Rza Xələfliyə, “Azərbaycan” universitetinin Azərbaycan
filologiyası və Jurnalistika kafedrasının müdiri
Ülviyyə Rəhimovaya dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Çölləri, düzləri gözəlləşdirər,
Çiçək halallığı, gül halallığı.
Tanrım, dolaşdırma mən gedən yolu,
Yaz mənim bəxtimə yol halallığı.
Z.Yaqu.
Yeqzar Cəfərli
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Ömür yaşam tərzinə görə mənalandırılır, növlərə ayrılır.
Məsələn, həyatını yaxşı başa vuranların ömürləri mənalı
ömür, şərəfli ömür, ləyaqətli ömür və s. adlandırılır.
Ömrünü şərəfsizcəsinə başa vuran, var-dövlət düşgünü
olan, sağlığında heç kəsin işinə yaramayan, yalnız özü
üçün yaşayan canlı ölülər də vardır. Bu kimi insanlar haqqında
“Onlar öz ömürlərini şərəfsizcəsinə başa vurdular”deyirik. Belələri sağlığında heç bir hörmət və ehtirama
layiq olmadıqları kimi, ölümlərindən sonra da dərhal
unudulur, xatirələrdən silinir. Amma, yaxşı əməlləri ilə hələ
sağlığında özünə ölməzlik abidəsi ucaldan insanlar da
vardır. Bu qəbildən olan insanlar adətən iti düşüncəyə malik
olur, yaşadığımız dünyanın fani, müvəqqəti, axirət
dünyasının isə əbədi olduğunu başqalarından daha yaxşı
görür, başa düşürlər.
Biz peyğəmbərlərin və görkəmli insanların həyat tarixçəsinə
nəzər salsaq görərik ki, onların heç biri var-dövlət
hərisliyində olmayıb, özlərindən sonra yalnız gözəl
əməllər qoymaq qayğısına qalmışlar. Süleyman peyğəmbər
dünyanın ən böyük var-dövlətinə sahib idi. Bütün
bunlardan imtina edib, öz zəhməti ilə yaşamırdımı? Yaxud,
dünyanın birinci müəllimi Aristotel (Ərəstun) ixtiyarında
Yeqzar Cəfərli
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böyük hökmdar sarayları olmasına baxmayaraq, tələbələrinə
dərsi Afinanın Lidney bağında açıq havada keçərdi.
Belə insanlar təkcə sərvətlərini deyil, ömürlərini belə
insanlarla paylaşardılar.
Ömürdən pay olmur deyirlər. Bu sözlərlə razılaşa bilmirəm.
Hər kəs öz ömrünü özü yaşayacaqsa, bu ömrü vətəninə,
xalqına həsr etməyəcəksə belə ömürü mənalı ömür
saymaq olarmı? Yox. Zənnimcə insan öz ömrünü özü
yaşamaqla yanaşı onu başqaları ilə də paylaşmalıdır. Yalnız
bu zaman insan əbədiləşir, xatirələrdə iz qoyur.
Böyük Nizami:
Yüz il sonra sorsan bəs o hardadır,
Hər beyti səslənər burda, burdadır.
- deməklə adının dünya durduqca yaşayacağına işarə
etmirdimi? Deməli, insan üçün daha gərəklisi ölümdən
sonrakı ömürdür ki, hər bir yaradıcı fərd özünün ömrünün
məhz ölümdən sonrakı hissəsində əbədi yaşamasını təmin
etmək haqqında hələ sağlığında düşünməlidir. Təsadüfi
deyildir ki, ölməz Hind abidəsi “Kəlilə və Dimnə”-ni
böyük çətinliklə İran sarayına gətirmiş Təbib Bərzuy bu
xidməti müqabilində ona bağışlanmış hər cür var-dövləti
Yeqzar Cəfərli
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rədd etmiş və Sasani şahı I Xosrov Ənuşirəvan Adildən
özü haqqında kitaba bir fəsil əlavə olunmasını xahiş etmişdi.
Beləliklə də adının tarixdə əbədi qalmasını təmin
etmişdi. Digər bir misal: Böyük Fars şairi Ə.Firdovsi
özünün yaratdığı ölməz ”Şahnamə“ əsəri haqqında yazmışdı.
Möhtəşəm binalar xarab olacaq,
Küləkdən yağışdan hər şey solacaq.
Mən qurdum şerdən yüksək bir bina,
Küləklər yağışlar toxunmaz ona.
Belə misalların sayı yüzlərlədir.
Dünyanı pəncərəyə bənzədirlər, hər gələn baxar keçər
deyirlər. Zənnimcə, dünya daha çox tərəziyə bənzəyir.
Əməl tərəzisinə. Pislik yaxşılığı bir balaca üstələyən kimi
dünyanın nizamı pozulur, təbii fəlakətlər baş alıb gedir.
Bu bir həqiqətdir, yoxsa yox. Bilmirəm. Bizə hər şeyi dərk
edəcək qədər düşüncə verilməyib. Bildiyimiz “Boz dağın
yalnız görünən hissəsidir”. Təkcə onu bilirəm ki, hər bir
insan ona Yaradan tərəfindən bəxş olunan ömürü mənalı
yaşamağa çalışmalıdır. Bu ömrün uzun və ya qısa olmasından
asılı olmayaraq. Məsələn, Əli Fəhmi kimi.
Əslində ömrün uzun və ya qısa olmağının elə bir
Yeqzar Cəfərli
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əhəmiyyəti yoxdur. Əsas o ömrü mənalı yaşamaqdır. Asəf
Zeynallı cəmi 23 il yaşamadımı?, S.Vurğun 50 illik qısa
zaman çərçivəsində dünya poeziyasının gözəl incilərini
yaratmadımı?
Xalq şairi Zəlimxan Yaqub bir insan üçün heç də uzun
sayılmayacaq 60 yaşında hələ heç bir şairə qismət olmayan
ümumdünya türklərinin məhəbbətini qazanmadımı?
Cəmi 56 il ömür yaşayan, lakin özündən sonra unudulmaz
xatirələr qoyan Əli Fəhmi olduqca ləyaqətli və şərəfli
bir

ömür

yaşamışdır.

Qurani-Kərimin,

İslam

dini

ehkamlarının, Şərq poeziyasının, əruzun və muğamın gözəl
bilicisi. Bu gün Əli Fəhmi onu tanıyanların xatirəsində belə
yaşayır.
Lakin, qeyd edək ki, bugünki nəsillərin nisbətən az
tanıdığı Əli Fəhmi haqqında məlumat olduqca azdır.
Böyük alimin nəinki dostlarının, iş yoldaşlarının, hətta
tələbələrinin belə çoxu bu gün həyatda yoxdur. Bu da bizim
işimizi çox çətinləşdirdi. Görkəmli alim haqqında indiyə
qədər iki qəzet məqaləsini istisna etsək heç bir məlumat
yoxdur. Ona görə də biz bu sətirləri yalnız alimi tanıyanların
hafizəsindən topladıq. Məhz bu çətinliklər səbəbindən
kitab bir alimin sanballı bir monoqrafiyasından da çətin
başa gəldi. Bu görkəmli şəxsiyyət haqqında nəyi əldə
Yeqzar Cəfərli
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etmək mümkün idisə əldə etdik, onun haqqında xatirələri
insanların yaddaşından dağ çiçəklərinin şirəsi kimi damladamla topladıq.
Etiraf edirəm ki, mən Əli Fəhminin yalnız adını tanıyırdım.
Onun əlyazmaları ilə, haqqındakı xatirələrlə tanış
ola-ola bu işin çətinliyini anladım. Aşıq Ələsgərin
aşağıdakı misralarını xatırladım.
Gəl yapışma gücün çatmayan daşa.
Bu işin məsuliyyətini dərk edərək dəfələrlə qələmi
yerə qoydum. Lakin, bu əvəzsiz şəxsiyyətin yaradıcılığı ilə
daha

yaxından

tanış

olunca,

onun

gəncləri

daim

ruhlandırması, hətta, ”Sən məndən də cox bilirsən”- deyərək
gənclərdə öz qüvvələrinə inam yaratması məni ruhlandırdı
və mənə bu məsuliyyətli işə girişməyə cəsarət verdi. Biz
sadəcə əlimizdəki məlumatlarla kifayətlənməyə məcbur
olduq.
Onsuz da lap əvvəldən biz kəmiyyət haqqında
deyil, kitabın keyfiyyəti haqqında düşünürdük. Biz
mümkün olan hər şeyi etdik.

Yeqzar Cəfərli
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Xalq şairi Zəlimxan Yaqub demişkən:
Tanrım nə yazdımsa ”bərəkət” dedi,
Çoxuna, azına ”Əlhəmdulillah“.
İndi alim və yazıçıların çoxuna ədib deyilir. Ərəb dilində
ədəb sözündən götürülən bu söz elmli, elmli olduğu
qədər də ədəbli olan, elmi ilə əməlləri uyğun gələn pak,
xeyirxah insanlara deyilməlidir. Məhz belə insanlar
sağlığında hər cür hörmət və ehtirama layiq görüldükləri
kimi, ölümlərindən dərhal sonra ruhu uca göylərə çəkilir,
müqəddəsləşirlər. Təsadüfi deyildir ki, belə insanlar fani
həyatı tərk edərkən onların haqqında öldü, rəhmətə getdi
yox, sadəcə dünyasını dəyişdi deyirlər.
Böyük Şərqşünas alim olan Əli Fəhmi də məhz bu
cür insanlardan idi. Onun yaradıcılığı ilə məşğul olduğum
bu iki il müddətində alimin çoxlu dostları, yaxınları və
tələbələri ilə görüşdüm, onun saysız-hesabsız xeyirxah
əməlləri ilə tanış oldum və bütün bunlarla tanış olduqca
daha çox anladım ki, bu əvəzsiz insanı tez-tez xatırlamaq
olduqca xeyirxah bir işdir. Bu nadir şəxsiyyətə məxsus
xeyirxahlıq, sadəlik, mərdlik, gözü toxluq və təmənnasızlıq
adamı heyran edir.
Yeqzar Cəfərli
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Hörmətli oxucular! 2009-cu ilin fevralında Əli Fəhminin
90 yaşı tamam oldu. Alimin özü qədər də məğrur olan
ailəsi bu barədə hər hansı bir məmurun qarşısında əyilməyi
ağıllarına belə sığışdıra bilmədilər. Yalnız mən bir
neçə təşəbbüs etdim, bir neçə məmurun qapısını döydüm.
Amma nə fayda! Dünyamız kimi çox insanların da üzü
dönüb. Sərvətə, şöhrətə doğru. Əli Fəhminin şəxsən
görüşdüyüm tanışları, tələbələri içərisində böyük alimin
hörməti xatirinə mənə böyük ehtiram göstərənlər çox oldu.
Lakin dərsdən çıxmış bir yorğun tələbəni saatlarla qapı
arxasında gözlədən məmurlar da oldu. Vaxtı ilə Əli
Fəhminin ətrafında dolaşan, onun mənəvi dünyasından
bəhrələnən “alimlər” özləri bu işi görməli ikən məni “bu
gün vaxtım yoxdur, get sabah gələrsən”- deyə-deyə tamam
iki il yubatdılar. Görünür, onlar bir gün axirət
dünyasında

Əli

Fəhmi

ilə

üz-üzə

duracaqlarından

xəbərsizdirlər.
Lakin mən bütün bunlara görə heç də ruhdan
düşmədim, sarsılmadım, yaxşı adamlar harayıma çatdı.
Bir də ki, hisslərimi varaqlara köçürüb oxucularla bölüşməklə
təsəlli tapdım. Bu barədə çox danışmaq istəmirəm.

Yeqzar Cəfərli
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Ə.Vahid demişkən:
Yazılsa dərdi qəmim məcaralıdır könlüm.
Kiminlə görüşdümsə onların hamısı Əli Fəhminin
böyüklüyündən xeyirxahlığından ürək dolusu danışdılar,
amma onlardan yalnız bir neçəsi alimin yubileyini keçirmək
və yaxud onun xatirəsini əbədiləşdirmək təşəbbüsündə
bulundular. Bilmirəm nə qədər yerinə düşər, Hafiz
Şirazinin bir beytini xatırlamaq istəyirəm.
Xud koĢtəyi Hafizra, Xud təziyə midari.
(Yəni, Hafizi öldürıb sonra onunçün təziyə saxlayırsan).
Azərbaycan ədəbiyyatında klassik poeziyanı, əruzu
gözəl bilən alimlərimiz çoxdur. Ancaq, onların heç biri
Qurani-Kərimi, İslam hüquq və şəriət məktəblərini Əli
Fəhmi qədər dərindən bilmirdi. Alimin əlyazmalarından
öyrəndim ki, O, İslamın Maliki, Şafehi, Hənəfi, Hənbəli,
nəhayət, şiələrin mənsub olduğu Cəfəri məktəbini dərindən
öyrənmişdi. Bu isə onun çox böyük üstünlüyü idi. Bu
qədər dərin biliyin bir insan beynində cəmlənməsi yalnız
Allahın böyük istedad bəxş etdiyi insanlara nəsib olur.
Yeqzar Cəfərli
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Əli Fəhmi çox yaşamadı. 56 illik qısa bir zaman çərçivəsində
özündən sonra olduqca zəngin irs, unudulmaz
xatirələr qoyub getdi. Bilmirəm nə sirdirsə Allah hədsiz
məhəbbətlə sevdiklərini insanların arasında uzun müddət
qalmağa qoymur, uca dərgahına aparıb müqəddəsləşdirir.
Əfsus ki, biz bu hikmətin böyüklüyünü dərk edəcək səviyyədə
deyilik. Bizə hər şeyi dərk edəcək qədər düşüncə
verilməyib. İnsan olaraq biz yaranmışların içində çox qəribə
və təzadlıyıq. İtirdiyimiz bir əşyanı uzun müddət axtarırıq,
onunçün təəssüflənirik. Amma, etiraf edək ki, arxaya
boylanıb itirdiyimiz qiymətli insanlar üçün heç də həmişə
təəssüflənmirik. Biz onları az qala hər dəqiqə xatırlamalı
olduğumuz halda unudur, ancaq doğum və anım günlərində
xatırlayırıq.
Əli Fəhminin 90 illik yubileyi dövlət səviyyəsində
qeyd olunmadı. Lakin, istər sağlığında, istərsə də
ölümündən sonra bu dahi şəxsiyyət haqqında kifayət qədər
xoş sözlər deyilmişdir. Bir həqiqəti dərk etmək lazımdır.
Allahın ucaltmaq istədiyi insanları biz istəsək belə endirə
bilmərik. Necə də gözəl deyilmişdir:
Təqdiri qəza qüvvəti-bazu ilə dönməz,
Bir şam ki haqqdan yana, heç bad ilə sönməz.
Yeqzar Cəfərli
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“Dalınca xeyir danışılan adamın adı ölməz” -deyib
atalar.

Bir insana xalqın qiymətindən qiymətli,

xalq

sevgisindən şirin bir sevgi ola bilməz. Xalq sevdiyi insanları
hansı sənətin sahibi olmasından asılı olmayaraq əbədi
xatırladır, yaşadır, unudulmağa qoymur.
Əziz oxucu! Bu kitabın ərsəyə gəlməsində hədsiz çətinliklərlə
qarşlaşdım. Lakin həmişə öz yanımda Allahın
köməyini, Əli Fəhminin ruhunu və bir də xeyirxah insanların
dəstəyini hiss etdim. Kitabın hər sözü, hər cümləsi
haqqında dəqiqələrlə, bəzən saatlarla fikirləşməli oldum.
Sizin xoşunuza gəlsin deyə, Əli Fəhminin adına layiq olsun
deyə. Təkrardan, şablon ifadələrdən uzaq sözlər yazmağa
çalışdım. Xalq şairi S.Vurğun demişkən: “Alnımın
inci tərini axıdıb, ömrümün iki ilinə yanmayıb”, Azərbaycan
ədəbiyyatşünaslığının şah zirvəsində dayanan bu
görkəmli şəxsiyyəti sizə bacara bildiyim kimi təqdim etdim.
Buna nə qədər nail ola bildiyimi siz oxucuların öhdəsinə
buraxıram. Təbii ki, qarşınızdakı kitab nöqsanlardan
heç də xali deyildir. Bir ərəb məsəlində deyildiyi kimi
“Nöqsansız yalnız uca Allahın kəlamıdır”. Ümidvaram ki,
mənim tələbə olduğumu və hələlik “Azərbaycan universiteti”
nin yalnız III kursunda oxumağımı nəzərə alıb yol
verdiyim nöqsanlara görə üzrümü qəbul edəcəksiniz.
Yeqzar Cəfərli
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Biz gələcəkdə də Əli Fəhmi haqqında axtarışlarımızı
davam etdirəcəyik. Onun elmimiz üçün olduqca dəyərli
olan neçə-neçə əsərini tədqiq edəcək, geniş oxucu kütləsinə
çatdıracağıq.
Hörmətli oxucular! Qarşınızdakı kitabda sizi Əli Fəhminin
həyatı, fəaliyyəti və yaradıcılığı ilə bağlı olduqca
maraqlı məlumatlar gözləyir. Xalq şairi Nəriman Həsənzadə
demişkən:
Bir az vaxt ayırıb qulaq assanız,
Kəlamım şirindir darıxmazsınız.
Müəllifdən

Yeqzar Cəfərli
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Həkim, Müəllim, Alim
Əli Ələkbər oğlu Əli Fəhmi 1919-cu il fevralın 17-də
Bakının

Sabunçu

qəsəbəsində

ziyalı

ailəsində

anadan

olmuşdur.
O, 1926-cı ildə Sabunçu qəsəbə 10 illik məktəbinin
birinci sinifinə daxil olmuş, 1936-cı ildə həmin məktəbin
X sinfini bitirmişdir. Elə həmin ildə də Azərbaycan
Tibb İnstitutuna daxil olmuşdur. 1941-ci ildə O, Tibb
İnstitutunu

bitirib

Sabirabad

rayon

Poliklinikasına

terapevthəkim təyin olunur. 1949-cu ilə qədər orada həkim
kimi çalışan Əli Fəhmi həm də orta məktəbin X sinifində dilədəbiyyat müəllimi kimi çalışır. 1949-cu ildə Bakıya
qayıdaraq bir neçə il 12 nömrəli poliklinikada baş həkim, tibb
bacıları hazırlayan məktəbdə dil-ədəbiyyat müəllimi və
dərs hissə müdiri vəzifələrində çalışır. Klassik poeziyaya
olan sonsuz marağı 1952-ci ildə onu o zaman S.M.Kirovun
adını daşıyan Azərbaycan Dövlət Universitetinə gətirib
çıxarmışdır.
1957-ci ildə ADU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixi fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və elmi
şuranın qərarı ilə Aspiranturada saxlanılmışdır. 1961-si ildə
Yeqzar Cəfərli
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oranı da fərqlənmə diplomu ilə başa vurub elə o vaxtdan
da ADU-nun Azərbaycan Ədəbiyyatı Tarixi kafedrasında
baş müəllim kimi çalışmışdır.
Sadə bir tərcümeyi halı olan Əli Fəhmi istər bir müəllim
kimi oxuduğu mühazirələrlə, istərsə də ədəbi məclislərdə
etdiyi çıxışları ilə Ədəbiyyatşünaslıq elminin zirvəsində
dayanırdı. Universitetdə O, Qədim dövr, XIX əsr
ədəbiyyatı, XX əsr ədəbiyyatı, Mətnşünaslıqdan, Jurnalistika
fakültəsinin tələbələrinə isə Ərəb əlifbasını tədris
edirdi. ADU-da çalışmaqla O, eyni zamanda Bakı şəhər
Sosial Təminat İdarəsində həkim kimi çalışırdı. Hələ
Aspiranturada
oxuyarkən O, Professor Feyzulla Qasımzadənin
elmi rəhbərliyi ilə “S.Ə.Şirvaninin həyat və yaradıcılığı”
mövzusunda namizədlik dissertasiyası yazır. Lakin, az sonra
məlum olur ki, həmin mövzu üzərində digər bir aspirant
işləyir. Məsələ ilə bağlı O, Universitet rəhbərliyinə,
Moskova Ali Attestasiya Komitəsinə müraciət etsə də,
bunların heç bir nəticəsi olmamış, Kommunist rejiminə
xas olan süründürməçilik onu bezdirmiş, nəticədə müdafiə
etməkdən vaz keçmişdir.
1959-cu ildə Əli Fəhmi Respublikanın ictimai işlərində
fəal iştirak etmişdir. O, Zaqafqaziya Müsəlmanları
Yeqzar Cəfərli
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Konqresinin üzvü kimi Konqresin müxtəlif şəhərlərdə
keçirilən iclaslarında alovlu çıxışlar edir, İsrailin Fələstinə və
Amerikanın Vyetnama təcavüzünü pisləyirdi. Quran ayələrini
əsas gətirməklə dünya müsəlmanlarını birliyə çağırırdı.
Əli Fəhminin klassik Şərq ədəbiyyatı ilə bağlı biliyindən
Televiziyada, Radioda, teatr və kinoda da istifadə
olunurdu. O, uzun müddət o zamankı Radio və Televiziya
komitəsində (indiki Azərbaycan Televiziya və Radiosu
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti) əruz vəznində yazılmış çətin
oxunan qəzəllərin məsləhətçisi olmuşdur.
1966-cı ildə Böyük ədib C.Məmmədquluzadənin anadan
olmasının 100 illiyi münasibəti ilə M.Əzizbəyov adına
Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrında hazırlanan
“Ölülər” tamaşasının hazırlanmasına dəvət almış, görkəmli
aktyor M.Dadaşovun Şeyx Nəsrullah roluna hazırlanmasında
teatr kollektivinə kömək etmişdi.
Klassik ədəbiyyatla yanaşı Qurani-Kərimi də çox gözəl
olan Əli Fəhmi həm də hafiz idi. 1969-1970-ci illərdə
Qurani-Kərimin 7 cüzünü Azərbaycan dilinə tərcümə
etmişdir.
1973-cü ildə C.Cabbarlı adına Azərbaycanfilm studiyasına,
“Nəsimi” filminə baş məsləhətçi kimi dəvət
olunmuş və R.Balayevin Nəsimi roluna hazırlanmasında
Yeqzar Cəfərli
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kollektivə kömək göstərmişdir. Nəsimiyə, Füzuliyə və
S.Ə.Şirvaniyə, klassik muğamlara və xalq musiqisinə həsr
olunan bir neçə qiymətli monoqrafiyanın və məqalənin
məllifidir. Ən önəmlisi isə tələbələrinin sevimlisi idi.
Məğrur insan olan Əli Fəhmi elmi adlar fəxri titullar almağa
qətiyyən təşəbbüs göstərməmiş, yalnız özünü xalqın
yaddaşına həkk etməklə kifayətlənmişdir. 1975-ci il martın
13-də vəfat etmiş, Bülbülə kənd qəbristanlığında torpağa
tapşırılmışdır. Əli Fəhmi olduqca hazırcavab, bilikli,
şərqşünas və dilçi alim idi. Hələ uşaqlıqdan ədəbiyyata,
poeziyaya göstərdiyi böyük maraq onu o vaxtlar
M.Müşfiqin təşkil etdiyi ədəbi dram dərrnəyinə gətirib
çıxardır.
Bilik və fərasətinə heyran olan M. Müşfiq ona Fəhmi
ləqəbini verir.
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XATĠRƏLƏRDƏ YAġAYAN ƏLĠ FƏHMĠ
Əli Fəhmi Bakının Sabunçu qəsəbəsində dünyəvi
elmlər sahəsində böyük biliyə malik, iti düşüncəsi olan,
Ələkbər Hacı Gəncəli oğlunun ailəsində anadan olmuşdur.
Atası ona İmam Əlinin adını qoymuşdu. O, bütün
həyatı boyu İmam Əlinin adına layiq olduğunu sübut etdi.
İmam Əlinin elminə, Peyğəmbərimiz belə yüksək qiymət
vermişdi. Yəqin ki, valideynlərinin də ona Əli adı qoyması
elmin qapılarının onun üzünə açılması arzusundan
doğmuşdu. Kiçik yaşlarından elmə böyük marağı olan Əli
Fəhmi dərslərini oxumaqla yanaşı ərəb və fars dillərini də
öyrənir. Oğlu ilham Ələkbərov danışır: “Bir dəfə qışda
möhkəm qar yağırmış, yollarda hərəkət dayanmışdı. Ailədə
və qohumların Əli bala deyə çağırdıqları Əli isə məktəbə
tələsir. Valideynləri məktəbin bağlı olduğunu ona nə
qədər anlatsalar da, Əli bala təkidlə məktəbə getmək istəyir.
Belə olduqda atası ona qoşularaq qarı yara-yara məktəbə
gedirlər. Əli qapının bağlı olduğunu görüb sakitləşir.
Deyirlər həmin gecə Əli məktəbi yuxuda görüb hövləng
oyanır”.
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Əli Fəhmi və M. MüĢfiq
Orta məktəbi müfəvvəqiyyətlə bitirən Əli Fəhmi
1935-ci ildə Bakı Tibb instutunun hazırlıq fakültəsinə qəbul
olur. Burada M. Müşfiqin həyat yoldaşı Dilbər Xanım
Axundzadə ilə tanış olur. Dilbər xanım Əli Fəhminin klassik
ədəbiyyata olan hədsiz marağını görüb onu Müşfiqlə
tanış edir. Əli Fəhmi şairin yaratdığı ədəbiyyat dərnəyində
yaxından iştirak edir. Bu hadisəni Dilbər Axundzadə
“Müşfiqli günlərim” kitabında belə xatırlayır. “1935-ci ildə
Bakı Tibb İnstutunun bir qrup tələbəsini M.Müşfiqin
görüşünə apardım. Əli Fəhmi Müşfiq üçün farsca yazdığı
bir şeirini oxudu. Şeirin tərcüməsi aşağıdakı kimi idi.
Çalışırdım sizi mən görmək üçün, O şirin arzuma yetişdim bu
gün.
Əli Fəhmi də öz növbəsində Müşfiqdən bir şeir oxumasını
xahiş edir. Müşfiq isə sovet Azərbaycanının 15 illiyi
münasibəti ilə yazdığı “Səhər” poemasından aşağıdakı
misraları oxuyur.
Qaşlardan-qaşlara süz romantikam.
Könül sularında üz romantikam.
Bu hadisəni Əli Fəhmi M.Müfiqin yubileyi ilə bağlı
Yeqzar Cəfərli
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1964-cü il iyunun 5-də Azərbaycan televiziyası ilə etdiyi
çıxışında belə xatırlayırdı: “Dilbər xanım mənim şer həvəskarı
olduğumu, çoxlu şerlər əzbər bildiyimi Müşfiqə söyləmişdi.
Mən Müşfiqi görmək üçün tələsir, hətta dəqiqələri
sayırdım. Çünki, mən Müşfiqi hələ şəxsən görməmişdim.
Lakin, onun şerlərinin vurğunu olub, onların çoxunu
əzbər bilirdim. Şerlərindəki coşqunluq, yüksək pafos və
əzəmət onu mənə nədənsə acıqlı, həmişə xəyala dalan,
təkəbbürlü
bir simaya malik şəxsiyyət kimi xatırladırdı. Nəhayət,
axşam çağı saat 5 radələrində qapı döyüldü. Dilbər
xanım Müşfiqin gəldiyini bildirib qapını açdı. Mən
gözümü qapıdan girən adama zilləmişdim. Gələnin
Müşfiqin olmağına əvvəlcə inanmadım. Çünki, onun zahiri
görünüşü mən təsəvvür etdiyimin tamamilə əksinə idi.
Müşfiq qarabəniz, orta boylu, gülər üzlü, xoş sifətli, olduqca
təvəzökar olub, geyimi də özü kimi sadə idi. Mehriban
bir çöhrə ilə bizə yaxınlaşıb görüşdü. Dilbər xanım bizi
bir-bir ona təqdim etdi. Mən onun Fars dilinə aşina olduğunu,
Farsların məşhur klassikləri Firdovsi və Xəyyamın
əsərlərinin tərcüməçisi olduğunu bildiyim üçün, ona
ilk görüşdə bir beyt farsca şer oxumağı qərara aldım.
Toqi bərabəri mənya xəyal dər nəzərəm,
Yeqzar Cəfərli
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Ki, mən be talei xod pərkib ni bərom.
(Yəni, mənim qarşımda sənmisən yoxsa bu bir xəyaldır
ki, nəzərimdən keçir. Çünki mən öz taleyimdən belə
bir xoşbəxtliyi güman etmirdim). Müşfiqə mənim şer
oxumağım çox xoş gəldi. O, bizə həmin beytin mənasını izah
etdi, sözün və şer sənətinin qüdrəti haqqında söhbətlər etdi.
Məşhur klassiklərimizin hikmətli, aforistik şer parçalarından
özünə məxsus bir ahənglə oxudu. Sonra məndən
Füzulinin şerlərindən bir qəzəl oxumağımı xahiş etdi.
Mən də oxudum. O gündən mən onunla dost oldum. Həftənin
çox günləri bir yerdə olurduq. O, məni çox vaxtı özü
ilə Yazıçılar ittifaqına da aparırdı, təzə yazdığı şerlərini
mənə oxutdurub qulaq asardı. Onların evində tez-tez şairlərin
yığıncağı olardı, hamı hər şeydən əvvəl Müşfiqdən
şer oxumasını xahiş edərdi. Çünki, Müşfiq şeri adi adamlar
kimi deyil, səlasət, axıcılıq, vəznə və sözlərdəki məntiqi
və bədii vurğulara müvafiq məzmun və formanın tələb
etdiyi tərzdə xüsusi bir emosiya və intonasiya ilə oxuyurdu.
Müşfiq hərtərəfli talanta malik istedadlı bir şair idi.
O, hər şeydən əvvəl davamlı bir mütaliəçi idi. Oxuduğunun
özündə saxlaya bilən qüvvətli hafizəyə malik idi.
Onun sinəsi şer və aforizmin dəryası kimi ləpələnirdi. O,
həm Şərqi, həm də Qərbi yaxşı öyrənmişdi”.
Yeqzar Cəfərli
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Əli Fəhmi ilə Müşfiqin dostluğu şairin həbs olunub
güllələnməsinə qədər davam etmişdi. Dilbər xanım xatırlayır
ki, Müşfiqə Əli Fəhmidən yaxın ikinci bir şəxs yox
idi. Dilbər xanımdan “Müşfiqin yubileyində kim çıxış etsə
yaxşıdır”- deyə soruşduqda, “Əlbəttə ki, Əli Fəhmi”- demişdi.
Əli Fəhminin Müşfiqlə bağlı çoxlu xatirələri var.
1936-cı ildə Dövlət Filarmoniyasında M.Müşfiq həyat yoldaşı
Dilbər xanım və Əli Fəhmi ilə birlikdə Qərbi Azərbaycandan
gəlmiş Qəmər xanım adlı bir müğənniyə qulaq
asırmış. Başdan-ayağa al-qırmızı geyimdə olan və heç
bir süni boya işlətməyən bu xanım gözəl səsi ilə bütün
salondakıları, o cümlədən gözəl musiqi duyumu olan Müşfiqi
heyran

etmişdi.

Müşfiq

Əli

Fəhminin

şer

yazmaq

qabilliyyətini yoxlamaq üçün konsertin sonunacan, elə
salondaca müğənni xanıma bir şeir yazmağı tapşırır. Əli
Fəhmi aşağıdakı misralarla başlayan şeri yazır.
Həyatın baxçadır, hər yanı bahar,
Hər yanın qırmızı, sanki laləzar.
Səndə təbiətin gözəlliyi var.
Bilmirəm ləlsən, yoxsa gövhərsən,
Qırmızı geyinmiş nə bəxtəvərsən.
Bir neçə dəqiqə ərzində yazılmış bu şer Müşfiqin çox
xoşuna gəlir. “Sən çox fəhmli oğlansanmış, Səndə İmam
Yeqzar Cəfərli
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Əli Fəhmi var”- deyir. Həmin andan Əli Ələkbərov “Fəhmi”
imzasıyla ilə çıxış etməyə başlayır. Ertəsi gün Əli Fəhmi
bu şeri Müşfiqin təkidi ilə Yazıçılar ittifaqında A.Şaiqin
və M.S.Ordubadinin qarşısında oxuyur.
Sabirabadda keçən illər
1941-ci ildə Əli Fəhmi Bakı Tibb instutunu fərqlənmə
diplomu ilə bitirir. Bu hadisə dünya xalqlarına hədsiz
məhrumiyyətlər gətirmiş, Böyük Vətən müharibəsinin
başlaması dövrünə təsadüf etdi. Ayağında revmatizma
xəstəliyi olduğundan o hərbi xidmətdən azad olunur. Təyinatla
Sabirabad rayonuna həkim-terapevt təyin olunur.
Hər yerdə olduğu kimi, Sabirabadda da rayonun təhsil
görmüş adamları ilə tezliklə ünsiyyət tapır. Burada o, ilk
növbədə rayonun axundu Möhsün Həkimzadə ilə tanış
olur. Şəriət elmləri ilə yanaşı klassik ədəbiyyatı da dərindən
bilən Axund Möhsün Həkimzadə Əli Fəhmi ilə Quranikərimdən,

Peyğəmbərlərin

həyatından,

İmamların

fəaliyyətlərindən və klassik ədəbiyyatdan söhbətlər edirlər.
Əli Fəhminin oğlu İlham Ələkbərov xatırlayır ki, “Bu iki
mömin şəxs arasında qırılmaz dostluq telləri mövcud idi.
O vaxt digər din xadimləri kimi Axund Möhsün Həkimzadə
də hökümət tərəfindən təqib olunanda, Əli Fəhmi onu
bir müddət evində saxlayır, onun təqibdən qurtarılmasına
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köməklik göstərir”.
Axund Həkimzadə Əli Fəhmiyə böyük loğman İbnSinanın XVII əsrin sonu, XVIII əsrin əvvələrinə aid olan
əlyazmalarını bağışlayır. Akademik Fuad Qasımzadə Əli
Fəhmi ilə yazdığı “Klassiklərimiz və Musiqi” kitabına yazdığı
ön sözdə qeyd edir ki, “Dünya təbabətinin ən böyük
dühasının Axund Həkimzadə tərəfindən Əli Fəhmiyə bu
qədər zəngin, bu qədər dəyərli əsər bağışlandığını mən 30
il sonra öyrəndim”.
Əli Fəhmi bu kitab vasitəsilə tibbə dair biliyini daha
da təkmilləşdirmiş, mükəmməl tibbi bilik səviyyəsinə
çatdırmışdı.
Alimin yaxınları xatırlayır ki, “ADU-da müəllim
işləyərkən müəllim yoldaşı xalq şairi B.Vahabzadənin
qulağında bir sızaq əmələ gəlmişdi. Şair xalq arasında
türkəçara deyilən xalq təbabətinin bütün üsullarından istifadə
etmiş, hətta Kremlin xəstəxanasında belə müalicə olunmuş,
lakin heç bir nəticəsi olmamışdır. Müəllim yoldaşlarından
biri Əli Fəhmiyə müraciət etməyi məsləhət bilir.
Əli Fəhmi sızağı müayinə edib 3 gün möhlət istəyir. “Dərmanı
özüm hazırlayacağam”- deyir və 3 günün hər
günündə sızaqda hansı dəyişikliyin baş verəcəyini qabaqcadan
bildirir. Möcüzə baş verir. Uzun müddət heç kimin
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sağalda bilmədiyi sızağı Əli Fəhmi öz əli hazırladığı
məlhəmlə 3 günə sağaldır. Bu möcüzə hamının heyrətinə
səbəb olsa da təbiətən təvazökar olan Əli Fəhmi burada
qeyri-adi heç nəyin olmadığını deyir. “İbn Sinanın kitabında
bu cür sızaqların bütün növləri qeyd edilmiş və onlar
üçün dərmanların resepti verilmişdir”. Tələbələri danışır
ki, xalq şairi B.Vahabzadə müəllim yoldaşı Əli Fəhmiyə
böyük ehtiram bəsləyər, onu həmişə hörməylə xatırlayardı”.
Əfsus ki, şairin uzun müddət xəstə yatması, daha sonra
isə vəfat etməsi mənə hörmətli şairlə görüşüb, ondan
Əli Fəhmi ilə bağlı xatirələrimi almağa imkan vermədi.
Əli Fəhminin Şeyx Möhsün Həkimzadə ilə dostluğu
ömürlərinin sonlarına qədər davam etmişdir. Sonralar
Şeyxülislam vəzifəsinə yüksələn M.Həkimzadə hansı
məclisə dəvət alırdısa mütləq Əli Fəhmini də özü ilə aparardı.
Əksinə, Əli Fəhmi də ondan hansı məclisə getməyi
xahiş edərdisə bu mötəbər şəxs imtina etməzdi. Şeyx
Möhsün Həkimzadənin həyat və faaliyyəti ilə bağlı yazılmış
“Bir Ömrün Səlnaməsi” kitabında oxuyuruq: “Tibb
İnstitutunu (o zaman indiki Bakı Dövlət Universitetinin
tərkibində

idi.

Sonralar

Tibb

fakültəsi

ayrıldı,

Tibb

Universiteti yaradıldı) bitirən gənc bir həkim kimi təyinatla
Sabirabad rayonuna göndərilir. Rayonda həkim işləyən həmin
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gənc məsciddə Şeyx Möhsün ilə tanış olur. Elə ilk görüşdə
şeyxin gözəgəlimli vücuduna, avazına natiqlik qabiliyyətinə,
ilahiyyat elmini dərindən bilməsinə heyran olur. Həmin
cavan oğlan gələcəyin tanınmış alimi Əli Fəhmi idi. O
saatlarla yaşlı ağıllı müsahibinin yanında olur, ondan ərəb
və fars dillərindən öyrəndiklərini təkmilləşdirirdi”.
Şeyx Möhsünü ozünün ustadı sayan Əli Fəhmi bu
mötəbər şəxsiyyəti ehtiramla xatırlayaraq deyərdi: “Şeyx
mənə həmişə məsləhət görərdi ki, təyinatı başa vurub Bakıya
qayıdandan sonra mütləq Şərqşünas olum və mən
onun məsləhətinə əməl edib Şərqşünaslıq təhsili aldım”.
Böyük alimin Qurani Kərimin 7 cüzünü tərcümə etməsi də
bilavasitə bu nurani Şeyxin məsləhəti ilə olmuşdur. Əli
Fəhmini hörmətli Şeyxlə bağlayan çox xatirələr vardır. Bu
iki şəxsin arasındakı münasibət bir atanın öz doğma övladı
ilə olan münasibəti kimi idi. Qeyd etdik ki, çox təsadüfi
məclislər olardı ki, onlar bir yerdə olmasınlar. Şeyxlə bağlı
xatirələri Əli Fəhmi öz övladlarına ötürmüş və bu xatirələri
Alimin övladları iftixarla qoruyub saxlayırlar. Şeyxlə Əli
Fəhmi təkcə Bakı məclislərində deyil, Azərbaycanın uzaq
rayonlarına belə gedib məclislərdə iştirak edərdilər. Əli
Fəhmi xatırlayırdı ki, bir dəfə Şeyxin dəvəti ilə uzaq
rayonların birində məclisdə oldum. Məclisdə daha bir neçə
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mötəbər ruhani iştirak edirdi. Ev sahibi Şeyxin arzusuna
müvafiq olaraq bizim üçün süfrəni bağda, təbiətin qoynunda
salmışdı. Ev sahibinin qohumlarından biri isə bizə
çay süzürdü. Mən iki stəkan içib özlüyümdə ”bəsdir” deyib
stəkanı ona qaytardım. Lakin O, mənə dalbadal çay
süzməkdə idi. Əlacsız qalıb dedim:
-“Mən nə edim ki, sən mənə daha çay süzməyəsən”
Cavab verdi ki:
-“İçmirsən qoy çay yerində qalsın. Bizim yerdə adət
belədir”.
Bəli Əli Fəhmi belə bir insan idi. O, heç kimin xətrinə
dəymək istəməzdi.
Əli Fəhmi mərd, vətəninə ürəkdən bağlanan bir insan
idi. Böyük vətən müharibəsi illərində hamının cəbhədə
vuruşduğu zaman kiminsə müxtəlif vasitələrlə hərbi
xidmətdən özünü yan verməsi onun ürəyini ağrıdırdı.
Cəbhədən yayınmaq üçün ona çoxlu pul təklif edənlər də
olurdu. Bir dəfə Sabirabadda belə bir hadisə baş verir. Bir
nəfər hərbi xidmətdən yayınmaq üçün özünü karlığa qoyur.
Həkimlərin səyi heç bir nəticə vermir, onu inadından
döndərə bilmirlər. Əli Fəhmini köməyə çağırırlar. O, xəstəni
müayinə edir, gülümsəyir. Onun yalandan özünü
karlığa vurduğunu hiss edir. Xəstənin yalanını qəribə və
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sadə bir üsulla açmağa nail olur. Stolun üstündən elektrik
naqili qoyurlar. Arxada isə bir zəng və iki düymə
quraşdırırlar. Düymələrin biri elektrik cərəyanına, digəri isə
zəngə qoşulur. Həkim xəstənin əlini naqilə yapışdırır və
görünməsin deyə arxaya keçib hər iki düyməni eyni vaxtda
basır. Xəstəni elekrik vurduğundan əlini dərhal naqildən
çəkir. Bu iş ikinci dəfə təkrar olunur. Yalançı kar yenə
əlini elektrikdən çəkir. Üçüncü dəfə zəng düyməsi basılır,
amma cərəyan buraxılmır. Xəstə bu dəfə də əlini naqildən
çəkəndə məsələ aydınlaşır. Əli Fəhmi ona “sən kar deyilsən,
dur get birbaşa hərbi komissarlığa”-deyir. Biz alimin
Sabirabadla bağlı xatirələrini əldə edə bilmədik. Çünki,
onunla bir yerdə həkim kimi çalışan insanların heç biri bu
gün həyatda yoxdur.
Əli Fəhmi və BDU (keçmiĢ ADU)
1949-cu ildə Əli Fəhmi Sabirabaddakı təyinat müddətini
başa vurub ailəsi ilə birlikdə doğma Sabunçuya dönür.
Dövlət Sosial Təminat idarəsində və eyni zamanda 12
nömrəli polikilinikada həkim, axşamlar isə tibb bacıları
hazırlayan məktəbdə müəllim kimi çalışır. Az sonra bu
məktəbdə dərs hissə müdiri təyin olunur. Qeyd etdim ki,
Yeqzar Cəfərli

Ədəbi proses və klassik irs...

91

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

Əli Fəhmi ərəb və fars dillərini hələ kiçik yaşlarından
öyrənmişdi.
Həkim işləsə də daim klassik poeziyanı öyrənməklə
ciddi surətdə məşğul olurdu. Şərq ədəbiyyatına
olan sonsuz marağı onu öz ixtisasını dəyişməyə sövq edir.
1952-ci ildə O, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət
Universitetinin Azərbaycan Ədəbiyyatı Tarixi fakültəsinə
daxil olub, 1957-ci ildə həmin fakültənin qiyabi söbəsini
fərqlənmə diplomu ilə bitirir.
Akademik Fuad Qasımzadə xatırlayır, ”Atam ona
dövlət imtahanında əla qiymət verir və aspiranturada
saxlanmasını təklif edir. Dövlət imtahan komissiyasının
üzvləri, respublikanın adlı sanlı alimləri buna etiraz edirlər.”
Mirzə Feyzulla, bu lap ağ oldu. Qiyabiçiliyə əla qiymət,
özü də aspiranturada saxlamaq?”-Atam “İnsafınız olsun,
sizi günah etməməyə, Alaha xoş getməyə çağırıram.
Qiyabiçi olanda nə olar. Müstəsna hallar da olur. Əli Fəhmi
bizdən də artıq bilir. Onun ərəb və fars dillərini
mükəmməl bilməsinə, ərəb, fars və türk xalqları ədəbiyyatını,
islam mədəniyyətini, Qurani-kərimi, hədisləri bilməsinə
söz ola bilməz. Alimdir, özü lap mükəmməlindən”.
Hamı

razılaşır,

atamın

fikrini

qəbul

edir”.

Qiyabi

aspiranturada təhsil alan Əli Fəhmi ona dərs deyən
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müəllimlərlə çiyin-çiyinə ADU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixi kafedrasında müəllim kimi işləyir. Burada Qədim dövr
ədəbiyyatı, XIX əsr ədəbiyyatı və Mətnşünaslıqdan dərs deyir,
qəzəllərin elmi təhlilini verirdi. Aspiranturada oxuyarkən
fakültə elmi şurasının qərarına əsasən professor Feyzulla
Qasımzadənin elmi rəhbərliyi ilə ona “Seyid Əzim Şirvaninin
həyat və yaradıcılığı” mövzusunda namizədlik dissertasiyası
tapşırılır.
Əli Fəhmi mövzunu işləyib tamamlamaq
ərəfəsində idi, lakin, az sonra məlum olur ki, həmin
mövzu digər bir aspirant tərəfindən işlənilir. Aşağıda bu
barədə Əli Fəhminin universitet rəhbərliyinə müraciətini
veririk.
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S.M.Kirov adına ADU-nun rektoru,
Akademik Ş. Mehdiyev yoldaşa,
Filoloji fakültə, Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixi kafedrasının aspirantı
ƏLİ Fəhmi Ələkbərov tərəfindən:
ƏRĠZƏ
Mən 1958-ci il yanvar ayının 15-dən hal-hazıra qədər
Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının aspirantıyam. Rəhbərim
prof. F. Qasımzadədir. Mənim 3 illik təhsil müddətim
bu il yanvar ayının 15-də qurtarır.
Mən aspiranturaya daxil olandan sonra, kafedranın
və elmi şuranın təsdiqindən sonra “S.Ə.Şirvaninin həyat
və yaradıcılığı” mövzusunda dissertasiya üzərində işləməyə
başladım.

