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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.
Təranə Turan Rəhimli
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POEZiYA
məsələləri
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POEZĠYA SEVGĠSĠ,
SEVGĠ POEZĠYASI
Orta məktəb illərində bizə çağdaş milli ədəbiyyatımızın
bir neçə qadın şairini tanıtmışdılar: Nigar Rəfibəyli, Mirvarid
Dilbazi, Mədinə Gülgün və Hökumə Billuri. Bu sıralamada
adı həmişə birinci çəkilən Nigar Rəfibəylinin o zaman nə
tərcümeyi-halının ağır kədər qatını bilirdik, nə yaşının gənc
çağlarında siyasi rejimin təzyiqlərinə, təqiblərinə məruz
qaldığından, nə də mənsub olduğu nəslin, soy-kökün
əsilzadəliyi
çəkdiklərindən

ucbatından,
xəbərimiz

millətinə
vardı.

sədaqəti

Lakin

şairin

üzündən
o

vaxt

əzbərlədiyimiz bir neçə şeiri bu poeziyanın mayasında,
cövhərində dərin bir ağrının, dərdin, kədərin varlığından xəbər
verirdi. Şairin misralarında məharətlə «gizlənən» kədər bu
şeirlərin müəllifinin çəkilməz qəm yükü daşıdığını, hansısa
nisgili, həsrəti illərlə qəlbində əzizlədiyini pıçıldayırdı. 80-ci
illərdə

unudulmaz

bəstəkar

Emin

Sabitoğlunun

şairin

sözlərinə bəstələdiyi «Neyləyim» mahnısının çox sürətlə
məşhurlaşması, Akif İslamzadənin yanıqlı səsi ilə bütün
Azərbaycanı evbəev dolaşması, könülbəkönül fəth etməsi də
bu həzin kədərin əsrarəngiz poetik ahəngi ilə bağlı idi. «Mən
işıq qızıyam, işıq övladlı» deyən şairin fotoşəkillərində,
Təranə Turan Rəhimli
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portretlərində də işıqlı çöhrəsinin nurunu bir qədər də artıran
xəfif təbəssümünün altında kölgədə qalmış bu kədəri sezmək
olur.
Nigar Rəfibəylidən söz düşəndə qeyri-ixtiyari şairin
«Günəşdən gənclik istədim» şeiri yada düşür. Bu şeirdə zərif
ruhlu

şairin

yaşantılarının,

arzularının,

xarakterinin,

bütövlükdə ömür yolunun yığcam və aydın mənzərəsini
görmək mümkündür:
Günəşdən gənclik istədim,
Dənizdən coşğun həvəs.
Meşədən dinclik istədim,
Küləkdən ilıq nəfəs.
Güllərdən ətir istədim,
Quşlardan iti qanad.
Yarpaqdan çətir istədim,
Ömürdən coşğun həyat.
Dağdan əzəmət istədim,
İnsanlardan məhəbbət.
Nə istədim, nə istədim –
Verdi mənə təbiət…
Allah Nigar Rəfibəyliyə hər şeyi – Ondan istədiyini də,
istəmədiyini də səxavətlə vermişdi. Hamıya gün kimi aydındır
ki, mənsub olduğumuz soy-kökü, doğulduğumuz ailəni
Təranə Turan Rəhimli
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seçmək imkanımız olmur. Nigar xanımın Allahdan istəmədən
ona bəxş etdiyi xoşbəxtliklərdən birincisi dövrünün nüfuzlu
şəxsiyyətlərindən

biri,

əzəmətli

əsilzadə

bir

nəslin

nümayəndəsi, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə
Gəncə qubernatoru olmuş, Azərbaycanın ilk ali təhsilli cərrahı
Xudadat bəy Rəfibəylinin ailəsində dünyaya göz açması ilə
bağlı idi. Yaşadığı şərəfli ömürdə öz soy-kökünün adını
əməlləri ilə, uca şəxsiyyəti ilə daha da yüksəklərə qaldıran
N.Rəfibəyli şeirlərində ulu bir nəslin yadigarı olduğunu
iftixarla dilə gətirir:
Mən könül mülkünün tacidarıyam,
Xəyal dünyasının şah nigarıyam.
Vətən torpağında iftixar olan
Şanlı nəsillərin yadigarıyam.
İlk olaraq genlərdən, qan yaddaşından ruhuna axan
kübarlıq, ziyalı ailə mühitində günbəgün zənginləşən mənəvi
dünyası N.Rəfibəylinin gələcəkdə milli ədəbi şəxsiyyət kimi
formalaşmasında başlıca amil rolunu oynadı. Lakin eyni
zamanda,

bolşevik

işğalından

sonra

milli

hökumətin

səlahiyyətli nümayəndəsi kimi dərhal cəzalandırılan atasının
və şanlı soy-kökünün adı müəyyən vaxt dönəmində şairi
kommunist rejiminin təbliğatçılarının «diqqət mərkəzində»
saxladı. N.Rəfibəylinin gənc yaşlarında yaradıcılığında milli
Təranə Turan Rəhimli
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ideologiyanı əks etdirən, «əksinqilabi mövqedən yazılmış»
şeirlərinə hücum edən sovet mətbuatı onu «öz ulularının işini
davam etdirən», «Musavatçı mülkədarın qızı» kimi təqib
edirdi. Belə bir vəziyyətdə şairin bədii nailiyyətlərinin, sənət
uğurlarının,

sövet

sənətkarlarından

dövrü

biri

ədəbiyyatının

səviyyəsinə

görkəmli

yüksəlməsinin

hansı

mürəkkəb situasiyaların, ziddiyyətlərin içindən keçdiyini
təsəvvür etmək çətin deyil. Onun həyat yolundakı maneələri
dəf etmək bacarığı isə bu maneələrdən daha güclü olan
xarakteri ilə bağlı idi.
İngilis yazıçısı Cefris yazırdı: «Kamil qadın yüz əlli ildə
bir dəfə yaranır.» Gözəllik – qeyri-adi işığı ilə hamını cəlb
edən sima, yüksək intellekt, bədii istedad, ali zəka, evdarlıq
səliqə-sahmanı, fövqəladə bir analıq duyğusu, xoş xasiyyət və
s. bu kimi dəyərli keyfiyyətlərin vəhdətini nadir halda bir
qadının şəxsində görmək olur. Nigar Rəfibəyli isə bu
keyfiyyətlərin

hamısını

məharətlə

öz

varlığında

cəmləşdirmişdi. O, gözəl qadın və şair kimi oxucularını həm
çöhrəsinin nuru, həm də sənətinin işığı ilə əfsunlayırdı.
Yüksək

intellekti,

kübarlığı,

milli

dəyərlərə

sədaqəti,

möhkəm, güclü xarakteri də bu işığa əlavə rəng çaları qatırdı.
Şairin vəfatından ötən otuz ildən artıq vaxt dönəmində onun
poeziyasına oxucu sevgisinin, rəğbətinin nəinki azalmaması,
Təranə Turan Rəhimli
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getdikcə daha da artması təkcə inci misraların ahəngdar
düzümü, orijinal fəlsəfi yükü, məntiqi fikir axını ilə bağlı
deyil, şəxsiyyət amili ilə də sıx əlaqəlidir.
N.Rəfibəyli poeziyası əzəmət, vüqar, milli qeyrət
hisslərinə köklənən, Yaradana, Vətənə, təbiətə, insana
sevgidən güc alan, millətinə, torpağına, «ala gözlü»sünə,
övladlarına,

ağaca,

yarpağa,

dənizə…

bəslədiyi

ülvi

məhəbbətin qanadlarında göylərə ucalan bir poeziyadır. Bu
poeziyanın əsas zinəti isə onu yaradanın qəlbindəki işıqdır.
Şairin bütün şeirlərindən bu işıq selinin süzülüb keçdiyini
müşahidə edirik:
Mən işıq övladı, işıq qızıyam,
Dünyanı qaranlıq görə bilmərəm.
Zülmətlə girərəm pəncə-pəncəyə,
İşıq yandıraram qara gecəyə.
«İşıqlı şeirlər»
N.Rəfibəylinin poetik dünyasının üfüqləri hüdudsuzdur,
o heç bir sədd, heç bir çərçivə tanımır. Onun şeirlərinin fikir
tutumu kimi mövzuları da sərhədsizdir. Şairə görə, «Güllü bir
bağça da şeir ola bilər, Adi bir mətbəx də…» N.Rəfibəylinin
«Mətbəx şeirləri» bu məntiqin bariz örnəyi kimi dərin təsir
bağışlayır.

«Mətbəx şeirləri»nin lirik «mən»i şairliklə

qadınlığı bir araya sığdıran ali varlığın yaşantılarını dilə
Təranə Turan Rəhimli
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gətirir: Bu varlıq bəzən mətbəx aləmində darıxıb «səhəri dəniz
qırağında qayaların üstündə açmaq», «ciyərləri dolusu dəniz
havasıyla nəfəs almaq», «sahillərin gözə görünməyən
səfasıyla» baş-başa qalmaq istəyir, sinəsini «səhər rüzgarına»
açmaq, Abşeron dağlarına həzin nəğmələr qoşmaq arzusuyla
çırpınır. Lakin ətrafına göz gəzdirib qadınlığın ayrılmaz
qayğısı olan mətbəxi görür və buna təəssüflənmək yerinə
«bunlar nədən şeir olmasın?» deyir. Bu orijinal yanaşma
«Mətbəx şeirləri»nin əsas bədii məntiqini təmin edir:
Şeirin mövzuları
gəlməz saya –
Yalnız şair gözlərilə
Baxılarsa bu dünyaya…
N.Rəfibəylinin lirik qəhrəmanının dünyaya «kiçik
mətbəx pəncərəsindən» baxan gözləri pəncərə önündəki
boylu-buxunlu qovağın ilin dörd fəslində dəyişən halını
izləyir, onun «əzablarla gözlədiyi» bahara sağ-slamat çıxmaq
üçün şaxtayla, ayazla mübarizəsini müşahidə edir və sonda bu
qənaətə gəlir:
Ürək geniş olarsa,
Xəyal dərin olarsa,
Nə arzular ölər,
nə fikir sönər…
Təranə Turan Rəhimli
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Könüldə bir işıq,
bir atəş varsa,
Balaca bir mətbəxdən də
böyük bir dünya görünər…
«Mətbəx şeirləri»
Elə bir şair tapmaq olmaz ki, vətənə şeir həsrət etməsin,
doğulub boya-başa çatdığı torpağı, yurd yerini, yaşadığı
doğma şəhəri, ölkəni vəsf etməsin. N.Rəfibəylinin poetik
yaradıcılığında da vətən sevgisi zirvədə yer alır, vətən qoxulu
misralar

üstünlük

təşkil

edir.

Şair

vətəni

yalnız

gözəlliklərindən zövq aldığı üçün, səfalı təbiətində dincəldiyi
üçün sevmir, o, qürbətdə vətənin hər halı üçün qəribsəyir,
Bakının Qara şəhəri üçün də, «əsəbi» küləkləri üçün də
darıxır:
Qəribsəyir könlüm bu axşamüstü,
Gözəl mənzərələr qalır geridə.
Şirindir vətəndə hər acı tüstü,
Şirindir vətənin küləkləri də!
«Qürbətdə axşam»
Şairin təkcə vətən mövzusunda yazdığı şeirlərdə deyil,
məhəbbət, müharibə, təbiət və siyasi lirikasında da Vətən
obrazı aydın görünür. «Komandan», «Əlvida», «Borcluyam»,
«Təranə qucağında bizə bahar gətirdi», «İnsan hərarəti»,
Təranə Turan Rəhimli
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«Yaxşı yol», «Düşmən güllə yağdırırdı işığa», «Dənizdə bir
qız çimirdi», «Eşq olsun» şeirləri müxtəlif mövzuları əhatə
etsə də, onların hər birində Vətən sevgisiнин izharı var.
Məsələn, «Əlvida» şeirində şairin lirik qəhrəmanı istirahət
etdiyi Baltik sahilləriylə vidalaşır, «suda qanad açan yelkən»ə,
qumda qalan ayaq izlərinə, dənizdən əsən rüzgara, «sahilə
düzülən qağayılar»a, «yollara tökülən xəzəl»ə, şimalın «soyuq
təbiətli gözəl»inə «əlvida» deyir. Lakin bu ayrılıqda kədər
motivi yoxdur. Çünki bu ayrılıq vüsala yol açır, lirik
qəhrəmanı başqa bir dənizə – doğma şəhərdəki Xəzərə
qovuşdurur:
Baltik dənizinin qumlu sahili,
Əlvida, xoş keçdi sizdə günlərinm…
Bir başqa sahilə gedirəm indii,
Gözləyir həsrətlə məni Xəzərim.
«İnsan hərarəti» şeirində də şimalın soyuğunda darıxan,
qürbətin qış mənzərələrindən zövq almayan lirik qəhrəman
vətən həsrətini dilə gətirir:
Cənubda Xəzər sahilində qalıb
fikrim, xəyalım.
Bakının iliklərimə işləyən
Əsəbi küləklərini istəyirəm.
Axşamları boz dumana bürünən
Təranə Turan Rəhimli
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Qaraşəhəri istəyirəm.
Dağüstü parkdan Bayıl burnuna qədər
Muncuq-muncuq düzülən
çıraqların işığını görürəm.
Bakının
axşam yaraşığını görürəm.
Məhəbbət mövzusunda yazılmış «Yaxşı yol» şerinin
lirik qəhrəmanı isə səyahətləri sevən, tez-tez uzaq ölkələrə
səfərə çıxan sevgilisinə uğurlu yol arzulayır, lakin ondan zərif
bir təmənnası var:
Hara gedirsən get,
Mənim vətənə bağlı ürəyimiı
Getdiyin uzaq yollara
Aparma, əzizim, aparma.
Nigar Rəfibəylidən danışanda onun bədii ilhamının
mənbəyində yer alan, poetik hisslərinin, düşüncələrinin
zirvəsini fəth edən Rəsul Rza sevgisindən bəhs etməmək
mümkün deyil. Rəsul Rzanın layiqli bir ömür-gün yoldaşı,
qəlb həmdəmi, sənət dostu kimi N.Rəfibəylinin həyatında və
ədəbi fəaliyyyətində önəmli rolu danılmazdır. Rəsul Rza
sevgisi Nigar xanımın yaradıcılığını zinətləndirmiş, şairin
ölməz sənət örnəklərinin yaranmasına səbəb olmuşdur.
N.Rəfibəyli lirikasının şah əsəri olan «Neyləyim» öndə
Təranə Turan Rəhimli
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olmaqla, şairin ülvi məhəbbət ətirli bütün misraları bu
sevgidən qidalanıb, sonsuz səmimiyyəti ilə ürəklərə yol tapıb.
Ümumiyyətlə, ədəbiyyat tariximizdə silinməz izlər
qoymuş hər iki böyük sənətkarın bir-birinin yaradıcılıq
imkanlarının

genişlənməsində,

poetik

dünyasının

zənginləşməsində, eləcə də möhtəşəm sənət uğurlarına yol
açmasında qarşılıqlı xidmətləri olmuşdur. Nigar Rəfibəyli
Rəsul Rzanın «könül mülkü»nün «şah nigarı» olduğunu bilir
və bunu son dərəcə zərif poetik deyimlə şeirlərində ifadə
edirdi. Rəsul Rza poeziyasında Nigar Rəfibəyli obrazı həmişə
aydın görünür. Ədəbiyyatşünas-tənqidçi Gülrux Əlibəylinin
müşahidə etdiyi

kimi,

«Nigar

Rəfibəylinin

həyat

və

yaradıcılığı, onun həzin hisslər və insə duyğular tərənnüm
edən poeziyası nəinki milli ədəbiyyat tariximizdə möhkəm yer
tutmuş, eyni zamanda böyük şair, ictimai xadim Rəsul Rzanın
həyat və yaradıcılığına əsaslı təsir etmişdir.»
N.Rəfibəylinin böyük qadın ürəyi, şəfqətli ana qəlbi
vardı. Bu qəlb təkcə üç övladı üçün döyünmürdü, yalnız
onların gələcəyi üçün narahat deyildi, bütünlükdə millətinin
övladlarına sevgiylə, qayğıyla dolu idi. Şairin dostlarının,
həmkarlarının, müasirlərinin dərdlərinə, könül ağrılarına
misilsiz qadın-ana qayğısı onlarla şeirlərində öz bədii əksini
tapıb. Dost itkisinə ürəkdən yanan, dost kədərinə bütün
Təranə Turan Rəhimli
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qəlbiylə

həmdərd

olan

şairin

«Şair

Hüseyn

Arifə»,

«Müşkünaz xanımın əziz xatirəsinə», «Rəfiqəm mənim»,
«Sənin», «Musa» adlı şeirləri bu qəbildəndir. Müşkünaz
xanıma ünvanladığı şeirdə böyük Cavidin ilham məbədinin
həyata gözlərini yumması acı bir tarixi şairin yadına salır.
N.Rəfibəyli tarixin vərəqlərində gizlətdiyi 37-ci il faciəsinin
acı

nəticələrinin

zaman-zaman

millətimizin

qəlbini

göynədəcəyini, bu dəhşətli tarixin əsrin vicdanında qara ləkə
kimi qalacağını ürək ağrısı ilə yazır. Müşkünaz xanımın
timsalında 37-ci il qurbanlarının ailəsinin yaşadığı dəhşətləri
təsirli poetik dillə oxuculara çatdıran şair H.Cavidin ömür-gün
yoldaşının ölümünü dövrə, zamana ağır töhmət hesab edir:
Əsrin vicdanında qalar bu ləkə,
Adsız şəhidlərin tökülən qanı,
Soyuq vicdanları oyadar bəlkə,
Oyadar qanlara batan dünyanı…
Dünyadan cəfakeş bir ana getdi,
Ağır töhmət qoyub zamana, getdi.
«Müşkünaz xanımın xatirəsinə»
1977-ciildə xalq şairi Hüseyn Arif yeganə oğlu Arifin
gənc yaşda vəfatıyla sarsılanda sənət dostları şeirləriylə şairin
yaralı ürəyinə məlhəm qoydular. Nigar Rəfibəyli «Şair
Hüseyn Arifə» və «Sənin» adlı iki şeirilə şairin bu ağır
Təranə Turan Rəhimli
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günlərində dərdinə təsəlli oldu. Gənc Arifin erkən ölümünə
ürəkdən yanan, ana qəlbi sızlayan şair yazır:
Bir damcı təsəlli olsaydı sənə,
Bir dərya göz yaşı axıdardım mən,
Başının üstündən qara buludu
Qəlbimin ahıyla dağıdardım mən.
«Şair Hüseyn Arifə»
«Qoy şair ilhamı çatsın dadına», «Təsəlli yazdığın
şeirlər olsun» – deyə şair dostunu qələmə sarılmağa, dərdini
sözlə ovutmağa, «sənət sarayına daş qoyaraq», Arifin adını
şeirlərdə yaşatmağa səsləyir.
N.Rəfibəylinin şair xəyalları, ana arzuları, qadın
ümidləri… ümman qədər geniş, səma qədər sonsuzdur. Bir
şeirində «arzularım böyük, meydan darısqal» deyir. Bu sovet
rejiminin millətimiz üçün daraltdığı meydandırmı, yoxsa daha
dəhşətli müharibələrin anaları gözüyaşlı qoyduğu, soyuq
silahların bəşəriyyəti məhv olmaq təhlükəsinə sürüklədiyi
siyasi oyunlar meydanıdır?! Bu sualın cavabını şairin
bütünlükdə poeziyasında axtarmaq lazımdır. Bir həqiqət isə
aydındır ki, şairin yaşadığı dövr, bu dövrün amansız qanunları
həqiqətən onun yaradıcılıq meydanını daraltmış, təkcə yazıçı
Anarın qeyd etdiyi kimi, «analıq vəzifəsi, böyük evin

Təranə Turan Rəhimli
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qayğıları» deyil, siyasi rejim də «yaza biləcəklərinin yüzdə
birini yazmasına» imkan verməmişdir.
…Nigar Rəfibəyli möhtəşəm söz dünyasına, sənət adlı
müqəddəs aləmə – daxili mənəvi tələbatla, bədii istedadın
təhrikilə və böyük poeziya sevgisi ilə qədəm qoymuşdu. Elə
buna görə də dövrünün bir çox mötəbər sənət mükafatlarını,
fəxri adlarını almasına rəğmən, təravətli bədii yaradıcılığının
ən böyük şöhrət tacı, ən ali mükafatı heç vaxt qocalmayan,
zaman keçdikcə dəyərini daha da artıran xalq sevgisi oldu.
Tarix sənətkara verilən fəxri adları, mükafatları zaman
keçdikcə yaddaşlardan silə bilir, unutdurur, lakin əsil sənətin
qəlblərdə yandırdığı işığı əsrlərin tufanı da söndürə bilmir.
Əksinə, bu işıq getdikcə istisini, nurunu daha da artırıb
sönməz məşələ çevrilir, könüllərin mənəviyyata gedən yolunu
aydınladır. Poeziya sevgisindən doğulan, sevgi poeziyası ilə
qəlblərdə əbədiyaşarlıq hüququ qazanan Nigar Rəfibəylinin
şeiriyyət dünyası kimi…
“Azərbaycan məktəbi”, Bakı,
2013, noyabr-dekabr № 6 (658)
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SƏSĠ UZAQLARDAN GƏLƏN,
UZAQLARA GEDƏN ġAĠR
Akif Səməd 80-ci illər ədəbi nəslinə mənsub şairdir,
daha obrazlı desək, milli ədəbiyyatımızda bəxti gətirməyən,
―itirilmiş‖ daha bir ədəbi nəslin nümayəndəsidir. Cəmiyyətin,
ictimai quruluşun fövqəladə natarazlığının, bu natarazlıqdan
doğan laqeyd münasibətin onun ədəbi taleyindəki izləri də
təkcə Akif Səmədin şair taleyinə aid deyil, bütövlükdə 80cilərin ―alın yazısı‖dır. Və bu dəfə özünəqədərki və
özündənsonrakı

ədəbi

nəsillərdən

fərqli

olaraq

nədən

―itirildiyini‖ bilməyən, buna hərhansı tutarlı bir səbəblə bəraət
(bəlkə də bəhanə deyilməlidi) qazandırmaqda çətinlik çəkən,
beyni suallarla dopdolu bu ədəbi nəsil – 80-cilər nə özündən
xeyli əvvəlki 20-30-cu illər ədəbi nəsli kimi repressiya qədər
ağır, faciəvi bir vəziyyət üzündən ―itirilmişdi‖, nə də özündən
az sonrakı 90-cılar kimi Qarabağ müharibəsi, ―keçid dövrü‖
girdabında əriyiub-itmişdi. 80-cilər sovet imperiyasının
yenidənqurma

fırtınasında

başını

itirmiş

cəmiyyətin

laqeydliyinin qurbanına çevrildi. Cəmiyyət bu ədəbi nəslə
layiq olduqlarını verə bilmədiyi üçün uzun müddət onları
―gənc‖ adlandırmağa belə məcbur oldu. 90-cı illərin
Təranə Turan Rəhimli
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sonlarında Akif Səmədin dilindən eşitdiyim ―Qorxuram
həştadımızda da bizə ―gənc şair‖ deyələr‖ ironiyasının özündə
də bu ədəbi nəslin daha ―gənc‖ olmaqdan bezdiyini, bu ―gənc‖
adı altında ədəbi prosesdəki yerinin, mövqeyinin dürüst
dəyərləndirilmədiyini,
olduqlarını

―gənc

cəmiyyətdən

şair‖

almaq

adlanmağın

yolunda

bir

layiq

maneəyə

çevrildiyini görmək çətin deyildi.
Lakin bütün bunlara baxmayaraq bu ədəbi nəslin öz yolu
vardı və heç nəyə fikir vermədən bu yolda inadla
addımlayırdı. Bəzən ruhdan düşürdü, dünyadan küsürdü, onu
qınayır, hətta qarğıyırdı, bəzən ―Dünya sənin nəyindi ki?!‖
deyə onu özgə, yad bilirdi, amma yenə də yoluna davam
edirdi. Akif Səməd belə bir mətin və inadcıl bir ədəbi nəslin
təmsilçisi idi. Akif Səmədin yaradıcılıq yolunu vərəqləmək,
ədəbi fəaliyyətinin səhifələrinə nəzər salmaq həm də
bütövlükdə 80-cilərin sənətkar əzmi, yazıb-yaratmaq eşqinin
mənbəyi, söz sənətinə sevgi və ehtiramının dərəcəsi, ölçüsü
haqqında dolğun təsəvvür yaradır.
Akif Səmədə görə ―şeir dərddir‖, dərd söz olanda, sözə
çevriləndə daha qiymətlidir,

amma yenə də sözün, şeirin

məqamı nə qədər uca olsa da, dərd sözdən daha ağırdır:
―Naz eləmə, sözlü dərviş‖,
Söz adama dərd yedirdər.
Təranə Turan Rəhimli
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Dərd var bayatı dedirdər,
Dərd var söz eləmək olmur.
Akif Səməd üçün şeir ―yarın yaxasız köynəyinə gedən
yoldur‖, şair şeir yazmır, ―bir qarışqa yuvasına dən daşıyır‖,
şair ―ölüb-dirilir‖, öz ―canını ağlayır‖, gah ―dərdini bölür‖,
gah ―dərdinə gülür‖. O, ―Qardaş, mən şeir yazmıram‖ deyəndə də bir tərəfdən şairliyin ağrı-acısını, çətinliklərini dilə
gətirirsə, digər tərəfdən ―Şair Vaqifdi, vallah‖ deyə bir
sənətkar kimi sonsuz təvazökarlığını biruzə verir.
Onun şeirə, sənətə özünəməxsus, orijinal sənətkar
münasibəti vardı. Bu münasibət şairliyin təmənnasızlığından,
şeirin, sənətin bütün təbii qaynaqlar kimi heç bir təmənna
gözləmədən yarandığından xəbər verirdi. Əməkdaşı olduğu
―Mərhəmət‖ jurnalının 2 iyul 1991-ci il sayında dərc olunmuş
şeirlərinə yazdığı təqdim sözündə də bir daha buna işarə edir,
şairliyin təmənnasız bir sənət olduğunu vurğulayırdı: ―Bulaq
öz-özünə gümüldənir, ona görəmi ki, qulaq asan var?! Çiçək
açılır, ətir saçır, ona görəmi ki, dərən var, qoxlayan var?! Yox,
yox, yox... Mən də eləcə... Şeir ha yazmıram, dərdimi
pıçıldayıram öz-özümə., canımı ağlayıram. Çap edən də sağ
olsun, etməyən də. Oxuyan da sağ olsun, oxumayan da.
Diinləyən də, dinləməyən də...‖

Təranə Turan Rəhimli
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Akif Səməd barədə dəfələrlə ―sufi şair‖, ―Haqq şairi‖
ifadələri işlədilib. Şairi Azərbaycan ənənəvi şeirinin ən layiqli
davamçılarından biri hesab edən ədəbiyyatşünas və tənqidçilər
onun yaradıcılığında sufizmin dərin izlərini görüblər. Sufilik
Akif Səməd şeirlərində güclü, iti dərd axınının içindən bir işıq
seli kimi süzülüb keçir, şairin lirik qəhrəmanı dərdin özüylə
birgə böyüyür, fəzilətə çatır, hikmət sahibi olur, ―Dost istəsən,
Allah yetər‖, ―Hamı sənə baxsa, sən Ona bax, Ona‖ deyə
insanı ulu Yaradana sığınmağa, Ona tapınmağa, Onu dərk
etməyə səsləyir. ―Güzgünü görəndə‖ Allahı görməyi, ―gülçiçək dərəndə‖ Onu yada salmağı.. həmişə, hər yerdə Ona
baxmağı tövsiyə edir:
Sultanı, qulu ol,
Yolçusu, yolu ol,
Ürəyi dolu ol,
Sən Ona bax, Ona.
«Şeir işıqdır, eşqdir, etirafdır» – deyir Akif Səməd.
Şairin hər misrasında inci kimi düzümlənib vərəq-vərəq
böyüyən bu işığın, eşqin, etirafın səsi eşidilir, həniri, nəfəsi
duyulur. Bu işıq qaranlıq ürəkləri aydınlığa çıxarır, bu eşq bizi
Əsli-Kərəmə qaytarır, bu etiraf mürgülü duyğuları oyadır. Və
elə şairin şairliyi, dolaylarında, cığırlarında cahanı azdıran,
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ömürlərə bənzəməyən şair ömrünün böyüklüyü də burdan
başlanır.
Əsrlər
şikayətlənirsə,

boyu

bəşər

gördüyü

övladı
işlərin

ömrün
yarımçıq

qısalığından
qalacağından

qorxursa, Akif Səməd «Ömür yaman uzundur» – deyir. Şair
dövründənmi gileylidir, taleyindənmi şikayətlənir ?! Yoxsa…
Bu kimi poetik suallara onun şeirlərində cavab tapmaq
mümkündür. Akif Səmədin mövcud olduğu aləmə sığmayan
bir poeziya aləmi var. Bu aləm dünya içində dünyadır. Bu
dünyanın isə öz orbiti var və oradakı hərəkət də, sükunət də
içində yaşadığımız dünyanın qanunauyğunluqları ilə çox vaxt
uzlaşmır. Ona görə də şairin şeirləri əsasən oxucunun
gözlədiyi nəticə – ənənəvi sonluqla deyil, həyata fərqli
yanaşmadan irəli gələn fəlsəfi yozum və dərin məntiqlə bitir.
«Ömür yaman uzundur» şeiri kimi…
Əcəlin nazı yaxşı,
Ölümün sazı yaxşı,
Hər şeyin azı yaxşı,
Ömür yaman uzundur.
Bu dağlar göymü, yermi?
Bu göy göymü, yer yermi?
Yaşamağa dəyərmi?
Təranə Turan Rəhimli
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Ömür yaman uzundur.
Onun şeirlərində bəzən hansısa deyim, ifadə, söz biçimi
tənqidi razı salmaya bilər, amma bu şeirlərdəki poetik qənaət
həmişə ―adamın belini sındırır‖ (Ağamalı Sadiq Əfəndi). Bu
qənaətdən sonra artıq sözə, poetik izaha ehtiyac qalmır.
Akifin ilk şeirlər kitabı ―Qiblə yelləri‖ 1992-ci ildə
―Yazıçı‖

nəşriyyatında

çap

olunub.

Dostlarına

böyük

təvazökarlıqla təqdim etdiyi bu ilk kitabı əslində onun çoxdan
təsdiqlədiyi ədəbi kimliyinin gecikmiş rəsmi təsdiqi idi.
Kitabın «Uzaqlardan gəlirik…», «İncəyə məktub», «Əsli
düymələri» adlı bölmələrində Akifin ənənəvi mövzulara fərqli
sənətkar münasibəti öz əksini tapmışdı. Bu şeirlərin hər
birində A.Səmədin şair dünyasının fərdiliyi, özünəməxsusluğu
diqqəti cəlb edirdi. «Durna lələyi» şeirində olduğu kimi:
Bir durna lələyi tapdım bu payız,
Kədər, qəm əlindən karıxıb gəlib.
Bağdad torpağında, Bağdad elində
Füzuli misrası darıxıb gəlib.
Bizcə, bu misralardakı poetikliyin şərhinə ehtiyac
yoxdur. Onun bütün

şeirlərində sözün məna çalarlarına

yaradıcı münasibət, onu cilaladıqca cilalamaq, fərqli məntiqlə,
fəlsəfi yozumla demək, oxucunu şeirdə gözləmədiyi poetiл
sonluqla üz-üzə qoymaq, təəccübləndirmək, düşündürmək…
Təranə Turan Rəhimli
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Akif Səməd şeiriyyətinin ümdə məziyyətlərindəndir. Bir
şeirinin əvvəlində:
Necə daşdı, nə daşıdı?
Yol daşıdı, baş daşıdı?
Göydən düşüb, yerdən çıxıb?
Güllü yolun qırağıdı,
Bura daşı kim daşıdı?
– deyən şair sonra gözlənilməz sonluqla fikrini
tamamlayır:
Qadan alım, Akif Səməd,
Şairliyin baş apardı.
Adi daşdı, yola düşüb,
Niyə düşüb, hardan düşüb?
Yazıq daşın nə günahı,
Sənin yolun burdan düşüb?
Akif Səmədin «Mən, sən, dəniz», «Bu qıza ağıl ver»,
«Açılmaz düyməsi xanım Əslinin», «Sənsizlik» və s. şeirləri
lirik şeirimizin yeni yaradıcılıq keyfiyyətləri ilə diqqəti çəkən
ən gözəl nümunələrindəndir. Şair ―Uzaqlardan gəlirik‖ (1994),
―Adəmdən‖ (1995), ―Özümə yol‖ (1996) kitablarında da
lirikanın fərqli mövzularına həsr olunmuş poetik inciləri
oxucularına təqdim edir. Onun ―Məni bir könülün yüz ahı
tutdu‖, ―Akif yara qismət, yar ayrılığa‖, ―Təkcə bir gözələ
Təranə Turan Rəhimli

Ədəbiyyatdan Əbədiyyətə

27

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

görə Dünyanı sevməyə dəyər‖, ―Səni gördüm - bu dünyaya
Niyə gəldiyimi bildim‖, ―Mən məni harda itirdim, Mən məni
kimdə gəzirəm‖, ―Dünyanın varı gəlməsin, Adama bircə o
gəlsin‖, ―Oğulların bir-bir itir Dağlar, Bakı gecəsində‖,
―İstəsəm ləlnən oynardım, Bazarımdan keçdim gəldim‖ kimi
misraları bu lirikanın dəyərini təmin edir. Şairin ―Yaxşılıq elə
toxumdu, Ürəklə ək, daşda bitər‖, ―Ölüm var ki, ömür kimi,
Ömür var ölümdən betər‖, ―Dost istəsən özünə dön, Dost
istəsən Allah yetər‖ misraları isə dərin hikmət və fəziləti ifadə
edən aforizmlər kimi səslənir.
Akif Səməd yazdığı hər misranın içində doğulurdu, hər
sözün içində yaşayırdı. Nə yazırdısa ürəklə yazırdı, ürəkdən
yazırdı. Gördüyü hər işi ürəklə görürdü. Bunu onun ədəbipublisistik

fəaliyyətini

diqqətlə

üzlədiyim

vaxtlarda,

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin ―Gənc müəllim‖
qəzetində, ―Mərhəmət‖ dərgisində, Azərbaycan Tele-radio
Şirkətində çalışdığı illərdə dönə-dönə müşahidə etmişdim.
Bəlkə buna görədir ki, adlarını qeyd etdiyim mətbu
orqanlarındakı yazılarında, tənqidi-publisistik məqalələrində,
şeirlərində, ―Bulaq‖ verilişindəki təbii, səmimi söhbətlərində
Akifin ürəyinin səsi, döyüntüləri aydın eşidilirdi. Ürəklə
yazıb-yaradırdı, ürəklə yaşayırdı, ürəkli də getdi. Qədim türk
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adlarını

verdiyi,

varlıqları

ilə

öyündüyü

övladlarına

ünvanladığı bir şeirində yazdığı kimi…
Atilayım, Çilənayım,
Sorsalar atanız hanı,
Çaşma, ləngimə, təngimə,
Göstər beş-altı qoşmamı.
Dünyaya sözü olmadı,
Söylə ki, ürəkdən getdi.
Heç nədə gözü olmadı,
Gəlmişdi ürəknən getdi.
Akif Səmədin poetik dünyasının orijinallığı, sözə təzə
―don biçmək‖, sözün ―köhnə qəlibini dağıtmaq‖, ona daha
yeni nəsə əlavə etmək cəhdi və çox vaxt buna nail olmaq
bacarığı milli poeziyamızın qazancıdır. Tənqidçi Cavanşir
Yusifli şairin sənət mövqeyini, poeziyamızdakı yerini daha
dəqiq müəyyənləşdirir: «…Akif Səməd Azərbaycanda uzun
illər boyu dağıdılıb yerlə yeksan edilmiş çox nəhəng bir
ənənəni - batindən gəlmək təcrübəsini, sehr tülünə bürünərək,
janrı da həmin sehrin dilinə çevirmək, sözün enerjisini
götürüb «qabığından» imtina etmək... ənənəsini bərpa etməklə
məşğul idi. Akif çoxlarından fərqli olaraq janrın içindəki
enerjiylə «oynaya» bilirdi, var gücünü toplayıb ənənənin
Təranə Turan Rəhimli
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özünə qarşı nəsə qoymaq istəyirdi… dünyanın, gərdişin hansı
məqamı və anındasa itib-batmış batini sirləri şeirə gətirirdi.
Akif şeirdə dünyanın hansı qədim qatındasa insanların ibadət
etdiyi, inanıb tapındığı pirlərin, ocaqların, təriqət ocaqlarının
havasını yaratmaq istəyirdi… çox nəhəng və əzəmətli, insanın
əhədini kəsən işin altına girmək istəyirdi. Bu yükü daşımaq,
daşıyıb da uzun ömür sürmək mümkün deyildi». Akif də bunu
duyurdu.
Ölmək də olmur, ay Tanrı,
İlin-günün bu vaxtında.
Hörmətin su qiymətində,
Şeirin-sözün su vaxtında.
–yazmasına rəğmən ―bir başdaşına söykənib nə vaxt öldüyünü
bilən‖ şairin ürəyi bu yükə tablamadı, ―yaman uzundur‖
dediyi ömrə çox erkən vida etdi. Amma özündən sonra
sözünün

qalacağını,

qalan

ömrünü

şeirlərinin

içində

yaşayacağını bilərək getdi. Çünki, ―Yüz il sonra sorsan bəs o
hardadır, Hər beyti səslənər: "Burda, burdadır!‖ - deyən sələfi
Nizami Gəncəvi kimi, ―Seyyida, ölmərəm, Aləmdə səsim var
mənim!‖ – deyən Seyid Əzim Şirvani kimi Akif Səməd də
aləmdə səsinin qalacağını bilirdi:
Hər yetənə baş qoşma,
Baş ağırdı, başqoşma?!
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Akif, səndən beş qoşma
Deyirdin qala, qaldı.
O, ―Hamının təranəsi, səsi, şərqisi özündən gözəldir‖
yazırdı. Akif Səmədə görə, səs İnsanın özündən daha ucadır, o
çox uzaqlardan yol alıb gəlir və çox uzaqlara gedir… Akifin
öz şeirlərindəki səs kimi…
“Aktivist” qəzeti,
Uluslarası Aktivist Sənətçilər Birliyinin
Azərbaycan təmsilçiliyinin xüsusi buraxılışı,
23 iyul, 2014.
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“AĞ ÇADIR”
Dahi rus ədibi Lev Tolstoy yazırdı: «Adətən əsil bədii
təsir alana elə gəlir ki, bunu əvvəllər də bilirdi, lakin söyləyə
bilmirdi.» Həqiqətən də əsil sənət əsəri ən dəruni, mübhəm
hissləri sınağa çəkir, yaddaşı təzələyir, insanı özünüdərkin ən
ali pilləsinə qədəm qoymağa səsləyir. Mahir sənətkarın əliylə
ülvi hisslərdən toxunmuş söz çələnginin işığında bəşər övladı
öz ilkinə, əzəli yaranışına dönür, əbədiyyətə doğru uzanan
yolun hər qarışını bir zümzüməylə qət edir: «Dünya səndən
kimlər keçdi.» Gənc şair Hamlet Kazımoğlu da geriyə dönüb
gəldiyi, təzədən yoluna çıxdığı ömrün qəribəliklərinin sehrinə
dalıb: «mənim üçün ən dəhşətli və narahat bir misra var, o da
««Şair də qocalır, ölür bilirəm.» Bunu bilməsəydim şair
olmaq istərdim» - deyir. Və özü də hiss etmədən bunu
bilməyib şair olur.
Hamletin poetik təfəkkürü insan sevgisinin üç kökü
üzərində dayaq tapıb: ALLAH, VƏTƏN və GÖZƏL. Onun
bütün şeirlərində Allaha inamın, Vətənə ümidin, Gözələ
diləgəlməz sevginin işığı var. «Gözü qanlı üfüqlərdə, içindən
sonsuzluq keçən» şair torpağın, atəşin, suyun sirrinə valeh
ola-ola qəlbini misralara köçürür, əbədi olmayan ömrü
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sonsuzadək yaşayan şeirə verir. Beləcə neçə-neçə tər incinin
şəfəqindən doğulan «Ağ çadır» kitabı bir ülvi poeziyanın
müjdə qaranquşu kimi könlümüzün qapısını döyür. Bizi Ağ
çadırdan çıxarıb qaranlıq mağarayadək aparan yollarda isə
Adəmdən

İsrafil

suruna

qədərki

böyük

bir

zamanın

yaşantılarını görürük. Bu yaşantıların iziylə ta daş mağaraya
qədər gedib çıxan oxucu lap uzaqları gəzib gəlir, Hamletin
təbirincə desək, «qədimdə yaşamağın dadını bilir.»
H.Kazımoğlunun milli poetik təfəkkürünün kökü türkün
yovşanlı çölündən şirə çəkib sevgisini, odunu oğuz düzlərində
nalsız bədöy atların dırnağından qopan səhra qumları tək
dünyanın dörd bir tərəfinə səpələyir. «Keçmişə elegiya»,
«Çəkir məni mağaralar» şeirlərinin uğuru da məhz bu milli
kökə bağlılıqdan gəlir.
Hamlet şeiriyyətində sevgi ilə dərd tarazdır. Onların biri
digəri üzərində dayaq tapıb yüksəlir, biri o birini bütövləşdirir.
Bu milli poeziyada Məhəmməd Füzulidən başlayan bir cüt
əkiz hissin yeni şeirdə sadəcə əksi deyil, həm də sirli, olduqca
gözəlləşən həyatın sevgisinin dərdi ilə qədirləndiyi, dərdinin
sevgisiylə

zinətləndiyi

fəlsəfi

anlamın

Hamletsayağı

yozumudur.
Onun poetik yaradıcılığı biri digərini inkar edən hisslərlə
zəngindir. Şair «Dur qapını aç, Yaradan, Sizə gəlmək
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istəyirəm» deyəndə əbədiyyətə qədərki yolu qət etdiyini
düşünürsə, gözəli görəndə «cavan ömrünü uzatmaq» arzusu
ilə yaşayır.
Bu gənc poeziyada ölüm və həyat var, onların arasındakı
məsafə yox. Bunların birindən digərinə keçid o qədər ani baş
verir ki, şairin inkarçı mövqeyi oxucuda tərəddüd hissi
yaradır. Lakin poetik ifadə zənginliyi, fikir orijinallığı
gözlənilmədən bu tərəddüdü katarsislə – ruhi təmizlənmə ilə
əvəz edir.
Şairin poetik «mən»inin özünüifadəsi kifayət qədər
aydın və predmetli, fəlsəfi düşüncələri mücərrədlikdən
uzaqdır. Oxucunun özünü bu səmimi poeziyada tapa bilməsi
də həmin ümdə yaradıcılıq məziyyətləri ilə bağlıdır. Bu
baxımdan H.Kazımoğlunun rəmzlərə müraciət edərək çağdaş
şeirimizdə yeni, bənzərsiz sənət nümunəsi («Keçmişə
elegiya») yaratmağa müvəffəq olması da təəccüb doğurmur.
Ağ çadır gözlərimiz önündə əyilməz, əzəmətli Vətən heykəli
kimi ucalır, sirli məqamlar sətiraltı mənalarda cilalanır.
Şeirlərinin

böyük

əksəriyyətini

məhəbbət

mövzusunda

yazmasına baxmayaraq, o, bütün poetik nümunələrdə etnik
tarixi, soy-kökü xatırladır, bizi milli yaddaşla üz-üzə qoyur.
Hamlet lirikasının başlıca məziyyəti, əsas mənəvi dəyəri də
bundadır.
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Onun şeirləri poeziya dünyasına ürəklə vəsiqə alıb. Bu
şeirlər gələcəkdə neçə-neçə söz «rəndəçi»lərinin diqqət
mərkəzinə çevrilə bilər. Qoy «Ağ çadır»dan başlanan yol
Hamleti çarəsiz qatıldığı qara çadırın adamlarından ayırıb
«əlləri qaşının üstündə boylanıb görmək istədiyi» üstünə gün
düşən Ağ çadıra doğru aparsın.
«Ana vətən» qəz., № 1, 1 may , 2001
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BƏXTĠYAR VAHABZADƏ POEZĠYASI
MĠLLĠ-MƏNƏVĠ DƏYƏRLƏR KONTEKSTĠNDƏ
Müasir

ədəbiyyatının

Azərbaycan

simalarından

olan

Bəxtiyar

Vahabzadə

ən

parlaq

mayasını

el

ədəbiyyatından, ətrini vətən torpağından, gücünü xalq
ruhundan alan möhtəşəm yaradıcılığı ilə bədii fikrimizin
zənginləşməsində müstəsna rol oynamışdır. Şairin çoxcəhətli
yaradıcılığı millətimizin keçmişi, bu günü, gələcəyi ilə bağlı
fikir və duyğular, həyata, sənətə fəlsəfi görüş və baxışlar
məcmusu

kimi

diqqətəlayiqdir.

Azərbaycan

xalqının

yüzilliklərin sınağından çıxmış, daim inkişafda olan milli
mənəvi-əxlaqi dəyərlərinə, adət-ənənələrinə sədaqət hissi,
azərbaycançılıq

məfkurəsi,

türkçülük

təəssübkeşliyi

bu

poeziyanın dayaq sütunlarını təşkil edir.
Ömrünün altmış ilini müqəddəs sənət qayəsinə xidmət
üçün yorulmadan qələm çalan şair əsərləri ilə xalqımızı milli
özünüdərkə səsləmiş, millətinin daim sevgi və ehtirama layiq
olduğunu, bütün müqəddəs amalların fövqündə dayandığını
nəzərə çatdırmışdır. Çingiz Aytmatov bu cəhətə diqqət
yetirərək yazırdı: «Vahabzadənin poetik təfəkkür mədəniyyəti
təbiətcə millidir. Bu müstəsna dərəcədə zəruri haldır ki, sən
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övladı olduğun xalqın nitq hissəsində fel olmağı bacarasan,
xalqının canlı dil memarlığına öz töhfəni verə biləsən.
Bununla yanaşı, Vahabzadənin poetik təfəkkür mədəniyyəti
daha üstün mahiyyət kəsb edir və millilikdən ümumbəşəri
səviyyəyə qalxır… İndiki halda sən azərbaycanlı şairi
oxuyanda dünyanı duyursan.»1
Bədii yaradıcılığa ikinci cahan müharibəsi illərində
başlamış B.Vahabzadə çox zəngin bir yaradıcılıq yolu
keçmişdir.

O,

yetmişdən

artıq

şer

kitabının,

iki

monoqrafiyanın, on bir elmi-publisist kitabın və yüzlərlə
məqalənin müəllifidir. Şair tarixi və müasir mövzuda
iyirmidən artıq iri həcmli poemasında («İztirabın sonu»,
«Etiraf»,

«Şəbi-hicran»,

«Gülüstan»,

«Sadə

adamlar»,

Atılmışlar», «Təzadlar», «Ağlar-güləyən», «Yollar – oğullar»,
«Əbədi heykəl», «Dörd yüz on altı», «Vətənim mənim», «Hər
baharın öz qaranquşu», «Qiymət», «Muğam», «Ləyaqət»,
«Bağışlayın, səhv olub», «Şəhidlər» və s.) Azərbaycan
gerçəkliyinin, onun ictimai-sosial, siyasi, mənəvi-əxlaqi
problemlərinin geniş bədii panoramını vermişdir. Onun Bakı
Akademik Dövlət Dram Teatrının səhnəsində tamaşaya
qoyulan "Vicdan", "İkinci səs", "Yağışdan sonra", "Yollara iz
düşür", "Fəryad", "Hara gedir bu dünya?", "Özümüzü kəsən
1

Vahabzadə B. Axı dünya fırlanır… Bakı, Yazıçı, 1987, с.8.
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qılınc", "Cəzasız günah", "Dar ağacı" pyesləri dövrun ən
aktual mili-mənəvi məsələlərinin dolğun bədii şərhi ilə diqqəti
çəkir.
1943-cü ildə ―Ana və şəkil‖ adlı ilk mətbu şeiri ilə
yaradıcılıq aləminə qədəm qoyan şair ―Yaşıl çəmən, ağac altı,
bir də ki, tünd çay‖ şeiriylə məşhurlaşmışdır. Vətən həsrəti,
yurd

sevgisini

tərənnüm

edən

bu

lirik

parçadakı

vətənpərvərlik duyğusu sonralar şairin bütün yaradıcılıq
örnəklərinin aparıcı motivinə, ilham qaynağına çevrildi.
B.Vahabzadənin şeirdən-şeirə püxtələşən poetik istedadı
«Mənim dostlarım», «Bahar», «Dostluq nəğməsi» kimi
kitablarında toplanmış yaradıcılıq örnəklərində daha da
cilalanaraq milli poeziyamızın nadir sənət inciləri sırasına
daxil oldu. Bu şeirlərdə zəngin Azərbaycan mənəviyyatı, onun
əzəmətli tarixi keçmişi, millətimizin əxlaq ucalığı, saf təbiəti
tərənnüm olunur, sosial yaşantıları, arzu və istəkləri poetik
fikir mənbəyinə çevrilirdi. Şairin lirikası hələ ilk sənət
nümunələrindən öz enerjisini, tükənməz gücünü doğma
xalqdan, Azərbaycan gerçəkliyindən alırdı.
Yaradıcılığının xalq şeiri ənənələri zəminində inkişaf
etməsi, həyat hadisələrinin özünəməxsus poetik təqdimi,
orijinal bədii təfəkkür tərzi, ənənəvi mövzulara fərqli məntiqi
yanaşma, sadə mətləblərə dərin fəlsəfi münasibət bu
Təranə Turan Rəhimli

Ədəbiyyatdan Əbədiyyətə

38

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

poeziyanın ədəbi dəyərini təmin edən əsas məziyyətlərdəndir.
Himalay Qasımovun yazdığı kimi, «şairin əqidəsinə görə, əsil
səadət odur ki, başqaları üçün yanasan, millət odunu mənəvi
içərin üçün çıraq edəsən, xalqı birliyə aparan yolu
işıqlandırasan»2 Şairin lirik qəhrəmanı ən yüksək insani
dəyərlərə sahibdir, bu qəhrəman üçün həyatın mənası öz
amalı, məsləki uğrunda səməndər quşu kimi yanmaqdadır:
Yaşamaq yanmaqdır, yanasan gərək,
Həyatın mənası yalnız ondadır.
Şam əgər yanmırsa, yaşamır demək,
Onun da həyatı yanmağındadır.3
Lirik qəhrəmanın bu qayəsi bütövlükdə B.Vahabzadənin
sənətkar şəxsiyyəti, həyat yolu, yaradıcılıq fəaliyyəti üçün
xarakterikdir. Çünki şair vətənin istiqlalı, millətin öz idealına
qovuşması

yolunda

ictimai-siyasi

xidmətləri,

ideoloji

mübarizəsi ilə, «ürəyinin yağı ilə» yazıb ərsəyə gətirdiyi
misilsiz sənət örnəkləri ilə ömrünü bir şam kimi əritdiyini
isbat etmişdir.
Rəngarəng mövzulara müraciət edən bu poeziya
obrazların kamilliyi, bədii vasitələrin müasirliyi və orijinallığı,
sənətkar axtarışlarının dərin fəlsəfi mündəricəsi ilə seçilir.
2

Qasımov H. Azərbaycan ədəbiyyatının yaradıcılıq problemləri
(monoqrafiya). Bakı, Elm, 2004 s.184.
3
Ващабзадя Б. Сечилмиш ясярляри. Эянжлик, 1967, с.3.
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Azərbaycan dilinin zəngin poetik imkanlarından məharətlə
bəhrələnən şair fəlsəfi lirikanın ən gözəl nümunələrini
yaratmağa müvəffəq olmuşdur. Yeqor İsayev «Bəxtiyar öz
lirikasında lirik olduğu qədər filosofdur» deyərkən yanılmırdı.
Ümumiyyətlə, şairin bütün əsərlərində dünyaya fəlsəfi baxış
əsas keyfiyyət kimi diqqətəlayiqdir. Onun poetik fəlsəfi
təfəkküründə əzəli və əbədi varlığın dərki ilə bağlı düşüncələr
də önəmli yer tutur. Bu baxımdan şairin «Fəryad» pyesində
yer alan «Allah» şeiri dərin fəlsəfi məzmunu ilə yadda qalır,
insan təfəkküründə Yaradanı dərkin daha dərin qatlarına nüfuz
etməyə səsləyir:
İdrakda yol açmış gecədən gündüzə Allah,
Güldürməsən öz könlünü, gülməz üzə Allah.
Dünyaya şəfəqlər kimi tanrım səpələnmiş,
Qəlbin gözü yanmazsa, görünməz gözə Allah.
Allah! Bilirik cism deyil, bəs nədir Allah?
Ən yüksək olan haqda, həqiqətdir Allah.
Dondunsa təkamül və gözəllik qabağında,
Dərk et bu, təəccübdə, bu heyrətdədir Allah.4
Burada Allahın insanlığa hörmət, ləyaqət, qeyrət, ilqar,
sədaqət, məhəbbət kimi ən ülvi hisslərdə, sözlərdəki hikmətdə

4

Ващабзадя Б. «Фярйад», Бакы, Азярняшр, 1995, с.130.
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təcəllasını göstərən şair Yaradanı dərk etmək üçün bu ali
keyfiyyətlərə dəyər verməyin, onları öz varlığında yaşatmağın
əhəmiyyətini vurğulayır.
B.Vahabzadə poeziyasında lirik qəhrəmanın qarşısındakı
problemlərin hissi-emosional, mənəvi müstəvidə bədii həlli
üstünlük təşkil edir. «Bu poeziyada müasirliklə tarixilik,
fəlsəfə ilə psixologiya, sosial zamanla bədii zaman vəhdət
təşkil edərək nəhayətsizliyə, hüdudsuz idraka yol açır, lirik
«mən» bəşəri məsuliyyətin daşıyıcısına, ümuminsani hisslərin
ifadəçisinə çevrilir»5
B.Vahabzadə «əqidə şairi»dir. «Axı dünya fırlanır»
şeirində «Çərxi-fələk istəyir lap dolana tərsinə, əqidəmi heç
nəyə

dəyişmərəm

mən

yenə» –

deyən şairin

təkcə

yaradıcılığında deyil, bütövlükdə həyat yolunda əqidə uğrunda
savaş mühüm istiqaməti təşkil edir. Şairin lirik qəhrəmanının
zəfərlərə gedən yolu, nurlu sabahlarının cığırı əqidədən
başlanır, onun uğurlarının başlanğıc nöqtəsi əqidədir. Ona
görə də bu qəhrəman əqidə yolunda ölməyi belə böyük şərəf
hesab edir. Bu cəhət şairin «Qayə» şeirində də dərin bədii
ifadəsini tapmışdır:
İradəmin ağasıyam,
Əqidəmin köləsiyəm,
5

Гасымов Щ. Азярбайжан ядябиййатынын йарадыжылыг проблемляри. Бакы,
Елм, 2004, с.212.
Təranə Turan Rəhimli
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Əqidəmin yolunda da öləsiyəm.
Neçin, necə yaşamağı o öyrədib
Həyatımı məna ilə naxışladı.
Məni mənə tanıtdırıb,
Məni böyük bir vətənə bağışladı.6
Milli

poeziyamızda

qüvvətlənməsində,
istiqamətlənməsində

vətəndaşlıq

sənətdə

millilik

B.Vahabzadənin

ruhunun
axtarışlarının

mühüm

xidmətləri

olmuşdur. Şairin dərin lirizminin kökündə vətəndaşlıq
duyğusu dayanır, bu vətənpərvərlik onun müdrikliyini,
aqilliyini tamamlayan cəhət kimi poeziyasında yer alır, onun
əbədiyaşarlığını təmin etməkdə sənətkar istedadı qədər önəmli
rol oynayır. «Zaman qarşısında, xalq qarşısında mənəvi borc
və məsuliyyət duyğusu onun lirk qəhrəmanını fərqləndirən
əxlaqi keyfiyyətlərdir. Həm də diqqətəlayiqdir ki, vətəndaşlıq
bu qəhrəmanın nəinki ideya və sosial dünyagörüşünə, fəal
həyat

mövqeyinə

xasdır;

bu,

eyni

zamanda

onun

psixologiyasının onun mənəviyyatının, dünyanı emosional
qavrayışının ayrılmaz bir cəhətidir.»7 Millətinin tarixi
keçmişinə sonsuz maraq, xalqının bu günkü yüksəlişini millitarixi zəmindən qoparmadan təqdim etmək, əsərlərində tarixi
6

Vahabzadə B. Açılan səhərlərə salam (şeirlər). Bakı, 1979, s.5.
Qasımov H. Azərbaycan ədəbiyyatının yaradıcılıq problemləri
(monoqrafiya). Bakı, Elm, 2004 s.212.
7
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müasirlik qədər yaşatmaq, ona bu günün gözüylə baxmaq,
ictimai ədalətsizliyə qarşı vulkan kimi püskürmək, zamanın və
şəraitin sosial-siyasi məhdudluqlarından asılı olmayaraq
vaxtında

haqq

səsini

ucaltmaq

cəsarəti

B.Vahabzadə

poeziyasının ən səciyyəvi xüsusiyyətlərindəndir.
Öz millətinin böyük sevgi və ehtirama layiq olduğunu
dönə-dönə şeirlərində vurğulayan, onun xoşbəxt sabahına
inamını ifadə edən şair insanın mənəvi yüksəlişində inamın
rolunu xüsusilə önə çəkir. B.Vahabzadənin lirik qəhrəmanı
―bütün ömrü boyu ciyəri ilə yox, ancaq inamı ilə nəfəs
aldığını‖ car çəkir, düşməninə xitabən bildirir:
Demə ki, dəryayam dənizdir təkim,
Vallah quruyursan sən damla-damla
İnamdır əqidəm, gücüm, məsləkim,
Qələbə mənimdir bu inamımla!8
«İnamdan

doğulan»

şairin

lirik

qəhrəmanının

inamlarının zirvəsində isə o tay-bu taylı vətənin bütövlüyünə,
Azərbaycanın tarixi ərazisinin bərpasına, onun daha xoşbəxt
sabahlarına inam dayanır. Çünki bu xalqın el qeyrəti çəkən,
«köləliyi yıxıb cəsarət mülkünü tikən», «susdurulan haqqı
dindirən», «kütləni xalq edən müqaviləyə qanıyla qol çəkən»,
millət yolunda canından keçən igidləri var. Şairin «Şəhidlər»
8

Ващабзадя Б. Сечилмиш ясярляри. Эянжлик, 1967, с.136.
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poemasında vurğuladığı kimi, «torpağın bağrına cəsədləriylə
azadlıq toxumu əkən» şəhidlərin ruhu bu lirik qəhrəmanı
vətən, millət yolunda yeni fədakarlıqlara, zəfərlərə səsləyir,
vətən üçün qurban gedənlərin ölümsüzlüyünü bir daha
xatırladır:
Zalım öyünməsin zülümləriylə,
Min bir böhtanıyla, min bir şəriylə.
Həqiqət uğrunda ölümləriylə
Ölümü kamına çəkdi şəhidlər.9
Şairin dörd ay ərzində ilk misrasından son misrasınadək
göz yaşı ilə yazdığı ―Şəhidlər‖ poeması onun müşahidə etdiyi
qanlı səhnələrin, barıt qoxulu yaxın tarixin dəhşətli yaşantıları
əsasında qələmə alınıb. Burada millətimizin fəryadı, ağbirçək
nənələrimizin naləsi, ana və bacılarımızın göz yaşı, cavan
gəlinlərin vaxtsız ağarmış teli, nişanlı qızlarımızın ah-fəğanı,
namərd gülləsinə tüş gələn körpələrimizin dodağında donan
təbəssümü təsirli poetik dillə oxuculara çatdırılır.
B.Vahabzadə

yaradıcılığında

Azərbaycan

mövzusu

həmişə əhəmiyyətli yer tutmuşdur. Vətənin əsrarəngiz təbii
gözəllikləri, onun dərəsi, dağı, daşı, çölü, düzü, çəməni bu
poeziyanın başlıca tərənnüm obyektidir, şairin lirik qəhrəmanı
doğulub boy atdığı ana torpağa möhkəm, qırlmaz tellərlə
9

Vahabzadə B.Əsərləri.- ―Çaşıoğlu‖ nəşriyyatı, 2002. s. 468.
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bağlıdır. B.Vahabzadənin «Dağ çiçəkləri», «Göy göl», «Ana
torpaq», «Dağlarım», «Yaylaqda» və s. şeirləri bu poetik
ovqatın məhsuludur. İfrat Əliyevanın qeyd etdiyi kimi, «Şairə
görə, nə qədər ucalsan da, səmalara uçsan da yenə torpağa,
doğma torpağa bağlı olmalısan. Torpaqdan məhrum olmaq,
ayağını yerdən üzmək səni gücsüz, çəkisiz, qiymətsiz edər.»10
Məhz bu baxımdan şairin poeziyasında vətənpərvərlik millimənəvi dəyərlərin ən uca zirvəsində dayanır, bütünlükdə
yaradıcılığından qırmızı xətt kimi keçir. Azərbaycan bu
poeziyanın ana obrazı olaraq gözlərimiz önündə ucalır:
Azərbaycan, adın atəş,
Özün işıq,
sözün işıq,
Alovlardan yaranmısan
Biz adınla tanınmışıq.
Sən dosta dost
Düşmənimə göz dağısan.
Alnın açıq,
Üzün ağdır –
Yenilməzlik bayrağısan.11

10

Azərbaycanın Bəxtiyarı: Bəxtiyar Vahabzadənin həyat və yaradıcılığı
və ictimai fəaliyyəti haqqında məqalələr toplusu. Bakı, Azərnəşr, 1995,
с.368.
11
Vahabzadə B. Seçilmiş əsərləri. Gənclik, 1967, s..134.
Təranə Turan Rəhimli
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Bəxtiyar

Vahabzadənin

Azərbaycançılıq

amalı

böyükdür, o hər cür xırda, cılız hisslərdən uzaqdır. Şairin lirik
qəhrəmanının Azərbaycan sevgisi yerliçilik meyillərindən
uzaq, daha əzəmətli, geniş miqyaslı, bütöv vətən sevgisidir:
Mən həm bakılıyam, həm lənkəranlı,
Gəncəli, qubalı, həm naxçıvanlı.
Şəkili, şirvanlı, qarabağlıyam,
Bütöv Vətənimə, bütöv bağlıyam.12
Onun «Şəki» şeirində də bu bədii məntiqin davamını
görürük. ―Özünüz şəkili olduğunuz halda hələ Şəkiyə bir şeir
həsr etməmisiniz‖ məzmunlu oxucu məktubuna cavab kimi
yazdığı ―Şəki‖ şeirində şair həmişə qəlbində gəzdirdiyi, heç
vaxt bölünməyən, xırdalanmayan vətən sevgisini belə
mənalandırır:
Bir nəğmə qoşmadım hələ mən sənə,
Dağlar bunu mənə kəsir sanmasın.
Mən dedim, vurğunam Azərbaycana,
Deyirəm, heç zaman xırdalanmasın
Könlimdən ucalan bu avaz, bu səs.
Böyükdür, ucadır məsləkim mənim.
Bala anasına ―sevirəm‖ deməz,
Mən də deməmişəm, a Şəkim, mənim.13
12

Vahabzadə B.Əsərləri.- ―Çaşıoğlu‖ nəşriyyatı, 2002, s.306.
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Bəxtiyar

Vahabzadə

Azərbaycanda

60-cı

illərdən

başlayan milli azadlıq hərəkatının öncüllərindən biri kimi
istiqlal mübarizəsi meydanına atılmışdır. Sovet rejimində milli
varlığı tapdanan millətin dərdlərini rəmzlər vasitəsilə, və
yaxud müxtəlif ədəbi üsullarla ifadə edən şair əsərlərində
daim azərbaycançılıq ideyasını təbliğ etmiş, yaşatmışdır. Şair
1959-cu ildə yazdığı ―Gülüstan‖ poemasında iki yerə
parçalanmış Azərbaycanın tarixi faciəsini dilə gətirmiş, rus və
fars imperiyasının pəncəsi altında inləyən millətimizin azadlıq
arzularını tərənnüm etmişdir. Bu poemaya görə şair təzyiqlərə
məruz qalmış, 1962-ci ildə ildə ―millətçi‖ damğası ilə
Azərbaycan Dövlət Universitetində vəzifəsindən çıxarılaraq
yalnız iki ildən sonra işə bərpa edilmişdir. Şair ―Gülüstan‖
poemasında

«Yoxmu

qanımızda

xalqın

qeyrəti?

Belə

saxlayarlar bəs əmanəti?» – deyə bu müqaviləni böyük tarixi
günah, millətimizə qəsd kimi qiymətləndirirdi. Cənubda
Şəhriyarın «Heydərbabaya salam» poemasının şimaldakı əkssədası «Gülüstan» poeması oldu. Poemada şairin millətinin
haqqını tələb edən cəsarətli səsi üsyan edərək hayqırır:
Ağalar bilmədi birdir bu torpaq,
Təbriz də, Bakı da Azərbaycandır.
Bir elin ruhunu, dilini ancaq
13

Vahabzadə B.Əsərləri.- ―Çaşıoğlu‖ nəşriyyatı, 2002, s.327.
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Kağızlar üstündə bölmək asandır.14
Xalqının haqlarının müdafiəsinə qalxan şair milli
təəssübkeşliklə yazdığı, sovet diktaturasını ifşa edən digər
cəsarətli əsərlərini isə sovet ittifaqı dağılandan sonra
―Sandıqdan səslər‖ başlığı altında nəşr etdirmişdir.
Ana

dilimizə

təəssübkeş

münasibət

də

şairin

yaradıcılığında dolğun bədii həllini tapan milli-mənəvi
problemlərdən biri kimi nəzəri cəlb edir. Əhməd Bican
Ercilasinin ―Bəxyiyar Vahabzadə bizə öyrətdi ki, hər bir
millətin ana dili o millətin namusu və vicdanıdır. O, nəsillərin
bir-birinə ötürdüyü ən qiymətli mirasdır‖ qənaəti şairin
Azərbaycan

dilinin

bütün

incəliklərinə

nüfuz

etmə

məharətindən və onu başlıca milli-mənəvi dəyər kimi
tərənnümün məntiqindən doğurdu. B.Vahabzadə əsərlərində
doğma ana dilini keçmişin yadigarı, gələcəyin qiymətli sərvəti
kimi təqdir edir;
Dil açanda ilk dəfə ana söyləyərik biz,
―Ana dili‖ adlanır bizim ilk dərsliyimiz.
İlk mahnımız laylanı anamız öz südüylə
İçirir ruhumuza bu dildə gilə-gilə.
Bu dil,-bizim ruhumuz, eşqimiz, canımızdır,
14

Vahabzadə B. ―Gülüstan‖, Bах: «Fəryad», Bakı, 1995, s.130.
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Bu dil,- bir-birimizə əhdi-peymanımızdır.
Bu dil,- tanıtmış bizə bu dünyada hər şeyi.
Bu dil,-əcdadımızın bizə qoyub getdiyi
Ən qiymətli mirasdır, onu gözlərimiz tək
Qoruyub nəsillərə biz də hədiyyə verək.15
Şairin ümumbəşəri problemlərdən, dünyanı düşündürən
qlobal məsələlərdən bəhs edən şeirləri də millilikdən
qaynaqlanır. Bütün ali mənəvi-əxlaqi dəyərləin, eləcə də
ümumbəşəriliyin kökündə millilik dayanır. B.Vahabzadə
yaradıcılığı boyu bu həqiqətə sədaqətini nümayiş etdirmiş,
sanki Jorj Leron Dalamberin «Əsil insan ailəsini özündən
artıq sevən, yaxşı insan vətənini ailəsindən artıq sevən, ən
yaxşı insan bəşəriyyəti vətənindən artıq sevəndir» qənaətini
poeziyasında gerçəkləşdirmişdir. İnsanın mürəkkəb psixoloji
aləmi, fəlsəfi təfəkkürü, sevgisi, sevinci, kədəri, dünya, həyat,
ölüm, dostluq, sədaqət, milli mənlik, dini etiqad və s.
haqqında duyğuları əks etdirən lirikasında bütün mövzular bu
humanizmdən qaynaqlanır, mənbəyini ilkinliyə, milli varlığın
daha dərinliklərinə – türkçülüyə, türkün ulu yurduna,
torpağına məhəbbət və qayğıkeşlik, həssaslıq kimi ülvi
hisslərdən götürür. Görkəmli şairin «Azərbaycan-Türkiyə»
şeiri bu hiss və duyğuların ən bariz örnəyi kimi diqqəti cəlb
15

Vahabzadə B. Seçilmiş əsərləri. Gənclik, 1967, s..121.
Təranə Turan Rəhimli

Ədəbiyyatdan Əbədiyyətə

49

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

edir. Şair bu şeirində Azərbaycanla Türkiyəni sevinci, kədəri
bir olan, eyni amala, məsləyə xidmət edən, əzəmətli
qəhrəmanlıq keçmişi, qədim tarixi ilə öyünməyə layiq iki
qardaş ölkə kimi tərənnüm edir. Azərbaycanı «ana yurdum»,
Türkiyəni «ata yurdum» - deyə vəsf edən, bayraqlarındakı ayulduzun da eyni olduğunu vurğulayan B.Vahabzadə bu iki
ölkəni «bir ananın iki oğlu» adlandırır, «bir amalın iki oğlu»
kimi yüksək dəyərləndirir:
Dinimiz bir, dilimiz bir,
Ayımız bir, ilimiz bir,
Eşqimiz bir, yolumuz bir
Azərbaycan-Türkiyə.
Bir millətik, iki dövlət
Eyni arzu, eyni niyyət.
Hər ikisi cümhuriyyət
Azərbaycan-Türkiyə.16
Bu cəhətdən Bəxtiyar Vahabzadə təkcə Azərbaycan
millətinin deyil, bütünlükdə türk dünyasının böyük, əzəmətli
və əbədiyaşar şairi kimi sevilir. «Mənə öz ömrümü uzatmaq
deyil, şeirimin ömrünü uzatmaq gərək» deyən şair qüdrətli
sənəti ilə xalqın şairi olmağı bacarmış, millətimizin qəlbində
16

Vahabzadə B.Əsərləri.- ―Çaşıoğlu‖ nəşriyyatı, 2002, s.386.
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əbədiyaşarlıq hüququ qazanmışdır. Niyazinin dediyi kimi,
―Bəxtiyar ona görə bəxtiyardır ki, onu xalq sevir; xalqı da ona
görə bəxtiyardır ki, onun Bəxtiyarı var.‖

Ы Бейнялхалг Бяхтийар Ващабзадя
симпoзиумунун материаллары.
Qafqaz Universiteti və AMEA-nın
Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq
İnstitutu,Бакы/Азярбайжан,
13-15 декабр, 2012
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YUNUS ƏMRƏ YARADICILIĞI
ĠLK TÜRKDĠLLĠ TƏSƏVVÜF
ƏDƏBĠYYATI KONTEKSTĠNDƏ
Türkdilli şeirin inkişafında, təsəvvüf ədəbiyyatının ən
yüksək

zirvəyə

çatmasında

Yunus

Əmrənin

misilsiz

xidmətləri olmuşdur. Şairin ilahi eşqi tərənnüm edən
poeziyası onu türk xalqlarının ən görkəmli sənətkarlarından
biri kimi şöhrətləndirmiş, islam elminin mahir bilicisi tək
bütün Şərq aləmində tanıtmışdır. Heca və əruz vəzninin
incəliklərinə dərindən bələd olan şairin bu vəznlərdə yaratdığı
dəyərli incilər müəllifinə XIII yüzillikdən başlayaraq uzun
əsrlər

boyu

əbədiyaşarlıq

türk

xalqlarının

hüququ

böyük

qazandırmışdır.

sənətkarı
Heca

və

kimi
əruz

vəznlərində yazdığı «Divan»ı, məsnəvi formasında qələmə
aldığı «Risalətin-Nushiyyə» («Nəsihətnamə») adlı didaktik
əsəri ilə ədəbiyyat tarixinə adını həkk edən Yunus Əmrə son
dərəcə dəyərli yaradıcılıq irsi qoyub getmişdir.
Yunus İmrə sufi təlimini öz yaradıcılığında yaşatmış,
onu yeni çalarla zənginləşdirmiş, həyatının sonunadək sufizm
ideyalarının alovlu tərənnümçüsü kimi çıxış etmişdir.
«Vəhdəti-vücud» fəlsəfəsiı şairin həm xalq şeiri janrlraında
Təranə Turan Rəhimli
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yazdığı, həm də klassik şeir şəkillərində qələmə aldığı ədəbi
nümunələrin aparıcı ideya istiqamətini təşkil edir. Yunus
Əmrənin istər qoşmalarında, gəraylılarında, təcnislərində,
istərsə də qəzəl, məsnəvi, ilahi, nəfəs və digər janrlarda
yazdığı şeirlərində dərin fəlsəfi məzmun vardır:
Məni məndə demə: məndə deyiləm,
Bir mən vardır məndə məndən içəri.
Süleyman quş dili bilir, dedilər,
Süleyman var, Süleymandan içəri.
İnsan ağlının, zəkasının, istedadının möhtəşəmliyini
nümayiş etdirən Y.Əmrə şeirlərində Tanrıya tapınmaq,
həyatın axarını Allahın qüdrəti ilə izah etmək, bütün
mövcudatın varlığını onun iradəsi ilə əlaqələndirmək,
müqəddəs kitablara ehtiram, islami dəyərləri təbliğ və
tərənnüm mühüm yer tutur. Yunis Əmrənin şeirlərində Allaha
yaxın dörd mələyin – Mikayıl, Cəbrayıl, İsrafil və Əzrayılın
adları çəkilir, peygəmbərlərin – Adəm, İsa, Musa, Xızır,
Süleyman, və Həzrəti Məhəmmədin adları böyük ehtiramla
yad edilir, onların müqəddəs, ali insani keyfiyyətləri tərif
edilir,

həyat

və

fəaliyyətləri

ilə

bağlı

rəvayətlərdən,

əfsanələrdən, hədislərdən motivlərə diqqət yetirilir. Şairin
"Haqq bir könül verdi mənə" şeiri bu cəhətdən daha
səciyyəvidir:
Təranə Turan Rəhimli
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Bir dəm gələr: İsa kimi,
Ölmüşləri diri qılar.
Bir dəm gələr kibr evinə,
Firounla haman olur.
Y.Əmrənin şeirlərində dini mövzu humanizmin əsas
qaynağı kimi yer alır, şair Allahı, dini və dini şəxsiyyətləri
dönə-dönə yada salmaqla insanlığı tərbiyə etmək kimi
müqəddəs bir amala xidmət edir. "Bilir" rədifli şerində olduğu
kimi, şairin dini-fəlsəfi fikirləri onun insanı din vasitəsilə
humanizmə, xeyirxahlığa dəvət etmək məqsədini daşıyır:
İsrafil və Əzrayıl,
Mikayıl və Cəbrayıl,
Qiyamət nə gün qopar?
Sabah sur çalan bilir.
Və yaxud:
Adəmin torpağını
Dörd fəriştdən götürdü.
Suyunu nədən qatdı
Yapıb-yoğuran bilir.
Bu şeirində şair insanları əbədi olmayan aləmin – Adəm
oğlunun sınaq üçün göndərildiyi dünyanın zövq-səfasına
uymamağa, məhşər gününü unutmamağa, xeyirxahlığa,
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sevgiyə, xoş əməllərə, yadda qalan, ibrətamiz ömür yaşamağa
səsləyir.
Ölməz dirilik verən,
övliya söhbətidir,
Yunis daha bilməsə
Oxunan Quran bilir.
Şair şeirlərində könül qıranın qıldığı namazın Allahın
dərgahında qəbul olunmadığını, bircə insanın könlünü
almağın, ehtiyacı olana əl uzatmağın, kiməsə çörək verməyin,
digər xeyir işlər görməyin savabını vurğulayır, bunu insan
ömrünün zinəti hesab edir. Bu cəhətdən Yunus Əmrəyə görə
«Yüz Kəbədən yeyrəkdir, bir könül ziyarəti.»
Tədqiqatçı Elman Quliyevin yazdığı kimi, «Yunus İmrə
Tanrı

şairidir.