Dissertasiyadan

3

fəsil,

4

vərəqi

yazıb

qurtarmışdım.
Lakin sonradan məlum olmuşdur ki, başqa bir
aspirant yoldaş həmin mövzuda işləməkdədir.
Kafedra və elmi şuranın qərarına əsasən mövzum
dəyişdirilmişdir. “S.Ə.Şirvaninin sənətkarlığı” üzərində
işləməyə başlamışam, hal-hazırda demək olar ki, qurtarmışdır.
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Lakin hələlik onu təkmilləşdirməmiş, şairin fars divanı
üzərindəki tədqiqat işimi başa çatdırmamışam. Bunun
da səbəbi aşağıdakılardır:
1. Mövzu iki dəfə dəyişdirilmişdir.
2. S.Ə.Şirvaninin sənətkarlığı məsələsinə həsr edilmiş
dissertasiyam, nisbətən çətin mövzulardandır. Bu məsələ
ədəbiyyatşünaslığımızda çox az işlənmişdir.
3. Mən şairin külli miqdarda olan əlyazmalarının variantları,
müxtəlif nəşrləri, iştirak etdiyi mətbuatı üçün
müddət tədqiq etməli olmuşam.
4. Şairin elmi-tənqidi mətni olmadığından əsərlərinin
bütün

variantlarının

müqaisəli

şəkildə

öyrənmək

məcburiyyətində qalmışam. Çünki bu cəhət sənətkarlıq
xüsusiyyətlərini təhlil etmək üçün çox zəruridir.
5. Şarinin farsca əsərlərinin yeganə nusxəsi əlyazmalar
fondunda olduğu üçün onun üzəridəki tədqiqat işi
uzun çəkmişdir və hələlik başa çatdırılmamışdır. Onu da
nəzərə almaq lazımdır ki, mən Bakının özündə deyil
rayonunda yaşayıram.
6. Ailə vəziyyətimin ağırlığı, yoldaşımın xroniki ürəkkeçmə
xəstəliyinə tutulması da həmin işə müəyyən dərəcəyə
qədər mənfi təsiri olmuşdur.
Sizdən xahiş edirəm ki, butun bunları nəzərə alıb, işimi
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təkmilləşdirmək üçün, məni əlavə olaraq 6 ay rəsmi surətdə
aspiranturada saxlayasız. Elmi rəhbərim Prof.
Qasımzadənin elmi işim barəsindəki mülahizəsini həmin
ərizəyə əlavə edirəm.
Ġmza: ƏLƏKBƏROV ƏLĠ FƏHMĠ.
08.01.1961-ci il.

S.M.KİROV adına ADU-nun REKTORU,
Akademik MEHDĠYEV ġƏFAƏT yoldaşa,
Prof. QASIMZADƏ F. tərəfindən
Rəhbəri olduğum aspirant Ələkbərov Əli Fəhmi
“S.Ə.Şirvaninin sənətkarlığı” mövzusunda dissertasiya
üzərində

işləmiş,

hal-hazırda

onun

əsas

hissələrini

qurtarmışdır.
Məsələn, “S.Ə.Şirvaninin tədqiqat tarixi”, “Şairin
lirikası”, “Şairin şeirlərində sənətkarlıq xüsusiyyətləri”,
“S.Ə.Şirvani bir tərcüməçi kimi”, “S.Ə.Şirvaninin şeirlərində
bədii forma məsələsi Klassik şer formaları”, “Vəznlər”,
“Şairin qəzəllərinin üslub xüsusiyyətləri” və s. kimi
fəsilləri hazırdır. Lakin dissertasiyanın təkmilləşməyə ehtiyacı
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var.
Aspirant S.Ə.Şirvaninin farsca yazılmış divanı üzərində
də tədqiqat işini davam etdirməkdədir. Aspirant
Ələkbərovun təhsil müddəti qurtarmaqdadır. Mən sizdən
xahiş edirəm ki, aspirantın mənə və rektorluğa, kafedraya
təqdim etdiyi ərizədəki obyektiv səbəbləri nəzərə alıb, ona
əlavə olaraq aspiranturarada rəsmi şəkildə qalmaq üçün 6
ay da vaxt verəsiniz. Mən bunu aspirantın işi üçün
məqsədəuyğun hesab edirəm.
Elmi rəhbər, prof. F .Qasımzadə
Lakin nə Əli Fəhminin, nə də elmi rəhbərin səyləri,
nə də universitet rəhbərliyinin yuxarı distansiyalara etdikləri
müraciətlər heç bir nəticə verməmişdir. O, isə bütün
bunlardan cana doymuş, nəticədə müdafiə etmək işindən
vaz keçmişdir.
Aşağıda onun SSRİ Ali və Orta İxtisas Təhsili
Nazirliyinə və Ali Atestasiya Komitəsinə rusca yazdığı
müracətlərini olduğu kimi veririk:
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МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНОГО
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СССР И. о. ректора
Азгосуниверситета ВЫСШАЯ проф. ЭФЭНДИЕВУ М. М.
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ На № 4/610 от
6.Х.1961 г.
____________ Копия: тов. АЛЕКБЕРОВУ А. А.
_21 /_х_________________1961 Г.
№_________________
Москва, К-31, ул. Жданова, д. № 11 г. Баку. Пос.
Сабунчи. Ул. Мусабекова 5
При ответе ссылайтесь на наш № и дату
Высшая аттестационная комиссия разрешает, в порядке исключения, сдать т. Алекберову А. А. в счет
кандидатский экзамен по фарсидскому языку.
Ученный секретарь Высшей Аттестационной комиссии
М. Волков
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ
КОМИССИИ
Тов. ЕЛЮТИН У В,
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Тов. АЛЕКПЕРОВ Али Алекпер оглы является аспирантом филологического факултета Азгоуниверситета им. С. М. Кирова. Учитывая, что его тема диссертации связана с фарсидскому языком, научная часть
университета просит разрешить ему сдать в счет кандидатского минимума экзамен по фарсидскому языку,
вместо иностранного/ европейского/ языка.
Проректор по научной
части азгоуниверситета
им. С. М. Кирова проф. ЭФЕНДИЕВ М.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЫСШЕЙ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
Я аспирант последного курса кафедри История
Азербайджанской государственного азгоуниверситета
им. С. М. Кирова, АЛЕКПЕРОВ Али Алекпер оглы, 20
июня 1961 года, пистмом обратился к вам с просьбой о
разрешении мне на сдачу кандидатского минимума по
фарсидскому языку, вместо иностранного/ европейского/ языка.
Вашим исходящим от 30. УЫ.6Ы г. Е подписью т.
Авиръяновым я получил отвеч где Вы пишете что для
рассмотрения моей просъбы необходимо выслатъ в
ВАК обоснованное ходатайство Азербайджанской гоYeqzar Cəfərli
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сударственного азгоуниверситета.
Когда же я согласно вашего ответа обратился к
проектору по науеной части университета., то мне было сказано, что будто ВАК им запретил возбуждатъ
ходатайство на сдачу аспирантами восточных языков,
вместо эвропейских кандидатского минимумам и по
этой причине я не мог получитъ ходатайство.
Как выяснилосъ и посколъко это зависит от Вас, я
вторично обращаюсъ к вам с великой для меня просъбой о том, чтобы вы учли мои долгие труди над своей диссертачионной работой, что работа уже завершена и по шематике она требовала глубокого изучения
мною двух восточных языков как фарсидиский и арабиский языки.
По этому, благадаря кропотливой работе я овдадел в совершенстве фарсидиским и арабиским языками. А посему прошу вас разрешитъ мне хотя бы в порядке исключения сдатъ вместо одного иностранного/
европейского/ языка, щдин из языков фарсидиский и
арабиский.
Если вы сочтете нужным я считаю себя подготовленным сдатъ два восточных языков как фарсидиский
и арабиский вместо одного европейского.
Yeqzar Cəfərli
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Все остальные кандидатские минимумы, мною сданы на
отлично. А посему прощу вас учестъ вышеизложенное
обстоятелъство и не отказатъ мне в моей просъбе.
Надеюсъ что этим вы поможете мне в преодолении этого
последного этапа и дадите мне вохможностъ
для защиты завершенной мною диссертационной работы.
Аспирант Алекперов А. А.
Мой адрес: Азерб. ССР г. Баку, поселок. Сабунчи ул.
Мусабекова № 5.
Universitetdə Əli Fəhmi Mətnşünaslıqdan, klassik
poeziyadan dərs deməklə, qəzəllərin elmi təhlilini verməklə
yanaşı Jurnalistika fakültəsinin tələbələrinə Ərəb
əlifbasını da tədris edirdi. Tələbələri danışır ki, O,
Universitetdə yeganə müəllim idi ki, dərslərində həmişə 100
% davamiyyət olurdu. Mühazirələri o qədər təbii və zəngin
keçərdi

ki,

tələbələr

mühazirə

gününü

səbirsizliklə

gözləyirdilər.
Qonşu siniflərin müəllim və tələbələri belə bu mühazirələri
dinləməyə can atardılar.
Əli Fəhmi Füzuli yaradıcılığına dərindən bələd idi.
Alimin Füzuli qəzəllərinin təfsiri bağlı çoxlu xatirələri vardır.
Yeqzar Cəfərli
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Bir gün müəllim yoldaşlarından biri Əli Fəhmi ilə
qarşılaşır, ona Füzulinin aşağıdakı beytini təqdim edir və
beyti açmasını xahiş edir.
Şəhrdən səhraya fərq olduğunu hər kim bilir,
Bilməz ol kim, eşq səhrasından sərgərdan deyil.
Beyti oxuduqdan sonra Əli Fəhmi “Burada nə isə bir
anlaşılmazlıq var”- deyir. İkinci misradakı “bilməz” sözü
beytin mənasını itirir. Beytin açılması üçün mütləq bu
sözü yoxlamaq lazımdır. Beytin orijinalını yoxladıqda məlum
olur ki, ikinci misrdakı ilk söz “bilməz” yox, “bilmiş”
olmalı imiş. Əli Fəhmi “Leyli və Məcnun”-u Füzulinin
poemasından deyil, klassik ərəb ədəbiyyatından əxz edib
öyrənmişdi.
Məlum olduğu kimi, Məcnunun başından Leylinin
məhəbbətini çıxarmaq üçün müxtəlif vasitələr fikirləşirlər.
Bir dəfə Məcnuna onu Leylidən ayırmaq üçün bir
neçə qız göstərillər. Bundan imtina edən Məcnun Leylinin
yanına gedərkən ağlayır, başqa qızlara baxdığı üçün gözlərini
yuyur. Tələbələri danışır ki, Əli Fəhmi Məcnun eşqinin
təmizliyindən, ülviliyindən ürək dolusu danışardı.
Füzuli yaradıcılığına sarsılmaz məhəbbətlə bağlanan
Əli Fəhmi şairin yaradıcılığına həsr olunmuş ona qədər
monoqrafiya və məqalələrin müəllifidir. Əfsus ki, bu əsərlər
Yeqzar Cəfərli
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çap olunmayıb. Gələcək ədəbiyyatçılar üçün Füzulini
öyrənməyin ən asan yolu Əli Fəhmidən keçir. Füzulinin
bir qəzəlinin təfsiri üçün ona bir qoşa saat kifayət etmirdi.
Böyük alimin tələbələrindən biri, Azərbaycan Respublikası
MEA Folklor İnstitutunun şöbə müdiri, Filologiya elmləri
namizədi Elxan Məmmədli böyük alimin Füzuli qəzəlləri
ilə bağlı çoxlu təfsirlərini öz müəllimindən əxz etmiş,
olduğu kimi yadda saxlamışdır. Füzulinin məşhur “Söz”
qəzəlini Elxan Məmmədli elə təhlil edirdi ki, heç bir təhsili
olmayan insanlar belə onu eşidib başa düşə və yadda saxlaya
bilərlər. Söz qəzəlinin təfsirini Elxan müəllim sevimli
müəllimi Əli Fəhmidən necə mənimsəmişdisə eləcə də
mənə izah etdi:
Xəlqə ağzın sirrini hər dəm qılar izhar söz,
Bu nə sirdir kim, olur hər ləhzə yoxdan var söz...
Xalqa hər dəm ağzın sirrini söz çatdırır. Bəs bu necə
sirdir ki, yoxdan var olur. İnsan orqanizmində ağız adlı
əza yoxdur. Ağız dil ətrafında, çənə altında bir boşluqdur
ki, ona nöqteyi-pünhan deyilir.
Artıran söz qədrini sidq ilə qədrin artırar,
Yeqzar Cəfərli
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Kim nə miqdar olsa, əhlin eylər ol miqdar söz.
Kim ki, öz sözünün qiymətini sidqi- ürəklə qaldırır,
həmin söz də onu deyən adamın qədr-qiymətini öz dərəcəsinə
çatdırır.
Ver sözə ehya ki, tutduqca səni xabi-əcəl,
Edə hər saət səni ol uyqudan bidar söz.
Sözə elə can ver ki, hər dəfə səni ölüm yuxusu tutanda,
həmin söz səni həmin ölüm yuxusundan ayıltsın.
Bur nigari-ənbərinxəttdir könüllər almağa,
Göstərir hərdəm niqabi-qeybdən rüxsar söz.
Müşk ceyran göbəyindən alınır, ənbər saçlı bir gözəldir
ki, könüllər almağa hazırdır. Hər an niqabından üzünü
göstərən ənbərli gözəldir.
Xazini- gəncineyi-əsrardır hərdəm çakər,
Rişteyi-izharə min-min gövhəri-əsrar söz...
Söz sirlər xəzinəsinin xəzinədarıdır. O, həmişə çoxlu
Yeqzar Cəfərli
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şer gövhərlərini, yəni mənalı, dəyərli sözləri aşkara çıxarır.
Bir sözlə insan öz qiymətli fikir və mülahizələrini ancaq
sözlə ifadə edir.
Olmayan qəvvasi-bəhri-mərifət arif deyil,
Kim, sədəf tərkibi-təndir, lölöyi- şəhvar söz.
Mərifət dənizinin dalğıcı olmayan arif deyil. O mənada
kı bədən bir sədəfdir. Söz isə şahın tacına layiq bir qiymətli
daşdır.
Gər çox istərsən, Füzuli, izzətin, az et sözü,
Kim, çox olmaqdan qılıbdır çox əzizi xar söz.
Ey Füzuli, qiymətinin, hörmətinin və izzətinin artıq
olmasını istəyirsənsə sözünü az eylə. Çünki çox adamlar
özlərinin məhv olmasını söz çoxluğundan qılırlar. Çox söz
demək çox adamın məhvinə səbəb olub.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Radiosunun qızıl fondunda
Əli Fəhminin öz səsi ilə klassiklərimizin bir neçə qəzəlləri
ilə yanaşı “Söz” qəzəli də vardır. Və bu qəzəlləri Əli
Fəhminin səsi ilə dinləmək necə də xoşdur.
Klassik vəzndə yazılmış hər hansı bir şeri Əli Fəhmi
Yeqzar Cəfərli
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üç dildə- türk, ərəb və fars dillərində, şirin Bakı ləhcəsində
deyirdi. Fitri istedadından ona da pay düşən oğlu İlham
Ələkbərov xatırlayır ki, atam hər hansı bir qəzəli bir dəfə
dinləməklə yadda saxlayırdı. “Bir dəfə biri atamın yanında
bir qəzəl oxudu. Onu birinci oxunuşda əzbərləyən
atam “Qəzəl mənimdir, onu mən yazmışam”-deyə zarafat
edir və qəzəli əzbərdən deyir. Həmin şair isə onun yüksək
hafizəsinə heyran olur”.
Elbrus Şahmar “Məhəbbət Allahın əmanətidir” kiyabında
xatırlayır: “İlahi, insanda Füzuliyə nə qədər vurğunluq
olarmış sanki, Füzuli onun üçün bir parça həyat idi,
daşdan çıxan çörək idi, sağalmaz dərdlər dərmanı idi”.
Biz Əli Fəhminin arxivini araşdırdıqca onun Füzuliyə necə
sarsılmaz bir məhəbbət bəslədiyinin şahidi olduq. O, hər
dəfə Füzulinin əsərlərini əlinə alarkan dəstəmaz alırmış,
Füzulini müqəddəslərdən ayırmazmış. Alimin Azərbaycan
klassik şair və yazıçılarına böyük məhəbbəti məlumdur.
Amma həmişə M.F.Axundovu tənqid edərdi. Ona
görə ki, Axundov Füzulini çox da bəyənməyərək, Q. B.
Zakiri ondan üstün tutmuşdu.
Əli Fəhmi tək müəllimliklə kifayətlənməzdi. O, əsil
elm fədaisi idi. Klassik irsimizin ərəb əlifbası ilə bağlı
olduğunu nəzərə alıb, tələbələrini ərəb əlifbasını öyrənməyə
Yeqzar Cəfərli
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məcbur

edərdi.

“Klassik

irsimizi

dərindən

bilmədən

ədəbiyyatçı olmaq mümkün deyildir”-deyərdi. Tələbələrinin
yaddaşı

Əli

Fəhmidən

əxz

etdikləri

ədəbiyyatımızın,

tariximizin müxtəlif dövrlərinə aid məlumatlarla zəngindir.
Tarixdən məlumdur ki, Rusiya çarı I Nikolay azadlıq ruhlu
şairlərin bir neçəsini Qafqaza sürgün etmişdi. Görkəmli
Azərbaycan alimi və şairi Abbasqulu ağa Bakıxanov həmin
rus şairləri ilə yaxından əlaqə saxlayırdı. O, xidməti
vəzifəsi ilə bağlı tez tez Peterburqda olur, həmçinin,
A.S.Puşkinin ailəsini ziyarət edərdi. Növbəti səfərlərin birində
O, Qış sarayına Çarın arvadının ad gününə dəvət
alır. Çarın xanımına “Sənin ad günündə ömründə dilinə
bir dəfə də olsa içki dəyməyən bir müsəlman iştirak
edir”- deyəndə xanım təəccüblənir. Qızıl padnosda şərabla
dolu iki badə ilə özü şəxsən A.Bakıxanova yaxınlaşır və
ondan bu badəni onun şərəfinə içməsini rica edir. Çarın
arvadının öz əli ilə kiməsə şərab verməyi böyük şərəf
sayılırmış.
Abbasqulu ağa özünü qətiyyən itirmir, padnosu
hörmətlə xanımın əlindən alır çara yaxınlaşır, təzim edir və
deyir: ”Göydəki Allahım deyir içmə, amma onun yerdəki
nümayəndəsi deyir iç, hansının sözünə əməl edim”soruşduqda, çar “göydəki Allahın sözünə əməl et” deyir.
Yeqzar Cəfərli
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Sonralar Bakıxanov hərbi xidmətini başa vurub təqaüdlə
bağlı Çarın qəbulunda olarkən Çar onu xatırlayır və hansı
bir arzusu varsa yerinə yetirməyə hazır olduğunu bildirir.
O isə heç bir arzusunun olmadığını və yalnız ona Həcc
ziyarətinə getməyə icazə verilməsini xahiş edir. Abbasqulu
ağanın bu xahişi dərhal yerinə yetirilir. O, doğma yurdu
olan Qubaya qayıdır. Burada çarın göstərişi ilə ona yaşamaq
üçün hər şərait yaradılır.
Əli Fəhminin yaradıcılığını araşdırarkən A. Bakıxanovla
bağlı çox maraqlı xatirələrlə rastlaşdım.. Abbasqulu
ağa Bakıxanov Həcc ziyarətinə

yola düşərkən Quba

məscidinin Axunduna da onunla getməyi təklif edir. Axund
isə maddi imkanı olmamasını əsas gətirib onun təklifindən
boyun qaçırır. Abbasqulu ağa təkid edir. Axundu öz xərci
ilə Həcc ziyarətinə aparır. Şəriəti dərindən bilməklə yanaşı
həm də çox pak insan olan və məhz bu keyfiyyətlərinə görə
də Bakıxanovun hörmətlə yanaşdığı Axund maraqlı xatirələr
qələmə almışdır. Bu xatirələrin oxucular üçün də
maraqlı olacağını nəzərə alıb onlarin biri ilə oxucuları tanış
edirəm:
“Mən A.Bakıxanovla 1846-cı ilin yayında Qubadan
Məkkə ziyarətinə yola düşdüm. Yolumuz İrandan və
Yeqzar Cəfərli
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Türkiyədən keçirdi. İstanbulda bizi Osmanlı sultanının
özü şəxsən qarşıladı, şərəfimizə ziyafət verdi. Ziyafətdən
sonra Abbasqulu ağadan bir arzusu olub olmadığını soruşdu.
“Dilə məndən nə dilərsən”- dedi. Lakin bu məğrur
xan heç nəyə ehtiyacı olmadığını və əgər mümkünsə
ərəbcə yazdığı “Əsrarül məlaküt” əsərinin türk dilində
çap etdirməyi xahiş etdi. Sultan məmuniyyətlə razılaşdı
və əsəri ondan aldı. Biz Məkkə şəhərinə getdik. Kəbəni
ziyarət etməmiş paltarlarımızı dəyişməli, ziyarətçilər üçün
nəzərdə tutulmuş libası geyməli idik. Abbasqulu paltarlarını
soyunub üzünü yuxarı tutdu və dedi: “Xudavəndi
aləm, səni and verirəm o birliyinə, qüdrətinə, bir də əynimdən
çıxartdığım bu paltarlarə mənə geyindirmə. Mən
əbədi olaraq bu müqəddəs torpaqlara gömülmək istəyirəm”.
Üç gün ziyarətdə olub, evə qayıtdıq. Yolumuz “VadeyiFatimə”-dən düşdü. Bir gün orada gecələməli olduq.
Yatağa girib yatmaq istəyirdim ki, mənimlə yanaşı yataqda
uzanmış Abbasqulunun səsini eşitdim. O, Allaha üz
tutub deyirdi:
-“Ya rəbbim, sən müsəlmanlar üçün qoyduğun
bütün qayda və qanunlara əməl etmişəm. Ömrümdə şərab
içməmişəm, şər işlər görməmişəm. Həmişə yetimlərə, əlsizYeqzar Cəfərli
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ayaqsızlara pənah olmuşam, namaz qılıb, oruc tutmuşam.
Bəs mənim günahım nədir ki, ömrüm boyu səndən
bir dilək istədim onu da yerinə yetirmirsən”.
Mən Abbasqulunu danladım. Dedim ki, bu nə fikirdir
düşmüsən, yat, sübh tezdən durmalıyıq.
Sübh tezdən yuxudan durub Abbasqulunu oyatmaq
istədim. Lakin Abbasqulunun vəfat etdiyinin şahidi oldum.
Həmin gün o müqəddəs şəxsi müqəddəs torpaqlara
dəfn edib, geri qayıtdım”. Bəli, Əli Fəhminin belə maraqlı
söhbətləri çox idi. Tələbələri danışır ki, “O, elə bəlağətlə
danışardı ki, varımızdan yox olardıq. Söhbətlərinin çoxu
indiki kimi yadımızdadır və yəqin ki, ömrümüz boyu da
yadımızdan çıxmayacaq”.
Onunla dost, yoldaş və tələbə-müəllim kimi münasibətdə
olanlar yaxşı bilirlər ki, Əli Fəhmi şirindil idi. Hansı
mövzuda danışır-danışsın, adam valeh olur, sehrlərinirdi.
Ədəbiyyatşünas alim, professor Pənah Xəlilov da Əli Fəhmiyə
həmişə böyük ehtiram göstərir, onu “sinədəftər, failatunlarla
məndə xoş xatirələr qoyan Əli Fəhmi”-deyə
yad edərdi.
Əli Fəhmi təkcə əruza, klassik şərq poeziyasına deyil,
şifahi xalq ədəbiyyatına da böyük maraq göstərirdi. O, eyni
zamanda şifahi xalq yaradıcılığının da gözəl bilicisi idi.
Yeqzar Cəfərli
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Xalqın hafizəsindən şifahi xalq nümunələrini toplamaq
üçün tez-tez rayonlara gedir, getdiyi rayondan olan tələbələrlə
görüşür, onların həyat şəraiti ilə tanış olurdu.
Böyük alim daim alimlər məclisində iştirk edir, bəstəkar
Xəyyam Mirzəzadənin atası professor Hadı müəllimlə,
Muxtar əfəndi ilə və akademik Vasim Məmmədəliyevin
atası Məmmədəli Məmmədəliyevlə elmi söhbətlər
edərdi. O, M.Məmmədəliyevlə siğə qardaşı idi.
Əli Fəhmini mərhum xanəndə xalq artisti Hacıbaba
Hüseynovla qırılmaz xatirələr bağlayırdı. Seyid Əzim
Şirvaninin pərəstişkarı olan H.Hüseynov tez-tez Əli Fəhminin
yanına gəlir, ondan Seyid Əzimin onun üçün əlçatmaz
olan sirlərinə və əruzun sirlərinə bələd olurdu. Ecazkar səsə
malik olan görkəmli xanəndə “Əli Fəhmi olmasaydı
mən xanəndə ola bilməzdim”-deyərdi. “Qızılın əyarını
məhək, sözün qədrini söz sərrafı bilər” demişlər. Gözəl
oxumaqla yanaşı şirin qəzəllər də yazan H.Hüseynov Əli
Fəhmiyə qəzəl də həsr etmişdi. Biz bu qəzəli əldə etsək də,
çox təəssüf ki, onun Əli Fəhmi ilə bağlı xatirələrini əldə
edə bilmədik. Bu xatirələri öz monopolyasına almış adamlar
bizi müxtəlif bəhanələrlə özlərindən uzaqlaşdırdılar.
İlham Ələkbərov danışır ki, “Atam çox baməzə zarafatcıl
kişi idi. Ən çox xoşladığı və tez tez təkrar etdiyi bu
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sözlər idi. “Atam anam sənə süva olsun”. Çox adamın
mənasını başa düşmədiyi bu söz əslində süvar olsun
sözündəndir.
Yəni atam anam səni minsin. Atam BDU-da işləməklə
eyni vaxtda Sosial Təminat İdarəsində də çalışırdı.
Burada işlərkən maraqlı və məzəli bir hadisə ilə qarşılaşır.
İdarədən çıxıb evə gələrkən uzaq rayonların birindən
gəlmiş bir qoca kişi təqaüd almaq üçün müayinə kağızı istəyir.
Əli Fəhmi deyir ki, “İndi şənbədir, bazar ertəsi gələrsən
müayinədən keçərsən, kağızını apararsan”. Kişi başına
gözünə döyüb dad qılır ki, bəs mən rayona necə gedim
qayıdım. Bakıda qalmağa yerim yoxdur. Əli Fəhmi naəlac
qalıb razılaşır:” Yaxşı, gəl içəri, atam -anam sənə süva olsun”.
Bu sözü fəda olum kimi başa düşən kişi: “Sən nə danışırsan
həkim, mənim atam, anam, qohumlarım, balalarım
sənə fəda olsun”. Atam axşam bu hadisəni evdə bizimçün
də danışdı: ”Günümə baxın e, məni işdən saxlamağı
azmış kimi bütün qohum qardaşını da kürəyimə
mindirdi”.
Əli Fəhminin əziz yadigarı olan İlhama da onun
tükənməz bilik xəzinəsindən böyük pay düşmüşdür. Səsi
Əli Fəhminin səsinə, ləhcəsi ləhcəsinə oxşayır. İlham
müəllim xatırlayır ki, “Bir dəfə atamın müəllim yoldaşı
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Mir Cəlal Paşayev evimizə zəng edib atamı soruşdu. Cavab
verdim ki, atam evdə yoxdur”. Necə yəni evdə yoxdur?
Əli Fəhmi, dəstəyi özün qaldırıb, özün də deyirsən ki, evdə
yoxdur”. Axşam atam işdən evə qayıdanda mənə acıqlandı.
“Bir də mən evdə olmayanda telefona cavab vermə.”
Səbəbini soruşdum dedi ki, Mircəlal müəllim mənə
deyir ki, niyə telefonu götürüb deyisən ki, evdə yoxam.
Kişini güclə inandıra bildim”
İlham Ələkbərov xatırlayır ki, “Bir dəfə Elbrus Şahmar
məndən bir qəzəl oxumağı xahiş etdi. Mən qəzəli
oxuduqca o gözlərini yumub-açırdı. Özünü saxlaya bilməyib
ağladı. Səbəbini soruşdum, demədi. ”Kitabım çap
olunsun oxuyub səbəbini bilərsən”- dedi. Sonralar yazıçının
kitabını oxudum. Yazırdı ki, gözlərimi yumanda qəzəl
oxuyan Əli Fəhmi müəllimimi, açanda isə oğlu İlhamı
görürdüm. Elə həmin kitabda Elbrus Şahmar yazırdı:
“Məndən soruşdular ki, Bakının ən böyük alimi kimdir”?
Cavab verdim ki, ”Soruşun Azərbaycanda Əli Fəhmi
müəlllimimdən sonra ikinci alim kimdir?”. Yazıçı publisist
Elbrus Şahmar sonrakı kitablarında da Əli Fəhmini böyük
məhəbbətlə xatırlamış yad etmişdir. ”Məhəbbət Allahın
əmanətidir” kitabında yazıçı Əli Fəhmiyə ayrıca bir fəsil
ayırmış, onunla bağlı xatirələrini qələmə almışdır. ”ADUda
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Əli Fəhmi bizə Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixindən
dərs deyərdi. Adicə dərs deyərdi ifadəsi ilə özüm
də razılaşa bilmirəm. Onun dərs demək üslubu, mənimsətmək
bacarığı Allah vergisi idi. Əli müəllim qayğıkeş
pedaqoq, gözəl müəllim, Şərq ədəbiyyatının ən gözəl bilicisi
idi. Mövzunu son dərəcə maraqlı danışardı”.
Əli Fəhminin bu gün ölkəmizin müxtəlif elm müəssisələrində
çalışan yüzlərlə tələbəsi vardır. Onlarla əlaqə yaratmağa
çalışdım. Eşitdim alimin tələbələri içərisində onu
ən çox xatırlayandan biri də xalq şairi Zəlimxan Yaqubdur.
Əli Fəhmi ilə bağlı xatirələrini almaq üçün şairin ziyarətinə
getdim. Məni hörmətlə qarşıladı. Onsuz da çox az
olan vaxtından bir neçə saat mənə sərf etdi. Şair sevimli
müəllimi haqqqında Füzuli demişkən: “suzi dil ilə” danışdıqca
mən onu dinləyirdim. Bir insan öz müəlliminə necə
sarsılmaz bir məhəbbətlə bağlı olarmış.
“Universitetdə Əli Fəhmi haqqında xatirə gəzirdi,”dedi Z.Yaqub. “Bir gün böyük alimin bizə də dərs deyəcəyini
eşidəndə çox sevindim. Səbirsizliklə gözlədiyim
həmin gün axır ki, gəlib yetişdi. Qrup yoldaşlarımla tanış
oldu, növbə mənə çatanda ayağa durub dedim:

Yeqzar Cəfərli

Ədəbi proses və klassik irs...

114

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

Sizi adımdan edirəm halı,
Adım Zəlimxandır, yurdum Borçalı.
Təəccüblə mənə baxdı. “Tənəffüsdə müəllimlər otağına
gələrsən”-dedi. Getdim məni mehriban qarşıladı, söhbət
etdi. Xoşuna gəldim. “Bu gündən oğlumsan”-dedi. Sevimli
müəllimimə o qədər bağlanmışdım ki, onun danışığını,
yerişini təqlid edirdim. Hətta kostyumu da o geyən
kostyumla eyni rəngdə tikdirirdim. Universitetdə böyük
nüfuza malik olan Əli Fəhmiyə çox adam “əfəndi”- deyə
müraciət edərdi. Hər danışanda dilindən ətir saçılırdı,
əruz tökülürdü. Hər ərəb hərfinə aid bir şer söylərdi.
Bir gün Əli müəllimdən xahiş edib, onu Borçalı torpağına
qonaq apardım. Onun gəlişi Borçalı torpağında əsil
bayrama çevrildi. Bütün kənd onun başına toplaşdı şirin
söhbətlərini dinlədi. Əli Fəhmi müəllimimin sayəsində
mən ilahiyyat elminin dərinliklərinə vardım. Heyif ki, mənə
cəmi bircə il dərs dedi. Daha bir il onunla sıx təmasda
oldum. Bir gün sevimli müəllimimin ölüm xəbərini eşidib
sarsıldım. Onun ölüm xəbərini eşitdiyim dəqiqələr həyatımın
ən faciəli dəqiqələri, onunla bir yerdə olan vaxtlar isə
ən xoşbəxtlər günlərim idi”.
Hər məclisdə, televiziya və radio kanallarındakı çıxışlarında
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möhtərəm şairimiz öz müəllimini hörmətlə yad
edir. “Mən Borçalı torpağındanam”-deyir. “Axı, biz heca
üzərində, saz üzərində köklənmişik. Əli Fəhminin sayəsində
mən ilahiyyatı, əruzu və klassik poeziyanı öyrəndim”.
Orta məktəbdə ədəbiyyat müəllimimin “çağlayan
bulaq” adlandırdığı xalq şairi Zəlimxan Yaqubun görüşündə
olarkən, istəkli şairimiz islam dünyasının böyük
peyğəmbəri Məhəmməd peyğəmbərə həsr etdiyi
“Peyğəmbər” poemasının son sətirlərini oxuyur, düzəlişlər
edirdi. Taleyim üzümə gülmüşdü. Bu böyük tarixi hadisədə
iştirak etmək mənə nəsib oldu. Bu tarixi anı gələcək
taleyim üçün uğurlu əlamət saydım. Şair “Peyğəmbər”
poemasının əvvəlində müəllimi Əli Fəhmini iftixarla yad
edir: “Əli Müəlimmi elə bil Allah onu mənim arzularımı
həyata keçirmək üçün bu fakültəyə göndrmişdi. Nizamini,
Fizulini, Nəsimini, Seyid Əzimi, Racini, Qumrini, Firdovsini,
Hafizi, Xəyyamı, Sədini, Dəhləvini, Camini, Nəvaini,
bir sözlə, Şərq aləminin neçə-neçə söz sultanının xəzinəsini
sinəsində gəzdirərdi. Kəskin hafizəsinə, iti yaddaşına,
çox mahir və usta şeir oxumaq tərzinə, cazibədar səsinə və
ləhcəsinə, əruzun bütün bəhrlərində çalxalanan, daxili
dünyasına heyran olduğum Əli Fəhmi hansı klassik şeirdən
söhbət açırdısa, mütləq o əsəri təhlil etmək üçün Quranın
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hikmətlərinə, Məhəmməd peyğəmbərin hədislərinə
istinad edər, təravətli bir poeziya dünyası yaradardı (Allah
elə bil ki, bu kişinin ləngərli yerişini də əruz vəzninə
uyğun yaratmışdır). Aylarla, illərlə bu sehrə düşər, o
cazibədən ayrıla bilməzdim. Bu da mənim üçün ilahinin bir
hədiyyəsi idi”. Hörmətli şairimizin yaddaşında Əli Fəhmi
ilə bağlı xatirələrinin bir qismini ağ varaqlara köçürdüm.
Şairin xeyir duasını aldım. Bir adi tələbəyə göstərdiyi bu
böyük sayğı üçün sevimli şairimizə Böyük Yaradandan
can sağlığı dilədim.
Əli Fəhminin oxuduğum doğma Azərbaycan Universitetində
də tələbələri vardır. Onlardan biri Universitetin
Arxiv müdiri Əzizə xanım Ağamalıyevadır. O, mənim bu
əvəzsiz alim haqqında kitab yazdığımı bildiyindən tez-tez
mənimlə söhbətlər edər, xatirələr söylər, məni ruhlandırardı.
Aşağıda onun sevimli müəllimi ilə bağlı xatirəsini
verirəm.
“Azərbaycan” Universitetinin nəşr etdiyi eyni adlı
qəzeti hər dəfə maraqla izləyirəm. Onu da deməliyəm ki,
qəzetimizin səhifələrində Universitetin istedadlı gənclərinin
tez-tez bu və ya digər mövzulara aid maraqlı məqalələri
dərc olunur. Doğma qəzetimizin Aprel 2009-cu il nömrəsində
dərc olunan bir yazı diqqətimi cəlb etdi. Oxudum,
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məni əməlli-başlı kövrəltdi. Xəyalım qanadlandı, bir anlıq
məni tələbəlik çağlarına apardı. ”Eldən gedən Alim” adlanan
bu məqalənin müəllifi Azərbaycan Universitetinin Filologiya
fakültəsinin I kurs tələbəsi Yeqzar Cəfərli idi.
Məqalə sonsuz ehtiram və məhəbbət bəslədiyim, sevimli
müəllimim, Böyük Şərqşünas Alim olan Əli Fəhminin
həyat və yaradıcılığı haqqında idi. Məqaləni oxuduqca
38 il bundan qabaqkı tələbəlik illərimi xatırladım. Gözlərimin
önündə Füzuli yaradıcılığını dərindən bilən, onun qəzəllərini
əzbər deyən sonra da onları gözəl, sadə bir dildə
təhlil edən Əli Fəhmi müəllimim canlandı.
1972-ci ildə o zaman S. M. Kirov adına ADU-nun
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi fakültəsində təhsil alırdım.
Bütün Universitet tələbələri kimi mən də bu görkəmli alim
haqqında çox eşitmişdim. Bir gün eşitdim ki, Əli müəllim
bizə ”Qədim dövr ədəbiyyatı”-ndan dərs deyəcək. Necə
sevindiyimi təsəvvür edirsinizmi? Sevincim heç də əbəs
deyildi. Alimin Füzuli yaradıcılığına, əruz vəzninə aid dərin
biliyindən bəhrələnəcəyimi təsəvvür edirdim, tək uçmağa
qanadım çatmırdı.
Həsrətlə gözlədiyim həmin xoşbəxt gün axır ki, gəlib
yetişdi. Olduqca sadə, simasından nur yağan bu əvəzsiz
şəxsiyyət auditoriya daxil oldu. Qrup yoldaşlarımla tanış
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oldu. Növbə mənə çatanda hansı orta məktəbi bitirdiyimi
soruşdu: Suraxanı rayonunda 114-li məktəbi- deyə cavab
verdim. “Sabunçuya, mənə qonşusan” - dedi və güldü.
Mühazirəyə başladı. Dilindən çıxan hər bir söz ətir
saçırdı. Az sonra qrup nümayəndəsindən bir stəkan su
gətirməsini xahiş etdi. Mühazirəni deyə-deyə sudan qurtum
qurtum içirdi. ”Bu mənim şəkər xəstəliyimlə bağlıdır”deyə səbəbini izah etdi.
1973-cü il idi. Ədəbiyyatdan imtahan verirdik. Əli
müəllim tələbələri bir-bir çağırır, sual-cavab edir, onların
biliyini yoxlayırdı. Qrup yoldaşlarımın hazırlıqsız olduğunu
görüb çox əsəbiləşdi. Bunu görüb əlimi qaldırdım.
”Çox ürəkli qıza oxşayırsan, yaxşı, gəl görək”. Mənə verdiyi
suallara cavab verdikcə Əli müəllimin üzü gülürdü.
Cavablarımın müəllimimin xoşuna gəldiyini hiss etdim.
Füzuli qəzəllərinə vurğun olduğum üçün şairin çoxlu
qəzəllərini əzbər bilirdim. Bu qəzəllərin bir neçəsini əzbər
söylədim:
Ya rəbb, bəlayi eşq ilə qıl aşina məni,
Bir dəm bəlayi eşqdən etmə cüda məni.
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Və yaxud:
Məndə Məcnundan füzun aşiqlik istedadı var,
Aşiqi-sadiq mənəm, Məcnunun ancaq adı var.
İmtahan kitabçama məqbul yazdı, üzünü mənə tutub
dedi:
“Sənə Universitetdə həftədə bir dəfə fəaliyyət göstərən
“Füzulişünaslıq” dərnəyini yazılmağını məsləhət bilirəm”.
Daha sonra üzünü tələbələrə tutub dedi: “Gətirin
qiymət kitabçalarınızı, gedin qurban olun bu qıza, sizə
məqbul yazıram, bir şərtlə ki, imtahanda belə cavab versəniz
hamınıza “iki” qiymət yazacağam.
Sevincimin həddi-hüdudu yox idi. Qrup yoldaşlarım
fasilədə məni əhatə edib “çoxsağol” dedilər.
“Eldən gedən alim” məqaləsi mənim üçün sevimli
müəllimimin həyatı ilə bağlı bir sıra qaranlıq məqamlara
aydınlıq gətirdi. Əli Fəhmi yaradıcılığını hərtərəfli araşdıran
məqalə müəllifi mənim sevimli müəllimimin gənc yaşlarında
saf məhəbbəti uğrunda necə mübarizə apardığını,
ilk sevgisinə ömrünün sonuna qədər sadiq qaldığı və
Türkanda iki gəncin məhəbbət dastanına çevrilmiş iki
püstə ağacı hekayəsi məni həddindən artıq təsirləndirdi.
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Elə bu təəssürat ilə də bir gün o iki püstə ağacını ziyarət
etməyi qərara aldım. Məqalə gənclərə pak, təmiz, ülvi
məhəbbət kimi gözəl hisslər aşılamaq baxımından tərbiyəvi
əhəmiyyətə malikdir. Ona görə də mən bu məqaləni
kitabxanaya gələn hər bir tələbə gəncə oxumağı məsləhət
gördüm. Sonra eşitdim ki, bu məqalə Respublikanın ən
nüfuzlu qəzetlərindən sayılan “Şərq” qəzetinin bütöv bir
səhifəsində dərc olunmuşdur. Allahdan Əli Fəhmi müəllimimə
rəhmət, onun yaradıcılığını tədqiq edən tələbəmiz
Yeqzar Cəfərliyə isə yaradıcılıq uğurları arzulayıram.
Allah sizi rəhmət etsin, Əli müəllim, ruhunuz şad olsun.
Sizin adınız həmişə tələbələrinizin qəlbində yaşayacaq
və xatırlanacaq.
Ġki püstə ağacı
Daha əvvəllər qeyd etdim ki, Əli Fəhmi Bakı milyonçularıdan
Hacı Gəncəli nəslindən idi. Türkanda iri, bol bəhrəli bağları
vardı. Gənc yaşlarında Əli Fəhmi bağ qonşusunun
qızı Aliyə xanıma könül bağlayır. Bağ qonşuları
olan bu iki gənc Bakı Tibb İnstitutunda birgə təhsil alırdılar.
Bir-birlərinə şerlər qoşur, yazdıqları şer dəftərçələrini
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bir birinə ötürür, bu yolla öz məhəbbətlərini izhar edərdilər.
Alimin oğlu İlham Ələkbərov danışır ki, anamın atası
Hacı Abbasəli kişi sərt xasiyyətli bir insan idi. O, Əli
Fəhminin Aliyə xanımdan iki yaş kiçik olduğunu əsas gətirib,
iki gəncin münasibətlərini qadağan edir. “Hacı Gəncəli,
qızım oğlundan 20 yaş kiçik olsaydı, etiraz etməzdim, amma
qızım oğlundan 2 yaş böyükdür. Eşidən bilən bizə nə
deyər” – deyə etiraz edir. Lakin son nəfəslərinə qədər
birbirlərini sevəcəklərinə və gələcəkdə ailə quracaqları barədə
əhd peyman edən bu iki gəncin iradəsini heç yolla qırmaq
olmur. Belə olduqda Hacı Abbasəli kişi iki bağın mərzində
Keşlədən gətirdiyi biri oğlanın, o biri də qızın adına
olmaqla iki püstə ağacı əkir. “Bu ağaclar cücərərsə ailə
qurmağınıza icazə verərəm”-deyir. O, əlbəttə çox yaxşı bilirdi
ki, Türkanda püstə ağacı bitmir. Abbasəli kişi qəti
olaraq tapşırır ki, ağaclar heç kim tərəfindən suvarılmasın.
Lakin oğlanla qız xəlvəti hər kəs öz ağacını sulayır və
böyük əziyyətlə də olsa bu ağacları cücərdirlər. Hacı Abbasəli
kişinin əlacı kəsildiyindən, iki gəncin ailə qurmasına
xeyir dua verir.
Abşeron təbiətinə az çox bələd olan hər kəs bilir ki,
nə Zirə, nə də Türkanda püstə ağacı bitmir. Bugünün özündə
üz-üzə duran bu iki püstə ağacı Türkanda yeganə
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püstə ağaclarıdır. Qonşu kəndlərdə belə məşhur olan bu
iki püstə ağacı iki gəncin məhəbbət dastanıdır. Qəribə
burasıdır ki, oğlanın adına əkilən ağac yam-yaşıl olsa da, bar
vermir, amma qızın adına əkilən ağacın bol barı olur. Arzu
edərdim ki, müxtəlif səbəblərdən bir-birinə qovuşa bilməyən
gənclər bu iki ağacı ziyarət edəydilər. Mən o gənclərin
xoşbəxt olacaqlarına heç də şübhə etmirəm.
Əli Fəhminin ictimai fəaliyyəti
Əli Fəhmi 1959-cu ildən Respublikanın ictimai həyatında
fəal iştirak edir. O, Zaqafqaziya müsəlmanları konqresinin
üzvü kimi bu təşkilatın xətti ilə tez- tez keçmiş
SSRİ respublikalarında, dünya ölkələrinin sülh konqreslərində
fəal iştirak edirdi. O, özünün də üzvü olduğu bu təşkilatın
“Sülh uğrunda, imperialist müharibəsinə qarşı
mübarizədə müsəlmanların birliyi uğrunda mübarizə”yə
həsr olunmuş 1970-ci il Daşkənd, “Ərəb xalqlarının ədalətli
mübarizəsini müdafiə” edən, müsəlmanların 1973-cü
il Daşkənd,” İmam əl-Buxarinin anadan olmasının 1200 illiyi”
nə həsr olunmuş 1974-cü il Səmərqənd konfranslarının
tribunasından dünya xalqlarını birliyə çağırmaq baxımından
istifadə edirdi. Bu çıxışların mətnləri bizim qarşımızdadır.
Yeqzar Cəfərli
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Dünya müsəlmanlarını vahid cəbhədə birləşməyə
çağıran bu çıxışların hər birində insanları birliyə
çağıran Quran ayələrindən misallar gətirirdi. Bu çıxışlarında
O, həmçinin, Sovet Konstitusiyasını Qurani Kərimləüqayisə
edər, ümumiyyətlə bütün dünya Konstitusiyalarının
Qurandan götürüldüyünü sübut edirdi. Buna isə hamı
təəccüb qalırdı. Qurana, hədislərə və ictimai inkişaf
qanunlarına əsasən zülmkarlara, irqçilərə, ictimai tərəqqi
uğrunda mübarizədə müsəlmanların birliyi ilə bağlı Əli
Fəhmi konkret iş planına malik idi.
1. Quran və hədislərin zülmkarlar haqqındakı
müddəalarından istifadə etmək.
2. Quran və hədislərin sülh haqqında müddəalarından
istifadə etmək.
3. İşğalçılara qarşı mübarizə bütün müsəlmanların
müqəddəs borcudur. Ərəb müsəlman qardaşların İsrailə,
Vyetnam xalqının Amerika təcavüzünə qarşı mübarizə.
4. İrqi ayrı-seçkilik müsəlman dininə və onun
müqəddəs kitabı olan Qurani-Kərim tərəfindən rədd edilir.
5. Bəşəriyyətin tərəqqisi haqqında Quran və hədis kəlamları.
Tarixdən məlumdur ki, 1947-ci ildə Fələstin ərazisini
tərk etməyə məcbur olan ingilislər onun ərazisində Fələstin
və İsrail dövlətlərini yaratmaq haqqında qərar qəbul
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Ədəbi proses və klassik irs...