Onun

şeirləri

insanları

Allaha

doğru

qanadlandıraraq könüllərində zərrənin (insan) bütövlə (Allah)
«birləşmək» ümidlərini artırır.»17 Şairə görə Allahı dərk etmək
elmlərin ən gərəklisidir:
Sənsiz yola girər isəm,
Çarəm yox addım atmağa.
Gövdəmdə qüvvəti sənsən
Başım götürüb getməyə.

17

Quliyev E. Türk xalqları ədəbiyyatı. Bakı, 2011, s.42.
Təranə Turan Rəhimli
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Könlüm, canım, əqlim, elmim,
Sənin ilə qərar edər.
Can qanadı açıq gərək
Uçuban dosta getməyə.
Onun şeirlərində insan sevgisi Tanrı sevgisiylə birləşir.
Humanist prinsipləri qoruyub saxlamağı, insanların öz könül
dünyasını daim zənginləşdirməsini tövsiyə edən böyük sufi
sənətkar bunu Allaha qovuşmağın tək yolu kimi dəyərləndirir.
Şairin Allah. insan, peyğəmbər, can, cism, bu dünya,
axirət haqqında düşüncələri həmişə ədəbi maraq doğurmuş,
tədqiqatçılar Y.Əmrə şeirlərinin ideya mayasını, cövhərini
məhz bu düşüncələr axarında izah etmişlər. Şairin eşqi
həqiqiyə – Allaha olan eşqdir. Şairin lirik «mən»i daim ona
qovuşmaq yollarını axtarır:
Eşqin aldı məndən məni,
Mənə səni gərək, səni.
Mən yanaram dünən, bu gün
Mənə səni gərək, səni.
Yaradıcılığı boyu Allahı, Islam dinini, dünya dinlərini,
dörd müqəddəs kitabı tərənnüm edən, Allahın insan surətində
təcəllasını vurğulayan şair «Adəmdə təcəlli qıldı Allah, Qıl
Adəmə səcdə, olma gümrah» poetik qənaətinə gəlir. Y,Əmrə

Təranə Turan Rəhimli

Ədəbiyyatdan Əbədiyyətə

56

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

bütün sevgilərin fövqündə dayanan Tanrı sevgisinin insanı
müqəddəsləşdirdiyini, ilahiləşdirdiyini göstərir:
Musa açdığı Turu,
Yoxsa beytül məmuru,
İsrafil çalan suru
Cümlə vücudda bulduq.
"Tövrat" ilə "İncil"i,
"Qur"an" ilə "Zəbur"u
Mə"nasındakı nuru
Cümlə vücudda bulduq.
Y.Əmrə şeirlərində insanın insana sevgisinin əsasında da
Tanrı eşqi dayanır. Şairə görə eşqin məqamı alidir, «Eşq
sözünü

söyləyən

cümlə-qüdrət

dilidir».

«Sevelim

ve

sevilelim» - deyə dünyanı sevgi ilə düzələcəyinə inamını ifadə
edən, sufi sənətkarın özünü eşqi ilə bir bütöv hesab edən lirik
qəhrəmanı «məhəbbət bəhrinin qəvvası»dır. Onun Allaha
duasında da eşq sevdasından ayrı düşməmək, bu böyük, ali və
müqəddəs duyğudan məhrum olmamaq istəyi dilə gətirilir:
Dilərəm fəzlindən ayrılmayasan,
Xocam, səndən özgə sevməzəm artıq.
Söylə, Yunus, bunu aşiq dilindən
Əgər aşiq isəm -ölməzəm artıq.
Təranə Turan Rəhimli
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Şairin

yaradıcılığında

Həzrəti

Məhəmmədə

həsr

olunmuş şeirlər bir ürfan sahibinin müqəddəs şəxsiyyətə,
islam peyğəmbərinə allahın nuru kimi dəyər verməsini dolğun
şəkildə əks etdirir. Y.Əmrə şeirlərində Məhəmməd peyğəmbər
daim «könlün arzuladığı», hər kəsin «üzünü görmək», «izini
tapmaq», «izinin tozuna üzünü sürtmək» eşqilə çırpındığı,
ümmətinin həsrətini çəkdiyi müqəddəs şəxsiyyət kimi
tərənnüm

edilir.

Şair

Həzrəti

Məhəmmədi

«haqq

peyğəmbəri», «mələklər mülkünün sultanı» adlandırır, Allahın
rəsuluna sonsuz sevgisini izhar edir:
Sən haqq peyğəmbərisən şəksiz, gümansız,
Sənə uymayanlar gedər imansız.
Aşıq Yunus neylər dünyanı sənsiz,
Adı gözəl, özü gözəl Məhəmməd.
Yunis Əmrənin bədii irsi bir ədəb məktəbidir. Bu
məktəbdən əxz olunacaq, öyrəniləcək çox mətləblər vardır.
Şair görə ədəb, mərifət məktəbinin yolu məhz şəriət, din
yolunun içindən keçir:
Şəriət, təriqət yoldur gedənə,
Həqiqət, mərifət onda içəri.
Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin «dədələr dədəsi»,
«müdriklər müdriki» adlandırdığı Yunus Əmrənin «Ruh, ağıl
və onlara bağlı əhvalın dastanı», «Qənaətin dastanı»,
Təranə Turan Rəhimli
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«Qəzəbin dastanı» və

«Ağılın dastanı»nı

birləşdirdiyi

«Risalətun-nushiyyə» («Nəsihətnamə») əsəri də başdan-başa
mərifət dərsidir. Türk xalqlarının əxlaqi-didaktik mövzuda
yazılmış əsərlərinin zirvəsində dayanan bu əsər insanlığı daim
ağlın hikmət səsinə qulaq verməyə, pis vərdişlərdən uzaq
olmağa çağırır:
Qədimdən nəfsdir sultana asi
Bir örnəkdir indii onun bəhasi.
Yaxud:
Təkəbbürlü kişinin faydası yox,
Qoymazsa lovğalığı, peşman olur çox.
Yunis Əmrə yaradıcılığının bütün türk xalqlarının
ədəbiyyatının inkişafına əhəmiyyətli bədii təsiri olmuşdur.
Şairin əsərləri eyni zamanda Azərbaycan aşıq şerinin
yüksəlməsində, onun yaşarı ənənələrinin formalaşmasında
müstəsna rol oynamışdır. Daim insanlığı ali mənəvi-əxlaqi
keyfiyyətlərə sahib olmağa çağıran, «fani dünya»da yalnız
yaxşılıqlar etməyə, elmə yiyələnməyə, Allaha qovuşmaq
yolunda xeyirxah işlər görməyə, axirət üçün əməllər
qazanmağa, din-imanla yaşamağa, həmişə Allahın yolunu
tutmağa dəvət edən Yunus Əmrə yaradıcılığı tükənməz bir
xəzinədir. Bu hikmət xəzinəsinin hər qiymətli «dürrü» isə
təsəvvüf ideyaları ilə zinətlənmişdir.
Təranə Turan Rəhimli
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“Yaşayan Yunus Əmrə” mövzusunda
Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları.
Bakı, AMEA-nın Nizami adına
Ədəbiyyat İnstitutu, 9 dekabr 2013.
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ÇAĞDAġ BATI TRAKYA TÜRK ġEĠRĠ
VƏ YORULMAZ TƏDQĠQATÇI
Yunan hakimiyyətində yaşamasının 80 ildən artıq böyük
bir tarixi dönəmini başa vuran türk diyarı Batı Trakyanın
zəngin ənənələrə malik ədəbiyyatı vardır. Bu ədəbiyyatın türk
dünyasında tanınmasında görkəmli tədqiqatçı, İzmirdəki
Dokuz Eylul Universitetinin müəllimi Fəyyaz Sağlamın
mühüm xidmətləri olmuşdur. Batı Trakya ədəbiyyatının
tədqiqinə 1985-ci ildən başlayan F.Sağlam bu sahədə bir çox
nailiyyətlər qazanmış, bu ədəbiyyatın inkişaf tarixinin son 50
ilini ardıcıl və sistemli şəkildə araşdırmağa müvəffəq
olmuşdur.
Alimin böyük çətinliklərlə əldə edə bildiyi ilk ədəbi
mətnlərin 1990-cı ildə Kültür Bakanlığı tərəfindən «Batı
Trakyada (Yunanıstanda) çağdaş türk ədəbiyyatı antalogiyası»
adıyla nəşr edildiyi vaxtlardan bütün türk dünyasında bu
ədəbiyyata

qarşı

ciddi

maraq

yarandı.

F.Sağlam

bu

antalogiyanın nəşri ilə əslində daha böyük bir missiyanı yerinə
yetirmiş, Yunanıstanda türk ədəbiyyatının yaranması kimi
mühüm bir gerçəkliyi dünya ədəbi ictimaiyyətinin nəzərinə
çatdırmışdı. Həmin antologiya ilə dünya türk ədəbi həyatına
Təranə Turan Rəhimli
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vəsiqə alan Batı Trakya ədəbiyyatı görkəmli tədqiqatçının
yorulmaz

təbliğatçılıq

fəaliyyəti

sayəsində

ümumtürk

mədəniyyəti tərəfindən tanındı. F.Sağlam bu sahədə onlarla
dəyərli tədqiqat əsərlərini Yunanıstanda, Yuqoslaviyada,
Quzey

Kıbrısda,

Türkiyədə,

İngiltərədə,

Almaniyada,

Bolqarıstanda, Makedoniyada, Hollandiyada, Özbəkistanda
nəşr etdirməklə Batı Trakya türk şeirini, hekayəsini,
folklorunu, uşaq ədəbiyyatını nəinki türk xalqları arasında,
dünyanın qabaqcıl inkişaf etmiş bir çox ölkələrində təbliğ etdi.
Alimin «Batı Trakya türkləri cocuq ədəbiyyatı» (1990), 1Y
cildlik «Yunanıstan (Batı Trakya) türkləri ədəbiyyatı üzərinə
incələmələr» (1991-1995), «Yunanıstan (Batı Trakya) türkləri
ədəbiyyatında

Atatürk»

(1992),

«Yunanıstanda

(Batı

Trakyada) çağdaş türk şeiri antologiyası» (1995) kimi
fundamental tədqiqat əsərləri bu qəbildəndir.
Batı Trakya ədəbiyyatının yaradıcılıq nailiyyətləri ilə
yaxından tanışlıq göstərir ki, bu ədəbiyyatın başlıca uğurları
poeziya ilə bağlıdır. Buna görə də F.Sağlamın türkçülük
mövqeyindən, çağdaş elmi təfəkkür işığında araşdırdığı Batı
Trakya ədəbiyyatına dair elmi tədqiqatlarının böyük qismi
poeziyanın

problemlərinə

həsr

olunmuşdur.

Tədqiqatçı

müxtəlif illərdə nəşr edilmiş monoqrafiyalarında, onlarla
məqalələrində Batı Trakya türk şeirinin dolğun elmi
Təranə Turan Rəhimli
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mənzərəsini

yaradıb.

ədəbiyyatlarının

Qeyd

tədqiqi

və

etmək

lazımdır

ki,

türk

təbliği

seriyasından

olan

kitablarda, məqalələrdə, alimin özünün də etiraf etdiyi kimi,
Fəyyaz Sağlama qədər Batı Trakya türk şeirindən, bütövlükdə
ədəbiyyatından bir sətir belə yazılmamışdır.
Türklərin XII yüzillikdən məskunlaşmağa başladıqları
bu diyarın ədəbiyyatı, poeziyası isə onun tarixi qədər
qədimdir. Çağdaş Batı Trakya türk şeiri qocaman bir
ədəbiyyatın zəngin poetik ənənələri üzərində dayaq tapıb
yüksəlmişdir. Bu poeziyanın inkişaf yolunu diqqətlə izləyən
F.Sağlam onun öz tarixi kökünü xalq şeirindən, divan
şeirindən götürdüyünü əsaslandırır. Osmanlı imperiyasının
süqutundan sonrakı dönəmdən, yəni 1919-1922-ci illər
Yunan-Türk

müharibəsinə

son

qoyan

Lozanna

sülh

müqaviləsinin (1923) şərtlərinə görə osmanlıların dədə-baba
torpaqları

olan

Batı

Trakyanın

Yunanıstan

ərazisinə

birləşdirildiyi vaxtdan başlayaraq bu poeziyanın inkişaf
yolunu, uğurlarını izləmək mümkünsüz olmuşdur. Bu
cəhətdən də F.Sağlam Batı Trakyanın Yunanıstanın tərkibinə
daxil edildiyi 85 il ərzində yaranan poeziyanın yalnız son 50
illik inkişaf tarixini öyrənə bilmiş, onun əsas yaradıcılıq
uğurlarını müəyyənləşdirmişdir. Bu dönəmdə Batı Trakya
ədəbiyyatının inkişaf yolunu izləməyin çətinliklərindən biri də
Təranə Turan Rəhimli
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Batı Trakyalı şairlərin dünyanın dörd bir tərəfinə səpələnməsi
həqiqəti ilə bağlıdır. Təbii olaraq Fəyyaz Sağlamın tədqiqat
vəzifəsinə həm Batı Trakyada yaşayıb-yaradan sənətkarların
yaradıcılıqlarını, həm də vaxtilə Yunan hökumətinin siyasi,
dini, ideoloji təzyiqlərinə və təqiblərinə məruz qaldığından
Vətənini tərk etmək məcburiyyətində olan, başqa ölkələrdə
ədəbi fəaliyyət göstərən Batı Trakyalı şairlərin ədəbi irsini
sistemli şəkildə araşdırmaq daxil idi.
Çağdaş Batı Trakya türk şeirinin coğrafiyasına nəzər
salan tədqiqatçı bu diyarın hər üç vilayəti – Gümilçinə, Məriç,
İskəçə ilə yanaşı Türkiyə, Almaniya, İngiltərə, Hollandiya və
Avstraliyada yaranan poeziyanın inkişafını da diqqətlə
izləmişdir. F.Sağlamın geniş elmi mənzərəsini yaratdığı Batı
Trakya türk şeirinin hüdudları gözlərimiz önündə belə
canlanır: Fərrux Mehmet Parvantoğlu, Rasim Həsən Hind,
Əbdürrəhim Dədə, Musa Yurd, Rəcəb Qara, Təhsin Sönməz,
Ümid Qurtuluş kimi şairlər güvənib pənah gətirdikləri, «Ana
Vətən» deyə Böyük Vətən anlamında xüsusi dəyər verdikləri
ulu məkanda – Türkiyədə imzalarıyla şöhrət qazanıblar.
Almaniyada Aşıq İzzət Yusif, Əli Ayazmalı, Özkan Hüseyn,
Mehmet Vəli Fırla, Müzəffər Nabantoğlu, Dəli Həsən Hüseyn
Cahid, Mehmet Mehmet, İsmət Alim Mehmet, Nəcla
Kürdoğlu, Qürbət Şairi və b. türk poeziyasını sevdirməyə
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müvəffəq olublar. Rukiyə İbrahim, Fəriha Rəşidoğlu, Nadir
Cəlil isə Avstraliyada Batı Trakya şeirini yaradıb təbliğ
ediblər. Fəyyaz Sağlamın tədqiqatlarında Əlirza Saracoğlu,
Məzlum Hüseyn, Asim Xəliloğlu, Hüseyn Əlibabaoğlu, Cihan
Abbasoğlu və b. Batı Trakyada yaşayıb, ədəbi fəaliyyət
göstərən görkəmli sənətkarlar kimi təqdir olunurlar.
Dünyanın bir çox türkdilli mətbuat orqanlarının –
Türkiyədə «Yeni Batı Trakya», «Batı Trakyanın səsi»,
Almaniyada «Yeni addım», «Almaniyadan Batı Trakya»,
Avstraliyada

«Əl-ələ

kimi»,

Yunanıstanda

«Yuvamız»,

«Şəfəq», «İrəli», «Balkan», «Ərciyəz» və s. qəzet və
jurnalların

səhifələrində

nailiyyətlərini
yaratdıqları

axtaran
dəyərli

Batı

F.Sağlam
bədii

Trakya

türk

şeirinin

həmin

ünlü

şairlərin

örnəkləri

ciddi

tədqiqatçı

məsuliyyətilə araşdırmış, onların bir çox poetik özəlliklərini
üzə çıxarmışdır.
Batı Trakya poeziyasının müxtəlif yaradıcılıq məsələləri
onun tədqiqatlarının mövzusu olmuşdur. Daha dəqiq desək,
Batı Trakya türk şeirinin elə bir yaradıcılıq məsələsi
qalmamışdır ki, bu fədakar tədqiqatçının araşdırmalarında öz
əksini tapmasın. Görkəmli ədəbiyyatşünas zəngin faktik
materiallar əsasında çağdaş Batı Trakya türk şeirinin inkişaf
mərhələlərini aydınlaşdırmış, onun başlıca mövzularını, forma
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özəlliklərini, dil, üslub məsələlərini və s. sənətkarlıq
xüsusiyyətlərini araşdırmışdır. Bu poeziyanın başlıca inkişaf
dönəmlərini müəyyənləşdirərkən F.Sağlam 1923-1960-cı illəri
Batı Trakyanın Yunan hakimiyyətində yaşamasının ilk
onillikləri kimi yetərincə araşdırılmamış, «qaranlıq» bir
dönəm hesab edirsə, ədəbiyyatın hərəkətə gəldiyi 1960-1980ci illəri böyük sənətkarlar yetirən bir mərhələ – «öyrətmən
şairlər dönəmi» tək səciyyələndirir. Həmin «öyrətmən şairlər»
sırasında Rəhmi Əli, Mustafa Təhsinoğlu, Əlirza Saracoğlu,
Məzlum

Hüseyn

sonrakı

dönəmin,

1980-1990-cı

illər

poeziyasının da aparıcı ədəbi qüvvələri kimi təqdir olunurlar.
1990-cı ildən sonrakı dönəmdə poeziyanın uğurlarından söz
açan tədqiqatçı 1989-cu ildən nəşrə başlayan «Şəfəq»
dərgisinin bu mərhələdə əhəmiyyətli rolunu xüsusi vurğulayır.
Bu dönəm həm də poeziya aləminə istedadlı gənc qüvvələrin,
o cümlədən qadın şairlərin qədəm qoyduğu bir mərhələ kimi
yüksək dəyərləndirilir.
F.Sağlamın

araşdırmalarının

mərkəzində

ədəbiyyatlarında öz başıbəlalı Vətənlərinin tarixini yazan,
onun üzləşdiyi çətinliklərdən, məruz qaldığı sarsıntılardan
danışan Batı Trakya şairlərinin yaradıcılığı durur. Türkün
tarixi, Atatürkçülük, milli mənlik, türk birliyi, dinə-haqqa
dəvət, məhəbbət və təbiət Batı Trakya türk şeirində daha çox
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müraciət edilən mövzular kimi tədqiqatçının diqqətini cəlb
edir. Batı Trakyalı şairlərin bu mövzular içərisində daha çox
türkün tarixi, milli mənlik məsələlərinə xüsusi üstünlük
verməsi isə Yunanıstan əhalisinin iki faizini təşkil edən 150
min türkün 95 faiz yunan içərisində öz milli varlıqlarını,
ədəbi-mədəni sərvətlərini qorumaq, əsrlərlə yaşatmaq uğrunda
mübarizəsinin təzahürüdür. Məhz bu buna görə də Batı
Trakyalı sənətkarların ədəbi fəaliyyətlərini diqqətlə nəzərdən
keçirdikdə onların məhəbbət lirikasında belə türkçülük
amalına

sadiq

qaldıqlarının

şahidi

oluruq.

Bu

cəhət

F.Sağlamın tədqiqatlarında da diqqət mərkəzinə çəkilir, Batı
Trakyalı şairlərin məhəbbət lirikası vətənpərvərlik lirikası ilə
vəhdətdə

araşdırılır.

Tədqiqatçının

təhlil

etdiyi

bədii

örnəklərdə lirik qəhrəmanın timsalında ağrılı, dərdli Vətəni və
onun azad, xoşbəxt gələcəyinə inamın ifadəsini görürük.
Batı Trakya türk şeirinin «Mənim nəbzim Türkəm deyə
atıyor» yazan ustad şairi Əlirza Saracoğlundan «Gərək olsa
divarları yıxarıq, özgürlük yolunda, Haqq uğrunda» - deyə
milli azadlıq uğrunda mübarizəyə atılan ünlü gənc şairi
İsmayıl Yusifə qədər böyük bir ədəbi nəslin bədii yaradıcılığı
F.Sağlamın tədqiq obyektinə çevrilib. Türkün böyüklüyündən,
basıl-mazlığından,

qanı

bahasına

azadlığa

qovuşmaq

istəyindən, əzmindən xəbər verən bədii nümunələrə diqqət
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yetirən tədqiqatçı bu milli ruhu gənc şairlər Cihan
Abbasoğlunun, Aydın Əhmədin, Mehmet Dükançının, Sevkan
Təhsinoğlunun, Səma Salehoğlunun şeirlərində də müşahidə
edir. F.Sağlamın tədqiqatlarında imzalarına ehtiram göstərilən
bu şairlər həqiqətən də Batı Trakya poeziyasının ümumi
ruhunu öz yaradıcılıqlarında əks etdirirlər. Onlar şeirlərində
əsil insan xoşbəxtliyini azadlıqda, Vətənin bütövlüyündə
görür, «türkün qapısını kədərin, dərdin üzünə biryolluq
bağlayır»lar:
Könüllərin qapısı yeni dərdlərə örtülü,
Yetər…yetər…başqa qapıya hey, kədər!
(Aydın Əhməd)

Yaxud:
Bir həyat var yaşamaq istədiyimiz,
Sərbəst, özgür, huzurlu…
(Nalan Saracoğlu)
Mehmet Dükançı da insanın öz səadətini azadlığın
qoynunda tapacağına, ona doğru yürüməyin İnsanlığa
qovuşduracağına inamla yazır:
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İndi insanlıq yolunda yürüyürəm,
İnsan olmağa doğru.
Yavaş-yavaş…
Batı Trakyalıların mübarizlik ruhunu özündə əks etdirən
dəyərli

bədii

örnəklərdən

biri

də

gənc

şair

Cihan

Abbasoğlunun milli kökə sədaqət, türkün tarixinə heyranlıq
hissilə qələmə aldığı «Tarix və biz» şeiridir:
Gedirik rüzgarları yara-yara,
Yolları bir-birinə qata-qata.
Atalarımızın sıcaqlığını araya-araya,
Yadigarlarına baxa-baxa.
Dərindən bir ah çəkə-çəkə,
Bitirə bilmirik o tarixi gəzə-gəzə.
Keçmişin, köçmüşlərin həsrətini duya-duya,
Tarix içində qərib çiçək ola-ola.
F.Sağlamın tədqiqatçı diqqətini cəlb edən bu kimi
şeirlər, Batı Trakyalı şair Naim Kazımın təbirincə desək,
türkün «sınıq ürəkləri üstündə», ağrı-acıları üzərində yazılan
yunan şeirlərinə bənzəmir, onlar uzun illər Vətəndə yadelli
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«dustaqlığının» «tikan kimi batdığı» yaralı ürəklərin «acı
söylənti»ləridir. Bu «söylənti»lərin hamısında isə «özgürlük
həsrəti»

motivi

daha

qabarıq

nəzərə

çarpır.

Əlirza

Saracoğlunun «Halımız» şeirindəki kimi:
Biri yıxdı,biri yırtdı, biri satdı,
Nəyimizi?
Özgürlüyümüzü…
Biri dedi, biri yedi,
Aramıza girdi kara kedi
Yedi özgürlüyümüzü…
Batı Trakya şeirində XX əsrin əvvəlindən başlayan, sonu
görünməyən bu «özgürlük davası» isə Batı Trakyalı şairlərin
yazdığı kimi «türkün malı-mülkü getdikcə, soydaşları çilə
çəkdikcə, dindaşları göz yaşı tökdükcə» davam edəcəkdir. Və
Fəyyaz Sağlam kimi qeyrətli türk tədqiqatçılarının fəaliyyəti
sayəsində Batı Trakyalı şairlərin «həyəcan təbili»nin səsi bu
diyarın «ünyetən» yaxınlığında yerləşən ölkələrdə duyulduğu
kimi,

çox-çox

uzaqlarda

da

eşidiləcəkdir.

Bu

gün

Azərbaycanda eşidildiyi kimi.
Hələ ötən yüzilliyin 90-cı illərində Azərbaycan ziyalıları
F.Sağlamın səsinə səs qataraq Batı Trakyalıların haqqını
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müdafiə edən, ədəbiyyatlarına sayqı göstərən, F.Sağlamın
tədqiqatçı

zəhmətini

yüksək

dəyərləndirən

ədəbi-elmi

yazılarla çıxış etmişdilər. Batı Trakya - Azərbaycan ədəbi
əlaqələrinin yaranmasında əmək sərf etmiş, Batı Trakyalı
şairlərin haqq səsinin qədim türk diyarlarından biri kimi
ölkəmizdə də duyulmasına nail olmuş həmin ziyalılar Vaqif
Sultanlı, Təyyar Salamoğlu, Əhəd Həsənoğlu, Vüqar Əhməd,
bu sətirlərin müəllifi və b. idilər. Türkün, türkçülüyün
təəssübünü çəkən, çoxəsrlik, çoxşaxəli türk ədəbiyyatını məhz
türk qeyrətilə araşdıran həmin tədqiqatçılar tarixi 1986-cı
ildən başlayan Batı Trakya-Azərbaycan ədəbi-elmi əlaqələrini
genişləndirmək məqsədilə bu gün də F.Sağlamla yaradıcılıq
ünsiyyəti saxlayırlar.
Türk adına layiq olduqlarını sənələrlə sübuta yetirən Batı
Trakyalıların

mübariz

poeziyası

Fəyyaz

Sağlama

bu

ədəbiyyatı araşdırmağa sarsılmaz mənəvi güc, böyük mənəvi
haqq verib. Biz isə bu kiçik yazı ilə Batı Trakya adlı əzəmətli
bir diyarın ədəbiyyatını yorulmadan öyrənən, böyük türk
sevgisiylə tədqiq və təbliğ edən Konyalı tədqiqatçıya – Fəyyaz
Sağlama böyük ehtiramımızı bildiririk. Mənalı ömrünün
iyirmi beş ilini Batı Trakya poeziyasının, bütovlükdə
ədəbiyyatının tədqiqinə həsr edən alimin bir-birindən dəyərli
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araşdırmalarının öz hüdudlarını ildən-ilə genişləndirib türkün
özgürlük türküsü kimi dünyanı dolaşacağına inanırıq.
Pedaqoji universitet xəbərləri,
Bakı, ADPU, 2011, № 4
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MƏMMƏD AKĠF ƏRSOY VƏ HÜSEYN
CAVĠD YARADICILIQLARINDA TÜRKÇÜLÜK
VƏ TURANÇILIQ ĠDEYALARININ TƏRƏNNÜMÜ
Böyük millətsevər və etiqadlı turançı olaraq tanınan
qüdrətli türk sənətkarları Məmməd Akif (Ragif) Ərsoy və
Hüseyn Cavid Türkiyədə və Azərbaycanda istiqlaliyyəti
dəstəkləyən

ideyalarla

konsepsiyanın

çıxış

formalaşmasında

etmiş,
mühüm

milli-ideoloji
xidmətlər

göstərmişlər. Türk dünyasının iftixarı sayılan bu görkəmli
şairlərin yaradıcılıqları yüksək milli duyğulara köklənən sənət
istiqaməti – vətənpərvərlik, türkçülük, turançılıq amalı ilə
vəhdət təşkil edir.
―İstiqlal marşı şairi» kimi tanınan, ―vətən şairi‖, ―milli
şair‖, ―bu günün sənətkarı‖, ―istiqlalın və istiqbalın yazarı‖
ünvanlarıyla anılan Məmməd Akif Ersoy şeirlərində türkün
şanlı tarixini səciyyələndirmiş, Türkiyənin azadlığı üçün
canından keçən, son damla qanınadək vuruşan türk igidlərini
böyük ehtiramla yad etmiş, şəhid ruhlarını uca tutaraq onları
vətənin hər qarış torpağında izi olan unudulmaz igidlər kimi
xatırlamışdır:
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Kim bu cənnət vətənin uğruna olmaz ki fəda,
Şühəda fışqıracaq torpağı sıxsan, şühəda.
Canı, cananı, bütün varını alsın da Xuda,
Etməsin tək vətənimdən məni dünyada cüda.
―Çanaqqala dastanı‖, ―Bülbül‖, ―Səfahət‖ yaradıcılığının
ən önəmli əsərləri kimi şairi bütün türk dünyasına
sevdirmişdir.

Məmməd

Akif

sarsılmaz

əqidəsini,

həqiqətpərəstliyini, düzlüyün, haqq-ədalətin carçısı olduğunu,
yüksək milli vətənpərvərlik mövqeyini nəinki əsərlərində,
bütünlükdə tərcümeyi-halında əks etdirib. Hələ ―İttihad və
Tərəqqi Cəmiyyəti‖nə üzv olarkən bu təşkilatın andındakı
―Cəmiyyətin bütün əmrlərinə qeydsiz-şərtsiz itaət edəcəyəm‖
cümləsini dəyişdirmiş, ―qeydsiz-şərtsiz‖ kəlməsinin əvəzinə
―sadəcə yaxşı və doğru olanlarına‖ ifadəsini işlədərək and
içmişdi. İkinci məşrutə dönəmindən başlayaraq Əşrəf Ədib və
Əbül-üla Mardinin çıxardığı «Sırəti-Müstəqim» (8 mart 1912ci ildən «Səbilür-rəşad» adlanan) dərgisində islam birliyi
ideyaları ilə çıxış edən Məmməd Akif çox keçmədən məscid
kürsülərindəki nitqlərində Balkan savaşı təhlükəsi ilə üz-üzə
qalan millətini mübarizlik əzminə, vətənin müdafiəsinə
səsləyir.
Milli mücadələyə şair, din xadimi, səyyah, jurnalist,
siyasətçi kimi qatılan Ərsoy ilk növbədə milli vətənpərvər
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poeziyası ilə bu mübarizənin ön sıralarında yer alır. «İstiqlal
marşı»nın himn üçün müsabiqədə 724 şeirdən ən dəyərlisi
kimi seçilməsi, marş üçün şairə mükafat verilən 500 lirənin
Hilal-i Əhmərdə qadınlara, uşaqlara iş öyrədən və cəbhəçilər
üçün paltar tikən Dar’ül Məsai vəqfinə bağışlaması da
Məmməd Akifin müqayisəyə gəlməz böyük vətən sevgisinin
izharı idi.
«İstiqlal

marşı»nın

türk

şeirində,

ədəbiyyatında,

bütünlükdə Türkiyə ictimai-mədəni mühitində yerini və
dəyərini daha dəqiq müəyyənləşdirən də şairin özü olmuşdur.
Siyasi vəzifələr, mistik duyğular, dünyəvi borclardan bəhs
edən, yeddi cildlik, 11.240 mısralıq 108 şeiri özündə
birləşdirən «Səfahət»ə «İstiqlal marşı»nı daxil etməməsinin
səbəbini soruşanlara şair: «Çünki mən onu millətimin qəlbinə
gömdüm» – cavabını vermişdir.
«İstiqlal marşı»nda milləti Allahın qüdrətinə tapınıb
daha ürəkli, cəsur olmağa çağırış, haqq-ədalət savaşında
Allahın insanlara yardımçı olmasına inam var. Tarixçi Yavuz
Bahadıroğlunun, şair Bədirxan Gökçənin isbat etdikləri kimi,
bu şeirdəki «qorxma» kəlməsi Məhəmməd peyğəmbərin
təsirilə yazılmışdır. Hər iki tədqiqatçı Məmməd Akifin
şeirində Peyğəmbərimizin hicrət əsnasında Sevr mağarasında
Hz. Əbubəkirə söylədiyi ―qorxma, ey Əbu Bəkir, Allah
Təranə Turan Rəhimli

Ədəbiyyatdan Əbədiyyətə

75

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

bizimlədir‖ sözündən ilhamlanaraq bu ifadəni işlətdiyini qeyd
edirlər. Şair burada millətinin ulduzunun sönməyəcəyinə,
ocağının həmişə gur yanacağına sarsılmaz inamını əks etdirir:
Qorxma, sönməz bu şəfəqlərdə üzən al sancaq.
Sönmədən yurdumun üstündə tütən ən son ocaq.
O mənim millətimin ulduzudur, parlayacaq,
O mənimdir, o mənim millətimindir ancaq.
«İstiqlal marşı»nda türkün gələcək istiqbalına böyük
inam və ümid hissini müşahidə edən tədqiqatçılar burada
düşmənə qarşı amansız olmağa çağırışın da orijinal poetik
ifadəsinə diqqət yetirmişlər. Elman Quliyev yazır: «Bu çağırış
onsuz da niyyətləri puç olan düşmənə zərbə vurmaq, onun
heçliyini, türk igidləri qarşısında acizliklərini əks etdirmək
baxımından xarakterikdir. Şairin nəzərində türkün «qərbi»,
«mədəniyyət» adı ilə məlum olan düşməni türk cəsurluğu
qarşısında o qədər zəifdir ki, onun niyyəti yırtıcılıq olsa da,
«tək dişli canavar» kimi niyyətinə çatmaqdan uzaqdır»18 Şair
«Allah bu millətə bir daha istiqlal marşı yazdırmasın» deyərək
millətinin bir daha çətinliyə, dara düşməməsi, Türkiyə
istiqlalının əbədiyaşarlığı haqqında arzularını dilə gətirmişdir.
Məmməd Akifin vətənin azadlıq duyğularını özündə
ehtiva edən üç ən məşhur əsəri millətin, Türkiyə dövlətinin
18

Quliyev E. Türk xalqları ədəbiyyatı. Bakı, 2011, s.181.
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təhlükə ilə üzləşdiyi günlərin yaşantılarının təsirilə qələmə
alınmışdır.. İlk böyük dastanı olan ―Çanaqqala Şəhidləri’nə―
adlı şeiri adından da göründüyü kimi, türklərin şəhid
qanlarıyla tarixə hünər salnaməsi kimi yazdığı Çanaqqala
döyüşləri ilə bağlı qələmə alınmışdır. Şairin ikinci böyük
dastanı Bursanın işgalına münasibət bildirdiyi ―Bülbül―
şeiridir. Üçüncü məşhur əsəri olan «İstiqlаl marşı» isə İstiqlal
savaşından bəhs edir.
Azadlıq düşmənlərinə kəskin nifrətini bildirən Məmməd
Akif Ərsoy şeirində istiqlal bütün nemətlərin zirvəsində
dayanır.

Şairin

cəsarətli

poeziyası

Türkiyəyə

düşmən

münasibət bəsləyənlərə qarşı qılıncdan kəsərli sözlə döyüşür,
onların mənfur niyyətlərinə qarşı etiraz səsini ucaldır. Hətta
vətəninin dar günlərində, ölkəsinin azadlıq mübarizəsində
çoxlarının qələbəyə ümidini itirdiyi vaxtlarda belə Məmməd
Akif şeirlərində türkün sarsılmaz gücü qarşısında yadellilərin
məğlub olacağına qəti inamını ifadə edir. Şairə görə türkün
yenilməsi mümkün deyil, çünki onun bu millətə sahib çıxan
saysız-hesabsız fədakar, cəsur igidləri var:
Sahibsiz olan məmləkətin batması haqdır,
Sən sahib olursan, bu vətən batmayacaqdır.
Məmməd Akif Ərsoy yaradıcılığında türk ordusunun ən
şanlı zəfər salnaməsi sayılan Çanaqqala döyüşünə münasibət
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önəmli yer tutur. «Çanaqqala şəhidlərinə» şeirində bu
döyüşün törətdiyi acı fəlakətlərin, kütləvi qırğınların, məhşərə
bənzədilən dəhşətli səhnələrin bədii təsviri nə qədər ürək
ağrıdırsa, bu ölüm-dirim savaşının türk tarixinə bir millətin
ölümsüzlüyünü yazması faktı da bir o qədər fəxarət hissi
doğurur. Şair:
«Sənə dar gəlməyəcək məqbəri kimlər qazsın?
«Göməlim gəl səni tarixə» - desəm, sığmazsın»
– deyə Çanaqqala şəhidlərinin ölməzliyini bir daha xatırladır,
onların

rəşadətlərinin

tarixin

qəhrəmanlıq

səhifələrinə

sığışmadığını böyük qürurla vurğulayır. Şair bu şəhidlərin
gələcək nəsillərə örnək olan cəsurluğuna heyranlığını son
dərəcə təsirli poetik dillə ifadə edir:
Sən ki, İslamı kuşatmış, boğuyorkən hüsran,
O dəmir çənbəri köksündə qırıb parçaladın;
Sən ki, ruhunla bərabər gəzər əcrəmi adın;
Sən ki, asəra gömülsən daşacaqsan...Heyhаt,
Sənə gəlməz bu üfüqlər, səni almaz bu cihad...
Ey şəhid oğlu şəhid, istəmə məndən məqbər,
Sənə ağuşunu açmış duruyor Peyğəmbər.
Eyni ideologiyaya xidmət edən, yaradıcılığı boyu
millətinin maraqlarını ifadə edən Hüseyn Cavid də şeirlərində
xalqının mövqeyindən çıxış edir, yaratdığı zəngin bədii
Təranə Turan Rəhimli
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örnəklərdə onun öz əbədiyaşarlığını təmin edəcəyinə inamını
ifadə edir. Şairin bütünlükdə yaradıcılığı Azərbaycanı milli
azadlığa, müstəqilliyə

səsləmiş,

onu mədəni

inkişafın

zirvəsinə qaldırmaq amalına xidmət etmişdir.
«Hürr olmaq üçüq xeyli yoruldum» - deyə hələ gənc
yaşlarından hürriyyətin dəyərini bilən Cavid bütün yaradıcılığı
boyu azadlığı millətin ən ümdə sərvəti hesab etmiş, səadəti
hürriyətdə görmüşdür. «Hərb ilahi qapısında» şeirində
«Hürriyyət? Ah o məncə dadlı bir xəyal...» qənaəti ilə
azadlığın bir millət üçün nə qədər böyük nemət olduğunu
vurğulayırdı. Poetik fikir tariximizdə türançılıq ideyalarının
yorulmaz təbliğatçısı kimi iz qoyan şair nicatı türk millətinin
birliyində görür, «Hərb və fəlakət» şeirində yazırdı:
İttihad! İştə ən böyük ideal!
Səni qurtarsa, qurtarar birlik,
Çünki birlikdədir fəqət dirilik!
Bu poeziya türk oğlunu vətəndaşlıq, türkçülük qayəsi
naminə, millətin xoş sabahı uğrunda fədakarlıq əzminə
səsləyir. Cavidin vətəndən, millət taleyindən yazmadığı
şeirlərdə belə Vətən görünür, dolayısıyla millətin faciəsinə
işarə edilir.
Cavidin «Mən fəqət Hüsnü-xuda şairiyəm, Yerə enməm
də səma şairiyəm» – deyən lirik qəhrəmanı «Hüsnü-xuda»
Təranə Turan Rəhimli
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vurğunudur.

İdeala

sonsuz

məftunluğun

birləşdirdiyi

Peyğəmbərlə şair əslində «Peyğəmbər» dramında Cavidin
sənətkar «mən»inin mütləqə inamını, əbədi eşq mənbəyinə
sevgisini ifadə edir. Lakin Cavidin əbədi sevgiyə, eşqə
münasibətində də vətənin taleyinə, üzləşdiyi sosial-siyasi
gerçəkliklərə münasibət vardır. Şair yazır:
Mən məhəbbət əsiriyəm… Hər an
Hər zaman özlərəm bir öylə cahan
Ki, bütün kainatı eşq olsun.
Bu misralar 1922-ci

ildə

yazılmış

«Peyğəmbər»

dramındandır. Burada Azərbaycanda və dünyada baş verən
mühüm ictimai-siyasi hadisələrə işarə vardır. Himalay
Qasımovun müşahidə etdiyi kimi, bu illərdə «Azərbaycanda,
istərsə də ondan kənarda kəskin ictimai-siyasi proseslər
gedirdi, millətimizin taleyi Cavidə dumanlı və qeyri-müəyyən
görünürdü və o, ədəbi döyüşlər adı ilə siyasi vuruşların,
ideoloji meydanın qızışdırıldığını fəhmlə duyur və dərk edirdi.
Yəqin edirdi ki, xüsusi amansızlıqla Azərbaycan cəmiyyətinə
tətbiq edilən bu inqilab son nəticədə xalqı iqtisadi və siyasi
sahələrdə

uğursuzluğa

qarşıdurmasına
həssaslığını,

sövq
ziyalı

aparacaq,
edəcək»19

qurbanlara,
Əsərdə

uzaqgörənliyini

vətəndaş

böyük

yazıçı

müşahidə

edən

19

Qasımov H. Hüseyn Cavidin lirikası və dramaturgiyası. Bakı, ADPU,
2007, s.85.
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Məhəmməd

Əmin

Rəsulzadə

«Çağdaş

Azərbaycan

ədəbiyyatı» adlı araşdırmasında «Peyğəmbər»in sahibsiz bir
millətin faciəsini əks etdirdiyini göstərirdi.
Bu cəhətdən şair milləti, xalqı dinə məhəbbətə qayıdışa
səsləməklə kainatı siyasi intriqaların törətdiyi faciələrdən
məhəbbətin, eşqin qoruyacağına, Allah sevgisinin xilas
edəcəyinə inamını bildirirdi. Burada ədəbi-nəzəri fikrin
«Quran» ayələrinin azərbaycan dilində ilk poetik tərcüməsinin
Cavidə məxsus olması haqda qənaətini (A.Turan) xatırlamaq
yerinə düşür.
Sənətkarın «Azər» poemasında da XX əsrin əvvəllərində
cəmiyyətdə baş vermiş mürəkkəb və ziddiyyyətli sosialictimai hadisələrin səciyyəvi cəhətləri əhatə olunur, əsər
Azərbaycanın dünya içərisindəki kədərli taleyinə yönəlmiş
mütəfəkkir münasibəti ilə yadda qalır. Poemada çağdaş sosial
hadisələr, mühacirət, Şərq-Qərb münasibətləri, müharibə
motivləri fonunda insan və cəmiyyət probleminə diqqət
yetirilir, həqiqətə, ədalətə sonsuz inam əks etdirilir.
H.Cavid mənsub olduğu milətin tarixinin ən önəmli
məsələlərini,

taleyüklü

problemlərini

yaradıcılığında

işıqlandırmışdır. Cavidşünas Azər Turanın yazdığı kimi,
«H.Cavidin «Topal Teymur», «Səyavuş» və «Xəyyam»
əsərlərinin türk tarixinin daha qədim və orta əsrlərə aid
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problemləri ehtiva etməklə yanaşı, eləcə də türk yaddaşının
1920-1930-cu illərdə düçar olduğu ətalət burulğanından xilas
edilməsi, milli yaddaşın oyandırılması naminə» qələmə
alınmışdır.20
Böyük sənətkarın «İblis» faciəsi təkcə Şərq və Qərb
təfəkkür

tərzinin,

fəlsəfəsinin

qarşı-qarşıya

qoyulması,

məfkurəvi və irfani rəmzlərlə ifadə edilən obrazları, insan
psixologiyasının, onun ruhsal aləminin ən dərin qatlarına
nüfuz etməsi ilə deyil, həm də milli məfkurəyə, vətən amalına
sədaqət və münasibət özünəməxsusluğu ilə diqqəəlayiqdir.
H.Cavid «İblis»də bu sədaqəti nümayişkaranə tərzdə ifadə
etmişdir:
Turana qılıncdan daha kəskin, ulu qüvvət,
Yalnız mədəniyyət, mədəniyyət, mədəniyyət.
H.Cavid və M.Ərsoyun əsərlərində insanlığı məhvə
sürükləyən müharibələrə kəskin nifrət, türk qövmünə sonsuz
məhəbbət, Allaha etiqad, islam dininə və onun müqəddəs
kitabı «Qurani-kərim»ə yüksək ehtiram, millətini bütün maddi
və mənəvi dəyərlərin fövqündə görmək arzusu, onun xoşbəxt,
azad gələcəyinə sarsılmaz inam ifadə olunmuşdur.

20

Əbilov A. Hüseyn Cavid yaradıcılığının ədəbi-fəlsəfi qaynaqları.
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş
dissertasiyanın avtoreferatı, s.8.
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Hər iki sənətkarın yaradıcılıq örnəklərini diqqətlə
araşdırdıqda bu nəticəyə gəlmək olar ki, həm Məmməd Akif
Ərsoy, həm də Hüsyen Cavid ədəbi irsi istiqlal məfkurəsi,
millətin istiqbalı ilə bağlı düşüncələr, estetik problemlərin
bədii əksi, tarixi, siyasi dəyərlərin ifadəsi, humanist bəşəri
ideyalar, milli vətənpərvərlik duyğularını və türk yaddaşını
oyandırmaq amalı, milli ədəbiyyatın tarix şüuruna sahib
olması amilinə xidməti ilə vəhdət təşkil edir. Türkiyəli və
Azərbaycanlı şairlərin əsərləri yalnız ideoloji istiqaməti ilə
deyil,

estetik

prinsipləri,

arzu

və

həqiqət

arasındakı

ziddiyyətləri əks etdirməsi ilə də eyni nöqtədə birləşir.
“Kardeş Kalemler”
Aylık Avrasya Edebiyat Dergisi,
yıl:7/sayı:79/ Temmuz 2013, Türkiyə
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XARIBÜLBÜL HƏSRƏTĠYLƏ
VƏTƏNLƏġƏN ġAĠR
―Əsl

hörmət

insanın

mənəvi

məziyyətinə

edilən

hörmətdir.‖ XVIII əsr rus yazıçısı Fonvizinin bu qənaətini real
həyata, çevrəmizdəkilərə tətbiq edəndə çox az adama məhz
insanlığın ali keyfiyyəti olan mənəviyyatına görə hörmət
edildiyini görürük. Mənəvi aləminə, bu aləmin ifadəçisi olan
istedadına, istedadın təhrikilə cəmiyyətə təqdim etdiyi
sənətinə

görə

sahiblənənlərdir.

nüfuz

qazananlar

Haqqında

söhbət

bu

hörmətə

əbədi

açacağım

Elçin

İsgəndərzadə təmsil olunduğu cəmiyyətdə, yaşayıb-yaratdığı
mühitdə milli-mənəvi dünyasını, əqidəsini, amalını sözbəsöz
misralarına, sətirlərinə səpələdiyi yaradıcılığı ilə belə bir
sarsılmaz nüfuzun, hörmətin sahibidir. Və bu nüfuz yalnız
milli cəmiyyətimizlə məhdudlaşmayıb, çox geniş bir çevrəni
əhatə edir. Ölkəmizin hüdudları daxilində onun milli
vətənpərvər şair, jurnalist, tərcüməçi, naşir, azərbaycançı,
türkçü ziyalı kimi Azərbaycan və Türkiyə ədəbi, elmi
mühitində

özünütəsdiqi

ədəbi

ictimaiyyətimizə

yaxşı

məlumdur. Lakin Elçin İsgəndərzadənin bu çevrəni ildən-ilə
böyüdüb ümümtürk sferada, daha sonra bir sıra Qərb
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ölkələrində ədəbi təsdiqi onun Beynəlxalq miqyasda bədii,
elmi, fəaliyyəti, təşkilatçılıq məharəti, tərcüməçilik və naşirlik
bacarığı ilə bağlıdır.
Elmi və bədii yaradıcılıq ezamiyyətində olduğum
ölkələrdə dəfələrlə müxtəlif xalqların ədəbiyyatçılarının onun
adını

hörmətlə

çəkdiklərinin,

şəxsiyyətinə

ehtiramla

yanaşdıqlarının, yaradıcılığına dərin rəğbət bəslədiklərinin
şahidi olmuşam. Uluslararası Ədəbiyyat Şölənlərində və
Panellərində,

simpoziumlarda,

konfranslarda,

ədəbiyyat

festivallarında və s. mötəbər tədbirlərdə tanış olduğum
ədəbiyyat dostlarımın fəaliyyyətində, müəyyən yaradıcılıq
uğurlarında bilavasitə Elçin İsgəndərzadənin və ―VEKTOR‖
Nəşrlər Evinin qatqısını müşahidə etmişəm. Sonralar fərqinə
vardım ki, xarici səfərlərdən Azərbaycana hər döndüyümdə
vətənə gətirdiyim, mənə hədiyyə edilən kitabların içində Elçin
İsgəndərzadənin adı var: Kitablardan hansınınsa ―Ön söz‖
müəllifi kimi, hansınınsa naşiri, tərcüməçisi, redaktoru kimi,
hansısa müəllifi Azərbaycanla sıx tellərlə bağlayan təəssübkeş
ziyalı kimi, hansısa şairə, yazıçıya ödül verən ədəbi təşkilatın,
elm mərkəzinin sədri, səlahiyyətli nümayəndəsi kimi... və s.
Yunanıstan türkü, Batı Trakyalı şair Hasan Ahmet
Avropa mədəniyyətinə xidmətlərinə görə B.M.Uluslararası
Ödül Komitəsinin Böyük elçisi kimi Elçin İsgəndərzadənin
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ona ―Birləşmiş Millətlər Şərəf və Vicdan Nişanı‖ verməsiylə
fəxarət duyduğunu yazır. Kıbrıs, Balkanlar, Avrasiya Türk
Ədəbiyyatları Qurumu kimi nüfuzlu Beynəlxalq təşkilatın
sədri Fəyyaz Sağlam 22 may 2007-ci il tarixində Gəncə
Dövlət Universitetində düzənlənən rəsmi törəndə VEKTOR
Beynəlxalq Elm Mərkəzi tərəfindən ―Türk ədəbiyyatının
inkişafında və Azərbaycan-Türkiyə dostluq əlaqələrinin
genişləndirilməsindəki xidmətlərinə görə fəxri doktor‖ adı
aldığı üçün, eləcə də səmimi dəstəyi və məhəbbəti sayəsində
başa gələn ―Azərbaycan rübailəri‖ kitabına görə Elçin
İsgəndərzadəyə şükranlarını bildirir.
Türkiyəli ünlü şair Hasan Devrim onu son dərəcə
səmimi Azəri türkü, qəlbi Vətən sevgisiylə dolu türkçü ziyalı,
Azərbaycan mədəniyyətini başqa millətlərə tanıtmaq üçün
əmək sərf edən, yüksək intellekti ilə diqqətəlayiq, maraqlı
həmsöhbət hesab edir. Bolqarıstan Yazıçılar Birliyinin sədri
şair İvan Esenski Elçin İsgəndərzadəyə hər kəsə Azərbaycanı
sevdirən şair, naşir kimi rəğbət bəsləyir, Bolqar ədəbiyyatının
Azərbaycanda,

Azərbaycan

ədəbiyyatının

Bolqarıstanda

təbliğində onun mühüm xidmətlərini vurğulayır. Bu cəhətdən
azərbaycanlı şairin – Elçin İsgəndərzadənin Bolqarıstan
Yazıçılar Birliyinə üzv qəbul edilməsi təəccüb doğurmur.
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Makedoniyalı şair Mustafa Sərbəst, Yunanıstanlı şair,
rəssam Füsun Suka, Bolqarıstanlı şair-tərcüməçi dr. Şaban
Kalkan və başqaları təltif olunduqları müxtəlif Uluslarası
mükafat və fəxri fərmanlara, fəxri adlara görə, kitablarının ana
dilimizə tərcüməsi, Azərbaycanda nəşri və təbliğinə görə
Elçin İsgəndərzadəyə minnətdardırlar.
Bolqarıstan

türkü,

şair-yazar,

tərcüməçi,

həkim,

məhsuldar ömrünün böyük bir hissəsi mühüm siyasi
vəzifələrdə keçən, ensiklopedik biliyə malik ziyalı dr.Şaban
Kalkan Elçin İsgəndərzadə ilə tanışlığını çox yüksək
dəyərləndirir, bu tanışlığın onun yaradıcılığında yeni uğurlara
yol

açdığını

vurğulayır.

O,

Azərbaycan

ədəbiyyatını

Bolqarıstanda orta okul illərindən sevdiyini, dərsliklərdə
S.Vurğun, R.Rza, N.Rəfibəyli, O.Sarıvəlli, Z.Xəlil, Aşıq
Mirzə, B.Azəroğlu, R.Rza, Ə.Əlibəyli və M.İbrahimovun
əsərlərini, şeirlərini heyranlıqla oxuduğunu, 1962-ci ildə ilk
dəfə Azərbaycana gəldiyini, sonralar dəfələrlə ölkəmizdə
olmasına

baxmayaraq

Elçin

İsgəndərzadənin

dəvətiylə

Vətənimizə gəlişinin fərqli təəssüratlarla və möhtəşəm
uğurlarla yadda qaldığını yazır: ―1962-ci ilin iyul ayında
xəyalım gerçəkləşdi. Moskvadan Bakıya hərəkət etməzdən
öncə professor Sergey Vaşenkin məni kabinetinə çağırdı:
―Sənə üç iş tapşırıram, birincisi, Şəkidəki Xan Sarayının sənət
Təranə Turan Rəhimli
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dəyərinin protokolunu hazırla, kimsəyə bilgi vermə, ikincisi,
Azərbaycan kəlməsinin önündə və ya ardında heç bir şəkildə
əlavə kəlmə yazma, üçüncüsü, Azərbaycanlı şair və yazarlarla
görüşmə‖ dedi. ―Tamam‖ dedim. Hərəkət etdim. Bakıya
axşamüstü endim. Hər yerdə rus əsgərləri dolaşır, rusca
danışırdılar.

Mən

Azərbaycanda

hərbçilərin

və

rəsmi

dairələrdə çalışanların Azəri Türkcəsi ilə danışacaqlarına ümid
edirdim. Xəyallarım puç oldu... Daha sonra dəfələrlə
Azərbaycana getdim, çox arzu etməmə rəğmən Azərbaycan
şair və yazarları ilə Bolqarıstan türkü olaraq görüşmək
imkanım olmadı. İllərdən sonra Azərbaycanda VEKTOR
Beynəlxalq Elm Mərkəzinin sədri Prof.dr. Elçin İsgəndərzadə
tərəfindən 21-27 may 2007-ci il tarixində Fəxri Doktor
ünvanını almaq üçün Gəncə şəhərində düzənlənəcək olan
törənə dəvət edildim. Dəvəti məmnuniyyətlə qəbul etdim.‖
Dr.Şaban Kalkan Bakıya bu dəfəki gəlişində Azərbaycanın
müstəqilliyindən, hamının doğma ana dilində danışmasından
zövq aldığını yazır, Azərbaycan ədəbi-elmi ictimaiyyətini
Bolqarıstan
Azərbaycanlı

ədəbiyyatı

nümunələri

şair-yazarları,

elm,

ilə

tanış

incəsənət

etmək,

xadimlərini

tanımaq, Azərbaycan Yazıçılar Birliyində tədbirlərə qatılmaq,
Azəri türklərinə böyük sevgiylə kitablarını imzalamaq imkanı
qazandığı üçün Elçin İsgəndərzadəyə minnətdarlığını ifadə
Təranə Turan Rəhimli
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edir. Ölkəmizlə bağlı zəngin təəssüratlarını məhz bu səfərdən
sonra ruhlanıb 2011-ci ildə nəşr etdirdiyi ―Altın bağ
(Azərbaycan sonetləri‖) kitabında qələmə alır. Bir incə
məqamı da qeyd etmək lazımdır ki, prof. E.İsgəndərzadəylə
dost olan şair hansı millətin nümayəndəsi olursa-olsun,
Xarıbülbülə ən azı bir şeir həsr edib. Dr.Şaban Kalkanın da
―Xarı bülbül‖ adlı şeiri var.
Elçin İsgəndərzadə müsahibələrindən birində dediyi
kimi, Xarıbülbülü yaradıcılığının simvolu kimi görməkdə,
Xarıbülbülü bir simvol kimi tanıtdığını vurğulamaqda
haqlıdır. Şairin Xarıbülbül sevgisi başqa xalqların şairlərinə
də ―yoluxub‖, E.İsgəndərzadəni tanıyan Xarıbülbülə şeir
yazmaq həvəsinə düşüb. Bəzən bu ―həvəs‖ təkcə Xarıbülbüllə
məhdudlaşmayıb,

Şuşaya,

Qarabağa...

bütövlükdə

Azərbaycana ünvanlanıb.
Bədii ideyaların ən tez yayılanı, həmişə oxucuya
nüfuzedici

təsir

edəni

vətənpərvərlikdir.

Elçin

İsgəndərzadənin poeziyasından da Vətən mövzusu qırmızı xətt
kimi keçir, onun Vətən şeirləri təkcə Azərbaycan vətəndaşını
deyil, bu ölkəni bir dəfə də görməyən əcnəbini belə doğma
yurdumuzu sevməyə səsləyir və bu sevgiyə müvəffəq olur. O,
bütün şeirlərində, müsahibələrində, məruzələrində bu sevgini
dönə-dönə vurğulayır: ―Biri var vətəni sevmək, bir də var,
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onun hər qarışının üstündə əsmək. Şuşada mənim minlərlə
xatirəm qalıb. Mən dünyaya Qarabağ gözü ilə baxıram.
Türkiyədə bir bələdiyyə başqanı dedi ki, Elçin bizə NyuYorkdan danışanda da Şuşadan danışmış kimi çıxır. Hara
gedirəmsə Qarabağa aid bir ornament axtarıram‖ Şairin
şeirlərindəki Şuşa, Ağdam, Qarabağ sevgisi boy atıb daha
böyük vətən sevgisinə – Azərbaycan, Türkiyə, nəhayət Turan
sevgisinə yol alır.
E.İsgəndərzadənin şeirlərində Vətənlə bağlı həsrət, nisgil
motivinin daha qabarıq görünməsi isə təbii ki, doğulduğu,
uşaqlıq illərini zövqi-səfa ilə keçirdiyi Şuşanın, byüyüb boyabaşa çatdığı Ağdamın düşmən işğalı altında olması ilə
bağlıdır. Doğma yerlər, el-oba üçün qəribsəyən, onun hər
çiçəyi, yarpağı üçün darıxan, bu həsrəti köksünə sığdıra
bilməyən şairin bütövlükdə lirikasının baş mövzusu Yaralı
Vətəndir. Onun sevgi şeirlərində də, ictimai motivli
şeirlərində də bu Yaralı Vətənin bitkin obrazı var.
―Avtoportret‖ şeirində olduğu kimi:
Gözlərimin yaşında
ürəyimin başında
bir bulud hüzn,
bir yarpaq nisgil.
Xəyalımda Xarıbülbül,
Təranə Turan Rəhimli
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ilk sevdamdı elə bil.
Ömür qaralı-ağlı,
bütün yollarım bağlı.
Bu gün mənim misralarım
ormanda azmış cığır.
İçimdə təlatümüm,
üzümdə təbəssümüm
cadar-cadar, cadar-cadar.
Şairin lirik ―mən‖i konkret olaraq Vətəndən, yurd
yerindən danışmasa da, şeirdə Vətənin simvolu kimi görünən
Xarıbülbül misralara çökən ağır kədərin, dərdin ünvanını bəlli
edir. Uşaqlıq, ilk gənclik xatirələrinin sığındığı müqəddəs
ocağın əlçatmazlığı lirik qəhrəmanı qeyri-ixtiyari çarəsizliyə,
pessimizmə gətirib çıxarır. Buna görə də dərdə bürünən şairin
―Nə dünəni xatırlayıb güvənməyə bir şey var, nə də sabah
üçün çin olacaq arzular‖ poetik qənaəti son dərəcə inandırıcı
səslənir.
E.İsgəndərzadənin

tərcümeyi-halını

vərəqlədikdə

axırıncı dəfə iyirmi yaşını Şuşada qeyd etdiyini oxuyuruq.
İndi isə onun əlli yaşı tamam olur. Otuz illik yurd həsrəti kimi
çəkilməz dərd yükünün şairin misralarındakı ağırlığının səbəbi
bəlli olur. N.A.Semaşko yazır ki, ―Bizim qiymətimiz
keçirdiyimiz həyəcan və nigarançılıqlara müvafiqdir.‖ Başqa
Təranə Turan Rəhimli
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sözlə desək, bizə dəyər qazandıran yaşadığımız dərdlər və
onların

təsirilə

yanaşdıqda

müdrikləşməyimizdir.

Elçin

İsgəndərzadənin

Bu

aspektdən

itirdikləri

ilə

qazandıqlarının müqayisəsi qaçılmazdır. Şuşa, Ağdam xiffəti,
Xarıbülbül nisgili bir vətən övladı kimi ondan çox şeylər
qoparsa da, şair kimi yetişməsində, püxtələşməsində mühüm
rol oynayıb. Bu nisgil sayəsində onun təkcə poeziyası yox,
bütövlükdə Elçin İsgəndərzadə ömrü Vətənləşib, daha ali
məqam, daha yüksək dəyər qazanıb.
E.İsgəndərzadə üçün şeir ―İlahi söz möcüzəsi‖dir, ―Qızıl
qanla yazılmış bir ömrün faciəsi‖dir. Şair isə ―Köksündə qərib
ürəyi‖, ―alnında qara yazısı‖ ilə dolaşan bir qəribandır. Çağdaş
poeziyamızın orijinal poetik təfəkkür sahibi, əvəzsiz şairi Adil
Mirseyidə ünvanladığı şeirdə işarə etdiyi kimi, şair cismi, təni
ilə

bu

dünyada,

aramızda

görünən,

amma

əslində

düşüncələrinə, yaşantılarına görə bu dünya ilə o qədər də
rabitəsi olmayan ali bir yaradılışdır. ―Hərdən o dünyadan
gəlir, o dünyadan gəlir səsi.‖ Çünki, buraların ab-havası ona
görə deyil, bu dünya onun poetik dünyasının boyuna dar gəlir.
Buna görə də o, yaşadığımız dünyada nəfəs çatışmazlığından,
sıxıntıdan, təklikdən, tənhalıqdan əzab çəkir.:
Yenə ömür vəfasız,
yenə ulduzlar uzaq.
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Yenə könüllər yalnız,
gecə kabus, ulduz ağ.
Elçin İsgəndərzadə məhsuldar ziyalıdır. 100-dən çox
elmi əsərin, 36 ixtiranın, 8 monoqrafiya və dərs vəsaitinin, 66
bədii və elmi kitabın, 50 tərcümə kitabının müəllifi, 200-dək
bədii və elmi kitabın redaktorudur. Əsərləri dünyanın on iki
ölkəsində təbliğ edilmiş, kitabları Türkiyə, İran, Quzey Kıbrıs,
Ukrayna,

Qırğızıstan,

Qazaxıstan,

Rusiya,

Bolqarıstan,

Rumıniya, Gürcüstan və Albaniyada yerli xalqların dillərinə
çevrilərək nəşr olunmuşdur. O, dünya ölkələrinin bir çox
nüfuzlu mətbuat orqanlarının – ―Ədəbiyyat‖ qəzetinin
(Azərbaycan), ―Mars‖ dərgisinin (Azərbaycan), ―Alov‖
dərgisinin (Azərbaycan), ―Kümbət‖ dərgisinin (Türkiyə),
―Turnalar‖ dərgisinin (Quzey Kıbrıs), ―Kaynak‖ dərgisinin
(Bolqarıstan),
dərgisinin

―Türkçem‖
(Qazaxıstan),

dergisinin
―Yeni

(Kosova),
nəşrlər‖

―Jalın‖

dərgisinin

(Azərbaycan), ―Yazıçı‖ dərgisinin (Azərbaycan), ―Kərkük‖
dərgisinin (İraq), Sürməli‖ dərgisinin (Türkiyə) və digər
nəşrlərin İdarə Heyətinin üzvüdür.
Elçin İsgəndərzadə elmə, ədəbiyyata, mədəniyyətə
yorulmaz xidmətlərinə görə çoxsaylı mükafatlarla təltif
olunub. ―Türk dünyasına xidmət‖ qızıl medalı, Beynəlxalq
Rəsul Rza mükafatı, ―Türk elmi və mədəniyyətinə xidmət‖
Təranə Turan Rəhimli
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mükafatı, ―Akademik Yusif Məmmədəliyev Mükafatı‖,
Beynəlxalq ―Nizami Aydın Mükafatı‖, ―Qızıl qələm‖
mükafatı, ―Hacı Zeynalabdin Tağıyev‖ mükafatı, Türkiyədə
―Qaracaoğlan Ödülü‖, ―Türk dünyası elminə üstün xidmət
mükafatı‖, Bolqarıstan Türk Kültür Mərkəzinin ―Türk
dünyasına xidmət‖ ödülü, Kosovada ―Türkçem‖ dərgisinin
―İlin mükafatı‖, İsparta Göllər Bölgəsi Yazarlar və Şairlər
Dərnəyinin ―Şərəf ödülü‖, ―Hatay ədəbiyyatına xidmət
ödülü‖, Burdur Qəzeteçiler Birliyinin xüsusi mükafatı, ―Bay‖
Kültür və Sənət dərgisinin təşəkkürü, Kosovada Süleyman
Brina Balkan ədəbiyyatına xidmət Beynəlxalq mükafatı,
Avropa əməkdaşlıq və İnteqrasiya Beynəlxalq Assosiasiyası
tərəfindən ―Avropa şahini‖ Beynəlxalq Mükafatı, KİBATEK
Uluslararası Ədəbiyyat Ödülü və s. azərbaycanlı ziyalının
səmərəli ədəbi, elmi-mədəni xidmətlərinə verilən dəyər kimi
razılıq doğurur.
O, yalnız ədəbi uğurlara deyil, texniki elmlər sahəsində
də yaddaqalan nailiyyətlərə imza atıb. Bu ayrıca bir tədqiqat
mövzusu olduğundan haqqında geniş bəhs etməsək də, bir
neçə mühüm faktı qeyd etməklə kifayətlənmək olar.
Moskvada

Ümumittifaq

Xalq

təsərrüfatı

Nailiyyətləri

Sərgisinin Qızıl medalına layiq görülməsi, ilk elmi ixtirasının
Bakı Məişət Kondisionerləri zavodunda istehsalata tətbiqi və
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1,2 milyon rubl səmərə verməsi, texniki elmlərə həsr olunmuş
Beynəlxalq Konfranslarda Azərbaycanı ləyaqətlə təmsil
etməsi, bu sahədə namizədlik dissertasiyası müdafiə etməsi və
s. belə mühüm faktlardandır.
Göründüyü kimi, Elçin İsgəndərzadənin yaradıcılıq
yoluna, əldə etdiyi nailiyyətlərə nəzər salanda ədəbi-elmi
faktların sıxlığı, sadalanan ödül və diplomların, fəxri adların,
titulların, ictimai vəzifələrin və s. kəmiyyəti təəccüb
doğurmaya bilmir. Haqqında yazılan beş kitab, publisistik və
tədqiqat əsərləri də bu həqiqəti diqtə edir. Lakin bu
nailiyyətlərin qazanıldığı ömür yolunu diqqətlə araşdırdıqda
aydın olur ki, o, həyatını bütünlükdə milli mədəniyyətimizin,
elmimizin, ədəbiyyatımızın Beynəlxalq aləmdə təbliğinə həsr
edib və bunun müqabilində qazanılan uğurların möhtəşəmliyi
də təbii və inandırıcıdır. Əgər Elçin İsgəndərzadəni bir əsər
qəhrəmanı kimi xarakterizə etsək, görərik ki, o, başdan-ayağa
milli xarakterdir. Necə ki, Şerlok Holmş ―təpədən-dırnağa
qədər ingilisdir‖, necə ki, Cahandar ağa iliyinə qədər
Azərbaycanlıdır. Və bu millilik onu yalnız milli amallar
uğrunda mübarizədə daha inadla irəliləməyə deyil, milli
kimliyimizin açarı olan ədəbiyyatımızın, mədəniyyətimizin
ümumbəşəri kontekstdə təsdiqinə səsləyir.
―Ədalət‖ qəzeti, 20 sentyabr
2014.sayı:170 (4433)
Təranə Turan Rəhimli
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ÖLÜMLƏRĠN ÖTƏSĠNDƏ
YAġAYAN MĠSRALAR
Poeziya həyatın ölüm üzərində
qələbəsidir. Hətta mövzusu ölüm olan
poeziya da.
Anar
Əkbər Qoşalının imzası poeziyasevərlərə 90-cı illərin
qaynar ədəbi mühitindən tanışdır. Həmin dövrün çeşidli
mətbuat səhifələrində onun əvvəl şeirləri, sonra hekayələri,
nəhayət,

elmi-publisistik

yazdıqlarını

dərc

məqalələri

etdirməzdən

əvvəl

göründü.
qələm

Bütün

dostlarına

oxuyurdu. Yaradıcılarından biri olduğu «Qar çiçəyi» ədəbi
birliyinin yığıncaqlarında Hamlet Kazımoğlu, Səhər, Şahin
Ülvi, Niyaz Nəsir, bu sətirlərin müəllifi və başqa gənc şairlər
onun hər təzə şeirini böyük maraqla dinləyirdilər. Bu şeirlər
xalq ruhunu, milli təəssübkeşliyi, vətən eşqini, ulu keçmişə
sədaqət hissini özündə ehtiva etdiyi, müasir gəncliyin
qəlbindən

xəbər

verdiyi,

ən

əsası

poeziyanın

bədii

imkanlarından yüksək səviyyədə istifadə üsulu ilə yazıldığı
üçün dərhal könüllərə yol tapırdı. Ə.Qoşalının yüksək bədii
Təranə Turan Rəhimli

Ədəbiyyatdan Əbədiyyətə

96

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

zövqlü oxucuları belə heyran etməyə qadir olan şeirləri
ədəbiyyata təzə poetik nəfəsin gəlməsindən soraq verirdi. Elə
buna görə də onun hər təzə şeiri dərc edildikdən dərhal sonra
ədəbi həyata vəsiqə alırdı. «Mən hələ bir cavan bulud
yaşdayam», «Ömrümüzdə iki dəfə qırxımızı çıxartdılar»,
«Başımızdan yuxarı yumduğumuz barmaqlar», «Gözünün
içində xal bitən gözəl», «Mən səndən ayrılanda» şeirləri belə
örnəklərdəndir. Elə ilk ədəbi uğurlarından Ə.Qoşalının
qəlbində dərin kök salmış türkçülük ruhunun, yurd sevgisinin,
mənsub olduğu xalqın milli-tarixi taleyinə son dərəcə həssas
münasibətin bütün yazdıqlarına hopduğunu müşahidə etmək
olurdu.
90-cı illərin əvvəllərində o, indiki kimi Dünya Gənc
Türk Yazarlar Birliyinin başqanı deyildi, türk mədəniyyətini
təbliğ etmək üçün rəsmi səlahiyyət daşıyan hərhansı bir
ictimai quruma üzv də olmamışdı. Lakin həmin vaxt
Azərbaycan Texniki Universitetinin tələbəsi olan Ə.Qoşalının
türk dilinin təəssübünü çəkmək, onu yad ifadələrdən, yersiz
əcnəbi sözlərdən təmizləmək, türk xalqlarının ədəbiyyatını,
mədəniyyətini dünyaya tanıtmaq istəyinə, bu sahədə bir türk
kimi məsuliyyət hissinə və təbliğatçılıq fəaliyyətinə yüksək
ixtisaslı filoloqlar belə həsəd apara bilərdilər. Bu cəhəti onun
yaradıcı

şəxsiyyətinin

Təranə Turan Rəhimli

əsas,

ümdə

keyfiyyəti

kimi
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səciyyələndirən ədəbiyyatşünas-tənqidçi Tehran Əlişanoğlu
Ə.Qoşalının «Ölü yuxusu» adlı hekayələr toplusuna ön
sözündə yazır: «Qəribə görünməsin, amma mənə elə gəlir,
Əkbər Qoşalı üçün şair-yazar peşəkarlığından da ümdə –
əqidəli insan olmaqdır… Burdan baxanda Əkbər Qoşalının
bədii yaradıcılığı ümumən mənə Əqidə savaşına qədər gələn
yol kimi görünür…»
Ə.Qoşalının «Ölümlərin ötəsi» (2007) adlı şeirlər
kitabında da məhz bu ruh hakimdir. Şairin poetik məni türkün
tarixə qanıyla yazdığı rəşadətini, əzəmətini vəsf etdiyi, onun
möhtəşəm keçmişi, böyüklüyü ilə fəxarət duyduğu, türk
ellərinin bədöy atlarına, yovşanlı çöllərinə, boz qurduna həsrət
qaldığını təəssüf hissilə dilə gətirdiyi məqamlarda gözlərimiz
önündə soy-kökünə bağlı bir türk oğlu kimi ucalır:
Yovşan qoxlamırıq,
ata minmirik.
Ölsək örtərlərmi
ala bilmirik.
And içəndə üz tutmuruq bayrağa,
üz tutmuruq Göyə, Aya, növrağa,
Qulaq da yadlaşıb qurdun səsinə.

Təranə Turan Rəhimli
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Şairin fırtınalar tüğyan edən qəlbindəki narahatlıqların,
çırpıntıların nəticəsi kimi meydana çıxan «Düşmən gözünü
bozartmaqçun dayanan boz oğlan, eşidirmisən, içindəki boz
qurd ulartısını?!» – poetik sualı da eyni bədii hiss və
duyğulara köklənmişdir. Ə.Qoşalının lirik qəhrəmanı Vətənin
torpağını, daşını belə ona görə sevir ki, o türk tarixinin
ayrılmaz bir parçasıdır, bu tarixin danışan dili, ən gözəl
yaddaşıdır:
…Mən
daşları çiçəklərdən az sevmədim,
Daşlar bu dünyada,
bəlkə də, ən gözəl yaddaşdı –
GÜL-TƏKİN misalı.
Daşlar vətənə qardaşdı –
Vətəndaş timsalı.
Bu lirik qəhrəman milli tariximizin, mədəniyyətimizin
ən ağrılı məqamlarını ürək yanğısı ilə dilə gətirir, tarix boyu
ərəb, fars, rus ifadələri ilə dilimizi əyənlərə, türkün qayımqədim dilini eybəcərləşdirməyə «yenilik» deyənlərə kəskin
iradını bildirir. «Söylənmə» şeirində alınma sözlərin yerliyersiz

işlədilməsi,
Təranə Turan Rəhimli
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edilməməsi qüsurlu hal kimi böyük təəssüf hissilə qarşılanır,
bu cəhətin qədim azəri türkcəsini tamamilə yad dilə çevirəcəyi
ilə bağlı həyəcan təbili çalınır:
nə «xəyanət», nə də «kar» mənim deyil,
amma xəyanət mənimdir, xəyanətkaram,
bax, yenə xəyanət elədim,
Qorqudun dilinə.
«ancaq» yerinə, «amma» dedim,
dilə xəyanət elədim.
Şair

türkün

hələ

islamdan

xeyli

əvvəl

Tanrıya

tapındığını, möhkəm inam və etiqad sahibi olduğunu, yüksək
əxlaq və tərbiyəyə, mənəvi dəyərlərə yiyələndiyini nəzərə
çatdırır, bununla da milli mədəniyyətimizin vətənimizdə ərəb
xilafətinin hakimiyyətindən, sovet imperiyasının işğalından
xeyli əvvəl – uzaq əsrlərdə mövcudluğu faktını inkar edənlərə
tutarlı cavab vermiş olur:
…guya İslamdan qabaq Adam deyildik –
min dörd yüz il öncə,
iki yüz il öncə
bir də
Təranə Turan Rəhimli
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rus bizi adam elədi:
iki dəfə adam olduq!
«ov» olduq, «yev» olduq,
«ov» olduq, «yem» olduq,
«ski» olanımız da tapıldı,
di gəl, öz sonluğum tapılmadı,
tapılmadı.
Əkbər Qoşalı türkün taleyi üçün daim narahatlıq keçirən
şairdir. Son dərəcə təbii və səmimi şəkildə şeirə gətirilən bu
narahatlıq hissi neçə-neçə şeirin əsas, aparıcı motivinə
çevrilir, onun poetik mündəricəsini zənginləşdirir. Türkün
Dədə Qorqud dövründən qopub bir anlığa bu günümüzə
qovuşmaq imkanı olsaydı, görəsən nələr baş verərdi? O,
özünü tanıyardımı? – bu kimi suallar şairin poetik mənini
daim düşündürür, həmin baş verə biləcək «nələr»əsə görə
türkə əsrlər boyu təzyiq göstərib onu indiki durumuna gətirib
çıxaranlara nifrətini gizlətmir:
mən türkəm:
adım
ərəb, fars adı,
soyadım rus sonluqlu,
Təranə Turan Rəhimli
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mən türkəm.
… rusa, ingilisə işlədim,
rusca, ingiliscə işlədim,
mən türkəm.
Mən Türkəm?!.
Lakin buna baxmayaraq şairin türkün böyük sabahına
inamı sarsılmazdır. Türk qövmünə ən böyük, şərəfli gələcəyi
arzu edən, həmin gələcəyə ümidlə baxan Ə.Qoşalının bu
cəhətdən özünə və tarixə ünvanladığı: «Altaylardan qopan
atlar, Avropanı nə vaxt adlar?!» – poetik sualı da təbii və
qətiyyətli səslənir.
Şairin vətən sevgisi istisini, odunu-alovunu türkün
Altaylardan qopan atlarının getdiyi Göy yolundan, Ay
yolundan alır. Ə.Qoşalının vətən dərdi anlamında dünyanın
dörd bir tərəfinə səpələnmiş azəri türkünün Qarabağ, Təbriz,
Dərbənd dərdləri, Şuşa, Savalan… nisgili sıralanır. Təbrizin
dərdlərini «can» deyə-deyə oxşayan şairin «Can, ay Təbriz»,
«Təbriz» şeirləri dönə-dönə parçalanmış Azərbaycanın Araz
ağrısına, Təbriz dərdinə ağı kimi dilə gəlir.
Qarabağda əsirəm,
Bakıda pul kəsirəm.
Təranə Turan Rəhimli
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Sən orda can verirsən,
mən burda kef gəzirəm,
can, ay Təbriz.

yaxud:
Gör mən nə arsız adamam,
oturub şeir yazıram,
düşməninə heç olmasa,
götürüb bir daş atmıram,
Təbriz.
Şairə görə vətənin başqa dərdləri də məhz Təbriz
dərdinin içindən boy atır, daha dərinlərə kök salır. O, belə
qənaətə

gəlir

ki,

Təbriz

dərdi

kökündən

qoparılsa,

Azərbaycanın sinəsinə yeriyən digər dürlü-dürlü dərdlər də
tezliklə sovuşacaq:
İrəvan ta bizim deyil,
Şuşa dumandan görünmür.
bəlkə sən qırdın tilsimi,
Təbriz.
J.L.Dalamber yazırdı: «Əsil namuslu insan ailəsini
özündən, vətənini ailəsindən, bəşəriyyəti vətənindən üstün
Təranə Turan Rəhimli
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tutmalıdır.» Ə.Qoşalının poeziyasında özünə davamlı yer alan
böyük sevgi sanki bu məşhur aksioma üzərində dayaq tapıb.
Şairin övladlarına, qohum-əqrəbasına, dostlarına, el-obasına,
vətəninə, türk dünyasına, nəhayət bəşəriyyətə ünvanlanan
sevgisi sonsuz və müqəddəsdir. Bu sevgi isə özlüyündə daha
möhkəm bir özülə, Tanrı sevgisinə istinad edir, buna görə də
aşiqin duaları Tanrının geniş açdığı qapılarından dərgaha tez
yetişir.
Şeirlərindən

birində

lirik

qəhrəman

hiss

və

həyəcanlarının bənzərsizliyini, sevgisinin böyüklüyündən
doğan təəssüratı belə ifadə edir:
Mən səni sevmədim,
sənin gözündə
bir ilahi sevgi
görüb
karıxdım,
İlahi bir sevgi…
Mən ordan gəlmişdim,
ora darıxdım.
Bu etiraf insanın bütün daxili qüvvələrini səfərbər edib
Yaradana dönmək istəyi kimi də mənalandırıla bilər. Lakin
Təranə Turan Rəhimli
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burada lirik qəhrəmanı «karıxdıran» «qara gördüyü dünyanın»
«ölü gün»lərindən birində bir gözəlin gözündəki saf, məsum
sevgidir. Və bu sevgi bütün yaradılışa, həyata, insanlığa ülvi
hisslər vəd etdiyi, «qara dünya»da müqəddəs duyğuların da
varlığını insanın yadına saldığı üçün İlahidir. Ona görə də lirik
qəhrəman «ora» üçün darıxır.
Dünyanın faniliyi, ölümün qaçılmaz həqiqət olması
barədə zaman-zaman bayatılar deyilib, şeirlər yazılıb, bir çox
sənətkarlar ölümün bədii fəlsəfi təfsirini veriblər. Ə.Qoşalının
ölümə sənətkar münasibəti də sələflərinin bu mövzuda
yazdıqlarının məntiqi davamı kimi maraq doğurur, yeni
yanaşma, orijinal poetik ifadə tərzi baxımından dərin təsir
bağışlayır. Aşıq Alının həyatın əbədi olmamasını, insanın
gəldi-gedərliyini son dərəcə həzin ahəng və dərin məntiqlə
çatdırdığı «Nə qaldı?» qoşmasında öz əksini tapan fikirlər
Ə.Qoşalının da bədii təfəkkürünü ciddi məşğul edir. Daha
dəqiq desək, Aşıq Alının insandan «nə qaldı?» poetik sualı
Ə.Qoşalı şeirində insan «nə aparır?» formasında qoyulur:
baxma, hər ölünü bir qoşun aparır
kim dünyadan nə aparır.

Təranə Turan Rəhimli
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Şairin «ölmək şəkil çəkməkdi, fələyin üzü kimi», «bütün
ömürlər ölümə aparır», «olum-ölüm arası bir imtahan yeridi»,
«ömür deməm ömürə, yol yoxsa cavan ölümə» deyimləri də
ölümə orijinal bədii-fəlsəfi münasibətin təzahürüdür.
Ə.Qoşalı «olumların ötəsində ölüm var, ölümlərin
ötəsində olum var» deyir. Bu misrası ilə də sanki Şekspirin
Hamletinin məşhur «Olum, ya ölüm?!» fəlsəfi sualının ən
məntiqi cavabını vermiş olur. Onun bu poetik qənaətinin daha
inandırıcı və təbii səslənməsində isə «ölüm yoxsa olumların
ötəsinə varılmaz» yozumu zəmin rolu oynayır.
Ə.Qoşalının şair etiqadına görə ömür sözlə zinətlənir,
şeir – varlığın ən dəyərli mənəvi tapıntısıdır. Sosial-mənəvi
böhranlar girdabında boğulan sivill insan ən son ümid, təsəlli
yeri kimi şeirə, sözə pənah gətirirsə və bu mənəvi təskinlik
gətirən söz varsa, onu deyənə (şairə) də, deyilənə (şeirə) də
şükr etmək lazımdır:
Ömür – durmur axarında,
ölüm – bəlkə də yaxında.
danışmağa söz qalıbsa,
şairə və şeirə şükür.

Təranə Turan Rəhimli
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Şairin poeziyası öz bədii məzmununda «söz şahlığından
möhkəm,

əbədi

şahlıq

yoxdur»

qənaətini

bir

daha

dərinləşdirir, onu öz sənət kredosu kimi təsdiqləyir.
“Filologiya məsələləri”, say: 8, 2014

Təranə Turan Rəhimli

Ədəbiyyatdan Əbədiyyətə

107

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

HAQQIN ĠġIĞINA TAPINAN MĠSRALAR
Bu uzun yolların sınağı öndə,
Öndə arzuların inadı vardı.
Ömür-gün bir mavi nağıldı onda,
Onda yolların da qanadı vardı.
Bu

misralar

istedadlı

şair

Füruzə

Məmmədlinin

«Nurlan» nəşriyyatında işıq üzü görmüş ikicildlik «Seçilmiş
əsərləri»ndə ilk səhifədə yer alan «Onda» şeirindəndər. Və elə
bu ilk poetik deyimdən oxucunu ovsunlayan F.Məmmədli
yaradıcılığı ikicildliyin son səhifəsinədək onu qüvvətli,
sirayətedici bədii təsir altında saxlayır. Böyük rus yazıçısı Lev
Tolstoy deyirdi: Əsəri oxuduqda adətən əsil bədii təsir alana
elə gəlir ki, bunu əvvəllər də bilirdi, lakin söyləyə bilmirdi.»
Firuzə Məmmədli poeziyasının yaratdığı bədii təsir də məhz
belədir. Elə ilk şeirlə tanışlıqdan başlayaraq oxucu bu
poeziyada ən mübhəm hisslərini, bölüşə bilmədiyi düşüncə və
fikirlərini görür. Heyrət doğuran bu yaxınlıq və doğmalıq
məhz oxucu ilə sənətkar arasındakı ülvi münasibətin – sənətə
pərəstişin özülünü qoyur.

Təranə Turan Rəhimli
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Firuzə Məmmədli sənətə çox sərt ehkamların, yasaqların
hökm

sürdüyü,

ölkəmizin

böyük

bir

imperiyanın

müstəmləkəsi olduğu gərgin bir vaxt dönəmində gəlib. Bütün
milli sənətkarlar kimi o da ehtiyatkar sənət ənənələrinə «sadiq
qalmaq» məcburiyyətini yaşayıb. Lakin bu məhdudiyyətə,
sıxıntıya baxmayaraq öz milli «mən»ini yaratdığı bütün şeir
nümunələrində

təsdiq

edib.

F.Məmmədli

şeirlərində

Azərbaycan, Vətən obrazı az qala hər misrada özünü biruzə
verir. Bəlkə elə buna görədir ki, onun özbək qızına yazdığı
şeirlərindən, Salvador Dali haqqında düşüncələrindən belə
Azərbaycan obrazı boylanır.
«Gözümüzdən baxan Vətən» adı altında toplanan
şeirlərində isə bu obraz daha da cilalanır, ülvilikdən,
müqəddəslikdən yoğrulmuş hisslər, duyğular aləmi oxucunu
öz ağuşuna alır:
Kimdir orda kefə baxır?
Boğazında kəfən baxır.
Unutduqmu, Vətən baxır
Gözümüzdən uzaqlara?!
Bu misralar bir daha təsdiq edir ki, şairin gözlərindən
baxan Vətən onun misralarına hopub hər bir şeirdən, hər bir
Təranə Turan Rəhimli
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misradan oxucuya baxır və ən azı bir şeirin oyatdığı təsirin
ömrü qədər onu da Vətən haqqında düşünməyə vadar edir.
Şarlotta

Brontenin,

Etel

Lilian

Voyniçin,

milli

ədəbiyyatda Əzizə Cəfərzadənin əsərlərini oxuduqda onların
müəllifinin

qadın

olduğuna

heyrət

etməyə

bilmirsən.

F.Məmmədli yaradıcılığı da belədir. Əzabını yaşadığı
dünyanın çətinində, bərkində sınana-sınana uzun yollar keçib
gələn, bu yollarda sınmayan, əyilməyən sənətkar «mən»i öz
dözümü, mətinliyi ilə bir örnəkdir. Məhz bu səbəbdəndir ki,
tədqiqatçılar F.Məmmədli yaradıcılığından söz düşəndə onun
yazdıqlarının kişi nəhənglərin yazdıqları ilə bir sırada
dayandığını xüsusi vurğulayırlar. Filologiya elmləri doktoru
Şamil Salmanov yazır: «Min, min beş yüz illik poeziyamızın
mövcudluğu dövründə 3-4 şairə tapmaq olar ki, onların
yazdıqları kişi nəhənglərin yazdıqlarından heç də geri
qalmayıb. Uzun illər məktəbdə bizə iki şairə tanıtmışdılar:
Nigar Rəfibəyli və Mirvarid Dilbazi. İndi şeirə çox istedadlı
şairələr gəlib. Onlardan biri də mən deyərdim, Firuzə
Məmmədlidir.»
F.Məmmədlinin üz tutduğu, dərdini bölüşdürdüyü Allah
və Dünya var. Dəyişən, axarını itirən Dünyadan əlini üzdüyü
məqamlarda isə şairin tapındığı bir ali qüvvədir: Allah! O,
Allaha təkcə dərdini demək, şikayətini bildirmək, suallarına
Təranə Turan Rəhimli

Ədəbiyyatdan Əbədiyyətə

110

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

cavab tapmaq üçün müraciət etmir. Həm də ona sevgisini
izhar edir, onun hökmləri ilə razılaşır, ədalət və mərhəmətinə
tapınır. F.Məmmədlinin tapındığı haqqın işığında yazdığı
inamlı misraların əsrlərlə yaşayacağına ümidlə baxır, əlahəzrət
oxucunun da bu zərif poeziyanın işığına tapınmaq üçün
ikicildlik «Seçilmiş əsərlər»i böyük məhəbbətlə oxuyacağına
və təsirlənəcəyinə inanırıq.
«Gənc müəllim» qəz.,
№ 10, 17 noyabr, 2003
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QADIN ÜRƏYĠ QƏDƏR KÖVRƏK
POEZĠYA
Firuzə Məmmədli çağdaş Azərbaycan poeziyasına
özünəməxsus poetik ruh, çalar bəxş edən, Məhsəti, Heyran
xanım, Aşıq Pəri, Fatma xanım Kəminə, Natəvan, Ağabəyim
ağa şeirindəki böyük qadın ürəyinin yaşantılarını, yalnız qadın
şairlərə məxsus həssaslıqla sözə xəfif yanaşmanı yeni tərzdə
şeirə gətirən şairdir. Onun ilk şeiri 1963-cü ildə çap olunub.
«Ay həkim» adlı bu şeirin sayalı qədəmləri şairin o vaxtdan
bu günədək nəşr olunan 23 kitabına, 130 elmi-publisistik
məqaləsinə, 5 cildlik «Seçilmiş əsərləri»nə yol açıb. Hər yeni
şeiri, hər təzə işıq üzü görən əsəri Firuzə Məmmədlini
mötəbər oxucuya bir addım daha yaxınlaşdırıb. Şairin bəzən
kövrək, bəzən sərt düşüncələrə köklənən, gah incə hisslər
aşılayan, gah da qəti hökm kimi səslənən dərin məzmunlu
poeziyası şeir-şeir boy atıb duyumlu ürəklərə nüfuz edib,
estetik zövqləri oxşayıb. Beləcə, şair doğulan, şair taleyi
yaşayan Firuzə Məmmədli ömrün bir-birini qovan günlərini,
illərin ovqatını, ahəngini misra-misra sözlərə köçürüb.
Taleyini ən vəfalı həmdəm bildiyi Sözə bağlayan şair söz
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dünyasının hər sınağında sınanıb, çətinində bərkiyib, bu
günkü sənətkar əzminə yiyələnib:
Çətininə çiyin verdim,
Asanında sındım sözün.
Yandım, bişdim ocağında
Əhdim sözün, andım sözün.
F.Məmmədli
gerçəkliklərini

yaşadığı

dövrün

vaxtında

sosial-ictimai

görüb-dəyərləndirən

şairlərimizdəndir. O, sənətdə ilk, kövrək addımlarını atdığı 60cı illərin, ilk şeir kitabı «Gümüşü damla» (1972) ilə şair
«mən»ini təsdiqlədiyi 70-ci illərin, eləcə də sənətdə ən inamlı
illər kimi qarşılayıb yola saldığı milli özünüdərk ərəfəsi və
milli müstəqillik dönəminin – 80-90-cı illərin sosial-estetik
problemlərini yaradıcılığında böyük məharətlə əks etdirmişdir.
Şair poeziyasında xalqımızın ictimai həyatının bütün narahat
məqamlarına, ağrılı günlərinə həssas sənətkar münasibəti
bildirmişdir.

70-ci

illərdə

qələmə

aldığı,

37-ci

il

repressiyasının qurbanlarına həsr etdiyi şeirdə F.Məmmədli
Azərbaycanın yaşadığı faciəli tarixi yada salır. O, xalqın ən
qüdrətli zəka sahiblərinin aradan götürülməsi, düşünən
beyinlərin məhv edilməsi ilə stalinizmin amansız siyasətinin
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həyata keçirildiyinə, milləti başsız qoymaq, kiçiltmək, milli
mənliyini yox etmək missiyasının yerinə yetirildiyinə işarə
edir. Bu şeirdə şair heç bir repressiya qurbanının adını çəkmir,
amma gözlərimiz önündə Hüseyn Cavidin, Əhməd Cavadın,
Mikayıl Müşfiqin… və yüzlərlə böyük fədakar milli
şəxsiyyətlərin əzəmətli siması canlanır:
Bir xatakar əllə
qara daş olub
tulazlandılar
yeddi dəryadan
o yana.
Sağlıqlarında
döndülər
qorxulu nağıla,
qorxulu dastana…
Bir xalqın başının
ucalığıydı onlar –
Xalqın ucalığını
üzdülər bədənindən.
Bir xalqın cavanlığı,
qocalığıydı onlar –
sürdülər vətənindən.
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«Şəhid

məzarları»

şeiri

isə

Azərbaycanın

yaxın

keçmişinin ovqatını mükəmməl şəkildə nümayiş etdirir. 90-cı
illərdə xalqın milli mücadiləsi, emosiyası, erməni işğalçılarına
qarşı müharibənin acı nəticələri bu şeirdə dolğun inikasını
tapmışdır. «Şəhid məzarları qəbristan deyil» - deyən şair
buranı «fəryadın saçını yolduğu», «qanın çiçəklərə dolduğu»
məkan kimi təsvir edir. Şairə görə bura elə məkandır ki,
«Oğullar – başdaşı, qızlar – başdaşı», «Ağrılar içində sızlar
baş daşı», «Şəhid məzarları… Güllər təzə-tər, Yaralar hələ də
qan verir burda. Hələ də üzünü cırır dərd, kədər, Hələ də
çiçəklər can verir burda»…»
Çağdaş milli poeziyanın yaradıcıları Cənub mövzusuna
yüzlərlə şeirlər, onlarla poemalar həsr etmişlər. Ümumiyyətlə,
60-70-ci illər, eləcə də 80-ci illər ədəbiyyatında Cənub həsrəti
aparıcı mövzulardan biri olmuş, bu həsrət «o tay-bu taylı
vətən»,

«fəraq

salan

Araz»,

«Xudafərin

körpüsü»,

«Heydərbaba», «Təbriz dərdi», «Savalan» və s. obrazlarda
mükəmməl bədii ifadəsini tapmışdır. Həmin illərdə Firuzə
Məmmədli də səsini müasirlərinin səsinə qatır, «Əsrin o tayı,
bu tayı», «Səslə məni», «Sahillərin həsrəti» şeirləri ilə
B.Azəroğlu,

H.Bülluri,

M.Gülgün,

S.Tahir

kimi

qələmdaşlarının Cənub harayına qoşulur:
Təranə Turan Rəhimli

Ədəbiyyatdan Əbədiyyətə

115

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

Bu qədər hicrana ürəkmi dözər?!
Bacı qardaşıyla görüşməz məgər?!
Təbrizi Bakıya qoşub bir səhər
Danışıq xəttində, tel, səslə məni.
«Səslə məni»
Sərhədlər – yolumun sönmüş çırağı, –
Ömür sərhədlərdə dolaşıb qalıb.
Əsrin o tayına bir Araz yağıb –
Əsrin bu tayında təlaşı qalıb.
«Əsrin o tayı, bu tayı»
Cana doyub sahillərin həsrəti,
Üzə durub bu ayrılıq haçandı.
Ümidləri yumruğunda gizlədib,
Bu diş bizə gülə-gülə qıcandı.
«Sahillərin həsrəti»
F. Məmmədlinin özünəməxsus lirik-fəlsəfi üslubu var.
Bu üslub milli poeziyada həm ənənəvi məktəbin, həm də
eksperimental-modern məktəbin ən yaxşı keyfiyyətlərini
özündə birləşdirir. Bu cəhətdən də F.Məmmədli şeiri bir
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tərəfdən Molla Pənah Vaqif, Səməd Vurğun şeiriyyətindəki
səmimiyyəti, dil sadəliyini, fikir aydınlığını özündə ehtiva
edirsə, digər tərəfdən Rəsul Rza poeziyasının özünüdərkə
səsləyən modernist ruhunu təcəssüm etdirir. Və bu orijinal
üslubun səmimiliyi, fəlsəfiliyi, ahəngdarlığı şairin bütün
yaradıcılıq nümunələrinə hopub, onun yaratdığı yeni ruhlu
poeziyanın başlıca uğurunu təmin edir.
F.Məmmədlinin sənətkar «mən»i onun poeziyasında son
dərəcə fəal, dürüst ifadə olunur. Bu poeziyada şair «mən»i ilə
lirik qəhrəmanın ideya-estetik mövqeyi arasında məsafə
yoxdur, onların əlaqəsi bütövdür, qırılmazdır. Şairin lirik
qəhrəmanının düşüncələr aləminə daxil olduqda bu poeziyanın
rəngarəng mövzular «karvanı»na bir aparıcı mövzunun –
humanizmin «sarbanlıq» etdiyini görürük. F.Məmmədlinin
insanın psixoloji aləmi, fəlsəfi təfəkkürü, sevgisi, sevinci,
kədəri, həyat, ölüm, dostluq, sədaqət, milli mənlik, dini etiqad
və s. haqqında duyğuları əks etdirən lirikasında bütün
mövzular humanizmdən qaynaqlanır, mənbəyini həssaslıq,
paklıq, mənəvi saflıq, xeyirsevərlik kimi ülvi hisslərdən
götürür. Həmin humanizmdən, ülvi hisslərdən doğan şair
qayğıkeşliyi bu kimi poetik deyimlərdə sərgilənir: «Sən ki,
cilvələnən bir kəpənəksən, Qonma çiçəklərə, toz dəyər sənə»,
«Bu yolu özündən qabağa salma, səndən əvvəl gələn tapdaya
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bilər, Tapdaya-tapdaya toplaya bilər bu yolun dərdini,
ağrılarını», «Dünyanın başı üstündə atom bombası, O
bombanın altında keçəsi yolu var bu uşağın»…
Müdriklərin belə bir məşhur məntiqi qənaəti var: «Əsil
insan ailəsini özündən artıq sevən, yaxşı insan vətənini
ailəsindən artıq sevən, ən yaxşı insan bəşəriyyəti vətənindən
artıq sevəndir.» F.Məmmədli poeziyasına diqqətlə nəzər
saldıqda

şairin

ailəsini

özündən,

vətənini

ailəsindən,

bəşəriyyəti vətənindən çox sevdiyini müşahidə edirik. Şairin
vətən sevgisi ilkin mənbəyini doğulduğu yurddan, el-obadan
alır, «Xaçmaz», «Yurd yeri», «Kəndimiz», «Qızbənövşə»,
«Pirbəhyə dağı» kimi onlarla şeirlərində boy atıb böyüyür:
Sən adında mənaya bax, «can əxi»…
«Əxi»lərin yadigarı Şamaxı,
Bəlkə sənin bir parçandı Canaxır…
Bəlkə qopub nağıllardan kəndimiz.
«Kəndimiz»
Demirəm ki, odun daha isitidir,
Demirəm ki, suyun daha dadlıdır.
Məni soyuq torpağın da isidir,
Mənə acı küləyin də bal dadır.
Təranə Turan Rəhimli

Ədəbiyyatdan Əbədiyyətə

118

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

«Ata yurdum»
Bu yurd sevgisi şairin poetik istedadı ilə birgə
böyüyərək daha böyük sevgiyə – bütöv Azərbaycan sevgisinə
qovuşur: «Bağrında tükənməz atəş qaynağı, adında «can»
kimi şirin sözü var». Sonra bu sevgi daha böyük vətən
anlamına – türkçülüyə, Turançılığa üz tutub səslənir: «Dünya
daşım, ocaq daşım, yurd daşım, Doğu, Batı türk elimə
vətənmiş», «Elə «cənnət» dediyimiz o diyar Türkiyəymiş,
bilməmişik, ilahi».
«Xatın», «Özbəkistan torpağı», «Bu gün Daşkənd»,
«Heykəl anası», «Əfqanıstan», «Ümidlər, inamlar», «Çili ilin
dörd fəslində», «Fudzi», «Mirvari yetirən qız» şeirlərində isə
F.Məmmədlinin sevgisi bütün bəşəriyyətə ünvanlanıb. Həmin
şeirlərdə o, dünya üçün narahatlıq hissi keçirir, itkin Çili
vətənpərvərlərinin,
sakinlərinin

əfqan

taleyini

millətinin,
düşünür.

Xirosima-Naqasaki

Bəşəriyyətin

bütün

bədbəxtliklərinin ən böyük səbəbi olan odlu və soyuq
müharibələrə nifrət yağdırır:
Göy üzünün ulduzları heyrətdə,
Söz dodaqda, əl çənədə –
qışlayıb.
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İnsandımı –
bu adda, bu qeyrətdə,
Barmağını öz məhvinə tuşlayıb.
Leonardo da Vinçi rəssamlığı tamaşa etməklə anlaşılan
poeziyaya, poeziyanı isə dinləməklə anlaşılan rəssamlığa
bənzədirdi. F.Məmmədlinin poeziyası da insan duyğusunun
süzgəcindən keçmiş təbiət qədər dolğun, incəsənət kimi
unudulmaz təəssürat yaradır. Bu cəhət şairin təbiət lirikasında
xüsusilə

özünü

aydın

şəkildə

biruzə

verir.

Anadilli

poeziyamızda elə bir şair tapmaq mümkün deyil ki, təbiətə bir
neçə şeir həsr etməsin. Yaradıcılığının mühüm bir qismini
peyzaj lirikası təşkil edən, «təbiət şairi» kimi tanınan
şairlərimiz də olmuşdur. Firuzə Məmmədli təbiəti təkcə gözəl,
faydalı olduğu üçün vəsf etmir, həm də insanın ən saf
duyğularına

görə

təbiətə

borclu

olduğu

üçün,

onun

xislətindəki təbiiliyin, saflığın təbiətdən gəldiyinə görə ona
yüksək poetik dəyər verir. «Təbiətin qulağından sırğatək qızıl
payız sallanır», «İlk bahar… Həvəsim kəndə üz tutub, gedib
çiçəkləri qarşılamağa», «Ömrünə od düşsün, ay sazaq, sənin,
Bahar fəslidir», «Ətirindən kim məst olar, bilmərəm, bu
güllərin gül sevinci mənimdir», «Gilas budağından sallanıb
elə şeh də nənnilənir belədən-belə», «Nə gözəldir çiçəklərin
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mürgüsü, sarmaşığın çəpərlərdə hörgüsü», «Yaşayıb dünyanın
baharı boyu, bir yarpız ətrinə köçəcəyəm mən» kimi misralar
şairin təbiətə sonsuz vurğunluğunun, sevgisinin izharıdır.
Aşıq

ədəbiyyatı

nümunələrindən

çağdaş

müasir

poeziyaya qədər anadilli şeirimizin çoxəsrlik inkişaf yolunda
daim «təzə-tər qalan», köhnəlib unudulmayan obrazlardan biri
də Bənövşədir. Bu obrazın ən mükəmməl yaradıcısı Aşıq
Qurbaniyə qədər və Aşıq Qurbanidən üzü bəri neçə-neçə
sənətkar bənövşəni sevə-sevə vəsf edib. F.Məmmədlinin
«Bənövşə»si

də

(sələflərində

olduğu

kimi!)

«kövrək

vücudunda» şairin çəkilməz ovqat yükünü daşıyır:
Boynu bükükmüydü binadan-başdan?
Ayrı düşmüşdümü yardan, yoldaşdan?
Bəlkə də qaçıbmış bir qəlbidaşdan,
Düşüb qar üstündə qara bənövşə.
…Mən də sənin kimi qəlbidağlıyam,
Nisgil soraqlıyam, qəm soraqlıyam.
Bir sınıq taleyə elə bağlıyam,
Çəkib varlığımı dara, bənövşə.
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Bir neçə il öncə «Haqqın işığına tapınan misralar» adlı
məqalədə Firuzə Məmmədlinin adını dünyanın görkəmli
qadın yazıçıları ilə bir sırada çəkmişdim. Məqsədim məhz
«kişi nəhənglər kimi yazdığına» görə yox, dünyanı, həyatı
daha incə, daha həssas qadın ürəyi, qadın hissiyyatı ilə duyub
şeirə gətirdiyinə görə Firuzə Məmmədli yaradıcılığının
üstünlüyünü nəzərə çatdırmaq idi. Bir vaxtlar bütün dünya
ədəbi ictimaiyyətində maraq doğuran, bütün xalqları cəlb edən
əsərləriylə heyrət doğuran qadın yazıçılar Şarlota Brontenin,
Etel Lilian Voyniçin, Harriet Biçer Stounun, Suat Dərvişin
sənətkar üstünlüyü kimi…
«525-ci qəzet», №186,
12 oktyabr, 2010
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HÜSEYN ARĠFLĠ GÜNLƏRĠN
ĠġIĞINDA
Azərbaycan

ədəbiyyatını

əsrarəngiz

poeziyası

ilə

zinətləndirən xalq şairi Hüseyn Ariflə şəxsi tanışlığın, yaradıcı
ünsiyyətin tarixi 1990-cı ilin yağışlı bir payız günündən
başlayıb şairin vəfatı xəbərini eşitdiyim 1992-ci ilin o müdhiş
axşamınadək davam etmişdi. Bu illər ərzində şairlə hər görüş,
hər

telefon

danışığı

faydalı

yaradıcılıq

məsləhətləri,

unudulmaz ədəbiyyat söhbətləri, ustad tövsiyyələri ilə
yadımda qalıb. Və bir də Hüseyn Arif şəxsiyyəti öz
böyüklüyü, bənzərsizliyi, dosta, yada açıq qəlbinin hüdudsuz
genişliyi, son dərəcə sadə təbiəti, şair dünyasının əvəzsiz
istiliyi, hərarəti ilə xatirələrimdə ən dəyərli yeri tutur.
Hüseyn

Arifin

yaradıcı

gəncliyə

ustad

qayğısı

müqayisəedilməz, ölçüyəgəlməz bir qayğı idi. Mən Hüseyn
Arifli illərdə də, onun vəfatından sonrakı vaxtlarda da bir
böyük şairin əlinə təzəcə qələm götürmüş gəncə diqqətinin
timsalında belə sonsuz qayğının analoqunu eşidib-görmədim.
Yazdığım hər yeni şeiri «mürəkkəbi qurumamış» telefonda
mənə

oxutdurması,

öz

münasibətini

bildirməsi,

dəvət

olunduğu mötəbər ədəbi tədbirlərə özüylə birlikdə məni, eləcə
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də tanıdığı digər yaradıcı gəncləri aparması (dəfələrlə belə
tədbirlərin iştirakçısı olmuşdum), həmin tədbirlərdə onlara söz
demək imkanı yaratması, gənc şairlərin əsərlərinin dövrü
mətbuatda işıq üzü görməsinə kömək etməsi, onlara öz
kitabxanasından

ən

mükəmməl

hesab

etdiyi

mütaliə

materiallarını verməklə bədii zövqlərinin formalaşmasına təsir
göstərməsi

məhz

bu

qayğının

təzahürü

idi.

Puşkini,

Lermontovu, Yesenini daha dərindən tanıyıb mənimsəməkdə,
onların yaradıcılığının əsil qiymətini bilməkdə H.Arifin şəxsi
kitabxanasından mənə bağışladığı, oxumağı tövsiyyə etdiyi
dəyərli kitablara borcluyam.
Sovet imperiyasının süqutundan sonra, 90-cı illərin
əvvəllərində, yəni milli şəxsiyyətlərə qarşı dondurulmuş
mədəni-ictimai münasibətin buzunun təzəcə əridiyi vaxtlarda
Əhməd Cavad irsinə ədəbi maraq da xeyli artmışdı. Şairin
əsərləri nəşr edilir, yaradıcılığına həsr olunmuş ədəbi-bədii
gecələr keçirilir, haqqında tədqiqat əsərləri yazılırdı. Əli
Saləddin, Aybəniz Əliyeva və başqalarının Ə.Cavadla bağlı
tədqiqatları ədəbiyyatsevərlər tərəfindən böyük rəğbətlə
qarşılanmışdı. Məmməd Aslanın «Ruhların kölgəsində» adlı
əsəri hamının qəlbini kövrəltmiş, Əhməd Cavad ailəsinin
faciəsinə

bütün

Azərbaycan

xalqını

ağlatmışdı.

Belə

günlərdən birində, 1992-ci ilin 15 aprelində Mədəni Maarif
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Texnikumunda Ə.Cavadın 100 illik yubileyi keçirilirdi. H.Arif
evə zəng vurub bu tədbirə məni də özüylə aparmaq istədiyini
bildirdi. O vaxtlar şairin bu istəyinin əsl mahiyyətinə
varmasam da bu təklif məni sevindirdi. H.Arifin sayəsində o
unudulmaz yubiley tədbirinin iştirakçısı oldum.
Tədbir üçün gül-çiçəklə bəzədilmiş səhnədə H.Arif, Əli
Saləddin, Səyavuş Sərxanlı, Ə.Cavadın böyük oğlu Niyazi
Axundzadə, kiçik oğlu Yavuz Axundzadə və b. əyləşmişdilər.
H.Arif məni – institutun ikinci kurs tələbəsini səhnədə həmin
şəxslərlə

bir

cərgədə

əyləşdirməklə

kifayətlənməyib

gözləmədiyim halda çıxış üçün mənə söz verdi. O andakı
çaşqınlığımı,

gərginliyimi

indi

də

xatırlayanda

həyəcanlanıram. Böyük şair bu həyəcana rəğmən: «Dərdim,
sən heç özünü itirmə, şeirlərindən birini oxu. Şair məclisindən
şeir oxumaqdan gözəl nə var?!» deyincə ürəkləndim. Birtəhər
özümü ələ alıb yubiley tədbirində söz dedim, şeirlərimdən
birini söylədim. Qeyd edim ki, artıq tədbir başlayana qədər
texnikumun direktorunun otağında H.Arif özünəməxsus
təntənə ilə məni S.Sərxanlı, Ə.Saləddin, Y.Axundzadə və
başqalarına «ədəbiyyatımızın sabahı, istedadlı gənc şair» deyə
təqdim etmişdi. Tədbirdən sonra Y.Axundzadənin Ə.Cavadın
yenicə işıq üzü görmüş «Haqq bağıran səs» kitabına avtoqraf
yazıb iltifatla mənə bağışlaması, S.Sərxanlının ədəbiyyat
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söhbətləri zamanı mənə müraciət etməsi H.Arifi daha da
duyğulandırdı. O, məni tədbirə gətirməyindən məmnun halda
dedi: «Gəncləri tanıtmaq lazımdır. Biz hər yerdə bir-birimizi
tərifləyirik. Tərifə, həvəsləndirməyə onların ehtiyacı var».
Şair daha sonra Səməd Vurğunun gənclərə, o cümlədən
H.Arifin özünə qayğısından xeyli danışdı.
Tələbə-gənclərin

Nekrasov

adına

(indiki

Ənvər

Məmmədxanlı adına) kitabxanada Hüseyn Ariflə görüşü də
xatirə saxlancımın önəmli bir səhifəsində yer alır. H.Arifi
Nekrasov adına kitabxanada tələbə oxucularla görüşə dəvət
etmişdilər. Şair həmin gün başqa bir tədbirə də dəvət
aldığından kitabxanadakı görüşə rəhbərlik etdiyi Aşıqlar
Birliyinin əməkdaşlarını və məni göndərməyi qərara aldı.
Özünəməxsus təbəssümlə: «Siz gedin başlarını qatın, mən də
o biri tədbirdən tez çıxıb gələcəyəm» – dedi. Ləyaqətli insan,
istedadlı şair Fəridə Hacıyeva, Aşıq Zülfiyyə, Zemfira
Əlişqızı, Aşıq Aydın Çobanoğlu və mən Hüseyn Arifsiz
getdiyimizə görə könülsüz halda kitabxanaya yollandıq.
Kitabxananın müdiri Roza xanım bizi böyük səmimiyyət və
mehribanlıqla qarşıladı. (Söhbət əsnasında onun bəstəkar
Cahangir Cahangirovun bacısı, müğənni Yalçın Rzayevin
həyat yoldaşı olduğunu öyrəndik.) Roza xanım Hüseyn Arifin
tədbirə gəlmədiyi üçün narahat olsa da şairin üzrlü səbəbə
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görə gecikəcəyini bilib bir qədər sakitləşdi. Tələbələrlə görüş
çox maraqlı keçdi, Aydın Çobanoğlunun çaldığı «Dilqəmi»,
«Baş Sarıtel», Zülfiyyənin ifa etdiyi «Dübeyti», «Rühani»
havalarının sədaları altında şeirlərimizi söylədik, sözdən,
sənətdən söhbət etdik. Tədbir sona yetəndən sonra Roza
xanım bizi çay süfrəsinə dəvət etdi. Elə süfrə başında təzəcə
əyləşmişdik ki, Hüseyn Arif gəldi. Hamımızın üzünə xoş
təbəssüm qondu. Şair Roza xanımla görüşdükdən sonra üzünü
bizə tutub gülə-gülə: «Heç gecikib eləməmişəm, lap elə
vaxtında gəlmişəm» - dedi. Daha heç birimiz gülüşümüzü
saxlaya bilmədik, xeyli ürəkdən güldük. H.Arif süfrə
arxasında da bizə öz doğmaları kimi qayğı göstərir, nimçələrə
şirniyyat qoyur, yeməyi təkid edirdi. Fotoşəkillərdə əbədiləşən
həmin görüş xatirələrimdə ən dəyərli yeri tutur.
Tələbəlik

illərində,

hələ

yazdıqlarıma

tərəddüdlə

yanaşdığım vaxtlarda iki ədəbiyyat bilicisinin mənə inamını,
şeirlərimin,

məqalələrimin

dövrü

mətbuat

orqanlarında

yayımlanmasında böyük yardımını görmüşəm. Hər iki şəxs
eyni torpağın, eyni sənət məktəbinin yetirməsi idi: Hüseyn
Arif və Akif Səməd (Məzarları nurla dolsun!). H.Arif digər
qəzetlərlə yanaşı Aşıqlar Birliyinin orqanı olan «Ozan»
qəzetində də şeirlərimin çapına imkan yaratmışdı.
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1992-ci ilin 4 aprelində «Ozan» qəzeti şeirlərimi
şəklimlə birlikdə dərc etmişdi, həm də Aşıqlar Birliyinə
(poeziya bölməsi üzrə) üzv qəbul olunmuşdum. H.Arif hər iki
münasibətlə məni təbrik etmək üçün birliyə çağırmışdı. Bir
əlində üzvlük vəsiqəsini, o biri əlində «Ozan» qəzetinin yeni
nüsxəsini mənə təqdim edib uğurlar arzuladı. Sonra isə
cibindən çıxardığı pulu mənə uzadıb: – Bu da sənin qonorarın
– dedi. Mən pulu almağa tərəddüd etdim. Həm o vaxt üçün
samballı

məbləğ

idi,

həm

də

mən

qonorarın

niyə

xəzinədarlıqdan, yaxud mühasibatdan deyil, şairin cibindən
çıxdığına təəccüblənmişdim. Bunu H.Arifə də bildirəndə o:
«Bizdə mənim-sənin söhbəti yoxdur, buxaltırdan aldın, ya
mən verdim, nə fərqi var?» – deyə təkidlə pulu mənə verdi.
Sonralar Aşıqlar Birliyinin əməkdaşları Məcnun Göyçəlinin,
Qaracan Borçalının söhbətlərindən bəlli oldu ki, qəzet qonorar
vermək iqtidarında deyil. Sadəcə H.Arif məni həvəsləndirmək
üçün belə edibmiş.
Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə yaradıcılıq səfərləri
zamanı şair «kəşf etdiyi» istedadları Aşıqlar Birliyində
əməkdaşlığa dəvət edər, yaxud hərhansı iş yeri ilə təmin
olunmasına köməklik edərdi. H.Arifin gənclərə belə qayğısı
ilə bağlı onlarla faktı, əhvalatı yada salmaq olar.
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Şairin Basin (indiki Füzuli) küçəsindəki sadə və səliqəli
mənzilinə gələn qonaqları şairin açıq ürəkli, qonaqpərvər
ömür-gün yoldaşı Məleykə xanım, yüksək mədəniyyət və
poetik duyuma malik qızı Zöhrə xanımla yanaşı nakam
dünyadan köçmüş oğlu Arifin xalçadakı şəkli də qarşılayardı.
Poeziyamızın Hüseyn Hüseynzadəsini Hüseyn Arif edən, bala
dərdi ilə yandırıb qəbr evinədək alovlandıran gənc Arifin
şəkli. 16 yaşlı Qubalı qızın mahir peşəkar əlləriylə toxuduğu
bu xalçanı Hüseyn Arifin evinə ilk gəlişimdə görmüşdüm.
Xalçaya şairin «Bir dağ kəli yaraladım zirvədə» şeirinin son
bəndi də toxunmuşdu:
Birdən-birə elə çırpdı özünü,
Sağ buynuzu qopub qaldı qayada.
Ey Hüseyn, müxtəsər et sözünü,
Bu qan səni tutasıydı, tutdu da.
Ov

vaxtı

nişan

aldığı

dağ

kəlinin

ölümqabağı

məğrurluğunu görüb yaraladığına peşman olan kövrək qəlbli
şair başına gələn qəzavü-qədəri, oğul itkisini bu hadisə ilə
əlaqələndirmişdi. H.Arif xalçaya tamaşa etdiyimi görüb onu
toxuyan qız haqqında məlumat verdi. Sonra Arifdən danışdı.
Necə

oğul

olmağından,
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qiymətləndirməsindən, atasını məişət qayğılarından azad edib:
«Şair şeir yazar, bazara getməz» - deyə bu yükü öz üzərinə
götürməsindən və s… O, elə hey Arifdən danışır, göz yaşlarını
saxlaya bilmirdi. Şairin qızı Zöhrə xanımın süzdüyü çay
stəkanlarda soyumuşdu… Sonralar da şairin evində oldum,
Ariflə bağlı kövrələ-kövrələ danışdığı söhbətlərini dinlədim.
Lakin o günün unudulmaz təəssüratı yaddaşımdan heç vaxt
silinmədi. H.Arifin oğlu «Arifi gizləyən torpaqda qalan ata
məhəbbəti, şair ürəyi» məhz o günün kövrək söhbətləri, Arif
lövhələri ilə yadımda qaldı.
Bir gün institutdan evə dönəndə Hüseyn Arifin bizdə
olduğunu görüb sevindim. O, özüylə cənublu şair Əli Rza
Miyanalını da qonaq gətirmişdi. Gözəl ədəbiyyat aşiqlərilə
maraqlı ədəbiyyat söhbətləri etdik. Ə.Miyanalının mənə
bağışladığı kitabı vərəqləyərək: «Gör Arazın o tayında nələr
yazıb-yaradırlar?! Bu kitabı mütləq oxu, Əlirza yaxşı şairdir»
– dedi. Kitab fars əlifbası ilə çap olunmuşdu, buna görə də
onu oxuya bilməyəcəyimi təəssüflə bildirdim. Şair bu əlifbanı
mənə öyrədəcəyinə söz versə də buna imkan olmadı. H.Arif
söhbət əsnasında istedadlı cənublu şair Eloğludan da danışdı,
onunla deyişmələrini oxudu. Həmin gün onun ədəbiyyatımızın
cənub qoluna belə dərindən bələdliyi, hər bir şairdən şeirlər
əzbər bilməsi məni heyran qoymuşdu.
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O, böyük şair, böyük insan, böyük ürəkli vətən övladı
idi. Hüseyn Arif dünyası ilə tanışlıq, onun doyulmaz
söhbətlərini,

şeir-sənət

haqqında,

şair

dostları

barədə

fikirlərini dinləmək, ustad sənətkarlarımızla bağlı xatirələrini
eşitmək, özünəməxsus həyat fəlsəfəsinə bələd olmaq bir sənət
məktəbi keçməkdir. Əlinə qələm aldığı gündən təbiəti vəsf
edən, onunla daimi təmasda olan, bəlkə də bu səbəbdən
təbiətdəki saflığı, təbiiliyi mənimsəyən bir insanla hisslərini,
duyğularını bölüşməkdi, paylaşmaqdı. «Həyatı anlayanda
həyatdan gedir insan» – deyən bir müdrikin həyat haqqında
məntiqi qənaəti nəticəsində sağlığında həyatın qədrini
bilməkdi.

1996
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DAĞLARIN DAĞ AġIĞI
Azərbaycanın səfalı yerlərindən birində, ağ örtüyə
bürünən sıldırımlı zirvəsində qartallar qıy vuran, ətəklərində
loğman çiçəklər bitirən, şahlara əyilməz vüqarlı dağların
qoynunda bir kənd uyuyur. Yazda selləri coşub-daşan, qışda
gədikləri qarla örtülən, enişli-yoxuşlu, sərin yaylaqlı, Gədəbəyin
dilbər guşəsi Rüstəm Əliyev kəndi. Məskəni dağlar qoynu olan
bu qədim kəndin hər qarışı dağ yerinə məxsus bütün gözəllikləri
özündə birləşdirir. Milli adət-ənənənin böyük nüfuzu hiss edilən
bu el-obada xalq hikmətinə, ağsaqqal sözünə, aşıq söhbətinə
böyük dəyər verilir.
Elə, obaya sevgi, sənətə yüksək qədir-qiymət qoymaq
Rüstəm Əliyev kəndində dünyaya göz açan aşıq Miskin Vəlinin
də həyat amalına çevrilib onu el gözündə ücaltdı. Taleyini sazasözə bağlayan aşığın ömründən aylar-illər ötdükcə dilində yeniyeni nəğmələr ötdü, qoşmaları, təcnisləri sıralandı, dili şirin, özü
kövrək bayatıları düzümləndi. Beşik laylasından tanıdığı sazın
sehrinə düşdüyü vaxtdan aşıq sənətinin sirlərinə dərindən
yiyələnmək üçün dolaylar adladı, cığırlar açdı. Sənət yollarında
dövrün tufanları, qasırğaları hökm elədiyi illərdə belə sənətkar
təmkinini itirmədi, sazına sarılıb sözünü dedi. Telli sazın hər
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telinin

ağladığı

bir

zamanda,

sazın

sıxışdırılıb

aradan

götürülmək təhlükəsi yarandığı durğunluq illərində belə Miskin
Vəli bu millətin dərdini sözlə deyib, sazla anlatdı. İctimai dərdbəlanın təzahürü olan «Dəyirman bayatıları» hay-haraya dönüb
acı-acı gileyləndi. Aşığın sətiraltı çalarlarda ifadə etdiyi
şikayətlər, dövrün ictimai qüsurlarını tənqid dörd misralıq şeir
janrı olan bayatıya yeni bir ahəng gətirdi, onun mövzu
rəngarəngliyinə təzə bir rəng qatdı, onu bir qədər də
zənginləşdirdi:
Dəyirmanın pəri var,
Pərin də pərgarı var.
Dəyirman nə üyüdür,
Kimin nə xəbəri var?!
Dəyirmanın suyu var,
Suyun da öz soyu var.
Üstündəki körpünün
Bu tayı, o tayı var.
Miskin Vəlinin «Dəyirman bayatıları»nda insanları
haqq-ədalətə, düzlüyə, saflığa, insaf-mürvətə çağırış motivləri
də güclüdür:
Dəyirmanın daşı var,
Daşın da qumaşı var,
Təranə Turan Rəhimli
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Danışanda düz danış,
Sözün iki başı var
Aşığın ictimai ruhlu şeirləri içərisində «Yerində»,
«Kimdi», «Gəlmədi» və digər qoşmaları da səlis, şirin bədii dili,
orijinal üslübü və aydın məntiqi ilə diqqəti cəlb edir:
Çobanla köpəyin olmasa rəyi,
Bacararmı qurd qoyuna gəlməyi?
Gözətçi gərəkdir eyləyə səyi,
Gülləni gözünə ata yerində.
(«Yerində»)
Və yaxud:
Doğru desək sən də, mən də,
Gələn gedir vaxt gələndə.
İki qardaş bir Vətəndə,
Payı düzgün bölən kimdi?!
(«Kimdi»)
Tərbiyəvi mövzuda olan qoşmalarından «Hayıfsan»
qoşmasında isə Miskin Vəli səmimi bir dillə gənc nəsli
böyüklərə hörmət etməyə, öz yerini bilməyə, sözünü vaxtında
deməyə səsləyir, hər kəsi mərdliyə, vicdanlı olmağa, haqqı
nahaqqa verməməyə çağırır:
Şəyird oldun qulluq eylə ustada,
Təranə Turan Rəhimli
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İblisdən dərsini alma, hayıfsan.
Yaxşını, yamanı düşün dünyada,
İnsan cərgəsindən qalma, hayıfsan.
İnan, mərd igidlər ölsə acından,
Mərhəmət gözləməz namərd tacından.
Ağır cəza çəkib dilin ucundan,
Canın odlara salma, hayıfsan.
(«Hayıfsan»)
Təbiətin yüzdən artıq qışını, yazını qarşılayıb, yayını,
payızını yola salan Miskin Vəli çərxi-fələk dövran etdikcə
ömrün gənclik çağının arxada qalmasına təəssüfünü də
misralara köçürüb. Müdrik qocalığında cavanlığın həsrətiylə,
ötən günlərin xatirələriylə yaşayan aşıq qocalığın «ab-havası»,
«dərdü-bəlası» haqqında lirik düşüncələrini

«Qocalanda»

şeirində belə ifadə edir:
İtirəndə baharını, yazını,
Şeyda bülbül çəkmir gülün nazını,
Aşıq yerə qoyur telli sazını,
Tarzən də götürmür tar qocalanda.
Yüz il ömür sürsən dadlı, məzəli,
Təranə Turan Rəhimli
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Torpaqdır insanın axrı, əzəli.
Dözərmi bu dərdə heç Miskin Vəli
Tərlanı bəyənmir sar qocalanda?!
Ömrünün piranilik çağında, yaşının yüzü ötüb keçdiyi
bir vaxtda da Miskin Vəli gəncliyindəki kimi saz çalıb,
bədahətən şeirlər qoşub. Onun sənət yolundakı uğurları böyük
tədqiqat əsərlərinin mövzusu olmağa layiqdir. Biz isə bu kiçik
yazıda doğulduğu məkanın məğrur dağları kimi əzəmətli sənəti
ilə könülləri fəth edən, dədə-babaların müqəddəs əmanəti olan
telli sazı köksünə basanda fərəhindən, qürurundan özü də bir
dağa dönən sənətkara – dağların dağ aşığı Miskin Vəliyə
ehtiramımızı bildiririk.
«Ziya» qəz., № 2, 17 fevral 1993

Təranə Turan Rəhimli
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ÖLÜMƏ ĠNANMADIM
Tələsirdi həmişə. Yayından çıxan fikir, düşüncə oxunun
bir dayaq nöqtəsi yoxuydu sanki. Elə hey arayır-axtarır,
«düzdən-düzə»,

«sözdən-sözə»

tələsirdi

Hüseyn

Arif.

Sinəsində köz bağlayan oğul dərdinin on beş illik ağrısınıacısını yeyə-yeyə, «Bir deyən yox, bu dünyadan hara belə
tələsirəm» deyə-deyə tələsirdi. Bəlkə öz şair ömrünü ömürlərə
bağlayıb ölməzlik, əbədiyyət adlı bir zirvə yürüşünə tələsirdi?!
Bəlkə bu böyük həsrətdən cana doyub Arifinin görüşünə
tələsirdi?! Bəlkə…
Bir dəfə ürəklənib sual verdim: – Hüseyn müəllim, axı
niyə tələsirsiniz?
Cavabını bir an belə ləngitmədi: – Tələsməyim,
neyləyim, dərdim?! Ömür çatmır bu qədər gördüklərimi
yazmağa. Mövzu da ki, ov kimidir. Ovu qovub-qovub
yorursan, həmin anda vurmadınsa, yenidən qüvvət toplayıb
qaçacaq… Mövzunu da isti-isti şeirə gətirmədinsə hərarəti
olmayacaq…
Bəlkə elə isti-isti yazmağa tələsdiyindəndir, Hüseyn
Arifin şeirlərində ilahi bir hikmətin isti nəfəsi duyulur. Bu
şeirlərin hər biri misra-misra, söz-söz axır qəlbimizə.
Təranə Turan Rəhimli
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Ömrünün çoxunu çöldə-çəməndə-düzdə, dağda-çayda-meşədə
keçirən şairin hər kəlməsində çeşmə duruluğu, bulaq
qaynarlığı var. Hüseyn Arifin təkcə şeirlərindədirmi bu
duruluq, bu saflıq?!
«İstedad Tanrı vergisidir, insan olmağı bacarmaq
lazımdır» deyərdi o. İnsan qəlbi varıydı Hüseyn Arifin.
Çeşmədən duru, bulaqdan saf, çaydan coşğun, dəryadan dərin,
ümmandan böyük bu insan qəlbində Arif dərdi boy atandan
şeirləri sözündən yaralanmışdı, bir dünyalıq arzuları, ümidləri
gözündən qaralanmışdı. Fələyin gətirdiyi amansız tufanları,
qasırğaları görmüşdü. Ömür karvanının üz tutub yollandığı
kədər dünyasını görmüşdü. Günlər-aylar tələsdikcə tələsmişdi.
Payız üçün, bahar üçün, başı qarlı dağlar üçün, yaxın-uzaq
dostlar üçün tələsmişdi. Ömür gödəkdir – deyə hamıdan xəbər
tutmağa, yad etməyə tələsmişdi. Yolunun üstündə nə qədər
dumana, çənə, gündüzündə zülmətə, gecəsində zillətə
dözmüşdü. Çətinində sınanıb, əzabında bərkimişdi bu
dözümlərin. Müsibətlər çəkən başı ağrısa da, çöhrəsinə qəmkədər qonsa da, göz yaşları kirpiklərində donsa da dözümün
bəxş etdiyi xoş təbəssümündən, zarafatından qalmırdı. Həmişə
ətrafında şən əhval yaratmağa nail olur, öz ürəyi dərddənqəmdən

göynəsə

də

başqasına

təsəlli

verir,

dərdini

unutdurmağa çalışırdı.
Təranə Turan Rəhimli
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Belə böyük ürək sahibi, belə böyük insan idi Hüseyn
Arif. Elə bu böyüklüyünə görə də inanmadım. Doğmadandoğma, əzizdən-əziz sandığım ustadımın itkisinə, həyatda
yoxluğuna inandıra bilmədim özümü. Müdhiş «ölüm»
kəlməsini alt-üst etmək üçün şairin sədrlik etdiyi Aşıqlar
Birliyinə getdim. Yol boyu Hüseyn Arifin əvvəlki ilıq
təbəssümüylə qarşılaşacağımı, onun yeni şeirlər oxuyacağını,
mənə

də

şeirlərimi

oxutdurub

yeni-yeni

yaradıcılıq

məsləhətləri verəcəyini… daha nələri, nələri düşünürdüm.
Aşıqlar Birliyinə çatanda həyəcanımın həddi-hüdudu yox idi.
Lakin həmişə uzaqdan gələn saz səsini eşitmədikdə birliyin
yerləşdiyi otağa bəd xəbər qorxusu ilə, ehtiyatla yaxınlaşdım.
Qapıdan asılmış böyük qıfıl hər şeyi dedi. Qeyri-ixtiyari
Hüseyn Arifin son illərdə yazdığı bir şeiri xatırladım:
«Qapımı bağlı saxlama.» Bəs yoldan ötən yolçunu, kimsəsiz
bir qəribi düşünüb qapılarını taybatay açıq qoyan şairin
qapısını kim bağlamışdı?! Hələ on beş il bundan əvvəl oğlu
Arifin ömür qapısını bağlayan fələkmi bağlamışdı bu qonaqlıqaralı, dosta-yada açıq olan qapıları?! Yoxsa bu bağlı qapılar
da taleyin özgə bir sınağıydı?!..
Dünyasını itirmiş adamlar kimi dərin fikirlərə qərq olub
ağır addımlarla Aşıqlar Birliyindən uzaqlaşdım. Düşüncələr

Təranə Turan Rəhimli
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məni öz ağuşuna alır, gözlərim önündə xatirələr canlanır,
qulaqlarımda Hüseyn Arifin odlu misraları səslənirdi:
Mən qorxardım ölümdən,
Dünyaya məndən sonra
Gələnlər olmasaydı.
Belə kəlmələrin sahibi də ölümə diz çökərdimi?! Əsla
yox!.. Bəs televiziya, radio və mətbuatın yüyrək olan bəd
xəbəri necə, o da düz deyildimi?..
Düşüncələr, düşüncələr… Ölümün özündən də amansız
düşüncələr dünyasından nə vaxtsa yazdığım, Hüseyn Arif
dünyasına yaxın olan kövrək misralar boylanırdı:
Vədə ötdü – dedilər,
Səfər bitdi – dedilər,
Şair getdi – dedilər,
Ölümə inanmadım.
“Ozan” qəzeti, 27 oktyabr, 1992

Təranə Turan Rəhimli
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ÇAĞDAġ AZƏRBAYCAN NƏSRĠ

Təranə Turan Rəhimli
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MĠLLĠ-MƏNƏVĠ DƏYƏRLƏR
MÖVQEYĠNDƏN
İctimai-siyasi və sosial-mənəvi təbəddülatların tüğyan
etdiyi XX yüzilliyin sonlarında, XXI yüzilliyin ilk illərində
müstəqil respublikamızda həm siyasi, iqtisadi yönümdə, həm
də elmi-mədəni həyatda bir çox böyük nailiyyətlər əldə
edilmişdir. Lakin bir fakt da danılmazdır ki, uğurlarımızla lap
yanaşı dayanıb həllini gözləyən çətinliklərimiz də az deyil.
Müasir

dövrdə

yeni

siyasi-iqtisadi

münasibətlərin

formalaşması təbii ki, sosial-mədəni həyatın da yeniləşməsini
tələb edir. Məhz sosial-mədəni həyatda bu yeniləşmə
prosesinin

doğurduğu

zərurətlə

də

milli-mənəvi-əxlaqi

sərvətlərə münasibət kriteriyaları nəzərəçarpacaq dərəcədə
dəyişir, özgə mahiyyət kəsb edir.
Cəmiyyətdə

iqtisadi-siyasi

münasibətlər

sosial

təbəqələşmə yaratdığı kimi, gənc nəslin taleyində də mənəviəxlaqi dəyərlərin xaricə inteqrasiyası müxtəlif münasibətlər
formalaşdırır. Beləcə ailə, toy, nişan, gəlinlik düvağı, ismət,
ləyaqət, bakirəlik, ülvilik kimi etik-estetik kateqoriyalar
qloballaşan (dünyəviləşən) gənclərin bir çoxu tərəfindən
istehzalı qarşılanır, ailə-kəbin mərasimi ilə bağlı ayinlərə bir
Təranə Turan Rəhimli

Ədəbiyyatdan Əbədiyyətə

142

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

növ arxaik, köhnəlib vaxtı keçmiş adətlər kimi baxılır. Odur
ki, müasir dövrdə kütləvi informasiya vasitələrinin müxtəlif
tiplərində, xüsusən televiziya verilişlərində Azərbaycan
ailəsinin heç bir zaman üzləşmədiyi, eşitmədiyi, görmədiyi
olayların yayımlandığının şahidi oluruq. Dövri mətbuat
orqanları, televiziya verilişləri milli mentalitetə yad olan, heç
bir mənəvi-əxlaqi dəyərlərə sığışmayan eybəcərlikləri nəzərə
çatdırmaqla belə halların bir daha təkrarlanmaması uğrunda
mübarizə aparır. Lakin kütləvi informasiya vasitələri birbaşa
real hadisələri yayımladığı üçün onun verdiyi məlumat
tezliklə unudulan informasiya olaraq qalır. Bu zaman bədii
ədəbiyyatın universal rolunun fəallaşmasına ciddi ehtiyac
duyulur.
Cəmiyyətin müəllimi və katibi olan yazıçı seçilir və
fərqlənir ki, yaşadığı dövrün gerçəkliklərinə başqalarından
daha həssas, qayğıkeş, məsuliyyətli münasibətini bildirsin.
Təbii ki, yazıçı gördüyü, eşitdiyi mənfi halları mətbuat,
televiziya kimi birbaşa informasiya edə bilməz. O, sənətkar
fəhmi ilə bu reallıqları diqqətlə öyrənməli, bəsirət gözü ilə
görməli, müşahidə etməli, hadisələr və münasibətlər üzərində
«sosioloji cərrahiyyə əməliyyatı» aparmalı, sonra onu «bədii
intibahlar qabında» bişirməli, fərdiləşmə və ümumiləşdirmə
yolu ilə öz oxucusuna çatdırmalıdır. Həm də elə səviyyədə
Təranə Turan Rəhimli
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çatdırmalıdır ki, oxucu həmin hadisə və bədii xarakteri
görsün, duysun, ədəbi qəhrəmanların həyatını «yaşasın» və
ona obyektiv münasibətini müəyyənləşdirə bilsin. Bu isə
yazıçıdan milli qeyrət, güclü vətəndaşlıq və dövlətçilik
mövqeyi və ən başlıcası isə, fitri istedad tələb edir. Fikrimizcə,
ötən ilin sonlarında nəşr olunan «Gəlinlik paltarı» romanının
müəllifi Hüseynbala Mirələmov bu keyfiyyətləri özündə hiss
etdiyi üçün məhz bu istiqamətdə qələm çalmağı özünə borc
bilmişdir. Yazıçının digər bədii əsərləri, ədəbi-bədii düşüncə
və esseləri ilə tanışlıq da bu qənaətə gəlməyə əsas verir.
Nəsr əsərləri «altmışıncıların» yaratdıqları əsərlərin
kontekstində dəyərləndirilən Hüseynbala Mirələmovun adı
«Tənha durna uçuşu», «Xəcalət», «Vicdanın hökmü» kimi
bədii əsərlərdən oxuculara bəllidir. Yeni Azərbaycan nəsrinin
mündəricəsini zənginləşdirən həmin bədii əsərlər milli
ədəbiyyatımızın ən aktual mövzularını əhatə edir. Yazıçının
oxuculara

təqdim

dövrümüzün

etdiyi

«Gəlinlik

gerçəkliklərinin,

sərt

paltarı»

əsəri

həqiqətlərinin

siə

aydın

mənzərəsini gözlərimiz önündə canlandırır, müasir gəncliyin
acı yaşantılarını nəzərimizə çatdırır.
Əsərin adı kimi göstərilən «Gəlinlik paltarı» bütün
roman

boyu

xoşbəxtliyinin

analıq

səadətinin,

başlanğıcı,

Təranə Turan Rəhimli
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Yazıçının öz təbirincə desək, ailə adlı müqəddəs xanimanın
xoş gələcəyi, sehir, əfsun dolu əsrarəngiz aləmi, qocaların
əlçatmaz, ünyetməz xatirələri, cavanların təzə-tər duyğuları
ağappaq, qardan və təbiətdəki çiçəklərin hamısından ağ olan,
parıltılı gümüşü saplarla işlənmiş gəlinlik paltarından başlanır.
O, yazır: «Belə çıxırdı ki, qızların ev-eşik, ailə-uşaq sahibi
olmalarının yolu bu gəlinlik paltarından keçirmiş. Fənayə heç
vaxt bu gəlinlik paltarı kimi nə ağ qar, nə də ağ çiçək
görmüşdü. Kim bilir, bəlkə də, qızları sevgi-məhəbbət
macəralarına düçar edən də elə bu qeyri-adi bəyazlıq idi.»
Hüseynbala Mirələmov romanda gənc qızların bu
bəyazlığa – gəlinlik paltarına əli yetişməməyini, ondan
məhrum olmağını xoşbəxtliyin ən ali məqamından məhrum
olmaq kimi səciyyələndirir.
Hüseynbala Mirələmov əsərdə qərb mədəniyyətini ifrat
yöndən mənimsəyib həyatını iyrənc tərzdə quranları, qızlıq
şərəfi olan bakirəliyindən, qadın ləyaqətindən, nəhayət, səadət
yolunun keçdiyi gəlinlik paltarından könüllü olaraq imtina
eləyənləri diqqət mərkəzinə çəkir. Yazıçı Fənayənin və
Rahibənin timsalında belə gənc qızların bədbəxtliyini doğuran
səbəbləri

göstərir,

onların

şəxsi

taleyinin

faciə

ilə

nəticələndiyini nəzərə çatdırır, bununla da həmin obrazların
yaşam tərzinə qarşı oxucuda nifrət hissi yaratmağa nail olur.
Təranə Turan Rəhimli
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Öz ömrünün ən şirin, mənalı çağını – gənclik illərini
qarışıq hisslərinin qurbanı edən, qızlıq ismətini özünün
əsassız, köksüz «şəxsi azadlığı»na dəyişən Fənayələr, vardövlət hərisliyi, pul düşkünlüyü ucbatından yeniyetmə qızları
öz toruna salıb onları başqa ölkələrə satmaqla varlanan
Harislər, pul əldə etmək, maddi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq
üçün zəngin yaşlı kişilərin qoynuna atılan Rahibələr, ailə
ocağına özü ilə ismətini gətirməmiş xəyanətkar Zinayələr və
bu Zinayələrin xəyanətlərinə göz yumaraq daha böyük
alçaqlıqlara yol verən eyş-işrət düşkünü Qadirlər müasir
dövrümüzün reallıqları ilə səsləşən obrazlar kimi dərin təsir
bağışlayırlar. Oxucu həyatda prototipi olan bu insanlar
arasındakı münasibətləri seyr etdikcə sanki həyat hadisələrinə
daha fəal müdaxilə etməyə başlayır, bu oyanış onu ülvi, saf
duyğulara, aydın düşüncələrə səsləyir.
Çağdaş dövrün məlum həyat həqiqətlərini aydın bədii
cizgilərlə əks etdirən milli mentalitetin nəzərə çatdırılması,
milli-mənəvi dəyərlərə

yiyələnmək hissinin aşılanması,

əsrlərin sınağından qalib çıxıb bu günümüzə qovuşan adətənənələrin

unudulmaması,

gözlənilməsi,

gənclərin

zəngin

əxlaqi-etik
milli-mənəvi

normaların
sərvətlərə

yiyələnməsi yazıçının qarşısına qoyduğu əsas yaradıcılıq
missiyasıdır.