124

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

etdilər. Bununla da bugünkü günümüzə qədər davam
edən İsrail Fələstin münaqişəsinə start verdilər. Az sonra
müstəqil İsrail dövlətinin yaradılmasına kəsgin etiraz
edən Misir, İraq, Suriya, İordaniya, Livan, Səudiyə Ərəbistanı,
Yəmən İsrailə müharibə elan etdilər. ( 1948 ). Lakin
aparıcı Ərəb dövlətlərinin az sonra bu savaşda məğlub olması,
bir yandan ABŞ-ın, Qərb dövlətlərinin İsraili müdafiə
etməsi ilə bağlı idisə, digər tərəfdən də Müsəlman dövlətləri
arasında birliyin olmaması idi. Qərbin bu dəstəyindən
istifadə edən İsrail az sonra BMT-nin Fələstin üçün
ayırdığı torpaqları da özünə qataraq, 1 milyondan çox ərəbi
öz doğma yurd yuvalarından qaçqın saldı. Fələstin
müsəlmanlarının dözülməz şəraiti bütün dünya müsəlmanları
kimi, Əli Fəhmini də nəhayətsiz dərəcədə narahat
edirdi. Çıxışlarının birində qeyd edirdi. “Allah həzrətləri
mürsəl peyğəmbərlərə göndərdiyi bütün müqəddəs kitablarda
Tövrat, İncil, Quran insanları hər yerdə sülhə, məhəbbətə,
mehribanlığa,

yer

üzərində

fitnə

fəsad

törətməməyə

çağırmışdır”. Qurani kərimin “Ali İmran” surəsinin
103-cü ayəsində deyilir: “Allahın möhkəm olan ipinə bərk
bərk yapışın, parça-parça olmayın”. Yarandığı gündən
ABŞ-ın göstərişlərini yerinə yetirən BMT İsrailin Fələstin
xalqının əleyhinə törətdiyi vəhşiliklərə biganə qalır, onun
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qəbul etdiyi qətnamələrə İsrail heç də məhəl qoymur. Buradan
belə bir sual meydana çıxır. Əgər BMT qətnamələrinə
hər hansı bir müsəlman dövləti məhəl qoymasaydı nə
olardı? Heç şübhəsiz ki, onu yer üzündən silməyə cəhd
göstərəcəkdilər. Biz artıq İraqın timsalında bunun şahidi
olduq.
Əli Fəhmi sülh konqreslərindəki çıxışlarında təkcə
İsrailin Fələstinə qarşı təcavüzünə qarşı deyil, həmçinin
ABŞ-ın Vyetnam xalqına qarşı tıcavüzünə qarşı da barışmaz
mübarizə aparırdı. Əli Fəhminin keçən əsrin 60- 70-ci
illərdə mübarizə apardığı məsələlər dünya müsəlmanlarını
birliyə çağıran məruzələri bu gün üçün də çox aktualdır.
Çünki İsrailin Fələstinə təcavüzü bu gün də davam
edir. Bu yaxınlarda İsrailin dinc Fələstinlilər üzərinə hücumu
ilə minlərlə qoca, uşaq və qadınların öldürülməsinə
yalnız Türkiyə öz kəskin etirazını bildirdi. Davosdakı
çıxışında

buna etirazını bildirən “Mənimçün artıq Davos

bitmişdir”- deyib, oranı tərk edən “Böyük Atatürkün
davamçısı” Rəcəp Tayyip Ərdoğanın bu mərdanə hərəkəti bir
daha göstərdi ki, Türkiyə bir müsəlmanın və yaxud bir
türkün mənafeyini özünün dövlət maraqlarından üstün
tutur.
BMT, ABŞ və Qərb ölkələri onda da İsraili müdafiə
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edirdilər, indi də müdafiə edirlər. Tarix təkrar olunur.
Özünü humanist, demokratiyanın təntənəsi hesab edən
ABŞ Afrikanın acından qırılan əhalisinə yardım etməkdənsə,
İraqda və Əfqanıstanda heç bir əsas olmadan dinc
müsəlman əhalini qırır. Hakim dövlətlərin məzlum xalqları
itaətə gətirmək üçün hərbi xərclərin daim artırılmasından
hiddətlənən Əli Fəhmi iştirak etdiyi konqreslərin birində
etdiyi çıxışında deyirdi: “Böyük və kiçik müharibələr,
böhranlar, avara hərbi xərclər nəticəsində ABŞ- İsrail
eləcə də digər dövlətlər məzlum xalqlara 6 triyon 600
milyard dollar ziyan vurmuşlar. Hərbi xərclərə bu qədər
vəsait xərcləndiyi bir zamanda yer kürəsinin 1 milyard
yarım əhalisi ehtiyac içərisində boğulur. Milyonlarla insan
acından ölür. Olmazmı bu milyonların bir hissəsi acları
ölümdən xilas etmək işinə sərf edilsin?. Olar, lakin onlar
bunu etmirlər”. Əli Fəhmi üzünü ABŞ və İsrail işğalçılarına
tutub soruşurdu? “Görəsən bu tifil uşaqları qırmaqdan
utanırsınızmı?, Anaların naləsi siz cəlladları yandırmırmı?
Canilər bu cinayətdə yaxa qurtara biləcəklərmi?, Əlbəttə
yox”.
Zənnimcə burada söhbət heç də hansısa bir yaşayış
məntəqəsinin ya İsrailin, ya da Fələstinin əlində qalmasından
getmir. Məsələ müsəlman-xristian məsələsidir. Dinimizin
Yeqzar Cəfərli
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misionersiz yayılması, Allahın böyük təbii sərvətləri
müsəlman ölkələrinə bəxş etməsi, görünür Qərbi ciddi narahat
edir. Lakin hələlik Qərb bunu çox da açıq qabarda
bilmir. Qərbin müsəlman dünyasını birbaşa hədəf götürməsi
onu müsəlman dünyası ilə qarşı qarşıya qoya bilər.
Ona görə də hələlik Türkiyə hədəf götürülüb. Məqsəd
Türkiyəni əvvəl islam dünyasından ayırmaqla bunların
arasında parçalanma yaratmaqdır. Məhz buna görə də bizə
türk-islam birliyi bu gün başqa dövrlərdə olduğundan
daha çox vacibdir. O zaman açıq şəkildə erməni müsəlman
münaqişəsi mövcud olmadığından Əli Fəhmi beynəlxalq
konqreslərdəki çıxışlarını əsasən, İsrail və Amerika
təcavüzünə qarşı yönəltmişdi. Lakin qeyd etdik ki, mövzu
çox aktual olduğundan onu hazırda ölkəmizin qarşısında
ən böyük problem olan Qarabağ problemi ilə əlaqələndirməyi
lazım bilirəm. Bütün dünyada özünə ikrah oyadan
ermənilər qəddar olduqları qədər də fitnəkardırlar. Allahın
ibadətxanaları olan kilsələri belə öz çirkin məqsədlərinin
yuvalarına döndərmişlər. Belələri üçün Əli Fəhmi QuraniKərimin Bəqərə surəsinin 108-ci ayəsini misal gətirirdi.
“Allah evlərində fitnə fısad törədənlərdən daha zalım
kim ola bilər?. Belə şəxslər üçün dünyada rüsvayçılıq axirətdə
isə böyük əzab vardır”. Əli Fəhmi ümidvar olduğunu
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bildirirdi ki, “Biz bir müsəlman olaraq həmin ayələrin
hökmünə inanır və günahkar zalımların tezliklə bəlaya
uğrayacaqlarına və rüsvay olacaqlarına əminik”. Ermənilər
tarixi torpaqlarımızı işğal etməklə özlərinə vətən
düzəltmiş, indi Böyük Ermənistan yaratmaq xülyası ilə
yaşayırlar. Lakin onlar bilməlidirlər ki, “Ətəkdən kəsib
qola tikməkilə köynək olmur”.
Zaqafqaziya Müsəlmanları konqresinin iclaslarında
Əli Fəhminin etdiyi bütün çıxışlar nikbinliklə sona çatır.
“Biz arzu edirik ki, insan insana dost yoldaş və qardaş olsun.
Bütün insan cəmiyyəti bərabərhüquqlu, əminəmanlıq
şəraitində yaşayıb yaratsınlar. Dünyaya yenicə qədəm
qoyan körpələr ana laylasından xumarlansınlar, güllə, top
səsi onları onları diksindirməsin. Gənclərimiz nahaq yerə
öz qanlarını axıtmasınlar, öz həyat yolunu başa vurmaqda
olan ağbirçəklər, qocalar rahat nəfəs alsınlar, oğul və nəticə
nisgili görməsinlər. Biz bunu istəyirik. Bunu arzu edirik,
bunun uğrunda mübarizəyə qaxmalıyıq”.
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Əli Fəhmi və C. Məmmədquluzadənin
“Ölülər” əsərinin tamaĢası
İncəsənət də həyat kimi daimidir
Şalyapin
Klassik ədəbiyyatımızın nəhəng simalarından biri, görkəmli
yazıçı,

dramaturq,

nasir

və

böyk

ədib

olan

C.Məmmədquluzadənin 100 illik yubileyi bütün ölkə
miqyasında 1966-cı ildə təntənəli şəkildə qeyd olundu. Bu
silsilə tədbirlərin davamı kimi o zaman M.Əzizbəyov adına
Akademik Dram Teatırının kollektivi böyük dramaturqa
öz töfvəsini vermək üçün onun “Ölülər” əsərinə yeni səhnə
həyatı verməyi qərara aldılar.
Bildiyimiz kimi “Ölülər” əsəri Azərbaycan səhnəsində
dəfələrlə oynanılmışdır və hər dəfə tamaşaya qoyulandan
sonra böyük mübahisələrə səbəb olmuşdur. Əsərin quruluşçu
reıissoru o zaman Əməkdar incəsənət xadimi olan
Tofiq Kazımov özündən əvvəl tamaşaya qoyulmuş bütün
“Ölülər”-i ətraflı təhlil edərək elə bir tamaşaya nail olmaq
istəyirdi ki, böyük ədibin 100 illik yubileyinə layiq olsun.
Bildiyimiz kimi tamaşada təkcə rejissorun bacarığından
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asılı olmayan rollar da vardır ki, bu da Şeyx Nəsrullah
roludur.
Şeyxin dilində çətin anlaşılan çoxlu qəliz ərəb və
fars sözləri olduğundan bu rolun ifası həm rejissordan
həm də aktyordan böyük məharət tələb edirdi. Hər şey
şeyxin bu rolu necə oynamasından, ərəb və fars sözlərini
necə tələffüz etməsindən asılı idi. Bu məqsədlə Respublikada
ərəb və fars dillərinin ən gözəl bilicisi, ADU-nun
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının baş müəllimi
Əli Fəhmi teatra dəvət olunur.
Əsəri oxuyan və ya ona tamaşa edən çoxları elə bilirdi
ki, Şeyx Nəsrullahın ifasında səslənən ərəb və fars sözləri
heç bir məna ifa etməyən söz yığınıdır. Lakin Əli Fəhmi
bu fikirləri alt üst edərək bildirir ki, bu ərəb və fars sözlərinin
hər birinin ayrılıqda bir mənası vardır. Şeyx Nəsrullah
isə sadəcə fırıldaqçı İsfahan lotusu deyil, dövrünün
yaxşı din təhsili görmüş bir şeyxidir. Hacı Həsən rolunun
ifaçısı M.Şeyxzamanov və Hacı Baxşəli rolunun ifaçısı Sadıq
Hüseynov birgə yazdıqları xatirələrində qeyd edirlər
ki, ”Bu günə qədər biz və eləcə də “Ölülər” əsəri və tamaşası
haqqında elmi əsər və rəy məqalələri yazanların əksəriyyəti
elə bilirdik ki, Şüyx Nəsrullah surətinin danışıqları
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uydurma,

hətərən-pətərəndir,

mənasız

söz

yığınından

ibarətdir.
Belə bir fikrin yanlış olduğunu Əli Fəhmi müəllim
əsərin mətnini izah edərkən bizə əsaslı surətdə yaxşı anlatdı.
O, M.Dadaşovla işlərkən Şeyxin nitqindəki bütün ərəb
və fars ibarələrini düzgün tələffüz etmə, məna və intonasiya
cəhətdən geniş şəkildə bir- bir aydınlaşdırmaqla yanaşı
hər bir cümlə və fikrin hansı dini əsərdən
götürüldüyünü tam əyaniliklə anlatdı. Bizə bununla bir
daha aydın oldu ki, böyük dramaturqumuz Şeyx Nəsrullahı
ruhani cildinə girən adi bir fırıldaqçı kimi deyil, tam
ruhani

təhsilinə

malik

olan

ruhani

fırıldaqçıların

ümumiləşdirilmiş bir surəti kimi verilmişdir. O, bu obrazı
yaratmaq üçün Quranı, dini hədis kitablarını, onlarla müctəhid
risalələrini

uzun

müddət

diqqətlə

nəzərdən

keçirməli

olmuşdur.
Ona görə də Şeyxin nitqində bir kəlmə də olsun
yersiz söz verilməmişdir”.
Səhnə və teatr mədəniyyətini ədəbiyyatşünaslıq elmi
ilə bir atanın doğma övladları kimi səciyyələndirən Əli
Fəhmi hər şeydən əvvəl Şeyx Nəsrullah rolunu oynayacaq
aktyorla maraqlanır. Bu hadisəni Ə. Fəhmi M. Dadaşov
haqqında yazdığı xatirələrində belə xatırlayır: “Bu əsərdə
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ən çətin qəliz, dolaşıqlı, indiki kollektiv üçün anlaşılmaz,
ağır olan bir dildə danışan Şeyxin sözlərini düzgün ifadə
etmək, onun obrazını müəllifin istədiyi kimi tamaşaçıya
çatdırmaq bugünkü aktyorların bacarığına müvafiq deyildi.
Ona görə də məni ancaq bu rolun ifasını öhdəsinə
götürən o cəsarətli aktyor maraqlandırırdı”. Bu rolun
məsuliyyətini öz üzərinə götürən aktyor isə Azərbaycan Teatr
və kino səhnəsinin çox parlaq ulduzu Məlik Dadaşov idi. Əli
Fəhmi ilk növbədə ondan ərəb fars dilləri ilə aşina olub
olmadığını soruşur. Lakin M.Dadaşovun nəinki bu dilləri
bilməməsi, heç bir axund və molla məclislərində belə
olmaması onu məys edir. Bunu başa düşən hörmətli
aktyorumuz Əli Fəhmiyə: ”Əli müəllim, siz heç məyus
olmayın.
Mənimlə bir ay məşğul olsanız söz verirəm ki, bu
işin öhdəsindən gələrəm”. Sonralar Ə.Fəhmi xatırlayırdı
ki, “onun bu sözləri məni ruhlandırdı və mən onunla gündə
6 saat məşğul olmağa razı oldum”.
Əli Fəhminin Akademik teatrdakı fəaliyyəti təkcə Şeyx
Nəsrullh rolunu hazırlamaqla bitmədi. Böyük şərqşünas
alim teatrda çalışdığı dövrdə teatr işçiləri, aktyorlarla
söhbətlər edir, onlar üçün maraqlı mühazirələr oxuyurdu.
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“Klassik poeziya tarixi və onun əsas janrları”, ”Klassik
lirikamızda ictimai motivlər”, ”Yaxın şərq ədəbiyyatında
Leyli vəMəcnun mövzusu”, ”Klassiklərimiz bədii söz
sənətkarlığı haqqında”, “Yaxın şərq ədəbiyyatında eşq
məhəbbət motivləri məcazi, həqiqi, platonik, və ülvi eşqlərin
tərənnümü” adı ilə 5 mühazirə oxuyur. Bu mühazirələri
dinləyən aktyorlar Xosrov eşqinin maddi-cinsi, Fərhad
eşqinin həqiqi, Sənan eşqinin platonik və ülvi eşq olduğunu
anlayırdı. M. Şeyxzamanovun Sadıq Hüseynovla birgə
yazdıqları xatirələrində oxuyuruq: ”Əli Fəhminin bu
əməyi teatr tariximizdə bir ənənə olub. Onu bərpa etmək,
daha da inkişaf etdirmək Azərbaycan teatrının yenidən
çiçəklənməsi dövrünə ən böyük xidmətdir”. Teatr kollektivi
ilə bir yerdə çalışmaq Əli Fəhmi üçün də çox xoş idi.
Kollektivlə söhbətlərində Ə.Fəhmi deyirdi. ”Mən böyük
ədibimizin xatirəsinə bir daha minnətdaram ki, o, məni ömrü
boyu hörmət bəslədiyim bu qoca kollektivlə birləşdirdi və
mənim üçün bir çox səhnə hikmətlərinin aydınlaşmasına
səbəb oldu”.
Məlumdur ki, Şeyx Nəsrullah rolunun hazırlanması
təkcə Əli Fəhmidən asılı deyildi. Burada M.Dadaşovun
bacarığı da şübhəsiz ki böyük rol oynamalı idi. Əli Fəhmi
xatırlayır: ”M.Dadaşovun o qədər çətin ibarələri bir iki dəfə
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eşitməklə fotoqraf lövhəsi kimi cəzb edib bir-iki gün sonra
istədiyim kimi mənə qaytarması məni heyran edidi”.
Əsərin primyera tamaşasından sonra əvvəl teatrda, daha
sonra isə Respublika mətbuatında qızğın müzakirələr
başlandı. Qocaman aktyor, səhnəmizin fəxri, Azərbaycanın
ilk xalq artisti Hacıağa Abbasovun fikri çox maraqlıdır:
”Mən bu gün Məlikin bu cür ifa etdiyi Şeyx Nəsrullh
rolunu 50 dəfədən artıq oynamışam. Məni bu rola hazırlayan”
Ölülər” müəllifinin yaxın dostu və Şeyx Nəsrullahın
ilk ifaçısı Əliqululu Qəmküsar olmuşdur. Bu gün etiraf
edirəm ki, M.Dadaşov bu rolu məndən yaxşı oynadı”.
Tanınmış yazıçı, tənqidçi, fars dilinin gözəl bilicisi
Q.Məmmədli isə deyirdi ki ”Məlik sağ olsun ki bu çətin
işin öhdəsindən yaxşı gəldi”. Əsərin quruluşçu rejissoru
Tofiq Kazımov “Kommunist” qəzetinin 4 iyun 1967-ci il
nömrəsində dərc etdirdiyi “Ölülər” ölməzdir” başlıqlı
məqaləsində Şeyx Nəsrullh rolunun onu tamamilə təmin
etməsindən danışır. Lakin tamaşanı kəskin tənqid atəşinə
tutanlar da var idi. Tamaşa haqqında bu yazını hazırlayarkən
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 8 may 1967-ci il
nömrəsində Əziz Şərifin yazısı ilə tanış oldum. Müəllif
bütün aktyorlara tənqidi yanaşsa da, amma Şeyx Nəsrullah
rolu haqqında susmuş, M.Dadaşovun ustalığını qəbul
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etmişdi. Buna isə M.Dadaşov Əli Fəhminin gərgin əməyi
ilə nail olmuşdu. Cəfər Cəfərov “Kommunist” qəzetinin
24 yanvar 1967-ci il nömrəsində yazırdı: ”Bu tamaşa
böyük ədibin 100 illiyinə həsr olunsa da yubiley xatirinə
verilən tamaşa olaraq qalmadı. Şeyx Nəsrullah isə farsca
və ərəbcə yaxşı danışdığı kimi mətnin mənasını da
düzgün bilir və xarakteri bu mətn daxilində düşünıb
canlandırır”.
Tamaşa haqqında mətbuatda aparılan uzun müzakirələrin
son yekunu belə oldu. ”Ölülər”in bu tamaşası indiyə
qədər hazırlanmış tamaşaların ən yaxşısı, Məlik Dadaşov
isə Şeyx Nəsrullah rolunun ən yaxşı ifaçısıdır”. Görkəmli
aktyorumuz sonralar həmişə deyərdi ki, Əli Fəhmi olmasaydı
mən bu rolun öhdəsindən layiqincə gələ bilməzdim.
”Məni Şeyx Nəsrullah roluna hazırlayarkən o sözlər ki,
Əli Fəhminin dilindən çıxırdı, adam Şeyxin ölüləri doğrudan
da dirildə biləcəyinə inanmaq istəyirdi”. M. Dadaşovun
Əli Fəhmi ilə yaxnlığı sonralar da davam etmişdi.
Az sonra O, H.Cavidin ”Xəyyam” əsərində eyni adlı
obrazına hazırlamasında Əli Fəhminin fitri istedadından
bəhrələnmişdi. M. Dadaşovla işləmək böyük alim üçün də
xoş idi. M.Dadaşov Ə.Fəhmini özünün müəllimi, Əli Fəhmi
isə M.Dadaşovu özünün şagirdi hesab edirdi. Əli Fəhmi
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xatırlayır ki, “həmişə M.Dadaşovla çalışanda Sədinin
aşağıdakı misrasını xatırlayıram: ”Naze şagirdi honərmənd
be ustad rəsəd”. (Yəni hünərli,bacarıqlı şagirdin nazını
həmişə müəllimi çəkməlidir).
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Qurani-Kərimin tərcüməsi
Qurani-Şərifin bizə verdiyi tövsiyələr, dərs, göstərdiyi
yollar

insanları

paklığa düzlüyə doğruluğa sədaqətə

cəsurluğa dəvət edən tələblərdir tövsiyələrdir.
Heydər Əliyev

1969-cu ildə Azərbaycn KP-MK- ya birinci katib seçilən
H.Əliyev

ilk

gündən

möhkəmləndirilməsi,

Resbuplikada

dövlətçiliyin

idarəçiliyin

qorunması,

kadrlara

tələbkarlığın artırılması yolunda ciddi addımlar atdı. O,
korrupsiyaya müharibə elan etdi. Bütün bunlarla yanaşı
H.Əliyev xalqımızın ümumbəşəri ideyalarının qorunmasının
qayğısına qalır, islami dəyərlərin inkişafına ciddi fikir
verirdi.

Kommunist

ideologiyasının

ciddi

müqaviməti

şəraitində belə xalqın öz dininə azad ibadət etməsi üçün
əlindən gələni əsirgəmirdi. Bu məqsədlə O, Qurani-Kərimin
Azərbaycan dilinə tərcümə olunması haqqında sərəncam
verdi. Bu şərəfli, şərəfli olduğu qədər də məsuliyyətli
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olan iş respublikada Qurani-Kərimin və ərəb dilinin
ən gözəl bilicisi, ADU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi
kafedrasının baş müəllimi Əli Fəhmiyə tapşırıldı. Bu
böyük işin Əli Fəhmiyə tapşırılması heç də təsadüfi deyildi.
Bildiyimiz kimi Qurani-Kərim sevimli peyğəmbərimizə
bir möcüzə olaraq nazil olmuşdur. Özündən əvvəl
bütün müqəddəs kitablardan ciddi surətdə fərqlənən QuraniKərimə bir söz əlavə etdikdə və ya bir söz azaltdıqda
dərhal mənasını dəyişir. Quranı iki qisim insanlar az da
olsa öyrənə bilər. Ayələr nazil olarkan peyğəmbərin yanında
olan səhabələr və bir də səhabələrin yazdığı təfsirləri
oxumaqla. Bu çətinliyə əlavə olaraq onu da qeyd etmək
lazımdır ki, Qurani-Şərif həm nəzmlə həm də nəsrlə
yazılmışdır.
Deməli, Quranın tərcüməsinə nail olmaq üçün həm klassik
ərəb poeziyasını, həm də nəsri ciddi surətdə bilmək tələb
olunur.
Yeraltı və yerüstü dünyanın açarı olmaqla özündə
bütün əsas və köməkçi elmləri birləşdirən Quran ayələri
olduqca təsirlidir. Bu ilahi kəlamların ecazkar səsindən
təsirlənib islamı qəbul eyləyənlər çoxdur. Müşriklər bu
kəlamlardakı ilahi qüdrəti dərk etməyərəkdən səhvən ayələri
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sehr və cadu adlandırırdılar. Qurani tərcümə etmək üçün
ensiklopedik biliyə malik olmaq lazımdır. H.Əliyev də bu işi
Əli Fəhmiyə tapşırmaqla onun məhz bu keyfiyyətlərini
nəzərə almışdı. Əli Fəhmi xatırlayırdı ki, Qurani
Kərimin tərcüməsi ilə bağlı Heydər Əliyev məni öz qəbuluna
çağıranda onun qəbulunda əslən Cənubi Azərbaycandan
olan daha iki alim vardı. H.Əliyev üzünü Təbrizli
alimlərə tutub dedi:
- Bu işi yubandırmaq olmaz. Sizə Quranın tərcüməsi
üçün neçə il vaxt lazımdır”?
- Dörd il, - deyə cavab verdilər.
- Əli Fəhmi bəs sən?
- İki il - deyə cavab Verdi.
Tez tez Əli Fəhmi ilə dini mövzuda söhbətlər edən
H.Əliyev bu söhbətlərin əsnasında böyük alimdən soruşur.
- Quranda övladın valideyn qarşısında borcu haqqında
nə yazılmışdır. Ümumiyyətlə, övlad valideyn qarşısında
özünü necə aparmalıdır?
Əli Fəhmi cavab verir:
- Övlad valideyn qarşısında özünü bir qul kimi aparmalıdır.
Valideynin verdiyi tapşırıqlar nə qədər çətin olsa
da bunu valideyninə heç vəchlə bildirməməlidir. Çünki
valideyn övladın əzab çəkdiyini bilsə qəlbi inciyər.
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Bu söhbətlərdən H.Əliyev heyrətlənir və Qurani Kərimə
işarə edərək bildirir:
- Bu ki böyük tərbiyə ocağıdır.
Bundan sonra rəhbərin icazəsi və xeyir-duası ilə QuraniŞərifin Azərbaycan dilinə, dövlət səviyyəsində, “Azərnəşrlə”
müqavilə əsasında tərcüməsinə başlanılır. H.Əliyev
Əli Fəhmiyə dönə-dönə tapşırır ki, bu müqəddəs kitabı 5ci sinif şagirdinin belə başa düşəcəyi bir dildə tərcümə etsin.
Əli Fəhmi də öz növbəsində böyük şövqlə həyatının
mənası bildiyi Qurani-Kərimi məhz H.Əliyevin arzusuna
müvafiq olaraq ən sadə dildə tərcüməsinə başladı. Əli
Fəhminin əlyazmaları ilə tanış olarkən öyrəndim ki, böyük
alim Quranın tərcüməsi ilə məşğul olduğu dövrdə
H.Əliyev tez-tez Ə.Fəhmi ilə söhbətlər edir, tərcümənin
gedişi ilə maraqlanırdı.
1969-1970 ci illərdə Ə.Fəhmi bu müqəddəs kitabın
ayələrin daha çox olduğu Bəqərə, Ali İmran surələrini və
Nisa surəsinin 9 ayəsini, yəni 7 cüzün tərcüməsinə nail
olmuşdu.
Tərcümənin redaktoru V.Məmmədəliyev idi. Lakin
bədxah qonşularımız ermənilər Moskva vasitəsi ilə
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Azərbaycan KP MK-ya təzyiq göstərərək heç bir dinin
təbliğinə yol verilmədiyi halda, Quranın da tərcüməsinin
yolverilməz olduğunu bildirərək tərcümənin dayandırılmasına
nail oldular.
“Azərnəşr”in müdiriyyəti tərcüməni dayandırmaq
haqqında Əli Fəhmiyə məktubla məlumat verdi.
“Azərnəşr”in müdiri Qılman Musayev Əli Fəhminin bu işdən
təsirləndiyini bildiyindən təsəlli olaraq bildirmişdi ki,
tərcümənin dayandırılması müvəqqətidir. Alimin oğlu İlham
Ələkbərov danışır ki, “Atam bu işdən əməlli-başlı sarsılmışdı.
Bu müqəddəs kitabı tərcümə edincə atamın gecəsi
gündüzü yox idi O, gündə cəmi iki saat yatırdı”. Əli
Fəhmi böyük həvəslə tərcümə etdiyi bu natamam, amma
mükəmməl Quranın bir nüsxəsini H.Əliyevə ərməğan etmişdi.
Böyük alimin uzun müddət ədliyyə orqanlarında
çalışan oğlu İlham Ələkbərov, həmçinin “Quran”ın nəşrinin
necə çətin başa gəldiyindən danışdı. ”DTK hələ çap
olunmamış, çap makinasında olan nüsxəni müsadirə etdi, mən
isə bunu qabaqcadan duyduğum üçün özümdə bir nüsxəni
gizli olaraq saxlayırdım. Sonralar bu gizli nüsxəni
böyük çətinliklə çap etdirərək yaxın dostlarına, qohumlarına
və bu işlə maraqlanan insanlara, o cümlədən, o zaman
Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri
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Qurban Xəlilova, Ali Məhkəmənin sədrlərinə və bir neçə
nazirə payladım. Həmin Quranın bir nüsxəsi 1996-cı ildə
Təhsil Naziri Misir Mərdanova əziz xatirə kimi ərməğan
edilmişdir. Onu da qeyd edək ki, Qurani-Kərimin Əli Fəhmi
tərəfindən tərcümə olunmuş 7 cüzü sonralar Akademik
Vasim Məmmədəliyev tərəfindən edilən tərcüməsinin
tərkibinə daxil edilmişdir.
Əli Fəhmininin arxivini araşdırarkan, onun H. Əliyevlə
bağlayan çoxlu xatirələrinə rast gəldim. Böyük alim
H.Əliyevlə onun Respublikada hakimiyyətə gəldiyi birinci
ildə, 1969-cu ildə tanış olmuşdu. Bu dəmir iradəli lider
ölkəmizdə hakimiyyətə gəlməzdən qabaq Respublikada
mövcud olan qeyri-saf vəziyyətlə bugünkü yaşlı nəsil yaxşı
tanışdır. Bir tələbə olaraq mən də bu haqda kifayət qədər
oxumuşam. Bu neqativ hallarla apardığı barışmaz
mübarizə hələ çox adamın yaxşı tanımadığı və şəklini
görmədiyi H.Əliyev haqqında əsil qəhrəmanlıq dastanı
yaratmışdı.
Onun dəmir iradəsi qarşısında xalqımızın ən qəddar
düşmənləri belə susmağa məcbur olurdular. Xalq
böyük alimin H.Əliyevlə tanış olduğunu bildiyindən və
tez tez məclislərdə olan Əli Fəhmidən H.Əliyevin necə
adam olduğunu soruşurdular. O isə bu sorğulara qısa və
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aydın cavab verərdi:
“H. Əliyev peyğəmbər kimi bir şəxsdir”.
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Əli Fəhmi və Nəsimi filminin çəkiliĢi
Tanrı üzünü ağ etsin o adamların ki, bir şeyi öyrənir və
öyrəndiklərini bilməyənlərə öyrədir.
Məhəmməd Peyğəmbərin kəlamlarından.
20-ci əsrin 60-70-ci illəri istər ədəbiyyatımızda, istərsə
də incəsənətdə böyük canlanma vardı. Ədəbiyyatda olduğu
kimi incəsənətin də ən gözəl nümunələri məhz bu
dövrdə yaradılmışdır. 1974-cü ildə Böyük Azərbaycan şairi,
mütəfəkkiri,

fəlsəfi

fikir

tarixinin

ən

böyük

nümayəndələrindən biri Nəsiminin 600 illiyini qeyd etmək
üçün böyüqk hazırlıq gedirdi. Görkəmli rejissor Həsən
Seyidbəyli şairin yubileyinə öz töhfəsini vermək üçün yazıçı
İsa Hüseynovun (Muğanna) ssenarisi əsasında “Nəsimi”
filminin çəkilişlərinə başladı.
Bildiyimiz kimi Nəsiminin yaşadığı dövr tariximizin
ən mürəkkəb, ən keşməkeşli dövrüdür. Monqolların dağıdıcı
yürüşlərindən sonra Azərbaycanda bir-birini əvəz
edən dini-siyasi cərəyanlar onsuz da mürəkkəb olan ictimaisiyasi mühiti daha da mürəkkəbləşdirirdi.
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Əxiliyin, səfəviliyin, hürufiliyin geniş yayıldığı bu
dövr həm də əhalinin müxtəlif təbəqələrinin bir siyasi cərəyanı
tez-tez digər bir cərəyanla əvəz etməsi kimi də
yadda qalır. Çünki ağır vergilər altında əzab çəkən, tez-tez
qətl və qarətlərə məruz qalan xalqın əslində hansı dini
cərəyana mənsub olması heç də əhəmiyyətli deyildi. Bu dini
cərəyanların hansısı xalqın vəziyyətini qismən də olsa
yaxşılaşdırmağı nəzərdə tuturdusa, xalqın böyük əksəriyyəti
bu dini təlimə qoşulurdu.
Nəsimi bu təriqətlərin və ya cərəyanların daha çox
ərazi, daha çox əhali kütləsini əhatə edən və daha mürəkkəb
olan hürufiliyin nəzəriyyəçilərindən idi. Bir də ki, Nəsimi
təkcə şair deyildi. O, Quranı, İslam, hüquq və şəriət
elmlərini mükəmməl mənimsəmiş və bunlardan öz əsərlərində
məharətlə istifadə etmişdi. Bundan başqa Nəsiminin
fəlsəfəyə dərindən bələd olması qənaətindəyəm. Onun
edam zamanı “Mən əbədiyyət üfüqlərində batan eşq
günəşiyəm” fikri və yaxud, ölümü həyatın gecəsi, gündüzü
isə ömrün günəşi” kimi qələmə verməsi fikrinə yunan alimi
Empedoklda da rast gəlinir.
Belə mürəkkəb şəxsiyyətin kinoda obrazını yaratmaq
istər rejissor Həsən Seyidbəylidən, istərsə də gənc, amma
istedadlı aktyor R.Balayevdən böyük məsuliyyət tələb
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edirdi. Əlbəttə burada aktyordan və rejissordan asılı olmayan
amillər də var idi. Nəsiminin əruz vəznində çətin
oxunaqlı qəzəllərinin düzgün tələffüzünü gənc aktyora
öyrətmək lazım idi. Filmin gələcək taleyi bundan çox asılı
idi. Bu məqsədlə islam dininin, klassik şərq poeziyasının
və əruzun çox yaxşı bilicisi, ADU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixi kafedrasının baş müəllimi Əli Fəhmi filmin
çəkilişinə dəvət olundu. Əli Fəhmi ilk gündən filmin ərsəyə
gəlməsinə qədər bütün bacarığını sərf etdi.
Bu yazını hazırlayarkən “Ədəbiyyat və incəsənət”
qəzetinin 7 iyul 1973-cü il nömrəsində filmin rejissoru Həsən
Seyidbəylinin “Nəsimi ilə görüş” yazısı ilə tanış oldum.
Məqalə müəlifi yazırdı ki, “Əli Fəhmi tez-tez çəkiliş
meydançalarına gəlir, öz köməyini əsirgəmirdi. Biz hər
hansı

bir

epizodu

çəkməzdən

əvvəl

Əli

Fəhmi

ilə

məsləhətləşərdik.
Əli Fəhmi demək olar ki, filmin bütün çəkiliş
meydanlarına-Şirvanşahlar sarayına, Qız qalasının yanındakı
köhnə karvansaraya və Suraxanıdakı Atəşgaha gəlirdi”.
Azərbaycan kinosunun sönməz günəşi Rasim Balayevlə
görüşüb, Əli Fəhmi ilə bağlı xatirələtini ağ varağa
köçürtdüm. “İncəsənət İnstutunda oxuyarkən Əli Fəhmi
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haqqında çox eşitmişdim. Şəxsən onu görməyə böyük
marağım vardı. Tale bizi “Nəsimi” filminin çəkilişi zamanı
görüşdürdü. Bildiyimiz kimi filmdə şairin qəzəlləri ifa
olunmalı idi. Bu qəzəllərin düzgün tələffüzü olduqca
vacib idi. Qədim türk, ərəb və fars mənşəli sözlərin
mənalarının açılmasında, hürufiliyi dərk etməkdə Əli müəllim
mənə yaxından kömək oldu. O, əruz vəzninin növlərini,
ahəngini, ritmini mənə öyrətdi. Əli müəllim Nəsiminin
hansı şeirini oxuyurdusa, bunun Quranın hansı ayəsi ilə
bağlı olduğunu göstərirdi. Filmdə səslənən şeirlərin, qəzəllərin
ifasının tamaşaçılar tərəfindən sevilməsi məhz Əli
müəllimin xidməti idi. Əli Fəhmi bir alim kimi olduqca
savadlı idi. Çəkiliş meydançalarında klassiklərimizdən,
Azərbaycan ədəbiyyatından, islam dinindən həvəslə danışar
və biz onu diqqətlə dinlər, bəzən çəkiliş vaxtınını belə
unudardıq. Onda insanların çoxuna müəssər olmayan, sadəlik
vardı. Mən əsil bilikli adamları belə gördüm. Gənc
yaşlarımda mədəmdən şikayət edirdim. Mənə tibbi məsləhət
verdi. “Əti qızdırılmış şəkildə deyil, parda bişir ye, - dedi”.
Təəccüb etdim. Sonralar eşitdim ki, Əli müəllim həm
də həkimdir. O özü də şəkər xəstəsi olduğundan yeməyi
evdən gətirirdi və məni də yeməyə məcbur edirdi. Sözün
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həqiqi mənasında ideal insan idi. Filmin məsuliyyətini
dərindən dərk edirdi. İşə vicdanlı münasibət, ədalət prinsipi
onun həyatının əsas meyarı idi. Mənim sənətkar kimi
formalaşmağımda Əli Fəhminin rolu danılmazdır. ”Mədəni
maarif işi” jurnalının 1-4, 1974-cü il nömrəsində dərc etdirdiyi
məqaləsində Rasim Balayev yazırdı: ”Filmin çəkilişi
zamanı film üzrə məsləhətçi Əli Fəhmi müəllim şairin
qəzəllərinin doğru və ahəngdar səslənməsində biz aktyorlara
yaxından kömək edirdi”.
“Nəsimi” filmi Azərbaycan kinosu tarixində bəlkə də
yeganə filmdir ki, heç bir dekorasiyadan istifadə olunmayıb,
ancaq tarixi abidələrdə çəkilmişdir. Filmin əvvəlində
və sonunda qeybdən gələn ilahi səs kimi Əli Fəhminin
səsinin verilməsi filmin daha gözəl səslənməsinə səbəb
olmuşdur.
“Nəsimi” filminin primyera tamaşasından sonra respublika
mətbuatında qızğın müzakirələr başlandı. Bu
müzakirələrin yekunu olaraq film Respublika kinosevərləri
tərəfindən hərarətlə bəyənildi. 1974-cü ildə keçirilən VII
Ümumittifaq kino festifalında “Nəsimi” filmi ən yaxşı
film, Rasim Balayev isə ən yaxşı kişi rolunun ifaçısı adına
layiq görüldü. Filmin müvəffəqiyyət qazanılmasında heç
şübhəsiz Əli Fəhminin də rolu böyük idi. Şükufə Tağızadə
Yeqzar Cəfərli
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Bakı qəzetinin 13 iyun 1973-cü il nömrəsində dərc etdirdiyi
məqaləsində yazırdı: “Filmin elmi məsləhətçisi Əli
Fəhmi filmin yaxşı çıxması üçün böyük səy göstərdi. Bu
isə 600 illiyini qeyd etməyə hazırlaşdığımız məşhur filosof
humanist və şair olan Nəsimiyə, xalqımızın tarixinə onun
böyük məhəbbəti ilə bağlı idi”.

Əli Fəhmi Bakı məclislərində
Əli Fəhminin klassik irsimizlə bağlı zəngin biliyindən
hamı faydalanmaq istəyirdi. Alimin yaxın dostu və tələbə
yoldaşı qəzəlxan Həkim Qəni onu məclislərdə daim müşaiyət
edərdi, səsini lentə alardı, yadigar saxlardı. Şair xatırlayırdı
ki, “Bir məclisdə Axundun xütbə oxuması onun xoşuna
gəlmədi. Evə qayıdandan sonra “Xütbə bax belə
olar”-deyə onu mənimçün oxudu. Həmişə olduğu kimi bu
dəfə də onun səsini özünə sezdirmədən lentə aldım.
Xütbəni onunçün səsləndirəndə təəccübləndi. “Bunu nə
vaxt yazdın-” dedi və lenti pozmağı xahiş etdi. “Onsuz da
rəhbərlik məni günahlandırmaq üçün bəhanə axtarır”.
Lenti

heç

kəsə

göstərməyəcəyimi

vəd

edib,

onu

sakitləşdirdim”.
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Əli Fəhminin məclislərdə oxuduğu yüzlərlə
xütbəsini Həkim Qəni lentə almışdır. Və bu lentlər şairin
fonotekasında saxlanılır. Lakin mən bu sətirləri qələmə
alarkən Həkim Qəni artıq həyatda yox idi. Bu xatirə lentlərini
onun yoldaşından alıb dinləməyə dəfələrlə cəhd etsəm
də, o, müxtəlif bəhanələrlə onları verməkdən imtina
etdi.
Əli Fəhmi Bakı məclislərinin yaraşığı idi. Bakılıların
xatirində O, ən çox Füzulidən, əruzdan, muğamdan, QuraniKərimdən və hədislərdən etdiyi söhbətlərlə qalmışdır. Onunla
eyni məclislərdə ən yüksək dini təhsil görmüş
insanlar belə mübühisə etməkdən çəkinərdilər, danışıqlarında
səhv buraxacaqlarıdan və buna görə də məzəmmət
olunacaqlarından ehti yat edərdilər.
Bir gün məclislərin birində əslən Lənkərandan olan
bir molla beytülmaldan danışırmış. Onu diqqətlə dinləyən
Əli Fəhmi mollanın səhv buraxdığını görüb əsəbləşir və
ona “Hədisatdan” misal gətirməklə məsələni izah edir.
“Beytülmal xalq arasında bərabər bölünməlidir. Bir gün
Həzrət Əli Şam işığında müharibə zamanı əldə olunmuş
qənimətin siyahısını tuturmuş. Sərkərdələrdən biri içəri
daxil

olub

“Ya

Əli

səninlə

söhbətim

var”-

deyir.