Və

Hüseynbala
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dünyagörüşə

malik

olan

obrazların

daxili

dialoq

və

monoloqlarından bir vasitə kimi istifadə edərək bu missiyanı
yerinə yetirməyə cəhd göstərir, nəticədə bu ümdə yaradıcılıq
vəzifəsinin öhdəsindən gəlməyə müvəffəq olur.
H.Mirələmov bədii əsərdə rəmzlərdən istifadə etməyə
üstünlük verən yazıçılardandır. O, yalnız «Gəlinlik paltarı»
romanının

adını

deyil,

ayrı-ayrı

obrazların

adlarını

müəyyənləşdirərkən də rəmzlərə müraciət etmişdir. Qeyd
etmək lazımdır ki, yazıçının bu müraciəti son dərəcə uğurlu
alınmış, nəticədə H.Mirələmov hər bir obrazın adında onun
həyatındakı mövqeyinin, əməllərinin, şəxsiyyəti haqqında
təsəvvürlərin ehtiva edilməsinə nail olmuşdur.
Romanda mərkəzi surətlərdən birincisi, əsas qəhrəman,
jürnalist təhsilli, gözəl və yaraşıqlı, tələbə-gənc Fənayənin
həyat, dünya, onun müasir yaşam tərzi, qanunauyğunluqları
haqqında düşüncələri, qadın azadlığı barədə yanlış və bəsit
qənaətləri ağır faciə ilə, gənc bir ömrün fənalığı, puçluğu ilə
nəticələnir. Yazıçının özünü gəldiyi qənaətə görə, «bu ad
seçimində Şərq təfəkküründən gəlmə – «bu dünya fanidir,
puçdur» fikrinin də təsiri az olmamışdı.
Adı rəmzi olaraq seçilən obrazlardan biri də Fənayənin
anası Zinayədir. Qızının adını öz adına yaraşdırıb qoyan
Zinayənin də adı ilk səslənişdən oxucuda maraq doğurur.
Təranə Turan Rəhimli
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Hüseynbala Mirələmov bu marağı belə cavablandırır: «Zinayə
qədd-qaməti, zahiri gözəlliyi ilə hamının nəzərini cəlb edən
bir qadın idi. Məclislərdə həmişə diqqət mərkəzində olmağı
xoşlayırdı. Bu işdə onun adı da böyük rol oynayırdı. Hamı ilk
dəfə eşitdiyi bu sözün mənası ilə maraqlanırdı. Zinayənin
dediyinə görə, adının birinci hissəsi anasının, ikinci hissəsi
atasının adından götürülmüşdü: Zinaida və Yəmən.» Zinayə
adının mənasının sonrakı, əsil izahını isə süjet boyu baş verən
hadisələrin axarından öyrənirik. Yazıçı hələ toy gecəsindən
ərinin yanında xar olan, qızlıq ismətini toyuna qədər itirmiş
Zinayənin ailə həyatında da ləyaqətsizlik, namussuzluq,
xəyanətkarlıq nümayiş etdirdiyini, zina etməkdən zövq
aldığını, məşuqələrini tez-tez dəyişdiyini, ömrünün mənasını
bu iyrənc əyləncədə gördüyünü oxucuya bəyan edir.
Azərbaycan şəxs adlarının sırasında bu günədək
eşitmədiyimiz adlardan biri də Harisdir. Meşşan əhvalruhiyyəli, hər gününü təzə bir məşuqəylə keçirən, həyatın
zövqü-səfasını eyş-işrətdə görən qırx beş yaşlı bu adamın adı
onun əməllərini özündə tam ehtiva edir. Haris yaşadığı
cəmiyyətin «nəbzini tutub» öz «məslək»inə uyğun yol tapan,
yaraşıqlı və gənc azərbaycanlı qızlarını min bir hiylə ilə
aldadaraq Dubaya və digər xarici ölkələrə göndərərək namus
alveri ilə məşğul olan, hər cür alçaqlıqlarla, rəzalətlə qazanılan
Təranə Turan Rəhimli
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çirkli pulların, malın-mülkün hərisidir. Bu hərislik hətta onu
qəlbən sevən, həyatını onsuz təsəvvür etməyən, cismən,
qəlbən varlığını ona təslim edən Fənayənin adını Dubaya
göndəriləcək qızların siyahısına salmaq fikrinə də gətirib
çıxarır. Harisin hərisliyi bir tərəfdən var-dövlət yığmaq tamahı
ilə bağlıdırsa, digər tərəfdən tez-tez qadın dəyişmək kimi
heyvani ehtirasıyla, onun «azad və sərbəst düşüncə girdabına»
yeni-yeni gözəl və gənc qızların düşməsiylə əlaqədardır.
Əsərdə adı rəmzləşdirilən və dolğun təsir bağışlayan,
yaddaqalan oblazlardan biri də müsbət qəhrəman Fədaidir.
Hüseynbala Mirələmov Fənayə ilə Fədainin münasibətləri
fonunda bu obrazın bütün ali keyfiyyətlərini üzə çıxarır, onu
daha mükəmməl bir ədəbi qəhrəman kimi oxucuya təqdim
edir.

Fədai

Qarabağ

müharibəsində

döyüşərək

vətən

torpaqlarının azadlığı uğrunda öz sağlamlığını fəda etmiş bir
gəncdir, o, vətənin xoş gələcəyi üçün hətta canını verməyə
qadirdir. Fənayəyə dərin məhəbbət bəsləyən bu əzmli, vüqarlı
gənc özünün ülvi hissləri, sevgisi yolunda da hər cür
fədakarlıqlar göstərməyə qabildir. Lakin dəlicəsinə sevdiyi
qızdan məhəbbət, xoşbəxtlik uman Fədai Fənayədən yalnız
laqeyd münasibət, etinasızlıq görür, bəzən də Fənayənin
təhqiramiz ifadələri, hərəkətləri onun kövrək, həsas qəlbini
parçalayır. Müəllif Fədaini həm də milli-mənəvi, əxlaqi
Təranə Turan Rəhimli
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dəyərlərin keşiyində ayıq-sayıq dayanan qeyrətli bir gənc kimi
təsvir edir. Fədai obrazı yüksək idealların fövqündə duran,
vətən torpaq, milli təəssübkeşlik, qeyrət, məhəbət fədaisi kimi
oxucunun gözləri önündə canlanır, onun rəğbət və sevgisini
qazanır.
Yazıçı Həyat xala, Saleh əmi, Pərvanə xala obrazları ilə
müdrik, cəfakeş, övlad yolunda ömürlərini şam kimi əridən,
öz gəncliyini, şəxsi xoşbəxtliyini qurban verib övladlarını min
bir əziyyətlə böyüdən, boya-başa çatdıran yaşlı nəslin
nümayəndələrinin

adlarının

adlarının

seçilməsində

də

simvolizmə xüsusi diqqət yetirmişdir.
Hüseynbala Mirələmov bu cəhəti Sərraf, Sadiqə
obrazlarını işləyərkən də diqqət mərkəzində saxlamışdır.
Ünsiyyətdə olduğu universitet qızları, jurnalistika fakültəsinin
gözəlləri içərisindən məhz ən sakit təbiətli, utancaq, vəfalı,
milli dəyərləri tam özündə əks etdirən Sadiqəni sevməsini,
onu özünə həmdəm, ömür-gün yoldaşı seçməsini müəllif
Sərrafın arifliyinin, sərraflığının başlıca amili kimi göstərir.
Rahibə, Qadir, Sahil Əkbərli, Rufa surətləri isə yazıçının
tünd boyalarla təsvir etdiyi obrazlardır.
Romanda yazıçının əsas qəhrəmanı kortəbii azadlıq
ideyasını atası Qadirdən, anası Zinayədən əxz eləyən
Fənayədən başlayaraq əsərin epizodik obrazlarından biri,
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yüngül əxlaqlı, bəsit dünyagörüşlü Rufaya qədər oxucuya
dərin təsir bağışlayır.
H.Mirələmovun «Gəlinlik paltarı» romanı sosial həyatın
mühüm bir hissəsi olan mili-mənəvi, əxlaqi dəyərlərin
qorunub saxlanması, əsrlərdən bəri yaşatdığımız qədim adətənənələrə hörmətlə yanaşılması, bir sözlə, milli mentalitetə
sadiklik, bu qiymətli sərvətdən imtina edilməməsi kimi vacib
məsələləri diqqət mərkəzində saxlayır. Əsərin başlıca
tərbiyəvi əhəmiyyəti də məhz bundadır.
«Gəlinlik paltarı» romanı əsas qəhrəmanın, eləcə də bir
çox obrazların bədbəxtliyi, faciəli ölümü ilə nəticələnməsinə
baxmayaraq, əsərdə nikbin ruh hakimdir. Yazıçının öz
oxucusunu obrazlarının taleyi ilə kədərləndirdiyi məqamlarda
belə ona aşıladığı nikbinlik, xoşbəxt gələcəyə inam hissi
zəifləmir.
Əsər son illərdə Azərbaycan nəsrində milli-mənəvi,
əxlaqi mövzuya həsr edilmiş qiymətli nümunələrdən biridir.
Sosial həyatın reallıqlarının bir qismini, xüsusən də onun
qaranlıq tərəfinin acı mənzərələrini böyük məharətlə açıb
göstərmiş, nasir ustalığı ilə əsərində canlandırmış Hüseynbala
Mirələmov oxucuda bu yaşam tərzinə qarşı ikrah hissi yaradır,
onu ayıqlığa və saflığa, hər kəsdə nifrət oyadan ləyaqət
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alverindən uzaq olmağa səsləyir. «Gəlinlik paltarı»nın əsas
uğuru da bu ümdə cəhətlə bağlıdır.
«Kredo» qəzeti,
№19-20, 5 mart 2005.
Məqalə ədəbiyyatşünas R.Əhmədovla birlikdə yazılmışdır.

“BĠR CÜT YARPAQ”
Vətən tarixinin qara səhifəsi olan Qarabağ savaşı qara
yazısı, qara taleyi ilə ölüm, ölümüylə əbədiyyət ömrü qazanan
şəhidlərin hər birini əməli, hünəri boyda qəhrəmanlıq
dastanına çevirib xatirələrə, yaddaşlara köçürdü. Təkrarlanan
tarixin dünəninə boylanıb Unutqanlıq adlı ağrının soyuq
giziltisini yaddaşımızda duyunca yaşadığımız qanlı günləri elə
«isti-isti» ən böyük xatirat dəftərinə, zaman-zaman yaşayacaq
əsərlərə – şeirə, hekayəyə, oçerkə, povestə, romana və s.
köçürüb gələcək nəsillərə ərməğan etmək qərarını verdik. Bir
daha unutmamaq üçün!
İstedadlı şair-publisist Arzu Hacızadənin yaxın vaxtlarda
işıq üzü görən «Bir cüt yarpaq» sənədli povesti də qeyrətli bir
Azərbaycan ziyalısının özünə qarşı bu vətəndaşlıq tələbindən
yarandı. Qarabağ savaşı tarixində «Əlimərdan döyüşü» adı ilə
məşhur olan hünər meydanının qəhrəmanı Əlimərdan Ədalət
Təranə Turan Rəhimli
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oğlu Əliyevin örnək həyat yolundan, hərbi fəaliyyətindən bəhs
edən bu əsər bir döyüşçünün timsalında bütün Qarabağ
müharibəsi şəhidlərinə əbədiyyət heykəli ucaltdı.
«Bir cüt yarpaq» sənədli povestinə «Şəhid ömrünü
uzadan kitab» adlı ön sözündə tanınmış hərbçi yazıçıpublisist, polkovnik-leytenant Şəmistan Nəzirli yazır: «Arzu
xanım gördüyü, şahidi olduğu hadisələri qələmə alıb. Düzdür,
müəllif Qarabağ döyüşlərində iştirak etməyib. Amma əsəri
oxuduqca məlum olur ki, o, hadisələri ardıcıllıqla izləyib,
günlərlə qəhrəmanı Əlimərdanın anası, bacısı, qardaşı və
döyüşçü dostları ilə elə sıx təmasda olub ki, Arzu xanımın özü
də Vətən torpağının döyüşçüsü kimi öz əsərinin qəhrəmanına
çevrilib.»
Arzu Hacızadənin yaradıcı şəxsiyyətinə, jurnalist, yazıçı
fəaliyyətinə bələd olanlar bir fikri təsdiq edə bilərlər ki, təkcə
qələm dostları deyil, çoxsaylı oxucuları da Arzu xanımın
yazıçı şəxsiyyətində Azərbaycan döyüş-çüsünün qeyrətini,
əzəmət və vüqarını görüblər. Döyüş, hərb əhval-rühiyyəsi
onun yazıçı «mən»inə elə məhrəmanə hopub, elə qaynayıbqarışıb ki, müəllifin yaradıcılığından söz düşəndə mütləq hərb
mövzusunu və bu mövzunun mərkəzində dayanan Qarabağ
müharibəsini xatırlamalı oluruq. Məhz bu cəhətdən də
Vətənimizin

unudulmaz
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haqqında «Bir cüt yarpaq» sənədli povesti oxucusunu
«birnəfəsə oxumaq» həvəsinə təhrik edir, öz bədii təsirilə
onda dərin təəssürat yaradır. Oxucunun təsəvvüründə igid bir
döyüşçünün 24 baharına sevinib, 24 qışını yola saldığı qısa bir
ömürdə

yaratdığı

qəhrəmanlıq

səlnaməsi

canlanır.

Əlimərdanın diləgəlməz duyğuları, daxili aləmi, zəngin hiss
və düşüncələr dünyası qarşımızda səhifə-səhifə, vərəq-vərəq
açılır, qeyri-ixtiyari onun xarakter cizgilərinə – böyük
mənəviyyatına, mətinliyinə, mərdliyinə, təmkininə… heyran
oluruq.
Yazıçı Əlimərdanı öz taleyindən daha çox mənsub
olduğu ulu xalqın taleyi ilə, keçmişi və bu günü ilə bağlı
Vətən oğlu kimi təqdim etməklə qəhrəmanını Azərbaycanın
unudulmaz

tarixi

qəhrəmanları,

basılmaz

sərkərdələri

səviyyəsinə qaldırır. Qəhrəmanın xəyalında canlandırdığı
səhnədə Girdiman çayının sularını yarıb keçən böyük sərkərdə
Cavanşirin və göy üzünü dolaşan uluların ruhlarının öz
nəvələrini, yəni Əlimərdanın mənsub olduğu gənc nəsli
qınaması göstərilir. Burada ruhların qəhrəmana təsirli
müraciəti – «Biz Vətən torpağını qoruduq. Sizlərə ərməğan
etdik. Bəs siz nə edirsiniz?» sualı ilə müəllif Əlimərdanın və
onun simasında Vətən təəssübünü çəkən bütün oğulların tarix
qarşısında vətəndaş məsuliyyətini nəzərə çatdırır. Və bu
Təranə Turan Rəhimli
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məsuliyyət daha sonra döyüşçü məsuliyyəti ilə əvəzlənib yenə
də uluların ruhlarının diliylə qəhrəmanı zəfər soraqlı vuruşlara
səsləyir, ana torpaqdan düşmənin ayaq izlərini təmizləməyə
çağırır: «Düşməni geri oturtmaq lazımdır, oğul. Silahla gələn
düşməni sinəsindən vurmaq lazımdır, oğul!» Müəllifə görə,
Əlimərdan Əliyevin ürəklə odun-alovun içinə atılmasına məhz
xəyal dünyasından eşitdiyi, qəlbinin dərinliklərindən duyduğu
bu səs xitam vermişdi.
A.Hasızadə

Əlimərdanın

qəhrəmanlığının,

Vətən

sevgisinin köklərini daha dərinlərdə axtarır, 1918-ci ildə
erməni-müsəlman davasında qəhrəmancasına həlak olan, el
arasında Qoçu Əlif adı ilə məşhur olan ulu babasını, Böyük
Vətən müharibəsinin başlandığı ilk gündən silaha sarılan,
qanlı döyüşlərə atılıb itkin düşən Süleyman babasını yada
salır.
Müəllif obrazlı yazıçı diliylə

qəhrəmanının təkcə o

məşum günə – 1993-cü il, hər tərəfin ağappaq qar örtüyünə
büründüyü soyuq fevral gününə qədərki maraqlı və hər bir
Vətən övladına örnək ola biləcək ömür tarixçəsindən bəhs
etməklə kifayətlənmir. O, Əlimərdanın adı ilə Vətən tarixinin
qızıl səhifəsinə yazılan, Ağdərə uğrunda gedən qanlı döyüşlər
içərisində düşmənə göz dağı olan, Azərbaycan əsgərinin
rəşadətindən xəbər verən «Əlimərdan döyüşü»ndən və bu
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döyüş

nəticəsində

Əlimərdanın

Şəhidlik

Zirvəsinə

yüksəlməsindən söz açır. A.Hacızadə qəhrəmanının ölümdən
sonrakı həyatını da zəngin faktik material və sənədlər əsasında
izləyir. Yazıçı onun doğulduğu məkanda – Səlyanın Pratman
Gəncəli kəndində torpağa tapşırılarkən yerin-göyün belə
dəhşətlə

uğuldadığı,

təbiətin

fəğan

qopardığı,

cismən

yoxluğuna ağladığı Əlimərdanın xatirələrdə, könüllərdə izini
axtarır. Bu iz şaxələnib unudulmaz xalq şairimiz Xəlil Rza
Ulutürkdən Əlimərdanın vaxtilə təhsil aldığı (hazırda adını
daşıyan) Pratman Gəncəli kənd orta məktəbinin direktoru
Vahid İbrahimovadək qəhrəmana rəğbət bəsləyən, onu
qəlbində yaşadan neçə-neçə ziyalının igid Vətən oğluna
sönməz məhəbbətindən soraq verir. Əlimərdan Əliyev
haqqında məhəbbət dolu sətirləri – ürək ağrısıyla yazılan
şeirləri, məqalələri, xatirələri, məktubları bir yerə toplayıb
onları ürəyinin

istisində-odunda qızındıran, əzizləyən,

Əlimərdandan yaza-yaza özü də o qızğın

döyüşlərin

iştirakçısına, cəsur əsgərinə çevrilən Arzu Hacızadə öhdəsinə
düşən şərəfli və məsuliyyətli missiyanı uğurla yerinə yetirib.
Müəllif nəinki qəhrəmanını geniş oxucu kütləsinə tanıda,
sevdirə bilib, həm də onları Əlimərdanın hiss və həyəcanları
ilə yaşamağa, onun döyüşçü taleyinin kədərli və əzəmətli
sonluğu ilə – şəhid adıyla fəxarət duymağa sövq etməyə nail
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olub. Təkcə bu məziyyətinə görə şəhid ömrünə ömür calayan
bu kitab – istedadlı şair-publisist Arzu Hacızadənin «Bir cüt
yarpaq» sənədli povesti oxucu qəlbini «zəbt etməyə» qadirdir.
«Təhsil problemləri» qəzeti,,
№ 31-32(230-231),
1-10 iyun 200.
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ÖMÜR QOYUB GEDƏNLƏR*

Göylərə baxıram. Başımız üstdə ucalan üçrəngli
bayrağın yüksəlib dalğalandığı, yanan kəndlərin, şəhərlərin
tüstüsü buluduna qarışdığı, bir də… bir də şəhid ruhlarının
pərvazlanıb

qovuşduğu

göylərə.

Amansız

müharibənin

başımıza gətirdiyi müsibətləri xatırlayaraq düşünürəm: Kim
deyə bilərdi ki, bir vaxt çöllərindən bərəkət təri gələn Vətən
torpaqları barıt qoxusuna beləcə «qaynayıb-qarışacaq», köksü
qeyrətli övladlarının qanı ilə suvarılacaq?! Elindən-obasından
didərgin düşənlərin ahına, naləsinə yer-göy dayanacaq?!
Lakin biz dayandıq, biz dözdük. Dəmir biləkli, şir ürəkli
igidləri bircə anda vurub yıxan zalım fələyin oyunlarına da,
müharibə adlı qara kabusun başımız üstdəcövlan edən min bir
qovğasına da mətanətlə sinə gərdik. Təsəllimiz bir ümidin
işığına sığınıb, bir inama tapındı: təki Vətəni gələcək
sabahlarda körpələrimiz top-tüfəng səsi eşitməyən azad bir
ölkədə yaşasınlar. Bu ümid neçə-neçə qəlbdə çırpınan amala
dönüb Vətən andını yaratdı. Bui nam Vətən Andı içib
torpağını son damla qanınadək qoruyan igid oğulların
məzarıstanını – Şəhidlər Xiyabanını yaratdı.
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Beləcə göylərin bağrını sökən, ənginlikləri fəth edən
müqəddəs bir ehram – Şəhidlik Zirvəsi ucaldı. Qara yazısı,
qara taleyi ilə ölüm, ölümüylə ömür qazanan şəhidlərin hər
biri əməli, hünəri boyda dastana çevrilib xatirələrə, yaddaşlara
köçdü. Sürətli axınıyla keçmişləri unutdurmağa qabil olan
Zaman isə yaddaşlara hopan xatirələri göyərçin vərəqlərə
köçürməyi, gələcək nəsillər üçün ərməğan aparmağı bizdən
tələb edir. Lakin...
Görəsən, şəhidlərimizi gələcək nəsillərə tanıtmaq üçün
özümüz onları kifayət qədər tanıyırıqmı? Şəhidlər haqqında
milli mətbuatımızda dərc olunan bütün yazılar onları tanıtmaq,
eləcə də gənc nəslin vətənpərvərlik tərbiyəsinin formalaşması
məqsədinə xidmət edirmi? Əfsuslar olsun Ki, belə deyil. Çap
olunan kitablarda fikir yükü, sözün çəkisi, üslublar müxtəlif
olduğu kimi yazmaq, nəşr etldirmək məqsədi də fərqlidir.
Bu gün içimizdə mürgü döyən vətən eşqini oyadan,
ölüm qorxusunu Vətən üçün gərəksiz olmaq qorxusu
üstələyən şəhidlərin örnək ömürlərindən bəhs edən kitablar
çap olunmalıdır. Yağı düşmənə biryolluq həddini tanıtmağın,
Vətənə layiq olduğumuzu sübuta yetirməyin vaxtı çoxdan
çatıb. Şəhidlər barəsində yazılan kitablar da bu böyük amala
xidmət etməlidir. Zənn edirəm ki, gənc şair-publisist Əkbər
Qoşalının vətəndaşlıq məsuliyyəti, yazıçı duyumu, türk
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qeyrətiylə qələmə aldığı, araya-ərsəyə gətirdiyi «Ömür qoyub
gedənlər» kitabı bu tələbi ödəyən nümunələr sırasında
dayanacaqdır. İstər tərtibatca, istərsə də yazı manerasına görə
sanballı olan bu əsər Tovuz rayonunun Böyük Qışlaq
zonasının şəhid övladlarına həsr edilməsinə baxmayaraq
bütövlükdə

Vətən

şəhidləri

haqqında

əbədiyyət

simfoniyasıdır. Və bu simfoniya səsinə, işığına hələ çox
pərvanələri

yığacaq,

hər

qarışı

səcdəyə

layiq

olan

torpaqlarımız üçün yeni-yeni fədailər, türk əsgərləri yetirəcək
Əminəm ki, faktik materiallar əsasında doğma kədərlə yazılan
kitab gələcəkdə ən etibarlı ilk qaynaqlardan biri kimi faydalı
olacaqdır.
Mən isə sözümün sonunda müqəddəs ehrama – Şəhidlik
Zirvəsinə üz tutaraq deyirəm: – Vətən şəhidləri! Bağışlayın
məni, hələ qanınınz yerdə qaldığı üçün sizə «Rahat uyuyun»
deyə bilmirəm.

Qarış-qarış düşməndən azad etdiyiniz

torpaqları satan naxələflər oldu. Fikirlərdə, düşüncələrdə
narahat suallar dolaşır indii. Nida həsrətiylə illər boyu
göynəyən sualların ən dəqiq, dürüst cavabını isə tarix özü
verəcəkdir. Bu gün öhdəmizə düşən vəzifə isə düşmən
hədəsinə cavab verməklə ruhunuzu şad etməkdir. Allah bizə
kömək, sizə rəhmət eləsin!
1998 * «Ömür qoyub gedənlər» kitabına redaktor sözü
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ƏDƏBĠYYATġÜNASLIQ VƏ
TƏNQĠD:
PROBLEMLƏR, PORTRETLƏR
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ÜÇ BÖYÜK TƏNQĠDÇĠ,
ÜÇ NAKAM TALE
Həqiqət nəhri şübhə
arxlarından axıb keçir.
R.Taqor
Üç böyük tənqidçi, üç nakam tale… Onları həyatda
eyni amal, məslək, elm, sənət yolu birləşdirirdi. Taleləri də
bir-birinin oxşarı, bəlkə də eyni idi. Üçü də erkən yaşlarından
dünyanı tənqidi dərki ilə yaşıdlarından fərqlənmiş, müəyyən
vaxtdan sonra bu tənqidi idrak daha da konkretləşərək
ədəbiyyat

məsələlərinin

izahına

yönəlmişdi.

Üçü

də

Azərbaycan ədəbi tənqid tarixinin son dərəcə mürəkkəb,
ziddiyyətlərlə dolu bir dönəminin – XX əsrin 20-30-cu
illərinin ədəbiyyatşünas-tənqidçi nəslini təmsil edirdilər. Hər
üçünün istedadının böyüklüyü, qələminin qüdrəti, sözünün
kəsəri, dərin elmi təfəkkürü bədxah ürəklərdə qısqanclıq hissi
doğurmuş, həmin xəbis qəlb sahibləri əllərinə fürsət düşən
kimi onları ideoloji ittihamlarla suçlamağa, mənən və cismən
məhv etməyə çalışmışdılar.
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Adları milli tənqid tariximizə görümlü hərflərlə
yazılan bu üç böyük tənqidçi Əli Nazim, Mustafa Quliyev və
Hənəfi Zeynallı idi. 30-cu illərin repressiya burulğanına düşən
üç faciəli tale və dövrün amansız qanunları, sərt qadağalarının
diqtəsi ilə uzun müddət yaradıcılıq irsi, şəxsiyyəti yasaq elan
edilmiş üç böyük tənqidçi…
Dünyaya fitri istedadı ilə birgə gəlmiş, erkən
yaşlarından şeir, hekayə, məqalə yazan, yüksək təhsil görmüş,
xalqın maariflənməsi işində, ədəbiyyatın, elmin inkişafında
mühüm xidmətləri olmuş bu şəxsiyyətləri 30-cu illər
repressiyasının qurbanına çevirən hansı ideoloji səhvləri
olmuşdu? Qeyri-ixtiyari olaraq bu sualın cavabını onların
fəaliyyət yolunda, elmi-nəzəri irsində axtarmaq lazım gəlir.
Onlar elmi-tənqidi obyektivliyin öz yerini vulqar
sosiologizmə güzəştə getdiyi, subyektiv amillərin bədii
qiymətləndirmə meyarına çevrildiyi mürəkkəb bir zamanda
yaşayıb-yaratmışdılar. Bütün yaradıcılıqları ziddiyyətli ictimai
münasibətlər, qızğın mübahisələr, ədəbi çəkişmələr dövrünə
təsadüf edən həmin tənqidçilərin elmi-nəzəri təfəkkürü,
tənqidi mülahizə və qənaətləri də başdan-başa ziddiyyətlərlə
dolu idi. Dövrün siyasi ab-havasının təlqin etdiyi, diktatura
rejiminin yaratdığı bu ziddiyyətlərdən kənarda qalmaq isə ən
azı zamanın özündən kənarda qalmaq kimi imkansızdı. Buna
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görə də 20-30-cu illər tənqidinin bütün nümayəndələrinin
yaradıcılığına

həmin

mürəkkəb

dövrün

kontekstində

yanaşmaq, onların fikir və mülahizələrini o zamankı
ziddiyyətlərin

fonunda

araşdırmaq

və

obyektiv

dəyərləndirmək lazımdır.
Cəmiyyətin ədəbiyyata, ədəbi prosesə müdaxiləsinin
günbəgün artdığı həmin dövrdə ədəbi tənqidin də qarşısında
duran problemlər artır və getdikcə mürəkkəbləşirdi. Yeni
cəmiyyətin bərqərar olmasında ədəbiyyatın rolunun artması
tənqiddən bədii sənətin bütün sahələrinə çevik müdaxilə,
xüsusilə fəal mövqe tələb edirdi. Yeni ideya-siyasi istiqamətli,
«marksist tənqid» istilahı altında fəaliyyət göstərən tənqid
məhz həmin tələbin icrasına yönəldilmişdi. Mübariz tənqidin
ön sıralarında gedən görkəmli tənqidçilər Əli Nazim, Mustafa
Quliyev, Hənəfi Zeynallı bütün yaradıcılıq istedadlarını və
tənqidçilik fəaliyyətlərini yeni tənqidin vəzifələrinin uğurla
yerinə yetirilməsi işinə həsr etmişdilər. Qeyd etmək lazımdır
ki, dövrün tənqidinin digər istedadlı nümayəndələri – Əmin
Abid, Atababa Musaxanlı, Məmmədkazım Ələkbərli, Əvəz
Sadıq, Mikayıl Rəfili, Mehdi Hüseyn, Məmməd Arif və b. da
təbii olaraq yeni ideya-siyasi istiqamətli tənqidin elmi
prinsipləri mövqeyindən çıxış edirdilər.
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20-30-cu illər mətbuatının – «Maarif və mədəniyyət»,
«İnqilab və mədəniyyət», «Tuti», «Ədəbiyyat qəzeti»,
«Maarif işçisi» və s. qəzet və jurnalların saralmış səhifələrini
vərəqlədikdə Ə.Nazimin, M.Quliyevin və H.Zeynallının teztez

rast

gəlinən

imzaları

onların

necə

məhsuldar

ədəbiyyatşünas-tənqidçi olduqlarını bir daha təsdiq edir. İstər
ədəbi-tənqidi məqalələrində, istərsə də publisist yazılarında bu
müəlliflərin dövrün hakim ideologiyasına sadiq qaldıqlarını,
«inqilabi yenilik» mövqeyindən çıxış etdiklərini aydın şəkildə
müşahidə etmək olur.
Yeni dövr ədəbiyyatının qəhrəmanını, onun yenilik
axtarışlarını,

ideallarını,

mənəvi

mövqeyini

qızğınlıqla

müdafiə etmək, ədəbiyyat məsələlərini, eləcə də müasir həyat
gerçəkliklərini

yeni

cəmiyyətin

tələbləri

səviyyəsində

qiymətləndirmək, ədəbiyyatın həyat və cəmiyyətlə qarşılıqlı,
fasiləsiz

dialektik

əlaqədə

inkişafı

barədə

materialist

müddəanı sürəkli təbliğ etmək – butun bu yaradıcılıq
məziyyətləri onların elmi-tənqidi mülahizə və qənaətlərini bir
nöqtədə birləşdirirdi.
Onların tənqidi görüşlərinin bir sıra məhdudluqları,
mübahisəli görünən cəhətləri də məhz bədii sənətə həmin
tələblərlə yanaşmaqdan irəli gəlirdi. Bu baxımdan Ə.Nazim,
M.Quliyev və H.Zeynallının müasir Azərbaycan ədəbiyyatının
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görkəmli nümayəndələri Hüseyn Cavid, Cəfər Cabbarlı,
Süleyman Rüstəm, Mikayıl Müşfiq və b. yaradıcılıqlarına
tənqidçi münasibəti xüsusi maraq doğurur. Məlumdur ki,
həmin ədəbi şəxsiyyətlər içərisində dövrün tənqidinin ən
kəskin, amansız hücumlarına məruz qalan H.Cavid olmuşdur.
Dövrün bir çox tənqidçiləri kimi Ə.Nazim də bu böyük şairdramaturq haqqında son dərəcə ziddiyyətli mövqedən çıxış
edirdi. Tənqidçi 1932-ci ildə dərc etdirdiyi «Azərbaycanda
marksizm tənqidində mexanizm və liberal görüşlər əleyhinə»
sərlövhəli
dağılmaqda

məqaləsində
olan

H.Cavidi

dekadent

«qəti

burjua

burjua

türk

şairi,

ədəbiyyatı

nümayəndəsi», «mistika əlamətləri daşıyan» sənətkar hesab
etdiyini vurğulayır, dörd il sonra isə Sovet Yazıçıları
İttifaqının III Plenumundakı məruzəsində (1936) Cavidlə
fəxarət duyduğunu, dramatik əsərlər yaradan H.Cavidin böyük
Azərbaycan şairi olduğunu söyləyir, «İblis»i səhnəmizin şah
əsəri, «Azər»i novator əsər kimi qiymətləndirirdi.
H.Cavid sənətinə böyük ehtiramla yanaşan, onun hər
bir

yaradıcılıq

uğuruna

münasibət

bildirən,

sənətkar

mövqeyini müdafiə edən M.Quliyev şair-dramaturq haqqında
yazırdı: «Hüseyn Cavid olduqca böyük bir sənətkardır, söz
ustasıdır. «İblis» müəllifi şeirin musiqisi və gözəlliyi etibarı
ilə Puşkinin şeirlərini xatırladır. İblisin monoloqları öz şiddətli
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həyəcan qüvvəsilə hər bir oxucunu özünə bağlayır.»
M.Quliyevin bu fikirləri 30-cu illər tənqidində əks-səda
doğurmuş, Ə.Nazim də 1932-ci ildə Cavid haqqında bu
yüksək qənaəti qəbul etmədiyini nəzərə çatdırmışdı. Onu da
qeyd etmək lazımdır ki, M.Quliyevin də H.Cavid sənəti ilə
bağlı tənqidi axtarışlarının dövrün ideoloji təsirindən doğan
ifrat cəhətləri, yanlışlıqları olmamış deyildi. Tənqidçi: «Cavid
müasir həyatın böyük məsələləri, möhtəşəm vəzifələri ilə
yaşamalıdır»

tələbi

ilə

çıxış

etdikdə

marksist-leninçi

ideologiyanı ədəbiyyatda təbliğ etmək vəzifəsini nəzərdə
tutur, Cavidi öz müqəddəs sənət amalından, məsləkindən
dönüb sosializmə rəğbət bəsləməyə, yeni «bütlərə» etiqada
səsləyirdi.
H.Zeynallı H.Cavid sənətinin sabahkı yüksəlişinə işarə
edərək yazırdı: «Cavid bir «Sevda» yazar, bir «Uçurum» açar,
bir «Afət» doğurar, «İblis» rəqs etdirər, «Peyğəmbər»
yaratmağa qeyrət edər. Bəlkə də şimdi bir Çingiz, yarın bir
İsgəndər, ertəsi gün də bir Lenin diriltməyə can atacaqdır. Bu
gün Cavid bu yolu tutub getmədədir.» Bu sətirlər Cavid üçün
ən böhranlı dövrdə, 1926-cı ildə yazılmış, onun sənətinin
qüdrətinə rəğbəti, tənqidçi inamını ifadə edirdi. Lakin
H.Zeynallının

da

Cavidlə

bağlı

görüşləri

mürəkkəb,

ziddiyyətli olmuşdur. Tənqidçi Cavidin incə duyumlu, zərif
Təranə Turan Rəhimli

Ədəbiyyatdan Əbədiyyətə

167

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

təbiətli, yüksək ideallı romantik qəhrəmanlarını düzgün
qiymətləndirməkdə çətinlik çəkirdi. O, bu tipli qəhrəmanların
yerində sosialist ideologiyanın tələblərinə cavab verən real
qəhrəman görmək istəyirdi. Bu cəhətdən də Şeyda və Maralı
zəif qəhrəmanlar hesab edir, onları fərd kimi dəyərləndirirdi.
Eyni münasibəti onun «Peyğəmbər» və «Şeyx Sənan» pyesləri
haqqında tənqidi məqalələrində də müşahidə etmək olur.
«Peyğəmbər» pyesini «İblis»dən «qat-qat» zəif hesab edən
H.Zeynallı Cavidin əsəri yazarkən «qafasını zorladığı»nı,
«ilham ilə iş yapmadığı»nı bunun başlıca səbəbi kimi
göstərirdi. Tənqidçi: «Sənətdə təfəkkürat ilə bərabər hissiyyat
dəxi həmahəng olmalıdır. Yoxsa başı-dimağı zorlamaq ilə iş
yaramaz.» – deyə Cavid kimi qüdrətli sənətkarı «hissiyyat»la,
«ilham»la yazmamaqda günahlandırmaqla böyük yanlışlığa
yol verirdi.
Ə.Nazim, M.Quliyev və H.Zeynallının Cavidə qarşı
sabit olmayan bu münasibəti dövrün ifrat sosiologizminin
təsirindən doğan münasibət idi. 20-30-cu illərin ehtiyatkar
tənqid ənənələrinin hələ də yaşadığı 60-70-ci illərin tənqidçi
nəsli haqqında görkəmli ədəbiyyatşünas, akademik Kamal
Talıbzadə yazırdı: «Yeni nəslin fikrən, mənən şikəst
«inkişafı» üçün hər cür şərait – məcburi şərait yaranmışdı;
itaətkarlıq, fikri köləlik, həqiqəti demək həsrəti, nəhayət bəzən
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də özün inanmadığın «həqiqətləri» demək məcburiyyəti və
Marksın, Leninin, Stalinin sitatları ilə düşünmək isə
beyinlərimizi,

mühakimələrimizi

kütləşdirmiş,

yaradıcı

təfəkkürü bir növ öldürmüşdü.» Bu sətirləri eynilə 20-30-cu
illərin tənqidinə şamil etdikdə həmin dövrün tənqidçilərinin, o
cümlədən Ə.Nazim, M.Quliyev və H.Zeynallının romantik
sənətkar H.Cavidə obyektiv tənqidi münasibətinin hansı
ziddiyyətlər məngənəsində sıxıldığını, nə üçün qatma-qarışıq
mülahizələr şəklində meydana çıxdığını təsəvvür etmək çətin
deyildir.
20-ci

illərin

bütün

tənqidçiləri

kimi

Ə.Nazim,

M.Quliyev, H.Zeynallı da dövrün mürəkkəb, mübahisəli
problemlərindən biri olan klassik irsə fəal münasibət
bildirmişlər. «Romantizmin məhz bir romantizm kimi təhlil
olunmaq əvəzinə realizmin xüsusiyyətləri baxımından təftiş
edildiyi»

(Yaşar

Qarayev)

20-ci

illərdə

klassiklərin

yaradıcılığı realizm prizmasından tədqiq-təhlil olunur, buna
görə də obyektiv elmi qiymətini ala bilmirdi. Bu cəhətdən
Ə.Nazim, M.Quliyev və H.Zeynallının klassiklər haqqında
məqalələrində də məhdudluq, birtərəfli yanaşma, elmi-nəzəri
təhlillərdə ifratçılığa varmaq, vulqar ifadələrlə çıxış etmək
kimi ciddi qüsurlar vardı. Həmin vulqar-sosioloji münasibətlə
M.Füzuliyə yanaşan, onun sənətində realist meyllər axtaran
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Ə.Nazim bu cəhəti görmədikdə Füzulinin bütün dühası və
ustalığına, əsrinin fikri xüsusiyyətlərini əks etdirməsinə
baxmayaraq Şərq klassizminin standartlarından irəli gedə
bilməməsi qənaətinə gəlirdi.
Ə.Nazimdən fərqli olaraq M.Quliyev Füzulini dahi
şair hesab edir, lakin şairin sənətkar böyüklüyünü təqdir
edərkən onun «XVI əsrin ən inqilabçı bir şairi» olduğunu
göstərirdi.
Hənəfi Zeynallı klassik üsublu romantik ədəbiyyatı
yüksək

siniflərin

«yüksək

üslublu»

ədəbiyyatı

kimi

dəyərləndirir, milli ədəbiyyatımızı Füzulisiz təsəvvür etmirdi.
Eyni zamanda şairin sənətində «inqilabi romantika»nın
izlərini axtarırdı.
XX əsrin 80-ci illərindən başlayaraq 20-30-cu illər
tənqidinə həsr olunmuş tədqiqatlarda dövrün ədəbiyyatşünas
və tənqidçilərinin görüşlərindəki bu ziddiyyətlər kəskin etiraz,
qızğın mübahisələrlə qarşılanmışdır. Lakin həmin ziddiyyətlər
haqqında konkret hökm verməzdən əvvəl nəzərə almaq
lazımdır ki, dövrün məfkurəvi siması həmin tənqidçilərə
hərhansı ədəbi hadisəyə, sənətkar şəxsiyyətinə, bədii əsərə
müəyyən tarixi-ictimai şəraitin yetirməsi, məhsulu kimi
yanaşmağa

və

obyektiv

qiymətləndirməyə

imkan

verməmişdir. Bunun nəticəsi idi ki, ədəbi tənqiddə yanlış
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təfərrüatlar, əsassız mülahizələr baş alıb gedirdi. M.Quliyevin
nəzərində C.Cabbarlı «sovet cəmiyyətinə müsbət münasibət
bəslədiyi» üçün böyük sənətkar hesab olunur, Ə.Nazim
C.Məmmədquluzadə yaradıcılığının «sosialist mahiyyəti»nə,
rus klassiklərinin təsirilə formalaşdığına görə həqiqi sənət
səviyyəsinə yüksəldiyini göstərir, H.Zeynallı S.Ə.Şirvani
sənətinin

əhəmiyyətini

şairin

«xalqı

qəzet

oxumağa,

siyasətdən və dünya iqtisadiyyatından, sənayedən xəbərdar
olmağa çağırması»nda görür, romantik şair A.Səhhətin
şeirlərini «əski üslub və dildə yazılma bir şey» adlandırırdı.
Sənət əsərinə bu aspektdən yanaşmanın başlıca səbəbini
ədəbiyyatşünas Nərgiz Qurbanova «Hənəfi Zeynallı» adlı
monoqrafiyasında (1989) haqlı olaraq belə izah edirdi:
«Tənqidçiyə mübarizə adamı, «lazımi məqamda fikri ilə
hərəkətini uzlaşdıra bilən» fəaliyyət qəhrəmanı lazım idi.
Bunu təkcə onun estetik zövqü (hakim ideologiyanın təsirilə
formalaşan estetik zövqü! – T.R.) yox, həm də coşğun inqilabi
zəmanə tələb edirdi.»
Bütün yazılmışlarda «inqilabi zəmin rolu», «inqilabi
vüsət», «inqilabın təsirilə yeniləşmə» izlərini axtarmağın
nəticəsi idi ki, H.Zeynallı M.P.Vaqifi «saray aristokratiyası
şairi», Q.Zakiri «mühafizəkar mülkədar şairi» hesab edir,
S.Ə.Şirvaninin Natəvana nəzirə yazmasını zəiflik əlaməti,
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qadın şairin «dil və üslubundakı qüdrətə qarşı əyilmək
məcburiyyəti» kimi mənalandırırdı. Ümumiyyətlə, dövrün
tənqidi bədii fikir tariximizin ən görkəmli nümayəndələrinin
yaradıcılığına şübhə ilə yanaşır, M.F.Axundovu «ticarət
burjuaziyası yazıçısı», N.Vəzirovu, Ə.Haqverdiyevi «kiçik
ticarət burjuaziyası və mülkədar yazıçısı», S.Ə.Şirvanini
«xırda burjua liberal şairi», M.Hadi, A.Səhhət və H.Cavidi
«böyük burjua sinfinin» sənətkarları kimi gözdən salmağa,
ədəbi

irslərini

inkara

gətirib

çıxarırdı.

Bu

nihilist

münasibətlərə, göründüyü kimi, Ə.Nazim, M.Quliyev və
H.Zeynallının məqalələrində də sıx-sıx rast gəlinirdi.
Elmi-nəzəri mülahizə və qənaətlərdən bəlli olduğu
kimi, mövcud ideologiyaya sədaqət, onu bütün yaradıcılıqları
boyu təbliğ etmək, sosialist gerçəkliyini tərənnüm etməyən
əsərlərə qarşı kəskin mövqe bu tənqidçilərin fəaliyyət yolunun
əsas məramına çevrilmişdi. Lakin buna baxmayaraq dövrün
bir

çox

qabaqcıl

ziyalıları

kimi

onlar

da

37-ci

il

repressiyasından yayına bilmədilər. Onlar daxilən inandıqları,
ömür boyu sədaqətlə xidmət etdikləri cəmiyyətdən xəyanət
gördülər. Bütün əsərlərində inqilabı tərənnüm mövqeyindən
çıxış edən Ə.Nazim, M.Quliyev və H.Zeynallı «əksinqilabi iş
aparmaqda», «antisovet məqalə» dərc etdirməkdə suçlanıb,
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«əksinqilabçı»,

«millətçi»,

«pantürkist»

kimi

ittiham

olundular.
Əslində 37-ci il repressiyası ilə stalinizmin «ali
məqsəd»i – xalqın düşünən beyinlərini məhv etməklə milli
şüuru korşaltmaq, milli oyanışın qarşısını almaq vəzifəsi
yerinə yetirildi. Bu dəhşətli «vəzifə»nin icrası üçün H.Cavid,
M.Müşfiq,

Ə.Cavad

ədəbiyyatşünaslıq

kimi

böyük

elmimizin

ən

sənətkarlarla
dəyərli

yanaşı,

nümayəndələri

Ə.Nazim, Ə.Abid, M.Quliyev, A.Musaxanlı, H.Zeynallı,
B.Çobanzadə və b. kimi nəhənglər də meydandan götürüldü.
Belə qüdrətli milli şəxsiyyətlərin itkisi ədəbi nəsillər, elmi
nəsillər arasındakı varislik əlaqəsinin qırılmasına gətirib
çıxartdı. (37-ci il repressiyası zamanı məhv edilmiş həmin
varislik əlaqəsinin acı nəticələrini aradan qaldırmaq üçün
neçə-neçə onillikləri qarşılayıb-yola salmaq lazım gəldi.)
Beləcə, Ə.Nazim, M.Quliyev və Hənəfi Zeynallı
«sovet düşməni», «dövlət xaini» kimi cəzalandırıldılar.
Dövrün siyasi ab-havası o qədər mürəkkəb idi ki, onları sovet
ideologiyasına

xəyanət

suçu

ilə

mühakimə

edəndə

H.Zeynallının Leninin altı cildlik «Əsərləri»nin tərcüməçisi
olduğunu, marksist-leninçi ideyaların təbliğində ciddi siyasiideoloji xidmətlərini, M.Quliyevin dövlət xadimi kimi
səmərəli fəaliyyətini, Azərbaycanda sovet hakimiyyətindən
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sonra ilk maarif komissarı, rayon partiya komitəsi katibi,
maarif naziri kimi məsul vəzifələrdə ikən yeni cəmiyyətin
təşkilatçılıq və quruculuq işlərində bilavasitə iştirakını,
Ə.Nazimin ilk sovet alimlərindən biri kimi Kommunist
Akademiyasında gördüyü işləri… xatırlamağı belə lazım
bilmədilər. Həqiqi günahlarının nə olduğunu bilmədən həyatla
vidalaşan həmin tənqidçilər faciəli ölümlərindən xeyli sonra
siyasi bəraət aldıqda belə onların yaradıcılıq taleyində dönüş
yaranmadı. 70-ci illərə qədər mətbuat və nəşriyyatların qapısı
onların əsərlərinin, tənqidçilik fəaliyyətlərinə həsr edilmiş
tədqiqatların üzünə bağlı oldu. Hələ 80-ci illərin ortalarında
ədəbiyyatşünas Nizaməddin Şəmsizadənin «Əli Nazim»
monoqrafiyasının nəşrinə imkan verilməməsi faktı bu həqiqəti
bir daha təsdiqləyir.
Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, ictimai fikir
tariximizin bu görkəmli simalarının yaradıcılıq irsinin sovet
ideologiyasının hələ də yaşadığı 70-80-ci illərin monoqrafik
tədqiqatlarında, məqalə və oçerklərində işıqlandırılması
ideoloji qüsurlardan xali olmadığı üçün qənaətbəxş səviyyədə
deyildir. Bu günkü milli müstəqillik dönəmində Ə.Nazim,
M.Quliyev və H.Zeynallının fəaliyyətlərini çağdaş elmi
təfəkkür işığında araşdırmaq müasir ədəbiyyatşünaslığın həlli
vacib problemlərindən biridir. Çünki, 20-30-cu illər bütün
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mürəkkəbliyi, ziddiyyətləri ilə birlikdə milli ədəbiyyatımızın,
professional ədəbi tənqidimizin inkişafında mühüm bir
mərhələdir. Bu mərhələnin elmi mənzərəsi isə məhz Ə.Nazim,
M.Quliyev,

H.Zeynallı

kimi

böyük

tənqidçilərin

ədəbiyyatşünaslıq, tənqidçilik fəaliyyəti sayəsində bütöv və
dolğun təsir bağışlayır.

2000
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ƏLĠ NAZĠMĠN ƏDƏBĠYYAT TARIXI
KONSEPSĠYASI ÇAĞDAġ ELMĠ MÜSTƏVĠDƏ
Azərbaycan

ədəbiyyatşünaslığının

inkişaf

tarixində

görkəmli tənqidçi Əli Nazimin yaradıcılığı mühüm bir
mərhələni təşkil edir. Əli Nazim (Ələkbər Mahmud oğlu
Mahmudzadə) XX əsrin son dərəcə mürəkkəb, ziddiyyətli bir
dönəmində, elm və mədəniyyətin ictimai-siyasi təzyiqlər
məngənəsində

sıxıldığı

1920-30-cu

illərdə

fəaliyyət

göstərmişdir. Azərbaycanda peşəkar ədəbi tənqidin təşəkkül
və formalaşma dövrü olan 20-30-cu illərdə Ə.Nazimin
mənsub olduğu tənqidçi və ədəbiyyatşünaslar nəslini Salman
Mümtaz, Mustafa Quliyev, Hənəfi Zeynallı, Məmmədkazım
Ələkbərli, Bəkir Çobanzadə, Əmin Abid, Atababa Musaxanlı,
Seyid Hüseyn (Kazımoğlu), Ruhulla Axundov, Mehdi
Hüseyn, Mikayıl Rəfili, Məmməd Arif və b. kimi yüksək
elmi-nəzəri təfəkkür sahibləri təmsil edirdilər. Milli ədəbi
tənqidin

bu

ilk

mübariz

nəslinin

ən

istedadlı

nümayəndələrindən biri olan Ə.Nazim dövrün ədəbiyyatının
inkişafında, mühüm yaradıcılıq problemlərinin həllində xüsusi
fəallığı ilə diqqəti cəlb edir. O, on beş ilə yaxın bir vaxtı əhatə
edən tənqidi fəaliyyəti ərzində elmin ən aktual vəzifələrinin
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icrasında, o cümlədən yeni ədəbiyyat və onun hansı yollarla
yaradılması,

ədəbiyyat

tarixi

konsepsiyasının

işlənib

hazırlanması kimi problemlərin həllində yaxından iştirak
etmişdir.
Ədəbiyyatşünaslıq və tənqidçilik fəaliyyətinə erkən
yaşlarından başlayan Ə.Nazimi hələ ilk tədqiqatlarından
Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi təşəkkülü, inkişaf yolu və
mərhələlərinin öyrənilməsi ciddi şəkildə düşündürmüşdür. 19
yaşında ikən yazdığı «Ədəbiyyatımız və ədəbiyyat tariximiz»
adlı ilk məqalələrindən birində o, sistemli milli ədəbiyyat
tarixinin yaradılması zərurətini ədəbiyyatşünaslığın həlli vacib
problemlərindən biri kimi qoyurdu. Tənqidçi bu sahədə elmi
nailiyyətlərin yoxluğunu ürək ağrısıyla, acı təəssüf hissilə
yazırdı: «Nə ədəbi təhlilimiz, nə tənqidimiz, nə ədəbiyyat
tariximiz…– heç biri yoxdur. …Bizim ədəbiyyat tariximiz hər
millətinkindən

(Burada

Avropa

xalqlarının

ədəbiyyat

tarixlərini nəzərdə tuturdu – T.R.) daha geri və zəifdir –
desəm, xəta etməmiş olaram. …Azərbaycanlıların islamdan
sonrakı ədəbiyyatının da mənşəyi bəlli deyil kimidir. Bax,
ədəbiyyat tariximiz bu haldadır.»21 Ədəbiyyat tarixinin
yoxluğu ilə bağlı belə kəskin qənaətlə çıxış edən Ə.Nazim
sözsüz ki, həmin dövrdə elmin bu sahədə məlum nailiyyətləri
21

Ə.Nazim. Ədəbiyyatımız və tənqidimiz, «Yeni yol» qəz., 1 yanvar, 1925
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ilə tanış olmamış deyildi. Ədəbiyyat tarixçiliyinin F.Köçərli,
Ə.Abid,

M.K.Ələkbərli,

Türkiyəli

ədəbiyyatşünas

M.F.Köprülüzadənin adı ilə bağlı olan ilkin tədqiqatları
Ə.Nazimə də bəlli idi. Lakin o, məhz müasir tipli elmi sistemə
malik ədəbiyyat tariximizin yaradılmasına diqqəti yönəldir,
Avropa ölkələrinin bu sahədə nailiyyətlərini ibrətamiz hesab
edirdi: «Başqa millətlərin, məsələn, fransızların ədəbiyyat
tarixinə baxacaq olursaq, ədəbiyyatın hansı xalq arasından
çıxdığını və necə təkamül etdiyini daha açıq görmüş olarıq.»22
Lakin tədqiqatçı müasir tipli elmi sistemə malik ədəbiyyat
tarixi yaradılması tezisi ilə çıxış etsə də, bu məsuliyyətli elmi
vəzifənin yerinə yetirilməsi üçün əsas prinsipləri göstərə
bilmirdi. Çünki, məqalənin yazıldığı vaxt müasir elmi
tələblərə cavab verən ədəbiyyat tarixi yaratmağın konkret
yolları və prinsinsipləri hələ tənqid sahəsində ilk uğurlarını
qazanan gənc Ə.Nazimin özünə də məlum deyildi.
Həmin mərhələdə tənqidçinin milli ədəbiyyat tariximizin
yoxluğu səbəblərini araşdırarkən gəldiyi qənaət də mübahisəli
idi. Ə.Nazim 20-ci illərədək milli ədəbiyyatımızın sistemli
elmi tarixinin olmamasını türkdilli xalqların heç birinin həmin
dövrə qədər ədəbiyyat tarixinin yaradılmaması səbəbi ilə izah
edirdi.
22

Tənqidçi

Azərbaycan

ədəbiyyatşünaslığında

bu

Yenə orada.
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məqsədyönlü vəzifənin yerinə yetirilməsi üçün dövrün elminəzəri mənzərəsini qənaətbəxş səviyyədə görmədiyindən türk
ədəbiyyatının qədim yazılı abidələrinə müraciətə üstünlük
vermişdi. Lakin bu mənbələrin – Orxon kitabələri, «Qutadqubilik» və Turfan ədəbiyyatının da Azərbaycan, o cümlədən
türk ədəbiyyatının tarixinin başlanğıcı olması onda şübhə
doğurmuşdur. Ə.Nazim haqlı olaraq bu mənbələri türk
ədəbiyyatının kifayət qədər inkişaf etmiş dövrlərinin məhsulu
kimi təqdim etməklə yazılı ədəbiyyatımızın mənşəyini daha
qədimlərdə axtarmağı məqsədəuyğun hesab edirdi.
Ə.Nazimin sonrakı tədqiqatlarında milli ədəbiyyatın
tarixi daha ciddi araşdırılır, onun nəzəri konsepsiyası yaradılır,
ədəbi-tarixi proses dövrləşdirilirdi.

Belə tədqiqatlarından

birində23 o, X1X əsrin ortalarından XX əsrin ikinci rübünə
qədərki ədəbi prosesin mühüm hadisələrini tədqiq edir, bu
ədəbi-tarixi mərhələni proletar diktaturası dövrü ədəbiyyatının
tələbləri səviyyəsində öyrənirdi. Bu cəhətdən də tədqiqatçı
sözügedən dövrün aparıcı ədəbi meyllərinin təhlilində
metodoloji sapıntılara yol verirdi. Bu yanlışlıqlar daha çox
dövrün «şübhəli metodu» sayılan, 20-30-cu illər tənqidinin
nəzərində «bir burjuaziya hərəkatından başqa bir şey
olmayan» (hətta XX əsrin 60-cı illərinə qədər «ikinci dərəcəli
23

Bax: Ə.Nazim. Bu günkü ədəbiyyatımız haqqında, «Maarif və
mədəniyyət» jurn., 1926, № 9
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ədəbi cərəyan» kimi ögey münasibət göstərilən!) romantizmin
ədəbi mövqeyinin izahı ilə bağlı idi.
Ə. Nazim romantizmi ««Füyuzat» dövrü ədəbiyyatı» adı
altında təhlil edərək qənaətlərini belə ümumiləşdirirdi: «Bu
ədəbiyyat bizdə burjuaziyanın möhkəmlənməsi, mübarizə və
iqtisadi rəqabət meydanına çıxması ilə vətənpərvərlik ruhu
kəsb etmiş və yenə o zaman, şübhəsiz ki, bir burjuaziya
hərəkətindən başqa bir şey olmayan Türkiyə ədəbiyyaticədidəsinin (məsələn, Namiq Kamalın təsiri ilə) millətçilik
xüsusiyyəti kəsb etmişdi. Bu xüsusiyyət 1905-ci il inqilabının
nəticələri ilə də qüvvətlənmək üzrə idi.»24 Ədəbiyyatşünas
professor

Nizaməddin

Şəmsizadə

bu

qeyri-obyektiv

qiymətləndirmə üsulunu görkəmli tənqidçiyə həsr etdiyi «Əli
Nazim» adlı monoqrafiyasında «ümumən obyektiv» hesab
etməklə

Ə.Nazimin

elmi-nəzəri

səhvini

təkrar

edirdi:

««Füyuzat»ın mövqeyinə verilən bu qiymət ümumən obyektiv
idi. Tənqidçinin həmin ədəbi məktəbi (romantizmi – T.R.)
«Azərbaycan

burjuaziyasının

ideoloji

aynası»

kimi

səciyyələndirməsi də məhz bununla bağlı nəticə hesab
olunmalıdır.»25 Bu qənaəti romantizmə 20-ci illərdəki qeyriobyektiv münasibətin, bir qədər sonra – 40-50-ci illərin
24

Ə.Nazim. Göstərilən msəqaləsi, Seçilmiş əsərləri, Yazıçı, Bakı, 1979,
s.54.
25
N.Şəmsizadə. Əli Nazim, Bakı, «Tural» NPM, 2003, s.44.
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«ehtiyatkar» tənqid, təhlil ənənələrinin N.Şəmsizadənin
monoqrafiyasının yazıldığı 70-ci illərdə hələ də yaşaması ilə
izah etmək mümkündür.
Ə.Nazimin romantizmə «ögey» münasibəti «Füyuzat»
dövrü ədəbiyyatının təsnifində M.Hadi və H.Cavidlə bağlı
təhlillərdə daha aydın nəzərə çarpırdı. Məhz həmin məqaləyə
Ə.Nazimin yazdığı tərzdə, «ədəbiyyat tariximizi sinfi yanaşma
ilə tədqiq yolunda bir təcrübə» kimi yanaşdıqda bu ədəbi
qiymətləndimənin obyektiv səbəblərini aşkara çıxarmaq, onun
məhz sinfi maraqlara uyğun gələn vulqar sosioloji təhlil
meyarlarına əsaslandığını izləmək mümkündür. Lakin bütün
bunlara baxmayaraq Ə.Nazimin tədqiqatında «Füyuzat» dövrü
ədəbiyyatının

təhlili

romantizmlə

bağlı

ilkin

nəzəri

mülahizələrdən biri kimi dəyərli idi. Ə.Nazimin yeni dövr
ədəbiyyatında maarifçi realizmin təzahürünü görməsi, onun
təməl rolunu göstərməsi də bu tədqiqatın, ümumilikdə
tənqidçinin nəzəri mülahizələrinin uğurlu cəhətlərindəndir.
Görkəmli tənqidçinin görüşlərindəki ziddiyyət həmin
məqalədə onun qüdrətli ədəbi şəxsiyyətlərə – H.Cavid,
M.Hadi, M.Ə.Sabir və b. münasibətində də qabarıq şəkildə
nəzərə çarpır. Bu, Ə.Nazimin özünün də etiraf etdiyi kimi,
cəmiyyətdəki ictimai-siyasi hadisələrin, təzadlı münasibətlərin
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bədii yaradıcılığa və nəzəri-estetik fikrin axtarışlarına
nüfuzedici təsiriylə bağlı idi.
Ə.Nazimin milli ədəbiyyatın tarixi təşəkkülü, inkişaf
mərhələləri haqqında konsepsiyasının dövrü mətbuatda nəşri
onun Türkiyə səfərində gerçəkləşmişdir. Leninqrad (indiki
Peterburq) Şərqşünaslıq İnstitutunun türkologiya fakültəsinin
üçüncü kurs tələbəsi ikən Türkiyəyə altı aylıq elmi ezamiyyətə
göndərilən Ə.Nazimin milli ədəbiyyatımızın tarixinə dair elmi
mülahizə

və

Azərbaycan

qənaətləri
ədəbiyyatı

burada

dərc

haqqında»

etdirdiyi

(1927)

adlı

«Yeni
geniş

tədqiqatında öz əksini tapıb. Qeyd etmək lazımdır ki,
müəllifini

20-ci

illərdə

məşhurlaşdıran,

onu

dövrün

ədəbiyyatşünaslığında «mərkəzi fiqur»a çevirən bu əsər eyni
zamanda tənqidçini siyasi təqib və ittihamlarla üzləşdirmişdir.
Ə.Nazimin

müasirləri,

dövrün

görkəmli

tənqidçi

və

ədəbiyyatşünasları Əmin Abid, Mehdi Hüseyn, Əvəz Sadıq və
b. bu tədqiqatı amansız tənqid hücumu ilə qarşılamış, onu
sosialist ideologiyasına düşmən mövqe tutan «zərərli tənqid»
kimi pisləmişdildər. Ə.Abidin nisbətən yumşaq tərzdə
deyilmiş tənqidindən fərqli olaraq M.Hüseyn, Ə.Sadıq daha
kəskin mövqedən çıxış etmiş, əsər müəlifini pantürkist,
panislamist, ümumən proletar ədəbiyyatı və marksist tənqidin
əleyhdarı kimi ittiham etmişdilər. Bu ədəbi ittihamlar
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Ə.Nazimin «İdarəyə məktub» adlı məqaləsində «səhvlərini»
etiraf etməsi ilə nəticələnmiş, tənqidçinin sonrakı taleyinə,
repressiya dövründəki faciəsinə də təsirsiz qalmamışdı.
Ə.Nazimin bu «hücum»lardan sonra Azərbaycanda, ümumən
sovet

ədəbiyyatşünaslığında

«millətçi,

türkpərəst,

islampərəst», «səhvlərini etiraf»dan sonra Türkiyədə «milli
xain, ruslaşmış sovet tənqidçisi» kimi gözdən salındığını da
xatırlasaq, həmin əsərə görə müəllifin nə kimi bəlalarla
qarşılaşdığını təsəvvür etmək çətin deyil.
Ədəbi mühitdə birmənalı şəkildə mənfi qarşılanan həmin
məqalə bütün qüsurlarına baxmayaraq Ə.Nazimin elmi-nəzəri
irsinin ən dəyərli nümunələ-rindən idi. Tənqidçi burada
qarşıya qoyduğu elmi-tarixi missiyanı şərəflə yerinə yetirmiş,
milli ədəbiyyatımızın M.F.Axundov yaradıcılığından Sovet
hakimiyyətinin ilk illərinədək («Gənc qızıl qələmlər»ədək)
davam edən zəngin bir dövrünün inkişaf mərhələlərini
izləmişdi. Lakin ədəbiyyatın dövrləşdirilməsi təşəbbüsü bu
tədqiqatda uğursuz nəticələnmiş, əsassız olaraq milli ədəbi
fikrin tarixində XV-XV1 əsrlər başlanğıc dövrü kimi
göstərilmişdi.

Əslində

Türkiyəli

ədəbiyyat

tarixçisi

M.F.Köprülüzadənin qənaəti ilə bağlı olan bu yanlış mülahizə
20-ci illərin məlum tədqiqatlarının bir çoxunda təkrarlanırdı.
F.B.Köçərlinin, A.Musaxanlının və b. əsərlərində də XV əsr
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ədəbiyyat tarixinin ilkin mərhələsi kimi

öyrənilmişdi.

Görkəmli ədəbiyyatşünas prof. N.Şəmsizadə bu qüsurlu cəhəti
doğuran səbəbləri haqlı olaraq belə izah edirdi: «Marksist
tənqidin, o cümlədən Ə.Nazimin də təkrar etdiyi bu yanlışlıq
birinci növbədə ədəbiyyat tariximizin öyrənilməməsindən
törəyirdi.»26
Ə.Nazim

ədəbiyyat

tarixini

beş

mərhələdə

dövrləşdirərkən bu mərhələlərin səciyyələndirilməsində də
yanlışlıqlara yol verirdi. Xətai, Vaqif, Vidadi və b. sənət
estetikasının izahında bu cəhət daha çox diqqəti cəlb edir. Bu
görkəmli ədəbi şəxsiyyətlər Ə.Nazimin təhlilində mənsub
olduqları təbəqələrin arzu və ideallarının ifadəçisi, «müasir
dövrün böyük ideyaları ilə qətiyyən əlaqəsi olmayan»
sənətkarlar kimi təqdim olunur, ədəbi mövqeləri düzgün
qiymətləndirilmirdi. Lakin nəzəri təhlillərdə yol verilən bu
kimi çatışmazlıqlara baxmayaraq Azərbaycan ədəbiyyatının
genezisinin

öyrənilməsi,

ədəbi-tarixi

mərhələlərin

dövrləşdirilməsi, çoxəsrlik ədəbiyyatın elmi mənzərəsinin
yaradılması cəhətdən bu tədqiqat olduqca qiymətli idi.
Klassiklərin yaradıcılığına həsr etdiyi tədqiqatlar da
Ə.Nazimin ədəbiyyat tarixi konsepsiyasının mühüm bir
hissəsini təşkil edir. 30-cu illərin başlanğıcından Ə.Nazim
26

N.Şəmsizadə. Ə.Nazim, Bakı, «Tural» NPM, 2003, s.63.
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klassik ədəbiyyatla bağlı daha ciddi araşdırmalara başlamış,
milli ədəbi tənqidin inkişaf spesifikası haqqında yeni
konsepsiyasını irəli sürüb əsaslandırmışdı. Klassik ədəbi irsə
kəskin

münasibətin

formalaşdığı

bu

illərdə

tənqidçi

«klassikləri lenincəsinə öyrənmək» tezisini irəli sürməklə
əslində köhnə ədəbiyyata «daloy» deyənlərə qarşı mübarizə
aparmağın zəruriliyini nəzərə çatdırırdı. Lakin tənqidçinin
klassik irsə elmi-nəzəri münasibəti dövrün marksist tənqidi
dünyagörüşünün təsirilə müəyyən olunduğundan məhdud və
birtərəfli idi. Məhz buna görə də M.Füzulini «XV1 əsrin ən
inqilabçı şairi» hesab edən müasiri və həmkarı M.Quliyev
kimi Ə.Nazim də Füzüli böyüklüyünü göstərmək istərkən onu
«dahi realist sənətkar» kimi təqdim etməklə böyük səhvə yol
verirdi. Ə.Nazimin klassikaya tendensiyalı münasibətinin
kökündə

proletar

ədəbiyyatının

maraqlarının

müdafiəsi

dururdu. Bu cəhətdən də onun klassik irslə bağlı tədqiqatları
mürəkkəb və ziddiyyətli fikirlərlə zəngin idi.
Şərq mədəniyyətini, eləcə də Avropa ədəbiyyatını
yüksək səviyyədə bilən, marksist nəzəriyyəni dərindən
mənimsəyən və bütün yaradıcılığı boyu əqidəsində ona sadiq
qalan Ə.Nazimin ədəbiyyat taprixi konsepsiyası tənqidçinin
«marksist-leninçi idrak» süzgəcindən keçmişdi. Məhz ədəbitarixi hadisələrə marksist yöndən müdaxilə bu bitkin və
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konkret nəzəri əsasa malik elmi konsepsiyaya müəyyən
məhdudluqlar

gətirmiş,

milli

ədəbiyyatımızın

inkişaf

spesifikası hərtərəfli və aydın təhlil olunmamışdı. Lakin
Ə.Nazimin

ədəbiyyat

tarixi

konsepsiyası

bütün

məhdudluqları, çatışmazlıqları ilə birlikdə 1920-30-cu illərdə
milli ədəbiyyatşünaslığın mühüm tədqiqat vəzifələrindən
birinin yerinə yetirilməsi baxımından son dərəcə qiymətlidir.
Pedaqoji universitet xəbərləri,
Bakı, ADPU, 2009, № 6
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CƏFƏR XƏNDAN YARADICILIĞINDA
ƏDƏBĠYYAT TARĠXĠ MƏSƏLƏLƏRĠ
1940-1950-ci illər Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında və
tənqidində görkəmli alim Cəfər Xəndanın yaradıcılığı xüsusi
fəallığı ilə seçilir. Həmişə tənqid və ədəbiyyatşünaslığın ən
aktual nəzəri problemlərinin həlli ilə məşğul olan, ədəbi
həyatda, elmi ictimaiyyətdə çox mühüm, mötəbər mövqe
qazanan C.Xəndanın çoxcəhətli yaradıcılığı ədəbiyyat tarixi,
ədəbi tənqid, publisistika, bədii tərcümə sahələrini özündə
birləşdirir. Görkəmli ədəbiyyatşünas alimin beş şeir kitabının
nəşr olunduğunu («Ağ gecələr», «Mübarizə yollarında»,
«Cəbhə şeirləri», «Qafqaz», «İlk ayrılıq»), ADPU-nun və
BDU-nun rektoru vəzifələrini şərəflə icra etdiyini, həmin
universitetlərdə uzun illər mühazirələr oxuduğunu, Təbrizdəki
«Vətən yolu» qəzetində mühərrirliyini, respublika Televiziya
Mədəniyyət Universitetində rəhbər vəzifələrdə çalışdığını, Ali
sovetin deputatı seçildiyini də nəzərə aldıqda bu fəaliyyət
sahələrinə şair, pedaqoq, elm və təhsil təşkilatçısı, mədəniyyət
işçisi, jurnalist, siyasi xadim əməyi də əlavə olunur.
C.Xəndan ciddi elmi fəaliyyətə ötən əsrin qırxıncı
illərinin əvvəllərində başlamışdır. Onun elmi tədqiqatları üç
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mühüm istiqaməti əhatə edir: ədəbiyyat tarixçiliyi, dərs vəsaiti
və dərsliklərin hazırlanması, tərtibi, ədəbi-tənqidi fəaliyyət.
Tədqiqatçının elmi yaradıcılığında Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixi məsələləri ilk önəmli istiqamət kimi diqqətəlayiqdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, qırxıncı illərdə, eləcə də sonrakı
onillikdə ədəbiyyat tarixinin müxtəlif və heç toxunulmamış
sahələrinin öyrənilməsi milli ədəbiyyatşünaslığın qarşısında
duran ən mühüm vəzifələrdən biri idi. C.Xəndan və onun
mənsub olduğu ədəbiyyatşünaslar nəslinin ədəbiyyat tarixinə
dair qiymətli tədqiqatları məhz bu ehtiyacdan yaranmışdı.
C.Xəndan ədəbiyyatımızın dünəni ilə bu günü arasındakı
üzvi əlaqəni ilk dəfə elmi şəkildə isbat edən, çağdaş sənətin
klassik irsin ənənələri üzərində yüksəlişini möhkəm dəlillərlə
əsaslandıran tədqiqatçılarımızdandır. O, həm də «Azərbaycan
klassik ədəbiyyat tarixçiliyindən müasir ədəbiyyatşünaslığa…
birinci

körpünü

ədəbiyyatımızın

salanlardan»
sovet

dövrünün

biri27
ilk

olmuş,
elmi

milli

tarixinin

yaradılmasında, XX əsrlə bağlı ədəbiyyat-şünaslığın əlahiddə,
xüsusi bir elmi istiqamət kimi müəyyənləşməsində, tədris
sahəsi kimi formalaşmasında və inkişafında misilsiz xidmətlər
göstərmişdir. Ali məktəblər üçün ilk «Müasir Azərbaycan
ədəbiyyatı», «XX əsr ədəbiyyatı» (1939), «Azərbaycan sovet
27

Y.Qarayev. Görkəmli pedaqoq və alim (ön söz). C.Xəndan.
Ədəbiyyatımızın dünəni və bu günü. Bakı, «Yazıçı», 1980, s.5.
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ədəbiyyatı» (1940), «XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı oçerki»
(1941), çoxsaylı ədəbiyyat nəzəriyyələri, müntəxabatlar, orta
məktəblərin yuxarı sinifləri üçün ədəbiyyat dərslikləri
C.Xəndanın

ədəbiyyat

tarixçiliyi

sahəsində

yorulmaz

xidmətlərinin nəticəsi kimi ərsəyə gəlmişdi.
Hələ ilk qələm təcrübələrindən XX əsrin bir sıra
tanınmış sənətkarlarının – M.Ə.Sabir, H.Cavid, M.Hadi və
A.Səhhətin yaradıcılıqlarını elmi araşdırmalarının əsas obyekti
seçən C.Xəndanın bu dövrün ədəbi nailiyyətlərinə tədqiqatçı
marağı heç vaxt səngiməmiş, sonralar onun XX əsr
ədəbiyyatının mütəxəssisi kimi möhtəşəm elmi uğurlarını
şərtləndirmişdir. Tədqiqatçının ilk geniş tədqiqatı, 1939-cu
ildə tamamlayıb müdafiə etdiyi «Proletar inqilabçı şairi Sabir
haqqında» namizədlik dissertasiyası da məhz XX əsrin böyük
satirik

sənətkarına

həsr

olunmuşdur.

İlk

fundamental

tədqiqatından – «Sabir» (1940) monoqrafiyasından qüdrətli
şairin

yaradıcılığının

sehrinə

düşən

tədqiqatçı

elmi

fəaliyyətinin son nailiyyəti olan «Sabir yaradıcılığının
sənətkarlıq xüsusiyyətləri» (1961) əsərinədək Sabir şeirinin
cazibəsindən çıxa bilməmişdir. Qırxıncı illərin möhtəşəm
ədəbiyyatşünaslıq nailiyyətlərindən biri sayılan «Sabir»
monoqrafiyasında böyük şairin həyat və yaradıcılığına dair bir
çox fakt və sənədlər ilk dəfə üzə çıxarılmış, əsərlərinin ideyaTəranə Turan Rəhimli
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bədii xüsusiyyətləri ilk dəfə geniş şərh edilmişdi. Əlbəttə,
həmin illərin məhsulu olan bütün elmi əsərlər kimi bu
monoqrafiyada da dövrün tələblərindən irəli gələn səciyyəvi
xüsusiyyətlər – publisistik ruh, birtərəfli sosioloji təhlil, çoxlu
sayda fakt təqdim etmək meyli güclü idi. Lakin bu kimi
cəhətlərinə baxmayaraq C.Xəndanın monoqrafiyası Sabir
yaradıcılığının ilk elmi təhlilini verən, böyük satirik şair
haqqında yeni-yeni ədəbiyyatşünaslıq qənaətlərinə, eləcə də
tədqiqatçının

özünün

bu

sahədə

gələcək

fundamental

araşdırmalarına yol açan tədqiqat əsəri kimi qiymətlidir.
C.Xəndanın elmi yaradıcılığının yüksəliş illərində
yazılan, Sabir haqqında çoxillik araşdırmalarının yekunu kimi
ərsəyə gələn «Sabir yaradıcılığının sənətkarlıq xüsusiyyətləri»
adlı monoqrafiyası Sabirşünaslığın ən dəyərli əsərlərindən
hesab olunur. Görkəmli ədəbiyyatşünas, akademik Kamal
Talıbzadə müasir Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının inkişaf
yolunu araşdırarkən onun başlıca nailiyyətlərinin əsasında
C.Xəndan, M.Arif, F.Qasımzadə, Mir Cəlal, M.Rəfili və başqa
qüdrətli ədəbiyyatşünaslar tərəfindən yaradılan müsbət elmi
ənənələrin

durduğunu

göstərirdi.

O,

«əgər

bu

gün

«Azərbaycan realizminin mərhələləri» kimi ciddi müasir elminəzəri tədqiqat yaranırsa, bu, əlbəttə, Mirzə Cəlil, Sabir
haqqında ciddi monoqrafik əsərlərin meydanda olması
Təranə Turan Rəhimli
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hesabınadır»28 dedikdə də C.Xəndanın Sabir haqqında
monoqrafiyasının

elmin

inkişafında

zəmin

rolunu

vurğulayırdı.
«Sabir

yaradıcılığının

sənətkarlıq

xüsusiyyətləri»

monoqrafiyası Sabir satirasının mahiyyətini izah etmək, şairin
sənətkarlığının başlıca cəhətlərini açıb göstərmək, bütün
Yaxın Şərq xalqları üçün əhəmiyyətini qiymət-ləndirmək
baxımından son dərəcə dəyərlidir. C.Xəndan burada Sabir
haqqında uzun illər apardığı araşdırmaların nəticəsi kimi
meydana çıxan yekun qənaətlərini əks etdirir, şairin poetikası,
yaradıcılığında tendensiya və ifşa üsulları, romantikası,
folklordan istifadə yolları və s. məsələlərə aydın elmi
münasibət bildirirdi. Monoqrafiyada Sabir yaradıcılığının
hərtərəfli elmi təhlili bütövlükdə XX əsr Azərbaycan
ədəbiyyatı, xüsusilə onun satira qolunun inkişaf xüsusiyyətləri
haqqında dolğun elmi təsəvvür yaradırdı.
Sabir yaradıcılığına dönə-dönə müraciət edən C.Xəndan
doktorluq dissertasiyasında və məqalələrində Sabir və
ədəbiyyatımızın cənub qolu mözusunu da xüsusi araşdırma
mərkəzinə çəkmişdir. Sabirin İran məşrutəsində əvəzsiz
rolunu, Türkiyə irticasına sənətkar münasibətini, eləcə də fars
ədəbiyyatına nüfuzedici təsirini diqqətlə araşdıran tədqiqatçı
28

K.Talıbzadə. Seçilmişh əsərləri. İki cilddə, c.2. Bakı, Azərnəşr, 1994,
s.197.
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dərin nəzəri təhlillər əsasında belə bir məntiqi qənaətə gəlir:
«Sabir yalnız Azərbaycan xalqının deyil, bütün Şərq
xalqlarının qəlbində heykəlini ucaltmışdır… Şərq qəflət
yuxusundan tamamilə oyandıqda, öz azadlığını tamamilə əldə
edib

xoşbəxt

həyatını

qurduqda,

Sabiri

daha

çox

sevəcəkdir.»29
C.Xəndan Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı
problemlərə ardıcıl və sistemli elmi münasibət aspekti ilə
seçilən tədqiqatlarında M.Ə.Möcüz, Z.Marağayi, M.Ə.Ləli,
B.Abbaszadə (Hammal), H.M.Şükuhi kimi sənətkarların milli
ədəbiyyatın

və

ictimai

fikrin

inkişafında

mühüm

xidmətlərindən bəhs etmişdir. O, Səttar xan, Şeyx Məhəmməd
Xiyabani, Seyid Cəfər Pişəvəri dövrünün ədəbi-mədəni
nailiyyətlərini bir araya gətirən monoqrafiyasında, onlarla
məqalələrində Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatında milli azadlıq
hərəkatı ideyalarının bədii əksi haqqında aydın elmi təsəvvür
yaratmışdır.

Həmin

tədqiqatlarda

Cənubi

Azərbaycan

ədəbiyyatına dair ilk dəfə üzə çıxarılan mühüm ədəbi fakt və
sənədlərlə, bədii materiallarla yaxından tanışlıq mötəbər bir
ədəbiyyatşünaslıq qənaətini yada salır: «İctimai-elmi fikrimiz
Cəfər Xəndana Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının bütöv bir
dövrü ilə bağlı zəngin ədəbi-tarixi faktların meydana
29

C.Xəndan. Sabir və Şərq. Ədəbiyyatımızın dünəni və bu günü. Bakı,
Yazıçı, 1980, s.120.
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çıxarılması və onların ilk sistemli elmi şərhinin verilməsi kimi
mühüm elmi xidmətə görə borcludur.»30
C.Xəndanın yaradıcılığı milli ədəbiyyatımızın XII
əsrdən XX əsrin ortalarına qədərki böyük ədəbi nailiyyətlərini
əhatə edir. Tədqiqatçı N.Gəncəvi, M.Füzuli, M.F.Axundov,
Heyran xanım, Ə.Haqverdiyev, C.Məmmədquluzadə, Sabir,
A.Səhhət,

S.S.Axundov,

M.Hadi,

A.Şaiq,

C.Cabbarlı,

S.Vurğun, R.Rza… yaradıcılıqlarını ədəbi-tarixi inkişaf
kontekstində dəyərləndirir, əsrdən-əsrə mahiyyətcə yeniləşən,
zənginləşən ədəbiyyatımızın möhtəşəm ədəbi uğurlarının əldə
edilməsində varislik prinsipini də nəzərdən qaçırmırdı. Bu
cəhət onun bütün tədqiqatlarında özünü biruzə verirdi. «XIXXX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında Nizami mövzuları»
məqaləsində Nizaminin özündən sonrakı əsrlərdə yaşayıbyaradan bütün söz ustalarının yaradıcılığına nüfuzedici təsirini
araşdırıb üzə çıxarır, ədəbiyyatımızın Nizami ənənələri
üzərində yüksəldiyini, Nizami mövzularına marağın getdikcə
artdığını göstərirdi. C.Xəndan məhz bu böyüklüyünə görə
«geniş qəlbi dar saray çərçivəsinə sığışmayan», sözünün
qüdrətilə yüzillikləri zinətləndirən Nizamini bu gün də

30

Y.Qarayev. Görkəmli pedaqoq və alim (ön söz). C.Xəndan.
Ədəbiyyatımızın dünəni və bu günü. Bakı, «Yazıçı», 1980, s.9.
Təranə Turan Rəhimli

Ədəbiyyatdan Əbədiyyətə

193

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

«Azərbaycan xalqının şöhrətini bütün dünyada tanıtdıran
filosof şair»31 kimi dəyərləndirir.
«Füzuli və XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı» adlı
məqalədə isə şairin XX əsrin əvvəllərində milli ədəbi prosesə
təsiri

tədqiq

olunur,

müxtəlif

vaxtlarda

tənqid

və

ədəbiyyatşünaslığın Füzuliyə münasibəti müşahidə edilir,
nəinki

milli ədəbiyyatın, eləcə də mətbuatın, musiqi

sənətinin, ədəbiyyatşünaslığın inkişafında yeni addımlar
atılmasında bu ölməz sənətin rolu vurğulanır.
XX əsrin 50-ci illərinin ədəbiyyatşünaslığı üçün
səciyyəvi olan başlıca xüsusyyətlərdən biri – ədəbiyyat tarixi
məsələlərinin şərhində nəzəri biliyə ciddi ehtiyacın yaranması
ədəbi şəxsiyyətlərlə yanaşı, milli ədəbiyyatda romantizm,
realizm yaradıcılıq metodları, onların ideya-estetik mahiyyəti,
satira və müsbət ideal, ədəbiyyat tarixi və müasirlik və s.
məsələlərin öyrənilməsi zərurətini doğurmuşdu. C.Xəndan bu
vacib ədəbiyyatşünaslıq vəzifələrinin həyata keçirilməsində
yaxından iştirak edir, müasir ədəbiyyat problemlərinə xüsusi
həssaslıqla yanaşır, sovet dövründə realizmin spesifikası,
tarixilik və müasirlik, tipiklik və ideyalılıq, xəlqilik kimi
prinsiplərin elmi izahına maraq göstərirdi. O, C.Cabbarlı,
S.Vurğun, M.S.Ordubadi, S.Musəvi, S.Rüstəm, M.Müşfiq,
31

C.Xəndan. Seçilmiş əsərləri. Bakı, Azərnəşr, 1972, s.29.
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S.Rəhman, Ə.Əbülhəsən, Mir Cəlal yaradıcılıqlarının təhlili
əsasında epik nəsrin, müasir poetik prosesin inkişafı, müasir
milli tarixi dramın təşəkkülü tarixi, teatrda realist və romantik
üslubun təkamülü, satirik tip və bədii gülüş haqqında dəyərli
mülahizələr irəli sürürdü.
C.Xəndan elmi əsərlərində Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixinin böyük bir dönəmini, klassiklərdən müasirlərə qədərki
inkişaf yolunu işıqlandırmış, onun müxtəlif mərhələlərinin
başlıca yaradıcılıq məsələlərinin ilk elmi şərhini vermişdir.
Görkəmli alimin tədqiqatları bu sahədə yeni-yeni araşdırmalar
üçün ilkin elmi məxəz, əvəzsiz mənbə kimi bu gün də
qiymətlidir.
«Klassik Azərbaycan filologiyası və
müasir problemlər» mövzusunda Cəfər
Xəndanın 100 illik yubileyinə həsr
olunmuş elmi konfransın materialları,
Bakı, ADPU, 2010
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ƏDƏBĠYYATDAN ƏBƏDĠYYƏTƏ
Yazıçı özünü ifadə edir, tənqidçi
isə həm özünü, həm də yazıçının
ifadə etdiklərini…
O, 1973-cü ilin hüznlü payız günlərindən birində
dünyasını dəyişəndə mən ana dilimizin zəngin leksikonundan
beş-on cümlə qura biləcək qədər az söz tanıyan yaşda
olmuşam. Onun nə geniş salonlarda könülləri ehtizaza gətirən
nitqini eşitmişəm, nə auditoriyada tələbə-gəncləri duyğular
qanadında

mənəvi

ucalığa

səsləyən

mühazirələrini

dinləmişəm, nə də onu tanıyanların göz yaddaşında həkk
olunub qalan, «ürəyə işıq salan» bənzərsiz təbəssümünü
görmüşəm. Əhəd Hüseynov adı ilə tanışlığımın tarixçəsi
institutun birinci kursunda oxuduğum vaxt Akif Səmədin
«Gənc müəllim» qəzetində dərc olunmuş «…və başqalarından
əvvəl» sərlövhəli məqaləsi ilə bağlıdır. Həmin orijinal üslublu
məqalədən sonra adı həmişə, hər yerdə «…və başqalarından
əvvəl olan» Əhəd Hüseynovun tənqidçi-müəllim şəxsiyyəti ilə
maraqlanmışam. Onun haqqında müxtəlif dünyagörüşə,
əqidəyə, xarakterə, fərqli təfəkkür tərzinə malik şəxslərdən
Təranə Turan Rəhimli
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eşitdiklərim fikrimdə kök salmış «insan hamı üçün sevimli ola
bilməz» qənaətini alt-üst edib. Əhəd Hüseynovu hamı sevirdi:
gözəl alim, cəsarətli tənqidçi, mükəmməl pedaqoq, yüksək
intellekt sahibi, səmimi dost, yanımcıl övlad, fədakar ailə
başçısı, sevimli ata, geniş ürəkli insan… nəhayət, kamil
şəxsiyyət kimi. Bu çoxşaxəli sevginin çalarları müxtəlif olsa
da ünvanı bir idi: ƏHƏD HÜSEYNOV!
Əhəd Hüseynov ədəbi tənqidə 40-cı illərin sonlarında
gəlmişdi. 1948-1949-cu illərdə dərc olunan ilk məqalələri
kəsərli bir qələm sahibinin, prinsipial tənqidçinin elmi-nəzəri
mövqeyinin göstəricisi idi. Zeynal Xəlilin «Fədai» poeması
haqqında aydın nəzəri qənaət formalaşdıran, Əhməd Cəmil
lirikasına düzgün elmi dəyər verən, N.Xəzri, B.Vahabzadə,
H.Arif, İ.Səfərli kimi sənət yoluna yenicə qədəm qoyan
şairlərin

yaradıcılıqlarını

müasir

milli

poetik

tələblər

səviyyəsində qiymətləndirən həmin məqalələrində gənc
tənqidçinin ədəbi prosesə fəal müdaxiləsi, çağdaş şeirin
inkişaf problemlərinə son dərəcə həssas və qayğıkeş
münasibəti müşahidə olunurdu.
Əhəd Hüseynov milli ədəbiyyatın təəssübünü çəkən,
onun

ideya-estetik

keyfiyyətinin

yüksəldilməsi,

yeni

yaradıcılıq məziyyətləri ilə zənginləşməsi naminə qələm
işlədən cəfakeş tənqidçilər nəslinə mənsubdur. Bu istedadlı
Təranə Turan Rəhimli
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nəslin K.Talıbzadə, Ə.Mirəhmədov, Ə.Ağayev, H.Orucəli,
A.Zamanov, P.Xəlilov, M.Əlioğlu və başqa nümayəndələri
kimi Ə.Hüseynovun da daha uğurlu məqalələrinin yazılması,
müəllifini professional tənqidçi kimi geniş ədəbi ictimaiyyətə
tanıtması 50-ci illərə təsadüf edir. Bu həmin illər idi ki,
obyektiv, cəsarətli tənqidçi sözü birmənalı qarşılanmır, kəsərli
qələm sahibi gizli-aşkar təhdidlərlə üzləşir, hətta fürsət
düşdükcə dövrü mətbuatda belə tənqidçiyə hücum etməkdən
çəkinmirdilər. Təkcə «Kirpi» jurnalının sözügedən illərdə
tənqidçilərə sataşmağı bir ənənəyə çevirdiyini, M.Rəfili,
Ə.Ağayev,

H.Araslı,

ədəbiyyatşünasların

M.Əlioğlu

jurnalın

yersiz

və

b.

tənqidçi

hücumlarına

və

məruz

qaldığını xatırlamaq kifayətdir. Lakin bu kimi təzyiqlər nəinki
həmin qüdrətli tənqidçiləri «sındırmır», əksinə onları daha
prinsipial, daha qətiyyətli mövqe tutmağa sövq edirdi.
Ə.Hüseynov da 50-ci illər tənqidinin ön sıralarında gedən belə
tənqidçilərdən idi.
50-ci illər həm də Ə.Hüseynovun yaradıcılığının ən
məhsuldar onilliyi kimi əlamətdardır. Tənqidçi analitik
tənqidin şərhçi, təsvirçi tənqidi əvəz etmək uğrunda mübarizə
apardığı bu illərdə 60-a qədər məqaləsində tarixin ədəbinəzəri fikir qarşısında qoyduğu tələblərə əzmlə yanaşır,
tənqidi mülahizələrini ictimai rəy səviyyəsinə qaldıra bilirdi.
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«Tənqidi məqalənin tənqidsiz yazıldığı», tənqidin daha
çox tərifə meyl göstərdiyi, nəzəri səviyyəsinin qənaətbəxş
olmadığı, əksər hallarda təsvirçi xarakter daşıdığı, eləcə də
«ehtiyatkar tənqid» ənənələrinin hələ davam etdiyi vaxtlarda
belə

Ə.Hüseynov

tənqidi

öz

obyektivliyi,

sərrast

mühakimələri, yüksək nəzəri səviyyəsi, ədəbi həqiqətlərə ayıq
münasibəti, nöqsanları vaxtında görüb üzə çıxarması, onlardan
uzaqlaşmaq yollarını dəqiq parametrlərlə göstərməsi ilə
seçilirdi. K.Talıbzadə 50-ci illərin tənqid prosesinə nəzəri
qiymət verən məqalələrində özünün də təmsil etdiyi yeni
tənqidçi və ədəbiyyatşünaslar nəslinə münasibət bildirərkən
Ə.Hüseynov tənqidinin bu müqtədir cəhətlərini dönə-dönə
təqdir edirdi. K.Talıbzadə onun «Lirikamızın həyatiliyi»,
«Hekayələrimizdə sənətkarlıq məsələləri», «Mənim ailəm»
romanı»,

«Poemalarımızın

ideya-bədii

xüsusiyyətləri»

məqalələrini təhlilə cəlb edir, sənətkarlıq məsələlərinin
izahında, lirikanın inkişaf yollarını aydınlaşdırmaqda, nəsrin
müvəffəqiyyətlərini və ideya-sənətkarlıq nöqsanlarını dürüst
müşahidə edib üzə çıxarmaqda Ə.Hüseynovun tənqidçi
məharətini nəzərə çatdırırdı (Talıbzadə K. Tənqidimiz
haqqında qeydlər. Bax: Tənqidçi və ədəbiyyatşünaslarımızın
yeni nəsli. Bakı, Gənclik, 1967, səh.20-52.).
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Ə.Hüseynov tənqidi sərt, kəskin, cəsarətli, eyni zamanda
qərəzsiz, «vicdanlı» tənqid idi. Tənqidçiyə görə ədəbiyyat
xalqın ən qiymətli mənəvi sərvəti idi və bu sərvətin dəyərini
daha da yüksəltmək, onu zərərli təsirlərdən qorumaq kimi
məsuliyyətli vəzifənin icrasında səhvə yol vermək olmazdı.
Ə.Hüseynov həqiqi ədəbiyyatın inkişafına xidmət edən klassik
tənqidçilərimizdəndir, o, nəinki söz sənətində hərhansı
saxtakarlığa göz yummağı, yaradıcılıq prosesində kiçik bir
nöqsanı belə nəzərdən qaçırmağı tənqidçi üçün böyük qəbahət
hesab edirdi. O, ədəbiyyatın müxtəlif yaradıcılıq məsələlərinə
dair məqalələrində bu cəhətə diqqət yetirir, həmkarlarına söz
sənətinə tələbkarlığı artırmağı tövsiyə edirdi. Tənqidçinin
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzetinə ünvanladığı, açıq məktub
janrının gözəl nümunəsi olan «Ehramvari kirpiklər nədir?»
məqaləsi də ədəbiyyata bu təəssübkeş münasibətlə yazılmışdı.
Dövrü mətbuatı bədii material dərc edərkən daha diqqətli,
məsuliyyətli olmağa çağıran Ə.Hüseynov yüksək tənqidçi
etikası ilə yazırdı: «Arzumuz budur ki, siz Füzuli və Vaqifin,
Sabir və Səməd Vurğunun ölməz sənət abidələrini yaratdıqları
bu dilə ehtiram hissini bir sıra gənclərimizə xatırladasınız.
Məncə, belə şeirləri (bədii dili qüsurlu – T.R.) sadəcə olaraq
nəşr etməmək xalturanın qarşısını almaq üçün əlverişli
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yoldur» (Ə.Hüseynov. Tənqid və ədəbi proses. Bakı, Nurlan,
2009, səh.69.)
Ə.Hüseynov məqalələrinin böyük əksəriyyətini poeziya
məsələlərinə həsr etmişdir. Tənqidçi dövrün ən nüfuzlu
şairlərindən (S.Vurğun, S.Rüstəm, M.Rahim, R.Rza və b.)
gənc istedad sahiblərinədək (B.Vahabzadə, N.Xəzri, H.Arif,
İ.Səfərli, Q.Qasımzadə, C.Novruz, Qabil, B.Qasımzadə,
V.Şıxlı, İ.Kəbirli və b.) müxtəlif ədəbi nəsillərin poetik
uğurlarına aydın elmi münasibət bildirmişdir. Bu məqalələrdə
S.Vurğun poeziyamızın iftixarı, yüksək bəşəri ideallar şairi,
S.Rüstəm sənətə xüsusi tələbkarlıqla yanaşan lirika ustası,
B.Vahabzadə orijinal poetik təfəkkür sahibi, İ.Səfərli milli
vətənpərvər şair, B.Qasımzadə ali hisslər, mənəvi duyğular
tərənnümçüsü kimi səciyyələndirilir. Ə.Hüseynov təhlillərində
şeirdən yüksək sənətkarlıq, sərrast bədii məntiq, aydın ideya,
obrazlı, dəqiq ifadə seçimi tələb edir, çağdaş poeziyanın
böyük nailiyyətləri ilə yanaşı uğursuzluqlarını da vaxtında
görüb qiymətləndirə bilirdi. Və bu sənət məsələlərinin
izahında bütün yaradıcı fəaliyyəti boyu sadiq qaldığı güzəştsiz
tənqid prinsipinə riayət edirdi. M.Rahim lirikasına həsr olunan
«Şairin məhəbbəti» məqaləsində də çağdaş poeziyamızın
nailiyyətləri belə bir mövqedən dəyərləndirilirdi. Şairi müasir
həyatın alovlu tərənnümçüsü kimi təqdir edən tənqidçi onun
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poeziyasının konkretliyi, aydınlığı, hadisələrə düzgün, sayıq
münasibət özünəməxsusluğu ilə seçildiyi qənaətinə gəlir, eyni
zamanda diqqəti cəlb edən qüsurlu cəhətləri də nəzərə
çatdırırdı. Tənqidçi M.Rahimin Cənub mövzulu şeirlərinin
eyni sonluqla, eyni müraciətlə tamamlanmasının ahəngə,
ifadəyə, üsluba yeknəsəqlik gətirdiyini müşahidə edir, «Ürək»
şeirində təfərrüatçılığın, təfsilata varmağın, mətləbi lüzumsuz
şəkildə uzatmağın qüsurlu hal kimi diqqəti çəkdiyini
vurğulayır,

«Bilmək

istəyirəm» şeirində

qeyri-təbiiliyi,

həyəcansız ifadə tərzini, həyat materialına aydın münasibət
olmadığını göstərirdi. O, bütün bu çatışmazlıqları «M.Rahim
kimi təcrübəli, sözün qədrini bilən şair üçün nöqsan» hesab
edirdi. (Ə.Hüseynov. Tənqid və ədəbi proses. Bakı, Nurlan,
2009, səh.101.) Məqalələrində müasiri olduğu ən görkəmli
sənətkarların yaradıcılıqlarını son dərəcə obyektiv elmi
mövqedən dəyərləndirməsi, bədii sözə xələl gətirən cəhətləri
cəsarətlə tənqid etməsi onu isbat edir ki, Ə.Hüseynov üçün
uğurlu və ya uğursuz əsər var, bir də bu əsər haqqında
obyektiv rəy formalaşdıracaq tənqidçi sözü. Bu meyar onu
tənqidi fikir söylərkən əsər müəllifinin ədəbiyyatda nüfuzunu,
cəmiyyətdə mövqeyini nəzərə almaq kimi (daha çox bugünkü
tənqidə xas olan!) qüsurlu hallardan uzaq tuturdu.
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Ə.Hüseynov tənqidində Avropa və rus bədii-estetik
dəyərlərinin uğurlu sintezini görürük. Bu cəhəti tənqidçinin
təkcə rus ədəbiyyatına və onun ən görkəmli nümayəndələrinin
– Kantemir, Lomonosov, Radişşev, Qriboyedov, Puşkin,
Qonçarov,

Nekrasov,

Ostrovski,

Dostoyevski,

Çexov,

Saltıkov-Şedrin, Qorki və b. yaradıcılıqlarına, eləcə də milli
ədəbiyyatımızın Ukrayna, gürcü, polyak ədəbiyyatları ilə
əlaqələrinə dair məqalələrinə şamil etmək doğru olmazdı.
Azərbaycan ədəbiyyatının nailiyyətlərini təhlil edən onlarla
araşdırmalarında Ə.Hüseynovun Avropa və rus bədii-estetik
təcrübəsindən yaradıcı şəkildə bəhrələndiyini, özünün orijinal
tənqidçi

üslubunu

formalaşdırdığını

müşahidə

etmək

mümkündür.
Ə.Hüseynovun tənqidçilik fəaliyyətindən söz düşəndə
onun adı ilə yanaşı «yazıçı-tənqidçi» ifadəsi də işlədilir. Və bu
ifadə sanki Ə.Hüseynovun əzəmətli tənqidçi simasını, tənqidçi
portretini tamamlayan sonuncu rəng çalarıdır. Həqiqətən də
elmiliklə bədiiliyin sintezi Ə.Hüseynovun təkrarsız, orijinal
elmi üslubunu şərtləndirir, ədəbiyyat tarixçisi, tənqidçi dəstxəttinin özünəməxsusluğunu təmin edir. Onun M.Cəlalın bədii
nəsrini, İ.Şıxlının «Dəli Kür» romanını düzgün elmi
mövqedən dəyərləndirən məqalələrində, C.Məmmədquluzadə
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publisistikasına həsr edilmiş fundamental tədqiqat əsərində bu
üslub özünəməxsusluğu daha aydın surətdə özünü göstərir.
Ə.Hüseynov

tənqidi

ilə

dərindən

tanışlıq

bir

ədəbiyyatşünaslıq qənaətini yada salır: «Tənqid elə bir mənəvi
sərvətdir ki, bütünlükdə mənəvi sərvətlər üçün məsüliyyət
daşıyır». Bu məsuliyyət hissini Ə.Hüseynovun irili-xırdalı
bütün

yazdıqlarında

görüb-duymaq

mümkündür.

Onun

əsərlərində ədəbi irsimizin gələcək taleyinə, ədəbi nəsillər
arasındakı varislik əlaqəsinin ən zərif məqamlarına son dərəcə
həssas, təəssübkeş bir tənqidçi münasibəti var. Bu tənqid
təkcə ədəbiyyatımızın keyfiyyətinin yüksəlməsinə xidmət
etməklə qalmır, o həm də estetik amil kimi milli-mənəvi
həyatımıza dərindən nüfuz etmək, təfəkkürümüzə, görüş və
əxlaqımıza təsir göstərmək qüdrətindədir.

***
…Ədəbiyyatı ilk dəfə nənəmin nağıllarından sevmişəm.
İçimdə anbaan, günbəgün, ilbəil böyüyən bu sevgi mənə
ədəbiyyatla

əbədiyyət

arasındakı

məsafəni

(bəlkə

də

məsafəsizliyi!) tanıdıb. Doyulmaz mütaliə saatlarında bu
qənaətə gəlmişəm ki, bədii təsirindən aylarla, illərlə, bəzən bir
ömür boyu sıyrılıb qopa bilmədiyimiz əsərlər onu yaradanın
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şah damarının qanıyla, ürəyinin yağıyla yazılıb. Hər yerinə
düşən söz, hər uğurlu ifadə müəllifinin təkcə istedadının
göstəricisi deyil, bu həm də yazdığınla yaşamaq, iztirab
çəkmək, onu dünyaya körpə gətirirmiş kimi min bir əzabla
doğurmaq mücadiləsinin nəticəsidir. Nizaminin, Füzulinin,
Hüqonun, Drayzerin, Tolstoyun, Belinskinin… və yaratdıqları
ilə ölməzliyə imza atan neçə-neçə dahinin ədəbiyyatdan
əbədiyyətə qədərki yolu bu mücadilədən keçib. Və bu
əbədiyyət ömrü adının uca kürsülərdən səslənməsi, şərəfinə
silsilə tədbirlər, yubiley gecələri keçirilməsi, təmtəraqlı
yadetmələr və sairə, və ilaxır… ilk baxışdan əzəmətli görünən,
əslində isə zahiri mahiyyət daşıyan xırda əlamətlərlə,
təfərrüatlarla ölçülmür. Əbədiyaşarlıq – səni bir vaxt
tanıyanların yaddaş saxlancında daimi və yüksək məqam
sahibi olmaq, ürəklərin müqəddəs guşəsində yer tutmaq,
cismani

yoxluğundan

sonra

səni

tanımayanların

belə

doğmasına, əzizinə çevrilmək, həmişə düşüncələrinin qonağı
olmaqdır. Vəfatından otuz səkkiz il sonra onu tanıyanların və
tanımayanların yaddaşında, şüurunda, qəlbində və ruhunda
yeri olan, hamını özü haqqında düşünməyə, yazmağa, fikir
söyləməyə vadar edən Əhəd Hüseynovun əbədiyaşarlığı kimi.
Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı,
BDU, 2012, № 3 (83)
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YARADICILIQ PROBLEMLƏRI
YENI ARAġDIRMA MÜSTƏVISINDƏ
Azərbaycan

ədəbiyyatının

çoxcəhətli

yaradıcılıq

problemlərini çağdaş təfəkkür işığında araşdırmaq, ona nəzəriestetik, elmi-tarixi düşüncə çevrəsində fəal münasibət
bildirmək, onun çoxəsrlik ənənələr üzərində yüksəlişi,
nailiyyətləri

haqqında

ümumiləşdirmələr

mülahizələr

aparmaq

söyləmək,

ədəbiyyaişünas-tədqiqatçıdan

xüsusi istedad, geniş erudisiya, ən başlıcası, böyük məsuliyyət
tələb edir. Bu tələb zəminində yazılmışları incələyib söz
demək cəsarəti ilə yanaşı tədqiqatçının klassik və müasir
ədəbiyyata, onun ədəbi növ və janrlarına, müxtəlif yaradıcılıq
sahələrinə dərindən bələd olması da mühüm şərtlərdəndir.
Filologiya
Ənvəroğlunun

elmləri

doktoru,

«Azər-baycan

professor

ədəbiyyatının

Himalay
yaradıcılıq

problemləri» monoqrafiyasında İmadəddin Nəsimidən Anara
qədərki böyük bir ədəbi-tarixi dövrün müxtəlif mərhələlərində bədii sənətin yaradıcılıq məsələlərinə diqqət
yetirilir. Milli ədəbiyyatımızın ayrı-ayrı tarixi dövrlərini
müstəviyə çıxaran bu tədqiqat əsərində İ.Nəsimi, M.Füzuli,
M.F.Axundov, H.Cavid, S.Vurğun, S.Rəhimov, M.Şəhriyar,
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İ.Əfəndiyfev, B.Vahabzadə, Anar yaradıcılığı ədəbi-tarixi və
nəzəri-estetik kontekstdə araşdırılaraq ümumiləşdirilmələr
aparılmış, aydın məntiqi nəticə və elmi qənaətlər ortaya
qoyulmuşdur.
Bir çox dəyərli elmi-nəzəri yazıları ilə tanınan
ədəbiyyatşünas

alim

Himalay

Ənvəroğlu

«Ədəbiyyat

nəzəriyyəsindən mühazirələr» (1981), «Müasir Azərbaycan
romanı» (1994), «Azərbaycan şerinin poetikası» (1997),
«Müasir Azərbaycan ədəbiyyatında yaradıcılıq meylləri»
(1998), «Şəhriyarın lirikası və etiqadı» (1999), «Bədiiliyin
meyarı» (1999) kitablarında da ədəbiyyatımızın müxtəlif
dövrlərinin çeşidli problemlərini, həmçinin ayrı-ayrı ədəbi növ
və janrların təkamül və inkişafı məsələlərini xüsusi tədqiqat
obyektinə çevirmişdir. «Azərbaycan ədəbiyyatının yaradıcılıq
problemləri» kitabında isə ədəbiyyatşünas alim dramaturgiya,
lirik və epik poeziya, bədii nəsr və ədəbi tənqidin çağdaş
dövrdə mühüm aktuallıq kəsb edən yaradıcılıq məsələlərini
tədqiqat müstəvisinə çıxarır.
Monoqrafiyanın «Lirik və epik poeziyanın düşüncə
çevrəsi»

bölməsində

İ.Nəsimi,

M.Füzuli,

M.Şəhriyar,

S.Vurğun, B.Vahabzadə lirik poeziyasının təhlili Azərbaycan
şerinin klassikadan müasirliyə doğru təkamülü, inkişaf
problemləri

kontekstində

Təranə Turan Rəhimli
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dönəmlərində

yaşayıb-yaradan

bu

böyük

sənətkarların

yaradıcılıqları bir-birindən təcrid olunmuş şəkildə, ayrı-ayrı
ədəbi fakt və hadisələr kimi deyil, düzgün elmi metodologiya
ilə, sistemli şəkildə tədqiq edilmişdir. Bu tədqiq-təhlil
üsulunda «ədəbiyyatın tarixi xalqa öz etnokulturoloji kökləri
üzərində

möhkəm

dayanmaqda

mənəvi-ideoloji

kömək

göstərməlidir» (N.Cəfərov) ədəbi hökmü də öz əksini tapır.
Araşdırmanın İmadəddin Nəsimi lirikasını tədqiq edən
bölməsində şairin eşqinin mahiyyəti maddi cismanidə deyil,
ruhi-mənəvidə aranılır, bu eşqin Allahın həqiqəti, sirri kimi
təzahür etdiyi tutarlı elmi mülahizələrlə əsaslandırır. Bu
kontekstdə Nəsiminin bir sıra doqmatik təsəvvürləri öz
misilsiz

sənət

qüdrətiylə

kənara

atması

onun

lirik

qəhrəmanının Tanrıya qovuşmaq əzmi ilə əlaqələndirilir.
Nəsiminin

tarixi

şəxsiyyətinə,

ədəbi

simasına,

yaradıcılıq qayəsinə dərindən bələd olan tədqiqatçı şairin
lirikasının orijinallığını təmin edən cəhətlərə, onun yüksək
ruhi-mənəvi ideyalarını rəmzləşdirən ifadə vasitələrinə də
xüsusi diqqət yetirmişdir. Şairin lirikasının təhlilində nəzəri
cəlb edən cəhətlərdən biri də Quran ayələri ilə çoxsaylı
tipoloji paralellərin aparılmasıdır. Ədəbiyyatşünas-alim məhz
bu tipoloji paralellər əsasında Nəsimi lirikasının qapalı, sirli
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məqamlarını

aşkarlamaqla

onun

bədii

mündəricəsinin

zənginliyini nəzərə çatdırmağa nail olur.
Tədqiqatında Nəsimi şerinin ruhani mənasını, məğzini
açmağa müvəffəq olan Himalay Ənvəroğlu şairin yaradıcılığı
ilə

bağlı

vulqar-sosioloji

prinsiplərindən

irəli

gələn

metodologiyanın
ziddiyyətli

fikirlərə,

təhlil
yanlış

mülahizələrə də aydınlıq gətirir.
Kitabda Məhəmməd Füzuli lirikasının tədqiq edildiyi
bölmə də xüsusi maraq doğurur. Füzuli yaradıcılığını təhlil
etməyin,

qiymətləndirməyin

məsuliyyətini

hiss

edən

tədqiqatçı «çözüldükcə çözülən, lakin öz əsrarını bütövlükdə
açıqlamayan» bu ilahi poeziya haqqında yazır: «Görünür ki,
şairimizi tam və qədərincə dərk etmək, qiymətləndirmək bir
və bir neçə tarixi dövrün düşüncə tərzinin işi deyil, Füzulini
tam və qəti dərk üçün «haqgörən göz» (Nəsimi) gərəkdir ki,
şerinin hər zərrəsində şairi görə biləsən və yalnız bu məqamda
gözə «mərifət nuru» gələr, həqiqət aşkarlanar.»
Füzuli həqiqətinə aparan yolu müxtəlif cərəyanlarda
deyil, məhz şairin özündə axtarmağın zəruriliyini xüsusi
vurğulayan Himalay Ənvəroğlu bu bədii həqiqəti aşkarlamaq
yolunda görülən işlərə diqqəti cəlb edir. M.Füzuli haqqında
yazılan tədqiqat əsərlərinin hələ də vulqar sosiologizm
meyllərindən azad ola bilmədiyini təəssüf hissilə qeyd edən
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tədqiqatçı şairin poeziyasının uzun müddət əsil qiymətini ala
bilməməsinin

səbəblərini

araşdırır.

Tədqiqatçı

bunu

füzulişünasların şairin poetik yaradıcılığını öz tədqiqatlarının
konsepsiyasına müvafiq şəkildə nəzərdən keçirmələri, həmin
tədqiqatlarda

şairin

sufizmin,

təsəvvüfün

müxtəlif

cərəyanlarının sınağına çəkilməsi, bununla da Füzuli eşqinin
əsas mahiyyətinin açılması məsələsinin kölgədə qalmasında
görür.
Təhlilində klassik sənətkarlardan müasirlərə doğru
istiqamət alan ədəbiyyatşünas alim

Məhəmmədhüseyn

Şəhriyar poeziyasının mahiyyətinin açılmasında, şairin dərin
fəlsəfəsinin aydınlaşdırılmasında da öz tədqiqat ənənəsinə
sadiq qalaraq Nəsimi və Füzuli lirikasının təhlil prinsipləri
mövqeyindən çıxış edir. O, başlanğıcını Nəsimidən, Füzulidən
götürən bu poetik yaradıcılığın

ədəbi nəsillər arasında

varisliyin aramsızlığını təmin etdiyini,

onun dönməzliyini

sübuta yetirdiyini tutarlı mülahizələrlə əsas-landırır. Bununla
da M.Şəhriyar şerinin milli poetik ənənələrə yaradıcı
münasibət üzərində dayaq tapıb yüksəldiyini, dərin poetikfəlsəfi dəyər qazandığını aşkarlayır.
Tipoloji təhlil üsulu Nəsimi və Füzuli poeziyasının
tədqiqində

olduğu

kimi

Şəhriyar

lirikasının

dəyərləndirilməsində də mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
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Qətiyyətlə «Xaqani, Nizami, Nəsimi, Hafiz və Füzuli
poeziyasının gövhəri Şəhriyar şerinin də zatında var» deyən
tədqiqatçı şairi sələflərinin ən layiqli davamçısı kimi
dəyərləndirməklə

yanaşı,

onların

tale

oxşarlığını,

sənətkarlıqlarının yaxından səsləşən cəhətlərini də göstərir.
Himalay Ənvəroğlunun «Azərbaycan ədəbiyyatının
yaradıcılıq problemləri» monoqrafiyasındakı hər bir bölmədə
tədqiqat obyektinə həssas yanaşmanın, qayğılı münasibətin və
böyük məhəbbətin təzahürünü görürük. Bu cəhət Şəhriyara
tədqiqatçı münasibətində də aydın şəkildə özünü biruzə verir.
Ona görə də tədqiqatda «fövqünə qalxmağa idrakın aciz
olduğu» Şəhriyar həqiqətinə yetmək üçün ədəbiyyat elminin,
nəzəri təfək-kürünün

kifayət qədər tutarlı olmaması fikri

tamamilə təbii səslənir.
Kitabda

İ.Nəsimi,

dəyərləndirilməsi

elmiliklə

M.Füzuli,
bədiiliyin

M.Şəhriyar
üzvi

şerinin

vəhdətindən

yaranan təhlil prinsipinə əsaslandığından dərin təsir oyadır.
Kitaba ön söz yazan ədəbiyyatşünas alim T.Salamoğlunun
təbirincə

desək,

«Nəsiminin,

Füzulinin,

Şəhriyarın

lirikasından bəhs edən bölmələr elmi fikrin poeziyası
təəssüratı yaradır.» Nəsimi, Füzuli, Şəhriyar, o cümlədən
H.Cavid, S.Vurğun, B.Vahabzadə şerlərinin tədqiqinə həsr
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olunmuş bölmələr elmi tutumu, estetik-fəlsəfi mündəricəsi ilə
mükəmməl tədqiqatlar kimi yadda qalır.
«Dramaturgiya» adlanan fəsildə H.Cavidin «Şeyx
Sənan» və «Peyğəmbər» pyeslərinin tipoloji təhlili ilə şairin
dram yaradıcılığının bir sıra özünəməxsusluqları, sənətkarlıq
məziyyətləri aşkar edilir, Cavid dramaturgiyasının poetik
prinsiplərinə münasibət bildirilir. Bu fəsildə S.Vurğunun
«Vaqif» mənzum dramını yeni elmi təfəkkür işığında
araşdıran tədqiqatçı tarixi dramın nəzəri problemlərinin
şərhində də mülahizələrini H.Cavid poeziyası ilə müqayisə
kontekstində nəzərə çatdırır. Marksist-leninçi metodologiya
mövqeyindən çıxış edən tədqiqatçıların S.Vurğunun mənzum
dramı ilə bağlı ideoloji şərhlərini təhlil müstəvisinə çıxaran
Himalay Ənvəroğlu zamanın fövqündən yüksəkdə dayanan
sənətkarların

yaradıcılıqlarının

tədqiqində

yol

verilmiş

nöqsanları aradan qaldırmaq vaxtının çoxdan yetişdiyini
bildirir. Tədqiqatçı fikrini belə əsaslandırır ki, «metodoloji
prinsiplərin düzgünlüyü və

yanlışlığı ədəbiyyatı, eyni

zamanda onun nəzəriyyəsini taleyüklü problemlər qarşısında
qoya bilər.» Burada İlyas Əfəndiyevin dramaturgiyası
H.Cavidin,

C.Cabbarlının,

S.Vurğunun

dramaturji

axtarışlarının davamı və inkişafı kimi dəyərləndirilirsə, Anarın
dram yaradıcılığı milli dramın poetik imkanlarını fərdi bədii
Təranə Turan Rəhimli
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üslublar

əsasında

gerçəkləşdirmək

yolunda

uğurlu

addımlardan biri kimi səciyyələndirilir.
Himalay Ənvəroğlunun ədəbiyyatşünaslığın çoxcəhətli
problemləri içərisində roman janrının öyrənilməsi ilə bağlı
tədqiqatları

xüsusilə

seçilir.

Azərbaycan

romanı

ədəbiyyatşünas alimin tədqiqatçılıq fəaliyyətinin əsas və
mərkəzi mövzusu olmuş, müxtəlif istiqamətlərdə elmi təhlil
obyektinə çevrilmişdir. Tədqiqatçının roman janrının müasir
ədəbi prosesdəki mövqeyi ilə bağlı mülahizələri, yanra çağdaş
ideya-estetik tələblər yönümündən yanaşma tərzi tamamilə
orijinal təsir bağışlayır.
Monoqrafiyada

Azərbaycan

romanının

inkişaf

tendensiyalarının elmi mənzərəsi haqda bitkin təsəvvür
yaradan bölmələrdə roman janrının nəzəri-estetik problemləri
və inkişaf mərhələləri, tipoloji prinsipləri təhlil süzgəcindən
keçirilir. Milli romanın qaynaqları, təşəkkülü, təkamülü,
ənənəyə bağlılığı, novator keyfiyyətləri, üslubi xüsusiyyətləri
və s. haqqında aydın məntiqi qənaətlər, ümumiləşdirmələr
müasir roman və onun tipologiyasına dair təsəvvürlərimizi
genişləndirir.
Himalay Ənvəroğlunun Azərbaycan ədəbiyyatının
yaradıcılıq problemləri» adlı tədqiqat əsəri milli ədəbiyyatın
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ən mühüm və aktual problemlərinin çözülməsi, dolğun elmi
həllini tapması cəhətdən dəyərli ədəbi-tarixi mənbədir.
«Ədəbiyyat qəzeti»,
№ 23, 10 iyun, 2005
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ROMAN ONĠLLĠYĠNƏ
AYDIN NƏZƏRĠ BAXIġ
«Elə kitablar var ki, onların yalnız dadına baxmaq
lazımdır, elələri var ki, onları ən yaxşısı udmaq lazımdır,
nəhayət yalnız bir parasını çeynəməyə və yenidən həzm
etməyə dəyər, başqa sözlə, bəzi kitabı yalnız qismən, digərini
səy göstərmədən və nəhayət, bir parasını bütünlüklə və
diqqətlə oxumaq lazımdır.» Uzun müddət tarixin yaddaşında
təzə-tər qalan bu fikir ingilis filosofu Frensis Bekona
məxsusdur. Ədəbiyyatın elmi və bədii sahələrini bürüyən bu
günkü «boz kitab» bolluğunda məhz üçüncü

qisim, yəni

bütünlüklə və diqqətlə oxunmağa layiq kitab tapmaq
oxucudan gərgin axtarış tələb edir.
İstedadlı ədəbiyyatşünas, filologiya elmləri namizədi
Təyyar Salamoğlunun kitabları məhz yüksək intellektli
oxucunun lazım olanı oxumaq tələbinə uyğun kitablar
sırasındadır. Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya və b. ölkələrin ən
nüfuzlu mətbuat orqanlarında dərc edilən onlarla məqalələri,
nəşr olunan kitabları onu ədəbiyyatsevərlərə unikal analitik
təfəkkür

sahibi

kimi

tanıdıb,

rəğbət

qazandırıb.

T.Salamoğlunun elmi yaradıcılıq sferası mövzu zənginliyi,
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fikir genişliyi, və dərinliyi, ənənəvi mövzulara tamamilə təzə
nəzəri münasibət, ədəbiyyat məsələlərini yeni ideya-estetik
konsepsiya zəminində dəyərləndirmə və s. kimi məziyyətləri
ilə seçilir.
Tədqiqatçının elmi yaradıcılığına geniş maraq yaradan
rəngarəng ədəbiyyatşünaslıq mövzuları içərisində onun çağdaş
nəsr, xüsusən roman janrı ilə bağlı əsərləri mühüm üstünlüyə
malikdir. Ədəbi janrlar içərisində təkcə həcminin yox, bədii
imkanlarının da genişliyi ilə seçilən roman janrının sonsuz
üfüqləri T.Salamoğlunun analitik təfəkkür gəzişmələrinə
hüdudsuz imkanlar yaradır, nəzəri-konseptual mövqeyini
aşkara çıxarmağa stimul verir. Müasir Azərbaycan romanının
poetika zənginliyi, janr təkamülü ilə bağlı nəzəri düşüncələr,
geniş kontekstli təhlil və mülahizələr T.Salamoğlu tərəfindən
roman janrının spesifikasının yüksək nəzəri dərki ilə
bağlıdırsa, bu janra aramsız müraciət isə uzun müddətli
araşdırmaların mövzu ilə tədqiqatçı arasında yaratdığı «doğma
ünsiyyət»in göstəricisidir. Bəlkə buna görədir ki, onun roman
janrı ilə bağlı araşdırmaları digər tədqiqatlarından daha «isti»,
daha mükəmməl təsir bağışlayır.
Azərbaycanda mürəkkəb və ziddiyyətli bir ictimai
mərhələnin məhsulu olan 80-ci illər romanı T.Salamoğlunun
bu janrla bağlı tədqiqatlarının mərkəzi mövzusudur. Elmi
Təranə Turan Rəhimli
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təsnifatda milli müstəqillik dövrünün ərəfəsi kimi yer alan 80ci illər ədəbiyyatımızda yeni mənəvi-ideoloji mübarizənin
başlanğıcı, bədii sənətdə, xüsusən roman yaradıcılığında
mövcud ictimai-sosial gerçəkliyin bütün sahələrinin milliəxlaqi dəyərlər müstəvisində qiymətləndirildiyi bir dönəm
hesab edilir. «Azərbaycan bədii nəsrinin özünün

roman

dövrünü yaşadığı» (T.Salamoğlu) bu məhsuldar onilliyin
roman təsərrüfatını araşdırmaq tədqiqatçıdan gərgin zəhmət,
dərin nəzəri hazırlıq, geniş erudisiya tələb edir. T.Salamoğlu
80-ci illərin zəngin bədii örnəklərini, onun tədqiqinə dair
elmi-nəzəri qənaətləri araşdırmaqla janrın bu mərhələdə pilləpillə yüksəlişini şərtləndirən amilləri üzə çıxarıb əsaslandıra
bilmişdir. O, «Müasir Azərbaycan romanının poetikası (XX
əsrin 80-ci illəri)» monoqrafiyasında və bu mövzuda yazdığı
onlarla elmi-nəzəri məqalələrində özünü 80-ci illər romanının
mahir bilicisi, əvəzsiz tədqiqatçısı kimi təsdiq edib.
Sözügedən dönəmin bədii nəsrində romanın mövqeyi,
onun tənqid pafosu, sosial-siyasi ziddiyyətlərin analitik təhlil
müstəvisinə çıxarılması, patriarxal insanın urbanizasiya
mühitində taleyi, bədii qəhrəmanın mənəvi-əxlaqi səciyyəsi,
intellektual qəhrəman tipii, tarixi romanın tipologiyası, janr
xüsusiyyətləri, müxtəlif tarixi dövrlərin sosial-fəlsəfi dərki,
zamanın obrazı, tarixi şəxsiyyətlərin xarakterinin dövrün
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mütərəqqi ideyalarının dahıyıcısı kimi öyrənilməsi – bütün
bunlar T.Salamoğlunun 80-ci illər romanına dair fundamental
tədqiqatlarının əsas məzmun mündəricəsini təşkil edir.
Tədqiqatçının yeni nəşr edilmiş «Müasir Azərbaycan
romanı:

janr

təkamülü

(XX

əsrin

80-ci

illəri)»

monoqrafiyasında isə milli romanın janr təkamülü onun
struktur xüsusiyyətləri kontekstində araşdırılır. Müəllifin
«Müasir Azərbaycan romanının poetikası» monoqrafiyasında
yaratdığı bitkin elmi mənzərə 80-ci illər romanının mövzu və
problematikası, obrazlar aləmi, zəngin tipologiyası haqqında
aydın təsəvvür yaradırsa, yeni tədqiqat əsərində isə janrın
forma axtarışları, üslub təmayülləri dolğun elmi izahını tapır.
Kitabın

elmi

redaktoru

görkəmli

ədəbiyyatşünas,

akademik Bəkir Nəbiyev «İstedadla zəhmət birləşəndə…»
sərlövhəli ön sözdə tədqiqatçının araşdırdığı problemə
dərindən

nüfuz

etmək

bacarığını

belə

dəyərləndirir:

«T.Salamoğlunun elmi təhlillərində əhatəli nəzəri biliklə
bədii materiala analitik elmi nüfuz uğurlu sintez yaradır.
Zəngin bədii material ona romanın janr təkamülü ilə bağlı
uyğun qənaətlərə gəlmək və polemik mövqeyini sərbəst ifadə
etmək imkanı verir. Məqalələrindəki bir mülahizəni iqtibas
etsək deyə bilərik ki, polemika T.Salamoğlunun konseptual
mövqeyindədir; elmi problemləri özünəməxsus düşüncə
Təranə Turan Rəhimli
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stixiyası ilə həll etmək bacarığındadır.» Məhz bu yaradıcılıq
keyfiyyətləri tədqiqatçının düzgün elmi nəticələr əldə
etməsinə

böyük

imkanlar

yaradır,

monoqrafiyanın

mükəmməlliyini və fundamentallığını səciyyələndirir.
Janrın forma axtarışlarının 80-ci illər romanının
kompozisiya mürəkkəbliyində və süjetqurma üsullarının
müxtəlifliyində izləndiyi 1 fəsildə qoyulan problemlə bağlı
elmi qənaətlər ümumiləşdirilərkən məsələyə nəzəri münasibət,
irəli sürülən mülahizələrin orijinallığı xüsusilə diqqəti cəlb
edir. Burada tədqiqatçının müasir romanın xronikal süjetdən
konsentrik süjetə doğru təkamül prosesi keçirməsi haqda
qənaəti də maraq doğurur.
Tədqiq etdiyi məsələlərə çağdaş elmi konsepsiya
mövqeyindən yanaşan ədəbiyyatşünas-tənqidçinin bədii nəsrin
üslub təmayülləri, sinkretik üslub, bədii əksetdirmənin dialoji
(polifonik) roman üsuluna dair elmi təhlilləri fərqli nəzəri
təfəkkür tərzində aparılır. 80-ci illərdə roman təfəkkürünün
həyatı inikasın müxtəlif üsullarının sintezi ilə şərtləndiyi bədii
örnəkləri tədqiqatçı məhz üslubların sinkretizmindən yaranan
yeni üslubun – sinkretik üslubun spesifikasını nəzərə almaqla
tədqiq-təhlil edir. Bu mərhələnin «Qətl günü», «Köç»,
«Mahmud və Məryəm», «Ölüm hökmü», «Ağ dəvə», «Fətəli
fəthi», «Ağ dərə» kimi dəyərli romanlarının sinkretik üslub
Təranə Turan Rəhimli
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fonunda dəyərləndirilməsi müəllifin dəqiq müşahidələrinin
təzahürü kimi bitkin təsir bağışlayır. Sinkretik üslublu bu
romanların real və simvolik obrazlar, süjetlər, təsvirlər,
müxtəlif zaman göruntuləri, psixologizm və s. keyfiyyətlərin
vəhdətində öyrənilməsi sinkretik üslubun spesifikasının
açıqlanmasını şərtləndirir.
Tədqiqatçının
yaranması

milli

məsələsinə

Ədəbiyyatşünaslığımızda

ədəbiyyatda

dialoji

münasibəti

də

bu

məsələnin

elmi

romanın
orijinaldır.
izahının

qənaətbəxş səviyyədə olmadığını göstərən T.Salamoğlu rus
ədəbiyyatşünası M.Baxtinin nəzəri prinsiplərindən çıxış
edərək İ.Hüseynovun «Yanar ürək» və «İdeal» romanlarını
monoloji və dialoji (polifonik) romanlar kimi müqayisəli
təhlilə cəlb edir. «İdeal»dan dialoji roman kimi bəhs edən
ədəbiyyatşünas əsərin novatorluğunu həm də onun ənənə
yaratmaq gücü ilə izah edir: «Kamal Abdullanın çağdaş ədəbi
prosesdə «böyük çaxnaşma yaradan» «Yarımçıq əlyazma»
əsərində də polifonik romana məxsus bir çox keyfiyyətlərin
qabarıq təzahürü «İdeal»ın təsadüf kimi yox, Azərbaycan
ədəbiyyatında romanın janr təkamülünün bir keyfiyyəti, yeni
roman təfəkkürünün əlaməti kimi meydana çıxmasını sübut
edir.
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«Müasir Azərbaycan romanı: janr təkamülü (XX əsrin
80-ci illəri)» kitabına müəllifin tarixi və cari ədəbi prosesin
aktual mövzularına həsr olunmuş məqalələri də daxil
edilmişdir. «80-ci illər romanında stereotip düşüncə ilə fərdi
düşüncənin

qarşılaşmasından

yaranan

kolliziya»

adlı

məqalədə çağdaş nəsrdə bir-birinə əks mənafelərin, meyllərin,
düşüncə tərzlərinin yaratdığı konflikt situasiyaya aydın elmi
baxış vardır.
Anarın

«Beşmərtəbəli

evin

altıncı

mərtəbəsi»

romanından bəhs edən məqalədə əsərin qəhrəmanları Təhminə
və Zaur isə T.Salamoğlunun təhlilində daha çox «mənəviəxlaqi dünyalarının fərdiliyi ilə yadda qalan», fərqli düşüncəli
obrazlar kimi yer alırlar. Ekzistensial təfəkkürün güclü
təzahürü

olan

bu

əsərdə

«nəsrin

bütün

poetexnoloji

sahələrində, janrlarında kifayət qədər məhsuldar işləmiş»
(N.Cəfərov)

Anarın

müvəffəqiyyətinin

əsas

amilləri

müəyyənləşdirilir. Tədqiqatçı bu əsərdə son dərəcə uğurlu
obrazlar

yaradılmasını

yazıçının

Təhminə

və

Zaurun

«xarakterini axıra qədər dərk etməsi və bütün mürəkkəbliyi,
ziddiyyətləri ilə estetik təhlil predmetinə çevirməsi» amili ilə
əlaqələndirir.
düşülməsinə

Burada
kömək

Təranə Turan Rəhimli
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Təhminə və Zaur haqqında gəldiyi «intim qəhrəmanlar»
qənaətini alt-üst edir.
Postmodernizm və polifonik roman konsepsiyalarının
sintezində araşdırılan Kamal Abdullanın «Yarımçıq əlyazma»
romanı ilə bağlı məqalədə «bir oxunuşda qavranılması» çətin
əsərin hərtərəfli dərki üçün aydın tənqidçi sözü vardır.
T.Salamoğlunun bu məqaləsini «Yarımçıq əlyazma» haqqında
deyilmiş çoxsaylı fikirlərin, mülahizələrin ən ağlabatanı,
dəyərlisi hesab etmək məntiqə uyğundur.
Müəllifin digər məqaləsində Mahirə Abdullanın milli
yaddaşı təzələyən «Əvvəl. Axır» romanı çağdaş nəsrdə
Qarabağ

mövzusunun

dolğun

əksini

tapdığı,

yüksək

sənətkarlıqla qələmə alınmış bədii örnəklərdən biri kimi
dəyərləndirilir.
«Ədəbiyyatımızın «Ayrılan yolları»na elmi münasibət
kontekstində» adlanan

məqaləsində

tədqiqatçı

istedadlı

ədəbiyyatşünas, professor N.Paşayevanın «İnsan bədii tədqiq
obyekti kimi» monoqrafiyasını təhlil edir, bu əsəri milli,
müstəqil ədəbiyyatımızın formalaşmasında əhəmiyyətli addım
kimi qiymətləndirir.
Fakt və kontekst münasibətinin aydın məntiqlə açılması,
polemik ruhun yüksəkliyi, bədii materiala elmi sayıqlıqla
yanaşma, nəzəri-tənqidi təhlillərin poetik vüsəti, məntiqliliyi,
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nəhayət,

prinsipial

tədqiqatlarının

elmi

nəticələri

fundamentallığını

məziyyətlərdəndir.

İstedadlı

T.Salamoğlunun

şərtləndirən

ədəbiyyatşünasın

ümdə
elmi

tədqiqatları məhz bu keyfiyyətləri ilə akademik B.Nəbiyevin
diqqətini cəlb etmiş, görkəmli alimin kitaba ön söz yazmaq
fikrini «söz demək ehtiyacı»ndan doğan «daxili bir istək»
kimi gerçəkləşdirmişdir.
T.Salamoğlu ilk tədqiqat əsərlərinin nəşr edildiyi
vaxtdan ədəbiyyatşünaslıq elminə vəsiqə alıb. Onun hər yeni
kitabında, məqaləsində elmi təfəkkürünün zənginləşməsini,
nəzəri potensialının yüksəlişini, intellektual imkanlarının
genişləndiyini müşahidə etmək mümkündür. Bu yaradıcılıq
təkamülü gərgin zəhmət tələb edən axtarışların bəhrəsi olub
T.Salamoğlunun gələcək tədqiqatlarına yeni-yeni cığırlar,
yollar açır. «Pedaqoji mühit və uşaq ədəbiyyatı», «Faciəli
talelər», «Müasir Azərbaycan romanının poetikası», «Müasir
Azərbaycan romanı: janr təkamülü (XX əsrin 80-ci illəri)
kitablarının sırasına daha neçə-neçə dəyərli tədqiqat əsərlərini
artırmaq üçün…
«525-ci qəzet»,
№ 37, 28 fevral, 2007
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MUSTAFA QULĠYEVĠN 20-30-cu ĠLLƏR
TƏNQĠDĠNĠN ĠNKĠġAFINDA ROLU
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı və tənqidi çoxəsrlik
bir inkişaf yolu keçmişdir. Tarixi kökləri qədim dövrün
xalq ədəbiyyatı nümunələrindən başlanan, XI əsrdə ilk
filoloqu Xətib Təbrizini yetirən ədəbiyyatşünaslıq və
tənqidimizin inkişafında XX əsrin 20-30-cu illəri ən
mürəkkəb dönəm hesab edilir. Bu onilliklər istər ictimai
fikrin, istərsə də bədii ədəbiyyatın inkişafı baxımından
son dərəcə mürəkkəb, ziddiyyətli olmuş, dövrün hakim
ideologiyasının nüfuzedici təsirilə «marksizm-leninizm»
dünyagörüşünə əsaslanan, onun prinsipləri ilə çıxış edən
ədəbi tənqid, və elmi-nəzəri fikir də təbii olaraq bu
ictimai

ziddiyyətlərdən

kənarda

qalmamışdır.