Əmirəlmöminin soruşur: “Şəxsi məsələdir, ya ümumi
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məsələ”? Sərkərdə cavab verir: ”Şəxsidir”. Onda İmam şamı
söndürür.
Təəccüb içində baxan sərkərdəyə “Şam Beytülmalındır
şəxsi məsələlər üçün işlənə bilməz”- deyir. Əli Fəhmi mollaya
başa salır ki, Beytülmal sonradan xalqın imkansız təbəqəsinə,
müharibələrdə ərlərini itirmiş dul qadınlara və
yetimlərə sərf olunardı. Əli Fəhminin yaxın dostu həmişə
onunla məclclərdə birgə iştirak edən Ağacavad müəllim
mollaya bildirəndə ki, bu şəxs Əli Fəhmidir, molla dərhal
özünü düzəldir. Əli Fəhmidən üzr istəyir və kiçik olduğunu
etiraf edir. Əli Fəhmi isə ona “sən kiçik olmağına kiçiksən,
amma iddian çox böyükdür”. Qeyd edək ki, çox məşhur
olan bu sözlər indiyə qədər Bakı kəndlərində işlənir.
Əli Fəhminin Bakı məclisləri ilə bağlı xatirələr çoxdur.
Danışırlar ki, O, yarımçıq mollalara şəriəti bildikləri
kimi, təhrif etməyə imkan verməz, onlara acıqlanar,
”Yarımçıq həkim can düşmənidir, yarımçıq molla din
düşmənidir”- deyərdi.
Əli Fəhminin Füzulinin aşağıdakı misraları ilə bağlı
təfsiri dillər əzbəridir.
Bir günah etsəm əgər min bir gün ah etmək gərək.
Min gün ah etsəm əgər heç bir günahım yox mənim.
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Ən qəliz qəzəllərin belə izahı onun üçün adi bir iş idi.
Təkrardan qorxmayaraq bir daha qeyd edirik ki, Əli
Fəhminin hamı üçün tərbiyəvi əhəmiyyət kəsb edəcək,
Bakının yas və toy məclislərində etdiyi söhbətlərin hamısı
Həkim Qəni tərəfindən lentə alınmışdır. Çox təəssüflər olsun
ki, bu lentləri onun həyat yoldaşından alıb dinləmək
bizim üçün əməlli-başlı müşgülə çevrildi.
Oxucular yaxşı bilirlər ki, Bakı kəndlərində, xüsusilə
də Nardaran və Maştağa kəndlərində muğamdan, Füzulidən,
Qurani-Kərimin təfsirindən söhbət etmək olduqca çətin
və məsuliyyətlidir. Əsil əruz və muğam akademiyası
olan bu kəndlərdə heç bir musiqi təhsili görməyən insanlar
belə muğamdan və əruzdan yaxşı baş çıxarırlar. Bu
kəndlərdə bu günün özündə də Əli Fəhmi iftixarla yad
olunur, ruhuna rəhmət oxunur. Tələbələri xatırlayır ki,
Buzovnada “Məclisi üns”-ün məclislərində Ağasəlim Fəda,
İsmayıl Səmədzadə, Ələkbər Şahid, Seyidağa ilə birlikdə
Əli Fəhmi də yaxından iştirak edirdi. Bu məclislərdə
klassik şərq poeziyasından, əruzdan muğamdan maraqlı
söhbətlər edərdilər. Bir gün məclisdə alimlər Əli Fəhmidən
soruşdular ki, “sən hələ baş müəllimsən, niyə müdafiə
etmirsən”?. Cavab verir ki, “mən bir şahı (pul) qoydum,
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qoy onlar da bir abbasilik çıxarsınlar”. Tez-tez təkrar
edərdi: ”O müəllim ki, tələbələrin qəlbinə girə bilmir, o
məlumdur, amma müəllim deyildir”.
Tələbləri xatırlayır ki, ”Əli Fəhmi çoxşaxəli şəxsiyyət
idi. Tarix fakültəsində oxuyan çox tələbələr bu əvəzsiz alimin
mühazirələrini həvəslə dinləyərdik. Bizi təkcə onun
dərslərində oturmaq qane etmirdi, tez-tez universitetin
həyətində biz tələbələr onun başına yığışar, səmimi söhbətlər
edərdik. O, universitetdə tələbələrə bilik verməklə
kifayətlənmirdi, Bakının Suraxanı, Maştağa, Bilgəh, Buzovna
və xüsusilə də Sabunçu və Bülbülənin yas və toy
məclilərində onu dinləyənləri zəngin biliyilə bəhrələndirərdi.
Buzovnada Molla Hüseynbala deyilən bir ilahiyyatçı
var idi. Onun zəngin bir kitabxanası var idi. Bu kitabxanadan
həm Əli Fəhmi özü bəhrələnədi, həm də tələbələrinə
çatdırardı. Məsələn: Osmanlı tarixini, Türk dilində çap
olunmuş və tədrisi qadağan edilmiş dərslikləri tələbələrinə
çatdırardı”. Tələbləri qeyd edir ki, “əruz vəzninin
böyüklüyünü, mürəkkəbliyini Əli Fəhmi qədər dərk edən
yox idi. O, əruzu və ərəb dilinin incəliklərini elə sadə dildə
danışardı ki, bizim üçün hər şey aydınlaşardı. Nardaran
kəndində qəzəlxan Hacı Mail, Ələmdar Mahirlə aralarında
tez-tez görüşlər olardı və bu görüşlərdə ən çox Seyid Əzimin
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qəzəllərinin təfsirindən söhbət gedərdi. Məsələn: Biz
onun Seyid Əzimin:
Guş qıl ey, ki bilirsən özünü vaqifi-kar,
Qulaq as gör ki nədir naleyi-ney, nəğmeyi-tar.
Qəzəlinin təfsirində iştirak etmişik. Əli Fəhmi ”Guş
qıl”qəzəlini tələbələrə elə sadə dildə izah edirdi ki, tələbələr
indiyə qədər onlar üçün anlaşılmaz olan məsələləri
asanlıqla əxz edirdilər”.
Əli Fəhminin ailəsi
Müxtəlif dini kitablardan oxumuşam ki, insanın axirət
dünyasındakı mövqeyi onun sağ ikən qoyduğu əməllərindən
və ölümündən sonra necə xatırlanmasından asılıdır.
Əgər bu həqiqətən belədirsə, onda Əli Fəhminin
dünyamızdakı uca məqamı axirətdəki cənnət məkanları
ilə tamamlanmalıdır. O, saysız-hesabsız xeyirxah əməlləri
ilə yanaşı, 4 gözəl övlad böyüdüb boya-başa çatdırmışdır.
Övladları da özü kimi mərddir, gözütoxdur, mehribandır.
Sevimli peyğəmbərimiz buyurub: “Valideynin övlad üçün
ən böyük sərvəti tərbiyədir”. Əli Fəhmi tükənməz elmi kimi
xeyirxah əməlləri kimi, öz tərbiyəsini də övladlarına
ötürə bimişdi. Bədii əsərlərdə, eləcə də həyatda övladların
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öz valideynlərinə oxşamamaları hallarına çox rast gəlinir.
Məsələn, hüqüqşünas balalarının cinayətkar, alim balalarının
cahil olması faktları məlumdur. Çox nadir hallarda
olur ki, övlad öz valideynini tamamlasın. Nəsimi yazırdı:
Bir mədəndən çıxarırlar poladı da, dəmiri də,
Biri safdır ayna kimi, o birindən nal düzəlir.
Əqlin və gücün irsən keçməsində gen xüsusiyyətlərinin
rolu haqqında təbabətdə çoxdan danışırlar. Belə bir
fakta fikir verək: Vaxtı ilə Avropalı tacirlər Afrikadan qul
daşıyarkən bu qulların ən ağıllılarını, ən güclülərini alırdılar.
Nəticə göz qabağındadır. Bu gün Afrika ölkələrində öz
ölkələlərini dünyaya tanıdacaq nə bir siyasi, nə də ictimai,
mədəni xadim yoxdur. Amma vaxtı ilə Avropaya daşınan
qulların indiki varisləri yaşadıqları Avropa ölkələrini
dünyada çox gözəl təmsil edirlər.
1905-1911-ci illərdə Cənubi Azərbaycanda Səttarxanın
başçılığı ilə Məşrutə hərəkatı nəticəsində İran şahı
Məmmədəli şah Rusiyaya mühacirət etməyə məcbur olur.
O qatarla Peterburqa yola düşür, yolu Qazaxın Poylu
stansiyasından keçir. Burada şah xahiş edir ki, qatarı
dayandırsınlar

və

onu

Qaçaq

Kərəmin

anası

ilə

görüşdürsünlər.
Şahın xahışinə əməl olunur. Söbət əsnasında şah qadından
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soruşur:
“Bir də dünyaya Qaçaq Kərəm kimi oğul gətirə bilərsənmi?”,
“Niyə gətirə bilmirəm”- deyir. “Molla Zal oğlu İsgəndər
olsa gətirrəm”.
“Ot kökü üstə bitər,” - deyib atalar. Əli Fəhmi də öz
kökündən, Hacı Gəncəli nəslindən qaynaqlanmışdı. Ona
görə də məğrur idi, mərd idi , səxafətli idi, əyilməz idi.
Alimin yaxın dostu şair qəzəlxan Həkim Qəni xatırlayırdı
ki, “20 il onunla bir yerdə oturdum- durdum heç eşitmədim
ki, O, eyni sözü təkrar etsin”. Əli Fəhmi hər hansı bir
dövlət məmurunda özünə qarşı müsbət rəy oyatmaq fikrindən
çox-çox uzaq idi. 1959-1969-cu illərdə Azərbaycan
KP-MK- nın birinci katibi işləyən Vəli Axundov onun tələbə
yoldaşı

idi.

O,

Əli

Fəhmiyə

onun

həyat

şəraitini

yaxşılaşdırmağa hazır olduğunu dəfələrlə bildirsə də və hətta
ona Şeyxülislam vəzifəsini təklif etsə də bu məğrur insan
imtina etmiş “Mən dindən kənar işlərdə insanlara daha
çox lazımam”- demişdi.
İnsan öz həyatında elə bir məqama gəlib yetişir ki, O,
fani dünyanı tərk etmək məcburiyyətində qalır. Bax, məhz
o zaman insan yalnız bir işlə təsilli tapır. Arxasına boylanıb
keçdiyi ömür yoluna bir anlıq nəzər salır, özündən sonra
qoyduğu xeyirxah əməlləri ilə sevinir. Əlbəttə, əgər bu
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xeyirxah əməllər varsa. Əli Fəhminin arxada qoyduğu 56
illik ömür xoşbəxt bir ömürdür, ləyaqətli ömürdür, şərəfli
ömürdür.
Pul, var-dövlət çox müşkülləri həll edir. Çox insanları
öz yolundan döndərir, amma hər insanı yox. Məsələn,
Əli Fəhmi kimi insanları milyonlar belə öz əqidəsindən
döndərə bilməzdi. Bu böyük şəxsiyyətin özündən sonra
qoyduğu ömür-dilində həmişə Allahın adı, əməlində paklıq,
səmimiyyət, işinə vicdanlı münasibət, ürəyi sərgi kimi
açıq, təvazökar, halal bir ömürdür. “Mayası halallıqla
yoğrulanın kündəsi küt getməz”-deyirlər. Böyük alim zəngin
irs, qiymətli xatirələrlə yanaşı özündən sonra olduqca
xeyirxah, mərd, məğrur bir ailə qoyub getmişdir.
Əli Fəhminin 4 övladı vardır.
Qızı İnayət Ələkbərova 1942-ci ildə Sabirabad rayonunda
anadan olmuşdur. Sabunçu qəsəbəsindəki 155
saylı

məktəbi,

1964-cü

ildə

ADU-nun

Şərqşünaslıq

fakultəsinin ərəb filologiyası şöbəsini bitirmişdir. Bir müddət
Azərbaycanın İraqda və Yəməndəki səfirliklərdə çalışmış,
hazırda Radio və Televiziya verilişləri Qapalı Səhmdar
Cəmiyyətində Türk dili redaksiyasında çalışır.
Qızı Şəfəqqət Ələkbərova 1944-cü ildə Sabirabad rayonunda
anadan olub. Sabunçu qəsəbəsindəki 155 saylı orta
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məktəbi, sonra isə ADU-nun Şərqşünaslıq fakültəsinin
Fars filologiyası şöbəsini bitirmişdir. Bir müddət Fars
təmayüllü internat məktəbdə müəllim kimi çalışmışdır.
Hazırda təqaüdçüdür.
Oğlu İlham Ələkbərov 1946-ci ildə Sabirabad rayonunda
doğulmuş, 1954-1964 cü illərdə Sabunçu qəsəbəsindəki
155 nömrəli orta məktəbi bitirmişdir. Hərbi xidməti
başa vurduqdan sonra 1968-1973-cü illərdə
S.M.Kirov

adına

ADU-nun

Hüquqsünaslıq

fakultəsini

bitirmiş, Azərtütün sənaye birliyində baş hüquqşünas, daha
sonra Ali məhkəmədə, Dövlət Ədliyyə Nazirliyində Dövlət
natariosu vəzifələrində çalışmışdır. Hazırda təqaüdçüdür.
Tükənməz söz xəzinəsidir. Atasının təkrarolunmaz
elmindən ona böyük pay düşür. İlham Ələkbərovun
evi əsil Füzuli və əruz Akademiyasını xatırladır. Teztez
əruz, muğam və Füzuli sevənlər İlhamın ətrafına toplaşır,
onun söhbətlərindən bəhrələnirlər.
Oğlu İqdam Ələkbərov 1948-ci ildə Sabirabad rayonunda
anadan olmuşdur. Sabunçu qəsəbəsindəki 155
saylı məktəbi, daha sonra isə Azərbaycan Bədən Tərbiyəsi
və İdman İnstitutunu (indiki Bədən Tərbiyəsi və İdman
Akademiyası) bitirmişdir. Respublikada Yunan və Roma
güləşi üzrə ən yaxşı mütəxəsislərdən biri sayılır. Bu sahənin
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inkişafında böyük xidmətləri vardır. 30 il ərzində
Olimpiya ehtiyyatları məktəbində çalışaraq saysız-hesabsız
kadrlar hazırlamışdır. Yetirmələri dünya, Avropa, Olimpiya
və keçmiş SSRİ çempionlarıdır. Bütün bu kubokların sahibi
İlham Həmidov, Olimpiya çempinu Kamandar Məcidov, 3 qat
dünya çempionu Məhəddin Allahverdiyev və hazırda Yunan
Roma güləşi üzrə Baş məşqçi Elçin Cəfərov kimi dünya
şöhrətli

idmançılarımızı

məhz

İqdam

Ələkbərov

yetişdirmişdir. İqdam müəllim bu gün də yorulmadan çalışır.
O, Azərbaycan Respublikasının Fəxri Bədən Tərbiyəsi və
İdman işçisi, Respublikanın Əməkdar məşqçisi, Qabaqcıl
maarif xadimidir.
İlham Ələkbərovun oğlu Cavid də babasının yolu ilə gedərək
ərəb dilinin incəliklərinə dərindən bələddir. Bakıdakı 132
nömrəli orta məktəbi bitirib İslam Universitetinə daxil olmuş,
lakin yüksək elmi qabiliyyətinə görə 2 ay sonar Misir Ərəb
Respublikasının Əl-Əzhər Universitetinə köçürülmüşdür.
Buranı müvəffəqiyyətlə bitirəndən sonra, Misirin Ayn-Şəms
universitetinin diplomatiya fakültəsini, daha sonra Qahirə
Dövlət Universitetinin Aspiranturasını bitirmişdir. Bir müddət
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyində işləmiş,
hazırda ölkəmizin Misirdəki səfirliyində attaşe vəzifəsində
çalışır.
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Kitabxana
Hər sözü bir ulduz, bir şəffaf almaz,
Mənalar dünyası qaranlıq deyil.
Bu böyük kitablar yaranır az az.,
Çünki ömürlükdür, bir anlıq deyil.
Səməd Vurğun
Əli Fəhmi klassik Şərq ədəbiyyatı islam dini ehkamlarından
əruz vəzni ilə bağlı yazılmış əsərlərlə, Qurani-kərimin
müxtəlif dövrlərdəki nəşri və təfsirlərindən ibarət
olduqca zəngin bir kitabxanaya malikdir. Onu da qeyd
edək ki, bu kitabların əksəriyyəti dövlət kitab fondunda
belə tapılmır. O, bu kitabların bir hissəsini repressiya
dövründə toplamışdı. Oğlu İlham Ələkbərov danışır ki,
“1937-1938-ci illərdə çox adam qadağan olunmuş kitabları
yandırar, ya da torpağa basdırardı. Atam heç nədən
çəkinmədən, həyatını təhlükəyə ataraq onları toplayar, bərpa
edib cildə alardı”. Alimin kitabxanasnda bu gün müqəddəs
sayılan əksər din xadimlərinin şəkilləri vardır. Professor
Əkrəm Cəfər yazırdı ki: ”Əsərlərində göstərdiyi mənbələrdən
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anlaşılır ki, Əli Fəhminin yaxşı arxivi və kitabxanası
vardır. Bunları əldə etmək, qorumaq və öyrənmək bizim
əlaqədar elmi təşkilatların borcu olmalıdır”.
Biz əlbəttə alimin fondunda olan mindən artıq nəfis
kitabın siyahısını təqdim edə bilmərik. Lakin, təəssüf hissi
ilə qeyd edirik ki, O, Sabunçudan Kamo küçəsindəki
mənzilinə

köçərkən

əlyazmalarının

bir

hissəsini

ora

köçürmmüşdü.
Onun ölümündən sonra həmin əlyazmalar
müəmmalı şəkildə yoxa çıxdı.
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BÖYÜK ġƏRQġÜNAS ALĠM
Əli Fəhmi öz tələbələrinə klassik poeziyanı, əruzu,
onların ərəb dilini, heç olmazsa əski əlifbanı öyrənməklərinin
qayğısına qalırdı, “bunsuz yaxşı ədəbiyyatçı olmaq
mümkün deyil”- deyərdi. Burada alim əlbəttə, klassik
irsimizin böyük bir hissəsinin ərəb və fars dillərində olduğunu
nəzərə alırdı. Azərbaycanda Sovet rejimi qurulandan
sonra əlifbanın 2 dəfə, 1929, 1939-cu illərdə dəyişdirilməsi
onsuz da xalqın çox hissəsini öz mədəni irsindən ayrı
salmışdı.
Məhz buna görə də o, ərəb dilində nəşr olunan
dərsliklərə böyk önəm verir və dərsliklərin nəşrini alqışlayırdı.
1948-ci ildə görkəmli ərəbşünas alim Muxtar Əfəndizadənin
ADU-nun Şərqşünaslıq fakultəsinin tələbə və
müəllimləri üçün nəzərdə tutulmuş ”Miftahi lisanil Ərəb”
(Ərəb dilinin açarı) kitabı nəşr olunarkən Əli Fəhmi hədsiz
sevindi və indiyə qədər belə bir nəşr olmadığından bunu
yüksək qiymətləndirdi. Qeyd edək ki, bu kitabdan bir
nüsxə akademik Kraçkovskiyə də göndərilmiş, O da bu kitabı
yüksək qiymətləndirmişdi və M. Əfəndizadəni “Ərəb
dilinin professoru” adlandırmışdı. Lakin dərsliyin hərəkəsiz
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çap olunması Əli Fəhmini məyus etdi. Bu əlbəttə müəllifdən
asılı olmayaraq mətbənin problemləri ilə bağlı idi.
Əli Fəhmi yazırdı ki, ”Ərəb dilini bilməyənlər və ərəb dili
ilə az məşğul olanlar üçün hərəkəsiz yazılmış ərəb sözlərini
düzgün oxumaq və onlarda olan incəlikləri dərindən
anlayaraq mənimsəmək çətindir. Odur ki, ərəbcə bilməyən
müəllimlərimiz hələ də bu əsərdən layiqincə istifadə
edə bilməmişlər. Bu kitabın nə qədər qiymətli nə qədər
faydalı bir əsər olduğunu hətta pedaqogikanın tələb etdiyi
təlim və tədris üsuluna metodik qanunlara artıqlaması ilə
cavab verdiyini görə bilməmişlər”.
Azərbaycan müəllimi qəzetinin 14 oktyabr 1970-ci il
nömrəsində dərc etdirdiyi məqaləsində Əli Fəhmi bu
dərsliyin üstünlüklərini sadalamaqla yanaşı onun yuxarıda
sadaladığımız nöqsanlarını da qeyd etmiş və bu dərsliyin
yeni nəşrinin zəruriliyindən danışmışdır.
Onun bu məqaləsindən sonra Azərbaycan SSR EA
Respublika Əlyazmaları Fondu Əlyazmalar şöbəsinin
müdiri F. Seyidov və Əlyazmalar şöbəsinin baş elmi işçisi
C.Əfəndiyevin imzası ilə o zamankı Maarif Nazirliyinə
rəsmi məktub göndərilmiş və alimin söhbət gedən dərsliklə
bağlı fikri təqdir olunmuşdur. Məktubda qeyd edilir:
“Əgər Azərbaycan Maarif naziri M.Mehdizadə bu kitabçanı
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hərəkəli şəkildə və müəllifin bəzi dəyişilikləri ilə birlikdə
nəşr etdirsə bizim kimi ərəb dili ilə maraqlanan və
yüzlərlə bu dili öyrənməyə can atan ziyalılarln arzusunu
təmin etmiş olar. Biz öz məqaləsi ilə belə bir zəruri məsələyə
toxunan Əli Fəhmi müəllimin fikrinə şərik olmaqla
həmin qiymətli əsərin ikinci nəşrini gözləyirik”.
Əli Fəhmi Universitet və pedoqoji institutların tələbələri
üçün 1963-cü ildə yazılmış “Ədəbiyyatşünaslığın əsasları”
dərsliyinin müəlliflərindən biridir. Dərslikdə alimin
Əruz vəzni haqqında yazdığı oçerk bu sahədə yazılmış
əsərlərin ən dəyərlisi kimi çox yüksək qiymətləndirilir.
Professor Əkrəm Cəfər yazırdı:” Bu əsərdə onun əruzun
mənşəyinə aid yazdığı qeydlər bütün əruzçuların əsərlərindən
irəli gedir”.
Əli Fəhmi Azərbaycan ədəbiyyatında yaradıcılığı ən
mürəkkəb şairlərin yaradıcılığını tədqiq etmişdir. Onun
aşağıdakı monoqrafiya və məqalələri ədəbiyyatşünaslığın
inkişafında əvəzsiz töhfədir. Amma çox təəssüf ki, tələbə
və aspirantlar üçün gözəl mənbə ola biləcək bu əsərlər çap
olunmamışdır.
1. Klassiklərimiz və musiqi. (Akademik Fuad Qasımzadə
ilə birlikdə).
2. Nəsimi yaradıcılığında din ehkamlarının tənqidi.
Yeqzar Cəfərli

Ədəbi proses və klassik irs...

165

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

3. Nəsiminin klassik poeziyaya münasibəti.
4. Füzuli yaradıcılığının bəzi poetik xüsusiyyətləri.
5. Füzuli yaradıcılığında məcazlar.
6. Füzuli və klassik muğamlar.
7. Füzuli və xalq musiqisi.
8. Füzuli yaradıcılığında eşq məhəbbət motivləri.
9. S.Ə.Şirvani musiqi haqqında.
10. S.Ə.Şirvani incəsənət haqqında.
11. S.Ə.Şirvani ədəbiyyat haqqında.
12. S.Ə.Şirvaninin lirikası.
13. S.Ə.Şirvaninin sənətə və şer mədəniyyətinə baxışı.
14. S.Ə.Şirvani irsinin öyrənilməsi tarixindən.
15. S.Ə.Şirvaninin estetik görüşləri.
16. S.Ə.Şirvani əsərlərinin nəşri tarixindən.
17. S.Ə.Şirvaninin lirikasında sənətkarlıq məsələləri.
Bu əsərlərdən başqa Əli Fəhminin Radio və televiziyada
Nəsiminin, Füzulinin və Seyid Əzimin musiqi ilə
bağlı fikirləri haqqında bir neçə qiymətli məqalənin
müəllifidir.
Bu monoqrafiya və məqalələr ayrıca bir araşdırma
mövzusudur və Əli Fəhmi irsini axıra qədər araşdırmağı
öz qarşısına məqsəd qoyan bu sətirlərin müəllifi tərəfindən
işlənib geniş oxucu kütlələrinə çatdırılacaq. Hələlik
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buna elmi səviyyəm yol vermir. Əli Fəhminin ensiklopedik
biliyindən böyük pay düşən oğlu İlham Ələkbərovun
yaxından köməyi ilə mən bu əsərləri qismən təhlil edə bildim.
Bu işdə məqsədim yalnız oxuculara məlumat vermək
və gələcəkdə Əli Fəhmişünasların yetişməsi yolunda ilk
addım atmaqdır. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Əli
Fəhminin əsərləri tək bunlarla bitmir. Qeyd etdik ki, o,
əlyazmalarının əsas hissəsini Kamo küçəsindəki mənzilinə
köçürmüşdür.

Klassiklərimiz və musiqi
“Musiqi əsil ümumbəşəri dildir”
K.M.Veber
Musiqi mədəniyyətimizin qızıl dövrünü yaşayırıq.
XX əsrdə xalqımız dünya mədəniyyəti xəzinəsinə
Ü.Hacıbəyov, Q.Qarayev, A.Məlikov, F,Əmirov, Niyazi
kimi

qiymətli

incilər

bəxş

etdi.

Texnologiya

əsri

adlandırdığımız XXI əsrdə musiqimizi dünyaya tanıdacaq
dahilər yetişəcəkmi?
Həyatda əzizlənməyə sığal çəkilməyə daima ehtiyyac
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duyan varlıqlar mövcuddur. Elə varlıqlar da var ki, çox
zərif olduqlarından onlara heç əllə də toxunmaq olmur.
Voznosenski demişdir: ”Musiqiyə əlinizlə toxunmayın“.
Musiqinin gözəlliyi, zərifliyi, həmin xalqın zənginliyindən,
qədimliyindən xəbər verir. Xalqımızın ölməz şairi Ə.
vahid yazırdı:
Vahid, o millət ki onun musiqisi yox,
Batsın da yerli dibli, elə millət olmasın.
Musiqi gözəldir, gözəl olduğu qədər də təsirlidir.
Mərhum xanəndə Hacıbaba Hüseynovun lent yazılarını
dinləyəndə muğamlarımıza, xalq musiqimizə məhəbbətimiz
birə-min artır. Bu görkəmli sənətkarı dinləyərkən insan
təpədən-dırnağa qədər, oyanır, təsirlənir. Bu ecazkar
muğamlar insanı milli özünüdərkə aparır, adamda yaşamaq
həvəsi, həyat eşqi oyadır. Dahilərdən Bax necə də gözəl
demişdir

ki,

“Musiqinin

məqsədi

qəlbləri

riqqətə

gətirməkdir”. Azərbaycan musiqinin təsiri altında dünyanin
ən böyk dastanını yaratmaq olar.
Bizim Qərbin nə mədəniyyətinə, nə də musiqisinə
ehtiyacımız yoxdur. C.Cabbarlı hələ XX əsrin əvvəllərində
Qərbi bu cür xarakterizə etmişdi: “Ağ çöhrəli, qara
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vicdanlı Qərb. İdraksız bir kütlə, cismani bir duyğu”. Çox
zaman gəncləri zövqsüzlükdə xarici musiqiyə daha çox
üstünlük verdiklərinə görə tənqid edirlər. Fikrimcə, biz
yaşa dola-dola bizdə xalq musiqisinə də, muğama da
məhəbbətimiz artacaq. Çünki, hamının öz kökünə qayıtması
təbii bir haldır. Muğam isə bizim kökümüzdür. Deyirlər
ki, tənburda çox gözəl ifa edən Babək öz ordusu üçün
marşı Heratı muğamını seçmişdi. Azərbaycanlılar bu
muğamın sədaları altında işğalçı ərəb ordularına qarşı
əzmlə vuruşurdular. Necə müdrik bir xalq olasan ki, belə
musiqilər bəstələyə biləsən. Xalqıma bəxş etdiyi bu istedada
görə Uca Allahın dərgahına hədsiz şükürlər olsun.
Hələ XIX əsrdə M.Ş.Vazehin mahnıları müxtəlif Avropa
dillərində 170-dəfə nəşr olunaraq dünyanı dolaşmışdı.
Bu günün özündə də özgə millətlər musiqimizi
özününkü etmək üçün dəridən qabıqdan çıxırlar. Bəs biz
necə, mahnılarımızı qoruyub saxlaya bilirikmi? Cavabı
çox sadədir. Xeyr. Biz yalnız danışırıq, tənqid edirik. Nəyi
isə yaratmaq, yaymaq barəsində az düşünürük. Gəncləri
xalq

musiqisinə,

muğamlara

məhəbbət

ruhunda

tərbiyələndirmək üçün bu sahədə yeni yeni əsərlər yazıb çap
etdirmək lazımdır. Bu baxımdan Əli Fəhminin akademik
Fuad Qasımzadə ilə birlikdə yazdığı “Klassiklərimiz və
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musiqi” kitabı olduqca təqdirəlayiqdir. 1967-ci ildə yazılmış
bu kitabı Əli Fəhminin oğlu İlham Ələkbərov böyük
çətinliklə olsa da hazırlamış və çapa təqdim etmişdir. Kitabın
müəlliflərindən biri olan Akademik F.Qasımzadə kitaba
ön sözündə yazır. ”Bu kitab 40 il bundan əvvəl çıxa bilərdi,
çıxmalıydı, lakin çıxmadı. Totalitar cəmiyyətdə
hökm sürən bürokratiya, süründürməçilik, get-gələ salmaq,
formalizm, ayrı-ayrı şəxslərin laqeydliyi, biganəliyi
və paxıllığı üzündən çıxmadı”.
Əli Fəhminin vəfatından sonra “İşıq” nəşriyyatına təqdim
olunan, 8 çap vərəqi həcmində olan bu kitab ”İşıq”
nəşriyyatının direktoru F.Fərəcovun imzası ilə 14 may
1975-ci il 226 nömrəli rəsmi məktubla rəy yazılmaq üçün
professor

Əkrəm

Cəfərə

göndərildi.

Lakin,

naməlum

səbəblərdən kitabın nəşri yubadıldı. Bu sətirlər qələmə
alınarkan kitabın artıq çapdan çıxmasını eşidib nəhayətsiz
dərəcədə sevindik. Əsər musiqimizin inkişafı yolunda,
böyük addımdır. Kitabda Azərbaycan ədəbiyyatının demək
olar ki, bütün klassiklərinin musiqi haqqında qiymətli
fikirləri verilir. Sadəcə verilmir, həm də geniş incələnir.
Musiqi haqqnda bu fikirlər olduqca böyük təsir gücünə
malikdir. Ümumiyyətlə, istər ədəbiyyat istərsə, də incəsənətin
cəmiyyət üzərində təsiri böyükdür. Böyük qəhrəmanların
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qılıncla deyə bilmədiklərini alimlərin sözlə, bəstəkarların
musiqi ilə dedikləri haqqında çoxlu faktlar
mövcuddur. Deyirlər müəllimi Aristotel İskəndəri qələbələri
münasibəti ilə təbrik edəndə İsgəndər cavab verərmiş
ki, yaxşı olardı ki, mən bu qələbələri qılınca deyil, elmin
gücü ilə çalaydım. Digər bir misal. Afinanın teatr binalarının
birində məşhur parodiya ustası Hedemanın ”Qiqantomaxiya”
tamaşası göstərilirmiş. Bu zamanlar Afina ilə
Sparta arasında Pelepones müharibəsi (e.ə 431-404) gedirmiş.
Məhz bu tamaşa zamanı müharibədə Afinanın
məğlub olduğu xəbəri alınır. Tamaşa o qədər maraqlı imiş
ki, hətta məğlubiyyət xəbəri belə Afinalıları öz yerindən
tərpədə bilmir. Digər bir misal. Avropa şəhərlərinin birində
Şekspirin “Otello” əsəri oynanılırmış. Tamaşanın təsirinə
qapılan bir zabit Otellonun Dezdmonanı boğması səhnəsindən
təsirlənir, bunu yalnız bir tamaşa olduğunu unudur
və Otello rolunu oynayan aktyoru tapançadan açdığı
atəşlə oldürür. Belə misalların sayı yüzlərlədir.
“Klassiklərimiz və musiqi” kimi əsərlərin nəşrinə həqiqətən
böyük ehtiyac vardır. Məsələn: biz tez-tez belə bir
hadisənin şahidi oluruq. Deyirlər filan xanəndə hansısa
bir muğamı oxudu. Əslində muğam oxunmur. musiqi
alətləri vasitəsi ilə ifa olunur, çalınır. Quran da muğam
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üstündə, əsasən şur üzərində ifa olunur.
Əziz oxucular, 2009-cu ildə Bakıda keçirilən muğam
festifalı onu göstərdi ki, musiqimiz dünya musiqisinin şah
zirvəsində dayanır. Bütün dünya xalqlarının qibtə etdiyi
zəngin bir mədəniyyətimiz vardır. Bakı islam mədəniyyətinin
mərkəzi elan olunub. Bu isə o deməkdir ki, bütün
dünyanın diqqəti bizdədir. Yaxın keçmişdə ölkəmiz islam
dünyasının

mərkəzinə

çevriləcəkdir.

Mədəniyyətimiz

həqiqətən də güclüdür. Tarixə fikir versək görərik ki,
monqollar XIII əsrdə Azərbaycanı işğal edib viran edə bilsələr
də öz mədəniyyətlərini xalqımıza qəbul etdirə bilmədilər.
Əksinə, özləri Azərbaycan mədəniyyətinin təsiri altına
düşdülər Və yaxud ərəblər VII əsrdə İranı işğal edib İslamı
yaysalar da İran mədəniyyətinin təsiri altına düşdülər.
Göründüyü kimi mədəniyyəti nə keçmişdə oxların, nizələrin,
nə də indi topların ucuna bağlayıb digər ölkələrə atmaq
mümkün deyildir. Ümumiyyətlə mədəniyyət ixrac
olunmur. O, hər bir ölkənin özünün daxili xüsusiyyətləri
ilə bağlıdır. Minilliklərin təcrübəsi göstərir ki, məğlub millət
buyunduruq zəncirini qəbul etsə də, yabançı mədəniyyətini
qəbul etmək istəmir. İran şairi Ə.Firdovsi ölməz
”Şahnamə”sində yabançı bir ərəbin-Zöhhakın Kəyan taxt
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tacına sahib olmasından qəzəblə danışır. Bu bir yandan
təqdirəlayiqdir.
Hər bir millətin öz tarixini, öz mədəniyyətini
sevməsi təbiidir. Bu mənada onlara qibtə etməyə dəyər.
İranlılar dünya xalqlarından nə götürüblərsə onu özününki
edə biliblər. Ərəblərin səhralarda yaratdığı səyyar
musiqi çox qədimlərdən oturaq həyata alışmış İranlıların
zövqünü qətiyyən oxşaya bilmədi. Ona görə də onlar ərəb
musiqisini ciddi dəyişikliyə uğratdılar. Onlar həmçinin
ərəblərin əruzundan iki əlli yapışdılar. Ondan yeni şer
şəkli olan rübaini yaratdılar.
Oxucuların yəqin yadındadır. Bir neçə il bundan qabaq
xalq musiqimizin muğamlarımızın xalqın hafizəsindən
tamamilə silnmək təhlükəsi vardı. Lakin muğam ifaçıları
H.Əliyev adına sarayda böyük konsert təşkil etdilər.
H.Əliyev fondu muğam ifaçılarının səsinə səs verməklə
musiqi tariximizdə həqiqətən inqilab etdi. Fondun prezidenti
Mehriban xanım nə yaxşı ki, musiqi mədəniyyətimizin
beşiyi başında dayanıb ona şirin ana laylası çalır. Belə
olmasaydı indi muğam sonuncu nəfəsini dərməkdə idi.
Hazırda

Respublikamızda

muğamın

təbliği

yüksək

səviyyədədir. Gözəl muğam evi tikilib muğam ifaçılarının
ixtiyarına verilmişdir. Bu işi daha da genişləndirmək
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mümkündür. Zənnimcə orta məktəblərdə muğam və əruz
ayrıca fənn kimi tədris də oluna bilər. Axı, bu bizim
sərvətimizdir.
Bayağı, zamanla səsləşməyən mahnıların təbliğinə
qadağa qoymaq vaxtı deyilmi? Bunun üçün isə mübarizə
aparmaq lazımdır. Mübarizə aparmaq üçün isə yeni
yeni əsərlər çap olunmalıdır. İnanırıq ki, axtardığımız
bütün sualların cavabını bu yaxınlarda nəşr olunmuş
“Klassiklərimiz və musiqi” əsərində tapa biləcəyik.

Nəsimi Əli Fəhmi yaradıcılığında
Nəsimi yaradıcılığında din ehkamlarının tənqidi
Nəsimi klassik Azərbaycan poeziyasının ən nəhəng
nümayəndələrindən biridir. O, bir şair olmaqla yanaşı,
Qurani-Kərimi, İslam hüquq məktəblərini, özündən əvvəlki
Şərq poeziyasını mükəmməl mənimsəmiş və bunlardan
öz

şerlərində məharətlə istifadə etmişdir. Əli

Fəhmi

Azərbaycan ədəbiyyatında yaradıcılığı ən mürəkkəb olan
şairlərin yaradıcılığını tədqiq etmişdir. Nəsimi yaradıcılığına
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az çox bələd olanlar bilirlər ki, bu görkəmli şairi öyrənmək
üçün tək şair, tək alim olmaq kifayət deyil. Burada ərəb və
fars dillərini, klassik şərq ədəbiyyatını və xüsusilədə əruz
vəznini dərindən bilmək tələb olunur. Əli Fəhmi bu mürəkkəb
işin öhdəsindən bacarıqla gəlir. Böyük alim Nəsimi
haqqında bir neçə elmi məqalənin müəllifidir.
1.Nəsiminin islam dininə münasibəti.
2.Nəsimi şerlərində din ehkamlarının tənqidi.
3.Nəsimi yaradıcılığı haqqında.
4.Nəsiminin lirikası.
5.Nəsiminin klassik poeziyaya münasibəti.
Yaradıcılığının ilk dövrlərində Hüseyn təxəllüsü ilə
şerlər yazan Nəsimi, sonralar Hürufiliyin ideoloqu olan
Nəiminin təsiri altına düşmüş, onu yaradıcılığı ilə tanış olmuş,
Hürufiliyi qəbul etmişdir, az sonra bu hərəkatın
ideoloqlarından birinə çevrilmişdir. Nəsimi haqqında Əli
Fəhminin bu məqalələri ilə tanış olduqca onun Nəsimi
yaradıcılığına, hürufiliyə necə dərindən bələd olmasına heyran
olmaya bilmirsən.
Çünki,

Əli

Fəhmi

Hürufiliyin

Nəsimiyə

qədərki

ziddiyyətlərini oxuculara aydınlaşdırır. Nəsimi bu hərəkata
qoşulduğu ilk gündən bu ziddiyyətləri görür və bunları
həll etməyi öz qarşısına məqsəd qoyur. Hürufiliyinin
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ideyalarının uzun zaman xalqa düzgün çatdırılmaması, bu
dini siyasi cərayanı olduğu kimi dərk etmək baxımından
müəyyən çətinliklər yaradırdı. Nəsimi dövrünün çətinliyindən
bəhs edən Əli Fəhmi yazır: ”Hürufiliyin yarandığı
və geniş yayıldığı dövr cəhalətin ən çox yayıldığı, dünyanı
və ya heç olmazsa öz ətrafında baş verən hadisələrdən
yaxşı baş çıxara bilən adamların barmaqla sayıla biləcək
bir dövrdə hürufilik kimi mürəkkəb bir nəzəriyyəni dərindən
dərk etmək bir o qədər də asan deyildi. Ona görə də
mürtəce din xadimlərinin fitvası ilə xalq onları məlun, kafir,
dinsiz, azğın adlandırırdı”.
Hürufiliyi dərk etmək üçün ilk növbədə onun yarandığı
dövrə nəzər salmaq lazımdır. Hələ XIII əsrdə monqolların
dağıdıcı yürüşlərindən sonra bir-birinin ardınca yaranan
əxilik, səfəvilik daha sonra isə hürufilik sinfi və xarici
müdaxiləyə qarşı mübarizədə yaranmışdı. Hürifik
haqqında istər orta məktəbdə və istərsə də Ali məktəbdə
öyrəndiklərimə əsaslanaraq belə bir qənaətdəyəm ki, bu
nəzəriyyədə nə Allaha, nə də dinin kökünə balta çalmaqdan
söhbət belə gedə bilməz. İnsanın yaranmışların ən
gözəli, ən şərəflisi, yer üzünün əşrəfi olmasını əsas götürən
Hürufilər sübut etməyə çalışırdılar ki, Allah yaratdığı
hər bir insanın cisminə bir zərrəcik yerləşdirir. Belə olmasa
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insan, insan olaraq mövcud ola bilməz. Madam ki, hər
bir insanın cismində Allah bir zərrəcik yerləşdirir, deməli,
hər bir insan özü özlüyündə bir Allahdır. Hürufilərin
“Aləm zərrələrdən ibarətdir” fikri də buradandır. Amma
burada söhbət heç də Allahı danmaqdan getmir. Əksinə,
onu daha dərindən dərk etməkdən gedir. Hürufilər dini
deyil ayrı-ayrı dini ayinləri, tüfeyli din xadimlərini, insanlığa
zidd şəriət ehkamlarını tənqid etmişlər.
Məqalədə Əli Fəhmi Nəsimini digər hürufi şairlərdən
bacarıqla ayırır. O, yazır: “Nəsimi Hürufiliyin dar çərçivəsinə
qapılmamış, öz şerlərində bir sıra müsbət keyfiyyətlər
yaratmışdı. O daha irəli gedərək qeyd edir di ki, Allahın
özünün insanlara ehtiyacı vardır”.
Həq təala adəm oğlu özüdür,
Otuz iki haqq kəlam sözüdür,
Cümlə Aləm bil ki, Allah özüdür,
Adəm ol candır ki, günəş üzüdür.
Məqalədə Əli Fəhminin diqqət kəsdiyi əsas məsələlərdən
biri Nəsimi yaradıcılığında zülmkarlara qarşı barışmaz
mıbarizə təşkil edir. Nəsimi “Arif insan üçün bütxana
ilə kəbə arasında heç bir fərq yoxdur” deyirdi.
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“Hürufilik mürtəce cərayandır” - deyənlər çoxdur.
Amma, O mürtəce olduğu qədər də humanist bir nəzəriyyədir.
Məsələn, onlar yaxşı və pis insan ifadəsəni rədd
edirdilər. Bu fəlsəfəyə qarşı özlərinin “kamil insan”, “cahil
insan” nəzəriyyəsini qoyurlar. Zənnimcə burada Hürufilər
haqlıdırlar. Çünki, həyatı dərindən dərk edən, başa düşən,
heç bir insan kiməsə pislik etmək haqqında deyil, özündən
sonra xeyirxah əməllər saxlamaq qayğısına qalır. İnsan
hansı bəd əməli törədirsə, nadanlıq ucbatından edir.
Bu kiçik məqalədə Əli Fəhminin Hürufilik və Nəsiminin
din ehkamlarına tənqidi münasibətinin belə geniş verilməsi
heyrət doğurur. Maraqlı cəhətlərin biri də odur ki, Əli
Fəhmi Nəsiminin müxtəlif mövzularla əlaqəli şerlərini biri
birindən ayırmş və oxuculara şarin hansı mövzuda şeri
lazımdırsa dərhal əldə etmək imkanı yaratmışdır. Məsələn,
Nəsiminin tərkidünyalığı rədd edən şerlərindən bir beyti
iqtibas kimi oxuculara təqdim edir:
Dedi Zahid mənə kim sevmə xubi,
Xətadır, Zahidin fikri xətadır.
Bu əsrarı nə bilsin ol əzazil,
Kim onun taəti fərqi ziyadır.
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Nəsimi ədəbiyyatımızda həm də öz əqidəsindən dönməyən
bir şair kimi də qalmaqdadır. Diri- diri soyulmasına belə razı
olan

şair,

öz

ehkamından

əqidəsindən

dönməmişdir.

Göründüyü kimi Nəsimi yaradıcılığı olduqca mürəkkəbdir.
Amma, Əli Fəhmi bu çətin işin öhdəsindən asanlıqla gəlir.
Qeyd etdiyim kimi biz gələcəkdə Əli Fəhminin digər əsərləri
kimi Nəsimi haqqında yazdıqlarını da nəşr etdirmək
fikrindəyik.
Nəsiminin lirikası
Əli Fəhminin Nəsimi yaradıcılığı ilə bağlı daha bir
məqaləsi ”Nəsiminin lirikası” başlıqlı məqaləsidir. Qeyd
etmək lazımdır ki, bu məqalə ədəbiyyatşünas alimlər
tərəfindən olduqca yüksək qiymətləndirilir. Məqalədə izah
edilən məsələlər hələ indiyə qədər Nəsimişünaslıqda layiqincə
işıqlandırılmamış mürəkkəb elmi məsələlərdəndir.
Bu məqalələr Nəsimi yaradıcılığında dövrləşdirmə problemi
kimi ciddi bir məsələdən başqa böyük şairin yaradıcılığında
lirik növlər ictimai fəlsəfi lirika, məhəbbət lirikası,
din ehkamlarının və ruhanilərin tənqidinə dair lirik əsərlər
inandırıcı və konkret misallarla izah edilir. Burada
xüsusilə də sufizm məsələsinə həsr olunmuş mülahizələr
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hələ bu günə qədər ədəbiyyatşünaslığımızda mübahisəli
və qaranlıq olan bir problemi müəllif elmi surətdə
aydınlaşdırır.
Əli Fəhmi bizim ədəbiyyatıünaslar arasında şərq
dillərini və ədəbiyyatını, xüsusilədə klassik şərq poeziyasını
yaxşı bilən nadir alimlərimizdəndir. Professor Əkrəm
Cəfər bu məqaləyə yüksək qiymət verir və onun yarımçıq
qalmasından təəssüfləndiyini bildirirdi.