Bu

mərhələdə tənqid həyat həqiqətini ayrı-ayrı hadisə və
faktların zahiri doğruluğu və reallığı, empirik qavrayışı
mənasında

deyil,

həyatın

əsas

aparıcı

cəhətlərini,

meyllərini, müəyyən dövrün tarixi mahiyyətini, inkişaf
tendensiyalarını

əks etdirmək, bu cəhətdən həmin

hadisələrin ictimai-bədii inkarı mənasında başa düşürdü.
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Ədəbi tənqidin əsas diqqət mərkəzində duran
məsələlərdən birincisi sovet ədəbiyyatının mövqeyini
möhkəmləndirmək idi. Həmin məqsədin reallaşması
üçün

qarşıda

sənətinin

duran

yeni

konkret

yaradıcılıq

vəzifələr

metodu

–

və

sosialist
üslubunun

müəyyənləşdirilməsi, partiyanın ədəbiyyat sahəsində
siyasətinin həyata keçirilməsi, hakim ideologiyanın
bədii ədəbiyyatda əks etdirilməsi, həyata «kommunist
münasibəti»n müdafiə edilməsi idi. Azərbaycanda 19201930-cu illərdə nəzəri təfəkkürü ilə diqqəti cəlb edən,
son

dərəcə

fitri

ədəbiyyatşünaslar

istedada
nəsli

malik

tənqidçi

yetişmişdir.

və

Həmin

ədəbiyyatşünaslar və tənqidçilər nəslini təmsil edənlər
Ə.Nazim,
M.Ələkbərli,
A.Musaxanlı,

S.Mümtaz,

M.Quliyev,

B.Talıblı,
S.Hüseyn

B.Çobanzadə,
(Kazımoğlu),

H.Zeynallı,
Ə.Abid,
R.Axundov,

M.Hüseyn və başqaları kimi yüksək elmi-nəzəri təfəkkür
sahibləri idilər. Bu dövrdə professional milli ədəbi
tənqidimiz məhz bu ilk mübariz nəslin həmin istedadlı
nümayəndələri tərəfindən yaradılır, inkişaf etdirilirdi.
XX əsrin 20-30-cu illərinin ədəbiyyatşünaslığının, ədəbi
tənqidinin yeni mahiyyət kəsb edən nəzəri görüşlərlə
zənginləşməsində,
Təranə Turan Rəhimli
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ədəbiyyatının
həllində

mühüm

Mustafa

yaradıcılıq

Quliyevin

problemlərinin

mühüm

xidmətləri

olmuşdur. 1930-cu illərdə ədəbi tənqidin ədəbiyyatın
taleyi ilə yaxından maraqlanmasında, onun əsas inkişaf
istiqamətlərini müəyyənləşdirən fəal bir janr kimi
möhkəmlənməsində, tənqidin nüfuzunun və peşəkar
hazırlığının

artmasında

M,Quliyevin

tənqidçilik

fəaliyyəti xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Görkəmli tənqidçi yeni ədəbiyyatın yaradıcılıq
metodu və həyatı əksetdirmə prinsipləri, yaradıcılıqda
dünyagörüşün rolu, klassik ədəbi irsə münasibət, lirika
və «sərbəst» şeir», ədəbi-bədii dil və üslub məsələləri
ətrafında dövrün tənqidindəki ədəbi mübahisələrin ən
fəal iştirakçılarından biri olmuşdur. 1920-1930-cu illər
tənqidinin əsas problemləri sırasında müasir mövzu və
müsbət

qəhrəman

məsələsi,

ədəbiyyatın

mövzu

dairəsinin genişləndirmək, müasir və tarixi mövzularda
ideya-bədii cəhətdən kamil sənət nümunələri yaratmaq,
yeni həyat üğrunda mübarizə, yeni insan psixologiyasını
əks etdirmək tələblərinin önə çəkilməsi M.Quliyevin
tənqidçi təfəkkürünü ciddi məşğul etmişdir.
Xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, yeni ədəbiyyatın
qəhrəmanını, bu qəhrəmanın ideya cəbhəsini, mənəvi
Təranə Turan Rəhimli
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mövqeyini,

estetik

yeniliyini

ehtirasla,

qızğınlıqla

müdafiə edən tənqidçilər arasında M.Quliyevin adı fəxri
yerlərdən birini tutur. XX əsrin 20-30-cu illərinin
mətbuatında bu görkəmli tənqidçinin imzası müntəzəm
olaraq görünür, bu imza ilə mübariz tənqidin ən dəyərli
nümunələri dərc edilirdi.
M.Quliyev dövrünün çoxcəhətli yaradıcılığa malik
tanınmış şəxsiyyətlərindəndir. O, ədəbiyyat və teatr
tənqidçisi, ədəbiyyatşünas, filosof, publisist, maarifçi və
dövlət xadimi kimi qızğın, ehtiraslı fəaliyyət göstərirdi.
M.Quliyev nəzəri cəhətdən hazırlıqlı, prinsipial tənqidçi
idi. O, hansı mövzudan yazırsa-yazsın fərqi yox idi,
həmişə bir mövqedən – ədəbiyyatda yeniliyə çağırış
mövqeyindən çıxış edir, müasir həyat hadisələrini,
yaşadığı dövrün ən qabaqcıl meyllərini bu mövqedən
qiymətləndirirdi. Görkəmli tənqidçi yeni ədəbiyyatın,
teatr sənətinin inkişafı məsələləri ilə ciddi və ardıcıl
şəkildə məşğul olurdu. Dövrün çox mürəkkəb ictimai siyasi şəraitində o, öz nüfuzedici və prinsipial, eyni
zamanda qərəzsiz tənqidçi sözü ilə gənc yazıçıların
yaradıcılıq

axtarışlarını,

yenilik

səylərini

düzgün

qiymətləndirirdi. M.Quliyevi əsasən müasir ədəbiyyat,
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onun

ideyaca

təşəkkülü

problemləri

dərindən

düşündürür və narahat edirdi.
XX əsrin 20-30-cu illərində bədii yaradıcılıq
sahəsində tənqid üzərinə düşən vəzifələr mürəkkəb,
çətin olduğu qədər də məsuliyyətli idi. Ədəbiyyat
dövrün

hakim

ideologiyasının

əsas

təbliğatçı

qüvvələrindən biri idi. Ədəbiyyat qarşısında duran
vəzifələr – yeni, müasir prinsiplərlə çıxış etmək, yeni
ictimai münasibətləri bədii əsərlərdə əks etdirmək və s.
ədəbi tənqidə böyük nüfuz qazandırmışdı. Bu dövrdə
ədəbi tənqidin inkişafı mühüm vəzifələrdən birinə
çevrilmişdi. Mustafa Quliyevin tənqidçilik fəaliyyəti
tənqidin bu

mərhələdəki inkişafı ilə üzvi surətdə

bağlıdır.
Azərbaycanın tanınmış yazıçı və tənqidçisi Mehdi
Hüseyn

1956-cı

ildə M.Quliyev haqqında

yazdığı

«Görkəmli tənqidçi» adlı məqaləsində qeyd edirdi:
«M.Quliyev Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində marksist
tənqidin ilk nümayəndələrindən biri idi. O, gənc proletar
şairlərinin, ədiblərinin və dramaturqlarının yetişməsində
bir

dost,

müəllim

kimi

son

dərəcə

müsbət

rol

oynamışdır. Səməd Vurğunun, Süleyman Rüstəmin,
Mikayıl Müşfiqin, H.Nəzərlinin, Ə.Əbülhəsənin gənclik
Təranə Turan Rəhimli

Ədəbiyyatdan Əbədiyyətə

228

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

dövrü yaradıcılığını diqqətlə izləyən M.Quliyev inqilabi
ədəbiyyatımızın ardıcıl və ehtiraslı müdafiəçisi idi.» 32
M.Hüseynin

bu

qiymətləndirməsində,

əlbəttə,

dövrün sosialist ideologiyasının hakimlik prinsipinə də
riayət edilmişdi. Lakin M.Quliyevin tənqidi, məhz
sosialist

mövqedən

tənqidi

bir

çox

hallarda

Azərbaycanın böyük sənətkarlarının siyasi təqiblərdən
qorunması, müdafiə edilməsi məqsədinə xidmət edirdi.
M.Quliyev böyük şair və dramaturq Hüseyn Cavidin
cəsarətlə qələmə aldığı, türkçü, islamçı mövqeyini aydın
şəkildə nümayiş etdirdiyi əsərlərini də diqqətlə araşdırır,
tənqidçi həssaslığı ilə yanaşaraq onları analitik təhlil
süzgəcindən keçirir, yüksək qiymətləndirirdi.
M.Quliyev dövrün tənqidinin vəzifəsini böyük
məsuliyyətlə yerinə yetirən ən fəal tənqidçilərdən idi.
XX

əsrin

1926-1934-cü

illəri

ədəbi-bədii

tənqid

sahəsində Mustafa Quliyevin fəaliyyətinin ən məhsuldar
dövrü olmuşdur. M.Quliyevin tənqidçilik fəaliyyətində
ədəbiyyat, teatr problemləri ciddi yaradıcılıq məsələl əri
kimi qoyulub həll edilirdi. Tənqidçinin 1926-1930-cu
illərdə
«Hazırkı
32

yazdığı
türk

«Türk

ədəbiyyatında

ədəbiyyatı

haqqında»,

sağ

uklon»,

«İndiki

türk

M.Hüseyn.. Ədəbiyyat və həyat, Bakı, «Yazıçı», 1989, səh.44.
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ədəbiyyatı haqqında», «Müasir türk ədəbiyyatı haqqında
qeydlər»,

«Azərbaycanda

teatr

sənəti

məsələləri »,

«Azərbaycan proletar yazıçılarının 11 qurultayında ön
söz»,

«Azərbaycanda

məsələləri»,

musiqi

«Səkkiz

«Yeniyetmələr»,

il

kulturasının

içərisində

«Yüksəliş»,

inkişaf

ədəbiyyat»,

««Sevil»

və

tənqid»,

«Türk qadınının faciəsi haqqında yeni bədii ədəbiyyat
barəsində»,

«Sosializm

quruluşu

və

proletar

yazıçılarının vəzifələri», «Azərbaycan proletar yazıçıları
qurultayının yekunları», «Proletar ədəbiyyatına doğru»
və

digər

məqalələri

dövrün

ən

dəyərli

tənqidi

mülahizələrini özündə əks etdirirdi.
M.Quliyev məqalələrində əsasən milli poeziya və
dramatur-giyamızın məsələlərini geniş işıqlandırmışdır.
O, 1926-cı ildə «Maarif və mədəniyyət» jurnalında dərc
etdirdiyi

«Azərbaycanda

teatr

sənəti

məsələləri»

məqaləsində göstərirdi ki, «əski yaşayış məhv olur və
əvəzində yenisi tikilir. Bizim qarşımızda bir çox həll
edilməmiş məsələlər və müzakirəyə qoyulmamış suallar
durur. Yeni dramaturgiya bu yeni hadisələri təsvir
etməli və bu məsələləri qət etməlidir.» Tənqidçi
ədəbiyyatın qarşısında dövrün ən vacib tələbini –
müasirliyi əks etdirmək vəzifəsini qoyurdu.
Təranə Turan Rəhimli
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Mustafa

Quliyev

ədəbiyyatı

«Yüksəliş»,

haqqında»,

«Hazırkı

«Yeniyetmələr»

məqalələrində

həqiqi

sənətkarın

müəyyənləşdirir,

Azərbaycan

türk
adlı

vəzifəsini

ədəbiyyatının

müasir

mərhələsində onun müxtəlif yaradıcılıq problemlərini
işıqlandırır, eləcə də tənqidin qarşısında duran ümdə
vəzifələri göstərirdi. O, tənqidin vəzifəsini ədəbiyyatda
yeniliyin

müdafiəsində

Azərbaycan

yazıçılarının

axtarışlarını

və

görür,

bu

baxımdan

nailiyyətlərini,

uğurlarını

yüksək

gənc

yaradıcılıq

dəyərləndirirdi.

Ümumiyyətlə, ədəbiyyata təzə gələn istedadları görmək
və müdafiə etmək Mustafa Quliyevin tənqidinin ən
güclü

və

qiymətli

tərəflərindən

biri

kimi

dəyərləndirilmişdir. Görkəmli sənətkarlarımız Hüseyn
Cavid,

Cəfər

Cabbarlı,

Səməd

Vurğun,

Süleyman

Rüstəm, Mikayıl Müşfiq, Məmməd Rahim, Rəsul Rza,
Mikayıl Rəfili, Fövzi və başqalarının əsərlərini tənqidçi
xüsusi həssaslıqla təhlil etmiş, bu sənətkarlar haqqında
böyük

ümidlə

danışaraq

onların

fəal

yaradıcılıq

təkamülünü müşahidə etmişdir. Lakin M.Quliyev eyni
zamanda gənc qələm sahiblərinin yaradıcılıqlarındakı
qüsurlu cəhətləri də vaxtında görüb onlara faydalı
məsləhətlər verirdi.
Təranə Turan Rəhimli
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Beləliklə,

ədəbi-estetik

görüşləri

realist

ədəbiyyatın yeni mərhələdə ideya-bədii prinsiplərinin
qərarlaşması mərhələsində formalaşan və inkişaf edən
Mustafa Quliyev Azərbaycan ədəbi tənqid tarixində
özünəməxsus şərəfli bir mövqe tutur. Onun tənqidi və
nəzəri əsərləri Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının ən
dəyərli nümunələrindəndir.
Pedaqoji universitet xəbərləri,
Bakı, ADPU, 2010, №3
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ġAĠR XALQIN BÖYÜK ġAĠRĠ
HAQQINDA TƏDQĠQAT
Poeziya – sənətkar zəkasının xalq üçün miras qoyduğu
ən qiymətli sərvətdir. Xalqın dəyərli əmanət kimi əsrlərlə
qoruyub saxladığı, nəsillərdən-nəsillərə ötürdüyü bu sərvət
heç bir hüdud, sərhəd bilmədən dünyanı dolaşır, hərhansı dil,
din, milliyyət, irq mənsubiyyəti tanımadan könülləri fəth edir.
Beləcə, bir xalqın, bir millətin yetirdiyi sənətkar öz bədii
düşüncə tərzi ilə neçə-nesə xalqların, millətlərin doğmasına,
sevimlisinə çevrilir, milyonların qəlbində yaşayır. Sənətkar
taleyinə əbədiyaşarlıq yazılan, bütün Şərq poeziyasında
qüdrətli qələm sahibi kimi sevilən belə sənətkarlardan biri də
görkəmli Azərbaycan şairi Məhəmmədhüseyn Şəhriyardır.
XX əsr Azərbaycan şeirinin inkişafında müstəsna
xidmətləri olan bu böyük ədəbi şəxsiyyətin zəngin yaradıcılıq
irsi tədqiqatçıları bir ahənrüba cazibəsi ilə özünə cəlb etmiş,
onları yeni-yeni elmi axtarışlara ruhlandırmışdır. Filologiya
elmləri doktorları, professorlar Himalay Ənvəroğlu və Elman
Quliyevin yeni nəşr olunan «Şəhriyar poetikası» adlı tədqiqat
əsəri də Şəhriyar şeirinin bu cazibəsindən, sehrindən yaranıb.
Son on ildə Şəhriyar irsinin tədqiqi sahəsində görülən
Təranə Turan Rəhimli
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fundamental

işlərin

mühüm

bir

qismi

bilavasitə

bu

tədqiqatçıların adı ilə bağlıdır. Müəlliflərin uzunmüddətli elmi
axtarışlarının nəticəsi kimi meydana çıxan tədqiqat əsərləri –
monoqrafiyalar, məqalələr, dərs vəsaitləri və s. bir daha bu
həqiqəti təsdiq edir. Müxtəlif illərdə Himalay Ənvəroğlunun
«Şəhriyarın lirikası və etiqadı», Elman Quliyevin «Seyid
Məhəmmədhüseyn Şəhriyar», ««Heydərbabaya salam» necə
varsa», «Şəhriyar poeziyası və milli təkamül» adlı sanballı
tədqiqatları Şəhriyar şeirinin dolğun elmi mənzərəsini
yaratmışdır.

Bu

dəyərli

tədqiqatlar

həm

də

Cənubi

Azərbaycanda yaranıb inkişaf edən ədəbiyyatın müəyyən
tarixi mərhələsinin öyrənilməsi, bu ədəbiyyatda baş verən
proseslərin izlənilməsi baxımından son dərəcə əhəmiyyətli
olmuşdur.
«Şəhriyar

poetikası»

kitabı

müəlliflərin

şəhriyarşünaslıqda 90-cı illərdən başladığı tədqiqatların
məntiqi davamı kimi dolğun təsir bağışlayır. Kitabın
«Şəhriyar lirikasının poetik qaynaqları», Şəhriyari-qəzəl və
yaxud qəzəlin Şəhriyarı» bölmələri Himalay Ənvəroğlunun,
«Giriş», «Şəhriyarın sənət görüşləri. Yaradıcılığının millimənəvi dəyərləri», ««Heydərbabaya salam» poeması: sənət
möcüzəsi

və

zirvəsi»,

«Şəhriyar

yaradıcılığında

axtarışlar və mövzu rəngarəngliyi» bölmələri
Təranə Turan Rəhimli
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Quliyevin tədqiqatlarıdır. Əsərdə M.Şəhriyar yaradıcılığı «son
altı yüz ildə Hafizdən sonra bütün sələflərindən üstün mövqe
tutan», «Xaqani, Nizami, Sədi, Hafiz, Xəyyam, Cami, Füzuli,
Seyid Əzim, Sabir, Bahar, Səməd Vurğun kimi şairlər
silsiləsində yeni bir ədəbi zirvə təşkil edən» qüdrətli bir
sənətkarın ədəbi irsi kimi ciddi tədqiqatçı məsuliyyətilə
araşdırılır.
Şəhriyar poeziyası milli ədəbiyyatımızın çoxəsrlik tarixə
malik zəngin yaradıcılıq ənənələri üzərində dayaq tapıb
yüksəlmişdir. Bu cəhətə xüsusi diqqət yetirən müəlliflər şairin
poetikasını folklor, klassik irs və müasir ədəbi proses
zəminində

izah

edirlər.

«Şəhriyar

lirikasının

poetik

qaynaqları» bölməsində H.Ənvəroğlu yazır: «Şəhriyar şeiri
varisliyin aramsızlığını təmin etməklə yanaşı, çeşid-çeşid
nümunələrlə onun dönməzliyini sübut edir. Belə bir həqiqəti
bir daha təsdiq edir ki, böyük poeziya ilk öncə yaşarlı milli
poetik ənənələrə yaradıcı münasibətlə, ümuminsani dəyərlərin
sənətkarlıqla

gerçəkləşdirilməsi

ilə

birbaşa

bağlıdır.»

Tədqiqatçı burada Şəhriyarın folklorla, klassik irslə qırılmaz
tellərlə bağlılığının həm şairi bu irsin XX əsrdə ən layiqli
varisi kimi şöhrətləndirməsi, həm də milli poeziyanı hər cür
siyasi, ideoloji təsirdən uzaq bir məcraya yönəltməsi
baxımından əhəmiyyətli hesab edir. Həqiqətən də, Şəhriyar
Təranə Turan Rəhimli
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üzvü olduğu cəmiyyətdə mürəkkəb ictimai-siyasi hadisələrin
bir-birini əvəz etdiyi, son dərəcə ziddiyyətli bir dövrün
yetirməsi

olmasına

tutulmamışdır.

baxmayaraq

İnqilablar,

«siyasət

repressiya,

mərəzi»nə

müxtəlif

siyasi

hərəkatlar… onu «inqilab şairi» edə bilməmiş, şair öz şeirini,
sənətini siyasətdən uzaq tutmağa nail olmuşdur.
Tədqiqatda Şəhriyar lirikasının poetik qaynaqları, bədii
axtarışları,

mövzu

rəngarəngliyi,

forma,

üslub,

janr

xüsusiyyətləri, şairin ədəbi-estetik görüşləri, yaradıcılığının
milli-mənəvi dəyərləri onun poetikasının mühüm problemləri
kimi diqqətlə araşdırılır, elmi-nəzəri təhlilə cəlb edilir.
Şəhriyar dünyasına yaxından bələdlik, onun poeziyasını bütün
incəliklərinə qədər duymaq, milli ədəbiyyatşünaslığın bu
sahədə elmi-nəzəri qənaətləriylə dərindən tanışlıq müəlliflərə
öz tədqiqatlarını daha da genişləndirmək imkanı vermişdir.
Tədqiqatda problemə dair fars, türk, rus, Azərbaycan
dillərində nəşr edilmiş bütün ədəbi, elmi mənbələr diqqətlə
nəzərdən keçirilmiş, şəhriyarşünaslıqda mahiyyət kəsb edən
nəzəri mülahizə və qənaətlərə istinad edilmişdir.
Əsərlərini

fars

və

Azərbaycan

dillərində

yazan

sənətkarın yaradıcılığında dil məsələsi tədqiqatda xüsusi
olaraq təhlil mərkəzinə çəkilir, ana dilimizin inkişafında, onun
bədii dil kimi yeni keyfiyyətlərlə zənginləşməsində Şəhriyar
Təranə Turan Rəhimli
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şeirinin əhəmiyyətli rolu göstərilir. Şeirlərinin böyük qismini
fars dilində yazan sənətkarın farsdilli əsərlərində də türk söz
və ifadələrinə geniş yer verdiyini, şairin öz elinin dərdini
farsca da bəyan etdiyini vurğulayan E.Quliyev Şəhriyarın ana
dilimizə belə həssas, təəssübkeş münasibəti barədə yazır:
«Hansı dildə yazmasından asılı olmayaraq, Şəhriyar xalqına,
elinə bağlı olmuş, yaradlıcılığında əksəriyyət təşkil edən
farsdilli nümunələrlə belə doğma torpağına, doğma xalqına
sədaqətli olduğunu nümayiş etdirmişdir.» Sənətkar və dil
problemi Şəhriyarın ədəbi-estetik görüşlərində də uğurlu
həllini tapan yaradıcılıq məsələsi kimi tədqiq olunur.
Tədqiqatda şairin məhəbbət, təbiət, ictimai-siyasi, dini
mövzularda şeirləri, tərcümeyi-hal xarakterli misraları onun
poeziyasının başlıca mövzularını özündə əks etdirən bədii
nümunələr kimi təhlil edilir, Şəhriyarın bu mövzuların hər
birində sənətkar kamilliyi nümayiş etdirdiyi göstərilir.
Şəhriyarın poeziyanın müxtəlif janrlarında yaradıcılıq
uğurlarından bəhs edən müəlliflər onun qəzəl, poema
janrlarında

qazandığı

nailiyyətləri

xüsusilə

yüksək

dəyərləndirirlər. H.Ənvəroğlu Şəhriyarı XX əsrdə Güney
Azərbaycanında

qəzəlin

ən

böyük

ustadı,

nəhəng

nümayəndəsi kimi təqdim edən «Şəhriyari-qəzəl, yaxud
qəzəlin Şəhriyarı» bölməsində şairin janra həssas sənətkar
Təranə Turan Rəhimli
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münasibətindən və Şəhriyar qəzəlinin geniş vüsətindən söz
açır. Burada janrın klassik ənənələrini özündə yaşadan
Şəhriyar qəzəllərinin yüksək sənətkarlıq məziyyətləri, bədii
özəllikləri, fəlsəfi mahiyyəti açıqlanır.
Şəhriyarın poema janrında nailiyyətləri isə onun
sənətinin zirvəsi sayılan «Heydərbabaya salam» poemasının
təhlili əsasında izah edilir. Cənubi Azərbaycanda yeni, orijinal
bədii üslubun inkişafına zəmin yaradan, poeziyanın ədəbi dil,
ənənə, forma, məzmun yenilikləri ilə zənginləşməsini
şərtləndirən bu poema sənətin başlıca prinsiplərinə cavab
verən novator əsər kimi səciyyələndirilir.
Göründüyü kimi, özünün şah əsərini Vətənə həsr edən,
bütün qəlbiylə, ruhuyla ona bağlı olan Şəhriyar ilhamının
nurunu, qələminin istisini-odunu Azərbaycan adlı əbədi yanar
atəşdən

alıb.

«Şəhriyar

poetikası»

əsərinin

«soyuq

akademizm»dən uzaq bir tərzdə yazılması da məhz bu
inkaredilməz həqiqətlə bağlıdır.
«Şair xalq»ın şairi olmaq, özü də böyük şairi olmaq çox
çətindir. Şəhriyar Tanrının lütfü ilə Şərq şeirinə nəhəng ədəbi
şəxsiyyətlər bəxş edən «şair xalq»ın – Azərbaycanın böyük
şairidir. Böyük şairlərin yaradıcılığında isə tədqiq etmək üçün
daim təzə nəsə var. Buna görə də, Şərqin ən qüdrətli
sənətkarlarından biri olan Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın ədəbi
Təranə Turan Rəhimli
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irsi gələcək ədəbiyyatşünas nəsillərin diqqətini cəlb edəcək,
zaman-zaman tədqiq olunacaq, onun qaranlıq məqamları
işıqlandırılacaqdır. Biz isə əminik ki, professor Himalay
Ənvəroğlunun və professor Elman Quliyevin haqqında bəhs
etdiyimiz tədqiqatı Şəhriyar poetikasına verilən qiymətlərin
obyektiv yekunu kimi həmişə dəyərli və faydalı olacaqdır.
«Xalq qəzeti»,
№ 229, 8 oktyabr ,2006
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«DƏLĠ KÜR»ÜN POETĠK DĠLĠ
LĠNQVĠSTĠK TƏNQĠD MÜSTƏVĠSĠNDƏ
İsmayıl Şıxlının

«Dəli Kür» romanı 60-cı

illər

Azərbaycan nəsrinin ilk möhtəşəm bədii nailiyyətidir. Tarixi
keçmişin bədii əksinə yeni, çağdaş mövqedən yanaşan İ.Şıxlı
milli

nəsrimizin

epik

təcrübəsindən

yaradıcı

şəkildə

bəhrələnərək tamamilə təzə problematikası, ideya-bədii
mündəricəsi, sənətkarlıq məziyyətləri ilə seçilən «Dəli Kür»ü
ərsəyə gətirmişdir. Sosrealizmin mövzu standartlarını qıran,
soy-kökə, milli-tarixi varlığa möhkəm tellərlə bağlılığı əks
etdirən bu əsər tarixiliklə müasirliyin dialektik əlaqə və
vəhdətinin ən mükəmməl bədii təzahürü kimi meydana
çıxmışdır. Birinci hissəsi 1962-ci ildə çap olunau «Dəli Kür»
ildə

1967-ci

tamamlanmışdır.

Əsər

ilk

hissəsinin

«Azərbaycan» jurnalında işıq üzü gördüyü vaxtdan bu
günədək tənqid və ədəbiyyatşünaslığın diqqət mərkəzində
olmuş, ədəbiyyatımızın ən mühüm nailiyyətlərindən biri kimi
qiymətləndirilmişdir.
Roman

haqqında

ilk

məqalənin

müəllifi

Əhəd

Hüseynovdan sonra M.Hüseyn, B.Nəbiyev, Y.Qarayev,
Q.Xəlilov,

S.Əsədullayev,
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A.Hüseynov,
M.Əliyev,

G.Əlibəyova,
H.Qasımov,

İ.Mustafayev,

T.Salamoğlu

M.İbrahimov,

Y.Axundlu,

T.Hüseynoğlu,

N.Cəfərov,

və

b.

tənqidçi

və

ədəbiyyatşünaslar müxtəlif vaxtlarda yazılmış tədqiqatlarında
«Dəli

Kür»ə

elmi-nəzəri

münasibət

bildirmişlər.

Bu

tədqiqatlarda əsərin bədii məziyyətlərinin fərqli rakurslardan
dəyərləndirilməsinə baxmayaraq onların hamısında İ.Şıxlının
«Dəli Kür»lə özünün sənətkar kamilliyini təsdiqlədiyi, əsərin
milli nəsrimizin qüdrətli bir nümunəsi kimi diqqəti cəlb etdiyi
xüsusi vurğulanırdı. «Dəli Kür»də yazıçının xarakter
yaratmaq məharəti, psixoloji səhnələrin zənginliyi, bədii
təsvirin, təhkiyənin səmimiliyi, üslub aydınlığı və
yığcamlığı, bədii dil mükəmməlliyi İ.Şıxlı istedadının ən
qüvvətli cəhətləri kimi göstərilirdi.
Tənqid müəyyən bir tarixi dövrdə «cəmiyyətin
psixologiyasını, ictimai ziddiyyətləri, inkişaf meyllərini
düzgün

əks

etdirdiyi»

üçün

(M.İbrahimov),

«zəhmətkeşlərin mübarizəsini yox, onları mübarizəyə
gətirib çıxarmış səbəbləri» açıb göstərdiyinə görə
(Y.Seyidov),

əsərdə

«yeniliyin

qarşısıalınmazlığına

dərin inam» ifadə olunduğundan (Y.Axundlu), «əqidə və
inamın möhkəmliyindən doğulan» xarakterlər romanı
kimi

diqqəti

cəlb

Təranə Turan Rəhimli
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«keçmişimizlə gələcəyimiz arasındakı sənət körpüsü»
kimi əbədiyaşarlıq qazandığından (M.Əliyev) «Dəli
Kür»ü yüksək sənət örnəyi hesab edirdi.
Lakin

dövrün

ədəbi

yeniliyi

dəyərləndirmə

meyarları əsərin mürəkkəb poetikasını açmağa, ideya məzmun mündəricəsinin, sənətkarlıq xüsusiyyətlərinin
mükəmməl izahına imkan vermirdi. Yaşar Qarayevin
yazdığı kimi, bu illərdə «Dəli Kür» kimi nəsr əsərini
dərindən açan, «Dəli Kür»ü tənqiddə yenidən yaradan,
onun həmhüquq «tənqid obrazı» olan məqaləmiz» hələ
yazılmamışdı. 33 Ədəbiyyatşünaslıq və tənqidin əsərə
daha obyektiv qiymət verdiyi, onu ən yüksək estetik
meyarlarla dəyərləndirdiyi 90-cı illərdə «Dəli Kür» «50ci illərin sonlarından 60-cı illərin ortalarına, təxminən
10 ilə qədər «guşənişinlik»dən sonra ədəbiyyatımızın
S.Vurğundan sonrakı şah əsəri» 34 hesab olunurdu.
Ümumiyyətlə, 1960-1970-ci illər tənqidində haqqında ən
çox

məqalə,

resenziya

yazılan,

bədii

nəsr

haqqında

fundamental tədqiqatlarda yer alan əsər «Dəli Kür» olmuşdur.
Əsəri təhlil edən tədqiqatçılar onun millilik aspekti, bədii

33

Qarayev Y. Tənqid: problemlər, portretlər. Bakı, Azərbaycan Dövlət
Nəşriyyatı. 1976, s.115.
34
Cəfərov N. Klassiklərdən müasirlərə. Bakı, Çaşıoğlu, 2004,
s.170.
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qəhrəman konsepsiyası ilə yanaşı, üslub özünəməxsusluğuna,
dil zənginliyinə də xüsusi diqqət yetirmişlər. Tənqid
mühaşidələrində İ.Şıxlı üslubunun müasirliyi ilə seçildiyini,
«epik sakitliyi, təmkini ilə» diqqəti cəlb etdiyini, «təsvirçilik,
yersiz təfərrüat, patetika, ritorika və şüarçılığ»ın bu üslubun
ümumi ruhuna yad olduğunu aşkara çıxarırdı. Qulu Xəlilov
İ.Şıxlının romanda hər bir sözü yerində işlətdiyini, onların
məna

çalarlarını

zənginləşdirdiyini

göstərərək

yazırdı:

«Müəllifin üslubu, dili, mübaliğəli desək, Kür kimi maneəsiz,
sakit, həzin axır və bu «axın» xalqın mütərəqqi, işıqlı
cəhətlərini, adət-ənənəsini, azadlıq və humanist görüşlərini
özü ilə bərabər müasir günlərimizə gətirib çıxarır… Yazıçı
bütün gücü ilə çalışır ki, əsərinin səhifələrini, əriş-arğacını
xalq sözləri, ifadələri ilə ilmələyib hörsün, insə zövqlü xalçaçı
kimi kirgitləsin, həvələsin, lazımsız təfərrüatları – qırıntıları
isə iti qayçı ilə kəssin və tam, bitkin, gözəl lövhə – xalı
yaratsın.»35
Müxtəlif ədəbiyyatşünaslıq araşdırmalarında və tənqidi
məqalələrdə «Dəli Kür»ün dil xüsusiyyətlərinə diqqət yetirilsə
də bu problem ayrılıqda, sistemli şəkildə monoqrafik tədqiqat
mövzusu olmamışdır. Professor Əzizxan Tanrıverdinin «Dəli
Kür» romanının poetik dili» monoqrafiyası əsərin linqvistik
35

Xəlilov Q. Azərbaysan romanının inkişaf tarixindən. Bakı, Elm, 1973,
s.325-326
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tənqidinin ilk fundamental tədqiq örnəyi kimi meydana
çıxmışdır.
Ə.Tanrıverdi tədqiqatının ilk bölməsində «Dəli Kür»ü
daha geniş ədəbi sferada – rus və Avropa ədəbiyyatı
müstəvisində dəyərləndirir. Tədqiqatçı burada İ.Şıxlıının
«Dəli Kür»ü dünya romanının ədəbi təcrübəsindən, ən yaxşı
ənənələrindən
ədəbiyyatşünaslıq

bəhrələnərək
qənaətlərinə

yazdığını

isbat

edən

əsaslanır.

Y.Surovtsevin

İ.Şıxlını Şoloxov ənənələrinin varisi hesab etməsi arqumenti
ilə razılaşsa da, eyni zamanda məsələyə fərqli elmi baxış
bucağından yanaşaraq əsərin, hər şeydən əvvəl, epos
təfəkkürünə söykəndiyini vurğulayır. Müəllif romanda cümlə
modellərinin yaratdığı ahəngdarlığı, epik intonasiyanı birbaşa
«Dədə Qorqud kitabı» ilə bağlı izah edir. Ə.Tanrıverdiyə görə
«Dəli Kür»ün epik intonasiyası Şoloxovun «Sakit Don»u ilə
nə qədər yaxından səsləşsə də, əsər «Dədə Qorqud kitabı» ilə
həm epik intonasiya, həm də oxşar hadisələrin təsviri xəttində
birləşir.
«Dəli Kür»ə «xalq ruhunun daşıyıcısı» kimi dəyər verən
Ə.Tanrıverdi bu ruhun əsərin poetik strukturuna hopduğunu
müşahidə

edir,

folklor

janrlarının

romanda

təzahür

özünəməxsusluqlarını diqqətlə araşdırır. Romanda bilavasitə
istifadə olunan atalar sözləri, bayatılar, eydirmələr, nəğmələr,
Təranə Turan Rəhimli
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xalq mahnıları və əfsanələr, «Koroğlu» dastanı ilə yanaşı,
yalnız bədii mətn kontekstində müəyyənləşən «Dədə Qorqud
kitabı»na istinad da tədqiqatçının diqqətindən yayınmır.
Atalar sözləri və bayatıların, nəğmələrin, eydirmələrin
surətlərin dilinə, ruhi-mənəvi vəziyyətlərinə uyğunluğu,
semantik cəhətdən əsərdəki hadisələrlə bağlılığı «Dəli Kür»ün
bədii dilinin ahəngdarlığını, poetikliyini təmin edən başlıca
məziyyətlər kimi vurğulanır.
«Dədə Qorqud kitabı»nın milli və bəşəri azadlıq
ideyalarının «Dəli Kür» üçün də səciyyəviliyi, Bayandır xan,
Qazan xan obrazlarının Cahandar ağa ilə qarşılaşdırılması, bu
xarakterləri bir nöqtədə birləşdirən keyfiyyətlərin aşkara
çıxarılması, hər iki əsər üçün xarakterik olan səhnələrə diqqət
yetirilməsi eposda və romanda At, Su Kultlarının müqayisəsi
«Kitab»la «Dəli Kür» arasındakı oxşarlıqlar haqqında aydın
elmi-nəzəri təsəvvür yaradır.
Ə.Tanrıverdi romanın «Koroğlu» dastanı ilə müştərək
cəhətlərini də ayrıca bir bölmədə təhlil mərkəzinə çəkmişdir.
Müəllif «Koroğlu»nu «Dəli Kür»lə bağlayan qırılmaz telləri
araşdırıb üzə çıxarır, hər iki əsər arasındakı struktur-semantik
əlaqə bənzərliyinə, təhkiyə oxşarlığına, Koroğlunu və
Cahandar

ağanı

bir

nöqtədə

birləşdirən

xarakter

keyfiyyətlərinə, eləcə də hər iki əsərdə təkrarlanan şəxs
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adlarına diqqət yetirir. Ə.Tanrıverdi dastanın və romanın
poetik strukturunda aşıq şeirinin xüsusi yer tutduğunu
aşkarlayaraq belə qənaətə gəlir ki, «Qurbanidən, «Koroğlu»
dastanından verilmiş aşıq şeirləri, eyni zamanda bayatı,
mahnı, eydirmə kimi şifahi ədəbiyyat nümunələri də «Dəli
Kür»ün poetik strukturunda xüsusi çəkiyə malikdir. Hətta bu
nümunələrin hər birinin assosiativliyi ilə yaradılmış zəncirvari
bağlılıq «Dəli Kür»ü dastan kimi səciyyələndirməyə imkan
verir.»36
«Azərbaycan

yazılı

ədəbiyyatı

və

«Dəli

Kür»

bölməsində isə tədqiqatçı romanda İ.Həsənoğlunun məlum iki
qəzəlinin izlərini, M.P.Vaqifin «Pəri» qoşmasının təsirini
görür, M.F.Axundov, N.Nərimanov, C.Məmmədquluzadə,
N.Vəzirov, Y.V.Çəmənzəminli, S.Vurğun yaradıcılıqları ilə
səsləşən məqamları aydınlaşdırır. Bu təhlillərdə Azərbaycan
yazılı ədəbiyyatı nümunələri ilə «Dəli Kür»ü birləşdirən millimənəvi, psixoloji, genetik-qnesoloji təfəkkür amili də
nəzərdən qaçırılmır.
Monoqrafiyada «Dəli Kür»də tarixi sənədlərə istinad
məqamları da tədqiq-təhlil predmetinə çevrilir, dövlət
sənədləri və rəsmi məktublar romanın poetik strukturunda

36

Tanrıverdi Ə. «Dəli Kür»ün poetik dili. Bakı, Elm və təhsil, 2012, s.53
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tarixi həqiqətləri, cəmiyyət problemlərini reallıqla əks etdirən
ən mühüm vasitələr kimi dəyərləndirilir.
«Müəllif və obrazların dili» fəsli «hər bir obrazı öz
dilində danışdırmağı bacaran», «sözdən möhtəşəm bir dil
abidəsi yaradan» İ.Şıxlının xüsusi ustalıqla ana dilimizin
incəliklərinə varmasından, dil vahidlərinə yüksək sənətkarlıqla
yanaşmasından bəhs edir. Burada təhkiyəçi dilinin sərrastlığı,
mükəmməlliyi əsərin bədii-estetik məzmununun kamilliyini
təmin edən kokret dil faktorları ilə izah edilir.
70-ci illər tənqidi əsərin dili haqqında yazırdı: «Yazıçı
surəti bədii sözün qüdrəti ilə elə canlandırır ki, xarakteri gün
kimi aydın olur.»37 Ə.Tanrıverdinin əsərdəki obrazların dili
haqqında fikirləri bu qənaəti daha da möhkəmləndirir.
Tədqiqatçı romanda Cahandar ağa, Şamxal, Əşrəf, Molla
Sadıq, Allahyar, Əhməd, Qoca kişi, Çərkəz, Tapdıq,
Çernyayevski və başqa kişi obrazlarının, Zərnigar xanım,
Şahnigar, Salatın, Mələk, Güləsər, Pakizə və digər qadın
surətlərinin dilində poetikliyi qüvvətləndirən vasitələrə diqqəti
çəkir. Ə.Tanrıverdinin elmi təhlilləri «Dəli Kür»də hər bir
obrazın

dil

faktoru

ilə

müəyyənləşən

xarakter

və

psixologiyasını, şəxsi keyfiyyətlərini dolğun surətdə təqdim
edir.

Obrazların

dilindəki

nitq

detallarının

onları

37

, Xəlilov Q. Azərbaysan romanının inkişaf tarixindən. Bakı, Elm, 1973
s.324
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fərdiləşdirməyə, fərqləndirməyə xidmət etdiyini göstərən
tədqiqatçı bu cür detalların milli ədəbiyyatı zənginləşdirməklə
yanaşı,

İ.Şıxlının

yazıçı

kimi

əbədiyaşarlıq

statusunu

qüvvətləndirdiyini də vurğulayır.
Ə.Tanrıverdinin

tədqiqatında

«Dəli

Kür»ün

şeiriyyətindən ilk dəfə bəhs edən fəsil də ciddi elmi maraq
doğurur.

Müəllif

romanda

şeir

dilinin

ecazkarlığını,

ahəngdarlığını təmin edən cəhətləri araşdırır, İ.Şıxlı nəsrinin
şeiriyyətini şifahi xalq ədəbiyyatından bəhrələnmə, yazıçının
doğulub boya-başa çatdığı mühit və şeir yaradıcılığı amilləri
ilə əlaqələndirir ki, bu da tamamilə məntiqi səslənir.
Ə.Tanrıverdi iyirmi kitabın, iki yüzədək məqalənin
müəllifidir. Bu tədqiqatların hər birinin zəminində isə ana
dilinə təəssübkeş alim-vətəndaş münasibəti, dil amilini
ədəbiyyatın, mədəniyyətin, ümumilikdə xalqın, millətin
mövcudluğunun, varlığının «təməl daşı» kimi təqdim etmək
məntiqi dayanır. «Dəli Kür»ün poetik dili» monoqrafiyası da
bu məntiqdən yaranan, ustadına şagird ehtiramını bəyan edən
dilçi-alimin İsmayıl Şıxlı əzəmətinə yaraşan tədqiqat əsəri
kimi dərin rəğbət hissi doğurur.
Filologiya məsələləri,
Bakı, 2013, № 3
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KAMAL TALIBZADƏ YARADICILIĞINDA
MĠLLĠ ROMANTĠZMĠN TƏDQĠQĠ
XX əsrin əvvəllərində fəaliyət göstərən sənətkarların
həyat və yaradıcılıqlarının monoqrafik planda tədqiqi XX
əsrin 40-cı illərinin baĢlanğıcından 50-ci illərin ortalarına
qədərki

dövrdə

vəzifələrindən

milli

biri

ədəbiyyatĢünaslığın

olmuĢdur.

Həmin

mühüm

mərhələnin

tədqiqində ilk növbədə realizm cərəyanına mənsub oldn
yazıçıların (M. Ə. Sabir, C. Məmmədquluzadə və b.) ədəbi
irsinin

öyrənilməsinə

ədəbiyyatĢünaslığında

diqqət

yetirilirdi.

realizmin

sosialist

Bu

sovet

ideyalarının

yeganə ifadəçisi olan ədəbi metod və cərəyan kimi yüksək
qiymətləndirilməsi ilə bağlı idi.38 Həqiqəti yalnız realizmin
mövzusu kimi təqdim edən həmin qiymətləndirmə
meyarına görə romantizm ikinci dərəcəli ədəbi metod
hesab olunur, burjua cəmiyyətinin məhsuldu kimi pislənir,
onun görkəmli nümayəndələri «mürtəce», «mühafizəkar»,
«pantürkist», «panislamist» adlandırılırdı.39 Romantzmin
belə qeyri obyektiv anılması təbii olaraq uzun illər bu

38
39

Salmanov Ş. Akademik Kamal Talıbzadə, Bakı, Ozan, 1998, s.20.
Şəmsizadə N. Türk təfəkkürü məcrasında. Bakı, Təhsil, 1998, s.34.
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cərəyanın

ədəbi

prosesdəki

mövqeyinin

düzgün

qiymətləndirilməsinə, ona real münasibət bildirilməsinə
mane olmuĢdur. M. Hadi, A. Səhhət, A. ġaiq, H. Cavid
kimi böyük sənətkarların yaradıcılıqlarının 40-cı illərin
sonuna qədər öyrənilməməsi də romantizmə həmin ögey
münasibətin nəticəsi idi. Müharibədən sonrakı bir çox
rəsmi qərarların təsiri ilə romantizmin üzərində onun
burjua bədii hadisəsi olması möhürü bu ədəbi cərəyanı
ədəbiyyat tarixini mütərəqqi qanunauyğunluğu kimi
düĢünməyə və izaü etməyə mane olurdu. Tədqiqatçıların
romantizm mövzusuna ehtiyyatla yanaĢdıqları belə bir
dövrdə K. Talıbzadə ilk monoqrafik tədqiqatını Abbas
Səhhətə həsr etmiĢdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu
mərhələnin tədqiqatlarında digər romantik snətkarlara
nisbətən M Hadi və A. Səhhət daha çox tənqid olunur,
onları «xırda burjua Ģairi» adlandırırdılar. Romantik
Ģairlərin

«xırda

burjua

sinfinə

mənsubiyyətdə»

təqsirləndirildiyi, «30-cu illərdən gələn «daloy ġiller», yəni
rədd

olsun

romantizm

Ģüarının

və

onun

müəllifi

A.Fadeyevin ədəbi hakimiyyət diktatoru olduğu …, Ə.
Mirəhmədovun M. Hadi haqqında yazdığı namizədlik
dissertasiyasının ləğv edildiyi»40 bir vaxtda Rusiya
40

Talıbzadə K. Seçilmiş əsərləri, 1-ci cild B, Azərnəşr,1991, s.7.
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istibdadına qarĢı çıxıĢ edən M. Hadi, A. Səhhət kimi
sənətkarlardan əsər yazmaq həqiqətən də böyük cəsarət
tələb edirdi. Lakin K. Talıbzadə hələ tələbəlik illərində
romantizmdən

yazmıĢ,

«Füzuli

Ģerinin

Azərbaycan

romantiklərində əks-sədası» (1943) adlı kurs iĢi və «XX
əsr

Azərbaycan

romantizmi

və

M.

Hadi»

(1945)

mövzusunda diplom iĢini müdafiə etmiĢdir. Romantizmə
ögey münasibətin tüğyan etdiyi həmin dövrə məxsus
yanlıĢlıqlar, saxta metodoloji baxıĢ təbii ki, tələbəfiloloqun bu ilk tədqiqatlarına da təsirsiz qalmamıĢdır.
Lakin bu əsərlər tarixi, ədəbi faktı ilk dəfə tədqiqata cəlb
etmək, adları yasaq elan edilmiĢ ədəbi Ģəxsiyyətlərin
yaradıcılığına diqqəti yönəltmək

baxımından

böyük

əhəmiyyət kəsb edirdi.
K. Talıbzadənin romantizmdə qazandığı təcrübə sonralar
onun Abbas Səhhət mövzusu üzərində işləməsinə, bu tədqiqatı
uğurla başa çatdırmasına zəmin yaratdı.41 [tədqiqatçı zəngin
faktik materiallar əsasında yazdığı əsəri üç il ərzində
tamamlayıb 1949-cu ildə onu namizədlik dissertasiyası kimi
müvəfəqiyyətlə müdafiə etdi. Əsər üzərində işlədiyi illərdə K.
Talıbzadə dövri mətbuatda dərc olunan «görkəmli şair və
müəllim» (1948), «A. Səhhətin yaradıcılıq yolu» (1949), «A
41

Tarıverdiyeva K Məslək dostları, B, Azərnəşr, 1992. s.51.
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Səhhətin rus ədəbiyyatı tərcümələri haqqında» (1949),
«Ostrovski və A. Səhhət» (1948), «Rus ədəbiyyatı və A.
Səhhət»

(1948)

məqalələrində

A

Səhhətin

bircildlik

«Əsərləri»nə yazdığı müqəddimədə (1950) və yazıb nəşr
etdirdiyi «Abbas Cəhhət» (1948) adlı broşürada şairin
yaradıcılığı haqqında təsəvvür yaradır. Monoqrafiyada isə
Səhhət poeziyası daa dərindən və hərtərəfli tətqiq edilir,
problem romantizm fonunda nəzərdən keçirilirdi.
K. Talıbzadə A. Səhhətin poeziyasını diqqətlə təhlil
edir, milli romantik şairin misralara hopmuş mənəviyyatını,
yaradıcılıq təkamülünü, onun ədəbi fəaliyyətinin dövrün
ictimai-sosial gercəkliyi ilə əlaqəsini dolğun şəkildə əks
etdirirdi. Əsər «Abbas Səhhət» adı ilə monoqrafiya halında ilk
dəfə 1955-ci ildə42, ikinci dəfə 1963-cü ildə (rus dilində),
üçüncü dəfə isə 1986-cı ildə nəşr edilmişdir. Monoqrafiyanın
ilk

nəşrindən

31

il

keçəndən

sonra

onun

yeni,

təkmilləşdirilmiş nəşrini hazırlayan tədqiqatçı əsərə tamam
yeni gözlə baxmaq, vaxtilə əldə edilmiş, lakin tədqiqata cəlb
edilməmiş külli miqdarda material, kitabın ilk nəşrindən
sonrakı illərdə toplanan məlumatlar da daxil olmaqla onu
yenidən işləmək zərurəti yarandığını qeyd edirdi. Bu
zərurətdən irəli gələn tələblə monoqrafiya üzərində işləyən
42

4. Talıbzadə K. Seçilmiş əsərləri, 1-ci cild B, Azərnəşr,1991.
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alim 1986-cı ildə əsərin təkmilləşqdirilmiş nəşrinə müvəffəq
ola bilmişdir.
Monoqrafiyanın birinci fəsli A.Səhhətin həyatına,
tərcümeyi-halına həsr edilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki,
şairin həyatına dair özü tərəfindən yazılmış heç bir sənəd əldə
olmadığından onun tərcümeyi-halını ilk dəfə K. Talıbzadə
yaratmalı olmuşdur. Dərsliklərdə və şairin bədii əsərlərində
müqəddimə

kimi

verilən

tərcümeyi-hallar,

Respublika

Əlyazmalar Fondundan tapılan sənədlər, qələm dostları,
tələbələri və qohumlarının şair haqqında xatirələri Səhhətin
uşaqlıq illəri, təhsili, İrandakı həyatı, Rusiyaya səyahəti,
ictimai-siyasi və ədəbi fəaliyyəti, şəxsiyyəti barədə müəllifə
zəngin material vermişdir. A.Səhhətin tərcümeyi-halında
işıqlandırılan bir sıra məqamlar – şairin Şamaxının Sarıtorpaq
məhəlləsindəki mollaxana dərsindən Məşhəd mədrəsəsi,
Tehran darülfununa qədərki təhsil yolu, Şamaxıda müəllimlik
etməsi,

tədris

ocaqlarının

yaradılması,

kitabxana

və

qiraətxanalar açılmasında xidmətləri, Şamaxı şairlər məclisinə
rəhbərlik etməsi, F. Köçərli ilə məktublaşması, M. Ə. Sabirin
ölümünə münasibəti və s. K. Talıbzadəyə monoqrafiyanın
sonrakı fəsillərində tədqiqatını, təhlilini bu zəmində davam
etdirmək, genişləndirmək və dərinləşdirmək imkanı vermişdir.
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Milli romantizmin təşəkkülü və inkişafında Səhhət
yaradıcılığının rolunu aydınlaşdırmaq, şairin poeziyasının,
nəsr və dram əsərlərinin, tərcümələrinin, sənətə baxışının
romantizmlə bağlı tərəflərini təhlil etmək, klassik Azərbaycan
ədəbiyyatının, eləcə də digər xalqların romantik ədəbiyyatının
A. Səhhət yaradıcılığı timsalında milli romantizmin inkişafına
təsirini göstərmək – «Abbas Səhht» monoqrafiyasının əsas
məzmun mündəricəsi bundan ibarətdir. Səhhət yaradıcılığını
romantizm fonunda işıqlandıran tədqiqat əsərində şairin
yaradıcılığına həsr olunmuş ikinci fəsil xüsusi diqqətəlayiqdir.
Burada müəllif şairin poeziyasını ideya-məzmun cəhətdən
geniş təhlil etmiş, milli romantizmin inkişafında Səhhətin
yaradıcı mövqeyini müəyyənləşdirmişdir. K. Talıbzadə şairin
poeziyasına verdiyi hərtərəfli təhlildə «anadan romantik şair
kimi doğulan’ A. Səhhətin ədəbi prosesdə fəal iştirakını, yeni
dövr romantizminin təşəkkül və inkişafında rolunu göstərmiş,
bununla da böyük bir sənətkarın mənəvi aləmi – şeir dünyası
barədə dolğun təsəvvür yaratmağa müvəffəq olmuşdur.
Monoqrafiyada A.Səhhətin realist səpkidə yazdığı
əsərlərin təhlilinə xüsusilə geniş yer verilmişdir. Müəllif
burada romantik yazıçının realist əsəri də romantik kimi
yazdığını, bu realizmin romantik sənətə məxsus keyfiyyətlərlə
birləşdiyini,

qovuşduğunu
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xüsusiyyətləri diqqət mərkəzində saxlayır. Səhhətin realist
əsrlərinin, pyes, poema və satiralarının üslubundakı ikilik –
həm realizm, həm də romantizmə xas olan keyfiyyətlər bu iki
ədəbi cərəyanın ideya əlaqələrinin, birliyinin təzahürü kimi
mənalandırılır və əsaslandırılır.
Romantizmin A. Səhhət yaradığcılığına belə nüfuzedici
təsiri onun dram əsərlərinin təhlilində də tədqiqatçının diqqət
mərkəzindədir. Həmçinin şairin bədii nəsrinin təhlili də onun
romantizminin ideya və üslub xüsusiyyətləri zəminində
aparılmışdır.
Tədqiqat

əsərinin

şairin

ədəbi

əlaqələrinə

və

tərcüməçilik fəaliyyətinə həsr olunan əhatəli fəslində də
A.Səhhət

romantizminin

təhlil

başlıca

mövzu,

əsas

problematika kimi diqqət mərkəzindədir. K. Talıbzadə
Səhhətin türk ədəbiyyatı ilə əlaqələri barədə nisbətən geniş
bəhs

etməklə

şairin

romantik

bədii

dünyagörüşünün

təşəkkülündə bu əlaqələrin əhəmiyyətli rolunu aydınlaşdırır.
Onun Fransız ədəbiyyatı, rus ədəbiyyatı ilə yaradıcılıq
əlaqələri də romantizm fonunda işıqlandırılır.
Şairin tərcüməçilik fəaliyyəti də onun yaradıcılığının
ayrılmaz tərkib hissəsi kimi təhlilə cəlb edilir, Səhhət burada
tərcümə ədəbiyyatının banilərindən biri kimi təqdir olunur.
Təranə Turan Rəhimli

Ədəbiyyatdan Əbədiyyətə

255

www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi

K. Talıbzadə öz tədqiqatında Səhhətin görüşlərindən,
poetik baxışlarından dı bəhs etmiş, bu cəhətə monoqrafiyanın
bütün fəsillərində diqqət yetirmişdir. Monoqrafiyada Səhhətin
realizm və satira haqqında fikirləri onun sənət görüşlərinin
çox mühüm, qüvvətli bir tərəfi olaraq işıqlandırılmışdır. A.
Səhhət yaradıcılığını geniş, hərtərəfli tədqiq edən K.
Talıbzadənin öz tədqiqat əsərini şairin sənət görüşlərinin təhlil
ilə tamamlaması monoqrafiyanın ümdə elmi məziyyətlərindən
hesab olunmalıdır.
Beləliklə, Səhhət haqqında monoqrafiya həm görkəmli
ədəbi şəxsiyyətlərdən birinin dünyagörüşü, mühiti, bədii-fikri
aləmi haqqında aydın təsəvvür yaradılması, həm də ədəbiyyat
tariximizin

mühüm

bir

mərhələsinin

işıqlandırılması

baxımından əhəmiyyətli bir elmi məxəzdir.
Filoloji araşdırmalar,
XX kitab, Bakı 2004
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MĠLLĠ ƏDƏBĠ TƏNQĠD TARĠXĠNĠN
YAZILMASINDA AKADEMĠK
KAMAL TALIBZADƏNĠN XĠDMƏTLƏRĠ
Milli tənqidimizin tarixi, hətta onun varlığı ideyası
Azərbaycan ədəbiyyatının elmi tarixinin

yazılması və

nəşrindən sonra meydana çıxmışdır. 60-cı illərə qədərki
ədəbiyat tarixlərində ədəbi tənqiddə ədəbiyyatımızın janrları
sisteminə qətiyyən yer ayrılmamış, ondan milli ədəbi-tarixi
prosesin komponenti və hadisəsi kimi danı-şılmamışdır. Bu
dövrdə ədəbi ictimaiyyətdə hətta belə bir qənaət yaranmışdı
ki, Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti illərinə qədər tənqid
olmamışdır. Bu ögey münasibətin nəticəsidir ki, həmin dövrdə
nəşr olunan ədəbiyyat tarixlərində tənqiddən ədəbiyyatın
xüsusi bir yaradıcılıq sahəsi kimi bəhs edilməmiş, tənqid tarixi
tədqiqat obyekti kimi diqqətdən kənarda qalmışdır. Bu 20-30cu illərin qüdrətli qələm sahiblərinin, böyük tənqidçilərinin
repressiyaya düçar olması nəticəsində ədəbi tənqiddə hökm
sürən ciddi boşluq, daha sonra 40-50-ci illərdə sovet
ideologiyasına

xidmət

edən

ehtiyatkar

bir

tənqidin

formalaşmasından irəli gəlirdi. Tənqidin təsvirçi xarakter
daşıdığı bu dövr haqqında N. Şəmsvizadə yazır: «O, (yəni
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tənqid – T. R.) bədii ədəbiyyatın bəzi cəsa-rətli addımları
qarşısında

vahimə

keçirir,

cəmiyyətin

işğalçı

əxlaqi

mövqeyində duraraq, ciddi chdlə onun qarşısı almağa
çalışırdı… 50-ci illərin ehtiyatkar tənqid ənənələri 60-cı illərin
ortalarında hələ yaşayırdı.»43

Məhz belə bir dövrdə K.

Talıbzadə tənqidə bir janr kimi müraciət edərək bir-birindən
məzmunlu məqalələr yazıb dərc etdirdi. «Ədəbi tənqidimizin
məsələləri haqqında» (1954), «Tənqid və ədəbiyyatşünaslığımızın

vəziyyəti

haqqında»

(1958),

«Tənqidimiz

haqqında qeydlər» (1963) və s. məqalələrində müəllif 50-60-cı
illər tənqidinin tarixini əhatə etməyə çalışmışdır. Sonralar
kitab halında nəşr olunan44 bu məqalələr qarşıdakı tənqid
tarixinə dair fndamental tədqiqata hazırlıq idi. Milli ədəbi
tənqidin tarixini öyrənmək, onun elmi mənzərəsini yaratmaq
yolunda milli ədəbiyyatın bu ilk əsaslı tədqiqatı «XX əsr
Azər-baycan tənqidi (1905-1917-ci illər) monoqrafiyası idi.
Burada K. Talıbzadə ilk dəfə milli ədəbi-estetik fikrin tarixini
yaratmaq məqsədini izləmiş, bununla da 60-cı illərdə milli
əbəbiyyatşünaslığın qarşsında duran mühüm vəzifələrdən
birinin həllində əvəzsiz xidmət göstərmişdir. Zəngin sənəd və
material, müşahidə və təcrübə əsasında yazılan «XX əsr
43

Şəmsizadə N. Türk təfəkkürü məcrasında, Bakı, Təhsil, 1998, s48.
Talıbzadə K. Tənqidimiz şaqqında qeydlər, Bakı, Gənclik,1967,
166 s.
44
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Azərbaycan tənqidi» (1966) kitabı o vaxtkı çoxmillətli ədəbi
prosesdə bu sahədə ilk tədqiqatlardan biri kimi nəinki
Azərbaycanda,

eləcə

ədəbiyyatşünaslığında

də

keçmiş

elmin

ciddi

SSRİ

xalqları

nailiyyəti

kimi

dəyərləndirildi. Əsəri ilk dəfə təhlil edən və yüksək
qiymətləndirənlərdən

akademik

M.

Arif

yazırdı:

«K.

Talıbzadənin «XX əsr Azərbaycan tənqidi» əsəri əsrimizin
əvvəllərində ədəbiyytımızda tənqidi fikrin formalaşmasına
həsr edilmişdir. Müəllif konkret tarixi şəraitdə ədəbi tən-qidin
xüsusi bir sahə kimi inkişafını öyrənib, ədəbi prosesdəki
rolunu müəyyənləşdirmişdir.»45
Milli ədəbi estetik fikir tariximiz haqqında monumental
tədqiqata öz ədəbi-elmi axtarışlarının 10 ilini həsr edən alim
həqiqətən də milli tənqidin tarixi köklərini üxə çıxarmaqla
sovet

ideologiyasının

Azərbaycanda
fərziyyəsini

təsirindən

tənqidin
alt-üst

doğan

itnqilabdan

etdi.46

bir

sonra

Sonralar

fikri

–

yaranması

monoqrafiyanın

təkmilləşdirilmiş nəşrinə – «Azərbaycan ədəbi tənqidinin
tarixi» (1984) kitabına yazdığı «Tənqidimizin tarixi» başlıqlı
ön sözdə Y. Qarayev bu cəhəti xüsusi qeyd edirdi: «Kitab
bizim estetik fikrin tarixinə münasibətdə nihilist baxşlara
45

Arif M. Sənətkar qocalmır, Bakı,Yazıçı, 1980, s.41.
Talıbzadə K. XX əsr Azərbaycan tənqidi, Bakı, Azərb. EA nəşriyyatı,
1966, s.5-11.
46
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tutarlı elmi cavab kimi səsləndi. Bizim tənqid tarixinin xalqın
tarixinə və taleyinə təsiri problemi belə sistemli və ətraflı
şəkildə ilk dəfə bu əsərdə araşdırıldı.47 Ədəbi tənqidi
fikrimizin

çoxəsrlik

tarixi

inkişaf

yolunu

işıqlandıran

monoqrafiyanın bu şəkildə qiymətləndirilməsi heç də təsadüfi
deyildi. Çünki, ilk dəfə bu əsərdə qarşıya qoyulan milli ədəbi
və estetik fikrin tarixinin yazılması məqsədi uğurla yerinə
yetirilmişdi. Monoqrafi-yada Azərbaycan ədəbi tənqidinin
tarixi kökləri və istiqamətləri xronoloji və nəzəri aspektdə
araşdırılır, milli ədəbi estetik fikrin mənşəyi, təşəkkül
özünəməxsusluğu, inkişaf mərhələləri zəngin, yeni faktik
material əsasında müəyyənləşdirilirdi. Müəllif XIX və XX
əsrlər tənqidinə daha çox diqqət yetirir, M. F.Axundovun
tənqidi irsini, estetik baxışlarını dərindən təhlil edir, ilk dəfə
meydana çıxarılan külli miqdarda yeni və orijinal faktlar
əsasında əsrin əvvəllərindəki tənqidi cərəyanların siyasi,
fəlsəfi və estetik mahityyətlərini açıb göstərirdi. Tədqiqatda
XX əsr tənqidinin hazırlıq mərhələsi olan XIX əsr estetik fikri
nisbətən geniş təhlil olunurdu. K. Talıbzadə həmçinin
tədqiqatın predmetinə tarix yanaşaraq qədim mənbələri
araşdırır, qədim və orta əsrlər ədəbi fikrinin inkişaf
istiqamətlərini müəyyənləşdirirdi. Görkəmli Azərbaycanşünas
47

Talıbzadə K. Azərbaycan ədəbi tənqidinin tarixi, Bakı, Maarif, 1984,
340 s.4.
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Ə. Şərif bu cəhətə diqqət yetirərək əsər haqqında rəyində
yazırdı: «XX əsr ədəbi tənqidi haqqında danışarkən bu ədəbi
janrın əvvəlki tarixini kifayət qədər işıqlandı-rmamaq onu
milli zəmində, tarixi köklərdən ayırmaq və ədəbi tənqidin
Azərbaycanda ilk dəfə XX əsrdə meydana çıxması kimi yalan
bir təsəvvür yaratmaq demək olardı.»48 Əsərdə müəllif əsasən
XX əsr tənqidi üzərində geniş dayanır, 1905-1917-ci illərin
tənqidi haqqında dolğun təsəvvür yaradırdı. Çünki, bu dövr
ədəbiyyata tənqidi münasibətin xüsusilə gücləndiyi, ədəbi
ictimaiyyətdə «artıq ədəbiyyatı ədəbi tənqidsiz irəli aparmaq
mümkün deyil» qənaətinin yarandığı və möhkəmləndiyi bir
mərhələni əhatə edirdi. K. Talıbzadə tədqiqatında milli ədəbi
estetik fikrin Azərbaycan ədəbiyyatının sürətli inkişafı
müqabilində zəif göründüyü, öz ümumi səviyyəsinə görə bədii
ədəbiyyatdan geridə qaldığı, lakin eyni zamanda ötən
əsrlərdəkindən fərqli müsbət keyfiyyətlərlə zənginləşdiyi bu
mərhələni diqqətlə araşdırır, elmi təhlil süzgəcindən ke-çirir,
nəzəri ymumiləşdirmələr aparırdı. Qeyd etmək lazımdır ki,
«XX əsr Azərbaycan tənqidi» monoqrafiyasına qədər 19051917-ci illərin ədəbi tənqidinin tarixi ədəbiy-yatşünaslığa dair
ayrı-ayrı əsərlərdə müəyyən münasibətlə ötəri şərh olunsa da,
tam ədəbi proses halında ayrıca tədqiqat obyekti olmamışdır.
48

ШАРИФ А. Веское слово об Азербайджанской критике, Вопросы
литературы, 1966, №11,с.208.
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Bu məsuliyyətli işi ilk dəfə K. Talıbzadə öhdəsinə götürmüş
və bu fundamental tədqiqatı uğurla başa çatdırmış-dır.
Monoqrafiya iki hissə, üç fəsil və iki oçerkdən ibarət idi.
Birinci əsas hissədə üç fəsil verilmişdir: XX əsrin Azərbaycan
ədəbi tənqidinin tarixi kökləri; XX əsrin əvvəl-lərində ədəbi
tənqidin

mövqeyi;

Azərbaycan

ədəbi

tənqidinin

əsas

cərəyanları. İkinci hissədə isə Firudin bəy Köçərli ilə Seyid
Hüseynin

tənqidi

görüşlərindən

bəhs

edən

oçerklər

verilmişdir. Müəllif əsərin ilk səhifələrində Azərbaycan ədəbi
tənqidinin tari-xi inkişaf yoluna nəzər salır, XX əsr ədəbi
tənqidinin taixi köklərini müəyyənləşdirir. M. F. Axundovun
tənqidi, ədəbi estetik görüşləri, onun yaranmasına və
formalaşmasına

bilavasitə

təsir

göstərən

amillər

monoqrafiyada xüsusilə geniş şərh edilmişdir. «Demokratik
tənqid», «Burjua tənqidi», «Marksist tənqid» bəhslərində isə
tədqiqatçı XX əsrin əsas tənqidi cərəyanlarını təhlil etməklə
bu dövrün tənqidi haqqında aydın təsəvvür yaradırdı. Əsər
1984-cü ildə «Azərbaycan ədəbi tənqidinin tarixi» adı ilə
yenidən nəşr olunmuşdur. Monoqrafiyanın təkmilləşdirilmiş
nəşrində uğurlu dəyi-şikliklərdən biri kitabın «Azərbaycan
ədəbi tənqidinin tarixi kökləri» adlanan birinci hissəsidir.
Burada qədim və orta əsrlər tənqidi fikir tariximizin mənzərəsi
aydın ciz-gilərlə təsvir olunur, problem baxımından geniş
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tühlil edilirdi. Qədim və orta əsrlərin tənqidi, nəzəri-estetik
fikri haqqında dolğun təsəvvür yaradan tədqiqatçı Şərq və
Azərbaycan ədəbi-estetik irsinin bu tarixi mərhələdə necə
zəngin və bütöv bir estetik nəzəriyyənin təşkil etdiyini
aydınlaşdırır. Müəllif müstəqil janr kimi yaranmağa başlayan
tənqidin yetkin təzahürünü isə M. F. Axundovun görüşləri
əsasındı izah et-məklə, eyni zamanda realizmin nəzəri
məsələlərini üzə çıxarıb elmi cəhətdən ümu-miləşdirirdi. O,
maarifçi realist tənqid konsepsiyasının yaranmasında M. F.
Axundovun əvəzsiz xidmətlərindən, böyük mütəfəkkirin
yaratdığı tənqid məktəbinin əhə-miyyətli rolundan geniş
planda bəhs edir, bu kimi mühüm ədəbiyyatşünaslıq məsələlərinin həllinə nail olurdu. K. Talıbzadə XX əsrin əvvəllərini
Axundovun sonrakı dövrlərdə milli tənqidin ən yüksək və
zəngin inkişaf mərhələsi kimi səciyyələndirir, 1900-1920-ci
illərin tənqidi mənzərəsini diqqətlə araşdırır. Burada realist və
romantik tənqidin fəaliyyətinə daha geniş yer ayrılmış, onların
müxtəlif istiqamətlərinin təhlili verilmişdir. Burada nəzərə
çarpan yeniliklərdən biri 1966-cı il nəşrində «Burjua tən-qidi»
adlanan bölmənin yeni nəşrdə mühafizəkar-romantik tənqid
adlandırılması ilə bağlı idi. Lakin qeyd edək ki, bu ad təhlil
olunan

ədəbi

hadisənin

mahiyyətini

ehtiva

etmir.

Azərbaycanda 20-ci illərdən sonra əsas tənqid cərəyanı
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haqqında ilk nəşrdə «Marksist tənqid» adı altında bəhs
olunurdusa, yeni nəşrdə bu bölmə «İlk Azərbay-can
marksistləri ədəbiyyat haqqında» adlandırılmışdı. K Talıbzadə
bu bölmədə «dövrün həqiqətini» demək məcburiyyətində
qalmış, əsərin bu bölməsini sırf marksist ruh-da yazmışdır.
Tədqiqatçıların bir çoxu əsəri qiymətləndirərkən bu cəhəti
qeyd etmiş, buna görə monoqrafiyanı «gözdən salmaq,
müəllifinə qara yaxmaq»la əsərin əhəmiyyətini azltmağın
yanlış ğyol olduğunu bildirmişlər.»49
«Azərbaycan ədəbi tənqidinin tarixi» monoqrafiyası
mühüm ədəbiyyatşünaslıq məsələlərini həll edir, geniş bir
problemi

işıqlandırırdı.

Tarixilik,

tədqiqat

ideyasının

əhatəliliyi, nəzəri ümumiləşdirmələrin dərinliyi, milli tənqidin
inkişaf mərhələlərini rus və Avropa ədəbi fikri ilə əlaqədə
izləmək

tədqiqatın

mühüm

elmi

məziyyəti

kimi

qiymətləndirildi.
Pedaqoji universitet xəbərləri,
Bakı, ADPU, 2002, № 1

49

Yusifli V. Həmişə yadımda olan tənqidçi, Azərbaycan, 1993, №9-10,
s.128-131.
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GÖRKƏMLĠ ALĠM VƏ ELM
TƏġKĠLATÇISI
Kamal

Talıbzadənin

ədəbiyyatşünaslığa

gəlməsi

müharibədən sonrakı dövrə, 40-cı illərin ortalarına təsadüf
edir. Bu ədəbiyyatşünaslığımızda sosioloji ehkamların tüğyan
etdiyi, ədəbi fikrin, tənqidin totalitar rejim çərçivəsində
sıxıldığı, bütün elm və incəsənət sahələrində olduğu kimi
ədəbiyyatımız üçün də mürəkkəb və ziddiyyətli yaşantılar
dövrü idi. «Lakin eyni zamanda o, həm də tənqidimizin,
ədəbiyyat elmimizin çox əhəmiyyətli bir çağıdır. Belə ki,
sonradan ədəbiyyatşünaslığın yeni tədqiqat istiqamətlərinə
doğru hərəkəti məhz bu dövrdə ədəbiyyatşünaslığa gəlmiş
tənqidçi və ədəbiyyatşünasların fəaliyyəti ilə əhəmiyyətli
dərəcədə bağlıdır.»50 Ədəbiyyatşünaslığa bu illərdə gələn yeni
və

istedadlı

qüvvələr

–

Əziz

Mirəhmədov,

Kamran

Məmmədov, Əhəd Hüseynov, Pənah Xəlilov, Həbib Babayev,
Mirəli Seyidov, Nazim Axundov və b. ədəbiyyat elmimizin
gələcək taleyini müəyənləşdirdi. Bu ədəbi nəsli təmsil edən
bpyük ədəbiyyatşünaslar sırasında görkəmli simalardan biri
Kamal Talıbzadədir.
50

Salmanov Ş. Akademik Kamal Talıbzadə, Bakı, Ozan,1998, s.8.
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Onun ilk qələm təcrübəsi romantizm mövzusunda
yazdığı kurs işi tələbəlik illərinin məhsuludur. «Füzuli şerinin
Azərbaycan romantiklərində əks-sədası» adlı bu kurs işini
yazarkən

romantizm

mövzusunun

cazibəsinə

düşən

K.Talıbzadə çox keçmədən həmin mövzuya bir də qayıtdı.
Universitetdə

təhsilini

vaxtından

əvvəl

başa

çatdıran

K.Talıbzadənin 1945-ci ilin yazında diplom işini müdafiə
etməsi üçün birdəfəlik Dövlət Imtahan Komissiyası təşkil
olundu və o, bu komissiyada «XX əsr Azərbaycan romantizmi
və M.Hadi» mövzusunda diplom işini müvəffəqiyyətlə
müdafiə etdi.
Beləliklə, o, həmin vaxt Nizami adına
Ədəbiyyat

İnstitutunun

direktoru

işləyən

M ə m m ə d A r i f i n t ö v s i y y ə s i i l ə 51 s ə n ə d l ə r i n i
aspiranturaya

verib

qəbul

edilir.

Elə

o

vaxtdan, 1945 -ci ilin payızından institutda
kiçik elmi işçi vəzifəsinə işə götürülərək
ömürlük

elmi

taleyini

bu

Aspiranturada
tədqiqatçı

51

fəaliyyətini,
mötəbər
təhsil

professor

ədəbiyya tşünas

ocağa

aldığı
Mir

bağlayır.

illərdə

gənc

Cəlalın

elmi

Talıbzadə K. Seçilmiş əsərləri, c. 1, Bakı, Azərnəşr,1991, s.185.
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rəhbərli yi

altında

yaradıcılığı»

«A.Səhhətin

mövzusunda

həyatı

və

namizədlik

dissertasi yası üzərində işləyir. 1949 -cu ildə
onu

müdafiə

görkəmli

edir.

sənət

Bu

və

tədqiqat

elm

əsərini

xadimləri

–

S.Vurğun, M.Hüseyn, Mir Cəlal, C.Xəndan.
Ə.Sultanlı elmdə əhəmiyyətli yenilik kimi
dəyərləndirdilər.

1955-ci

ildə

azərbaycan,

1963-cü ildə rus dilində «Abbas Səhhət » adı
ilə monoqrafiya halında n əşr olunan bu ilk
fundamental tədqiqat əsəri ilə K.Talıbzadə
ədəbi yyatşünaslıq elminə vəsiqə aldı. Qeyd
etmək

lazımdır

ki,

ədəbiyyatşünaslıq

K.Talıbzadənin

fəaliyyəti

Ədəbiyyat

Institutu ilə sıx surətdə bağlı olub, bu elm
ocağının nəfəsi ilə qızınmışdır. N amizədlik
dissertasi yası müdafiə etdiyi 1949 -cu ildə
institutun baş elmi işçisi vəzifəsinə təyin
olunmuş, bir qədər sonra – 1952-ci ildə isə
institutun

XIX-XX

əsrlər

Azərbaycan

ədəbiyyatı şöbəsinə rəhbərlik etmişdir. Bu
şöbədə

fəaliyyət

K.Talıbzadə

yeni

Təranə Turan Rəhimli

göstərdi yi
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əl aq əl ər yö n ü m ünd ə «Qo rk i v ə Az ərb a ycan »
m ö v z u s u n d a m o n o q r a f i y a 52 ü z ə r i n d ə i ş l ə y i r .
Əsər 1970-ci ildə rus dilində nəşri ilə oxucu
auditori yasını daha da genişləndirərək türk,
rus,

gürcü

və

s.

xalqların

ƏCəfəroğl u,

L.Dımşits, B.Piradov kimi nüfuzlu alimləri
tərəfindən yüksək qiymətləndirildi.
1959-cu ildə tamamlanıb nəşr olunan monoqrafiya
müəllifinə ədəbi mühitdə nüfuz qazandırıb onun gələcək
uğurları üçün körpü rolunu oynadı.
1960-cı
göstərib

K.Talıbzadəyə

Nizami

institutunda
müavini

ildə
elmi

adına
işlər

vəzifəsinə

Ədəbiyyat

üzrə

irəli

etimad
direktor

çəkdilər.

Bu

vəzifədə işlədi yi i yirmi ildən artıq müddət
ərzində

o,

institutun

elmi

işləri,

elmi

tədqiqat planlarının müəyənləşdirilməsi və
icrası kimi mürəkkəb bir prosesə rəhbərlik
etmişdir.

Ədəbiyyat

Akademi yası

Institutunun

Elmlər

sistemində Ədəbiyyat

və Dil

Institutu kimi fəali yyət g östərdi yi vaxtlarda

52

Talıbzadə K. Qorki və Azərbaycan, Bakı, Azərb. EA nəşri, 1959.
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institut

direktorunun

müavini

–

elmi

işlər

ədəbiyyat

və

olurdu.