Füzuli Əli Fəhmi yaradıcılığında

Ədəbiyyatşünas alim professor Əkrəm Cəfər qeyd
edir ki, ”Biz Əli Fəhmini qüdrətli bir qələm sahibi kimi
tanıyırıq.
Hələ 1958-ci ildə onun “Füzuli qəzəllərinin bəzi
poetik xüsusiyyətləri” mövzusunda yazdığı monoqrafiyası
həmin

mövzuda

yazılmış

əsərlərin

ən

dəyərlisi

ən

keyfiyyətlisidir”.
Əsəri gələcəkdə oxuyan hər bir kəs hörmətli professor Əkrəm
Cəfərin fikri ilə razılaşacaq. Əsərdə nəzəri müddəalar dahi
şairdən gətirilən konkret misallarla yaxşı əsaslandırılır. Bu
Yeqzar Cəfərli
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əsər bütün oxucular üçün xüsusilə də ədəbiyyat müəllimləri,
tələbə və aspirantlar üçün faydalı bir əsərdir. Füzuli
sənətkarlığında məcazlar, təşbihlər, mübaliğələr və s. poetik
kateqoriyalar təhlillə izah edilir, tutarlı dəlilərlə oxuculara
çatdırılır.
Füzuli qəzəllərində məcazlar
Əli Fəhmi elə bir alimdir ki, o hər hansı bir elmi məqalə
və monoqrafiya yazırsa onu əvvəlcə orijinaldan oxuyub,
tanış olardı. Füzuli yaradıcılığında bədii təsvir vasitələrini
tədqiq etməzdən qabaq o Türküstanlı alim Sadəddin
Teftazinin (1356-1433) “Mütəvvəl” əsərində məcaz, onun
növləri ilə ətraflı tanış idi. Ərəb dilində yazdığı bu əsərində
Təftazi “Əlməcazi Qəntərətül-həqiqəyə” yəni- məcaz
həqiqətin körpüsüdür- demişdi. Bütün digər məqalələri
kimi burada Əli Fəhmi məcazın növləri olan təşbih, istiarə,
rəmz, kinayə, mübaliğə haqqında da oxuculara ən sadə
dildə məlumat verir. Azərbaycan şerində demək olar ki,
məcazlardan istifadə etməyən elə bir şair və yazıçı yoxdur,
amma onun ən gözəl nümunələrini Füzuli yaratmışdır.
Əli

Fəhmi

Füzuli

haqqındakı

məqalələrində

şairin

yaradıcılığında məcazın müxtəlif növlərinə aid yüzlərlə
Yeqzar Cəfərli
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nümunə gətirmişdir, bu cür məcazı ifadələr Füzuli şerinə
yenilik və təravət gətirir.
Dahi şairin bədii təsvir vasitələri içərisində ən çox
diqqət verdiyi növ epitetlər ( bədii təyinlərdir ). Qeyd etmək
lazımdır ki, şairin bu növ qəzəlləri daha yığcam, daha
yüksək şer dilinə malikdir. Onun bu cəhətini Əli Fəhmi
də xüsusi olaraq qeyd edir: “Bədii təyin yaratmaq işində
Füzuli

klassiklərimiz

Məqalənin

bu

arasında

bölməsində

xüsusi
alim

yer

tutmuşdur”.

Fizulinin

ayrı-ayrı

qəzəllərindən iqtibaslar gətirməklə bunları sadə yolla təhlil
edir, oxucular üçün başa düşülən edir. Təsadüfi deyildir ki,
Füzulinin yaradıcılığına dönə-dönə müraciət etmiş sonrakı
şairlər ən çox şairin bu cəhətindən bəhrələnmiş, onlar
üçün ilham mənbəyi olmuşdur.
TəĢbihlər- Bənzətmələr
Füzulinin elə qəzəlləri vardır ki, əvvəldən axıra kimi
sırf təşbihlərdən yaradılmışdaır. Məsələn:
Gözdə bəslənib, qiymət bulan neymanı gördüm,
Sədəfdə gövhər olan qətreyi-bəranə bənzətdim.

Yeqzar Cəfərli
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Bir beytinin iqtibas kimi verdiyimiz “Bənzətdim” rədifli
qəzəlini Əli Fəhmi görün necə təfsir edir. O, göstərir
ki, şair sevgilisinin atdığı qəmzə oxalarının yarasını, qan
saçan gözə, yaranın ətrafına sırayla sancılmış oxları onun
kiprpklərinə, sökülmüş sinədə olan qəmzələrin xəyalını
xarabalığa yığılan yolkəsənlərə, göz içərisində bəslənən
yağış qətrəsinə bənzədir. Kitabın bu bölməsi üzərində işlərkən
bir sıra alimlərin məcazlarla bağlı tədqiqatlarını
araşdırdım. Əli Fəhmi qəzəllərlə bağlı öz təhlilini elə sadə
yolla izah edir ki, bir adi tələbə belə bunları oxuya, başa
düşə və öz fikrini ifadə etməyi bacarır. Əli Fəhmi Füzulini
oxuculara sadə bir şair kimi təqdim edir. “Füzuli qəzəllərində
təsvir etdiyi surəti elə yaradır ki, hər hansı bir rəssam
həmin qəzəli bir dəfə oxumaqla onun rəsmini yarada
bilər”.
Əsərdə Füzulinin təbiət təsvirləri ilə bağlı qəzəlləri
də ətraflı təhlil olunmuşdur. Məlum olduğu kimi şairin
məhəbbət qəzəlləri ilə yanaşı təbiətin təsviri ilə bağlı çoxlu
qəzəlləri də vardır.
Əli Fəhmi yazırdı: ”Şair təbiətdə hadisə
və əşyaların bütün xasiyyətlərinə hərtərəfli bələd olduğu
üçün bir beytdə 3, 4 bəzən 5 bənzətmədən ibarət
olan silsiləli təşbihlər yarada bilmişdir”.
Yeqzar Cəfərli
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Bülbüli-qəmzədəyəm, bağu-baharım sənsən,
Dəhənü, qəddü rüxün, qönçəvü sərvü-səmənim.

Tək bir beytdə Əli Fəhmi 5 qüvvətli təşbihin yaradıldığını
göstərməklə gözəl bir səhnə yaradır. Şairin aşiqi
bülbülə, məşuqəni bağa və bahara gözəlin ağzını qönçəyə,
boyunu sərvə, sifətini isə yasəmənə bənzətdiyini göstərir.
Bir-birinə yanaşı yazılmış bu təşbihlər oxucu qarşısında
çox maraqlı bədii lövhə yaratmışdır. Füzuli bənzətmələrinin
çoxlu maraqlı cəhətləri vardır ki, onlardan biri də şairin
bənzəyən varlığı bənzədiləndən çox-çox üstün tutmasıdır.
Füzulinin yaratdığı təşbihləri Əli Fəhmi Nəsiminin
yaratdığı təşbihlərlə müqayisə edir. O, yazır: ”Şair öz hiss
və fikirlərini aydın ifadə etmək üçün vaxtı ilə Nəsiminin
öz fəlsəfi fikirlərini ifadə etmək üçün istifadə etdiyi ərəb
hərf və kəlmələrindən bacarıqla istifadə etmişdir. Bildiyimiz
kimi hərflərinin bir neçəsi rəmzi mənalar ifadə edir”.
Özündən əvvəlki və dövrünün şer mədəniyyətinə
dərindən bələd olan Füzuli təşbihləri təsvir etdiyi hadisələrə
sıx bağlamağı bacarırdı. Əli Fəhmi şairin məhz bu cəhətlərini
“təsvir hədəfinin düzgün vurduğu üçün oxucuda
canlı və unudulmaz təsəvvürlər yarada bilməsini” təqdir
edirdi.
Yeqzar Cəfərli
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Ġstiarələr və metaforalar
Şairin qəzəllərində istifadə olunan məcazlardan biri
istiarələr- mataforalardır. Əli Fəhmi məcazın bu növünü
bənzətmələrə oxşadır və qeyd edir ki, “ Bənzəyən ilə
bənzədilən arasında olan ədatlar və sifətlər eynilə yoxdur”:
Dil uzadır bəhs ilə, ol arizi cananə Ģəm,
Od çıxar ağzından etməzmi həzər kim, yanə Ģəm.
İstiarələrin bir cəhəti də var ki, onların vasitəsilə hər
hansı cansız varlıqları şəxsləndirmək və onlara danışdırmaq
mümkündür. Digər şairlərdə olduğu kimi Füzulidə
də cansız əşyalara rast gəlinir. Füzuli irsini dərindən bilən
Əli Fəhmi qeyd edir ki, Füzulinin eşq, məhəbbət motivli
qəzəllərinə nisbətən, təbiət təsvirlərinə həsr etdiyi qəzəllərində
istiarələrə daha çox yer verir.
Penceyi bərki çinar etmiĢ mühəyya Ģanələr,
AnlamıĢ guya kim sünbül kakilinin tabı var.
Yeqzar Cəfərli
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Rahət üçün fərĢ salmıĢ sebzeyi- tər gülĢənə,
Nərgisin görmüĢ gözün məxmur sanmıĢ xabı var.
Təbiətin bu qədər gözəl və canlı təsviri oxucunu heyran
etməyə bilməz.

Mübaliğələr
Mübaliğəni Əli Fəhmi yazıçı fantaziyasının ən ləziz
meyvəsi hesab edir. Klassik ədəbiyyatımızda daha çox
“Şairanə və ədibanə yalan” adlandırılan mübaliğələr əslində
şerin ən qüvvətlisi, güclüsü hesab olunur. Böyük alim
olan Əli Fəhmi məqələnin bu fəslində təkcə Füzuli
qəzəllərindəki
mübaliğələr deyil, mübaliğənin çox gözəl
nümüunələrini yaradan Nizaminin də bir neçə qəzəlinə
müraciət etmişdir. Məqsəd əlbəttə ki oxucularda mübaliğə
haqqınqda daha yaxşı təsəvvür yaratmaqdır. Azərbaycanın
böyük şairi Nizami oğluna nəsihətdə şerdə mübaliğəni
belə qiymətləndirmişdi.
Dər şer məpiço, dər fəne o,
Yeqzar Cəfərli
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Çon əkzəbe ost, əhsəne o.
Mənası: ( Ey oğul, şerə çox sarılma, çünki, şerin ən
yalançısı, onun ən gözəlidir. Ə. F.)
Lakin onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Əli Fəhmi
mübaliğənin tamamilə yalan hesab etməyin əleyhinə idi.
O yazırdı ki, əsl mübaliğə zorakılığla qarışdırılaraq
yaradılmayan, əksinə yazıçının xəyal zənginliyindən axıb
gələn səmimi və inandırıcı ifadələrdir. “Mübaliğə nə qədər
inandırıcı olursa onun təsviri də bir o qədər artıq
olur”.
Nizami qəzəllərindəki, mübaliğələri Füzuli qəzəllərindəki
mübaliğə ilə müqaisə edən Əli Fəhmi bu sahədə
üstünlüyü Füzuliyə verir: “Əgər Fərhad Şirinin eşqi
uğrunda bir Bisütunu yarırsa, Füzulinin məhəbbəti o qədər
kəskindir ki, qəlbinin dərinliyindən qopan bir ahla
min Bisütünu əridir”:
Bu təmənnada ki, əl Ģəm ilə həmsöhbət olam,
Dudi-ah etdi dünüm tək günümü ta mənim.
Qeyd etdik ki, mübaliğədən ədəbiyyatımızda çox şairlər
Yeqzar Cəfərli
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istifadə etmişlər. Lakin mübaliğəni də şair elə işlətməlidir
ki, oxucuları inandıra bilsin. Nizamiyə nisbətən
Füzulidə mübaliğənin daha güclü olmasını Əli Fəhmi
Füzulinin söz ehtiyyatının zənginliyi ilə bağlayırdı. Şairin
həssaslığı insan qəlbinin dərinliklərini duyması, onun
mübaliğələrində özünü bariz şəkildə göstərmişdir.
Təlmihlər
Digər bədii təsvir vasitələrinə nisbətən təlmihlərdən
istifadə şairin klassik poeziyaya, elmin müxtəlif vasitələrinə
necə bələd olmasından asılıdır. Əsərdən anlaşılır ki, Əli
Fəhmi təkcə Füzulinin deyil, o dövrün bütün alim və
şairlərinin əsərlərinə dərindən yiyələnmiş və aydınlaşdırmışdır
ki, təhmihlərin ən gözəl nümunələrini Füzuli yaratmışdır.
O, Füzulini dövrünün məşhur elmlərinin, içərisində
yaşadığı mühitin və xalqının bütün adət ənənələrinə bələd
olmasını nəzərə alıb, onun ədəbiyyatımızdakı təlmihlərdən
ən gözəl istifadə edən bir şair kimi xarakterizə edir.
Alim bunu da qeyd edir ki, böyük şair təlmihlərdən ən çox
dini və əfsənəvi mövzularda yazdığı şerlərində istifadə
etmişdir.
Qeyd edək ki, Əli Fəhmi şairin təlmihlərdən istifadə
Yeqzar Cəfərli
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etdiyi bütün qəzəlləri nəzərdən keçirmiş, göstərmişdir
ki, Füzuli heç də dini ve əfsanəvi şəxsiyyətləri, ənənələri
tərifləməmişdir: “Əksinə öz qəhrəmanını məcaz, ifadələr
yolu ilə həmişə bunlardan çox-çox yüksəklərə qaldırmağa
çalışır. Deməli, şairin bunlra işarə etməkdə məqsədi yalnız
lirik hisslərini daha bədii və qabarıq sürətdə təsvir etmək
üçündür”.
Təlmihlərin içərisində Füzuli atalar sözləri və məsəllərdən
də geniş istifadə etmişdir. Əli Fəhminin Füzulidən
iqtibas gətirdiyi onlarla beytin birini və bu beytin təhlilini
nümunə kimi veririk.
Gəh gözdə, gəh könüldə xədənkin məkan tutar,
Hər qanda olsa, qanlını əlbəttə qan tutar.
Burada şair “qanlını qan tutar” məsələsinə işarə edərək
bədii lövhə yaratmışdır: Bunlar hamısı Füzulinin xalq
məişəti və mədəniyyətinə dərin bələd olması ilə izah olunur.
Təzadlar - kontranslar
Əli Fəhmi təzadları həyatın əsası hesab edir. Buna
görə də Füzuli yaradıcılığının məhz bu cəhətini daha diqqətli
Yeqzar Cəfərli
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yanaşmışdır. Fikrimizi sübut etməkçün Füzulidən
misal gətirilən bir beytin təhlilinə fikir verək:
Həbibim könlümü cəm eyləməz rüxsrarı dövrünə,
Məgər zülfi kimi halim pəriĢan olduğun bilməz.
Bu beytdə lirik qəhrəmanın halı məşuqənin saçı kimi
pərişandır. Çünki onun ürəyi parça-parça olub məşuqənin
saçlarından asılmışdır. Saçları dağıldıqca ürək parçaları
bir-birindən ayrılır. Şair saç ilə ürəyi məcazi olaraq bir
hüquqa malikdir. Sonra isə bir-birinə zidd mənalı cəm və
“pərişan” sözlərindən istifadə edərək gözəl təzadlar yaradır.
Göründüyü kimi Füzulinin hər hansı bir qəzəlini Əli
Fəhminin təfsiri ilə oxuyanda oxucu yaxşı başa düşə bilir.
Dəfələrlə təkrar etdiyimiz kimi Füzulini öyrənməyin ən
asan yolu Əli Fəhmidən keçir.
Əkslər
Əkslər bir növ təzadlarla eynidir. Təzada oxşadığı
üçün bunları bir-birindən ayırmaq müəyyən mənada çətinlik
törədir. Əlbəttə, mən ədəbiyyatşünaslığa yenicə qədəm
qoyanları nəzərdə tuturam. Əkslər haqqında xüsusilə
Yeqzar Cəfərli
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də Füzuli qəzəllərində ustalıqla istifadə edilən əsklər haqqında
ən dolğun məlunatı oxucular Əli Fəhminin söhbət
gedən əsərindən ətraflı öyrənə bilər. Görün böyük alim bir
neçə sözlə əksi bizim üçün necə aydınlaşdırır. “Əkslər
təzadlara oxşasa da lakin bu söz birləşməsindəki sıra ilə önə
və arxaya yerini dəyişməklə əldə edilən yeni söz birləşməsi
isə əvvəlkinin həm şəkilcə, həm də mənaca əksi olur. Bu
cür əks qaydası ilə yaranmış hikmətamiz cümlələr xalqımız
arasında da işlənir: Məsələn: hər yoxuşun bir enişi,
hər enişin də bir yoxuşu vardır”. Əsərin bu bölməsində O,
Füzuli qəzəllərindən çoxlu beytlər daxil etməklə şairin
necə qüvvətli əkslər yaratmasını göstərir. Onun Füzulidən
gətirdiyi və oxuculara yaxşı bələd olan:
Canı kim cananı üçün sevərsə cananın sevər,
Canı üçün kim ki, cananın sevər canın sevər.
Beytdə Əli Fəhminin təhlilinə görə söhbət aşiqin qəlbində
olan iki sevgidən gedir. Bunlardan biri can sevgisi,
digəri isə canan sevgisidir. Lakin bir ürəkdə iki sevgi
saxlamaq həqiqi aşiq üçün böyük nöqsandır. Ona görə də
aşiq bunlardan birini digərinin xatiri üçün sevməlidir.
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“Füzuliyə görə canını yalnız canaını xatiri üçün sevən şəxs
canını deyil, cananını canının xatirinə sevən şəxs ilə, cananını
deyil canını sevən saxta aşiqdir”.
Əli Fəhmi bədii təsvir vasitələri haqqında bu məqalələri
hazırlarkən klassik şair və alimlərin əsərləri ilə tanış
olduğu əsərlərin adlarını əsərin bir neçə yerində qeyd
edir. Bu əsərləri O, birbaşa ərəbdilli mənbələrdən mütaliə
etmişdi. Alimin bədii təsvir vasitələrini belə sadə, oxucu
üçün anlaşılan etməsi də məhz bu dərin mütaliənin nəticəsidir.
Əli Fəhmi əksləri bütün incəliklərinə qədər təhlil
edir. Klassik ədəbiyyatımızda əksin digər bir forması-misranın
əvvəlində olan sözün ikinci misranın axırına, yaxud
əksinə olaraq birinci misranın axırında olan sözün ikinci
misranın əvvəlinə qaytarılması haqqında da məlumat verir.
Yaxın şərq poetikasında bunlardan birincisinə “Rəddüssədri iləl-əcüz”, ikincisinə isə “Rəddül-əcüzi iləssədr”
deyilir”. Bu növlərin hər ikisinə aid alim Füzuli qəzəllərindən
çoxlu beytlər verməklə çoxlarının girişib-oxumağa
cəhd etmədiyi, bəzilərinin oxuyub başa düşmədiyi
böyük şairi həddindən artıq sadələşdirmişdir. O cümlədən
bu sətirlərin müəllifi alimin əsərlərini təhlil edə-edə Füzulini
daha yaxından tanış olmaq imkanı qazanmışdır.
Bütün bunlara nail olunca da böyük Alimə Allahdan dönəYeqzar Cəfərli
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dönə rəhmət diləyirəm.
Bədii təkrir və cinaslar
Əsərin bu bölməsi Füzulinin məşhur Vəfa hər kimsədən kim
umdum ondan cəfa gördüm, Kimi kim bivəfa dünyada
gördüm bivəfa gördüm.
Beytinin təhlili ilə başlayır. Axırıncı misradakı “bivəfa”
sözü təkrar olunsa da birinci bivəfa dünyaya, ikinci
klassik şərq poeziyasında təkrirdən istifadədə məqsəd nitqi
qüvvətləndirməkdir. Ona görə də bir çox şairlər o
cümlədən Füzuli şəkil və mənaca bir-birinə yaxın olan
sözlərdən istifadəsinə qüvvətli ahəng və hətta musiqidən
belə istifadə edir. Füzulinin qəzəllərində eyni şerin mənasınını
itirmir.
Edəməm tərk Füzuli, səri kuyin yarın,
Vətənimdir, vətənimdir, vətənimdir, vətənim.
Bizim əlbəttə bu kiçik yazıda böyük alimin məqaləsi
haqqında ətraflı məlumat vermək imkanımız yoxdur. Əli
Fəhminin

hər

bir

monoqrafiyası

ayrıca

bir

tədqiqat

mövzusudur.
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Məhz bu səbəbdən alimin bu və ya digər bir
əsəri haqqında səthi məlumat verməklə kifayətlənirik.
Təkrirlərdən fərqli olaraq cinaslar şəkil və mənaca bir-birinə
yaxın olmayıb əksini şəkilcə bir, mənaca müxtəlif olan
sözlərin təkrarından ibarətdir. Əli Fəhmi dahi şairin cinasın
istifadə etdiyi bütün növləri haqqında ətraflı məlumat
verir.
Füzulinin yaradıcılığının əsasını paklıq, səmimiyyət,
insanları düzlüyə çağırış, şər işlərdən uzaq olmaq, dünyada
ədalətin qələbəsinə inam, ülvi-məhəbbət və sair bu kimi
müqəddəs hisslər təşkil edir. Əsərlərində bu ülvi hisslərin
tərənnümündə şair aforizmlərədn bacarıqla istifadə
edir.
Məsələn, məqalədə Əli Fəhmi böyük şairdən iqtibas
gətirdiyi aşağıdakı beytində mal-dövlət dalınca qaçmağın
faydasız olduğundan bəhs edilir.
Göz yaĢı ilə danə-danə cəmi əsbab etmə kim,
Elə verər dəhr onu pamal edib xırman kimi.
“Füzuli yaradıcılığında məcazlar” əsərin diqqətəlayiq
cəhətlərindən biri də odur ki, Əli Fəhmi burada Füzulinin
öz yaradıcılğında işlətdiyi cəhətlər haqqında məlumat
Yeqzar Cəfərli
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verir. Özündən əvvəl və ya dövrünün bir sıra şairləri kimi
Füzuli də əsas yeri qəzəllərə verir. Bu hər şeydən əvvəl
şairin yaşadığı dövrdə qəzələ böyük maraqın olması ilə
əlaqədardır. Bunu şairin öz misralarından da aydın görmək
olur:
Qəzəl yaz ki, məĢhuri cahan ola,
Oxumaq da, yazmaq da asan ola.
Klassik şərq ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələri
olan Sədi, Hafiz, Nəvai, Kişvəri əsasən qəzəl janrından
istifadə etmiş və bu yolla yüksəlmişdir. Əli Fəhmi yazır:
“Sədi qəzəli “ayaq tutub yeriyə bilən bir uşağa”, Hafiz
“Ürək nəğmələrini yara çatdıran mahnıya”, Füzuli isə
“Ürək bağçasısının gülünə” bənzədirdi.
Təkrardan uzaq olaraq bir daha qeyd etmək istəyirik
ki, Əli Fəhmi Füzulini dərindən mənimsəyib öyrənmişdi.
Bunu böyük alimin tələbələri təsdiq edə bilər. Məhz O,
Füzuli qəzəllərinin ecazkar təsir qüvvəsinə malik olmasının
fəlsəfi fikirlər, ictimai motivlər, alovlu lirik hisslər, şair
qəlbinin döyüntülərini ifadə edən misraların başqalarından
daha yaxşı bilməyə, ifadə etməyə nail olmuşdu. Əsərdə
həmçinin şairin əruzun hansı bəhrlərindən istifadə etməsi
Yeqzar Cəfərli
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haqqında da məlumat verilir.
Bir-birindən maraqlı faktlarla zəngin olan bu əsər elə
maraqlı bir sonluqla da başa çatır. Əsərin nəticə bölməsində
Əli Fəhmi şairin farsca yazdığı divanından Füzulinin
hər bir sözünün bir neçə mənası olduğunu oxucuların
öhdəsinə buraxır. Məqalədə həmçinin Füzulinin dünya
ədəbiyyatındakı mövqesindən, həmçinin onun bir ədəbi
məktəbin davamçısı olmasından söz açaraq yazırdı:
“Bəzi şairlər bu məktəbin zahiri təqlidçisi olub, təqlidçi
sxolastik ədəbiyyatın ayrı-ayrı şer parçalarını oxuculara
təqdim etmişlər. Bəziləri isə onun formal cəhətindən
əlavə, ancaq Füzulinin müxtəlif fikirlərini təkrar etməklə
kifayətlənmiş, ədəbiyyata heç bir orijinal ideya gətirməmişlər.
Bir başqa qisim şairlər isə ictimai hisslərin tərənnümü
ilə kifayətlənmişlər. Lakin elə şairlər də olmuşdur
ki, onlar Füzuli məktəbinin hərfini deyil, əsas mahiyyetini
duymuş, dərindən mənimsəmiş və Füzuli əsərlərini
xatırladan maraqlı şerlər yazmışlar”.
Əli Fəhmi S.Ə.Şirvanini, S.Vurğunu, M.Muşfiqi,
S.Rüstəmi, M.Rahimi, O.Sarıvəllini və xüsusilə də
Ə.Vahidi Füzulinin yaratdığı ədəbi məktəbin davamçısı
hesab edir.
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Füzuli qəzəllərində bəzi metod məsələləri
Əli Fəhminin əsərləri içərisində “Füzuli lirikasında
bədii metod məsələləri” adlı monoqrafiyası xüsusi yer tutur.
Alimin yaşayıb-yaratdığı sovet dövründə ədəbiyyatda
bədii metod məsələsi çox ciddi şəkildə qarşıya qoyulmuşdur.
Sosializm realizminin ədəbiyyat və incəsənətdə hakim
metod olduğu bir şəraitdə yazıçı və şairlərin əsərlərinə
qiymət əlbəttə ilk növbədə onun öz əsərlərini hansı
ədəbi cərəyanda yazmasından çox asılı idi. Məhz bu dövrdə
klassik Azərbaycan şairlərinin romantizmə meyl edənlər
kimi qələmə verirlər. Digər şairlərdə olduğu kimi
Füzulinin də yaşadığı dövrdə baş verən bütün hadisələrə
öz şəxsi münasibətini bildirməsi, müharibələr, müharibələri
törədən insanlara, riyakar ruhanilərə, sələmçi tacirlərə,
ümumiyyətlə orta əsrlərin bütün hakim təbəqələrinə nifrət
hissi bəsləmiş, zəhmətkeş xalqın dərd-sərini, şikayətini,
arzu və istəklərini ifadə etmiş, bir sözlə dövrünün bütün
hadisələrinin real təsvirini verməklə realizmin gözəl
nümunələrini yaratmışdır. Bunu şairirn aşağıdakı misralarla
bitən son beytinə nəzər salmaqla aydın görmək olur:
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Fərq imiĢ, fərq Füzuli, Ģərəfi əhli vücud,
Özünə eyləmə həmdəm füqəradan qeyri.
Yoxsul insanlara məhəbbət onun bütün əsərlərində
görünməkdədir. Şairin yaradıcılığı forma və metod məsələləri
bu monoqrafya qədər geniş işlənməməsi baxımından
monoqrafyanın elmi əhəmiyyətini dərk etmək olar.
Əsərdə ilk olaraq Əli Fəhmi realizmin meydana gəldiyi tarixi
şərait, Avropada və Rusiyada realizmin yaranması
haqqında məlumat verəndən sonra sözü gedən mövzunun
izahına başlayır. Böyük alimin şairin romantizmə meylinin
yaşadığı ictimai mühitlə əlaqələndirir. Lakin Füzuli
təkcə romantizmə qapılıb qalmamış, qeyd etdik onun
əsərləri realizm ənənələri ilə zəngindir. Əli Fəhmi yazırdı:
“Şairin yaşadığı cəmiyyətdə həyat nemetləti yaradan insanlar
həmçinin Füzuli kimi həqiqət, ədalət sevən” hünər
əhli-şairlər və alimlər azadlıq və səadətdən məhrum,
müsibət və fəlakət içərisində yaşayırdılar. Şair ilə hakim
ictimai qüvvələr arasında əmələ gəlmiş fikir-ideya ixtilafının,
ziddiyətin əsas səbəbi budur. Füzulidə çox az şairdə
təsadüf olunan daha bir müsbət keyfiyyət vardı. O sözü
vaxtında deməyi bacarırdı. Onun yaşadığı cəmiyyətdə insan
ləyaqətini alçaldan insanlar hökmrahlıq edirdi. Onun
Yeqzar Cəfərli
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əsərlərində ilk növbədə tənqidə məruz qalanlar feodallar
və ruhanilər idi. Füzuli bunlara, eyni zamanda sufilərə, öz
şəxsi mənfəətləri naminə islamı parçalayan təriqətçilərə
qarşı etirazını bəzən beytlərarası, çox vaxt isə açıq şəkildə
ifadə edirdi. Dövrünün şairlərindən onun qədər öz zəmanəsini
qamçılayan ikinci bir şair yoxdur. O, elə bir zəmanədə
yaşayırdı ki, bu zəmanədə:
Dust bipərva, fələk birəhm dövran bisükun,
Dərd çox həmdərd yox, düĢmən qəvi tale zəbun.
Füzuli yaradıcılığının müsbət cəhətlərindən biri kimi
Əli Fəhmi onun daima insanı uca tutmasaını, onları vardövlət
hərisliyindən, şöhrətpərəstlikdən çəkindirməyə çalışmasını
göstərir: “Dünyanın bütün ehtiyaclarını ödəyə
bilmək mümkün deyildir, hərislik elə bir yoldur ki, onun
sonu yoxdur. Onun əsərlərində zamanla səsləşən, bu gün
artıq zərb məsəlləşən “Rəhmsiz insanlar ürəyi yanmışlara
ürək yandıra bilməz”, “qurddan çoban olmaz” kimi sözləri
işlətməsi öz zəmanəsinə açıq-aydın meydan oxumaq
deyildimi?. Şairin məhz bu keyfiyyətlərinə əsaslanan
Füzulişünas alim Əli Fəhmi qeyd edirdi ki, “Böyük şairin
xalq kütlələri içərisində dərin rəğbət qazanan qəzəlləri, şəriət
Yeqzar Cəfərli
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ehkamlarına, məscid, namaz, ramazan xurafatına
qüvvətli zərbə vurduğu üçün “hərzə”, “Küfr” sayılır və təqib
olunurdu”.
Füzulinin zəmanəsindən şikayətlə bağlı qəzəllərdə
müəyyən qədər ziddiyyət hiss olunur. Məsələn: O bir yandan
fəlakətli və müsibətli dövrlərdə də öz dəyanətini qoruyub
saxlayan bir yandan da onu izləyən fəlakət və bəlaların
qəzavü-qədər olduğuna inam təşkil edir.
Əsərdə Füzulinin sufizmə, C.Ruminin-Mövləviyyə
və. s. ideyalarına rəğbət bəsləməsi haqqında da geniş məlumat
verilir. Lakin Əli Fəhmi qeyd edirdi ki, Füzuli sırf
sufi deyildi, amma bəzi əsərlərində sadəcə sufizmə meyl
vardır. Zənnimcə, bu cəhətdən şarin yaradıcılığında
müəyyən qədər ziddiyyət də yox deyildir. Çünki, onun
bəzən

tamamilə

təriqət

əhlinə

qoşulması

faktları

da

mövcuddur.
Əsərin tərifəlayiq cəhətlərindən biri də odur ki, burada
Əli Fəhmi sufilik haqqında hələ heç yerdə rast gələ
bilmədiyimiz məlumatı verir. Sufiliyin tarixi kökləri onu
doğuran səbəblər, eləcə də şərqin alim və şairlərinin ən
çox da Cəlaləddin Ruminin sufilik haqqında qiymətli fikirləri
ilə oxucuları tanış edir. Əsərdə Füzulinin şərab haqqında
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fikirləti, sufizmin fəlsəfi əsasları Şeyx Mahmud Şəbustərinin
“Gülşəni-raz” əsərinin Lahicaninin şərhi ilə fars
dilində müqayisəli təhlil edərək yazır: “ Göründüyü kimi
burada şərab Allahın təcəllisidir. Şəbüstəri özünü unudub
tərk etməyə, cisminin varlığından xilas olmağa aparan şərabə,
qətrəni dəryaya, yəni cüzvü küllə qovuşduran sağərsiz
və qədəhsiz, şərəbü əbədü vəchin, yəni Allahın qədəhindən
şərab içməyi təklif edir, Füzulinin təsvir etdiyi şərab
isə şadlıq və xoşluq oyadan, insanı nəğmə dinləməyə
ruhlandıran ”Əqli və ədəbi” ortadan qaldıran şərabdır”.
Əli Fəhminin istifadə etdiyi və mənim yuxarıda adlarını
qeyd etdiyim mənbələrin əksəriyyəti onun kitabxanasında
qorunub saxlanılır. Dövlət arxivində belə tapılmayacaq
həmin

qiymətli

mənbələr

öz

tədqiqatçılarını

gözləyir.

Dəfələrlə qeyd etdiyim kimi həmin mənbələri ətraflı tədqiq
etmək üçün bu sətirlərin müəllifi böyük səylə ərəb dilinə
aid biliyini təkmilləşdirir.
Əli Fəhminin bu əsərinin Füzuli haqqında yazılmış
bütün digər əsərlərdən bir böyük fərqli cəhəti də vardır ki,
bu da ondan ibarətdir ki, Əli Fəhmi şairi elə bir sadə dildə
izah edir ki, dilimizə ərəb və fars dillərindən keçən sözləri
bilməyən ən sadə oxucular belə başa düşür. Füzuli sevənlər
bütün nəsillər üçün asan anlaşır.
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Füzuli filosof şair idi. O, dünya fəlsəfə akimləri-Heraklitin,
Platonun, Aristotelin əsərlərini dərindən əxz etmiş
və onların aforizmlərindən öz əsərlərində dəfələrlə istifadə
etmişdi.
Əli Fəhmi gözəllik haqqında digər əsərlərindəki fikirlərini
bu monoqrafiyada davam etmişdir. Füzulini həqiqətin
nəğməkarı hesab edən alim gözəlliyi bir ilahi sərvət
saymış, lakin gözəlliyin yalnız kamal əhli, müdrik insanlar
duya bilər, çünki onu anlamaq, dərk etmək üçün böyük
istedad və mərifət tələb olunur. Gözəlliyi dərindən duymaq
ona məftun olmaq insanı kamala çatdırır, onun daxili aləmini
nəcib, yüksək hisslərlə zənginləşdirir. Füzuli gözəllin
canlı sürətini, romantik boyalarını rəsm ederkən məhz bu
idealdan çıxış edirdi.
Oxucuların nəzərinə bunu da çatdırmağı özümə borc
bilirəm ki, bu monoqrafiyada Əli Fəhmi şairin demək olar
ki, bütün divanlarını təhlil etmişdi. Biz şairin əsələrini təkrara
yol verərik deyə vermədik. Onsuz da dəyərli oxucular
bu əvəzsiz şairin əsərlərinin adlarını bilirlər.Amma bu
işi gələcəkdə davam etdirmək fikrindəyik. Kitabın bu yerində
qeyd etdiyim kimi Əli Fəhminin əlyazmalarının
böyük bir hissəsi ərəb, fars və əsgi əlifba ilə yazılmış
kitablardan ibarətdir Həmin əlyazmaları oxuyub tədqiq etmək
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üçün bu sətirlərin müəllifi hazırda böyük səylə ərəb
dilindən biliyini təkmilləşdirir.
Əli Fəhminin Füzuli məktəbinin davamçıları haqqında
da bir qiymətli məqaləsi vardır. Bu məqalədə o “Azərbaycan
ədəbiyyatının nümayəndələrindən- Sükuhi, Sərrafdan
tutmuş Vaqif, Zakir, Seyid Əzim, Sabir və digər klassiklər
haqqında dəyərli məlumatlar verir.
Əli Fəhmi və əruz vəzni
Əruz vəzni haqqında Əli Fəhminin 2 məqaləsi vardır.
Bu məqalələrin biri “Əruz vəzni”, ikincisi isə “Əruz vəzninin
bəhrləri”dir. İkinci məqalədə Alim əruz vəzninin
bütün bəhrlərini, eyni zamanda da hər bir bəhrin növlərini,
xüsusiyyətlərini çox aydın, sadə dildə şərh edir. Ümumiyyətlə
əruzun bəhrləri haqqında ədəbiyyatşünaslıqda
digər ədiblər tərəfindən də yazılmış kifayət qədər məlumat
olduğundan, biz bu bəhrlərin adlarını, növlərini təkrar
etmirik Lakin gələcəkdə bu məqalə ilə bağlı bir iş görmək
lazım olacaqdır ki o da mənim qarşımda əruzu dərindən
öyrənmək və bu məqaləni əruza aid yazılmış digər
əsərlərlə müqayisəli təhlil etməkdir.
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Əruz vəzni
Bu məqaləsində Əli Fəhmi ilk olaraq əruz sözünün
mənasını açmağa çalışmış, onun beş mənasının geniş izahını
vermişdir. Əruz sözünün mənşəyi haqqında istər
ərəb, istərsə fars ədəbiyyatında kifayət qədər rəvayət və
əfsanələr dolaşmaqdadır. Bütün bunlara klassik ərəb və
fars ədəbiyyatına yaxından bələd olan Əli Fəhmi əksər
ərəbşünas və ədəbiyyatşünas alimlərin üstünlük verdikləri
kimi dəvənin ahəngdar hərəkətləri, dəvə boynundan
asılmıs zənglərin ritmik avazı, qədim şarban və dəvəçilərin
mahnıları ilə əlaqələndirmişdir.
Əli Fəhmi əruz haqqında klassik ədəbiyyatda söylənilən
fikirlərlə kifayətlənməmiş, XII əsrin böyük ensiklopediyaçı
alimi Əhməd ibn Xəllixanı ( 1121-1272 ) və XIX

115
əsrin ərəb filoloqu Lyuis Şeyxo Əlyəsür (1859-1927)
əsərlərini
əldə edib oxumuş, bu iki böyük alimin əruz haqqında
qiymətli fikirləri ilə tanış olmuşdur. Məqalədə O, bu iki
alimin əsərlərindən belə iqtibas gətirir. “Bir gün əruz elminin
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banisi Xəlil ibn Əhməd misgər bazarından keçirmiş,
O, misgərlərin daşa vurduqları çəkic zərbələrinin ritmik
avazından təsirlənmiş və bu onun gələcəkdə yaradacağı
əruz vəzni üçün xüsusi ahəng formaları düşünməyin
başlanğıcı olmuşdur”. Biz bu məqalə üzərində işlərkən bu
barədə bir neçə oxşar və fərqli fikirlərlə tanış olduq. Bütün
bunları birləşdirən ümumi cəhət vardır ki, bu da bütün
fikirlərin əmək prosesi ilə bağlı olmasıdır.
Həmçinin öyrəndik ki, əruz vəzninin tarixi islamiyyətlə
bağlı olmayıb ondan çox-çox əvvələ təsadüf edir.
Əli Fəhmi göstərir ki, ərəb qəbilələri döyüşdən qabaq iki
düşmən qəbilənin pəhləvanlarını bir-birilərinə bədahətən
oxuduqları və rəcəz adlanan şerlər məhz əruz vəznində
idi. Bədəvi ərəblərin səhrada yaratdıqları səyyar şifahi
xalq nümunələri qəhrəmanlıqdan, qəbilə başçılarının
şücaətindən,

qəbilənin

maraqlarını

qorumalarından,

səxavətindən bəhs edən şerlə yazılmış hekayələr də əruz
vəznində idi. Məqalədə əruz vəzni haqqında özündən qabaq
söylənilmiş bütün fikirləri təhlil edən Əli Fəhmi göstərir
ki, “hələ cahiliyyət dövründən qabaq ceyran dərisi və ya
misir qumaşı üzərində yazılar yazan, ərəb poeziyasının
atası sayılan İmrəül- Qeys (500-540) əruz vəzninin təvil
bəhrində şerlər yazması onu göstərir ki, əruz sırf ərəblərə
Yeqzar Cəfərli

Ədəbi proses və klassik irs...

205

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

aid olub onların milli sərvətidir. İslamın zəfər yürüşündən
sonra əruz ərəblərin fəth etdiyi bir sıra ölkələrin, o cümlədən
İran ədəbiyyatında hakim vəznə çevrildi. İranlılar isə
əruzu daha da təkmilləşdirdilər.Bu məqalənin maraqlı
cəhətlərindən biri odur ki, Əli Fəhmi əruzun Azərbaycan
dilinə uyuşması haqqında məlumat verir. Məlumdur ki, əruzun
hakim vəzn kimi ədəbiyyatlarında qərarlaşdığı bütün
xalqlar onu müəyyən dəyişikliyə uğratdılar. Azərbaycan
ədəbiyyatında əruz vəznində şerlər yazılması islamın
yayıldığı ilk illərə aiddir. Tarixdən məlumdur ki, Albaniyanın
Ərəb xilafəti tərəfindən işğalından sonra bir çox
Azərbaycan şairləri İslamın ilk paytaxtı Mədinəyə köçmüş
və Ərəb dilli poeziyanın ən gözəl nümunələrini yaratmışlar.
Onlar hətta ərəblərin islamiyyətdən qabaqkı cahiliyyət
dövrünün mədəniyyətinə dodaq büzmüş, ”Siz qızlarınızı
diri-diri torpağa gömdüyünüz zaman biz öz qızlarımızı
əzizləyirdik”- deyirdilər. Tezliklə bütün İslam dünyasında
böyük şöhrət tapan həmin şairlərə islamda ən böyük rütbə
sayılan “Mövla” ləqəbi verilmişdi. Cəm halında isə onlar
“Məvali şairlər” adlanırdı və bütün Ərəb imperiyasında,
bütün islam dünyasında məşhur idilər. Ölkəmizin ərəblər
tərəfindən işğalından sonra Azərbaycan dili sıxışdırılaraq
aradan çıxarıldı, ərəb dili dövlət dili səviyyəsinə qalxdı.
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Bu, əlbəttə bir neçə amillə bağlı idi. Hər şeydən əvvəl bu
onunla bağlı idi ki, ərəblər bir xalqa özünü unutdurmaq
üçün ilk növbədə onun dilini əlindən almağın vacibliyini
çox gözəl başa düşürdülər. Digər tərəfdən də bütün
kargüzarlıq işlərinin ərəb dilində aparılması, heç bir
informasiya vasitəsinin olmadığı bir zamanda alim və şairlərin
öz əsərlərini tanıtmaq üçün onların məhz ərəb dilində
yazmaq məcburiyyəti, ən vacibi isə Qurani-Kərimin
ərəbcə nazil olması və onun o dövrdə Azərbaycan dilinə
tərcümə olunmaması idi. Tarixdən məlum olduğu kimi
Qurani-Kərim Türk dilinə ilk olaraq Ağqoyunlu hökmdarı
Uzun Həsənin tapşırığı ilə tərcümə olunmuş və bu xidmətinə
görə ona “Quran” ləqəbi verilmişdi. Məhz bu səbəblərdən
idi ki, Azərbaycan şairləri öz əsərlərini ərəbcə yazmağa
məcbur olmuş və əruz vəznindən bəhrələnmişlər.
Ədəbiyyatımızın Nəsimi, Xətai, Füzuli kimi klassik şairlər
əruzu Azərbaycan şerinin xüsusiyyətlərinə tabe etməyə
təşəbbüs göstərmişlər və buna nail olaraq şeirimizi ərəb və
fars əruzundan ayırmışlar.
Əruzu ilk dəfə bir vəzn kimi sistemləşdirən, vəzn halına
salan VIII əsrin görkəmli musiqişünas alimi Bəsrəli
əbu

Əbdürrəhman

Xəlil

olmuşdur.

Böyük

musiqi

nəzəriyyəçisi olan bu alim hətta imam rütbəsi ilə də tanınır.
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Əruzun 15 bəhrinin tərtib edilməsi, onların adlandırılması
məhz bu alimin adı ilə bağlıdır. Bu bəhrlərin adları yaxşı
bəlli olduğundan biz bunlar haqqında məlumat vermirik.
16-cı Mütədarik bəhri isə IX əsrin əvvələridə yaşayan
Əbülhəsən Əxfəş adlı bir ərəb alimi tərəfindən yaradılmışdır.
Sonralar bu bəhri farslar fars şerinin ahənginə uyğunlaşdırıb
ondan daha üç bəhr Qərib, Cədid və Məşakil
bəhrlərini yaratdılar. Sonrakı dövrdə əruzun bu 19 bəhri
daha da təkmilləşmiş və bunların 200 növü yaranmışdır.
Əli Fəhmi “Əruz vəzninin bəhrləri” adlı məqaləsində əruzun
bu 200 növü haqqında bir-bir məlumat verir.
Əruz vəzni ilə bağlı yazdığı iki məqaləsində Əli Fəhmi
Nəsirəddin Tusinin “Meyarül əşar”, Şəmsəddin Qeys
ər-Razinin “Kitabül-Mövcəm fi-meayiri-əşərül-əcəm”, Rəşid
Salman Sarecinin “Risaleyi-əruz”, Əlişir Nəvainin “Mizanüləruzan”, Vahid Təbrizinin “Əruzi-vahidi”, yaxud
“Risaleyi-cəmi Müxtəsər”, Əbdünnafenin “ Məxzəni-əsrarişşüəra”, Qiyasəddinin “Meracül-əruz” əsərlərini mütaliə
və təhlil etmişdir. Adlarını çəkdiyimiz alimlərin əksəriyətinin
əsərləri alimin kitabxanasında vardır.
Əruz vəzninin sovetlər dövründə tədqiqi ilə maraqlanan
Əli Fəhmi bu vəznin ilk dəfə 1955-ci ildə filologiya
elmləri namizədi Fazil Seyidov tərəfindən işləndiyini, Əkrəm
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Cəfər tərəfindən geniş tədqiqat işi aparıldırıldığını
göstərir.
Qeyd etdik ki, əruzun ilk nümunələrinin Azərbaycan
şerində islamın ölkəmizdə yayıldığı ilk dövrlərə təsadüf
olunsa da, o yalnız X əsrdən sonra şerimizdə hakim mövqe
tutmuşdur. Məlum olduğu kimi Azərbaycan dili əsasən
heca vəzni üzərində kökləndiyindən əruz vəzni dilimizə
yaddır. Zənnimcə bu vəznin gözəl nümunələrini yaratmaqçün
ərəb və fars dillərini mükəmməl bilmək lazımdır.
Müasir dövrdə qəzəl yazan şairlərin isə heç olmasa klassik
Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözlərini
bilməsi vacibdir. Əruzun Azərbaycan dilindəki çətinliyini
Əli Fəhmi ilk əvvəl dilimizdə uzun və qısa saitin olmaması
ilə izah edir. O yazır: “Misralardakı hecaların sayı
ölçünü dürüst müəyyən edə bilməz. Çünki, mümkündür
ki, bir misrada 2-3 sait olsun, O birisində heç olmasın.
Vəzni pozmamaq üçün əvvəlki misradakı uzun saitlərin
yerini sonrakı misralarda qısa saitlərlə doldurmaq lazım
gəlir. Bu halda isə misralardakı hecaların sayı bərabər yox,
müxtəlif olur. Məsələn:
Pendir ağzında bir qara qarğa,
Uçaraq qondu bir uca budağa.
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Göründüyü kimi birinci misrada 10, ikinci misrad isə
11 heca var. Yuxarıdakı misrada naqis olan hecanın yerini
doldurmaq üçün “qara” sözünü uzatmaq, “qaraa” şəklində
tələffüz etmək lazımdır. Bu halda şerin ahəngi pozulmur.
Alim bu məqaləsində onu da qeyd edir ki, Azərbaycan
ədəbiyyatında əruzun bütün bəhrlərindən deyil,
cəmi 10 bəhrindən istifadə olunur. Bunlar 1.Həcəz 10 növü
ilə, 2.Rəməl bəhri 10 növüylə, 3.Rəcəz bəhri 4 növü ilə,
4.Mütaqarib bəhri 4 növü ilə, 5.Müzare 3 növü ilə,
6.Münsərif 3 növü ilə, 7.Müctəss bəhri 2 növü ilə,
8.Mütadariq 2 növü ilə, 9.Kamil 2 növü ilə, 10.Səri 1 növü
ilə əruzun ədəbiyyatımızda işlənən yuxarıdakı bəhrlərini
ayrı-ayrılıqda təhlil edən Əli Fəhmi hansı bəhrin qəzəl və
qəsidə üçün, hansı bəhrin isə rübai üçün uyğun gəldiyini
göstərir. Həcəz bəhrinin 3 bölümlü növlərindən qəzəl janrında
istifadə olunmuşdur. Bu növlər ən oynaq vəzndə olduğundan
şerin məsnəvi janrı üçün daha əlverişlidir. Nizami,
Füzuli, “Leyli və məcnun”ları və onlara nəzirə yazılan
“Leyli və məcnun” poemalarının hamısı həzəcin
Məfülü, məfailün, fəilun növündə yazılmışdır.
Məqalənin təqdirə layiq cəhətlərindən biri də budur
ki, burada alim şərq aləmində məşhur olan şairlərin hansı
bəhrdə yazılması haqqında məlumat verir. Bu da əruz
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haqqında tədqiqat aparan gənc alimlər üçün olduqca qiymətli
ola bilər.
Şerin gözəl nümunələrini yaradan görkəmli Azərbaycan
şairlərindən Q.B.Zakir, Füzuli, S.Ə.Şirvani,
M.Ə.Sabir, A.Səhhət klassik şeri o qədər yaxşı inkişaf
etdirmişlər ki, hətta əruz vəzninin heç bir bəhrinə sığışmayan
müstəqil bəhrlər yaratmışlar.
Əli Fəhmi təəssüflənirdi ki, 700 ildən bəri Azərbaycan
şer xəzinəsinin ən parlaq əsərləri yaradılan əruz
vəzni sovet dövründə öz inkişafını dayandırmış, tək-tək
şairlərin qəzəl janrında istifadə etmişlər.
S.Ə. ġirvani Əli Fəhmi yaradıcılığında
Daha əvvəllər qeyd etdiyimiz kimi Əli Fəhmi Azərbaycan
klassik ədəbiyyatında yaradıcıkığı ən çox mürəkkəb
olan şairləri tədqiq etmişdir Alimin arxivində
S.Ə.Şirvani haqqında irili-xırdalı 12 məqalənin müəllifidir.
Həmin

məqalələrin

9-nun

mətni

əlimizdədir.

Bunlar

aşağıdakılardır:
1. S.Ə.Şirvani musiqi haqqında.
2. S.Ə.Şirvani incəsənət haqqında.
3. S.Ə.Şirvani ədəbiyyat haqqında.
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4. S.Ə.Şirvaninin lirikası.
5. S.Ə.Şirvaninin sənətə və şer mədəniyyətinə baxışı.
6. S.Ə.Şirvaninin ədəbi irsinin öyrənilməsi tarixindən.
7. S.Ə.Şirvaninin estetik görüşləri.
8. S.Ə.Şirvani əsərlərinin nəşri tarixindən.
9. S.Ə.Şirvaninin lirikasında sənətkarlıq məsələləri.
Bu məqalələr böyük ədəbiyyatşünas alimin Seyid
Əzim haqqında gərgin axtarışlarının nəticəsidir. Adlarını
çəkdiyimiz bu məqalələrdən başqa Əli Fəhminin yarımçıq
qalmış daha iki əsərini əlavə edə bilərik ki, bunlardan birincisi
“S.Ə.Şirvaninin həyat və yaradıcılığı” mövzusu ona
aspiranturada oxuyarkan namizədlik disertasiyası kimi
verilmişdi. Lakin Əli Fəhmi bu disertasiyadan 3 fəsil yəni,
4 çap vərəqi işləsə də sonralar məlum səbəblərdən onu
yarımçıq saxlamağa məcbur olmuşdur. İkinci namizədlik işi
olan “S.Ə.Şirvaninin sənətkarlığı“ mövzusunu O, Akademik
Feyzulla Qasımzadənin elmi rəhbərliyi ilə demək olar
ki, başa çatdırmışdı. Lakin Seyid Əzimin fars divanı üzərində
işini tamamlamaq üçün ADU-nun rəhbərliyindən
əlavə olaraq 6 ay vaxt istəmiş bu vaxt ona verilmədiyindən
onun bu işi də yarımçıq qalmışdır. Biz bu yazını hazırlarkan
bu məqalələri ayrı-ayrılıqda bir neçə dəfə oxusaq
da onların ətraflı təhlilinə nail ola bilmədik. Ona görə də
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bu əsərlər haqqında oxuculara kiçik bir məlumat verməklə
kifayətləndik.
S.Ə.ġirvaninin estetik görüĢləri
Əli Fəhminin bu məqaləsi ADU-nun Elmi əsərlər seriyasında
çap olunmuşdur. Məqalə elmi aktuallığı ilə seçilir,
çünki S.Əzimin yaradıcılığının ən az işlənmiş sahələrindəndir.
Məqalədə diqqəti cəlb edən ən vacib amil odur
ki, şairin ən çox Fars divanından olan qəzəllər tədqiq
olunmuşdur. Daha əvvəllər qeyd etdiyimiz kimi Seyid
Əzim mütəfəkkir şair olmaqla klassik, eləcə də dövrünün
bütün poeziya nümunələrini məmimsəmiş, səyahətdə olmuş,
XIV əsr Şərq poetikası ustası alimi Türküstanlı Sədəddin
Təftazinin (1322-1388), Ərəb ədəbiyyatı nəzəriyyəçisi
Dəməşqinin (1267-1338) əsərlərini dərindən öyrənmiş
bir alim, şair idi. Əli Fəhminin zəngin kitabxanasında adlarını
çəkdiyim alimlərin fars və ya ərəb dillərində təzkirələri
vardır. Deməli Əli Fəhmi bu mütəfəkkir alimlərlə Seyid
Əzimin əsərlərindən deyil, bu alimlərin öz əsərlərini
mütaliə etmiş, öyrənmişdir. Bu ərəb və fars dilli əsərlər
haqqında Əli Fəhminin özünün maraqlı yazıları vardır.
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Lakin həmin yazılar ərəb əlifbası ilə yazıldığından bu
yazıların üzərində işləmək vacibdir.
S.Ə.ġirvani musiqi haqqında
Həmişə dahi bir insanı itirdikdə onun haqqında deyirik.
”Ondan bir də olmayacaq”. Bu fikrə əks olan digər bir
fikir də mövcuddur. Bəzən də deyirik ki, itirdiyimiz adamın
yerini kimsə dolduracaq. Bu fikirlərin hər ikisi özüözlüyündə
doğrudur. Əlbəttə biz itirdiyimiz görkəmli şəxsiyyətlər
üçün “onlardan bir də olmaz”-deməklə onlara öz
məhəbbətimizi izhar edirik. Zənnimcə ikinci fikir daha
doğrudur.
Böyük Füzulidən sonra ədəbiyyatımızda qəzəl janrında
uzun müddətli bir boşluq yarandı. XIX əsrdə Azərbaycan
şer məkanına S.Ə.Şirvaninin gəlişi ilə qəzəl janrı
öz inkişafının yeni mərhələsinə daxil oldu.
Bildiyimiz kimi S.Ə.Şirvani incəsənətin bütün növlərini
dərindən mənimsəmiş, xüsusən də “Hər pərdəsində
yüz əsrar olan” növünə, musiqiyə daha çox rəğbət bəsləmişdir.
O, tez-tez şer və dini məclislərdə olar, burada mühazirələr
oxuyardı. Hazırda Bakı kəndlərində qəzəlləri ifa olunan üç
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böyük şairin-Füzulinin, Ə.Vahidin və onlarla yanaşı S.Əzim
musiqi duyumlu, musiqiyə daha yaxşı uyuşan
yüzlərlə qəzəlin müəllifidir. Bu qəzəllərin televiziya
kanallarında, el şənliklərində oxunması, ifa olunması kifayət
etmir, bunların daha geniş təbliğ olunması lazımdır.
2009-cu ildə Bakıda keçirilən muğam festivalı göstərdi ki,
muğamımız, eləcə də xalq musiqimiz dünya musiqisinin
zirvəsi hesab oluna bilər. Musiqiyə, muğama aid əsərlər
yazılmalı, kütləvi tirajla nəşr olunmalıdır. Bu baxımdan
Əli Fəhminin hələ çap olunmamış “S.Ə.Şirvani musiqi
haqqında” məqaləsi olduqca təqdirə layiqdir. S. Ə. Şirvaninin
görkəmli sənətkar, müqtədir şair kimi yetişməsi əlbəttə
ilk növbədə Allahın ona bəxş etdiyi fitri istedadla
bağlı olsa da, əlbəttə burada şairin yaşayıb-yaratdığı Şirvan
ədəbi mühiti də həlledici rol oynayır. O, bu zəngin
ədəbi mühitdən layiqincə bəhrələnmişdi. Şirvanda hələ intibah
mədəniyyətindən başlamış mədəni dirçəliş demək
olar ki, S.Əzimin yaşayıb-yaratdığı dövrə qədər və hətta
ondan sonra da davam etmişdir. Burada XII əsrdə Əbdülkərim
kimi münəccim, Fələki Şirvani İzzəddin kimi istedadlı
şairlər, “Töhvətül-İraqeyn” kimi dünya şöhrətli bir
əsərin müəllifi, ümumxalq məhəbbəti qazanmış Əfzələddin
Xaqani kimi şairlər yetişdirmişdi. Əbülüla Gəncəvi də
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ömrünün böyük hissəsini Şirvanda yaşayıb-yaratmışdı.
Şirvan şairlər yurdu olmaqla yanaşı, həm də musiqinin
beşiyi sayılır. Burada Məhəmməd ibn Əbubəkr tərəfindən
yazılmış, musiqiyə həsr olunmuş “Risaleyi-ixvanus-səfa”
əsəri təkcə Şirvanda deyil, bütün Şərqdə böyük şöhrət
qazanmışdı. Bu dövrdə yetişən şairlər arasında Seyid
Zülfüqar Şirvani, İmadəddin Nəsimi kimi şairlər, Şəmsəddin
Şirvani kimi görkəmli alimlər yetişmişdi. Böyük Nizamişünas
alim professor Rüstəm Əliyev haqqında deyirlər
ki, O, Nizaminin yaradıcılığına o qədər dərindən bələd idi
ki, hətta Bakıdan Nizaminin məqbərəsinə qədər neçə addım
olduğunu da bilirdi. S.Ə.Şirvanini ətraflı tədqiq edən
Əli Fəhmi dəfələrlə Şirvanda olmuş, Seyid Əzimi yetişdirən
Şirvanın təbiəti ilə belə tanış olmuşdu. Alimin qənaətinə
görə, S.Ə.Şirvaninin böyük şair kimi yetişməsində Şirvan
ədəbi mühiti ilə yanaşı, əsrarəngiz Şirvan təbiətinin
də rolu böyük olmuşdu. Seyid Əzimi Füzuli ədəbi məktəbinin
davamçısı hesab edirlər. O isə Füzulini təkcə onun
öz əsərlərindən deyil, XVII-XVIII əsrlərdə Şirvanda yaşayıbyaratmış və Füzuli ədəbi məktəbini və ənənələrini
davamşısı olan Nişat Şirvani, Ağa Məsih Şirvaninin
əsərlərindən də bəhrələnmişdi. Əli Fəhmi S.Ə.Şirvaninin
sənətkar şair olmasını ilk növbədə onun zəngin irsə malik
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bir mühitdə yetişməsi ilə bağlayırdı.
Ədəbi hadisələrlə zəngin olan XIX əsr həm də bir neçə
ədəbi bədii şairlər məclisi ilə də yadda qalmışdır. Bu
ədəbi

məclislər

özündə

çoxlu

şairləri,

musiqiçiləri

birləşdirmək baxımından ən böyüyü və zəngini Şamaxıda
yerləşən “Beytüs-səfa” ədəbi məclisi idi. S.Ə.Şirvani də bu
ədəbi məclisin ən fəal üzvlərindən biri idi. Bu ədəbi məclisin
diqqətəlayiq cəhətlərindən biri də bunda idi ki, burada
təkcə şairlər deyil, həm də Seyid Əzim dövrünün görkəmli
musiqi nəzəriyyəçiləri toplaşmışdı. Bu məclislərdə
tək-tək musiqi alətlərinə tar, kamança, dəf, ney, rübab, cəng,
ud, tənbur, bərbət, qanun, tütək, balaban, saz və digər
musiqi alətlərinə də münasibət bildirilir, onların hər birinin
yaranma tarixi, insanlara zövq verməsindən bəhs olunurdu.
Bütün bunlar Seyid Əzim yaradıcılığında çox gözəl
əks olunmuşdur. Bir muğamın yaxşı səslənməsi, insana
zövq verməsi üçün qəzəlin müsiqi ilə uyuşmasının vacibliyini
artıq qeyd etmişdik. Tez-tez belə bir hadisənin şahidi
oluruq. Öz qəzəlini hər hansı bir xanəndənin ifasında
bəyənən qəzəlxan məxsusi olaraq həmin xanəndə üçün
qəzəllər yazır. Və yaxud əksinə də olur. Bir qəzəxanın
qəzəlləri xanəndənin zövqünə yatanda O, həmin qəzəlxana
qəzəl sifariş edir. Burada Əli Fəhmi belə bir nəticəyə gəlir
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ki, qəzəl musiqi ilə uyuşmaqla yanaşı, qəzəlxanla xanəndənin
qarşılıqlı zövqünə də uyğun gəlməlidir. Bu keyfiyyətlərin
S.Əzimdə olmasını Əli Fəhmi onun Füzuli irsindən
bəhrələnməyi ilə əlaqələndirir. S.Ə.Şirvanin yaradıcılığında
bu baxımdan çoxlu oxşarlıqlar vardır. Füzuli kimi S.Əzim də
xanəndələrin ən çox müraciət etdiyi şairlərdəndir.
Şairin musiqi duyumunu yüksək qiymətləndirən
Əli Fəhmi yazırdı: ”Ümumiyyətlə, muğamın və xalq
musiqisinin alovlu tərənnümçüsü olan Seyid Əzim musiqini,
meyi, məzəni, şirin ixtilatları həyatın əvəzsiz nemətləri
saymış, dünyəvi hiss və bilikləri real həyat hadisələrini
maddi və mənəvi nemətləri geniş tərənnüm etmiş həyatın
məqsədi bilmişdir.
Can verəndə oxuyun nəğməni Quran əvəzi,
Qəbrim üstündə verin ruhuma meydən xeyrat.
- deyən Seyid Əzim musiqinin nəğmənin, meyin,
məzənin şirin və ürəkaçan söhbətlərini insan duyğularının,
bir sözlə, canlı və yaradıcı insanın dünya nemətlərinin
böyük tərənnümçüsü idi.”
Seyid Əzimin yaradıcılığı ilə məşğul olunca adamda
belə bir qənaət yaranır ki, O bir şair olmaqla yanaşı, həm
Yeqzar Cəfərli

Ədəbi proses və klassik irs...

218

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

də bir musiqi nəzəriyyəçisi olub. Burada Əli Fəhmi onun
hər hansı bir musiqi alətindən istifadə edib etməməsindən
bəhs etmir. Lakin böyük alim şairin musiqiyə həddindən
artıq aludə olmasını, tez-tez musiqi məclislərində iştirak
etməsini, ayrı-ayrı musiqiçilərlə dostluq etməsini əsas
götürərək onu həqiqətən də bir musiqi nəzəriyyəçisi kimi
bizə təqdim edir. Şair Şamaxıda Mahmud ağanın yaratdığı
musiqi məclisinin yaraşığı idi. Əli Fəhmi qeyd edirdi ki,
“Seyid Əzim musiqi və müğənnilərdən nə qədər xoşlanırdısa
onlar da bir oqədər şairin duzlu məzəli söhbətlərindən,
şirin və hikmətli qəzəllərindən incə və çox zaman şerlə
ifadə etdiyi lətifələrindən ilham və zövq alırdılar”. Olduqca
maraqlı faktlarla zəngin olan bu əsərdə Əli Fəhmi
təkcə Seyid Əzimin yüksək musiqi duyumundan, şairin
musiqi

haqqında

qiymətli

fikirlərindən

söz

açmaqla

kifayətlənmir, eyni zamanda XIX əsrdə Şirvanın musiqi həyatı
haqqında qiymətli məlumatlar verir. Burada biz Mahmud
ağanın musiqi məclisinin daimi üzvləri ilə, Şairin şəxsən
dostluq etdiyi insanlarla da tanış oluruq. Hacı Hüsü, Məşədi
İsi, Topal Mehdi, Dabbağ oğlu Mirzə Məhəmmədhəsən
kimi dövrünün məşhur musiqiçilərin adları çəkilir.
Burada biz Dabbaq oğlu Mirzə Məhəmmədhəsənin
ömrünün sonunda qələmə aldığı və Bakıda 1916-cı ildə
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Tulu mətbəsində olduqca məhdud miqdarda nəşr etdiyi
kitabçasının müqəddiməsində oxuyuruq: “Bir gün bahar
fəslində məşhur şair S.Ə.Şirvani təbiətin tamaşası qəsdi ilə
Şamaxı bağlarını seyr edərkən bir bağın kənarında bir nəfərin
gözəl avazla oxuduğunu eşidir və bir az diqqətlə qulaq
asdıqdan sonra Mirzə Məhəmmədhəsənin olduğunu
anlayınca fövrən bu şeri deyir”:
Əqlimi əlimdən nə küllü yasəmən aldı,
Nə sünbulü-reyhan nə baği çəmən aldı.
Davud məgər zində imiş dəhrdə Seyyid,
Arami dilim səvti Məhəmmədhəsən aldı.
Seyid Əzimin rəğbəti təkcə Mirzəməhəmmədhəsənlə
bitmir. Qəzəllərinin birində Topal Mehdi və ya Mehdiqulu
adı ilə məşhur olan Mehdini də vəsf etmişdi.
Seyyida, Mehdiyə ylvar ki bu dürr danələri,
Eləsin məclisi şəhvari Kərimbəydə nisar.
Seyid Əzimin muğama və xalq musiqisinə rəğbəti o
dərəcədə böyük idi ki, O, təkcə Şirvandakı, Azərbaycandakı
xanəndələri deyil, Cənubi Azərbaycanda Tiflisdə yaşayan
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xanəndələri də tanıyır, onlarla əlaqə saxlayırdı. Bu
haqqda faktları ciddi araşdıran Əli Fəhmi Seyid Əzimin
Cənubi Azərbaycanın XIX əsrin məşhur aşıq və xanəndəsi
olmuş Mirzə Səttar Ərdəbilli haqqında məlumat verir. Bu
məlumatdan aydın olur ki böyük alim, professor
M.Rəfilinin Gürcüstan alimlərindən İ.K.Yenikolonovun
apardığı tədqiqatlarla və Tiflisdə nəşr olunan ”Kafkaz”
qəzetinin materialları ilə ətraflı tanış olmuşdur. Burada
“Kuzneçik muzikant” poemasının müəllifi kimi tanınan
rus şairi F.R.Polonski “Russkaya starina” jurnalının 6-cı
nömrəsində verdiyi məqalə bu baxımdan qiymətlidir.
Müəllif yazırdı: ”Səttarı nəinki Azərbaycan, hətta erməni
və gürcülərin toylarında da dinləmək olurdu”. Məqalə ilə
tanış olan Əli Fəhmi qeyd edir ki,” Polonski Mirzə Səttarı
şəxsən dinləmiş onun yanıqlı səsindən vəcdə gəlmiş hətta
ona şer belə həsr etmişdir”.
Əli Fəhminin bütün əsərləri ilk növbədə zəngin məlumatları
ilə seçilir. Məlum olur ki, O, hər hansı bir şair
haqqında yazmamışdan qabaq onun əsərlərini dərindən
öyrənməklə kifayətlənmir, fəaliyyət göstərdiyi mühiti,
hətta şairin doğulduğu təbii şəraiti belə dərindən öyrənirdi.
Bu isə alimin öz işinə böyük məsuliyyəti ilə bağlıdır. O,
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Mirzə Səttar haqqıda demək olar ki, bütün məlumatları
toplamış, onun Seyid Əzimin hansı qəzəlini daha çox
oxumasını bilirdi. Qocaman tarzən Mansur Mansurovun
xatirələrinə istinad edən Əli Fəhmi qeyd edir ki,” Mirzə Səttar
Seyid Əzimin qəzəllərini ən çox Rast və Humayun
üstündə daha gözəl ifa edərdi. Ən çox xoşladığı qəzəl isə
aşağıdakı misralarla bitən qəzəli idi.
Olma yarın Seyyida cövrü cəfasından məlul,
Aşiqə cövrü cəfası dilbərin ehsanıdır.
Məqalədə həmçinin Seyid Əzimin görkəmli sənətkar
Humayunla və Sadıqcanla dostluq münasibətlərindən və
Mirzə Möhsün Nəvvabın ”Qarabağnamə” əsərindəki şairlə
bu iki sənətkar arasndakı dostluq əlaqələri haqqında
oxuculara qiymətli məlumatlar verir.
Seyid Əzimin Mahmud ağaya həsr etdiyi “Olsun” rədifli
bir mədhiyyəsi vardır. Bu mənzum məktubun 6 beytlik
bir parşasında demək olar ki, bütün muğamların musiqi
alətlərinin hətta oxuyan quşların belə adları çəkilir:
Səhər səvti humayun ilə bülbül başlasın nəğmə,
Həzəran şur ilə məmluğ bu firurihəsar olsun.
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“S.Ə.Şirvani və musiqi” məqaləsi əksər ədəbiyyatçılar
musiqiçilər

üçün

hələ

də

qaranlıq

qalan

məqamları

aydınlaşdırır.
Bəlkə bu gün çox az adam bilir ki, dahi Azərbaycan
şairi H.Cavidin atası, şair, xanəndə və mərsiyəxan
kimi tanınan Hacı Molla Abdulla Şaxtaxtılının Seyid
Əzimlə gözəl dostluq münasibətləri olmuşdur. Şair Hacı
Molla Abdullaya həsr etdiyi ”Səndən” rədifli şerində
onun səsini çox bəyənmiş, avazını Davudun avazına
bənzətmişdir.
Əli Fəhmi bu məqaləsində musiqinin hətta heyvanlara
belə güclü təsir etdiyindən bəhs edir. Məhz buna görə
də məqalənin təkcə ədəbiyyatşünaslar üçün deyil, habelə
musiqiçilər üçün də əhəmiyyətli ola bilməsi qənaətindəyik.
S.Ə.ġirvani ədəbi irsinin öyrənilməsi tarixindən
Hər hansı bir cəmiyyətin ictimai əsasları özündən əvvəlki
cəmiyyətin ictimai əsasları üzərində qurulduğu kimi
mədniyyətin, yeni incəsənətin də əsasları özündən əvvəlki
mədəni əsasların üzərində qurulur. Bir şair, bir yazıçı da
özündən əvvəlki şair və yazışıların əsərlərinidərindən
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bəhrələnməsə yüksək poeziya və ədəbi nümunələr yarada
bilməz. Məsələn, Azərbaycan ədəbiyyatının böyük simaları
olan üç böyük simanı-Nəsimini, Füzulini, Şirvani yaradıcılını
dərindən bilməsəydi, Əli Fəhmi heç də böyük
bir alim ola bilməzdi. Füzuli kimi dünya şöhrətli nəhəng
bir şair öz şeirlərində Nizamini, Əbu Nuvası, Ə. Nəvaini
dönə-dönə xatırladır, onlardan bəhrələndiyini göstərir.
Ol bir neçə həmdəmi müvafiq
Yəni şuərayi-dövri sabiq.
Dövran onları məzəmmət etdi
Hər dövr birini mükərrəm etdi.
S.Ə.Şirvani də özündən əvvəlki klassik irsi dərindən
bilmiş, onlara, xüsusilə də Füzuliyə dəfələrlə istinad etmişdir.
Şairin ədəbi irsinin öyrənilməsi burada etiraf etmək
lazımdır ki, yalnız Azərbaycanda bolşevik hakimiyyəti
dövründə mümkün olmuşdur. Bolşevik rejimindən
qabaq Seyid Əzimin irsinin tədqiqindən danışan Əli
Fəhmi yazırdı ki, ”Sovet hakimiyyətindən qabaq o, oxucuları
liberal ruhani kimi təqdim olunur, onun zamanla səsləşən,
maarifçi və dövrünü qamçılayan satirik şeirləri əsla
nəzərə alınmırdı”.
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Seyid Əzimin yaradıcılığına bələd olanlar bilir ki, o
çox ziddiyətli bir şairdir. Maraqlı burasıdır ki, onu tənqid
edənlər də məhz şairin yaradıcılığının birinci dövrünə istinad
etmişlər. Yaradıcılığının ilk illərində o mərsiyələr, qəsidələr
və qəzəllər yazsa da, XIX əsr ədəbiyyatının ən qabaqcıl
və realist qolu olan realizmə qoşuldu. Haqqında
söhbət gedən məqalədə Əli Fəhmi, S.Ə.Şirvaninin əsərlərinin
nəşri tarixini elə dərindən tədqiq etmişdir ki, bu sahədə
özündən sonrakı tədqiqatçılar üçün demək olar ki, qaranlıq
heç bir məqam qoymamışdır.
S.Ə.Şirvani irsinin öyrənilməsi yolunda ilk böyük addım
Firudin bəy Köçərli tərəfindən atılmışdır. O özünün
“Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi materialları” və 1903-cü il də
Tiflisdə rus dilində nəşr etdirdiyi “Literatura Azerbaydjanski
tatar” adlı kitabçasında S.Ə.Şirvaninin əsərləri və həyatı
haqqında məlumat vermişdir. Əli Fəhmi “Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixi materialları” əsərində aşağıdakı
iqtibası gətirir.
“Hacı Seyid Əzim Şirvani nəinki yalnız Şirvan vilayətində,
bəlkə zamanı Azərbaycan türklərinin (Azərbaycanlıların)
Əzəm şüərasından biri olub onun nam və şöhrəti,
şəmü-rütbəsi hal-hazırda əbnayi vətənimizin mabeyində
kəmalincə istihar olmuyubsa da gələcəkdə olunmasına
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şübhə yoxdur”. Şair haqqında məlumat verən F.Köçərli
onun riyakar ruhaniləri ifşa etməsini, xalqı elm və maarifə
çağırışını yüksək qiymətləndirir. Bütün bunlara baxmayaraq
Əli Fəhmi Firudin bəy Köçərlinin Seyid Əzimi tədqiqini
qənaətbəxş saymamış, bu tədqiqata tənqidi yanaşmış,
F.Köçərlinin“ şairin yaradıcılndakı qabaqcıl və ya mürtəce
ideyaları şərh edərkən bunların ictimai köklərini görə
bilməməsini” xüsusi olaraq qeyd edirdi.
S.Ə.Şirvani irsinin öyrənilməsi yolunda ikinci addım
tarixçi-etnoqrafçı alim Rəşid bəy İsmaylov atmışdır. O,
1905-ci ildə nəşr etdirdiyi “Müxtəsər Qafqaz tarixi” əsərində
şairin tərcümeyi halı və yaradıcılığı haqqında məlumat
verir və bu yaradıcılığın xalqı qəflət yuxusundan oyatmaq
yolunda ən güclü vasitə olduğunu qeyd edir. Məqalədə
Seyid Əzim haqqında istər öz dövrünün, istərsə də sonrakı,
Sovet dövründə deyilmiş elə bir fikir yoxdur ki, həmin
fikir Əli Fəhmi tərəfindən müqayisəli təhlil edilərək
oxuculara çatdırılmasın.
Sovetləşmədən qabaq şairin uşaqlar və gənclər üçün
nəşr olunan “Dəbestan”, “Arı”, “Məktəb” və sair jurnallarda
uşaqların və gənclərin ruhuna uyğun şeirləri çap olunmuşdu.
“Dəbistan” jurnalında jurnalın təsisçisi və redaktoru
Əli İskəndər Cəfərzadə S.Ə.haqqında bir məqaləsində
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yazırdı: “Hacı Seyid Əzimi əsr və zəmanəsinin həmçinin
vətəninin ən məşhur ürəfa və şüəralarındandır. Müəllif
şairin:
Mövti cismani ilə sanma mənim ölməyimi
Seyyida ölmərəm aləmdə səsim var mənim
-beytini Derjavin və Puşkinin “Pamyatnik” adlı mənzumələri
ilə müqayisə edir. Əli Fəhmi “Məktəb” məcmuəsində
dərc olunan, “İdarədən” və “Hacı S.Ə.Şirvaninin
tərcümeyi halı” məqalələri haqqında da maraqlı məlumatlar
verir və məqalə müəllifindən belə bir iqtibas gətirir:
“Hacı S.Ə.Şirvani haqq sözünü deməkdən çəkinməzdi,
millətin qüsurunu daima söyləyib, dəfi üçün çarələr arardı.
Amma bunların əvəzində nələr çəkərdi”. Bu məqalələrin
və şeirlərin nəşrini Əli Fəhmi adı çəkilən əsərində
böyük hadisə kimi qeyd etsə də, şairin yaradıcılığını ətraflı
tədqiq olunmamasını, şairin bədii söz sənətinə gətirdiyi
yeniliklərin göstərilə bilmədiyini təəssüflə qeyd edir Əli
Fəhmi. Sovetləşmədən qabaq tərtib olunmuş dərsliklərdə
də

S.Ə.Şirvaninin

ayrı-ayrı

şeirlərinndən

nümunələr

vermişdir.
”Bəsirətül-Ətfal” adlı dərslikdə onun “İskəndər
Yeqzar Cəfərli

Ədəbi proses və klassik irs...

227

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

Zülqərneyedən rəvayət”, “Alim ilə müəlimin söhbəti”,
“Səlamət və mədamət” seirləri və bir sıra tərcümələri
haqqında məlumat verilmişdir. Görkəmli Azərbaycan ədibi
A.Şaiq da bu ənənəni davam etdirmiş “Gülzar” adlı
müntəxabatında Şirvaniyə daha çox yer ayırmışdı. Buraya
şairintərcümeyi halı “Nəzmən məktub (H.B.Zərdabiyə)”,
“Xan və dehqan”, “Səlamət və mədamət” kimi şeirləri
verilmişdir.
S.Ə.Şirvani irsinin ən yaxşı öyrənilməsi işinə XIX əsrin
40-60-cı illərində başlandı və sonrakı, XX əsrdə də davam
etdi. Burada Əli Fəhmi, H.Zeynallının, Ə.Müznibin,
H.Səmədzadə, F.Qasımzadə, Ə.Seyidov, K.Mirbağırovun
əməyindən

danışır.

Öz

növbəsində

Əli

Fəhmi

adını

çəkdiyimiz bu görkəmli alimlərin də S.Əzim haqqında
monoqrafiyalarını araşdırmış, onlara münasibət bəsləmiş, ən
çox da K.Mirbağırovun monoqrafiyasına tənqidi yanaşmışdır.
Azərbaycan ədəbiyyatı inqilaba qədərki və inqilabdan
sonrakı dövrlərə bölündüyündən biz sovet ədəbiyyatı
dövrünü tez-tez işlətməyə məcburuq. Əli Fəhmi
sovetləşmədən sonra S.Əzim haqqında yazılmış məqalə və
tədqiqatları üç yerə bölür:
1. Dərsliklər üçün yazılmış materiallar..
2.Qəzet məqalələri.
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3.Şairin kitablarına yazılmış müqəddimələr, jurnal
məqalələri və ədəbiyyat tarixində yazılmış oçerklər.
Sovet dövründə şairin həyat və fəaliyyəti haqqında
ilk dolğun məlumat 1928-ci ildə nəşr olunan “Ədəbiyyatdan
iş kitabı”dır. Lakin S.Ə.Şirvani yaradıcılığına dərindən
bələd olan Alim bu kitabı ətraflı tədqiq edəndən sonra
orada şair haqqında yazılanlarlı heç də qənaətbəxş hesab
etməmişdir. Əli Fəhmi yazırdı ki, “Bu kitabda Şirvaniyə
həsr olunan fəsildə şairin dövrü haqqında verilən məlumat
müəyyən dərəcəyə qədər doğru olsa da, qənaətbəxş deyil. Bu
kitabın müəllifləri S.Ə.Şirvani yaradıcılığını onun yaşadığı
dövrü ilə bağlaya bilmədikləri kimi, damğalamağa
çalışmışlar”. Lakin Böyük alim Şairin 1930-cu ildə
nəşr olunan seçilmiş əsərlərinə H.Zeynallının müqəddiməsini
olduqca

qənaətbəxş

hesab

edir.

”O,

S.Əzimin

yaradıcılığındakı ziddiyyətləri çox ustalıqla göstərmişdir.
Məsələn, şairin bir yandan çar idarə üsulunu tənqid etməsini,
digər tərəfdən də Şamaxını bərpa edən çar məmurlarını
tərifləməsi, bir yandan islamı və peyğəmbərləri qəbul edib
onları vəsf etməsi digər tərəfdən də dini və din xadimlərini
tənqid etməsi kimi ziddiyyətlər M.Zeynallı çox gözəl
təsvir etmişdir.” Əli Fəhmi də bu məqaləsində ədəbiyyatşünas
alimin bu zəhmətini yüksək qiymətləndirmişdir.
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Bununla yanaşı o “Zeynallının Seyid Əzimi sırf bir sinfin
nümayəndəsi kimi göstərməsini, şairin xalqla bağlı olan
demokratik cəhətlərini kölgədə buraxmasını” tənqid edir.
Ümumiyyətlə Əli Fəhmi yuxarıda adlarını çəkdiyimiz
ədəbiyyatşünas və tənqidçi alimlərin bir çatışmayan
cəhətini göstərir ki, onların bir çoxu formanı məzmundan,
bədiiliyi ideyadan ayırmağa çalışmışlar”. Şübhəsiz ki, bu
metoloji səhvdir”-deyir. “İnsan üçün beyin ilə qəlbin hansı
birinin daha əhəmiyyətli olduğunu müəyyənləşdirmək
mümkün olmadığı kimi sənət əsərində də ideya ilə formanın
arasındakı üstünlük fərqini söyləmək çətindir”.
S.Ə.Şirvaninin Azərbaycan oxucularına ilk dəfə olaraq
tam, nöqsansız şəkildə, şairin ədəbiyyat tarixində
mövqeyini F. Qasımzadə göstərmişdir.
Əli Fəhminin elmi rəhbəri olmuş hörmətli alim 1938-ci ildə
S.Əzimin yaradıcılığını araşdırmağa başlamışdır.
F.Qasımzadə 1960-62-ci illərdə ədəbiyyat dərsliyində
“Seyid Əzim Şirvani” adlı ayrıca bir fəsil vermişdi.
F.Qasımzadə Seyid Əzim haqqında araşdırmalarını sonralar
da davam etdirmiş, 1944-cü ildə nəşr etdirdiyi “Müxtəsər
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” adlı dərsliyində şair
haqqında daha əvvəl yazdıqlarını bir az da təkmilləşdirmiş
bu dəfə şairin aşiqanə və lirik qəzəllərini daha ətraflı
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tədqiq etmiş, Seyid Əzimi Füzuli ədəbi məktəbinin ən layiqli
davamçısı hesab etmişdir. Sonuncu dərsliyin böyük
əhəmiyyəti bunda idi ki, burada F.Qasımzadə şairin pedoqoji
fəalliyyəti də geniş əks etdirmişdir. 1950-ci ildə
F.Qasımzadə həmin dövrə qədər Seyid Əzimin çap olunmuş
divanlarını yeni nəsrlə Azərnəşr xətti ilə çap etdirmiş,
bundan başqa F.Qasımzadə 1956-cı ildə nəşr etdirdiyi
“XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” əsərində
S.Ə.Şirvaniyə ayrıca bir fəsil həsr etmişdi ki, bu da şairin
yaradıcılığını daha dərindən öyrənməyə imkan verir.
S.Ə.Şirvanidən bəhs edən məqalədə Əli Fəhmi müəlliflər
içərisində akademik M.Arifi də xüsusi olaraq qeyd
edir.
Əli Fəhmi bu əsərində öz müasirləri olan daha bir neçə
alimin

Seyid

Əzim

haqqında

oçerk

məqalə

və

monoqrafiyalarını tənqidi-surətdə gözdən keçirmiş, geniş şərh
etmişdir.
Lakin bizim məqsədimiz bütün bunları tədqiq etmək
yox, sadəcə onun haqqında məlumat vermək olduğundan
bu işi gələcək tədqiqatçıların öhdəsinə buraxırıq.
Əli Fəhmi S.Əzim haqqında yazdığı bu məqalənin son
yekunu olaraq bildirirdi ki, “Bir çox başqa klassiklərlə yanaşı
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S.Ə.Şirvani irsini öyrənmək sayəsində yuxarıda nəzərdən
keçirdiyimiz kimi müəyyən əhəmiyyəti olan işlər
görülmüşdür. Lakin həmin tədqiqi əsər və məqalələrdə
Şirvaninin sənətkarlıq məsələləri kimi mühüm bir cəhət öz
əksini tapmamışdır”. Lakin Əli Fəhmi Seyid Əzim haqqında
yazdığı bu məqaləsində özünün sonrakı monoqrafiya
və məqalələrində, indiyədək Seyid Əzim haqqında
yazılmış monoqrafiyalarda bu və ya digər müəlliflər
tərəfindən buraxılan səhvləri özünün dissertasiyasında ətraflı
ifadə edəcəyini bildirmişdi. Çox təəssüf ki, biz alimin
“S.Ə.Şirvaninin həyat və yaradıcılığı” mövzusunda yazdığı
namizədlik disertasiyasının mətnin əldə edə bilmədik.
Görünür bu dissertasiya da onun digər əsərləri kimi
alimin Kamo küçəsindəki mənzilində saxlanılmış, onun
ölümündən sonra itmişdir.
S.Ə.ġirvani irsinin nəĢri tarixindən
S.Ə.Şirvani irsini ətraflı tədqiq edən Əli Fəhmi şairin
əsərlərinin nəşri ilə də maraqlanmış və bu əsərlərin çap
olunma tarixlərini və hətta məkanlarını göstərmişdir. Alimin
tədqiqatlarından məlum olur ki, şairin əsərləri hələ öz
sağlığında müxtəlif mətbuat orqanlarında nəşr olunmuşdur.
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Lakin ilk olataq şairin əsərləri cəm halında 18911892-ci illərdə H.Z.Tağıyevin vəsaiti ilə nəşr olunmuşdur.
Bu nəşri əldə edib oxuyub ətraflı tədqiq edəndən sonra
nəşrin nöqsanlarını göstərən Əli Fəhmi göstərir ki, ”Bu
nəşrdə şairin yalnız zamanla səsləşməyən şerləri çap olunmuş
nəşrə maarifçilik ruhunda yazılmış şerlərin isə heç biri bu
nəşrə daxil edilməmişdir”. Təbrizdə nəşr olunmuş
bu divanda müxəmməs, müstəzad, bahariyə və klassik irsin
digər növləri daxil edilmişdir. Onu da qeyd edək ki,
10 min beytdən ibarət bu divan Mirzəhəbib Məşədi Sadiq
oğlu Şamaxılı tərəfindən nəşr olunmuşdu. Bu nəşr haqqında
Əli Fəhmi yazırdı: “Seyid Əzimin əsərlərinin bu nəşri
bir ədəbiyyat həvəskarının arzu və marağının nəticəsi olan
faydalı bir meyldən irəli getməmişdir. Şairin əsərlərinin
nəşri say etibarı ilə ikinci nəşri 1895-1896-cı illərdə şairin
oğlu

Cəfərin

müqəddiməsi

ilə

nəşr

olunan

mənzum

hekayələrdir”.
Seyid Əzimin əsərlərinin daha bir nəşri 1902-ci ildə
“Əvvəlinci şirkət” mətbəsində nəşr olunan “QəzəliyyatiSeyid Əzim Şirvani” əsəridir. Əli Fəhmi bu nəşri bir sıra
nöqsanları olmasına baxmayaraq ona qədərki nəşrlərin ən
mükəmməli hesab edirdi. Belə ki, iki cilddə nəşri nəzərdə
tutulan bu kitabın yalnız birinci cildi nəşr olunmuş, ikinci
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cildi isə naməlum səbəblərdən nəşr olunmamışdır.
Seyid Əzimin əsərlərinin həqiqi nəşri Azərbaycanda
bolşevik hakimiyyətinin qurulmasından sonrakı dövrdə
mümkün olmuşdur. 1917-ci il Oktyabr çevrilişindən sonra
onun

şerləri

xüsusilə də

zəmanəsindən

şikayət,

dini

mövhumatı ifşa edən şerləri zamanla səsləşdiyindən müxtəlif
ədəbiyyat müntəxabatlarına daxil edilmişdir. 1930-cu ildə
ilk dəfə olaraq şairin seçilmiş şerləri Azərnəşr tərəfindən
çap olundu. Tənqidçi H.Zeynallının və şair tədqiqatçı
Ə.Müznibin şair haqqında məqalələri də bu nəşrlərə daxil
edilmişdir. Əli Fəhmi Seyid Əzim irsinə dərindən bələd
olduğu üçün bu nəşrdə də müxtəlif nöqsanların olduğunu,
imla ifadə səhflərinə və ayrı ayrı şer parçalarının təhrif
olunduğunu göstərir.
1937-ci ildə Seyid Əzimin şerlərinin nəşri nisbətən
daha mükəmməl və şairin daha geniş tannınması yolunda
mühüm addım sayıla bilər. Burada şairin şerləri qəzəlləri,
rübailəri,

müxəmməsləri,

tərkibbəndləri

və

müxtəlif

mövzularla bağlı şerləri daxil edilmişdi. Bu məqaləsində Əli
Fəhmi bilavasitə özü məşğul olduğu ADU-da dərs dediyi
tekstologiya yəni, qəzəllərin elmi izahına münasibəti də
çox maraqlıdır. Belə ki O, bu sahədə H.Araslının və Feyzulla
Qasımzadənin gördüyü işləri təqdir etmişdir. Professor
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F.Qasımzadə Seyid Əzimin əsərlərinin elmi tənqidi
mətnini hazırlaması, şairin həyat və yaradıcılığını ədəbi irsini
öyrənmək

sahəsində

irəliyə

doğru

atılmış

ən

ciddi

addımlardan biri olmuşdur.
Seyid Əzimin İran, Türkiyə, Rus və bir sıra Azərbaycan
şairləri haqqında məlumat verən təzkirəsi- “Tarixi
Şirvannaməsi”

Tiflisdə

çıxan

“İzvestiya

Kafkazskoqo

obçestvo istoriya i arxeoloqii” məcmuəsində rus dilində nəşr
olunmuşdur.
S.Ə.Şirvaninin əsərləri “Əkinçi”, “Kəşkül”, “Ziya”
qəzetlərində müntəzəm çap olunmaqla yanaşı, aşağıdakı
nəşri də mövcuddur. Əli Fəhmi onun nəşr olunmuş əsərlərinin
siyahısını verir.
1. “Divan”. Təbriz. 1897
2. F.Köçərli “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi materialları”
II cild I hissə B. 1924
3. K.Mirbağırov “Seyid Əzim Şirvani” Uşaq və gənclər
ədəbiyyatı nəşriyyatı 1959.
4. “Qəzəllər”. Bakı Azərnəşr 1960.
5. Ə.H.Rəhimov “Seyid Əzim Şirvaninin farsca qəzəlləri
haqqında”. Azərbaycan SSR EA Xəbərləri, 1961 N XI
6. “Şerləri” Azərnəşr 1963.
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S.Ə.ġirvani ədəbiyyat haqqında
Görkəmli ədəbiyyatşünas alim Əli Fəhmi S.Ə. Şirvanini
təkcə bir şair kimi deyil, eyni zamanda bir ədəbiyyatçı
kimi, bir tənqidçi kimi də tədqiq etmişdir. Çünki S.Ə. Şirvani
Füzuli ədəbi məktəbinin davamçısı olmaqla özündən
əvvəlki klassik ədəbiyyat ilə yanaşı, rus və avropa ədəbiyyatı
ilə də ətraflı tanış olaraq özü də bir ədəbi məktəbin
yaradıcısıdır.