Həmin

müavinləri

üzrə

dilçilik

iki
üzrə

sahəl ərin

problemləri ilə bilavasitə müvafiq sahənin
direktor

müavini

ədəbiyyat

üzrə

məşğul

idi.

direktor

K.Talıbzadə

Bu

illərdə

müavini

işləyən

ədəbiyyatşünaslığın

problemlərinin

tədqiqi

ilə

yanaşı

həm

də

ədəbiyyatşünaslığa rəhbərlik etmişdir.
Bu dövrdə K.Talı bzadə «Abbas Səhhət »,
«Qorki

və

Azərbaycan »

monoqrafi yaları

kimi samballı əsərlərin, həmçinin XX əsr
ədəbiyyatının

tarixinə

və

nəzəri

məsələlərinə dair elmi məqalələrin müəllifi
kimi

tanınırdı.

qiqatları

60-cı

qarşısında
birinin

illərdə

duran

yerinə

«Azərbaycan
XIX-XX
dövr)

Alimin

qiym ətli

mühüm

ədəbiyyatı
(əsrin

ədəbiyyatına

vəzifələrdən

və

mühüm

oynadı.

Təranə Turan Rəhimli

–

üçcildlik

tarixi»

əsərinin

əvvəllərinə

dair

yazılmasında

təd-

ədəbiyyatşünasl ığın

yetirilməsində

əsrlər

rol

bu

nəşrə

ikinci

qədərki
cildinin

hazırlanmasında
Bu

cildin

əsas
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müəlliflərindən

və

redaktorlarından

biri

K.Talıbzadə idi.
60-cı illərdə K.Talıbzadənin çoxşaxəli
yaradıcılığı

həm

də

ədəbiyyatşünaslığın

daha bir sahəsinin tədqiqi ilə zənginləşdi.
Milli

tənqidin

mətində

tarixini

alimin

araşdırmalar

bu

yaratmaq

uzun

illər

mövzuda

ilk

istiqa apardığı

fundamental

tədqi-qatın nəşrinə imkan verdi. Ədəbi -elmi
axtarışlarının on ilini klassik ədəbi-estetik
fikrin
tədqiqata
ildə

haqqında

tarixi
həsr
əsr

«XX

edən

K.Talıbzadə

Azərbaycan

mövzusunda

monumental

doktorluq

ədəbi

1965-ci
tənqidi»

dissertasiyası

müdafiə etdi. Bu əsərin yazılmasına qədər
isə

alim

(1954),

«Əd əb i

tənqidə

«T ən q i d çi

və

diqqət

artıraq»

ədəbiyyatşünasların

yen i n əs l i » (1 9 5 5 ), «M ü b ari z t ənq id i n göz əl
nümunələri » (1959), «Tənqidimiz haqqinda
qeydlər »
dərc

(1963)

və

etdirmişdi.

məsələlərinə

həsr

s.

Ədəbi

məqalələrini
tənqidin

olunmuş

bu

yazıb

müxtəlif
məqalələr

1 9 6 7 -ci i ld ə «T ən q i di miz h aq qi n d a q e yd l ər »
Təranə Turan Rəhimli
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kitabında

işıq

lazımdır

ki,

üzü

gördü.

Qeyd

K.Talıbzadənin

etmək

Azərbaycan

ədəbiyyatının aktual p roblemlərindən bəhs
edən

400-dən

artıq

məqaləsi

«T ən q i dim iz

haqqında qeydlər», «Ədəbi irs və varislər»
(1974),

«S ən ət karı n

şəxsiyyəti»

(1978),

«Tənqid və tənqidçilər» (1989), «Seçilmiş
əsərləri»

(iki

cilddə:

kitablarında

toplanmışdır.

1991-1994)
«Ədəbi

irs

və

v ari sl ər », «S ən ət k arı n ş əx si yyət i » k it ab l arı
70-ci

alimin

illərdəki

ədəbi

tənqidi

görüşlərini özündə əks etdirir. Bu illərdə
K.Talıbzadə
toplusunun

həm
tərtibi

də
və

«Əd əb i
nəşrə

tənqid»

hazırlanması

işində yaxından iştirak edirdi.
K.Talıbzadənin
ədəbi

tənqidi»

şəkildə

işlənib

nüsxəsi

1984-cü

tənqidinin
olundu.
SSRI

ildə

əsaslı
yeni

«Az ərb a yc an

adı

eləcə

ədəbiyyatşünasları
Təranə Turan Rəhimli

Azərbaycan

təkmilləşdirilmiş

nəinki

xalqları,

əsr

monoqrafi yasının

tarixi»

Əsər

«XX

ilə

bir

daha

Azərbaycan,
də

xarici

tərəfindən

ədəbi
nəşr

keçmiş

ölkələrin
yüksək
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qi ymətləndirilib
diqqətə

–

1986-cı

Respublika

ildə

daha

Dövlət

böyük

mükafatına

layiq görüldü.
Tənqid

tariximiz

və

onun

müasir

mərhələsinin əhatəli şərhini verən «Tənqid
və

tənqidçilər»

(1989)

K.Talıbzadənin
araşdırmalarının
meydana

çıxdı.

kitabı

80-ci
bitkin
Burada

bir

isə

illərdəki
nəticəsi

«Tənqid

kimi

etüdləri»

başlığı altında yazılar istisna olmaqla bütün
məqalələr

ədəbi

tənqidin

nəzəri -estetik

problemlərinə həsr olunmuşdur. 80 -ci illər
həm

də

K.

Talıbzadənin

səmərəli

elmi

fəali yyətinin ən mötəbər fəxri adlar, yüksək
titullar, ali mükafatlarla dəyərləndirilməsi
baxımından əlamətdar idi. 1980 -ci ildə o,
Azərbaycan

EA-nın

müxbir

üzvü, 1989-cu

ildə isə akademiyanın həqiqi üzvü seçilir.
Tənqid

tarixinə

dair

məşhur

monoqrafiyasına dövlət mükafatı verilməsi
də bu illərə (1986) təsadüf edirdi. Bu ali
məqamlara

qədər

yaradıcılığı,

elmi

Təranə Turan Rəhimli

də

K.Talıbzadənin

təşkilatçılığı

layiqincə
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qi ymətləndirilmişdir. O, yüksək vəzifələrə
təyin

olunmuş,

fəxri

fərmanlar,

«Əmək

veteranı », «Fədakar əm əyə görə » medalları
ilə təltif edilmiş,
(1982),

«Əməkdar

«Əməkdar

maarif

elm

xadimi»

xadimi»

fəxri

adlarını almışdı.
Qeyd etmək lazımdır ki, K.Talıbzadənin
nəşr

olunan

əsərləri

beş

dəfə

Rəyasət

heyətinin qərarı ilə mükafatlandırılmışdır.
Bu uğurlar tədqiqa tçının yeni axtarışlarına
yol

açmış,

onlarla

təfəkkürün

işığında

olmuşdu.

Bu

ikicildlik

məqalələrini
araşdırmasına

baxımdan

«S eçi l m iş

diqqətəlayiqdir.

yeni
səbəb

tədqiqatçının

əs ərl əri »n i n

K.Talıbzadənin

n ə ş r i 53

ikicildliyi

sosioloji ehkamların yıxıldığı, yazılı tarixə
milli
bir

özünüdərk
vaxtda

işıq

tədqiqatçının
haqqında

m övqeyindən
üzü

əsasən

məqalələrinin

yanaşıldığı

gördü.
müasir
bir

Buraya
ədəbiyyat

qismi,

A.

Səhhətə həsr olunmuş monoqrafiya və milli
53

Talıbzadə K. Seçilmiş əsərləri, c. 1, Bakı, Azərnəşr,1991.
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ədəbi

tənqidin

tarixinə

dair

bir

sıra

tədqiqatları daxil idi.
Ikicildlik haqqında ilk rəyi ona yazmış
olduğu

«Tarixə

müqəddimədə

güvənən

düşüncə»

söylə yən

adlı

ədəbiyyatşünas

N. Ş əm siz ad ə yaz ırd ı : «Kam al T al ıb z ad ən in
ikicildlik
təqdim

seçilmiş
etmək

əsərlərin

çətindir.

Onun

fəaliyyətinin

möhtəşəmli yi

ikicildlik

cılız

çox

müıllifi

kimi

irsi

və

müqabilində

g ö r ü n ü r . » 54 [ 4 ,

s.

6]

Bu n a b ax m a yaraq al im in «S eçi l m i ş əs ərl əri »
haqqında respublika dövrü mətbuatında dərc
olunmuş

rəylərdə

yaradıcılığının

ikicildlik
seçimli

K.Talıbzadə

yekunu

kimi

dəyərləndirilmişdir. Ş.Sa lmanov qeyd edirdi
ki,

«K.Talıbzadənin

ədəbiyyatşünaslığın,

ədəbi

külliyyatı
tənqidin

yalnız

çətin, mürəkkəb si yasi -ideoloji kontekstini
əks

etdirmir,

ədəbi yatşünaslığın
vəzifəsinə

öz

sədaqətini

istiqamətinin
54

həm

düzgün

də,

də

milli

predmetinə,

öz

inkişafının

əsas

olmasını

da,

milli

Talıbzadə K. Seçilmiş əsərləri, c. 1, Bakı, Azərnəşr,1991, 393 s.6.
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ədəbiyyatın

ideya

zənginli yi,

xüsusiyyətlərinin

dəyərini

tarixi -milli

açmaq

və

izah

etmək əzmini də, onun analitik imkanlarının
t ü k ə n m ə z l i y i n i d ə m e y d a n a ç ı x a r ı r . » 55
Kitabları
dünya,

və

ittifaq

200-dən

elmi

və

fəaliyyəti

respublika

artıq

məqalə,

haqqında

mətbuatında
həyat

və

yaradıcılığından bəhs edən iki monoqrafi ya
çap

olunmuş,

onlarla

əsərin,

dərslik

və

müntəxabatların redaktoru K. Talıbzadənin
elmi-təşkilati yönümdə işi yalnız bunlarla
məhdudlaşmır.

O,

Moskvada

Beynəlxalq

m i q yas l ı n əş rl ər o l an «M ü x t əs ər əd əb i yyat
ensiklopedi yası »,

«M ü x t əs ər

ensiklopedi yası »,

«Teatr

sovet

en s i kl o ped i yas ı »,

«Dü n ya əd əb i yyat ı t arix i », el əcə d ə Bak ı d a
«Azərbaycan
səhifələrində
çoxsaylı
ölkələrdə
konfrans,
55

sovet
milli

oçerklər
keçirilən
yubiley

ensiklopedi yası »

ədəbiyyatımızla
dərc

etdirmiş,

simpozium,
və

bağlı
xarici

konqres,

sessi yalarda,

Salmanov Ş. Tənqidin və tədqiqatın birliyi, Azərbaycan qəz., 1995, 16

avqust.
Təranə Turan Rəhimli
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respublikamızın

elmi

ictimaiyyətini

ləyaqətlə təmsil etmişdir.
1968-ci ildə «Hindistanda Aylıq Dostluq
gü n l əri n »d ə

Azərbaycan

nümayəndə

heyətinin başçısı kimi 1 0-a qədər şəhərdə
ali

məktəb

hind

tələbələri

ədəbi

üçün

«Azərbəycan -

əlaqələri »,

«Azərbaycan

ədəbiyyatı tarixi» mövzularında mühazirələr
oxumuşdur.

Eləcə

də

Itali yanın

Neapol

şərqşünaslıq institutunda onun Azərbaycan
ədəbiyyatı

tarixinə

dair

mühazirələri

maraqla qarşılanmışdır (1977). K.Talıbzadə
bunlardan başqa 1960-cı ildə şərqşünasların
Beynəlxalq Ümumdünya konqresində, 1986 cı

ildə

1990-cı

Hindistanın
ildə

Puna

Türki yədə

Millətlərarası

Universitetində,
keçirilən

Böyük

Konqresində,

1991-ci

Birinci

Azərbaycan
ildə

Nizami

Gəncəvi yə həsr olunmuş Beynəlxalq Tehran
Konqresində və bir çox başqa nüfuzlu elmi
toplantılarda
çıxış

konseptual

etmişdir.

elmi

məruzələrlə

Bolqarıstanın

Sofiya

şəhərində türk dilində nəşr olunan mətbuat
Təranə Turan Rəhimli
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orqanları

ilə

1968-ci

ildən

başlaya raq

yaratdığı əlaqəni illərlə davam etdirmişdir.
Nizami

adına

fəaliyyəti,
xarici

ali

Ədəbi yat

Institutundakı

məktəblərdə

mühazirələri,

ölkələrə

səfərlərdən

başqa

K.Talıbzadə akademi yadan kənarda da elmi,
elmi-kütləvi
olmuşdur.

və
O,

Azərbaycan

təşkilati

işlərlə

1954-cü

ildən

Yazıçılar

məşğul

indi yədək

Ittifaqının

idarə

heyətinin, 1965 -ci ildən 1976 -cı ilə qədər
rəyasət heyətinin üzvü olmuş, 1957 -1975-ci
illərdə isə Yazıçılar Ittifaqında tənqid və
ədəbiyyatşünaslıq
etmişdir.

O,

Füzuli,

Məmmədquluzadə,
A.Səhhət,

bölməsinə

rəhbərlik
Sabir,

M.Qorki,

C.

S.S.Axundov,

S.Vurğun,

M.Ibrahimov,

C.Cabbarlı, M.Arif kimi görkəmli ədiblərin
yubileylərini
sədri,

sədr

fəaliyyət
tənqid

təşkil

edən

müavini

və

göstərmişdir.
və

komissi yaların
üzvü

Bu

kimi

yubileylərdə

ədəbiyyatşünaslığımız

qi ymətli

olan

etmişdir.

K.Talıbzadə

Təranə Turan Rəhimli

nəzəri

də

məruzələrlə
hazırda

üçün
çıxış

Azərbaycan
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Yazıçılar

Birliyi

Ağsaqqallar

şurasının

üzvüdür.
O,

«Azərbaycan »

jurnalının

redaksiya

heyətinin, 1971 -1980-cı illərdə «Azərbaycan
Kommunisti » jurnalının red aksiya heyətinin
üzvü kimi də çalışmışdır. Alimin «Kitabi Dədə-Qorqud»

dövlət

yubiley

komissi yasının və Füzuli adına beynəlxalq
mükafatlar

komissi yasının

işində

fəal

iştirakı da təqdirəlayiqdir.
K.Talıbzadənin A.Şaiqin ev muzeyinin
təşkili

yönümündə,

muzeylər

həmçinin

şurasının

Komitəsinin

üzvü

Beynəlxalq

Azərbaycan
kimi

Milli

xidmətləri

də

səmərəli olmuşdur.
K.Talıbzadə
hazırlığı

müntəzəm

ilə

Respublikamızda

olaraq

məşğul
və

onun

kadr

olmuşdur.
hüdudlarından

kənarda elmlər namizədləri və doktorların
yetişməsində

alimin

əvəzsiz

xidmətləri

vardır. Rəhbəri olduğu onlarla aspirant və
dissertantın

bir

Təranə Turan Rəhimli

qismi

bu

gün

elmlər
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doktorudurlar. Onlarla tədqiqatçının rəsmi
opponenti
K.Talıbzadə

və

elmi

gənc

məsləhətçisi

nəslə

köməklik

göstərmiş,

yaradıcılıq

yolunda

daim

yaxından

onların
düzgün

olan
elmi

istiqamət

almasında mühüm rol oynamışdır.
Görkəmli alim «Bilik» cəmiyyətinin
xətti ilə səmərəli fəaliyyət göstərmiş, uzun
müddət cəmiyyətin respublika və Bakı Şəhər
bölmələrində ədəbiyyat və incəsənət üzrə
metodik şuralara rəhbərlik etmiş, elmi
biliklərin kütləviləşdirilməsi işində fəal
iştirak etmişdir. Elmə, ədəbiyyata bu sonsuz
məhəbbətin, əvəzsiz xidmətin bəhrəsi olaraq
1998-ci
ildə
Azərbaycan
Elmlər
Akademi yasının Rəyasət heyətinin qərarı ilə
alimin 75 illik yubiley tədbiri dövlət
səviyyəsində qeyd olundu. Həmin qərarda
qaldırılan
vəsatətə
əsasən
K.Talıbzadə
Azərbaycan
ədəbiyyatşünaslığının
inkişafındakı xidmətlərinə görə 1998 -ci ilin
avqustunda dövlət tərəfindən ən yüksək
m ü k afat l a – «Ş ö hrət » orden i il ə t əltif
edildi.
Bu
xoş
məramlı
günlərdə
ədəbiyyatşünas həmkarları və sənət dostları
Ş.Salmanovun,
N.Şəmsizadənin
K.Talıbzadənin həyatı və elmi fəaliyyati
haqqında kitablarının işıq üzü görməsi
Təranə Turan Rəhimli
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alimə xüsusilə sonsuz sevinc bəxş etdi. Bu
kitablar Ş.Salmanovun «Akademik Ka mal
Talıbzadə»,
N.Şəmsizadənin
«Türk
təfəkkürü məcrasında» adlı yeni nəşr olunan
əsərləri idi.
Fədakar alim hazırda gənclik şövqü ilə
yaradıcı
fəaliyyətini
davam
etdirir,
respublikanın elmi-ictimai həyatında fəal
iştirak edir. O, Nizami adına Ədəbiyyat
Institutunun elmi məsləhətçisi, institutun
elmi
şurasının
və
onun
nəzdindəki
ixtisaslaşdırılmış doktorluq müdafiəsi üzrə
şuranın üzvü kimi fəaliyyət göstərir. O,
çoxcildlik
«Azərbaycan
ədəbiyyatı
t arix i »n i n 4 -cü cil d in in m əs ul red ak t o ru d u r,
elmi sessiya və ko nfranslarda samballı
məruzələri
ilə
yenə
də
ədəbi -elmi
ictimaiyyətin sevimlisidir.
Pedaqoji universitet
xəbərləri,
Bakı, ADPU, 2001,
№4

Təranə Turan Rəhimli
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QORKĠ VƏ AZƏRBAYCAN MÖVZUSU
KAMAL TALIBZADƏNĠN
TƏDQĠQĠNDƏ
Müharibədən

sonrakı

ədəbiyyatşünaslığın
istiqamətlərindən
arasında
tarixi

ədəbi

öyrənilməsi

əsas
biri

tədqiqat

milli

əlaqələr

inkişaf

ədəbiyyatlar

problemi,

yolları

və

o l m u ş d u r . 56

Bu

ədəbiyyatının

dövrdə

klassikləri

onun

nəticələrinin
məqsədlə

ilə

rus

yaradıcılıq

əlaqələri ön plana cəkilir, dövrün görkəmli
ədəbiyyatşünasları
M.Cəfər,

M.Arif,

C.Cəfərov,

M.Rəfili,
F.Qasımzadə,

H.Əfəndi yev, Ə.Seyidzadə, H.Mehdi və b.
Azərbaycan -rus ədəbi əlaqələrinin müxtəlif
problemlərinə

dair

məqalələr

monoqrafi yalar

etdirirdilər.

və

Həmin

araşdırmalar
dövrdə

aparır,

yazıb

nəşr

xüsusilə

milli

ədəbi yyatların M. Qorki və Mayakovski ilə
əlaqələrinin öyrənilməsi sovet ədəbi yyatının
56

Salmanov Ş. Akademik Kamal Talıbzadə. Bakı, Ozan, 1998, s.42.
Təranə Turan Rəhimli
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inkişafı, tarixi
baxımından

və

yaradıcılıq

zərurətə

cevrilmişdi.

ədəbiyyatşünaslığın
tədqiqat

əsas

fəaliyyətini

K.Talıbzadə

bu

problemləri
Həmişə

istiqamətində
davam

zərurətdən

etdirən

doğan

maraqla

«Qorki və Azərbaycan» mövzusuna müraciət
etdi. Tədqiqatçının Azərbaycanla bağlı olan
rus

yazclarndan

əsərlərində

məhz

Azərbaycan

Qorki
həyatı

və

onun

mövzusunu

daha mühüm bədii hadisə hesab etməsi də
təsadüfi

deyildi.

səbəbini

belə

K.
izah

Talıbzadə
edirdi:

bunun

«M.Qorki

mövzusuna qədər də Azərbaycan -rus ədəbi
əlaqələrinə dair məqalələr yazmışam. 50 -ci
illərdə

ədəbi

əlaqələr

ədəbiyyatşünaslığın

aktual problemi olaraq ön plana keçmişdi .
Ümumiyyətlə,
bağlayan

məni

A.Səhhət

rus
oldu.

ədəbiyyatına
A.Səhhət

rus

ədəbi yyatından 24 şairin əsərini Azərbaycan
dilinə tərcümə və təbdil edib. O cümlədən
A.Ostrovskinin

«Yoxsulluq

eyib

deyil »

pyesini…
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M. Qorkinin Rusiyaya için -için sevgisi,
bu

ölkənin

içalatını

vətəndaş

yanğısı

ilə

açması məni cəlb etdi, M.Qorki Rusiyanın
ən milli, şovinist ədibidir. Xüsusilə onun
inqilaba

qədərki

haqqında

yaradıcılığı

yazmağa

Azərbaycanla

e t d i . » 57

sövq

sıx-sıx

məni

əlaqə

onun
Qorki

saxlamış,

dəfələrlə burada olmuş, Az ərbaycan, Bakı
haqqında

əsərlər

yazmışdı.

Tədqiqatçını

Qorki mövzusuna cəlb edən cəhətlərdən biri
də yazıçının proletar ədəbi yyatının banisi
olması, inqilabçı yazıçı kimi tanınması idi.
«Qorki

və

milli

ədəbiyyatlar»

mövzusuna

qədər də K Talıbzadənin ədəbi

əlaqələrin

tədqiqində

vardı.

O,

«Q oqol

və

müəyyən

«A.N.Ostrovski

və

təcrübəsi
S əhh ət »,

Azərbaycan ədəbiyyatı », «Qoqol realizmi və
Azərbaycan
«Böyük

ədəbiyyatının
rus

haqqında—T.R.)
dərc

yazıçısı»
və

etdirmişdi.

s.

klassikləri »,
(L.N.Tolstoy

məqalələrini

K.Talıbzadənin

yazıb
yeni

tədqiqatı isə onun ədəbi əlaqələr tarixinin
57

Şəmsizadə N. Türk təfəkkürü məcrasında, Bakı, Təhsil, 1998, s.42.
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öyrənilməsi
səbəb

prosesində

oldu.

Azərbaycan »

ciddi

fəaliyyətinə

Tədqiqatçı

«Qorki

mövzusunu

və

Azərbaycan -rus

ədəbi əlaqələrinin konkret sahələrindən biri
kimi

diqqətlə

araşdırmağa

başladı.

Azərbaycan tənqidində ilk dəfə bu mövzuya
toxunan görkəmli tənqidçi M.Arif bir sıra
məqalələrində

bu

geniş

mövzunun

mühüm

cəhətlərinə diqqət yetirir, milli ədəbiyyatın
inqilabi

ideyalarla

zəngin

yeni

inkişaf

mərhələsini M.Qorkinin adı ilə bağlayırdı.
K.Talıbzadə

isə

bu

mövzunu

daha

zəngin

ədəbi-tarixi sənəd və materiallar əsasında
araşdırıb

tamamilə

təhlil

süzgəcindən

dərc

olunan

yeni

keçirdi.

«M.Qorki

ədəbi yyatı »,

bir

istiqamətdə
50 -ci

və

illərdə

Azərbaycan

«Azərbaycan

Qorki

ya rad ı cı lı ğı n d a », «M . Qo rk i i nq il aba q əd ərki
Azərbaycan
sosialiat
h aq q ın d a »,

m ətbuatında»,
realizminin
«Bir

daha

«M.Qorki

bəzi

məsələləri

Qorki

ənənələri

haqqında» və s. məqalələrində tədqiqatçının
mövzunu

əhatəli

Təranə Turan Rəhimli
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nəzərə

çarpırdı.

K.Talıbzadə

«Qorki

monoqrafiyasını
Əsər

1959-cu

ildə

rus

50-ci

illərin
və

Azərbaycan »

tamamlayıb
ildə

nəşr

etdirdi.

A z ə r b a y c a n , 58

1970-ci

dilində

K.Talıbzadənin

sonunda

işıq

üzü

tədqiqatının

gördü.

Azərbaycan

ədəbiyyatşünaslığında bu mövzuda yazılan
əsərlərdən başlıca fərqli cəhəti bu i di ki,
müəllif

o

dövrkü

diqtəsinə

hakim

baxmayaraq

Azərbaycan

ideologi yanın

yalnız

ədəbiyyatına

Qorkinin

təsirini

izhar

etmir, əksinə ədəbi təsirin qarşılıqlı proses
olduğunu

sübut

ədəbi yatımızın

etməklə

mənafeyini

milli

q o r u y u r d u . 59

K.Talıbzadəyə qədər Qor ki ilə yaradıcılıq
əlaqəsi problemini tədqiq edən müəlliflər bu
əlaqənin

milli

ideya- yaradıcılıq

ədəbiyyatlardan
prinsiplərinin,

inqilabi
yəni

sosialist realizminin təşəkkülü ilə əlaqədar
tərəfinə xüsusi diqqət yetirmiş, məsələnin

58

Talıbzadə K. Qorki və Azərbaycan. Bakı, Azərb. EA nəşri, 1959, 215

s.
59

Qarayev Y. Ədəbi təsir və əlaqə probleminə həsr edilmiş yeni əsər.
Azərbaycan, 1960, №2, s.206.
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b u i s t i q a m ə t d ə t ə h l i l i n ə f i k i r v e r m i ş d i l ə r . 60
K.Talıbzadə isə onu yeni metodoloji təhlili
ilə davam etdirir, Azərbaycan ədəbi yyatında
Qorki

ilə

əlaqələrin

tərəflərinə də diqqət

romantizmlə

bağlı

yetirirdi. Tədqiqatçı

göstərirdi ki, bu geniş və hərtərəfli mövzu
Qorki

təsirinin

Azərb aycan

hansı

yollarla

və

nəticələrini
bilməz;

izah

eyni

cəlb

mədəniyyətin

ona

gerçəkli yinə

edən

milli

amilləri

də

çıxarılmalıdır.

Qorkinin

nəzərdən

yazıçını

faktlar,

üzə

marağını

onun

məhdudlaşa

burada

edən

araşdırılıb

Tədqiqatçı
planda

etməklə

təsir

fikrinə

gəldi yini,

zamanda

Azərbaycana
diqqətlə

necə

bədii

Azərbaycan

geniş

keçirir,

ədəbi -tarixi
əsərində

bu

əlaqələrin bütün tərəflərini işıqlandırırdı.
Monoqrafiyanın
yaradıcılığında»

«Azərbaycan

adlanan

fəslində

Qorki
müəllif

rus yazıçısının Azərbaycan xalq ı, onun adət
və

ənənələri,

şifahi

xalq

yaradıcılığı,

60

Əsədullayev S. Qurbanov Ş. Qorki və Azərbğaycan ədəbiyyatı,
Ədəbiyyat və incəsənət, 1971, 20 fevral
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məişət

tərzi

haqqında

fikirlərini

diqqətlə

araşdırır, Qorkinin əsərlərində Azərbaycan
və Zaqafqazi ya həyatının, şərq mövzusunun
konkret təzahür və faktlarını təhlil edirdi.
«Qorki

sovet

Bakısında»

adland ırdığı

fəsildə K.Talıbzadə tədqiqatını daha mühüm
istiqamətə
zamanı

yönəldərək

Bakı

Azərbaycan

Sovetinin
yazıçıları

nitqlərinə

yazıçının

diqqət

səfər

plenumunda
ilə

və

görüşündəki

yetirmişdir.

Milli

ədəbiyyatda yeni yaradıcılıq prinsiplərinin
təşəkkülündə

bu

nitqlərin

əhəmiyyətini

qi ymətləndirən müəllif göstərirdi ki, Qorki
həmin

çıxışlarında

mühüm

məsələlərinə

əsaslandırmaqla
yeni

sosialist

toxunub,

Azərbaycan

istiqamətdə

realizminin

inkişafı

onları

ədəbiyyatının
üçün

zəmin

hazırladı.
Sonrakı

mərhələdə

Azərbaycanla
təzahürü

əlaqələrinin

–

milli

ya zıçının
daha

mətbuatda

konkret
Qorki

əsərlərinin tərcüməsinin dərc olunması və
bunun

milli

ədəbiyyata

Təranə Turan Rəhimli
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Qorkinin

bədii

əsərləri

və

məqalələrinin

tərcüməsində

yazıçılarının

xidmətlərindən

tədqiqatçı

Qorki

publisist
Azərbaycan
bəhs

təsirinin

edən

Azərbaycan

ədəbiyyatına məhz bu tərcümələr vasitəsilə
gəldi yini,

milli

yazıçılar

ideya

mahiyyətli

dərki

və

tərəfindən

realizmin

mənimsənilməsi

yeni

prinsiplərinin
üçün

imkanlar

yarandığını göstərirdi. Bu baxımdan milli
tənqidin və ədəbiyatşünaslığın nailiyyətləri
də ciddi tədqiq edilir, M.Arif, H.Əfəndiyev
və

başqalarının

Qorkinin

ədəbi -tənqidi

görüşlərinə həsr olunmuş məqalələri təhlil
olunurdu.
Yazıçının
tamaşaya

pyeslərinin
qoyulması

milli
da

teatrda
Qorkinin

Azərbaycanla əlaqələrinin konkret forması
kimi öyrənilmişdir. Burada tədqiqatçı Qorki
pyeslərinin milli teatrda səhnə təcəssümünü
yazıçının
yayılması
yazıçıları

dramaturgiya
və

bu

ənənələrinin

ənənələrin

tərəfindən

Azərbaycan

mənimsənilməsi

nöqteyi-nəzərindən yüksək qi ymətləndirirdi.
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Sosialist

estetikasının

milli

ədəbi

kontekstdə təşəkkülündə Qorki ənənələrinin
əhəmiyyətini

təqdir

monoqrafiyanın
həsr

əsas,

olunmuşdur.

görkəmli

edən

beşinci

mərkəzi

əsərlərini

mövzusuna

K.Talıbzadə

Azərbaycan
diqqətlə

fəsil
burada

yazıçıl arının

nəzərdən

keçirərək

Qorkidən öyrənmənin xarakteri, yolları və
nəticələrini

aydınlaşdırırdı.

tədqiqatında
çoxcəhətli

Qorkinin
ünsiyyətinin

Müəllif

Azərbaycanla
bütün

tərəflərini

əhatə etmiş, hətta bu əlaqələrin digər sənət
sahələrində

təzahürünü

q a ç ı r m a m ı ş d ı r . 61

də

Qorkinin

nəzərdən
əsərlərinin

tərcüməsi, səhnə təcəssümü, yazıçı haqında
tənqid

və

yazılması
edilmişdir.
Azərbaycan

ədəbi yatşünaslıq
xüsusilə

əsərlərinin

dərindən

K.Talıbzadənin
monoqrafiyası

tədqiq

Qorki

özünün

və

yüksək

elmi məziyyətlərinə görə ədəbi ictimaiyyət
tərəfindən

böyük

maraqla

qarşılanmışdır.

Azərbaycan ədəbi yyatşünas və tənqidçiləri
61

Шарифли Т. Горький в Азербайджане, Azərb. EA Xəbərləri,
Ədəbiyyat, dil və incəsənət seriyası, 1973, №1, s.139-141.
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G

Əlibəyova,

Ə.Məmmədov,
məqalə

və

F.Məlikov

rəylərdə

ədəbiyyatı

M.Məmmədov,

və

Qorki

əlaqələrinin

ideya-estetik
tədqiq

Y.Qarayev,

b.
və

edildiyi

ədəbiyyatşünası

Azərbaycan

dərin

konsepsi ya

yazdıqları
axtarışlar

kontekstində

vurğulanırdı.

A.L.Dımşits,

Rus

gürcü

alimi

B.Piradov, türkiyəli ədəbiyyat mütəxəssisi
Ə.Cəfəroğlu və b. rəyi də bu fikrin məntiqi
davamı

kimi

əlaqələrin
«Qorki

səslənirdi.

tədqiqi

və

Alimin

sahəsində

fəaliyyəti

Azərbaycan » monoqrafi yası

məhdudlaşmır.

O,

ədəbiyyatşünaslığın

istiqamətində araşdırmalarını
davam

ədəbi

etdirmiş,

məsələlərini

bu

sonralar da

problemin

işıqlandıran

ilə

müxtəlif
məqalələr

yazmışdır.
Humanitar elmlərin öyrənilməsinin
aktual problemləri, Bakı,
«Mütərcim», 2002, I buraxılış.
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ÇAĞDAġ MĠLLĠ ƏDƏBĠYYAT
KAMAL TALIBZADƏ ARADICILIĞINDA

Kamal Talıbzadə çoxcəhətli yaradıcılığında çağdaş
ədəbiyyatşünaslığın ən mühüm məsələlərini işıqlandırmış,
həmişə ədəbi-nəzəri fikrin əsas istiqamətində tədqiqatlar
aparmışdır. Onun yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatının bir sıra
vacib problemlərinə həsr etdiyi məqalələri, tədqiqatları bu
cəhətdən xüsusi diqqətə layiqdir. Həmin məqalələrində
ədəbiyyat nəzəriyyəsinin, tənqidin ən aktual məsələlərinə
toxunan, dövrün görkəmli yazıçı və ədəbiyyatçılarının
yaradıcılığına münasibət bildirən tədqiqatçı müasir ədəbiyyat,
çağdaş ədəbi proses haqqında konkret, aydın təsəvvür
yaratmağa müvəffəq ola bilmişdir. Yeni dövr ədəbiyyatının
tədqiqi

istiqamətində

K.Talıbzadənin

60-80-ci

illərdə

ədəbiyyat nəzəriyyəsinin ən mühüm məsələlərindən olan
realizm problemi ətrafında mülahizələri xüsusi maraq
doğurur.

Tədqiqatçı

hələ

1969-cu

ildə

Respublikada

Azərbaycan ədəbiyyatında realizm probleminə həsr edilmiş ilk
elmi müşavirənin təşəbbüskarlarından və təşkilatçılarından
biri olmuş, burada «XX əsr Azərbaycan tənqidində realizm»
mövzusunda məruzə etmişdir. Tədqiqatçı bu müşavirənin və
Təranə Turan Rəhimli
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Sovet Şərqi xalqlarının ədəbiyyatlarında realizm probleminə
həsr olunan Bakı müşavirəsinin (1972) yekunları haqqında bir
səra məqalələr yazmışdır. Tənqid tarixinə həsr olunmuş
monoqrafiyasında K.Talıbzadə realizm problemini daha geniş
izah etmiş, «realizmin bayraqdarı» M.F.Axundovun tənqidi
görüşlərini bu aspektdə nəzərdən keçirərək dərin və hərtərəfli
təhlil aparmışdır. Müəllif təhlilində son dövr realizmini
özünəqədərki realizmin, eləcə də klassik sənətin mütərəqqi
keyfiyyətlərini mənimsəyib inkişaf etdirən bir yaradıcılıq
metodu kimi, realizmin daha yüksək bir mərhələsi kimi
səciyyələndirir. K.Talıbzadə belə bir qənaətə gəlir ki, «Milli
ədəbiyyatımızda realizm cəmiyyətimizi əks etdirən bir metod
kimi təşəkkül tapır, yeni insan konsepsiyasını irəli sürür,
realizmin ideya-estetik imkanlarını genişləndirir, yeni bədii
formaların əmələ gəlməsi zərurətini yaradır.»62

Tənqidi

realizm ənənələrinin daha da inkişaf etdirilməsi uğrunda
mübarizə aparmağı ədəbiyyatşünaslığın ən mühüm, ümdə
vəzifəsi

hesab

əsaslanaraq

edən

ədəbiyyatı

tədqiqatçı

elmi

yüksək

təşəkkül

metodologiyaya
tapmış

insan

konsepsiyasına xidmət üçün səfərbər etməyin vacibliyini
nəzərə çatdırır.

62

Talıbzadə K. Seçilmiş əsərləri (iki cilddə), c.2., Bakı, Azərnəşr, 1994,
s.154.
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K.Talıbzadə bir tənqidçi kimi də müasir ədəbi prosesə
müraciət etmiş, bir sıra məqalələrində çağdaş ədəbiyyatımızın
mənzərəsini dolğun şəkildə işıqlandıra bilmişdir. Müasir
ədəbiyyata dair bu icmal məqalələrində tədqiqatçı çox geniş
məsələlərə toxunur, araşdırdığı problemin, yaxud mövzunun
işlənməsi sahəsində ədəbiyyatımızın ənənəsini, nailiyyətlərini
müəyyənləşdirir, onların işığında son illərin təcrübəsinə nəzər
salır, nailiyyətləri ümumiləşdirir, qüsurları tənqid edir. Onun
S.Rəhimovun «Mehman» povesti, Anarın «Sizi deyib
gəlmişəm» pyesi, İ.İsmayılzadənin «1937» poeması kimi
görkəmli əsərlərin təhlilinə həsr etdiyi məqalələri bu cəhətdən
xüsusi diqqətəlayiqdir. Bu məqalələrində tədqiqatçı əsərin
mövzu və ideyasını, quruluşunu, obrazlar aləmini təhlil
etməklə kifayətlənmir, həmçinin, onun spesifikasını, müasir
ədəbiyyat üçün əhəmiyyətini, çağdaş ədəbi prosesdə tutduğu
yeri və əsərdə ədəbi təsirin rolunu göstərir.
K.Talıbzadənin müasir ədəbi prosesə baxışı onun bir çox
yazıçı və ədəbiyyatçılar haqqında yazdığı məqalələrində də
dolğun şəkildə əks olunmuşdur. O, hələ yaradıcılığının ilk
illərindən başlayaraq XX əsr ədəbiyyatının klassiklərinin
ədəbi fəaliyyətinin yaxından izləmiş, onların toxunduqları
problemlərin müxtəlifliyi və mürəkkəbliyini şərh etmişdir.
Tənqidçi ayrı-ayrı yazıçılara, ədəbiyyatçılara həsr etdiyi belə
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məqalələrində ədəbi inkişafı birtərəfli proses kimi izah etmir,
əksinə, onu bütün rəngarəngliyi ilə öyrənməyə və təhlil
etməyə çalışır. Təhlilin dərinliyi və konkretliliyi, ideya
meyarlarının

dəqiqliyi,

sənətkar

mövqeyinin

düzgün

dəyərləndirilməsi baxımından XX əsrin böyük şairi S.Vurğun
haqqında

məqalələri

K.Talıbzadə

burada

xüsusi
S.Vurğun

olaraq

qeyd

edilməlidir.

yaradıcılığını

hərtərəfli

işıqlandırmış, onun poeziyasını, ədəbi-tənqidi görüşlərini
təhlil edərək dəyərləndirmişdir. Bu məqalələrin bir qismində
tədqiqatçı S.Vurğun poeziyasını şərtləndirən amillərdən, onun
şeriyyətının əsas xüsusiyyətlərindən söz açırsa, digər qismində
isə şairin nəzəriyyəçilik və tənqidçilik fəaliyyətindən bəhs
edir. Lakin tənqidçi S.Vurğun yaradıcılığının hər iki
istiqamətdə yüksəlişini, müvəffəqiyyətini həm də şairin ali
şəxsi keyfiyyətləri ilə izah edir: «Şair Səməd Vurğun həmişə
öz müasirlərinin nəzərində şəxsiyyət Səməd Vurğunla qoşa
dayanmışdır. Bu iki amil: Böyük Şairlə böyük Şəxsiyyət
birlikdə böyük Səməd Vurğunu yaratmışdır.»63
K.Talıbzadə

müasir

ədəbiyyat

haqqında

bir

sıra

məqalələrini bədii və ədəbi-nəzəri yaradıcılıqlarını yanaşı, birbirinə qovuşmuş şəkildə davam etdirən görkəmli yazıçıların
sənət görüşlərinə həsr etmişdir. Bu məqalələrin tədqiqat
63

Talıbzadə K. Sənətkarın şəxsiyyəti, Bakı, Yazıçı, 1978, s.91.
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obyekti milli ədəbi tənqiddə özünəməxsus mövqeyi olan
M.Hüseyn, ədəbi irsi düzgün qiymətləndirməyi, onun tariximüasir

əhəmiyyətini

müəyyənləşdirməyi

öz

estetik

konsepsiyasının başlıca prinsipləri hesab edən M.Ibrahimov,
daim tənqidi fikrin qayğıları ilə yaşayan Abdulla Şaiq kimi
böyük ədəbi şəxsiyyətlərin yaradıcılıq yoludur. Həmin
əsərlərə diqqətlə nəzər yetirdikdə tədqiqatçının atası Abdulla
Şaiqin yaradıcılığına daha həssas münasibətinin şahidi oluruq.
Görkəmli ədibimiz A.Şaiqin ocağında dünyaya göz açan,
qızğın ədəbi müzakirələrdən, elmi söhbətlərdən bəhrələnərək
böyüyən, istedadı «Cavidlərin, Vurğun və Mehdi Hüseynlərin
nəfəsilə qızınan mühitdə qol-budaq atan» K.Talıbzadə atası
haqqında ən kiçik yazını belə qələmə alanda böyük məsuliyyət
hissi keçirdiyini etiraf edir. Məhz buna görə onu A.Şaiqlə
bağlı məqalələrində, xatirələrində dərin səmimiyyətlə yanaşı
ciddi tədqiqatçı münasibəti də aydın sezilir. Müəllifin Şaiqin
sənət görüşləri barədə qənaəti belədir ki, şairin mütərəqqi
dünyagörüşünün əsas mahiyyəti, məğzi xalqına, onun
həyatına, milli varlığına bağlı olduğu üçün ədibin bədii
yaradıcılığı

kimi

ədəbi-tənqidi

əsərlərinin

də

ideya

istiqamətini müəyyənləşdirmişdir.64

64

Talıbzadə K. Seüilmiş əsərləri (iki cilddə), Bakı, Azərnəşr,1991, s.22.
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Tədqiqatçının öz müəllimləri, müasirləri və yetirmələri
olan tənqidçi və ədəbiyyatşünaslar –M.Arif, M.Rəfili,
H.Araslı, M.Cəfər, Ə.Mirəhmədov, B.Nəbiyev,Y.Qarayev,
Ş.Salmanov. N.Şəmsizadə və başqalarının elmi uğurlarından
bəhs edən məqalələri də xüsusi maraq doğurur. Onlardan
tədqiqatçının öz müəllimi, ustadı kimi tərənnüm etdiyi
M.Arifə həsr olunmuş məqalələri elmi təhlilin dəqiqliyi və
yığcamlığı ilə diqqəti cəlb edir. Müəllifin tədqiq etdiyi mövzu
böyük tənqidçinin sənətkarlığından bəhs edən məqalədə daha
düzgün və hərtərəfli izahını tapa bilmişdir. Burada M.Arifin
milli ədəbi tənqidin təşəkkülü və inkişafı prosesində rolu,
onun həm ideya, həm də sənətkarlıq cəhətdən yüksəlişində
xidmətləri araşdırılır, tənqidçinin sənətkarlıq xüsusiyyətləri,
əsərlərinin yaradıcı səciyyəsi şərh edilir.65 K.Talıbzadə
M.Cəfər tənqidinə də böyük sənət mövqeyindən yanaşır,
tənqidçinin həyat yolundan sənət dünyasının spesifikasından
söz açır. O, göstərir ki, M.Cəfər «ədəbi prosesin gedişini korkoranə izləmir, ona tabe olmur, tənqidçi üçün əsas meyar
həyatdır, ictimai inkişafın mütərəqqi, qabaqcıl istiqaməti və
meylləridir. O, məhz bu amillərə söykənərək ədəbi hadisələrə
yanaşır, onları qiymətləndirir və mənalandırır.»66 Müəllif bu
65

Arif M. Seçilmiş əsərləri (üç cilddə), c.1,Bakı, Azərb. EA-nın
nəşri,1967, s.5.
66
Talıbzadə K. Tənqid və tənqidçilər, Bakı, Yazıçı, 1989, s.350-351.
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cəhətə görə M.Cəfərin əsərlərində bədii təhlillə yanaşı
sosioloji təhlilin də güclü təsir yaratdığını qeyd edir, bunun
oxucuda dərin təəssürat oyatdığını əsaslandıra bilir.
K.Talıbzadə ümumiyyətlə, tənqid və tənqidçilərə həsr
etdiyi məqalələrində yeni dövr tənqidinin inkişaf meyllərini
izləyir və meydana çıxarır, tənqiddə keyfiyyət yeniliklərinin
yaranması üçün tənqidçilərdən məsuliyyət tələb edir, onları
sənətin bədii qanunauyğunluqlarına mükəmməl yiyələnməyə,
«öz tənqidçilik idealına sadiq olmağa» səsləyirdi.67
Beləliklə,
Azərbaycan

K.Talıbzadənin

ədəbiyyatı,

onun

bütövlükdə
görkəmli

yeni

dövr

nümayəndələri

haqqında fikir və mülahizələri, konkret ədəbi hadisə və ya
əsəri

təhlil

edərkən

ümumiləşdirmələr

gəldiyi

milli

nəticələr,

ədəbiyyatımızın

dərin

nəzəri

ən

aktual

problemlərinin həllinə kömək edib, onun düzgün inkişaf
istiqamətlərini müəyyənləşdirmişdir.
Humanitar elmlərin öyrənilməsinin
aktual problemləri, Bakı,
«Mütərcim», 2002, I buraxılış

67

Talıbzadə K. Ədəbi irs və varislər, Bakı, Azərnəşr, 1974, s.30.
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MĠLLĠ YADDAġDAN ÇAĞDAġ TƏNQĠDĠ
ĠDRAKA
«Elə epoxalar olur ki, orada
ədəbiyyat yalnız bədii ola bilməz,
çünki

poetik

maraqdan

da

yüksək mətləblər mövcuddur.»
İ.S.Turgenev
Əzizxan Tanrıverdi çağdaş Azərbaycan filoloji elminin
nüfuzlu söz sahiblərindən biridir. Onun yaradıcı fəaliyyəti üç
mühüm istiqaməti – dil tarixi, ədəbi tənqid və publisistikanı
əhatə edir. Filoloji aləmdə daha çox dil tarixinə dair
tədqiqatları ilə tanınmasına baxmayaraq bu elmin hər iki
sahəsinin – həm dilçiliyin, həm də ədəbiyyatşünaslığın mahir
bilicisidir. Elmi nailiyyətlərinin zirvəsində yer alan türk
mənşəli Azərbaycan antroponimlərinə dair araşdırmaları, ulu
türkün qayım-qədim mədəniyyət abidəsi «Dədə Qorqud
Kitabı» ilə bağlı tədqiqatları filologiya elmləri doktoru,
professor Əzizxan Tanrıverdini ədəbi-elmi ictimaiyyətə
kifayət qədər geniş erudisiyalı, orijinal elmi təfəkkürə malik
dil mütəxəssisi kimi təqdim edib. Bu tədqiqat əsərləri təkcə
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Azərbaycanlı oxucular tərəfindən yox, ümumtürk mədəni
mühitində maraqla qarşılanıb.
Hələ 1999-cu ildə Türkiyənin ölkəmizdəki səfirliyində
kitab rəfinin görümlü guşəsində Ə.Tanrıverdinin «Türk
mənşəli

Azərbaycan

antroponimləri»,

«Kitabi-Dədə

Qorqud»da şəxs adları» kitablarını görüb qürür hissi
keçirmişdim. Səfirliyin əməkdaşı Ümid Yardım bu yönlü
incələmələrin türk dünyası üçün çox önəmli olduğunu xüsusi
vurğulamışdı. Bu heç də təsadüfi deyildi. Türkün sözü,
varlığı, mədəniyyəti, mənəviyyatı Ə.Tanrıverdi tədqiqatlarının
ayrılmaz tərkib hissəsidir. Ümumiyyətlə, onun alim-vətəndaş
şəxsində türkün böyüklüyü, əzəməti, möhtəşəmliyi görünür.
İstər ədəbiyyat söhbətləri zamanı, istərsə də elmi-publisistik
əsərlərini oxuduqda bu qənaət daha da dərinləşir. Alimin
bütün yazdıqlarına türkçülük ruhu hopduğundan bu əsərləri
oxuyanda türkün qədimliyi, böyüklüyü, müdrikliyi ilə
öyünməmək mümkün deyil.
90-cı illərin əvvəllərində milli oyanışa xidmət edən, türk
adına sahib çıxmağa çağıran, eyni zamanda, mətbuat aləmində
birmənalı
münasibət»,

qarşılanmayan

«Milli

adımızın

«-Oviç»,

«-yeviç»

kimə

bərpasına
lazımdır?»,

«Bütövləşmək amalı», «Erməni saxtakarlığına daha bir
nümunə» və s. kamil səviyyəli publisistik məqalələri onu
Təranə Turan Rəhimli
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Azərbaycan ictimaiyyətinə daim türkün təəssübünü çəkən
qeyrətli, vətənpərvər türk ziyalısı kimi tanıtdı.
Əzizxan

Tanrıverdinin

fundamental

monoqrafik

araşdırmalarının obyekti ədəbi dil tarixidir. Bu sahənin çeşidli
problemlərinin dolğun elmi izahını verən tədqiqatçı müxtəlif
yaradıcılıq məsələlərinə fərqli baxış bucağından yanaşıb, alim
sələflərini təkrar etmədən, tamamilə özünəməxsus, yeni elmi
mövqe nümayiş etdirib. Bu fikri xüsusən, onun «Dədə Qorqud
Kitabı» ilə bağlı araşdırmalarına şamil etmək olar. Türkün ulu
mədəniyyət abidəsində şəxs adları, qərb ləhcəsi, «Kitab»ın
obrazlı dili, söz aləmi və digər məsələləri fərqli konseptual
mövqedən dəyərləndirdiyi beş kitabında Ə.Tanrıverdi bir çox
toxunulmamış problemləri elmi təhlil mərkəzinə çəkmişdir.
Tədqiqatçının

«Poeziyanın

dili,

dilin

poeziyası»

kitabında isə son illərdə dövrü mətbuatda işıq üzü görən ədəbi
tənqidi məqalələri toplanıb. Ədəbi tənqid alimin elmi
yaradıcılığında yeni bir istiqamət kimi diqqəti cəlb edir.
Əzizxan Tanrıverdini dil tarixindən ədəbi tənqidə gəlməyə
sövq edən mənəvi, elmi zərurətin məntiqi izahı var. Onun
tənqidə, daha dəqiq desək, linqvistik ədəbi tənqidə yaradıcı
meylini təkcə universal idrakın müxtəlifliyə marağı kimi
dəyərləndirmək düzgün olmazdı. Bu daha çox dilin tarixindən
bu günə boylanmaq, mənəvi dəyərlərin, milli yaddaşın çağdaş
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poeziyada hansı səviyyədə öz əksini tapdığını, yaşadığını
müəyyənləşdirmək və onu ədəbi-elmi ictimaiyyətə çatdırmaq
məqsədi ilə bağlıdır. Tənqidçi Nizami Cəfərovun qeyd etdiyi
kimi, «dil tarixçiləri milli yaddaşdan gəlirlər və müasir
ədəbiyyatda da həmin yaddaşın necə davam etdiyini – mənəvi
varislik

əlaqələrini

diqqət

mərkəzində

saxlayırlar…»

(N.Cəfərov. Klassiklərdən müasirlərə. Bakı, «Çaşıoğlu»,
2004, s.195.)
Filoloji elmimizin tarixinə və eləcə də bu gününə nəzər
saldıqda görkəmli dilçilərin, dil tarixçilərinin ədəbi prosesin
tənqidi izahına maraq göstərdiklərinin, bu sahədə kifayət
qədər səmərəli işlər gördüklərinin şahidi oluruq. Bu baxımdan
60-70-ci illərdə tənqidçilərin ədəbiyyat tarixinə gedişini dil
tarixçilərinin ədəbi tənqidə gəlişinin tarazlaşdırması faktını
xatırlamaq yerinə düşür.
Ə.Tanrıverdi «Poeziyanın dili, dilin poeziyası» kitabında
toplanmış ədəbi tənqidi məqalələrində milli poeziya ilə milli
varlığın əlaqəsi məsələsini diqqət mərkəzində saxlayır. Bütün
yazılmışlarda

çoxəsrlik

milli

mədəniyyətin

köklərini

axtarmaq, milli-tarixi keçmişə mənsubluq, xalqın gen
yaddaşından gələn mifik inanclara, qədim adət-ənənəyə
sədaqət amilini önə çəkmək onun araşdırmalarının mühüm
elmi məziyyətlərindən biri kimi aydın nəzərə çarpır.
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Tədqiqatçı çağdaş Azərbaycan poeziyasının müxtəlif
ədəbi nəsillərini təmsil edən (əsasən XX əsrin 60-70, 80, 90-cı
illərində ədəbiyyata gələn) şairlərin yaradıcılıqlarını linqvistik
ədəbi

tənqid

müstəvisində

təhlil

edir,

dil-üslub

xüsusiyyətlərini dəyərləndirir. Beləliklə, ədəbiyyatın həm də
dil hadisəsi kimi öyrənilməsi, poetik mətndə şeiriyyəti təmin
edən müxtəlif bədii vasitələrin işlənmə mexanizminin
müəyyənləşdirilməsi kimi mühüm elmi vəzifənin həlli
məqsədinə xidmət etmiş olur.
«Poeziyanın dili, dilin poeziyası» kitabına daxil edilmiş
tənqidi məqalələrin tədqiqat obyekti çağdaş ədəbiyyatımızın
həm kifayət qədər tanınmış, geniş şöhrət sahibi olan
nümayəndələri, həm də ədəbi mühitə yeni daxil olan istedadlı,
lakin hələ lazımınca tanınmayan təzə nəsil şairlərinin
əsərləridir. Kitabda onların adları belə sıralanır: Mətləb Nağı,
Zəlimxan Yaqub, Firuzə Məmmədli, Fikrət Mursaqulov, Paşa
Qəlbinur, Həsən Mirzə, Təranə Rəhimli, Oqtay Rza, Ülvi
Bünyadzadə, Əli Rza Xələfli, Samir Zəngəzurlu, Giya
Paçxataşvili,

Adil

Mirseyid,

Zahid

Xəlil,

Məmməd

Nazimoğlu, Əjdər Ol, Məhəbbət Nizam, Sabir Sarvan, Akif
Səməd.

Bu

sıralamada

Ə.Tanrıverdi

mənsubiyyət

tanımadan

kitab

heç

tərtibindəki

bir

ictimai

uzunömürlü,

möhkəm bir çərçivəni qırıb, cəmiyyətdə geniş şöhrət və nüfuz
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sahiblərinin adlarını önə çəkmək, az tanınanların (ya heç
tanınmayanların!) adlarının kitabın son səhifələrində yer
alması «ənənə»sini pozub.
Əzizxan Tanrıverdi böyük istedad sahibi olan, lakin
uzun müddət yaradıcılığı ədəbi-elmi diqqətdən kənarda qalan
şairlərin poeziyasına ilk elmi qiyməti verib. Bu cəhətdən onun
Mətləb Nağıya həsr etdiyi «Poeziyanın dili, dilin poeziyası»
məqaləsi diqqətəlayiqdir. Həmin məqalədə çağdaş lirikanın və
satirik şeirin istedadlı nümayəndəsi M.Nağı yaradıcılığı
layiqincə dəyərləndirilir, şairin Azərbaycan poeziyasında
sənətkar

mövqeyi

düzgün

müəyyənləşdirilir.

M.Nağı

şeirlərinin poetik gücünü Azərbaycanın qüdrətli şairlərinin
sənət nümunələri ilə müqayisə edən tədqiqatçı onun sözünün
qüdrəti ilə özünə əbədi heykəl ucaldan şairlər sırasında yer
aldığını isbat edir. Əlbəttə, ədəbiyyat tariximizdən məlum
olduğu kimi, bizdə sənətə, sənətkara vaxtında dəyər verən söz
qədirbilənləri olmuşdur. Lakin bunu ənənəyə çevirmək
iqtidarında

olan,

bədii

istedadı

zamanında

görüb-

dəyərləndirən cəsarətli və qeyrətli qələm sahiblərinin bu
xeyirxah amalı çox vaxt müsbət qiymətləndirilməyib.
Ə.Tanrıverdinin M.Nağı poeziyasına düzgün (eyni zamanda
sağlam!) elmi mövqedən dəyər verdiyi bu məqalədəki yüksək
fikir və qənaətlər də birmənalı qarşılanmamışdır. Tədqiqatçı
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«Əbədiyyətə qovuşan, əbədi yaşar Mətləb Nağı» məqaləsində
bu münasibətlə yazır: «Poeziyanın dili, dilin poeziyası» adlı
məqaləmdə alim və müəllimliyini (M.Nağının – T.R.)
M.F.Axundov,

N.Vəzirov,

İ.Şıxlı

kimi

şəxsiyyətlərlə

müqayisə etdiyim üçün məni qınayanlar da tapıldı, heca və
əruz vəznlərində, həmçinin sərbəst şeir formasında yazdığın
şeirlərə görə adını S.Vurğun, B.Vahabzadə kimi sənətkarlarla
bir sırada çəkdiyim üçün dodaq büzdülər, böyüklüyünə şübhə
ilə yanaşdılar.» (Ə.Tanrıverdi. Poeziyanın dili, dilin poeziyası.
Bakı, «Nurlan», 2008, s.20.)
Şeirə, sənətə yalnız həqiqi sənət mövqeyindən yanaşma,
ədəbiyyata təəssübkeş münasibət Ə.Tanrıverdinin bütün
məqalələrinin başlıca yaradıcılıq qayəsini təşkil edir. Bu cəhət
F.Mursaqulovun poeziyasına həsr edilmiş məqalədə daha
qabarıq şəkildə özünü göstərir.
80-ci illər ədəbi nəslinin təmsilçisi Fikrət Mursaqulovun
vəfatından 18 il sonra işıq üzü görən ilk və son kitabı
«Təsəlli»ni diqqətlə araşdıran tədqiqatçı onu ədəbi tənqidin
bütün istiqamətləri üzrə təhlil edir, şairin poetik dünyasının
bədii estetik məziyyətlərini üzə çıxarmağa çalışır. Dünya
işığına həsrət şairin poeziyasında işıq obrazını önə çəkən
Ə.Tanrıverdi mövzu, ideya, məzmun, forma, üslub və digər
məsələlərə aydınlıq gətirir, F.Mursaqulov sənətinin poetik
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özünəməxsusluğunu konkret bədii nümunələrin izahı ilə
əsaslandırır. Fikirlərinin yekununda ədəbi tənqid qarşısında
«Fikrət

Mursaqulov

poeziyası

sistemli

şəkildə

tədqiq

olunmalı, onun şeirlərindəki ən kiçik detal belə təhlil
süzgəcindən keçirilməlidir» tələbini irəli sürür.
Poeziyada sufizmə, panteizmə meylin gücləndiyi bir
dönəmdə – 80-ci illərdə ədəbiyyata gələn şairlərdən biri də
Akif Səməddir. Tənhalıq poeziyasını yaradan, özlərini
«dərviş», «haqq aşığı» adlandırmaqdan mənəvi-estetik zövq
duyan, insan mənəviyyatının, ruh aləminin ən dərin qatlarına
nüfuz etməyi bacaran şairlər sırasında onun özünəməxsus
mövqeyi vardır. Sufi əqidəsinə, dünyagörüşünə bütün
yaradıcılığı boyu sadiq qalan, şeirlərində sufi ruhunu yaşadan
şairin zəngin poeziyası Ə.Tanrıverdinin tədqiqatçı diqqətini də
məhz bu cəhəti ilə cəlb edib. Dərin fəlsəfəsi, forma və
məzmun

vəhdəti,

dil

və

üslub

bənzərsizliyi,

obraz

rəngarəngliyi ilə hər bir tədqiqatçıda maraq doğura bilən
A.Səməd poeziyası Ə.Tanrıverdinin təhlillərində dolğun elmi
izahını tapır, həmçinin şairin poetik dilinin fəlsəfi-estetik
mahiyyəti linqvistik müstəvidə açıqlanır.
Ə.Tanrıverdi elmi təhlillər zamanı «Dədə Qorqud
Kitabı»ndan üzü bəri deyilmiş, yazılmış poetik mətnlərin
demək olar ki, böyük əksəriyyətinə müraciət etmişdir. Bədii
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müqayisələrində qədim folklor nümunələrinə, klassiklərdən
müasirlərə

qədərki

bütün

qüdrətli

söz

sahiblərinin

yaradıcılıqlarına istinad etməsi, uğurlu ədəbi paralellər
əsasında çağdaş poeziyanın nailiyyətlərini klassik ənənə ilə
əlaqələndirməsi

tədqiqatçının

elmi

təhlillərinin

müvəffəqiyyətini təmin edən cəhətlərdəndir.
Zəlimxan Yaqub şeirində «Kitabi-Dədə Qorqud»dan,
«Koroğlu»dan, «Oğuznamə»dən bəhrələnmə, F.Məmmədli
poeziyasında

M.Füzuli,

İ.Nəsimi,

Q.Zakir,

X.Natəvan,

M.Ə.Sabir,

S.Vurğun

ilhamına,

təbinə

köklənmə,

Ü.Bünyadzadə əsərlərində Nizami, Qurbani, Aşıq Ələsgər
şeiri ilə səsləşmə, A.Mirseyid sənətində A.Tufarqanlı,
Q.Zakir, M.Ə.Sabir, M.Hadi poetik dünyasına yaxınlıq müasir
ədəbiyyatın köklu ədəbi ənənələr üzərində dayaq tapıb
yüksəldiyini göstərən elmi dəlillər kimi nəzərə çatdırılır.
Ə.Tanrıverdinin

məqalələrində

tənqidin

sosioloji,

estetik, strukturalist və linqvistik istiqamətləri vəhdət təşkil
edir. F.Mursaqulov, P.Qəlbinur, M.Nizam və b. şairlərin
yaradıcılıqlarının tədqiqində bu təhlil manerası ona daha dəqiq
elmi nəticələrə gəlmək imkanı vermişdir.
Kitabda yaradıcılıqlarından bəhs olunan şairləri bir
ümumi cəhət, milli-tarixi taleyimizə həssas münasibət və
Azərbaycanın bu günkü ovqatını nümayiş etdirmək amalı
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birləşdirir. Poetik özünəməxsusluq, bədii təfəkkür tərzi, üslub
müxtəlifliyi isə tədqiqatçıdan onların hər birinə fərdi elmi
yanaşma tələb edir. Ə.Tanrıverdi tədqiq etdiyi sənət
nümunələrinə bu müxtəliflik, rəngarənglik kontekstindən
yanaşa bilib.
Onun Əli Rza Xələfli sənəti ilə bağlı təhlillərində türkün
tarixi keçmişinə muraciət motivi önə çəkilir, Gültəkin, Mete,
Bilgə xaqan, Tonyukukdan bəhs edən misraların poetik
tutumu, bədii «çəki»si əski inamın çağdaş elmi müstəviyə
gətirilməsi amili ilə müəyyənləşdirilir.
Həsən Mirzə şeirlərində yurdçuluğun tərənnümünə
xüsusi diqqət yetirən tədqiqatçı toponimik və antroponimik
vahidlərin

poetikliyə

özünəməxsus

çalar

qatmasını,

emosionallığı və ekspressivliyi təmin etməsini yüksək
dəyərləndirir.
Adil Mirseyidin, Sabir Sarvanın şeirləri elitar sənət
nümunələri kimi təhlilə cəlb edilir, Oqtay Rza şeirində
Azərbaycançılıq, Zahid Xəlil, Giya Paçxataşvili və Təranə
Rəhimli poeziyasında «vətən dərdi» qabardılır.
Ə.Tanrıverdi «Poeziyanın dili, dilin poeziyası» kitabına
daxil etdiyi tədqiqatlarında xalqın çoxəsrlik mədəniyyətindən,
ədəbi irsindən öyrənmə zəminində yeni poetik məzmun kəsb
edən «söz»ü, bədii dili ədəbiyyatın, söz sənətinin ən mühüm
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komponenti kimi dəyərləndirir, bütün təhlillərində dil-üslub
məsələlərini bu istiqamətdə araşdırır. Bununla da Bəxtiyar
Vahabzadənin «insan təbiətdən uzaqlaşdıqca saxtalaşdığı
kimi, dil də xalqın obrazlı, canlı, ətirli təfəkkür tərzindən
uzaqlaşdıqca saxtalaşır, cansızlaşır, quru kitab dilinə – ölü dilə
çevrilir» qənaətini bir daha təsdiq edir.

«Kredo» qəzeti,
№15, 18 aprel, 2000
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SÖHBƏTĠNDƏ ƏSRLƏRĠN SĠRRĠ VAR…

«Elə adamlar axtarın ki, onlarla söhbət yaxşı kitaba
bərabər olsun, elə kitablar da axtarın ki, mütaliəsi filosoflarla
söhbətə

dəysin.»

Bu

qiymətli

kəlam

Ə.Bəhmənyara

məxsusdur. Hər dəfə çalışdığım kafedrada professor Mustafa
Mustafayevin elmi söhbətlərini dinlədikdə qeyri-ixtiyari bu
müdrik kəlamı xatırlayıram. O, ahəstə səslə aram-aram
danışdıqca gözlərim önündə X1X əsrin M.F.Axundov,
S.Ə.Şirvani,

M.Ə.Sabir,

Q.Zakir

kimi

nəhəng

söz

sənətkarlarının ədəbi siması canlanır, ədəbiyyatşünaslıq
elminin inkişafında mühüm xidmətləri olmuş qüdrətli alimlər
– F.Qasımzadə, M.Rəfili, M.Cəlal, H.Araslı, C.Xəndan və
başqalarının

alim

şəxsiyyəti

haqqında

təsəvvürlərim

dolğunlaşır. Onun tədqiqatlarına nəzər saldıqda isə sanki
klassik sənətkarlarımızın uzaq əsrlərin arxasından eşidilən
müdrik

söhbətlərini

dinləmiş

oluruq...

Çünki,

onun

kitablarında da, söhbətlərində də ulu tarixin sözə hopan sehri,
əsrlərin sirri var.
Mənalı ömrünün əlli ildən çoxunu milli ədəbiyyatımızın
müxtəlif yaradıcılıq məsələlərinin araşdırılmasına həsr edən
professor Mustafa Mustafayev sanballı elmi tədqiqatları ilə
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ədəbiyyatşünaslığımızı

zənginləşdirmişdir.

Onun

elmi

axtarışları ədəbiyyatımızın müxtəlif yaradıcılıq məsələlərini
əhatə edir. Ədəbiyyatşünas-alim Azərbaycan söz sənətinin ən
qüdrətli

qələm

sahiblərinin,

klassik

sənətkarlarının

yaradıcılıqlarını tədqiqat obyekti seçmiş, milli ədəbiyyat
tariximizin önəmli məsələlərinin elmi həllində yaxından
iştirak etmişdir. O, 1960-1990-cı illərdə ədəbiyyat tariximizin
araşdırılmasına həsr etdiyi onlarla tədqiqat əsərində görkəmli
ədəbi şəxsiyyətlərin həyat və yaradıcılıqlarının dolğun elmi
mənzərəsini

yaratmış,

bununla

da

həmin

dövrdə

ədəbiyyatşünaslığın qarşısında duran mühüm bir vəzifənin
həlli məqsədinə xidmət etmişdir.
XX əsrin 60-90-cı illərinin dövrü mətbuat səhifələrini
vərəqlədikdə M.Mustafayevin elmin ən aktual məsələlərinə
fəal müdaxilə etdiyinin şahidi oluruq. Həmin məqalələrdə
bədii irsi nəzəri təhlil mərkəzinə çəkilən görkəmli sənətkarlar
isə M.F.Axundov, Q.Zakir, S.Ə.Şirvani, C.Məmmədquluzadə,
A.Bakıxanov, S.S.Axundov, C.Cabbarlı, S.Vurğun, S.Rüstəm
və b. böyük qələm sahibləridir. Bu məqalələrdə Q.Zakir
«cəsur süvari və söz sərrafı», S.Ə.Şirvani «yüksək ideallar
carçısı, həqiqi xalq satiriki, Füzulidən sonra qəzəlçiliyin
hökmdarı», C.Məmmədquluzadə «polad silahı – satirik gülüşü
ilə nadanlıq və cəhalətə ağır zərbə endirən böyük sənətkar»,
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S.S.Axundov

«M.F.Axundov

məktəbinin

XX

əsrdəki

davamçısı, yeni fikirlər, təzə bədii formalar axtarışında olan
yazıçı», C.Cabbarlı «klassik azəri şeirinə dərin məhəbbət
bəsləyən, onun zəminində yetişən bənzərsiz sənətkar»,
S.Vurğun «dahi klassiklərimizin sırasında özünə fəxri yer
tutan, sevimli və unudulmayacaq qüdrətli şair», S.Rüstəm
«xalqına sədaqət və hörmət, vətənə dərin məhəbbət bəsləyən
söz sahibi» kimi təqdir olunurlar.
M.Mustafayevin elmi araşdırmaları içərisində XIX əsr
ədəbiyyatına dair tədqiqatları daha önəmli yer tutur.
Tədqiqatçının bu möhtəşəm dövrün ədəbiyyatına böyük
sevgisinin, onun nümayəndələrinin hər biri haqqında sonsuz
məhəbbət və

ehtiramla söhbət açmasının köklərini isə bir

qədər keçmişdə axtarmaq lazım gəlir. O, hələ Şamaxıda
ibtidai və orta təhsil aldığı, ömrünün uşaqlıq və yeniyetməlik
çağlarını yaşadığı illərdə bu qədim diyarın yetirməsi olan,
XIX əsrin böyük sənətkarları S.Ə.Şirvani və M.Ə.Sabir
yaradıcılıqlarının

vurğunu

idi.