O,

rus

ədəbiyyatında

A.S.Puşkin,

şərq

ədəbiyyatında Nizami, Firdovsi, Fizuli, Sədi, Hafiz və digər
şairlər haqqında qiymətli fikirlər söyləmişdir. Şairin
böyük rus şairi Puşkin haqqında yazdığı təzkirə (Bu təzkirə
EA-nın əlyazmaları fondunda saxlanılır) Əli Fəhmi tərəfindən
araşdırılıb, tədqiq edilmişdir. Məlum olduğu kimi
A.S.Puşkin Rusiya tarixində qanlı çar kimi tanınan I
Nikolayın fitvası ilə öldürülmüşdü. Məqalədən aldığımız
məlumata görə Nikolayın yerinə keçən II Aleksandrın fərmanı
ilə onun qəbri təmizlənmişdir. Bu kiçik təzkirədə şair
Puşkini oxuculara ətraflı tanıda bilir:
Neçə nafe kitab etmişdi ol şirin suxən bərpa,
Məcalislər tapıb zinət o pakın nəsrü-nəzmindən.
Yeqzar Cəfərli
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Böyük alim S.Ə.Şirvaninin bir ədəbiyyatçı alim olmaq
etibarı ilə Füzulinin istər Azərbaycanca, istərsə farsca
yazdığı demək olar ki, bütün şerlərini öyrənib, onların
haqqında tədqiqat aparmışdır. Şairin məhz bu cəhəti Əli
Fəhmi tərəfindən sözün əsil mənasında alqışlanır. Aşağıda
şairin Füzulinin farsca yazdığı bir beytindən iqtibası Əli
Fəhminin təfsiri ilə təqdim edirik.
Şere-mən darəd təşəbbeh gər Fizuli ra çe ğəm,
Dər məzaqe-əhm-del manəndə şiro şəkkərəst.
(Əgər mənim şerim Füzulinin şerinə bənzəyirsə nə
qəmim vardır, əhli-hal yanında südlə şəkər kimidir və yaxud
Arifi Bağdadra Seyyid nəzire qoftei? To Kocavo u
koca şərmikon əz əşare xod).
(Ey seyyid Bağdad arifinə Füzuliyə nəzirə yazmısan?.
Sən hara, o hara? Öz şeirlərindən bir utan).
Lakin Seyid Əzimin dərindən bələd olduğu, yaradıcılığına
dönə-dönə müraciət etdiyi təkcə Nizami deyildir.
O, Nizamidən sonrakı özünə qədər bütün şair və
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alimlərin əsərlərinə vaqif olmuşdu. O, farsca yazdığı
divanında Xaqanini dəfələrlə xatırlayır, ona öz ehtiramını
bildirir.
Naibi Xaqaniyəm əndər diyare u bəli.
Zərreye Xurşidra başəd be xorşid entesab.
Şerin Əli Fəhmi tərəfindən edilən tərcüməsi belədir.
(Mən Xaqaninin yurdunda onun naibiyəm, çünki günəş
zərrəsinin nisbəti günəşə çatar).
Nizamini isə şair həm farsca həm də azərbaycanca divanında
bir neçə dəfə xatırladır.
Şairin Nizami haqqında xüsusilə də onun Gəncədəki
qəbrinin bərbad vəziyyətdə olması haqqnda yazdığı şerlər
çox məşhur olduğundan biz onların üstündən keçir və Əli
Fəhminin şairin fars divanından götürdüyü 2 beyt iqtibqsı
və onun sətri tərcüməsini veririk.
Soxən əz asiman ferud aməd,
Soxan əz aləme kəbud aməd.
Gər bode govheri vəraye soxən,
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Uferud aşədi becaye soxən.
(Söz göydən yüksək aləmdən enmişdir. Əgər orada
sözdən qiymətli bir gövhər cəvahir olsaydı, sözün əvəzinə
o enərdi).
Nizami, Xaqani, Füzuli kimi şairlərə Seyid Əzim
nə qədər ehtiram bəsləsə də, Fars şairlərindən olan Sədidən,
Hafizdən özünü üstün tutur. Fars dilində yazdığı və
Əli Fəhmi tərəfindən sətri tərcümə olunan şerlərindən birində
“Ey Seyyid təzmin yaratmaqda sən Sədi və Hafiz Şirazidən
yüksəksən”. Əli Fəhmi yazırdı: “S.Ə.Şirvani Şamaxı
mühitində yetişmiş Azərbaycan klassiklərinin xüsusilə
də İzəddin Şirvani, Xaqani, Zülfüqar Şirvani, Bədr Şirvani
və Bahar Şirvani kimi şairlərin adını iftixar hissi ilə
çəkir və öz müasiri Mirzə Nəsrullah Bahar Şirvanini özünə
ustad hesab edir”.
Mən özüm kimi zəmanə sərvəriyəm,
Əhli zövqün kəminə çakəriyəm.
Ustadım Bəhari vəhyi kəlam,
Ki onun nəzmidir mülki nizam.
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Əli Fəhmi Seyid Əzimin ayrı-ayrı şairlər haqqında
şerlərini tədqiq etməklə kifayətlənməyib şairin şer və şairlik
haqqında dediyi fikirləri haqqında da məlumat vermişdir.
İstər fars, istərsə də azərbaycan dilində yazdığı divanlarında
şeri və şairliyi gözəl, məzmunlu vəsf etmişdir. Əli
Fəhmi şairin şeirin gözəlliyi haqqında farsca bir təzkirəsini
iqtibas gətirir.
Nə gözəldir oxuyub əşarı,
Zövqi ürfanə xəbərdar olasan.
Hər guruhun görəsən şəri tərin,
Dəhrdə vaqifi əsrar olasan.
Və yaxud fars dilində yazdığı başqa bir şerində “Ey
Seyyid söz incilərindən başqa heç bir şeyi toplayıb saxlama.
çünki nə varsa puç olacaqdır”. Əli Fəhminin bu məqaləsində
həmçinin nitq və söz haqqında şerdə forma və
məzmunun vəhdəti, şer dilinin sadə və lakonik olması
haqqında məlumat almaq mümkündür.
S.Ə.Şirvaninin sözü vaxtnda demək bacarığını müəllif
çox yüksək qiymətləndirir. Şairi oxuculara sevdirən
xüsusiyyətlərdən biri budur. Əli Fəhmi yazırdı ki, ”Zəmanənin
eybəcərliklərini vaxtında ifşa etmək, öz müasirlərini
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zamanın tələblərinə uyğun şerlər yazmağa səsləyən şair
güldən, çiçəkdən, eşq, məhəbbətdən bəhs edən qəzəllərlə
zamanın eybəcərliklərini ifşa etmək mümkün deyildir”.
Demə əşar rəsmi şeri unut,
İndi sən bir təriqi digər tut.
Burada şair incə ruhlu qəzəldən daha çox satirik şerlər
yazmağa üstünlük verir. Əli Fəhmi qeyd edir ki, “Seyid
Əzimin böyüklüyü həm də ondadır ki, onun şerlərində
Quran ayələrinə, peyğəmbərlərin hədislərinə, əshabələrin
dediklərinə, Həzrət Əlinin “Divani-Əmir”inə iqtibaslar
mövcuddur.”
S.Əzim islamın bütün təriqətlərini dərindən bilsə də,
bunların heç birinə qoşulmamışdır. Oğlu Cəfərə nəsihətində
yazırdı:
Mən özüm şiəyəm, budur sifətim,
Leyk əsnafa yox müxalifətim.
Gər Əbubəkrlə Ömər Osman,
Zülm ediblərsə həqq edər divan.
Dilini saxla lənət etməkdən
Qeyri şəxsə şəmadət etməkdən...
Yeqzar Cəfərli
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S.Əzim şeirdə söyüşün, həcvin əleyhinə idi. Ümumiyyətlə
O, mərsiyə və həcv yazanları, mübaliğələrə yol
verənləri tənqid edirdi. Bakı şairlərindən olan Əbdülxaliq
Yusifə yazdığı şer bu qəbildəndir.
Nə hünərdir bu söyüş söyləməyi hər kimsə bilir,
Bu kəmalilə deməzlər sənə loğman Yusif.
Şerə, sənətə qiymət qoyulmamasından uzun-uzadı
şikayətlənən şair sonda şerə qiymət verən bir zamanın
gələcəyini və insanlarını yetirəcəyinə dərin inam bəsləyirdi.
Məqalənin sonunda Əli Fəhmi şairin farsca divanında
aşağıda göstərilən 2 beytin tərcüməsini verib və bu beyti
geniş şərh etmişdir.
“Ey Seyyid, daha söz büsatını yığ, çünki, bu zəmanədə
çox az arayıb-axtarmışam bir nəfər də olsun şerə xiridar
yoxdur. Mənim yeddi beytim (yəni yeddi beytdən ibarət
qəzəlim) Xosrovun yeddi xəzinəsindən daha qiymətlidir.
Lakin belə bir xəzinələrlə belə bir divanımda yoxdur”.
Şərhi:
Xosrov Pərvizin yeddi, bəzi rəvayətlərə görə isə səkkiz
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xəzinəsi varmış.
1. Gənci-ərus (gəlin xəzinəsi). Bu xəzinəni Xosrov tək
özü qazanmışdı.
2. Gənci-badəbərd (Külək gətirən xəzinə). Bu xəzinəni
Rum qeysəri öz var-dövlətini gəmi ilə İtamuaya qaçırarkən
dənizdə rast gəlib ələ keçirmişdi.
3. Gənci-qeybeyi-xosrovi (Xosrovun qumaş xəzinəsi) idi.
4. Əfrasiyab xəzinəsi. Bu dövləti Turan padşahı Əfrasiyab
gizlətmişdi. Sonradan Xosrovun əlinə keçmişdi.
5. Gənci süxtə (Burada “süxtə” sözü ölçülmüş mənasını
bildirir).
6. Gənci xəzra (yaşıl xəzinə). Bunu Xosrov Pərviz Ərəb
xalqından əxz etmişdi.
7. Gənci-şadaban (Şadlıq gətirən xəzinə. İskəndər
Zülqərneyn tərəfindən gizlədilmişdi. Xosrov təsadüfən bir
kəndli vasitəsilə bu xəzinəni tapmışdı.
S.Ə. ġirvaninin lirikası
Bu məqalədə Əli Fəhmi S.Ə.Şirvaninin lirik şerlrindən
söhbət açır. Klassik şerin bütün növlərində şerlər yazan
S.Əzim lirik şerlərini demək olar ki, əksəriyyətini
Füzulinin təsiri ilə qələmə aldığını göstərir. Təsadüfi deyildir
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ki, onu Füzulidən sonra qəzəl janrının ən gözəl davamçısı
sayırlar. Həmişə klassik şairlərin lirik şerlərini
oxuyarkən məndə belə bir sual doğur ki, niyə şairlərin
əksəriyyəti özünə lirik yaradıcılıq üçün məhz qəzəli seçirlər?.
Heç sübhəsiz ki, bu qəzəlin daha şən, daha gözəl səslənməsi,
ən əsası ilə musiqiyə uyuşmasıdır.
Fərhad mənəm ki, şirinsuxənim var,
Bir ariz-gülgün, səbi şəkkər şikənim var.
Batin üzümün şahididir vəchi-kəlamın,
Əlminnətü-lillahi ki, vəchi-həsənim var.
Sənət aləmini meydan adlandıran şair özünün bu sənət
meydanının Fərhadı adlandırır.
S.Əzim də özündən əvvəlki lirik şairlər kimi öz lirikası
üçün qəzəl janrını əsas götürmüşdü. Bu əsərində Əli
Fəhmi

əsas

diqqətini

şairin

qəzəllərində

məhəbbət

mövzusunun aydınlaşdırılmasına həsr etsə də S.Əzimin
qəzəllərində insan, insan gözəlliyi kimi xüsusiyyətləri də
göstərmişdir.
Allah sevərək yaratdığı insanları yer üzünün əşrəfi yaratmış,
bütün canlı və cansız, yeraltı və yerüstü aləmi istifadə
etmək üçün insanların ixtiyarına vermişdir. Yaranmışların
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ən gözəli sayılan insanların gözəl görünmələri
üçün onların tək gözəlliyi kifayət etmir. İnsan gözəl görünmək
üçün gözəl sözlər eşitməli, gözəl mənzərələrə tamaşa
etməli (bir sözlə onu əhatə edən təbiətin gözəl olması
vacibdir). Gözəl libaslar geyməli, libas ona yaraşıq verdikdə
o da libasa yaraşıq verməlidir. Əli Fəhmi də S.Əzim
lirikasında məhz bu keyfiyyətləri açıb göstərməyə çalışır.
S.Əzim lirikasında insan gözəlliyini ustalıqla təsvir edir,
təsvir etdikdə də vəcdə gəlir. “Yarı onu incitsədə o incimir,
yarın cəfasını təbibin dərmanından üstün tutur”.
S.Əzimin lirik qəzəllərində riyakar ruhanilərin ifşası
xüsusi yer tutur. Burada Əli Fəhmi bir sıra tədqiqatçılardan
fərqli olaraq onu ruhani ailəsi ilə sıx bağlılığını göstərmişdi.
Seyid Əzim bir də ona görə tənqid olunurdu ki, o
ruhani ailəsində doğulmuş, təhsil almış, ömrünün çox
hissəsini ruhani dairələrində keçirmişdi. Sual oluna bilər.
Ruhanilərin içərisində olmadan, o mühitdə yaşamadan onların
eybəcərliklərini görmək, ifşa etmək mümkündürmü?.
Zənnimcə yox. O, ikiüzlü din xadimlərinə qarşı amansız
mübarizə aparsa da, özü əsla dindar olmamışdır.” Bu istedadlı
şair zəmanəsinin gözüaçıq adamlarından biri olmaq
etibarı ilə ruhaniliyin törətdiyi fitnə fəsadları dərindən
duymuş, runani cildinə girən adamların hiylə və fırıldaqlarını
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müşahidə etmiş, yeri gəldikdə onları satira atəşinə
tutmuşdur”. Əli Fəhmi “dini əllərində xalqı soymaq üçün
vasitə edən şair belə din adamlarını təkcə lirik şeirlərində
deyil, satirik şerlərində, təmsillərində, mənzum hekayələrində
də tənqid atəşinə tutmasını” ustalıqla göstərməyə
müvəffəq olmuşdur.
Artıq biz burada Əli Fəhminin əsas diqqətini şairin
qəzəllərində din xadimlərinin ifşasına yönəltməsini qeyd
etdik. Din xadimlərinin ifşası ilə bağlı qəzəllərdə şair iki
obraz-aşiq və zahid obrazlarını yaradır. Bunları bir-birinə
qarşı qoyur. Bu iki surət bir-biri ilə kəskin ziddiyət təşkil
edir. Çünki, bunların biri aşiq insanları yaşamağa, nikbinliyə,
zahid isə bədbinliyə, tərkidünyalığa səsləyir. Lakin
zahid özü dediklərinin heç birinə əməl etmir.
Burada Əli Fəhmi şairin “Var” rədifli qəzəlini nümunə
göstərir.
Özü ləyaqilü sərməsti meyi-qəflətdir,
Söyləyir badəni kim, zərərdir vaiz.
Yox yəqin olmayan işdən sözünü nəqlə eylər,
Seyyida, var xəbərim, əhli xəbərdar vaiz.
Seyid Əzimin din xadimlərinə qarşı mübarizəsi şairdən
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qabaq da ədəbiyyatımızda Q.B.Zakir və digər şairlər
tərəfindən kifayət qədər işlənmişdir. Məsələn, onun riyakar
ruhanilər haqqında yazdığı:
Özü lum-lum udur batində, əmma,
Zahirdə dediyi mənaya bir bax.
Sözlərini zamanla ayaqlaşmaq baxımından din xadimlərinə
tutarlı cavab kimi qəbul etmək olar. Amma XIX əsr
Azərbaycan ədəbiyyatında din xadimlərini S.Ə.Şirvani
qədər ifşa edən, eyni zamanda buna görə ruhanilər tərəfindən
təqib olunan iknci bir şair məlum deyildir.
Seyid Əzimin yaradıclığını dərindən tədqiq etməyi
öz qarşısına məqsəd qoyan Əli Fəhmi din və mövhumat
mövzusuna

həsr

etdiyi

qəzəlləri

tədqiq

etməklə

kifayətlənməmiş, bu mövzuda qələmə alınmış rübai, qitə,
təxmis, müxəmməs, müstəzad və s.bu kimi klassik şer
şəkillərindən Seyid Əzim ən çox qəzəl janrına üstünlük
vermişdi.
Ümumiyyətlə, şairin 600-ə qədər qəzəli vardır. Bu qəzəllər
məzmun cəhətcə bir-birindən fərqlənir. Belə ki, bu qəzəllərin
əksəriyyəti aşiqanə lirik qəzəllər olsa da, zəmanədən
şikayət, din xadimlərinin, dövlət məmurlarının ifşasından
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bəhs edən qəzəllər də çoxdur. Məsələn: onun Füzuliyə nəzirə
olaraq yazdığı:
Könül ta var əlində cami-mey səbhəşümar olma,
Riyayi xəlqdir, billah, namaz əhlinə yar olma.
Və yaxud:
Zahidin gər güzəri duşə meyxanə sarı,
Kafərəm gər dönə ol məscidi viranə sarı.
- kimi lirik qəzəlləri riyakar din xadimlərinə və mövhumatı
ifşa etmişdir. Lakin şair heç zaman dinin əsaslarına
əsla toxunmamışdır. Aşiqanə lirik qəzəllərində isə pak,
təmiz və ülvi məhəbbətdən bəhs olunur, məhəbbətləri xatirinə
özlərini oda atmağa belə hazır olan, aşiq və məşuqdan
bəhs olunur. Lakin başqa mövzulara həsr etdiyi qəzəllərdə
olduğu kimi, aşiqanə qəzəllərində də şairin bədbinliyə
qapılan vaxtları olur. Əli Fəhmi göstərir ki, şair
necə bədbin olursa-olsun musiqiyə qulaq asdığı zaman
nikbinləşir.

Onun

musiqiyə

həsr

etdiyi

şerlərində

zəmanəsindən şikayət, haqsızlıqların ifşası da öz əksini tapır.
Seyid Əzim mürtəce din xadimlərinin musiqiyə münasibəti
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ilə əsla razılaşmırdı. Bildiyimiz kimi islam, hüquq və şəriət
məktəblərinin hər birinin musiqiyə, çalğıya xüsusi
münasibətləri vardır. İndinin özündə belə çalğının qadağan
olunub-olmaması haqqında dərin mübahisələr
mövcud idi. Lakin S.Əzim peyğəmbərimizin “ Bir saat
Alllahın yaratdığı şeylərin bədiiliyi haqqında fikirləşmək
yetmişillik ibadətdən artıqdır” hədisini əsas götürüb çalğını
qadağan edən din xadimlərinə müraciətlə deyirdi:
Tanrı əsbabi mənahi demə böhtandır bu.
Seyid Əzimin musiqiyə bağlılığını Əli Fəhmi şairin
Xəyyamın musiqi fəlsəfəsinə bələd olması ilə izah edirdi.
Qeyd etməyi lazım bilirik ki, haqqında sözü gedən məqalə
alimin yaradıcılığında xüsusi yer tutur. Əli Fəhmi sonralar
bu məqalə üzərində işləyib onu bir monoqrafiya həcminə
gətirmək istəyirdi. Lakin təəssüf ki, naməlum səbəblərdən
bu əsər yarımçıq qalmışdır. Professor Əkrəm Cəfər yazırdı
ki, “Əli Fəhmi neçə illərdir ki, S.Ə.Şivaninin lirukası üzərində
işləyir. Təəssüf ki, Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında
çox dəyərli olan bu əsər yarımçıq qaldı”.
Dəyərli oxucular, biz Əli Fəhminin yuxarıda adlarını
verdiyimiz əsərlərdən əldə edə bildiklərimizi bacardığımız
qədər təhlil edib, oxuculara məlumat verdik.
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Əli Fəhminin vəfatı
Qeyd etdim ki, Əli Fəhmi Bakı milyonçularından
olan Hacı Gəncəli nəslindən idi. Pak və təmiz bir nəslə
mənsub olduğundan bir ocaq kəramətinə malik idi. Böyük
Yaradanın ona bəxş etdiyi iti düşüncə vasitəsi ilə ölüm
gününü, hətta saatını belə qabaqcadan bilirdi. Oğlu İlham
Ələkbərov xatırlayır ki, ”1969-cu ildə anam Aliyə xanım
xronoki ürək xəstəliyindən vəfat etdi. Atam şəhərdəki Kamo
küçəsindəki mənzilimizdə tək yaşayırdı. Tənha olduğundan
qayğısına qalan olmurdu. O, ikinci dəfə ailə
həyatı qurmalı oldu. Vaxtı ilə atamın tələbəsi olmuş, atama
böyük hörmət bəsləyən Şəfiqə xanımla ailə həyatı qurur”.“
Atam həmişə mart ayından dad qılardı”-deyə İlham Ələkbərov
bildirir. “Mart çıxdı dərd çıxdı”- deyərdi. “Kazbek” adlanan
papiros çəkərdi. Şəfiqə xanım hər dəfə ona siqareti tərgitmək
istəyəndə, “Az qalıb lap az qalıb”- deyərdi.
Elə bil tezliklə vəfat edəcəyi kişinin ürəyinə dammışdı.
Şəfiqə xanım xatırlayırmış ki, “Bu söhbətdən bir neçə
gün keçdi. 1975-ci il martın 12-də işdən evə qayıtdı, iş
paltarını dəyişdi, məni yanına çağırıb vəsiyyətini etdi. Ona
dəfələrlə etiraz edib mane olmaq istəsəm də, o, təkidlə
Yeqzar Cəfərli
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“Qulaq as vaxtım azdır, məsələ ciddidir”- dedi. Ölüm qabağı
giley-güzarından da qalmadı. “4 övladın olsun, biri də
yanında olmasın?” Səhər saat 9-da uşaqlarımı çağırarsan deyə
Şəfiqə xanıma qəti tapşırıq verir. Sonra telefon kitabçasını
götürüb özünə yaxın bildiyi bir neçə dostuna, o
cümlədən Həkim Qəniyə, Fuad Qasımzadəyə, məşhur
gülüş ustası Əliağa Ağayeva zəng etdi. “Sabah saat 4 də
bizdəsiniz!” - dedi.Əliağa Ağayev heç nədən xəbərsiz Məşədi
İbadsayağı zarafat da etdi.
”Hazır gəlim?”
Əli Fəhmi də öz zarafatından qalmadı.
”Xeyr-xeyr, stolun üstündə hər şey olacaq, qabaqcadan
tədarük görmə...”
Səhərisi saat 4-də Əliağa Ağayev Əli Fəhminin özü
ilə deyil, tabutu ilə qarşılaşanda ağlayıb fəryad qopardı:
“Sən məni dəfninə çağırıbsanmış,” - dedi, ürəyi getdi və yerə
yıxıldı. Ən dərdli insanlara belə doyunca gülüş bəxş
edən, onları ovunduran bu böyük səhnə ustasının ağlayıb
fəryad qoparmasını təsəvvür edirsinizmi?
Bütün həyatı xeyirxah əməllərlə zəngin olan bu
böyük alim heç kəsə əziyyət vermək istəməmiş, ona görə
də dəfninə ən yaxın dostlarını çağırmışdı. Həyat yoldaşına
vəsiyyətində ”Qəzetdə elan verməyin, yoxsa insan selinin
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qarşısında dayana bilməyəcəksiniz”-demişdi. Şəfiqə xanıma
demişdi “İndi mən Qurani-kərimdən bir neçə ayə
oxuyacağam, elə ki, barmağımı dodağıma qoydum, daha
məni dilləndirməyin”. Oğlu İlham Ələkbərov xatırlayır ki,
”səhər saat 9-da atamın keçinmək xəbərini eşidəndə ailə
üzvləri və atamın ən yaxın dostu, ailəmizə çox yaxın olan
Həkim Qəni ilə birlikdə şəhərdəki mənzilimizə yollandıq.
Hamımız məəttəl qaldıq. Atam ifadəli və sağlam üzü ilə
bizə baxırdı, sanki heç keçinməmişdi”
Yaxınları danışır ki, Əli Fəhmi ölümü gülə gülə qarşıladı.
Niyə də qarşılamasın? Axı, özü ilə saysız hesabsız
xeyirxah əməllər aparırdı. Həzrəti Əli həmişə deyərmiş ki,
”Ölümündən o insanlar qorxur ki, özü ilə aparacaq yaxşı
əməlləri yoxdur”. Əli Fəhmi övladlarına tez-tez deyərmiş
ki, ”İnsan dünyaya gələndə özü ağlayır, ətrafındakılar isə
sevinib gülürlər. Hətta, uşaq ağlamasa belə ona balaca
toxunub ağladırlar. Elə yaşamaq lazımdır ki, insan həyatı
tərk edərkən özü gülsün, ətrafındakılar isə onu itirdiklərinə
görə ağlasınlar”.
Həyatda çox böyük qəhramanlıqlar göstərmiş insanlar
belə “ölüm” adlanan bu qorxunc kabusdan qorxur. İnsan
yaşayır, yaşadıqca yaşamaq istəyir. Ömür uzun olduğu
qədər də qısadır, belə olmasaa idi qədim zamanlarda
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500 ildən yuxarı ömür sürən peyğəmbərlər belə bu
ömrün bir anın içində gəlib keçməsindən şikayətlənməzdilər.
Həyatda çox nadir insanlar olur ki, ölümdən qorxmasın.
Məsələn: Əli Fəhmi kimi.
Əziz oxucular! Yaşadığımız həyatın iki üzü var.
Yumşaq və sərt üzü. Amansız həyat zaman-zaman verdiyini
bir gün geri alır. Fitri istedadı və iti düşüncəsiylə
ölümünü belə qabaqcadan duyan, hiss edən xalqımızın
böyük alim oğlunu zalım dünya əlimizdən vaxtsız alıb,
apardı, o biri dünyanı ziynətləndirmək üçün. O, hələ
ədəbiyyatımız üçün neçə-neçə dahilər yetişdirəcəkdi. Ölümü
də möcüzələrlə müşaiyət olundu bu böyük insanın. Oğlu
İlham Ələkbərov xatırlayır ki, “Bizim bir yəhudi qonşumuz
var idi, ailəmizə çox yaxın idi. Atamın dəfn günüün
səhərisi qardaşıma gecə gördüyü yuxusunu danışdı:
“Gördüm ki, rəhmətlik ananız ağappaq geyinib atanızı
qarşılayır”. Eyni yuxunu heç nədən xəbərsiz bir qadın
qohumumuz da danışdı. Bu söhbətlərdən təxminən iki saat
sonra dayımın həyat yoldaşı bizə gəlib eynilə belə bir yuxunu
danışdı: “Gördüm Aliyə ağappaq geyimdə yer-yığış
edir, səbəbini soruşdum. “Əli yanıma gəlir”- dedi. Bu da
sirli- sehirli dünyanın daha bir möcüzəsi”.
Məni əhatə edən insanların əksəriyyəti dindar olduğundan
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kiçik yaşlarımdan dinin tələblərinə ciddi riayət
etmək ruhunda tərbiyələnmişəm. Evimizdə olan zəngin
dini kitabxanadan imkanım daxilində bəhrələnmişəm. Bu
dini kitablardan müqəddəslərin dəfn günlərində bəzi
möcüzələrin baş verdiyi haqqında oxumuşam. Məsələn:
Yazırlar ki, sevimli peyğəmbərimizin yaxın səhabələrindən
biri Səəd ibn Məazın dəfn günündə ərş titrəmişdi. Yəni,
bütün dünyada eyni vaxtda zəlzələ baş vermişdi. Əli
Fəhminin dəfn günündə də böyük bir tufan qopmuşdu. İlham
Ələkbərov danışır ki, “dəfn günü hava çox sakit idi.
Mərhumun cənazəsini yumaq üçün Sabunçudakı evimizin
ikinci mərtəbədən həyətə endirəndə qəfil bir gurultu qopdu.
Həyətimizdə iki adamın qucağına belə sığmayan
yoğun gövdəli bir ağac var idi. Ağacın budaqlarından biri
küləyin təsirinə tab gətirməyərək sındı. Qəribə burası idi
ki, ağacın evə tərəf olan hissəsi qopub yerə düşsədə evə
heç bir ziyan vurmadı”. Tabutu həyətdən çıxarana qədər
bu budaq tabutu oxşadı, öpdü. Sanki budaq öz sahibi ilə
vidalaşırdı. Külək isə səngimək bilmir, toz-torpağı, xırda
daşları dəfndə iştirak edən insanların başına, üzünə çırpırdı.
Dəfni Əli Fəhminin öz vəsiyyətinə görə yüksək dini
təhsil görmüş böyük alimin bəyəndiyi və məclislərdə ona
hörmətlə yanaşdığı Molla Bülbül adlı bir axund idarə edirdi.
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Axund da bu təlatumdan vahimələnmişdi: “Baxın təbiət
də Əli Fəhmi üçün qan ağlayır”- demişdir. Sanki, yaşadığımız
dünya axirət dünyası ilə çarpışır, mübarizə aparır,
sevimli alim oğlunu əlindən buraxmaq istəmirdi. O, insanlara
əziyyət verməmək üçün dəfnini nə qədər gizli saxlamağı
tapşırsa da onun dəfni nəhəng bir izdihamla müşaiyət
olundu. Alimin dəfnində uzaq rayonlardan belə gəlmiş
adamlar

iştirak

Konqresinin

edirdi.

üzvü

O,

Zaqafqaziya

olduğundan

onun

Müsəlmanları

dəfnində

dünya

müsəlman təşkilatlarının, xüsusən də Daşkənd müsəlmanları
ruhani idarəsinin nümayəndələri iştirak edirdi. Sevimli
peyğəmbərimiz “Mən elmin şəhəri, Əli isə onun qapısıdır”demişdir. Yəni məni öyrənmək istəyən hər kəs Əlinin
vasitəsilə öyrənsin. Əli Fəhminin məzarının sinə daşına
Füzulinin adı yazılmış kitab həkk olunmuşdur. Bu isə o
deməkdir ki, Füzulini öyrənmək istəyən hər kəs Əli Fəhminin
əsərlərindən öyrənməlidir. Onun dəfnində yaxından
iştirak edən şair qəzəlxan Həkim Qəni alimin dəfnində
baş verən təlatumu Nuhun tufanına bənzətmişdi.
Dəfn eyləyəndə ərşi-fələklər də ağladı,
Nuhun özündə yoxdu bu tufanı Fəhminin.
Ey kaş əzəlcə mən keçinəydim, o heyif idi,
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Oldu deyəydilər Qəni qurbanı Fəhminin.
Bax, beləcə xalqımız əsil elm fədaisi olan oğlunu itirdi.
Xatirəsinin əbədiləĢdirilməsi
Əli Fəhminin yazdığı hər bir monoqrafiya və məqalə
bir alim adını almağa kifayət etsə də O, elmi dərəcələr,
fəxri titullar almağa əsla səy göstərmədi. Onu yaxından
tanıyayanlar söyləyirlər ki, bu böyük şəxsiyyət heç bir
dünya malına əsla etina etməyən gözü, könlü tox, sözün
həqiqi mənasında gözəl bir şəxsiyyət idi. Amma müdafiə
edib elmi ad almaması onun böyük alim adlanmasına qətiyyən
mane olmur. Çünki, bir insanın böyük alim adlanması
üçün xalqın onu sevməsi, qəbul etməsi kifayət edər,
Məgər, qədim dünyanın nəhəng alimləri olan Aristotel,
Biruni, Fərabi, İbn Sina müdafiə edib elmi ad almışdılarmı?
Lakin onlar yüzlərlə alimin birlikdə sahib olacaqları bir
əbədiyyət qazanmışlar. Bu baxımdan Əli Fəhmi xoşbəxt
alimdir, çünki onu sevənlərin xatirəsində əbədi yaşayacaq.
Lakin əsil elm fədaisi olan bu görkəmli şərqşünas,
ədəbiyyatşünas alimin əməyinin əsla qiymətləndirilməməsi
dərin təəssüf doğurur.
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1975-ci ildə Əli Fəhminin ölümü ilə bağlı Elmlər
Akademiyasınım və ADU-nun bir qrup alimi Əli Fəhmini
xatirəsini

əbədiləşdirmək,

ADU-nun

qarşısında

onun

heykəlini ucaltmaq məqsədi ilə Azərbaycan KP MK-ya
müraciət etdilər. Çox təəssüf ki, H.Əliyev bu zaman xarici
səfərlə bağlı olaraq ölkədə yox idi. MK katiblərindən biri
alimləri hörmətlə qəbul etmiş, onların təklifini bəyənmiş
lakin, Əli Fəhmi kommunist olmadığından ona heykəl
ucaltmağın mümkün olmadığını, amma adına qəsəbə,
kənd, küçə verməyin mümkün olduğunu bildirmişdi. Lakin
alimlərin bu arzusu kommunist dövrünə xas olan
süründürməçilik ucbatından həll edilməmiş qaldı. O zamanlar
MK katibini bəlkə də başa düşmək olardı. Bəs indi?
İndiki kommunist rejimi yoxdur. Azad müstəqil ölkəmiz,
xeyirxah prezidentimiz var. Bir də Heydər Əliyev
fondu var. H.Əliyev deyərdi “Tarix həmişə hər şeyi öz yerinə
qoyur”. Axı, Əli Fəhmi bütün yaradıcı gücünü ADUda
sərf etmişdi. ADU-nun qarşısında onun heykəlinin
ucaldılması tamamilə düzgün və ədalətli qərar olardı. Axı,
Əli Fəhmi həm də BDU- ilə yaşıddır, hər ikisi dünyaya
1919-cu ildə qədəm qoymuşdu.
2009- cu ildə Əli Fəhminin 90 yaşı tamam oldu. Onu
yubileyi dövlət səviyyəsində qeyd olunmasa da, bu onun
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ümumxalq məhəbbətinə heç bir təsir göstərə bilməz. Onsuz
da alimlərin ən böyük qiymətini sevimli peyğəmbərimiz
vermişdir. “Alimlər peyğəmbərlərin varisləridir”deməklə alimlərin müqəddəslər sırasında peyğəmbərlərdən
sonra gəldiyini təsdiq etmişdir.
Zənnimcə, alimin xatirəsini əbədiləşdirməklə bağlı
məsələnin həllinin indi əsil vaxtıdır. İlk əvvəl onu qeyd etmək
istəyirəm ki, ölkəmizdə H.Əliyevin adını daşıyan
küçələr, bağlar, məktəblər bir sözlə hər şey vardır, amma
onun adını daşıyan rayon yoxdur. Sabunçu rayonuna
H.Əliyevin adını vermək ədalətli bir iş olardı. Çünki, bu
rayonun hər bir kiçik, böyük müvəffəqiyyəti H. Əliyevin
adı ilə bağlıdır. Bir tələbə olaraq belə bir təklifdə bulunmaq
istəyirəm. Sabunçu rayonuna H.Əliyevin, Əli Fəhminin
doğulub boya-başa çatdığı Sabunçu qəsəbəsinə isə Əli
Fəhminin adı verilsin. Bu arzu böyük alimin ailəsinin ən
böyük arzusudur. Bu arzu həyata keçəcək, ya keçməyəcək
bilmirəm. Amma çox gözəl bilirəm ki, bu arzunun həyata
keçməsi həm H.Əliyevin, həm də Rəhbərin onun mərdliyinə,
gözütoxluğuna görə həmişə hörmət bəslədiyi Əli Fəhminin
ruhuna böyük ehtiram olardı. Ona görə də alimi tanıyan
hər kəsdən, onun rəhbər vəzifələrdə çalışan tələbələrindən
və xüsusilə də Təhsil Naziri Misir Mərdanovdan
Yeqzar Cəfərli

Ədəbi proses və klassik irs...

258

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

bu xeyirxah arzuya dəstək olmalarını xahiş edirik. Mən
varlığım qədər inanıram ki, bu arzu hörmətli prezidentimizə
çatdırılsa həmişə xeyirxah işlərə dəstək olan hörmətli
prezidentimiz bu məsələni müsbət həll edəcəkdir.
Əli Fəhminin məzarı üstündə düĢüncələrim
“Sağlığında xalqın sevimlisi olan ölümündən sonra
adı tarixin bəzəyi olmaq dünyada ən böyük səadətdir”.

M. F. Axundov.
Əli Fəhmi haqqında son sətirlərimi onun məzarı
üstündə yazmağı qərara aldım. Budur, bu əvəzsiz şəxsiyyətin
məzarı üzərində durub dərin düşüncələrə dalıb
düşünürəm. Bu dünyada küləklərin, tufanların zərbindən
çox möhtəşəm abidələr uçulub dağılıb. Görəsən sənin də
qəbir abidən haçansa uçulub dağılacaqmı?. Heç şübhəsiz
dağılacaqdır. Amma sənin ən böyük abidən Azərbaycan
xalqının ürəyindədir. Onu isə heç bir külək heç bir tufan
uçurub dağıda bilməz. Qədirbilən xalqımız səni halal vardövləti kimi irsən, nəsildən-nəsilə ötürəcək, yaşadacaq,

Yeqzar Cəfərli

Ədəbi proses və klassik irs...

259

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

unudulmağa qoymayacaq. Nə var-dövlət, nə şöhrət dalınca
qaçmadın. Əksinə, ata-babalarından sənə qalan sərvətini
də ehtiyacı olanlara, tələbələrinə payladın. Əli Fəhmi
çox gözəl bilirdi. ”Elmi oğru apara bilməz, əcəl də öldürə
bilməz. Elm zamanın gərdişindən nəx arab olandır,
nə də seldə suda batıb qərq olan.”
Deyirlər ki, insan doğulanda adını valideynləri qoyur,
qismətini Allah yazır, qiymətini isə xalq verir. Bir də
deyirlər ki, dalınca xeyir danışılan adamın adı ölməz. İnsana
xalqın qiymətindən qiymətli, xalqın sevgisindən şirin
bir sevgi ola bilməz. Heç bir Allah bəndəsi arasnda fərq
qoymazdı Əli Fəhmi. Heç vaxt İnsanları yaşadıqları əraziyə
görə ayırmazdı.
Həzrəti Əli “Divani Əmir” əsərində yazırdı: “İnsanlar
timsal cəhətincə biri birinin eynidirlər, çünki, onların
hamısının atası Adəm, anası isə Həvva olmuşdur. İnsanlar
bir biribdən yalnız bir yolla, Allaha daha çox ibadət etməklə
və ona daha çox yaxın olmaqla fərqlənirlər”. Yetimləri
rayonlardan Bakıya gətirər, oxutdurar, maraqlanıb soruşanlara
“oğlumdur”-deyərdi. Sədi Şirazinin yazdığı kimi:
“Vəziyyətinə görə deyil, ləyaqətinə görə” insanlarla
rəftar edirdi. Tez-tez övladlarına deyərdi ki, “Kiminki bir
dünyası var, onun iki sifəti var, kiminki iki dünyası var,
Yeqzar Cəfərli
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onun bir sifəti var”. Əli Fəhmi əsil elm fədaisi idi. Özünü
elm yolunda şəhid etdi. Övladları xatırlayır ki “O, 4-5 saatdan
artıq yata bilməzdi. Şəhiddən də bir məqam uca idi.
Çünki, əsil alim idi. Sevimli Peyğəmbərimiz buyurub:
“Qiyamət

günü

alimin

mürəkkəbi

şəhidin

qanından

qiymətlidir”, və yaxud “Bir saat elmlə məşğul olmaq, 60 rukət
namaz qılmaqdan üstündür”.
Əli Fəhmi kimi insanlar bizdən yalnız cismani ayrılırlar.
Bu gün onun ruhu və bir də ki, ədəbiyyatşünaslıq elmi
üçün yetişdirdiyi yüzlərlə tələbəsi bizim aramızdadır.
Deyirlər ki, tələbələri onu öz valideynlərindən çox istəyirdilər.
Onun vəfatından sonra ADU-da yerinə Zöhtabə xanım
adlı bir müəllimə təyin olunur. Müəllimlərinin yoxluğundan
təsirlənən tələbələr bir müddət auditoriyaya girmirlər. O,
tələbələri böyük çətinliklə dərsə cəlb edə bilmişdi.
Həyatı az-çox dərk etdiyim andan həmişə bu sualın
axtarışındayam. Niyə insanların zərrə-zərrə qazandıqlarından
onların özlərindən daha çox ətrafındakılar bəhrələnirlər.
Çiçək öz ətrini özünə deyil, insanlara bəxş etdiyi kimi,
insanlar da oxuyur, öyrənir, amma, başqalarına öyrədir.
Onların elmindən başqaları faydalanır.
Azərbaycan ədəbiyyatında klassik poeziyanı, əruzu
ayrı-ayrılıqda bilən alimlərimiz çoxdur, amma onların heç
Yeqzar Cəfərli

Ədəbi proses və klassik irs...

261

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

biri bütün bunları birlikdə Əli Fəhmi kimi bilmirdi. Onun
ən böyük üstünlüyü də bunda idi. Axı ”minlərlə ulduz bir
ay qədər işıq saça bilməz”- deyirlər. Bütün şüurlu
ömrünün gecəsini, gündüzünü, xalqın xidmətinə sərf etdi,
onu maarifləndirdi, şirin söhbətləri ilə feyziyab etdi, ona
görə də onun dəfnində iştirak edənlər “Millətin atası
öldü”- deyirdilər. Çox heyif ki, əcəl səni xalqımızın əlindən
vaxtsız aldı, apardı. Neyləyəsən? Karvansara adlanan
bu dünyamıza:
Hər gələn qonar, əylənməz
Aşıq Abbas Tufarqanlı
Məzarının sinə daşında Füzulinin adı yazılmış kitab
həkk etdirməklə şairə olan məhəbbətini də özünlə məzara
apardın. Bu iki il müddətində səni öyrənə-öyrənə Nəsiminin,
Füzulinin və Seyid Əzimin mənəvi dünyasından az
da olsa bəhrələnə bildim. Əli Fəhminin son mənzili üzərində
düşünə-düşünə mən də ilhamımın son mənzilə yetişdiyini
hiss edib, iki ildən bəri gərgin əməyimin məhsulu
olan bu nadir, əvəzsiz şəxsiyyət haqqında yazdığım sətirlərə
son nöqtə qoydum.
Yeqzar Cəfərli
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Allah səni rəhmət etsin, Əli Fəhmi, axirət məqamın
uca, yerin cənnət olsun.
Hər kəlam bir əsrin mənası imiş,
Hər məna bir ömrün ziyası imiş,
Bu dünya söhbətlər dünyası imiş,
Məndən də bu söhbət dünyada qaldı.
N. Həsənzadə

Əli Fəhminin Ģeirləri
NƏ BƏXTƏVƏRSƏN
Həyatın bağçadır, hər yanın bahar,
Hər yanın qırmızı, sanki laləzar.
Səndə təbiətin gözəlliyi var.
Bilmirəm ləlsən, yoxsa gövhərsən,
Qırmızı geyinmiş nə bəxtəvərsən.
Bütün vücuduna yetirdim nəzər,
Süni bir bəzəkdən görmədim əsər.
Bilmirəm mələksən, yoxsa bəşərsən,
Yeqzar Cəfərli
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Qırmızı geyinmiş nə bəxtəvərsən.
Səni coşdurmasın bəxtəvərliyin,
Həyatın olmasın nisgilli, qəmgin,
Sən oxu, qoy artsın elmin, biliyin,
Həyat səni sevər, sən də sevərsən ,
Qırmızı geyinmiş nə bəxtəvərsən.
Bədahətən deyilmiş bu şeri Əli Fəhmi M.Müşfiqin
tapşırığı ilə Dövlət Filarmoniyasında Qərbi Azərbaycandan
olan müğənni Qəmər xanıma həsr etmişdir.
1941-ci il İyun ayında N.Nərimanov adına Azərbaycan
Tibb İnistutununu bitirmiş həkimlərin təntənəli
yubileyi münasibətilə 1961 il, 25 iyun tarixdə yazılmışdır.
İllər quş qanadlı ötüşdü bir-bir,
Şəvə saçımıza dən düşdü dostlar!
Bu ömür karvanı durmadan gedir,
Bizdən gəncliyimiz gen düşdü dostlar!
İyirmi ildirki, ayrılmışıq biz,
Xeyli həsrət qaldıq bir-birimizə,
Lakin ayrılmamış könüllərimiz;
Bu gün bax! Yenə də gəldik üz-üzə.
Sənət cəbhəsinin dostlarıyıq biz,
Yeqzar Cəfərli
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Dünyada dostluğun əvəzi varmı?
Bizi illər belə ayırsa izsiz,
Səadət, məhəbbət unudularmı?
Biz bu illər boyu səninlə dostum,
Həyatda çox yollar keçib, aşmışıq,
Bəzən Moskvada, qızıl meydanda,
Bəzən cəbhələrdə qucaqlaşmışıq.
Vətən dağlarında şimşək çaxanda,
Düşmən mərmiləri vurub, yıxanda,
Vətən mülkündəki kaşanələri,
Özünü əsgər tək verdi irəli.
Düşmənin gözünün içinə baxdın.
Od kimi kükrəyib, sel kimi axdın.
Qırmızı bayrağı uca qaldırdın,
Reyxstraq üstünə əlinlə taxdın.
Vətənin qəhrəman oğullarıyla,
Düşmənin yurduna yanaşı getdin.
Əsgər paltarında, qoç vüqarıyla,
O qara kabusu tarimar etdin.
Bir düşün qardaşım keçdiyin yolu,
Nə qədər insana həyat vermisən.
Ömrünün kitabı zəfərlə dolu,
Sönən ömürlərə nicat vermisən.
Yeqzar Cəfərli
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Lakin bu zəfərlədi qansız,
Yol tikansız olmaz, döyüş qurbansız.
Biz də qurban verdik bu döyüşlərdə,
Fəqət qanlarını qoymadıq yerdə.
Həkim yoldaşlardan bir neçə həmkar,
Hərbdə həlak oldu mərd insan kimi.
Vətən keşiyində can verdi onlar,
Düşməni məhv etmiş qəhrəman kimi.
Əgər bu gün bizlə yoxsa da onlar,
Böyük əməlləri tarixdə haqdır.
Vətənə canını qurban verənlər,
Xalqının qəlbində yaşayacaqdır.
Daima səslənir bizim səsimiz,
Onların o cəsur hücum səsiylə.
Bu gün əyilməyən başımızı biz,
Əyək o dostların xatirəsilə.
İllər quş qanadlı ötüşdü bir-bir,
Şəvə saçımıza dən düşdü dostum,
Bu ömür karvanı durmadan gedir,
Bizdən gəncliyimiz gen düşdü dostum.
Yox! Sənin əməyin əvəz edilməz
Varlığın, həyatın zinətidir bil,
Sən təvazökarsan, həkim yoldaşım
Yeqzar Cəfərli
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Ellər sədaqəti unudan deyil.
Bu gün alnın açıq, üzün də ağdır.
Qəhrəman, tarixdə yaşayacaqdır.
Heç məyus olma ki, ağardı saçı,
Hələ yaşadıqca ağaracaqdır.
Enişli, yoxuşlu bir yol keçmisən,
Həkimsən, şərəfli bir yol seçmisən.
Əbəs ağartmadın sən o saçları,
Vüqarlı dağların bol olar qarı.
İndi də bu olsun ürək sözümüz;
Yaman gün görməsin bir də gözümüz.
Gün o gün olsun ki, yenə bu yerdə
Yüz illik yubileyi qeyd edək bir də.
Həkim Əli Fəhmi Ələkbərov
Fələk başsız qoydu xanimanımı,
Ayırdı dünyadan cavan canımı.
Odlandı anamın bağrının başı,
Axdı ailənin acı göz yaşı
Ömür sarayının çırağı söndü,
Həyatın günəşi xəzana döndü,
Bu cavan ömrümün parlaq çağında,
Yeqzar Cəfərli
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Yatıram torpağın sıx qucağında.
Ömrümün qonçası hələ açmamış,
Xəzan budağımı qırdı neyləyim
Bir təzə sərv idim cahan bağında
Əcəl ildırımı vurdu neyləyim.
Susdu gənc ürəyim, cismim öldü nəş
Ömrümün günəşi xəzana döndü,
Dünyanı nuruna qərq edən günəş
Mənim məzarımın başında söndü.
Dəlindi anamın bağrının başı
Töküldü bacımın inci göz yaşı,
Ömrümün mübariz cavan yaşında
Adım həkk olundu məzar daşında
14 noyabr 1967-ci il Ə Fəhmi
QƏZƏL
Cana Könül həmişə edər böylə arizu,
Hərdən görə səni otura sənlə rubəru.
Aşiqdu gül camalına zövqü kəmalına,
Var iştiyaqi daim edə sənlə qoftuğu.
Sordu rəqib: kimdi sənə yari dilnəraz,
Yeqzar Cəfərli
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Etdim işarə sən tərəfə, söylədim ki, bu.
Hər kəs sənin kimi ola yarı, nə baki var,
Gərsi ola təmam xəyalıq ona ədu.
Elmü hünər gərəkdi qənimətdi vaxtlar,
Təhsil qıl, bununla qalar səndə o biru.
Möhtac olma qeyrə, amandır, həzər elə,
Etmə sual əgərçə ola bir içim də su.
Zəhmətlə kəsb qıl, gözünü tikmə özgəyə,
Biganə hər nə versə, ona eylə sən tifu.
Fəhmi, sən əhli elm ilə həmsöhbət olginən,
Elm əhli ilə söhbət edən kamiyab olu.
Əli Fəhm.
TƏSADÜF
Dünən bir çiçəyi budaqdan qırıb,
Nazlı bir dilbərin döşünə taxdım.
Özüm qəmli-qəmli kənarda durub,
Hüsnə, gözəlliyə həsrətlə baxdım.
Söylədim ki, səni müqəddəs tutan,
Önündə parlayan şanlı həyatdır.
Lakin gözəlliyin vəfası yoxdu,
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Ya bir dəqiqədir, ya bir saatdır.
Gün gələr vücudun kamala dolar,
Duyarsan sevginin ehtiraslarını.
O qədər keçməz ki, gül kimi solar,
O zaman bir kimsə çəkməz nazını.
Gənclik müvəqqəti bir gəncinədir,
Bu qəmli Fəhminin sözünü dinlə.
Gözəllik tez ötən bir səhifədir,
Heç zaman fəxr etmə gözəlliyinlə.
Əli Fəhmi
Əli Fəhmi haqqında yazılmıĢ Ģeirlər
QƏZƏL
“Fəhmi sən əhli elm ilə həmsöhbət olginən,
Elm əhli ilə söhbət edən kamiyab olur”
Əli Fəhmi
Gör zülmü əzabı bu cahanın hesab olur,
Yer kürrəsi həcmində böyük bir kitab olur.
Xərc eyləsə ömrünü dünyada eyş ilə,
Yeqzar Cəfərli

Ədəbi proses və klassik irs...

270

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

Muzdu bəşərin əvvəl-axır iztirab olur.
Bəzən cavabın almayırıq bircə sualın,
Minlərlə sualə nə zaman bəs cavab olur?
Bir tazə Qeystək, mənə eyb eyləməsinlər,
Hər dövrdə eşq içrə təzə inqilab olur.
Əyyub peyğəmbər kimi çox zillətə dözdüm,
Zənn eyləmirəm kimsədə bir böylə tab olur.
Əhsən ona ki, nuş eləyir camını eşqin,
Mən böylə günah eyləmiş olsam cavab olur.
Kəs var ki, əgər varlığı yoxluq kimidirsə,
Fəhmilərimin yoxluğu, Şahin, əzab olur
Şahin Fazil
10 mart, 1995
Böyük alim və təbib dostum
Əli Fəhminin vəfatı münasibətilə
Sındırdı vəsl canımı, hicranı fəhminin,
Yandırdı cismü canımı, suzanı Əli Fəhminin.
Oldu rəqib Cövrü kimi dərdi bidəva,
Olmadı elmi-tibbidə dərmanı fəhminin.
Matəm tutubdu əhli-bəsirət bu firqətə,
Yeqzar Cəfərli
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Ellər olubdu gözləri giryani Fəhminin.
Elmi ədəbdə çərx yetirməz o firqəti,
Gəməz şeirdə bir dəxi mizanı Fəhminin.
Fəhmiydi nəəzmü nəsrdə dəryayi-bihudud,
Hədsizdi elmü-dərsdə imkanı Fəhminin.
Məna xəzinəsində o natiq xəzinədar,
Söz gülşəni küzərgəhi-cövlanı fəhminin.
Ondaydı fəzlü-hikmətə layiq lisanü-söz,
Bakir söz idi cananı Fəhminin.
Hüsnü-kəlami, bəzmizəkilər təfaxürü,
Atəşfəşandı şəhrdə tüğyanı Fəhminin.
Ondaydı bilki bülbülü şeyda edən hünər,
Tutiydi, bülbül idi süxəndanı Fəhminin.
Zövqü zəkayi- firqəti dərya qədər dərin,
Göhər saçardı sinədən ümmanı Fəhminin.
Ömri- bəhası, zəhməti-tədris ilən dolu,
Bihudə keçməmiş idi bir anı Fəhminin.
Məclislərdə saçardı ziya nuri-firqəti,
Sərrafi-söz idi hər dəfə mehmanı Fəhminin.
Hal əhli dərk edər o necə əhli-hal idi,
Heyran edərdi söhbəti insani Fəhminin.
Dərya qədər təbiəti, vicdanı, ruhi pak,
İncitməmişdi kimsəni vicdanı Fəhminin.
Yeqzar Cəfərli
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İkram edər görən onun öz dəsti xəttini,
Bisətir olmamış hələ fərmanı Fəhminin.
Dost ilə dustanə idi mehrü-ülfəti,
Şimşəkdi yağı üstünə peykanı Fəhminin.
Hal əhli hər vüsalinə qurban deyərdilər,
Qurbandı əhlü-halə öz canı Fəhminin.
Nami-xudanı zikr eləyib, etdi tərcümə,
Əzmi dühası, sureyi-Quranı Fəhminin.
İnamla yumdu göz bu cahanın ziaysına,
Kamildi xeyrü şerdə imanı Fəhminin.
Dəfn eyləyədə ərşi-fələklər də ağladı,
Nuhunku tək şədid idi tufanı Fəhminin.
Ey vah əzəlcə kaş mən öləydim, o heyf idi,
Oldu deyəydilər: -Qəni qurbanı Fəhminin.
Həkim Qəni
Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Həkim Qəninin Əli
Fəhmiyə həsr etdiyi daha bir neçə şeri vardır. Lakin Həkim
Qəninin həyat yoldaşı müxtəlif bəhanələrlə bu şerləri
bizə verməkdən imtina etdi.
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USTAD ALĠM ƏLI FƏHMĠNĠN XATĠRƏSĠNƏ
Ey elmdə, sənətdə qoyan ad, Əli Fəhmi,
Ey mərifət ahusuna səyyad Əli Fəhmi.
Arifləri xoş sözlə edən şad, Əli Fəhmi,
Aşiqlərin ağzında qalan dad, Əli Fəhmi.
Mənalı sürüb ömrünü dövranda ad aldın,
Ömr eyləmədin, boş yerə, hər yanda ad aldın.
Can qoydun əgər, məktəbi- urfanda ad aldın,
Ey xalqına layiqli övlad, Əli Fəhmi.
Öz nurun ilə elm səmasında qəmərsən,
Sən söz sədəfində yetişən dürrü gühərsən.
Gülzari-ədəbdə boy atan bir- tərsən,
Ey gülşəni-əşaridə şümşad, Əli Fəhmi.
Gəh oldu sözün xəttinə, gəh xalına məftun,
Gəh oldu şeir dilbərinin hüsnünə məftun.
Eşq içrə olubdur gəhi Sənan, gəhi Məcnun,
Şirin sözə min səy ilə Fərhad, Əli Fəhmi.
Hər şəhrdə ki, olmuş əgər bir gecə mehman,
Hər yerdə ki şövq ilə açıb nitqi- dürəfşan.
Söz anlayanı eylədi göftarına heyran,
Dövründəki alimlərə ustad, Əli Fəhmi.
Yeqzar Cəfərli
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Görməz daha Fəhmi kimisin çeşmi- zəmanə,
Bir danə gəlib, getdi bu əfsanə cahanə.
Nə mənxəbə, nə rütbəyə, nə şövkəti şanə,
Heç qüvvəyə baş əymədi Fulad, Əli Fəhmi.
Hər piri- süxənvər ola bilməz sənə bənzər,
Mahir eləyib dildə sənin adını əzbər.
Dünyada Nizamiyə, Fizuliyə bərabər,
Xalqın səni daim edəcək yad, Əli Fəhmi.

15. 10. 1996
Hacı Ələmdar Mahir

SƏNSĠZ
Qəm dolub könlümüzə, yoxdu dəvani sənsiz,
Bu könül xəsəsinin, yoxdu qərarı sənsiz.
Gün keçir, ay dolanır, vaxt da ötür sürətlə,
Yox həyatın ləzzəti, ey gözəl insan insan sənsiz.
Aldı aquşə səni bir ana tək xaki zəmin,
Çox darıxmışdı məgər torpağı viran sənsiz?
Yeqzar Cəfərli
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Sən vəfat eyləyəni gülmədi əsla üzümüz
Necə xoşnud oluruq ey Əli Fəhmi sənsiz?
Səndən ötrü darıxır dustaqların ey ustad!
Təng keçir çün olarun leylü-nəhari sənsiz.
Hər məclisdə sənin ali məqalın görünür.
Yox təkammül eyləyən bir nəfər insan sənsiz.
Düşsə bir məsələ gər məclisimizdə çətinə
Necə həll etmək olar bu işi asan, sənsiz?
İstədin şərh edərsən türk dilinə Quranı.
Natamam qaldı nədən tərcüməsi fürqan sənsiz.
Sağlığı yadə düşəndə yanırıq qəm oduna,
Ağlarıq şamü səhər, olduq əzəlxan, sənsiz.
Xaliqi- ləmi yəzəldən sənə rəhmət diləriz,
Oxuruq ruhun üçün sureyi- quran sənsiz.
Hər kəs öz vaxtində bu qəmxanədən getməlidir.
Əbədi qalmayacaq bir nəfər insan sənsiz.
Bisavad diz sökür məzari-pakində sənin,
Axıdır göz yaşının hali-pərişan sənsiz

Bisavad

Yeqzar Cəfərli
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QƏZƏL
Ey könül, ibrət götür, ibrət Əli Fəhmidədir,
Məclisi-ürfan ara hikmət Əli Fəhmidədir.
Qətreyi-əladu, yox manəndi bəhri-şerdə,
Qətrəni ümman edən qüdrət Əli Fəhmidədir.
Fazili- gəncinədir Seyid Əzimlər aşiqi,
Sevdiyi alimlərə hörmət Əli Fəhmidədir.
Afərin söylər görən bu fitri istedadına,
Dilləri dilşad edən söhbət Əli Fəhmidədir.
Gövəri-dəryadır ol, aləm veribdir qiymətin,
Fəhm qıl Haci, qiymət Əli Fəhmidədir.
Hacıbaba Hüseynov

Yeqzar Cəfərli
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Əli Fəhminin tərcümələri
Şeyx Fəridəddin Əttarın (1118-1229) “Məntiq-üt-teyr”
əsərində “Şeyx sənan” haqqında yazdığı parçanın məzmunu
Şeyx Sənan dövrünün kamil şəxslərindən olub, əlli illik
ömrünü Məkkədə, Kəbə ətrafında ibadətlə keçirmişdir.
Onun dörd yüzə qədər fazil və riyazətlə keçirən müridləri
olmuşdur.

Müridlər

şeyxinin

kəramətindən

və

kainat

sirrlərinin bilməsindən ilham almaq məqsədilə bir dəqiqə də
olsa ondan ayrılmazdılar. Məkkənin şil və korları şeyxin
müqəddəs nəfəsindən şəfa tapırdılar. Bir gecə Şeyx Sənan
yuxuda özünün bir rum gözəlinə səcdə etdiyini görür. (Şair
sənəmin ayrı-ayrı üzvlərini 20-30 beytdə bədii təşbeh
epitetlə təsvir edir). Yuxudan ayrılan Şeyx, sənəmin eşqilə
məftun olduğundan, artıq hər şeyə səthi gözlə baxır, yalnız
onun xəyalilə yaşayır, hətta kəbəyə belə getmir,
müridlərlə məşğul olmaqdan imtina edir.
Şeyxin bu halından təəccüblənən, mütəəssir olan
müridlər ondan bunun səbəbini soruşarkən, şeyx özünün
Rum ölkəsində ruhən seyr etdiyi “sənəmi- tərsazadəyə”
məftun olduğunu, artıq iman və axirəti buraxıb eşqi və bu
uğurda baş verən rüsvayçılığı özünə məqsəd intixab etdiyini
Yeqzar Cəfərli
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onlara söyləyir. O artıq Kəbədən uzaqlaşıb Rum ölkəsinə
səfər edəcəyini və o “tərsa becə” ilə qovuşacağını
bildirir. Müridlər Şeyxə hədsiz dərəcədə yalvarırlar ki, o
bu yoldan qayıtsın. Bu vaxta qədər göstərdiyi “kəşfi-kəraməti”
və müqəddəsliyi əldən verməsin.
Müridlərin uzun-uzadı nəsihətlərindən ürəyi sıxılan
Şeyx, artıq hər bir ibadətin və axirətin məşuqədən ibarət
olduğunu, behiştdə onlarla yaşamaqdansa, cəhənnəmdə
məftun olduğunu ciddi bir tonla söyləyir.
Nəhayət səylərinin nəticəsini səmərəsiz görən müridlər
Şeyxlə bir yerdə Ruma getməyi qərara aldılar. Şeyx
müridlər ilə birlikdə Ruma gedir, buranın hər bir yerini
axtarırlar, nəhayət “tərsa sənəmi” gözəl bir seyrəngahda
tapırlar.
“Allahın qüdrətini yüz əlamətlərlə tanıtdıran bu ruhani
sufət məşuqə Sənanı görcək üzündən örtüyü götürür. (Şair
burada gözəlin zahiri və mənəvi cəhətlərini və eşq
məfhumunu panteizm dünya görüşü ilə təsir etməyə çalışır).
Məşuqənin açıq camalını görən Sənan özünü itirir.
Onun bədənini mənəvi və ruhani bir hərarət istila edir. O,
bir müddət danışmağa qadir olmur. Şeyxin bu halından
heyran olan müridlər eşqin nə olduğunu yavaş-yavaş
anlamağa başlayırlar. Onlar Şeyxi zəif halda qaldırıb bir
Yeqzar Cəfərli
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daxmaya gətirirlər. Şeyx o gecəni min cür əzablarla keçirir,
səhərə qədər yatmır. Sabah vaxtı Şeyxin xəstəlik yatağına
düşdüyünü görən müriflər çox iztirab keçirir.
GƏNC OĞLU ÖLMÜġ ATANIN QƏMLĠ TƏƏSSÜATI
Məra sal aməd bər-e siyo həşt
Nəbayət ke, digər betazəm bedeşt,
Mənim yaşım otuz səkkizi haqladı
Daha bir də çöldə at çapmamalıyam.
Məgər bəhre bərkirəm əz pend- e xiyş,
Bər əndişəm əz mərke- fərzənde- xiyş.
( Oğlumun ölümünü düşünüb, qəmgin olmamağım
üçün qohumlarımın nəsihəti və təskinlik vermələrinin mənə
bir faydası varmı?)
Məra bud nobət, bereft an səğir
Ze dərdəş mənəm çon təne bazəhir
Növbə mənim olduğu halda, o tifil dünyadan getdi
Mən isə, onun dərdindən daxili sıxıntılar çəkən canlı
bir heykələm
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Ke nobət məra bod, to bikame-mən,
Çera rəftiye bordi arame- mən?
(Növbə mənim ikən ey nakam balam,
Sən niyə gedib, rahatlığı da özünlə apardın?)
Omidən to budi, məra dəstgir
Çera rah çosti ze həmpahe-pir
(Ümidim bu idi ki, sən mənim əlimdən yapışarsan
Bəs niyə, bəs nə üçün qocanın yolunu tərk etdin?)
Məgər həmrahane- səğir yafti
Ke, əz pişe- mən tiyz beştafti?
(Yoxsa, bu yolda uşaq yoldaşlarını tapdın və tələsik
məni ötüb keçdin?)
Cəvanra ço şod sal bər çardəh
Nə bər arzu yaft gey bəməh.
Cavanın yaşı 14-ə çatan kimi,
Dünya onu arzusuna çatmağa qoymadı.
Yeqzar Cəfərli
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Həmi bud həmrah ba mən doroşt,
Bəraşoft ekbare benmud poşt.
Onsuz da dünya həmişə mənimlə qaba rəftar edirdi,
lakin birdən əsəbiləşib mənə tamamilə arxa çevirdi.
Berefto ğəme iydər bemand
Delə dideye-mən bexun dərneşand.
Özü getdisə də, qəm və əzabı ürəyimdə əbədilik
qaldı, ürəyim və gözlərimi qana batırdı.
Konun u suye rövşənai resid,
Pederra həmi çay xahəd qozid
İndi o işıqlığa doğru getdi,
Atası üçün də müəyyən yer seçməlidir.
Həmana məra çeşm darəd hemi,
Ze deyr amədən xeşr darəd həmi.
Yəqin ki indi onun məzləri atasının dalınınca qalmışdır,
atasının gec gəlnəsindən ötrü qəzəblənmişdir.
Yeqzar Cəfərli

Ədəbi proses və klassik irs...

282

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

Vəra çarhəd bod, məra siyo- həşt,
Bereft u, bemandim tənha bedəft
Onun 14, mənim isə 38 yaşım var idi,
O getdi, mən isə bu səhrada tək qaldım.
Vey əndər şetab-o mən əndər rerəng
Ze gerdar ba tən-e zərvvar
Ay oğlul, sən o, sərv qamətin ilə torpaqlara qərq
olub, babalarının ağuşuna girdinmi?
Bepərverde budəm tanət ra be naz
Berəxşənde ruzo şebane deraz.
Mən uzun gecələri işıqlı gündüzə qatıb, sənin bədənini
naz içində böyütmüşəm.
Konun an bexak əndərün qərqe kəşt,
Kəfən bər tane-pake-to xerqe kəşt
İndi o bədən torpaqlara qərq olmuş, sənin o pak vücuduna
Yeqzar Cəfərli
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kəfən paltarı olmuşdur.
Dəriğa təne- cano çeşme-çeraq,
Bexak əndərün mande əz bağ.
Əfsuslar olsun ki, çıraq gözlü o can, bağda süfrələr kənarında
olmaq əvəzinə torpaqlar altında (Soyuq məzarda) qalmışdır.
Konun mən gəra girəm əndər kənar
Ke, xahəd bodən mər-məra qəmkesar?
İndi mən kimi ağuşuma basım?
Mənim ğəmküsarım kim olsun?
Gera quyəm in dərdo timare-xiyi?
Gəra xanəm əknun beçaye to piş?
İndi bu dərd, qəmimi kimə söyləyim?
Sənin əvəzinə indi kimi səsləyib yanıma çağırım?
Konun həm pedər mand bito əsir,
Por əz dərdo timaro rənco zahir.
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İndi sənsiz qalan atan dərd, əzab və daxili sıxıntı əsiri
olmuşdur.
Əz ommid novmid kəştəm bezar,
Be xofti bexak əndəran zaro-xar
Sən torpaqlar içrə həmişəlik ahu-zar içində yatdığın
üçün mən ağlaya-ağlaya hər cür ümiddən əlimi üzmüşəm.
Çera namədəm bato əndər səfər,
Ke, kəşti bexəlqane-aləm səmər.
Axı, nə üçün mən səninlə bu əbədi səfərə getmədim,
bəlkə bu gedişimin xalqa bir xeyri olardı?
To refti, mən iydər namədəm deraz,
Zəman-ta-zəman miresəm bərtobaz
Sən getdin, mən də bu dünyada çox qalmaram, zaman
ötdükcə yenidən sənə yetişərəm.
Əgər zendeqani bovəd berderaz,
Bedin deyre- məhzun bemanəm deraz
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Əgər ömrüm uzunda olarsa, bu məhzun dünyada qalmağımın
nə xeyri var?
Yeki meyvədari namənəd ze mən,
Ke manəd həmi bare-u dər çəmən.
Bircə dənə də olsun meyvəli ağacım yoxdur ki, məndən
sonra onun meyvəsi bu çəməndə yadigar qalsın.
Çeqoft əndərin mobede pişrov
Ke hərkez nəgərdəd köhəhgəşte nov
Keçənlər yaxşı deyib ki, keçmişi geriyə qaytarmaq,
(köhnəni təzələmək) olmaz.
Çenin qoft mahane- şirin soxən
Ke, ba mordeqan aşenam mekən.
Şirin söz ustaları yaxşı demişlər ki, ölülərlə dostluq
etmə!
Nə iydər həmi mand xahi deraz
Yeqzar Cəfərli
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Bəsiçində başo derənçi məcaz
Sən bu dünyada uzun müddət qalmayacaqsan, hazırlığını
gör, çox yubanma.
Çeninəst rəsmesəraye köhən,
Sərəş hiyc peyda nəbini zebən
Bu köhnə karvansaranın (dünyanın) qaydası belədir
ki, heç kəs onun nə dibini, nə başı görməmişdir.
Dəre- bəstera kəs nadənəd qoşad,
Bedin rənc ömrəm begərdən bebad.
Bu bağlı qapını açmağı heç kəs bacarmır,
Belə əzaba da ömrüm badi-fənaya gedəcək.
Həmi xahəm əz davəre- kerdeqar
Ze ruzi dehe-nake- pərvərdegar
O böyük, pak, ruzidən allahdan həmişə istədiyim budur.
Rəvane-to darənde rövşən konəd,
Yeqzar Cəfərli
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Beheşte- bərin caye-to xoş konəd.
Sənin ruhunu həmişə işıqlı etsin, Behiştin dərinliklərində
sənə gözəl və yüksək yer versin.
Dela, didi ke, an fərzane fərzənd,
Ce did əndər xəmə-in taqe-nilin?
Ey ürək! Sən şahidsən ki, o ağıllı fərzəndin bu göyün
qübbəsi altında nə gördü?
Becaye löhü dər kəranəş,
Fələk bər sər nəhadəş lövhe-səngin.
Məktəbli kimi ətrafında kağız və yazı lövhəsi qoymaq
əvəzinə, fələk onun başına bir parça ağır daş lövhəsi saldı.
Şəbe-seşənbe bodo nuzdəhhome ziyqəd,
Ke kəşt ferqət-an mahe-ənbərə mişkül.
Zilqədə ayının on doqquzunda, seşənbe gecəsi o ənbər
xətli ay bizdən ayrıldı.
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Hazaro sisədo-sepənc bud əz hicrət
Ke con bərəftizepişəm be pişe-bonyanbin
Min üç yüz on beş il hicrətdən keçmişdi ki, o mənim
yanım kainatı bina edənin yanına getdi.
Dəriğo dərdo təssof koca dehəd sudi,
Konun ke əmr bebaziçe mirəvəd , beyəqin.
İnsanın ömrü oyuncaqlarla əldən getdiyi halda, təəssüf
dərd və peymanlığın nə faydası ola bilər?
Mütərcim: Əli Fəhmi 4/ IV/ 1969
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Əli Fəhminin məktubları
Biz Əli Fəhmi haqqında məlumatlar toplarkən Onun
dövrünü tanınmış ziyalılarndan olan Masallı rayonundan
Mirzə Rəfi müəllimlə yazışmalarını əldə etdik. Daha
doğrusu, Əli Fəhminin Mirzə Rəfiyə yazdıları məktubları.
Mirzə Rəfinin Əli Fəhmiyə yazdıqları məktubları isə əldə
edə bilmədik. Görünür Alim bu məktubları da digər sənədlər
kimi özü ilə Kamo küçəsindəki mənzilinə köçürmüş, onun
ölümündən sonra bu sənədlər itib batmışdır.
Onu da qeyd edim ki, bu qiymətli məktubları bizə
S.Mumtaz adına Respublika Ədəbiyyat və incəsənət arxivinin
direktoru, böyük xeyirxah insan olan Maarif Teymur
təqdim etdi.
Əli Fəhminin Mirzə Rəfiyə məktubları
Hörmətli Rəfi müəllim !
Bəd əz salam hüzurunuza ərz edirəm li,
Rəğimeyi ənbər bəndəyə candır.
Möhr əz səre name bər gerəftəm,
Quyi ki, sər Qolestan əst.
Yeqzar Cəfərli
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( Tərcüməsi: Məktubun möhürünü açdım, sanki, gülüstan
bağının qapısını açdım. Vəlhasil əxəli məğame mən)
Məsələ belədir. Rüdabə qızınızın Şərq şöbəsinə, fars
bölməsinə daxil olması üçün əvvəlcə gərək aşağıdakı
dərslərdən imtahan vermək üçün tam və möhkəm biliyi olsun.
Çünki, artıq, yəni bildirdən 1969 cu ildən bəri ancaq biliyə
qiymət verirlər.
1.Ədəbiyyat və dil ( Azərbaycan) şifahi.
2.Rus dili fənni ( yazılı).
3.SSRİ tarixi şifahi.
4.Xarici dil (kamal şəhadətnaməsində göstərilən dil) şifahi.
Bu dörd imtahandan əlavə iki il stajı olarsa, konkurs
zamanı böyük köməyi olar. Əgər olmasa gərək bütün
imtahanlardan “5” qiymət alsın.
Şərq fakultəsinə ildə 7-8 nəfər adam qəbul edirlər. Yəni
8 nəfər ərəb bölməsinə, 8 nəfər fars bölməsinə, 8 nəfər
isə türk bölməsinə tələbə götürürlər. Demək, cəmi 24 nəfər
olur ki, bunlar ümumi fənlərdən dərsləri bir yerdə, xususi
dildən isə ayrılıqda keçirlər. Bir sözlə, Şərq fakültəsinə daxil
olmaq o biri fakültələrə qəbul olunmaqdan çətindir.
Amma savad olarsa inşallah mümkün olar.
Siz Rüdabəni indidən həmin 4 fənnə hazırlaşdırmağa
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çalışın. Müəllim tutun. Və sairə. Hal ilə çarəsini görünüz.
Vəziyyət belədir. Bacarsanız qızı bir yerdə işə düzəldin.
Məktəb və ya kitabxana olsa daha yaxşıdır. Əgər gələn ildə
qəbul imtahanlarına mən də düşərsəm, hökmən kömək
edərəm. Və illa mümkün deyil. Amma savad birincidir.
Hələlik xudahafiz, müxlisiniz Əli Fəhmi.
Hacı Məhəmməd Qafqazlı dörd aydır ki, xəstədir, salamınızı
ona yetirərəm.
Əli Fəhmi 1969.
Hörmətli Rəfi məüəlim!
Əvvələn salam və ehtiram, saniyən məktubunuzu aldım,
məzmunundan müttəle olunca məsrur oldum. Lakin
costocuda bularaq müəyyən etdim ki, məsələ başqa
cürdür. Ali Təhsil Nazirliyi tərəfindən irəli sürülmüşdür
ki, gərək 1972-1973-cü illərdə Xarici Dillər İnstitutunun
nəznində olan rus dili müəllimi şöbəsi darülfununa keçirilsin
və əvəzində darülfununda birləşən fars, ərəb və türk
şöbələri xarici dillər institutunun binasına köçürülsün. Daha
doğrusu dillər institutunun ixtiyarında olsun. Amma
bu cür yerdəyişmə hadisəsinə razılıq verməyən idarələrdə
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böyük danışıqlar vardır. Xüsusən AQU belə tədbirə qətiyyən
razılıq vermir. Nəticə budur ki, hələ bu məsələ həll
olumamışdır. Baxıb görəlim nədir. Nədirsə gözləyəlim.
Məktubun cavabını gecikdirməyə səbəb fevral ayının
5-də qayınanamın vəfat

etməsi

və bununla əlaqədar

sərsəlamətə gələnləri qəbul etmək məşğuliyyəti olmuşdur.
Hələ martın 15 nə qədər bu məsələ mənim başımı bərk
qarışdırmaqdadır.
Hələlik sağ olun. Üzr istəyirəm. Qafqazlı başsağlığı vermək
üçün gəlmişdi. Salamınızı yetirdim.
Mirzə Lətifə salam söyləyin. Xudahafiz.
Əli Fəhmi 1971.

Əziz və möhtərəm Rəfi müəllimin hüzuri ailələrinə!
Bəd əz səlam və ehtiram, Məktubunuzu alıb xoşhal oldum.
Amma qızcığazın keçən il instituta girə bilməməsi
bir qədər kədər əmələ gətirdi. Lakin ümidvaram ki, gələn
ildə müvəffəq olar inşallah. Saniyən istərdim ki, göndərdiyiniz
suallara beqədri qüvvə cavab verim. Məlumunuz
olsun ki, sərv ağacı üç qisim olur.
1. Sərvi- sohi, 2. Sərvi- naz, 3. Sərvi azad.
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Ədəbi proses və klassik irs...

293

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

Sohi sözü fars dilində düz şəkildə yüksələn şeyə deyilir.
Necə ki, gözəllərin qaməti qəddisohi adlanır. Bu cür
sərvin iki budağı olur. Və hər iksi yanlara əyilməyərək
düz yuxarı qalxırlar.
2. Sərvi-naz. Bu cür sərvin budaqları hər tərəfə mayil
olub, axarlı- baxarlı olur, naz eyləyən gözəllər kimi özünü
o tərəf, bu tərəfə burcudur( meylləndirir).
3. Sərvi-azad. Bu cür sərv ağaclarının bütün budaqları
əvvəldən düz olub dik yuxarı qalxır və ətrafdakı digər
ağaclara toxunmur. Bu cür sərv 3 şeydən azaddır.
1. Əyilməkdən;
2. Başqa ağaclara mane olmaqdan;
3. Xəzandan və meyvə verməkdən azaddır. Bu cür
sərvlər ilin bütün fəsəllərində yam-yaşıl olurlar. Xəzan bunun
yarpaqlarını tökə bilməz. Ona görə də həmişə bahar
kimi göyçək, təravətli, qəddi-qaməti düz və həmişə bakirə
kimi görünən sərvi- azada oxşadırlar. Necə ki, Füzuli
demişdir:
Sərvi azad qəddinlə mənə yeksan görünür.
Kim ki, sərgəştə ola baxsa xuraman görünür.
İkinci mənada azad o şəxsə deyilir ki, dünyanın qəm
və qüssəsini birdəfəlik tullayıb, əlinə düşən malı, pulu, neməti
xərcləsin. Farslar belə şəxslərə mərde Azadegan deyirlər.
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Belə şəxslərin həmişə əlləri boş olar. Çünki, əllərindən
gələni həmin dəqiqədə keyf-mayasayə, dostlara,
üxvane-səfaye sərf edirlər. Odur ki, Sizin göndərdiyiniz
beytdə Sədi Əleyhirrəhimə düz buyurmuşdur;” Yeki besərv
qovt, gera mivei nemiari. Cəvab dad ke azadiqan tohi
dəstənd. (Tərcüməsi: biri sərvdən soruşdu, niyə meyvən
yoxdur. Cavab verdi ki, azadeganın əlləri boş olur). Sədi
burada mərde azadeganın əliboş olmasını sərvin meyvədən
azad olmasına təşbih etmişdir.Yaxud əksinə...
İkinci məsələ- məlumdur ki, Farçe qədimdə, yəni atəşpərəstlik
dövründə atın kişnəməsinə, şirin nəriltisinə və
bir də günə, “şənbə” demişlər. Bizim axtardığımız üçüncü
mənadır. Yəni, şənbə sözü ( ruz, yəvm) deməkdir. Onlar
İranın islamiyyəti qəbulundan sonra aimə günü müsəlman
qaydası ilə tətil və bayram günü hesab edərək iki aimə
mənasındakı günləri “şənbə” sözünün əvvəlinə sayları
gəlməklə işlətmişlər. Cümə ertəsinə “şənbə”, qalanlarına
isə Yek, do, se, çahar, pənc artırmışlar, Ancaq təkcə
cümə ertəsi gününü saylarla əlaqələndirməmişlər. Eləcə
“şənbə adlandırmışlar. Çünki, atəşpərəst olduqları zaman
onların təhsüik günü şənbə olmuşdur. Yəhudilər kimi
cümə ertəsi günü onların bayramları olduğu üçün və
“şənbə adlandığı üçün günlərin sayını ondan sonra gələn
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gündən başlamışlar. Yekşənbə( birinci gün), Düşənbə(
ikinci gün) və ilaxır. Əgər onların xəlifədən qorxusu
olmasaydı cüməni də şeş şənbə adlandırardılar. İslamı qəbul
etsələr də öz əski qanunlarını unutmamaq üçün şənbə gününə
toxunub onu yek şənbə etməmişlər. Necə ki, bu günə
qədər əcəmilərdən, xüsusən Cəmşiddən qalan Novruz
bayramını müdafiə edib və ona cürbəcür yalan donlar
geydirərək (Həzrət Əlinin taxta çıxması günüdür-deyərək)
saxlamışlar. Mən bilən bu qədər.
Tələsik yazdığım üçün səhvlərim olarsa əfv edin.
Xudahafiz. Cavab yazmağınızı arzulayiram.
İmza: Əli Fəhmi.
Əlavə
Salamları Nacı Məhəmmədə və Mirzə Sərdara çatdıraram
inşallah. Yuxarıda qeyd etdiyim “Azadeqan” şəxslərin
əlləri boş olduğunu sübut etmək üçün Sədinin başqa
bir beyti də yada düşdü:
Qərar der kəfe azadqan nə gərdəd mal,
Nə səbr hər dele aşeq, nə ab dər dərbal.
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Ədəbi proses və klassik irs...

296

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

( Tərcüməsi: aşiqlərin ürəyində səbr, ələkdə isə su qalmadığı
kimi, azadeqanların da əlində mal qərar tutmaz.
Mirzə Lətifə məndən xususi salam söyləməyinizi rica
edirəm.
Əli Fəhmi 27. 02. 72.

Qayibanə hörmət bəslədiyim əzizül vücud Mirzə Rəfi
müəllim!
Əvvəla səmimi-qəlbdən salam və ehtiram. Səlam əleykom
ke dər xateri. Gər əz dide duri, be del hazeri (Tərcüməsi
salam-əleykum ki, xatirimdəsən gözümdən uzaqda
olsan da ürəyimdəsən)
Bəd əz salam, sizin bir dünya səmimiyyət ilə dolu
məktubunuzu taci-sərim Hacı dayının vasitəsi ilə mənə
vüsul oldu. Məzmundan müəttil olunca hədsiz dərəcədə
sevindim. Hələ bu vəqtə qədər şəxsən üzünü görmədiyim
alicənab bir şəxsin, daha doğrusu, keçmiş ədəb aləmindən
yadigar qalmış bir müəllimin mənə qarşı bu qədər iltifat
göstərmələrini və bəndənin bəzi məsələlərin həllində verəcəyi
izahatı nəzəri-qəbulə alacaqlarını özüm üçün gğzlənilməz
nemət hesab edirəm. Farslar demişkən: “Ke mən ze
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tale xod hərgez in goman nə bardəm” (tərcüməsi: Mən
taleyimdən belə bir güman gözləməzdim).
Əziz və səmimi dostumuz Rəfi müəllim, Firdovsinin
Sultan Mahmudun həcvində yazdığı həmin beyti iki cür
şərh etmək olar.
“Kəfe Şahe Məhmud vala təbar
Noh əndər noh aməd, se əndər çahar”.
1)9+9+3+4=25
25 rəqəmli əbcəd hesabilə “5” (kaf) və “əla” (ha) hərflərinin
mütaqibidir. “kaf” ilə “Ha” hərfinin birləşməsim”
Koh” sözüdür ki, 25 rəqəminə müvafiqdir. “Koh” və
yaxud “goh” farsca (üzr istəyirəm biədəb olsa “nəcis”
deməkdir).
Deməli, şair həmin beytində bildirmək istəyir ki,
uca rütbəli Mahmudun əlinin içi nəcisdir, murdardır. Öylə
ondan səxavət gözləmək olmaz.
Bu beytin ikinci şərhi də var ki, onu yazmaqla izah etmək
olmur. Gərək əllərinin barmaqları ilə göstərəm. Bunu
ancaq görüşəndə sizə şərh edərəm, inşallah
Seyid Əzimin Qumru Dərbəndiyə yazdığı həcvindəki
“Bu pislikləri sizlərdən niyə yüz rütbə əlayam.
Səğe kaşi gərək kim əhli Qumdan nirkar olsun”.
Beyti isə fars zərbul-məsələsi əsasında yazılmışdır. Bu
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məzmun farslarda belə zərbul məsələrə rast gəlmək olur.
1)Səğe kaşi beh əz hətad Qommi (tərcüməsi: Bir kaşan
iti yüz nəfər Qumludan yaxşıdır. S. D).
2)Nə Qum xub əst nə Kaşan, lənət be hər dota şan
(tərcüməsi: Nə Qum yaxşıdır, nə Kaşan, hər ikisinə lənət
olsun S. D).
Tarixdən məlum olduğuna görə, farsların içərisində
Kaşan əhli kefcil, əksəri şərbi, vaxtlarını xoş keçirən, Qum
əhli ziyarətgahlara, Kərbəla və Kazimiyyəyə yaxın olduğu
üçün həmişə zəvvarlarla oturub-duran xüşk, müqəddəs,
Zahidpərəst, kortəbii mömin şəxslər olmuşlar. Əhli-zövq
kimsələr kaşanlıları, zahid pəsəndlər isə qumluları bəyənirlər.
Burada çıxış edən Seyid Əzim Dərbəndliləri qumlulara,
şirvanlıları isə kaşanlılara bənzədir. “Səğe Kaşi (Kaşan
iti) deməklə “Şirvanın iti” demək istəyir. Yəni “Kaşanın
iti belə qumludan yaxşı olduğu kimi Şirvanın iti də
dərbəndlidən yaxşıdır” fikrini ifadə etmiş olur. Başqa yerdə
Seyid Əzim Şirvani səfa və zövq mərkəzi hesab edib
deyir ki:
“Bu yerin abu xakinin əsəri,
Qabili-tərbiyət qılır həcəri”.
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Başqa bir qəsidəsində Seyid Əzim göstərir ki, Şamaxı
o qədər zövq və səfalıdır ki, onun itləri də qafiyə ilə
hürürlər (Beyti tapmadım).
Ləki Dərbəndi tənqid edərkən yazır: “inçun kim, kəlləsiz,
Dərbəndlisiz, sizlərdə ar olmaz”.
Mən bilən bu qədərdir. Qurani-şərifdə Allah təbarək
və təala buyurmuşdur. “Vofiq kullə zi əlimin əlim, yəni
hər bir alimdən daha alimi vardır ola bilər ki, başqaları bir
qədər məndən yaxşı və həqiqətə daha yaxın şəkildə şərh
etsinlər”.
Əziz müəllim! Bir də məlumunuzdur ki, şifahi şərh
təhriri şərhdən asan olur. İnşallah, görüşəndə bir qədər
geniş danışarıq. Mənim Masallıda bir nəfər yaxşı və sadiq
dostum var. Mən həmişə onlara düşürəm. O, maliyyə
şöbəsinin mühasibi Lətif Bəşirovdur. Hətta iki il bundan
qabaq mən onlarda qonaq idim. Sizi çox axtardı ki, mənimlə
tanış eləsin. Nəsib olmadı. Güman edirəm ki, bu səfər
qonuşarıq inşallah. Və bir də Kiçik Kolatan kəndində mənim
qudalrım vardır. Böyük qızım Yavər kişinin gəlinidir. Demək
biz qohum kimiyik. “Hamımız bir Günəşin zərrəsiyik”.
Bakıda Hacı dayı mənim vasibülitaə bildiyim, ağsaqqal
böyüklərimdəndir. Onun xidmətində olmağı özümə
vəzifə bilirəm. Madam ki, siz onun dostusunuz, demək siz
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də mənim böyüyümsünüz. Allah bu tifaqımızıa nifaq
salmasın.
Bizdən sizə və ailənizə qayibanə qardaşlıq və məsləkdaşlıq
salamlarılətif dostuma bizdən ərzi-salam söyləmənizi
rica edirəm. Nə qulluğun olsa ifasına səmən və taəfən
hazırıq.
Ehtiramate-fayegül təqdimi ilə mülisiniz.
Əli Fəhmi Ələkbərov
Bakuyi (Sabunçu). 20. 05. 69
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