1948-1953-cü

illərdə

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki ADPU)
filologiya fakültəsində təhsil aldığı vaxt XIX əsr ədəbiyyatının
polad dayağı hesab edilən həmin sənətkarlar haqqında elmi
təsəvvürü daha da dərinləşir.
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XIX əsr ədəbiyyatına böyük vurğunluq və dərindən
bələdlik M.Mustafayevi 1961-ci ildə aspiranturaya daxil
olanda məhz bu dövrün mühüm ədəbi şəxsiyyətlərindən birinə
həsr edilmiş «Q.Zakir şeirinin sənətkarlığı» mövzusu üzərində
işləməyə sövq edir. Böyük şairin zəngin ədəbi irsi və
şəxsiyyəti ilə bağlı maraqlı faktlar

M.Mustafayevə geniş

tədqiqat materialı verirdi. Namizədlik dissertasiyasını uğurla
müdafiə etdikdən sonra da tədqiqatçının Zakir yaradıcılığına
sonsuz marağı nəinki azalmadı, səngimədi, əksinə, o, uzun
illər apardığı araşdırmalarında hər dəfə bu realist şair
haqqında təzə söz deyə bildi.
Ümumiyyətlə, Q.Zakirdən söz düşəndə M.Mustafayevin
zakirşünaslıqda dəyərli xidmətlərini yada salmamaq mümkün
deyil. Zakirlə bağlı onlarla tədqiqat əsəri onu Zakirşünaslığın
mahir bilicisi kimi tanıtmışdır. Respublikamızda Q.Zakirə
həsr olunmuş ən mötəbər tədbirlərdə o, qüdrətli

sənətkar

haqqında orijinal fikir və mülahizələrlə zəngin olan məruzələr
etmişdir.
1984-cü ildə Şuşada payız təbiətinin şıltaqlıq etdiyi bir
vaxtda, havaların birdən-birə sərtləşdiyi, göydən əlçim-əlçim
qar tökülən oktyabr günlərindən birində poeziya evində Qasım
bəy Zakirin 200 illik yubiley gecəsi keçirilirdi. Yaşar
Qarayev, Mustafa Mustafayev, Arif Hacıyev, Cabir Novruz,
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Söhrab Tahir, Hikmət Ziya, Fikrət Sadıq kimi tanınmış söz
sahiblərinin bu möhtəşəm yubiley gecəsindəki unudulmaz
məruzə və çıxışları böyük maraqla qarşılanmışdı. Yubiley
tədbirindən material hazırlayan «Şuşa» qəzeti səhifələrində ən
geniş yeri M.Mustafayevin elmi faktlarla zəngin olan
məruzəsinə vermiş, bu dəyərli məruzəni bütünlükdə dərc
etmişdi.
Təkcə məruzə və çıxışlarının mətni deyil, müxtəlif
vaxtlarda alimin Zakir şəxsiyyəti və yaradıcılığı ilə bağlı yeniyeni məqalələri dövrü mətbuatda müntəzəm olaraq dərc
edilmiş, zəngin mündəricəli kitabları işıq üzü görmüşdür.
M.Mustafayevin

«Q.Zakirin

sənətkarlığı»

(1983),

«Q.Zakirin poetik dünyası»(2004) monoqrafiyalarında, onlarla
məqalələrində, məruzə və çıxışlarında Zakir yaradıcılığına
obyektiv elmi münasibət öz əksini tapmışdır. Həmçinin
tədqiqatçının «XIX əsr Azərbaycan şeirində lirika» (1988),
«XIX əsr Azərbaycan realist şeiri» (1991), «XIX əsr
Azərbaycan satirik şeir nümunələri» (1983) kitablarında da
Zakir haqqında dəyərli elmi mülahizələri mühüm yer tutur.
Q.Zakir

yaradıcılığına

M.F.Axundovdan başlayaraq
qüdrətli

nümayəndələri

dair

böyük

mütəfəkkir

ədəbiyyatşünaslığımızın ən

dəyərli

fikir

və

mülahizələr

söyləmişlər. Hələ XIX əsrdə Rusiyada Adolf Berje, Türkiyədə
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Məmmədağa

Müctəhidzadə,

Cənubi

Azərbaycanda

M.Tərbiyət Zakir yaradıcılığına münasibət bildirmişlər.
F.Köçərli,

N.Nərimanov,

S.Mümtaz,

F.Qasımzadə,

K.Məmmədov, Ə.Mirəhmədov, H.Araslı, M.İbrahimov və b.
şairin ədəbi irsinə xüsusi dəyər vermişlər. Lakin böyük qismi
sovet dövrünə təsadüf edən həmin tədqiqatlardakı fikir və
mülahizələrdə daha çox sosioloji meyarlar üstünlük təşkil
etdiyindən Zakir yaradıcılığı obyektiv elmi qiymətini ala
bilməmişdir. Zakir haqqında yazılmışları diqqətlə araşdıran
M.Mustafayev

şairin sənətkarlığının dərindən təhlilinə

ehtiyac duyulduğunu göstərirdi. O, yazırdı: «Hərhansı yazıçı
və şairin sənətkarlığını ancaq dil-ifadə xüsusiyyətləri,
əsərlərinin forması ilə məhdudlaşdırmaq və sənətkarın əsl
qabiliyyətini burada axtarmaq, şübhəsiz ki, elmi cəhətdən
doğru

olmazdı.

Tədqiqatın

əsas

yolu

isə

sənətkarın

dünyagörüşünün bu və ya başqa bir əsərdə necə istifadə
olunmasını, bədii nümunənin ideya istiqamətini, həyata və
ədəbiyyata təsirini, bir sözlə, onun idraki tərbiyəvi rolunu,
bununla əlaqədar olaraq əsərlərin xalq həyatı və təfəkkürü ilə
nə dərəcədə bağlı olduğunu aşkara çıxarmaqdan ibarətdir.»
Tədqiqatında məhz bu tələbə əməl edən M.Mustafayev
qüdrətli realist sənətkar haqqında yekun söz deməyə müvəffəq
olmuşdur.
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Q.Zakir yaradıcılığında yaşayan ənənələr, onun qoşma,
gəraylı və təcnislərində bədii söz və ifadə vasitələri,
satiralarında tənqid və gülüş hədəfi, təmsil və mənzum
hekayələrinin poetik xüsusiyyətləri, şairin sənətində xalq
təfəkkür tərzi kimi məsələlər M.Mustafayevin tədqiqatlarında
uğurlu elmi həllini tapmışdır. Zakiri həm satirik şeirin, həm də
lirik poeziyanın qüdrətli nümayəndəsi kimi təqdim edən
M.Mustafayev şairin ədəbi irsini XIX əsr ədəbiyyatının yeni
keyfiyyətli poeziyası kimi yüksək dəyərləndirir, haqlı olaraq
onu S.Ə.Şirvaninin və M.Ə.Sabirin sələfi hesab edir.
Tədqiqatçının

Zakirlə

bağlı

araşdırmaları

ədəbi

ictimaiyyətdə yüksək rəğbətlə qarşılanmış, Zaman Əsgərli,
Tərlan Novruzov, Fərhad Yəhyayev və b. ədəbiyyatşünaslar
həmin əsərlər haqqında mülahizə və qənaətlərini bildirmişlər.
M.Mustafayevin

«Zakir

şeirinin

sənətkarlığı»

(1983)

monoqrafiyası milli ədəbiyyatşünaslığımızda «görkəmli şairin
poetik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi sahəsində ilk təşəbbüs»,
«klassik ədəbiyyatın sənətkarlıq məsələlərinin tədqiqində
ədəbiyyatşünaslığımızın

ehtiyacını

ödəmək

yolunda

müvəffəqiyyətli addım», «Zakir lirikasında heca və əruz
vəznlərinin tutumunun ayrıca araşdırıldığı dəyərli tədqiqat»,
«şairin 200 illik yubileyi ərəfəsində zakirşünaslığa layiqli
hədiyyə» kimi dəyərləndirilmişdir.
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Tədqiqatçının Q.Zakirlə bağlı araşdırmalarında öz əksini
tapan

elmi

qənaətləri

nəinki

Azərbaycanda,

onun

hüdudlarından çox-çox uzaqlarda da diqqəti cəlb etmişdir.
Alman alimi Horst Vilfrid Brands 1972-ci ildə nəşr etdirdiyi
«XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında satira» adlı tədqiqatının
yazılması prosesində

F.Qasımzadə, M.Rəfili kimi klassik

ədəbiyyatşünasların əsərləri ilə yanaşı Mustafa Mustafayevin
«Q.Zakirin

satirasında

tənqid

və

ifşa

yolları»

adlı

tədqiqatından da səmərəli şəkildə istifadə etdiyini bildirirdi.
M.Mustafayev

bir

sıra

tədqiqatlarını

isə

ədəbiyyatşünaslığımızda nisbətən az öyrənilmiş, yaxud heç
araşdırılmamış sənətkarların yaradıcılıqlarına həsr etmişdir.
Tədqiqatçının Mirzə Baxış Nadim, Mirzə İsmayıl Qasir,
Ağabəyim, Məhəmməd Tağı Sidqi, Həsənəli xan Qaracadaği,
Zikri Ərdəbili, Mirzəli xan Ləli haqqında məqalələri bu
qəbildəndir.
Ədəbiyyatşünas alimin «İbrahim Kərbəlayi Həsən oğlu
Zikri Ərdəbili», Mirzəli xan Ləli haqqında «Maarifçi realist
şair», Məhəmmədtağı Sidqi və Həsənəli xan Qaracadağiyə
həsr etdiyi «Bir əsrin maarifçiləri» adlı tədqiqatları gərgin
elmi axtarışların tapıntısı kimi meydana çıxmışdır. XIX əsrin
ikinci yarısında yaşayıb-yaradan maarifçi-realist, həkim-şair
Mirzəli xan Ləli M.Mustafayevin tədqiqatında bir tərəfdən
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«Şəmsi-hükama» (həkimlər, filosoflar, alimlər günəşi), digər
tərəfdən qüdrətli sənətkar, görkəmli fəzilət və kəskin qələm
sahibi kimi səciyyələndirilir, şairin satirik şeirləri mayasını
həyat

həqiqətindən

alan

parlaq

incilər

kimi

yüksək

dəyərləndirilir.
Tədqiqatçı

Zikri

Ədəbilinin

qəzəllərini

təhlil

süzgəcindən keçirdikdə XIX əsrin bu sənətkarını «öz ustadı
Füzuli kimi real, həqiqi məhəbbəti tərənnüm edən, incə qəlbə
malik və insanın dəruni hisslərinə təsir edən qəlb şairi» kimi
təqdim edir.
konkret

Zikri Ərdəbilinin Füzuli irsinə yaxınlığını

nümunələrin

təhlili

əsasında

sübuta

yetirən

M.Mustafayev bu iki şairin şəxsiyyətləri arasında da bir
uyğunluq, eyniyyət görür və bu münasibətlə yazır: «Zikri
Ərdəbili yüksək rütbə və mənsəb sahiblərinə mədhiyyələr,
qəsidələr yazmamışdır. O, da sələfi Füzuli kimi yoxsul həyatla
kifayətlənib məğrur yaşamağı, başqalarına əyilməməyi hər
şeydən üstün saymışdır. Füzuli «Varlıq əhlinin şərəfi fəqridir.
Füqəradan özünə dost tutan», «Ey Füzuli, odlara

yansın

büsatı səltənət» dediyi kimi Zikri Ərdəbili də «Xaki fənadə
fəqr daşın balış eylərəm», «Zikri, zəmanə əhlinə qovqadü
səltənət» dedikdə xalqın mənafeyini müdafiə edir, şairin azad
fikrini, səltənət əhlinə etirazını bildirir.»
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M.Mustafayev Həsənəli xan Qaracadağini də Füzuliyanə
qəzəllər yazan şair kimi təhlilə cəlb edir, onun əsərlərinin daha
çox didaktik-tərbiyəvi mahiyyəti ilə yadda qaldığını xüsusi
vurğulayır.
Ümumiyyətlə, M.Mustafayev klassik irslə möhkəm
tellərlə

bağlı

olan

tədqiqatçıdır.

O,

sənətkarlarının yaradıcılıqlarının təhlilində

müasir

dövrün

belə məhz bu

cəhətə xüsusi diqqət yetirmişdir. S.Vurğun yaradıcılığından
bəhs edən «Klassik irsə sonsuz ehtiram», «C.Cabbarlının
klassik irsə münasibəti», «S.Rüstəm və klassik irsimiz»
məqalələrində o, çağdaş şeirin, dramaturgiyanın klassik
Azərbaycan

poeziyası

və

dramaturgiyasının

zəminində

yetişdiyini göstərir, konkret nümunələrin təhlili ilə fikrini
əsaslandırırdı.
Tədqiqatçının klassikaya möhkəm tellərlə bağlılığının
digər səbəbi bununla əlaqədardır ki, o, klassik irsdən yazan
klassik ədəbiyyatşünasların – F.Qasımzadənin, M.Rəfilinin
tədqiqat məktəbində yetişib, elmi fikirləri, qənaətləri həmin
böyük alimlərin mühitində öz axarına düşüb, ədəbiyyatşünas
görüşləri formalaşıb. Onun ədəbi-elmi mənbələrə yüksək
səviyyədə bələdlik baxımından F.Qasımzadə, M.Rəfilidən
sonra yeganə alim kimi dəyərləndirilməsi heç də təsadüfi
deyil. Həmin böyük alimlərin tədqiqatçılıq məktəbini şərəflə
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başa vuran M.Mustafayev bu məktəbdə əxz etdiyi bilik və
bacarığını ildən-ilə təkmilləşdirib, öz üzərində məsuliyyətlə
işləyib.
M.Mustafayev ömrün müdrik çağlarını yaşayır. Onun
gərgin elmi axtarışlarının bəhrəsi olan yeni-yeni tədqiqatları
isə nəşrini gözləyir. Otuz çap vərəqi həcmində olan
«S.Ə.Şirvaninin həyat və yaradıcılığı», on çap vərəqi
həcmində «Mirzə Baxış Nadim və ədəbi irsi» monoqrafiyaları
ədəbiyyatşünas alimin çapa hazır olan tədqiqat əsərləridir.
Yeni əsərlərinin çapını bir arzu kimi dilə gətirsə də, o, bu
qənaətdədir ki, deyilən söz itməyəcək, bu gün yazılanlar nə
vaxtsa mütləq çap ediləcək, oxunacaq. Nə vaxtsa yazılanların
bu gün çap edildiyi, oxunduğu, itib-batmadığı kimi…
«Kredo» qəzeti,
№11, 14 mart, 2009
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SƏNƏTLƏ HƏYATIN QOVUġUĞUNDA
«Gözəl o predmetdir ki, həyatı ifadə edir və ya bizə
həyatı xatırladır.» Bu qiymətli fikri görkəmli rus yazıçısı
N.Q.Çernışevski deyib. Və yerində deyilmiş bu kəlamı
həyatla bağlı olan bir çox predmet, məfhum və anlayışlara aid
etmək olar. O cümlədən sənət anlayışına. Sənətlərin hamısı
həyatla bu və ya digər dərəcədə bağlı olub onun təbii ehtiyac
və tələbindən, zərurətindən yaranmışdır. Lakin bütün sənətlər
həyatı eyni dərəcədə ifadə edə, xatırlada, bir qədər də dəqiq
desək, özündə ehtiva edə, əks etdirə bilmir. Bu cəhətdən söz
sənətinin rolu misilsizdir. Qüdrətindən zaman-zaman bəhs
edilən SÖZün böyüklüyü, əsrarəngizliyi, nüfuzedici təsirə
malik olması da həyatın ən dəqiq ifadəçisi olmasıyla bağlıdır.
Bəlkə elə buna görə sənətlər içərisində ən uzun ömürlüsü söz
sənəti olub ona sədaqətlə xidmət edən yaradıcısına – sənətkara
əbədiyaşarlıq təminatı verməyə qadirdir.
Tanınmış

ədəbiyyatşünas

alim

dosent

Ramin

Əhmədovun «Sənət və həyat» adlı məqalələr toplusu da sözə,
söz sənətinə, SÖZü ilə ölümsüzlük qazanan sənətkarlara
həssas tədqiqatçı münasibətindən yaranıb. Müəllif kitabın adı
ilə bağlı mülahizələrini oxucusuyla bölüşərkən haqlı olaraq
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məlum bir həqiqətə istinad edir: «Sənət, ədəbiyyat həyatımızın
güzgüsüdür, əksidir. Həyatımız da başdan-başa realla idealın,
həqiqətlə yalanın, görünənlə görünməyənin qovuşuğunda
mövcuddur. Sənətin də gözəlliyi orasındadır ki, obrazlı
şəkildə bu həqiqəti bizə yenidən göstərir. Zövq və ibrət almaq
üçün göstərir.» R.Əhmədovun həmin «zövq və ibrət» aləminə
özünəməxsus müdaxiləsi, orijinal tədqiqatçı münasibəti var.
Bu tədqiqatçı münasibəti ilə «Sənət və həyat» kitabında
toplanmış ayrı-ayrı illərin yaradıcılıq məhsulu olan müxtəlif
çeşidli məqalələr vasitəsilə tanış oluruq. Xronoloji ardıcıllıqla
oxucuya təqdim olunan bu məqalələr filologiyanın çoxcəhətli
elmi-nəzəri və metodiki məsələlərini əhatə edir.
Çevrələdiyi sahəyə və problemə görə ayrı-ayrı başlıqlar
altında

qruplaşdırılan

R.Əhmədovun

nəzəri

məqalələrdə
təfəkkürünün

alim-pedaqoq
mərhələ-mərhələ

yüksəlişi, elmi yaradıcı və ziyalı şəxsiyyətinin təkamülü
prosesi dolğun şəkildə öz əksini tapıb. Altı bölmədən ibarət
olan kitabda «Elmi-nəzəri məqalələr», «Tənqid: rəylər,
resenziyalar» başlıqları altında verilən yazıların fikir yükü isə
daha ağırdır. Bu yazılar M.F.Axundov, C.Məmmədquluzadə,
N.Nərimanov, H.Cavid, C.Cabbarlı,

M.Arif, S.Vurğun,

S.Rəhimov, S.Rüstəm, R.Rza, İ.Şıxlı, Ş.Qurbanov kimi millimədəni yüksəlişimizdə, ədəbi fikir tariximizdə misilsiz
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xidmətləri olan görkəmli söz sərraflarına həsr olunmuşdur.
Həmin ədəbiyyat xadimlərinin yaradıcılığında R.Əhmədovun
tədqiqatçı diqqətini cəlb edən, araşdırmalarının mərkəzində
duran başlıca məsələ dramaturgiyadır. C.Cabbarlı, H.Cavid,
S.Vurğun, S.Rüstəm və başqalarının dram əsərləri, M.Arifin
dramaturgiyanın aktual problemlərinə dair araşdırmaları bu
məqalələrin əsas tədqiqat obyektini təşkil edir. Müəllif
dramaturgiya mövzusuna çox müraciət etməsini isə: «insan
həyata gəldiyi andan dramatizmlə üzləşir» fəlsəfi yozumu ilə
əsaslandırır.
Başlanğıcını M.F.Axundov yaradıcılığından götürən
milli dramaturgiyamızın inkişafında XX əsri yeni mərhələ
hesab edən R.Əhmədov dram janrının bu tarixi dönəmdəki
fövqəladə

yüksəlişini

H.Cavid,

C.Cabbarlı,

S.Vurğun,

S.Rüstəm kimi böyük sənətkarların ədəbi fəaliyyəti əsasında
izah edir. Tədqiqatçının nəzəri təhlillər zamanı müraciət etdiyi
bədii örnəklər isə milli dram tarixinin qiymətli əsərləri olan
«Peyğəmbər», «Knyaz», «Şeyx Sənan», «Səyavuş», «İblisin
intiqamı», «Od gəlini», «Oqtay Eloğlu», «Aydın», «Almaz»,
«Yaşar», «Sevil», «Vaqif», «Qaçaq Nəbi» və digər məşhur
pyeslərdir. Müəllif məhz bu əsərlərin təhlili əsasında maraqlı
fikir və mülahizələr yürüdür, dramaturgiya ilə bağlı nəzəri
konsepsiyasını irəli sürür. Ramin Əhmədov yuxarıda adları
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göstərilən pyeslərin müəlliflərinin «milli və ümumbəşəri
ideyaları, incə-intim dərin hissləri mürəkkəb ruhi-psixoloji
vəziyyətlərdə, fəlsəfi-romantik səpkidə, rəmzi-simvolik fonda
təcəssüm etdirməyin gözəl dramaturji ustalıqlarını nümayiş
etdirdikləri» qənaətinə gəlir.
Dramaturgiyanın

aktual

məsələlərinin

tədqiqini

R.Əhmədov əsasən üç ölməz sənətkarın dram yaradıcılığı
üzərində qurub: H.Cavid, C.Cabbarlı, S.Vurğun. XX əsrdə
dram janrının məzmun və forma baxımından tamamilə yeni
mərhələyə yüksəlişində, yeni ideya-bədii keyfiyyətlərlə
zənginləşməsində, inkişafının zirvəsini fəth etməsində bu
yazarların unudulmaz xidmətləri tədqiqatçıya belə bir mənəvi
haqqı verib.
Kitaba daxil edilən elmi-nəzəri məqalələr içərisində
görkəmli tənqidçi və ədəbiyyatşünas Məmməd Arifə həsr
olunmuş tədqiqatlar xüsusilə diqqətəlayiqdir. Qeyd etmək
lazımdır ki, R.Əhmədov elm aləminə qədəm qoyduğu ilk
vaxtlardan M.Arif yaradıcılığına, onun tənqidçi erudisiyasına,
prinsipiallığına heyran olmuş, tənqidçinin yaradıcılığını
özünün ilk araşdırmasının – namizədlik dissertasiyasının
tədqiqat obyekti seçmişdir. O, M.Arifdən yaza-yaza onun yazı
manerasına, tənqidi təfəkkür tərzinə dərindən bələd olmuş,
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ustad tənqidçidən tənqid üsullarını, tədqiqat metodlarını
öyrənmiş, ondan yaradıcı şəkildə bəhrələnmişdir.
«Görkəmli tənqidçi və ədəbiyyatşünas», «C.Cabbarlı irsi
M.Arifin tədqiqində», «Azərbaycan dramaturgiyasının aktual
problemləri M.Arifin tədqiqatında», «Məmməd Arif səhnə dili
haqqında», «Tənqidçi və teatrşünas», «Axtarış yollarında»,
«M.Arif faciə janrı haqqında», «Müasirlik: tənqidçi və
dramaturgiya» adlı məqalələrdə müəllif M.Arifdən müasir
ədəbiyyatımızın müntəzəm və mükəmməl araşdırıcısı kimi
bəhs edir. O, S.Vurğunun «tənqidimizin vicdanı» adlandırdığı
böyük tənqidçini milli ədəbiyyatşünaslıqda dram nəzəriyyəsi
ilə bağlı ən dəyərli tədqiqatların müəllifi kimi yüksək
dəyərləndirir, bir çox sənətkarların yaradıcılıqlarının ictimaiestetik və elmi nəzəri dərki, izahı baxımından M.Arifə
«borclu» olduqlarını xüsusi vurğulayır. Dramaturgiyada
müasirlik və sənətkarlıq problemi, yeni metod, yeni müsbət
qəhrəman tipi, məhzum səhnə dili, faciə və müasirlik
məsələləri M.Arif tənqidinin ciddi tədqiqat istiqamətləri kimi
səciyyələndirilir.
R.Əhmədovun

Azərbaycan

ədəbiyyatının

ən

yeni

dövrünə dair tədqiqatları «Tənqid: rəylər, resenziyalar» başlığı
altında toplanıb. Burada İ.Şıxlı, Y.Əzimzadə, T.Abdin,
Ə.Əhməd,

S.Səxavət,
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tanınmış yazıçıların bədii əsərləri ilə yanaşı Q.Xəlilov,
H.Qasımov, A.Hacıyev, A.Əliyev, A.Rəhimova və başqa
əədəbiyyatşünas alimlərin tədqiqatları da nəzəri təhlilə cəlb
edilmişdir. «Daşımaq çətindir şair adını», «Kövrək, narahat
misralar», Şeirin işıqlı yolu ilə», «Haqqın işığına tapınan
misralar», «Şeirin nuru», «Həssas və sərrast misralar, yaxud
həkim ürəyi ilə tək qalanda» adlı məqalələr istedadlı
Azərbaycan şairlərinin poetik axtarışlarına həsr olunub.
Mövzuların yeni üslubi çalarları, orijinal poetik ifadə
formaları ilə diqqəti cəlb edən şeirlər bu məqalələrin əsas
leytmotividir.
Ümumiyyətlə, R.Əhmədov «müasir oxucunun zövqünə,
sosial-mənəvi aləminə yenilik hissi gətirə bilən» poeziyanı
təqdir edir. Bu ümdə məziyyətdən xali olan şeir, tədqtqatçıya
görə,

«yeniyetməliyin

lirik-romantik

xəyalının»,

«ötəri

həvəsinin məhsulu» kimi tez unudulur, yaddaşlarda və
könüllərdə özünə yer tapa bilmir.
«Sənət və həyat» kitabında tədqiqatçının elmi-nəzəri
araşdırmaları,

resenziyaları,

publisistikası,

xatirələri

ilə

elmi-metodiki
yanaşı,

məqalələri,

ədəbiyyatşünas

həmkarlarının, jurnalistlərin, pedaqoqların və müxtəlif peşə
sahiblərinin dosent R.Əhmədov haqqında rəyləri də öz əksini
tapıb.

Akademik

Kamal
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Yusifliyədək ədəbiyyatşünaslığın neçə nəsli onun elmi
fəaliyyəti və şəxsiyyəti haqqında söz deyib. Həmin rəylərdə
R.Əhmədovun daim axtarışlarda olan alim-tədqiqatçı ömür
yolundan bəhs edən müəlliflər onu Məmməd Arifin tənqid
məktəbinin istedadlı yetirmələrindən biri kimi yüksək
dəyərləndiriblər. Onunla uzun illərin dostu və qonşusu olan
prof. Eldar Abbaszadə R.Əhmədovu istedadlı alim, dəyərli
vətəndaş, əvəzsiz dost hesab edirsə, vaxtilə tələbəsi olmuş,
hazırda bir kollektivdə çiyin-çiyinə işlədiyi prof. Buludxan
Xəlilov: «Ramin müəllim mənim üçün tələbə-müəllim
münasibətinin meyarıdır» – deyir. Bu böyük ehtiramı o, işıqlı
zəkası, orijinal düşüncə tərzi, insanlara səmimi münasibəti ilə
qazanıb. Beləcə ömrün illərini həssas bir insan ürəyi və
yüksək

tədqiqatçı

duyumuyla

yaşayan

ədəbiyyatşünas

R.Əhmədov sənətlə həyatın qovuşuğunda öz alim-vətəndaş
«mən»ini təsdiq edib.
«Gənc müəllim» qəzeti,
№4, 31 may, 2006
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80-ci ĠLLƏR AZƏRBAYCAN ROMANI
ANALĠTĠK TƏHLĠL MÜSTƏVĠSĠNDƏ

Ədəbiyyatşünas alim Təyyar Salamoğlunun «Müasir
Azərbaycan romanının poetikası (XX əsrin 80-ci illəri)»
monoqrafiyası 80-ci illərdə roman janrının müxtəlif
yaradıcılıq məsələlərinin, onun təkamül istiqamətlərinin
tədqiqinə

həsr

edilmişdir.

Tarixi

roman

və

onun

tipologiyasına dair elmi-nəzəri qənaətləri ümumiləşdirən,
janr cəhətdən mübahisəli görünən əsərləri polemik yöndə
təhlil edən tədqiqatçı milli ədəbiyyatımızda roman janrının
zəngin poetikası haqqında aydın təsəvvür yaratmağa
müvəffəq olmuşdur.
Azərbaycan romanının inkişafında mühüm bir
mərhələ hesab olunan 80-ci illərdə janrın təkamülünü
şərtləndirən, poetikasını zənginləşdirən başlıca keyfiyyətlər
tədqiqatda

diqqət

mərkəzinə

çəkilir,

bu

mərhələnin

formalaşmasında müstəsna əhəmiyyəti olan bədii nümunələr
geniş təhlil obyektinə çevrilir. Tədqiqat əsərindəki elminəzəri təhlil və ümumiləşdirmələr, dolğun məntiqi qənaətlər
müəllifin Azərbaycan romanının tarixi inkişaf mərhələlərini
diqqətlə öyrəndiyini, janrın nəzəriyyəsi ilə bağlı ən yeni fikir
Təranə Turan Rəhimli
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və mülahizələri belə dərindən araşdırdığını isbat edir. Məhz
bu

nəzəri

hazırlıq

Təyyar

Salamoğluna

mərhələdən öncəki dönəmlərə ekskurs

«sözügedən

etməyə,

sərbəst

təfəkkür gəzişmələri ilə ədəbi-tarixi zamanları çeşidli
rakurslarda əlaqələndirməyə, tədqiqatı lokal müstəvidən
qlobal müstəviyə çıxarıb mahiyyət kontekstində bir araya
gətirməsinə yardımçı olmuşdur.» (H.Qasımov).
«Müasir Azərbayjan romanının poetikası (XX əsrin
80-ci illəri)» monoqrafiyası giriş hissə, iki fəsil və nəticədən
ibarətdir. Tədqiqatın giriş hissəsində milli nəsrin inkişaf
tarixində «yeni nəsr» kimi səciyyələndirilən mühüm bir
dönəmi ifadə edən «60-70-ci illər nəsri», «60-80-ci illər
nəsri» istilahlarına tədqiqatçı münasibəti də xüsusi maraq
doğurur. «Yeni nəsr»in son on ili, yəni 80-ci illər nəsri
haqqında T.Salamoğlu milli azadlıq, müstə-qillik uğrunda
ideoloji mübarizənin başlanğıc mərhələsi kimi söhbət açır,
roman janrının bu mərhələdə yüksəlişinin əsas mahiyyətini
dövrün ictimai inkişafı ilə əlaqəli şəkildə izah edir.
Monoqrafiyanın «Roman və müasir həyat: mövzu və
onun bədii həlli» adlı birinci fəslində 80-ci illər romanından
Azərbaycan romanının inkişafında ən uğurlu onilliklərdən
biri kimi bəhs edilir, ədəbi-tarixi prosesin bu mühüm
mərhələsində janrın poetikası və təkamülü ilə bağlı bir sıra
Təranə Turan Rəhimli
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məsələlərə aydınlıq gətirilir. Fəslin «Çağdaş romanın tənqid
pafosu. Sosial və siyasi həyatın ziddiyyətləri analitik təhlil
müstəvisində», «Patriarxal insanın urbanizasiya mühitində
taleyi»,

«Bədii

qəhrəmanın

mənəvi-əxlaqi

səciyyəsi.

İntellektual qəhrəman tipi» yarımbaşlıqlarında çağdaş nəsrin
görkəmli nümayəndələrinin dəyərli bədii əsərləri təhlil
obyektinə çevrilir. Araşdırmada təhlilə cəlb olunan həmin
bədii örnəklər çağdaş nəsrin görkəmli ədəbi simaları olan
Anar,

Ə.Əylisli,

İ.Hüseynov,

Elçin,

M.Süleymanlı,

S.Əhmədov, Ç.Hüseynov, R. və M.İbrahimbəyov qardaşları,
Y.Səmədoğlu və başqa yazıçıların 80-ci illər yaradıcılığının
məhsullarıdır.
Mövzuya təzə münasibət – «ənənəvi mövzuların
tamamilə yeni ideya və sənətkar mövqeyindən işlənməsi»
(T.Salamoğlu), ictimai həyatın bütün sosial mahiyyət kəsb
edən məsələləri ilə birlikdə bədii təhlil mərkəzinə çəkilməsi,
oxucunun bilgilərinin genişləndirilməsi, dolğun ədəbi
qərəmanların

simasında

dövrün

real

mənzərəsinin

canlandırılması – bütün bu məziyyətləri tədqiqatçı 80-ci illər
romanının bədii mündəricəsini zənginləşdirən ən başlıca
əlamətlər kimi səciyyələndirir, analitik təhlil süzgəcindən
keçirir.
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Sosial-siyasi ziddiyyətlərin mürəkkəb bir dövrü olan
80-ci illərdə çox-saylı tarixi-milli problemlər Azərbaycan
romanında geniş şəkildə öz əksini tapmışdır. T.Salamoğlu
«özünüdərk və özünüifadə stixiyasından yaranan» 80-ci illər
romanında tarixi problemlərin bədii həlli məsələsinə təbii
olaraq

daha

fəal

tədqiqatçı

münasibəti

bildirir.

Ədəbiyyatşünas alim sosialist eyforiyasının zəiflədiyi, millimənəvi dəyərlərə sahiblik hissinin gücləndiyi, soy-kökə
bağlılıq amilinin möhkəmləndiyi bir tarixi mərhələdə
urbanizasiya mühitinin məngənəsində sıxılan müasir insanın
patriarxal adət-ənənələrə meyllənməsini və bu cəhətin
Azərbaycan romanında dolğun bədii əksini tapmasını 80-ci
illərdə

janrın

poetikasını

zənginləşdirən

mühüm

keyfiyyətlərdən biri kimi səciyyələndirir.
Monoqrafiyanın

«Tarixi

problematikası və əsas
fəslində

tədqiqatçı

romanın

tipologiyası,

ideya istiqamətləri» adlı ikinci

tarixi

romanın

tipologiyası,

janr

xüsusiyyətləri ilə bağlı dünya nəzəri fikrinin bir sıra
konseptual mahiyyətli mülahizələrini araşdırır, Azərbaycan
tənqidi və ədəbiyyatşünaslığında son dövrdə tarixi romanın
tipologiyası,

inkişafı

və

spesifikasına

dair

müxtəlif

tendensiyaları polemik yöndə tədqiq edir. Tədqiqatçı
təhlilində belə bir düzgün qənaətə gəlir ki, «80-ci illərdə
Təranə Turan Rəhimli
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tarixi romanın tipoloğiyasında meydana çıxan cəhətlər janr
daxilində

tipoloji

fərqlərin

yaranmasının

yox,

zənginləşməsinin, janr təkamülünün, tarixi-romantik roman
tipinə artan meylin göstəricisidir.» Müxtəlif təsnifat
prinsiplərinə münasibət bildirərkən müəllif tarixi roman və
tarixi xronikanın özünəməxsusluqlarını müəyyənləşdirməyi,
fərqli cəhətləri üzə çıxarmağı milli ədəbiyyatşünaslıqda
dəqiq

elmi

həllini tapmamış

məsələlərdən birinin

çözülməsi kimi əhəmiyyətli və məqsədyönlü vəzifələrdən
hesab edir. Sözügedən fəslin «Tarixi romanın tipologiyası,
janr xüsusiyyətləri», «Müxtəlif tarixi dövrlərin sosial-fəlsəfi
dərki. Zamanın obrazı», «Tarixi şəxsiyyətlərin xarakteri
dövrün

mütərəqqi

ideyalarının

daşıyıcısı

kimi»

yarımbaşlıqlarında 80-ci illər nəsrində tarixi romanın
təkamülü, mövzu və qəhrəman problemi, janrın tipologiyası,
estetikası kimi konseptual məsələlər geniş təhlil edilir,
özünün düzgün elmi həllini tapır.
Müəllif araşdırmada istər müasir, istərsə də tarixi
mövzuda yazılmış 80-ci illər Azərbaycan romanının dünya
romanına inteqrasiya perspektivi qazandığı nəticəsinə gəlir.
80-ci illər Azərbaycan romanının poetikasının tədqiqi
vəzifəsi monoqrafiyada uğurla yerinə yetirilir, müəllif bu
mühüm ədəbi mərhələnin elmi-nəzəri mənzərəsini dolğun
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şəkildə təqdim etməyə müvəffəq olur. T.Salamoğlunun
tədqiqat əsəri milli ədəbiyyatşünaslıqda nəzəri həlli zəruri
olan

aktual

problemlərin

işıqlandırılmasına

həsr

olunmuşdur. Tədqiqatçının yüksək intellektual imkanları,
geniş erudisiyası müəyyən ədəbi-tarixi dönəmin yaradıcılıq
problemlərinin konseptual tədqiqini şərtləndirmişdir.
T.Salamoğlunun

«Müasir

Azərbaycan

romanının

poetikası (XX əsrin 80-ci illəri)» kitabına haqqında bəhs
etdiyimiz fundamental monoqrafiyadan başqa müəllifin
mötəbər dərgilərdə nəşr olunan «Gerçək həqiqətlər romanı»
(Seyran Səxavətin «Nekroloq» romanı haqqında) və «Ən
yeni mərhələdə Azərbaycan hekayəsinə dair bəzi qeydlər»
adlı dəyərli elmi məqalələri də daxil edilmişdir. Görkəmli
milli yazıçıların cəmiyyətdəki sosial-siyasi ziddiyyətlərin
çözülməsi yönümündə bədii axtarışları bu məqalələrin əsas
təhlil obyektidir. Araşdırılan bədii nümunələrin qəhrəmanı
isə həmin ziddiyyətlər girdabında tənəzzülə uğrayan yüksək
mənəviyyatlı insandır. Tədqiqatçının qənaətinə görə istər
roman, istərsə də «formalaşmış, məxsusi bir janr» kimi
dəyərləndirən hekayədə bu insanın xarakterinin bütün
özəllikləri, o cümlədən mürəkkəbliyi özünün dolğun bədii
ifadəsini tapır. Ən yeni mərhələdə Azərbaycan hekayəsinin
ideya-bədii keyfiyyətləri də geniş nəzəri təhlilə cəlb edilir,
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bu cəhətdən müxtəlif nəzəri qənaətlərə aydın elmi münasibət
bildirilir.
Dəyərli monoqrafiyaları, məqalələri və mötəbər elmi
yığıncaqlarda

Azərbaycan

ədəbiyyatşünaslıq

elmini

layiqincə təmsil edən məruzələri ilə ədəbi-elmi ictimaiyyətin
dərin rəğbətini qazanmış istedadlı tədqiqatçı Təyyar
Salamoğlunun «Müasir Azərbaycan romanının poetikası
(XX əsrin 80-ci illəri)» adlı yeni kitabı alimin yetkin bir
ədəbiyyatşünas

kimi

elmimizə

böyük

nailiyyətlər

qazandıracağını vəd edir.
«Ədəbiyyat qəzeti»,
№ 45, 11 noyabr, 2005
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SƏMƏD VURĞUN
DRAMATURGĠYASINA YENĠ BAXIġ
Özülü böyük mütəfəkkir M.F.Axundov tərəfindən
qoyulan, Şərqin ictimai fikr tarixində mühüm rolu olan
Azərbaycan milli dramaturgiyası XX əsrdə özünün yüksək
inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu. Dramaturgiyanın zəngin
ənələri müasir dramaturqların, o cümlədən Səməd Vurğunun
yaradıcılığında dinamikləşdi, yeni çalarlar aldı. S.Vurğun
müasir dövrdə mənzum dramın yaradıcılarından biri kimi
şöhrətləndi. Onun dramları ilk səhnə təcəssümündən bu
günədək

yazıçı

və

tənqidçilərin,

ədəbiyyatşünas

və

teatrşünasların diqqətini cəlb etmişdir. Dövrün görkəmli
tənqidçiləri S.Vurğun dramaturgiyasının əsas məziyyətləri
haqqında dəyərli mülahizələrini söyləmiş, onun dramlarına
müxtəlif aspektlərdən yanaşmış, təhlil etmişlər. Lakin sovet
dövrünün sənət əsərlərində aydın izləri görünən ideoloji
təsirin gücü bu tənqidi fikir və rəylərdə də kəskin şəkildə
nəzərə çarpır. Buna görə də şairin yaradıcılığının dram
qolunun müasir yöndə təhlilinə ciddi ehtiyac duyulurdu.
Sənətkarın

pyeslərinə

birtərəfli

yanaşan,

onu

zahiri

əlamətlərinə görə tənqid edən, hətta şairi «ittiham etmək»dən
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çəkinməyən ziyalılara qaranlıq görünən məsələlərə aydınlıq
gətirə bilən bir əsərin yazılması zərurətə çevrilmişdi. N.Tusi
adına ADPU-nun dosenti, filologiya elmləri namizədi, Ramin
Əhmədovun bu mövzunu tədqiqata cəlb etməsinin də əsas
məqsədi S.Vurğun dramaturgiyasının müəyyən problemlərinin
yanlışlığa yol verilmədən təhlilidir. Onun yaxın vaxtlarda çap
olunan «Səməd Vurğunun dramaturgiyası: tarixilik və
müasirlik» kitabında ədəbi-elmi ictimaiyyəti düşündürən bir
sıra sorğulara məntiqi cavab tapır, düyünlü mətləblərin dolaşıq
kələfinin necə məharətlə açılmasının şahidi oluruq. Tədqiqatçı
alimin

eyni

istiqamətli

«Məmməd

Arif

(tənqid

və

dramaturgiya məsələləri)», «Azərbaycan dramaturgiyası yeni
mərhələdə», «Cəfər Cabbarlının dramaturgiyası» kimi ciddi
araşdırmalarının davamı olan bu əsər monoqrafik tədqiqatın
əvəzsiz nümunələrindəndir.
Əsər iki mühüm bəhsdən – «Tarixilik və müasirlik»,
«Mənzum dram dili» fəsillərindən ibarətdir. Birinci fəsildə
tarixilik və müasirlik prinsipi baxımından «Vaqif», «Fərhad
və Şirin», Xanlar» pyeslərinin müqayisəli elmi təhlilini verən
müəllif mənzum-poetik dramın əvəzsiz nümunəsi olan
«Vaqif» pyesinə xüsusilə geniş yer ayırmışdır.
S.Vurğun dramaturgiyasının ilk və zirvə nümunəsi
sayılan «Vaqif» əsəri tədqiqatçıya imkan vermişdir ki,
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S.Vurğunun

tarixi

fakt

və

şəxsiyyətlərə

yaradıcı

münasibətindəki bədiilik qanunlarını, eləcə də şair-dramaturqa
məxsus fərdi üslubu üzə çıxarıb aydınlaşdırsın. R.Əhmədov
məsələlərə öz baxış prizmasından yanaşır, üzdə olanı yox,
daha çox alt qatları qaldırır, poetik-fəlsəfi, tarixi-romantik
dramaturji yaradıcılığın özünəməxsusluğunu müəyyən etməyə
çalışır. R.Əhmədov İbrahim xan, Ağa Məhəmməd şah Qacar,
eləcə

də

Vaqifin

taleyi…

barədə

tarixçi

və

bəzi

ədəbiyyatşünasların məlum məşhur iradlarını doğuran amilləri
göstərir, haqlı olaraq onları bədiilik meyarları ilə izah edir.
Bizə elə gəlir ki, tədqiqatçının müşahidə və mülahizələri
özünü doğruldur.
R.Əhmədov S.Vurğunun tarixi mövzuya, fakt və
hadisələrə sinfi mövqedən, sovet vətənpərvərliyi nöqteyinəzərindən yanaşmasının da başlıca səbəblərini düzgün izah
edir. O, doğru olaraq bunun köklərini şairin tərcümeyi-halının
ilk səhifələrində, uşaqlıq və gənclik illərində axtarır.
Tədqiqatçının öz sələflərindən fərqli olaraq S.Vurğunun
poetikasını onun öz «yaradıcılıq tərcümeyi-halı» ilə sıx
əlaqədə araşdırması, yeri gələndə dünya klassikasının həm
bədii-dramaturji,

həm

də

nəzəri-estetik

təcrübələri

ilə

müqayisə etməsi onun araşdırma üslubunun orijinal cəhətidir.
S.Vurğun dramaturgiyasında tarixilik və müasirlik məsələsini
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izləyən elmi araşdırmanın müasirlik keyfiyyəti bu mənada
diqqəti cəlb edir.
Kitabda oxucunu razı salan, səmimi səslənən bir cəhət
də müəllifin mübahisəli, polemik məsələləri işıqlandırmakq və
onlara bir aydınlıq gətirmək cəhdidir. R.Əhmədov məsələlərin
təhlilində bu düzdür, yaxud, bu səhvdir! – deyə qəti hökm
verməyə tələsmir. Təmkinlə öz təhlilini aparır, mübahisəli
tezisləri qarşılaşdırır, sanki nəticə çıxarmağı oxucunun öz
ixtiyarına buraxır.
Monoqrafik tədqiqatda ikinci fəsil S.Vurğuna məxsus
yüksək şeiriyyətin ciddi xarakter və konflikt yaratmaqdakı
uğurundan bəhs edir. Əvvəlki fəsildə olduğu kimi burada da
müasirlik keyfiyyəti başlıca estetik meyar kimi ön planda
dayanır.

Böyüklüyündən-kiçikliyindən,

cinsindən,

yaxud

mövqeyindən asılı olmayaraq əksər dramaturji obrazların
fərdiləşdirmə və ümumiləşdirmə prosesində Vurğunun istifadə
etdiyi bədii priyomlar, maneralar, özünəməxsus fəlsəfipsixoloji, rəmzi-simvolik, hissi-romantik çalarlar konkret
nümunələrlə aşkarlanır, qiymətləndirilir. Bu fəsildə müəllif
şairin dörd tamamlanmış səhnə əsəri ilə yanaşı, natamam «İki
sevgi» və «Şairin həyatı» adlı pyeslərini də tədqiqata cəlb
etmişdir. Oxucuda bu qənaət bir daha hasil olur ki,
S.Vurğunun şair istedadına məxsus coşğun, ehtiraslı, qanadlı,
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romantik pafos onun səhnə sərlərinin həm öz dövründə, həm
də bizim bu günlərdə sevilməsinə, əzbərlənməsinə səbəb olan
xüsusi poetik məziyyətdir.
Yeni

baxışla

yazılmış

«Səməd

Vurğunun

dramaturgiyası: tarixilik və müasirlik» kitabının yaratdığı
təəssüratlar bizi inandırır ki, əsər oxucularımızın S.Vurğunla
bağlı

müasir

düşüncələrinin

düzgün,

dolğun

surətdə

müəyyənləşməsində öz rolunu oynayacaqdır.
«Gənc müəllim» qəzeti,
№5, 11 oktyabr, 1997
Məqalə ədəbiyyatşünas Abbas Hacıyevlə birlikdə yazılmışdır.
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“FACĠƏLĠ TALELƏR”
Onlar xalqın taleyüklü dərdlərinin ağrı-acısını ürəyində
gəzdirən, onun əzablarına, sitəmlərinə şərik olan, milli
müstəqillik uğrunda mətanətlə mübarizə aparan və sonda əsil
vətənpərvərliklə də bu əbədi olmayan həyatı mərdanə tərk
edən böyük insanlar idilər.: Səməd Mənsur, Əhməd Cavad,
Ümgülsüm

Sadıqzadə,

Almas

İldırım.

Sinəsi

dağlı

Azərbaycanın nakam taleli bu dörd sənətkarı, millət fədaisi,
Vətən aşiqi kimi milli yaddaşımızda iz qoyan örnək ömürləri
ilə tarixdə qaldı. Zamanın qara rüzgarı bu ömürlərin üstünə
müvəqqəti olaraq kölgə salsa da, həqiqət günəşi parlayıb
onların adalrı üzərindəki «xalq düşməni», «millət xaini» kimi
möhürləri silərək həmin böyük şəxsiyyətlərin nurlu simasını
nəsillərə tanıtdı.
Kim idi onlar? Kəşməkəşli ömür yollarında taleyin hansı
qovğalarına
üzləşmişdilər?

tuş

olmuş,

Niyə

fələyin

amansız

hansı

təqiblərə

qasırğaları
məruz

ilə

qalmış,

repressiya qurbanı olmuşdular? Bu kimi şaxəli sualların
cavabı gənc tədqiqatçı, filologiya elmləri namizədi Təyyar
Salamoğlunun «Faciəli talelər» kitabında öz əksini tapmışdır.
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Kitabın maraqlı fakt və şərhlərlə zəngin olan dörd
bölümündə yaradıcılığı uzun müddət xalqdan gizlədilən
Səməd Mənsurun, 37-ci il repressiyasının qurbanları Əhməd
Cavad, Ümgülsüm Sadıqzadənin, mühacirət ədəbiyyatımızın
görkəmli

nümayəndəsi

Almas

İldırımın

həyat

və

yaradıcılıqlarından bəhs olunur.
«Talesiz şairin taleyi» bölümündə tədqiqatçı məşhur
«Həpsi rəngidir» şeirinin müəllifi, öz dövrünün görkəmli
ziyalılarından biri, XX əsrin ilk onilliklərində yaradıcılığı
ədəbi mühitin diqqət mərkəzində olan Səməd Mənsurun
həyatından, şəxsiyyətindən və sənətkarlığından geniş söhbət
açır.
«Repressiyanın məngənəsində» sıxılan Əhməd Cavad
poeziyasının

ədəbiyyatşünaslığın

tələbləri

baxımından

öyrənilməsi, şairin 20-ci illər yaradıcılığının tədqiqi kimi
mühüm bir mövzunu işıqlandıran T.Salamoğlu onun sovet
dövrü

poeziyasına

ziddiyyətli

mövqedən

yanaşan

tədqiqatçılara haqlı etirazını bildirir, problemin obyektiv
şərhini verir.
Gənc ədəbiyyatşünas həmçinin Azərbaycan mühacirət
ədəbiyyatının

görkəmli

nümayəndəsi

Almas

İldırımın

«proletar platformasından istiqlal mücadiləsinə» yön alan,
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türkçülük ideyalarına söykənən və onu daim dəstəkləyən
şeirlərindən bəhs edir.
Kitabın «Dağılmış yurdumun şairi…» adlanan sonuncu
bölümündə tədqiqatçı 37-ci il qurbanlarından biri, milli
vətənpərvər şair Ümgülsüm Sadıqzadənin kəşməkəşli həyatı
və daim təqiblərə məruz qalan cəsarətli poeziyası haqqında
oxucuda aydın təsəvvür yaradır.
Millət fədaisi olmuş dörd sənətkarımızın həyat və
yaradıcılığı haqqında mühüm fakt və mülahizələri nəzərə
çatdıran bu portret-oçerklər türkün rəşadət əzmindən söhbət
açır, ayrı-ayrılıqda hər biri geniş tədqiqat mövzusu olsa da,
«Faciəli talelər» kitabındakı yığcam oçerklərdə aydın təhlil
süzgəcindən keçirilir.
İnanırıq ki, Təyyar Salamoğlunun «Faciəli talelər» kitabı
təkcə ixtisaslı filoloqların deyil, geniş oxucu auditoriyasının
zəruri bilgi mənbəyi olacaqdır.
«Azərbaycan mübarizləri» qəzeti,
20-27 may №2, 1999
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ƏDƏBĠYYAT NƏZƏRĠYYƏSĠNDƏN
ĠLK DƏRSLĠK
Uzun illərdir ki, ali məktəblərin filologiya fakültələrində
ədəbiyyat nəzəriyyəsi fənnindən dərsliyə ehtiyac duyulurdu.
Kursun öyrənilməsi zamanı tələbələr lazımi bilik və məlumat
qazanmaq üçün çətin tapılan bir neçə kitabı axtarmalı olur, rus
mənbələrinə müraciət edirdilər. Paspelov, Qulyayev kimi
ədəbiyyatşünasların əsərlərindən istifadə e6tmək üçün rus
dilini elmi səviyyədə kifayət qədər bilməyən tələbələrin
vəziyyəti isə daha ağır idi. Əldə olan digər dərslik və dərs
vəsaitlərində də ədəbiyyatşünaslıq məsələlərinin böyük bir
qismi öz əksini tapmamışdı.
Yaxın

vaxtlarda

ədəbiyyatşünaslığın

mühüm

problemlərindən bəhs edən elmi materiallarla zəngin olan,
filoloq-tələbələrin bu ciddi tələbatını ödəyə biləcək yeni
dərslik – filologiya elmləri doktoru, professor Abbas
Hacıyevin

«Ədəbiyyat

nəzəriyyəsi» kitabı

«Mütərcim»

nəşriyyatında işıq üzü görmüşdür. Tədqiqatçı alimin7 xeyli
vaxt

üzərində

işləyib

çapa

hazırladığı,

gərgin

elmi

yaradıcılığın bəhrəsi olan «Ədəbiyyat nəzəriyyəsi» kitabı
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Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında bu mövzuda yazılan ilk
sanballı dərslikdir.
Kitabda

ədəbi-nəzəri

fikrin

inkişaf

tarixi,

ədəbiyyatşünaslığın yaranması, onun şöbələrinin funksional
vəzifələri, ədəbi metod, istiqamət və cərəyanlar, bədii təsvir
və ifadə vasitələri, ədəbi növ və janrlar və s. Bu kimi mühüm
məsələlər

əhatəli

şəkildə

şərh

olunur.

Ədəbiyyat

nəzəriyyəsinin ədəbiyyatşünaslığın digər şöbələrindən fərqli
olaraq «daha çox ümumi, bəşəri səciyyə daşımasını» qeyd
edən müəllif bu sahənin tədqiqinə xüsusi diqqətlə yanaşmış,
onun

inkişafını

dövrlərlə

sistemləşdirmişdir.

Ədəbiyyatşünaslığın bu şöbəsinin predmeti, öyrəndiyi sahələr
yığcam və lakonik şəkildə təqdim olunur, hər bir sahənin
dolğun elmi izahı verilir.
Aristotelin

məşhur

«Poetika»sından,

«qəvayidi

ədəbiyyatlardan ədəbiyyat nəzəriyyəsinə doğru yüksələn»
(M.Cəlal) hazırkı mükəmməl nəzəriyyənin tarixi səciyyə
daşımasını

prof.A.Hacıyev

elmi

faktlarla

dəqiqləşdirir,

bununla da ədəbiyyat nəzəriyyəsinin əhatəliliyini, çoxsahəli
və çoxistiqamətli olmasını tarixi

ənənə və təcrübə ilə

bağlayır.
Əsərdə alimin əsas tədqiqat obyekti olan ədəbiyyat
nəzəriyyəsinin tədqiqi ilə yanaşı ədəbiyyatşünaslığın digər iki
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bölməsinə – ədəbiyyat tarixinə və ədəbi tənqidə də eyni
incəliklə diqqət yetirilir, dəyərli mülahizələr söylənilir.
Orijinallığı, məzmun-strukturunun yeniliyi ilə fərqlənən
elmi əsər ali məktəblərin filologiya fakültələri üçün nəzərdə
tutulmasına baxmayaraq orta məktəb müəllimləri, incəsənətin
ayrı-ayrı sahələrinin öyrənilməsi və tədqiqi ilə məşğul olan
ziyalılar üçün də əhəmiyyətli dərəcədə vacibdir.
«Ədəbiyyatşünaslığın

əsasları»ndan

və

«Ədəbiyyat

nəzəriyyəsi»ndən tədris proqramları tərtib edən, bu kurslardan
mühazirə,

seminar

dərsləri

aparan,

ədəbiyyatşünaslıq

məsələlərinə həsr edilmiş onlarla əsərlər nəşr etdirən
A.Hacıyevin

növbəti

tədqiqat

əsəri

olan

«Ədəbiyyat

nəzəriyyəsi» zəngin elmi mənbə kimi son dərəcə qiymətli və
faydalıdır.
«Aydınlıq» qəzeti,
№ 9, 2 noyabr , 1996
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ÖLÜMSÜZLÜK ZĠRVƏSĠNĠN FATEHĠ
Böyük insan, ali şəxsiyyət haqqında söz demək böyük
məsuliyyət və böyük fəxarətdir. Əlimə qələm alıb onun
barəsində düşündüklərimi ağ kağıza köçürdüyüm anda
gözlərim önündə «Böyük» sözünün böyüklüyünə yaraşdığı
akademik Kamal Talıbzadənin əzəmətli siması canlanır:
Müəllimlər müəllimi, neçə-neçə ziyalı nəslin ustadı, əməkdar
elm xadimi, Azərbaycan Dövlət Mükafatı laureatı, «Şöhrət»
ordenli, ədəbiyyatşünaslıq elminin nüfuzlu nümayəndəsi və
nəhayət, gəncliyin himayədarı akademik Kamal Talıbzadə.
Görkəmli

milli-romantik

ədib,

böyük

pedaqoq,

maarifçi ziyalı Abdulla Şaiqin ailəsində dünaya göz açan
K.Talıbzadə sözün müqəddəs tutulduğu, sənət məbədgahı olan
bir ocaqda böyüyüb. Həyat, sənət haqqında təsəvvürləri də,
ədəbi-tənqidi görüşləri də atasının dünyaya baxışının və nəzəri
irsinin təsirilə formalaşıb. Buna görə də K.Talıbzadə bütün
elmi fəaliyyəti boyu hansı problemdən, hansı mövzuda
yazırsa-yazsın həmişə A.Şaiq ruhundan qopub gələn millimənəvi dəyərlərə, ən başlıcası türkçülüyə sədaqətini ifadə
edib.
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Elm cığırında ilk addımını inamla atan – uzun müddət
totalitar

rejimin

yasaqlarına

məruz

qalan

romantizm

mövzusuna tədqiqatçıların ehtiyatla yanaşdıqları bir dönəmdə
«Abbas Səhhət» monoqrafiyasını yazan K.Talıbzadə öz
məsləki yolunda daim qətiyyətlə irəliləyib. O, ədəbi əlaqələri
həmişə birtərəfli izah edən, onu rus ədəbiyyatının milli
ədəbiyyatlara

təsiri

istiqamətində

öyrənən

nəzəri

konsepsiyalara qarşı çıxıb özünün yeni konsepsiyasını irəli
sürdü. «Qorki və Azərbaycan» monoqrafiyasında bu problemə
türkçülük mövqeyindən münasibət bildirib ədəbi əlaqələrin
qarşılıqlı təsir və inkişaf prosesi olduğunu dərin məntiqi
dəlillərlə əsaslandırdı.
K.Talıbzadə Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının bir çox
fundamental tədqiqat vəzifələrinin öhdəsindən uğurla gəlib.
Onun

çoxsaylı

mötəbər

tədqiqatlarının

zirvəsində

isə

«Azərbaycan ədəbi tənqidinin tarixi» monoqrafiyası durur.
Milli ədəbi-estetik fikrimizin Xətib Təbrizidən Seyid Hüseynə
qədərki böyük bir inkişaf tarixini tədqiq edən alimin uzun
müddətli gərgin elmi axtarışlarının bəhrəsi olan bu qiymətli
tədqiqat əsəri müəllifini bütün Şərq-türk filologiyasında
tənqidşünaslıq məktəbinin banisi kimi şöhrətləndirdi. Türkiyə,
Qazaxıstan, Tatarıstan, Özbəkistan, Tacikistan, Türkmənistan,
Dağıstan, Litva, Gürcüstan və digər respublikaların nəzəriTəranə Turan Rəhimli
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estetik fikrinin görkəmli tədqiqatçıları alimin yaratdığı
tənqidşünaslıq məktəbi əsasında öz elmi məktəblərini
yaratdıqlarını qeyd edirlər. Keçmiş sovet məkanının ən
nüfuzlu

alimləri

Q.Sisişvili,

R.Musulmanqulov,

R.Berdibayev,

A.Haytmetov,

T.Kəkişev,

U.Coldasbayov,

Y.Sultanov və b. milli tənqid tariximizə həsr olunmuş əsər
haqqında rəylərində K.Talıbzadənin öz üzərinə böyük bir
şöbənin zəhmətini götürdüyünü və bu vəzifənin öhdəsindən
şərəflə gəldiyini vurğulayırlar.
K.Talıbzadənin milli ədəbiyyatşünaslığın ən aktual
problemlərinə həsr olunmuş 400-dən artıq məqaləsi onun
«Tənqidimiz haqqında qeydlər», «Ədəbi irs və varislər»,
«Sənətkarın şəxsiyyəti», «Tənqid və tənqidçilər» kitablarında
toplanıb.

Bu

kitabların

hər

birində

böyük

türk

mənəviyyatımızın, milli şüurumuzun, təfəkkürümüzün dolğun
əksini tapdığını müşahidə etmək olar.
Tənqidşünaslığımızın banisi, professional tənqidçi,
elm təşkilatçısı, mətnşünas, pedaqoq kimi sağlığında klassik
səviyyəsinə yüksələn K.Talıbzadənin elmi fəaliyyəti və
şəxsiyyəti haqqında 3 monoqrafiya, 200-dən artıq məqalə
yazılıb.

Onun

əsərlərinin

elmi

məziyyətləri

haqqında

Azərbaycan ədəbiyyatının və ədəbiyyatşünaslıq elminin
görkəmli simaları – S.Vurğün, M.Hüseyn, M.Arif, Ə.Şərif,
Təranə Turan Rəhimli
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Ə.Sultanlı, C.Xəndan və b. dəyərli fikirlər söyləyiblər. O, elmi
xidmətlərinə görə ən yüksək fəxri adlara, titullara, orden və
mükafatlara layiq görülüb. Lakin ilbəil artan şan-şöhrəti, elmi
adları, vəzifələri ilə birlikdə təvazökarlığı, sadəliyi, özünə
qarşı tələbkarlığı da günbəgün artıb. Beləcə, alilikdən xəbər
verən sadəliyi, saflığı alimliyi, müdrikliyi ilə birləşərək böyük
Kamal Talıbzadə şəxsiyyətini yaratmışdı.
O, A.Şaiqdən söz açanda ilk növbədə onun son dərəcə
sadə təbiətli

bir insan olmasını

və sadəliyi

yüksək

qiymətləndirdiyini vurğulayardı. Atasının ruhundakı sadəliyi,
saflığı bütünlüklə mənimsəyən K.Talıbzadə elə bu cəhəti ilə
də gənc tədqiqatçıları bir ahənrüba kimi özünə cəlb edirdi.
Gənclər onu MEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda,
A.Şaiqin Mənzil Muzeyində axtarıb tapa bilmədikdə xüsusi
bir ərklə alimin evinə gələr, lazımi tövsiyyələr alar, onun
mənəvi dəstəyini görərdilər.
K.Talıbzadənin çoxcəhətli, zəngin elmi yaradıcılığı
namizədlik dissertasiyamın tədqiqat obyekti olub. A.Şaiqin
Mənzil Muzeyində Kamal müəllimin şəxsi arxivindəki
sənədlərlə işlədiyim vaxtlar duyğularıma hakim kəsilmiş bir
hiss mənə namizədlik dissertasiyamı yazıb tamamlamağa
imkan vermirdi. Kamal Talıbzadə böyüklüyü, bu böyüklükdən
doğan məsuliyyət hişşi ilə yanaşı alimin həyatı, yaradıcılığı ilə
Təranə Turan Rəhimli
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bağlı fakt və sənədlərin təsəvvüredilməz zənginliyi məndə bu
qənaəti yaratmışdı ki, Kamal Talıbzadə fenomenindən bir
dissertasiya çərçivəsində söz açmaq qeyri-mümkündür.
Nəhayət, tədqiqat işimi tamamlayıb alimin özünün sədrlik
etdiyi müdafiə şurasında müdafiə etdim. Həmsədr professor
Qəzənfər Paşayevin idarə etdiyi iclasda çıxışlar zamanı Kamal
müəllimin elmi yaradıcılığı haqda yüksək fikirlər söyləndikcə
onun necə narahatlıq hissi keçirdiyi aşkarca duyulurdu.
K.Talıbzadənin sonsuz təvazökarlığını, tərifdən sıxılmağını
onun fəaliyyəti haqqında bizim nəşr etdirdiyimiz «Böyük
nəslin

layiqli

yadigarı»

monoqrafiyasının

təqdimat

mərasimində də müşahidə edənlər çox idi.
Ömrümün on ilini sıx ünsiyyətdə olduğum, böyük
qayğısını gördüyüm bu qüdrətli insanla təmasda olmaq təməli
müqəddəs

amallara

söykənən

bir

məktəb

keçməkdir.

Tədqiqatçılıq, ziyalılıq, vətəndaşlıq və insanlıq məktəbi.
K.Talıbzadə təfəkkürünün ziyası, əqidə və məsləkinin işığı ilə
ömrü nurlanan bu məktəbin yetirmələri ustadlarından yüksək
milli-mənəvi dəyərləri, ən ali şəxsi keyfiyyətləri əxz ediblər.
O, yetirmələrinə sözə ehtiyatla yanaşmağı, layiq olanı söz
zirvəsinə
sadəliklə,

qaldırmağı

öyrədib.

təvazökarlıqla,

Biz

Kamal

xeyirxahlıqla

müəllimdən
zinətlənməyi

öyrənmişik. Ondan sənədlərlə xüsusi səliqə ilə davranmaq, ən
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kiçik sənədə belə tarixin bir parçası kimi baxmaq vərdişini
mənimsəmişik.
Kamal

Talıbzadə

insanlara

həssas

münasibəti,

qayğıkeşliyi ilə də nadir insan idi. O, aspirantlarına,
yetirmələrinə təkcə tədqiqat işiylə bağlı himayədarlıq etmirdi,
onların bütün problemləri ilə maraqlanır, müdrikcəsinə
xeyirxah məsləhətlər verirdi. Kamal müəllim həm də biz
gənclər üçün sanki müsbət enerji donoru idi. Onunla hər
görüşdən

sonra

daxili

gücümüzün,

yazıb-yaratmaq

həvəsimizin artdığını, qəlbimizin nurlandığını, böyüdüyünü
hiss edirdik. Alimi şəxsən tanıdığım ilk vaxtlardan – 1996-cı
ilin soyuq yanvar günlərindən onun vəfatına qədərki
uzunmüddətli müşahidələrimə əsasən bu qənaətdəyəm ki,
bütün yetirmələri K.Talıbzadədən elmi bilgilər, tədqiqat
üsulları və s. öyrənməklə yanaşı mükəmməl insanlıq dərsi
alıblar.
O, yetirmələrinin yaradıcılıq uğurları ilə də ciddi
maraqlanardı. 1996-cı ildə dövrü mətbuatda dərc olunmuş
şeirlərimi oxuduqdan sonra ona bədii yaradıcılıqla məşğul
olduğumu bildirmədiyim üçün məni məzəmmət etmişdi.
Sonra isə: «Bilirsən Rəfiqəylə (Həyat yoldaşı Rəfiqə xanımT.R.) mən hansı şerini bəyənmişik? «Nə var bu dünyada, gəl
çıxaq

gedək»«.

Mənə

Təranə Turan Rəhimli
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avtoqraflarda da bu şerə işarə edərdi: «Gəl bu dünyadan çıxıb
getmə sən». Bu məqamda hələ Kamal müəllimin sağlığında
məni kövrəldən bir hadisəni xatırladım.
Bir dəfə Kamal müəllim ustadım Hüseyn Arifin vəfatı
münasibətilə yazdığım məqalə və şeiri (bu yazıları özü
məndən istəmişdi.) oxudu. Xeyli kövrəldi. Hüseyn Ariflə
bağlı xatirələrini danışdı. Həmin gün biz ayrılanda: «Təranə,
mənimçün də Arifə yazdığın kimi bir şeir yazarsan. Mən
öləndə…Yaxşı?» -dedi. Bu xahiş məni elə kövrəltdi ki, göz
yaşlarımı saxlaya bilmədim. Çünki, Kamal müəllimin vəfatı
haqda düşünmək belə mənə ölümün özü qədər amansız
görünürdü. Bu gün bu ölümü qəbul edə bilmədiyim kimi.
Bir vaxtlar atası Abdulla Şaiq vətən fədaisi böyük
Mustafa Kamal Atatürkün şəninə böyük oğlunun adını Kamal
qoymuşdu. O, isə böyüyüb bu adın etimadını elm fədaisi
olmaqla,

mənalı

həyatının

böyük

hissəsini

milli

ədəbiyyatşünaslığın tərəqqisinə həsr etməklə doğrultdu.
Yaşadığı 83 illik ömrün 60 ilini öz müqəddəs amalına xidmət
etdi, Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığına ümumsovet, ümumtürk
nüfuzu qazandıran əsərlər ərsəyə gətirdi. Səhhətinin imkan
verməməsinə

baxmayaraq

elmi

və

elmi

təşkilatçılıq

fəaliyyətini həyatının son günlərinədək davam etdirən alim
Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda hazırlanan 6 cildlik
Təranə Turan Rəhimli
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Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin əsas müəlliflərindən və Baş
Redaksiya Şurasının üzvlərindən biri kimi bu məsuliyyətli işi
böyük məmnunluqla icra edirdi. Hətta xəstə halı ilə,
vəfatından bir gün əvvəl də milli ədəbiyyatşünaslığın bu
mühüm vəzifəsi ilə məşğul olmuşdu.
2006-cı ilin qarlı qış günlərindən birində – yanvarın
21-də Kamal Talıbzadə bütün qəlbiylə, ruhuyla bağlı olduğu
Azərbaycan torpağına tapşırıldı. Minlərin, milyonların
sevimlisi olan bu böyük insan qəlblərdə yaşayan xatirəsi,
yaddaşlardan silinməz həlim xasiyyəti, əzəmətli siması və
qiymətli elmi-nəzəri irsi ilə ölümsüzlük zirvəsini fəth etdi. Bu
məqamda bir neçə il öncə K.Talıbzadənin də iştirak etdiyi
elmi yığıncaqlardan birində tanınmış ədəbiyyatşünas alim
Vaqif Yusiflinin çıxışından bir cümləni xatırladım: «Bu gün
Kamal Talıbzadə yeni əsərlər yazmasa da onun yetirmələri
yazır». Danılmaz həqiqətdir ki, görkəmli alimin Nizaməddin
Şəmsizadə, Vaqif Yusifli, Şamil Vəliyev və b. istedadlı
tədqiqatçıların timsalında onlarla yetirmələri K.Talıbzadənin
tədqiqat məktəbinin ənənələrini davam etdirəcək, ustadlarının
xatirəsini təkcə könüllərində deyil, zaman-zaman əsərlərində
də yaşadacaqlar.
“Kübarlıq məktəbi”,
Bakı, 2006
Təranə Turan Rəhimli
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TÜRK DĠYARI BATI TRAKYA
VƏ ONUN CARÇISI
Nəhəng ümman olan türk dünyasında kiçik bir damladır
Batı Trakya. Bu damla fırtınalara sinə gərən dalğalar
qoynunda öz dözümü, vüqarıyla varlığını çoxdan tanıdıb,
ümmanın ayrılmaz bir hissəsi olduğunu dönə-dönə sübut edib.
Yadelli müstəmləkə zənciri ilə buxovlanan bu əzəmətli türk
diyarı tərkibində olduğu, lakin vətəndaşlıq hüququnu tanımaq
istəməyən hökumətə qarşı mübarizə aparır, tutduğu məslək
yolunu şərəflə davam etdirir. Doxsan beş faiz yunan içərisində
iki faiz türkün yaşaması ilk baxışdan dəryada damla təsiri
bağışlayır. Lakin bu etnik azlıq şəraitində özünü yaşadan xalq
milli irsini, mədəniyyətini, dilini, ədəbiyyat və incəsənətini
nəinki qoruyub saxlaya bilmiş, onu zaman boyu pillə-pillə
ucaltmışdır.
Çeçenistan-Rusiya savaşında çeçen xalqı özünün böyük
millət olduğunu təsdiq etdisə, Batı Trakya da yunan
hökumətinə qarşı mübarizədə türkçülüyünü sübuta yetirdi.
Atatürkün «yurdda barış, dünyada barış» kəlamını deviziniə
çevirən bu cəsur insanları – Batı Trakyalıları bir amal yaşadır:
vətənin azad, xoşbəxt gələcəyini görmək.
Təranə Turan Rəhimli
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Yaşadıqları ərazidə XII əsrdən məskunlaşmış Batı
Trakya türkləri dini, dili və əqidəsi yad olan ölkənin dövlət
məmurları tərəfindən amansçızcasına sıxışdırılıb, zaman boyu
təqiblərə məruz qalmışdır. 1923-cü ildə bağlanan Lozanna
sülh müqaviləsinin 1919-1922-ci illər Yunanıstan-Türkiyə
müharibəsinə son qoyduğu və müqavilənin şərtlərinə əsasən
Batı Trakyanın bütövlükdə Yunanıstanın tərkibinə daxil
edildiyi vaxtdan bu türklərin insan hüquqları daha çox
tapdalanmış,

mənəviyyatlarına

dönə-dönə

təzyiq

göstərilmişdir (Lozanna sülh müqaviləsinə qədər isə bu diyar
parçalanmış vəziyyətdə, bir hissəsi Yunanıstanın, digər bir
hissəsi isə Bolqarıstanın tərkibində olmuşdur). İskəçə,
Gümilçinə və Məriç vilayətlərindən ibarət olan Batı Trakyada
hazırda yüz əlli min türk yaşayır. Onların ictimai fəallığı
dünya ölkələrinin diqqətini cəlb edib, özünə mənəvi dəstək
qazanıb. Türkiyə başda olmaqla, İngiltərə, Almaniya, Quzey
Kıbrıs, İraq, Polşa, Yuqoslaviya və başqa ölkələr Batı
Trakyaya müntəzəm olaraq mənəvi yardım etmişlər. Bu
mənəvi

yardım

Batı

Trakyanın

mühüm

mədəniyyət

problemlərinin həllində yaxından iştirak etmək, həmçinin
müxtəlif mətbuat orqanlarının işıq üzü görməsində köməyini
əsirgəməməkdən ibarətdir. Türklərin yunan düşmənçiliyinə
meydan oxumaq və hökumətin Yunanıstana qarşı yürütdüyü
Təranə Turan Rəhimli
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siyasətə dəstək vermək məqsədi ilə hərəkətə başlayan Batı
Trakya türkləri Dayanışma Dərnəyi, onun 1995-ci ilin
avqustunda keçirdiyi «Uluslararası Batı Trakya paneli», eləcə
də «Batı Trakyanın səsi», «Batı Trakya türk federasyonu»,
«Ərciyəz», «Yuvamız» dərgilərinin, «Balkan» qəzetinin nəşri
buna bariz nümunədir.
Bütün yaradıcı fəaliyyətini Batı Trakya ədəbiyyatı və
mədəniyyətinin tədqiqinə, təbliğinə həsr edən fədakar ziyalı
Fəyyaz Sağlamın xidmətləri isə xüsusilə əvəzolunmazdır. Batı
Trakyadan danışarkən konyalı tədqiqatçı F.Sağlamın adını və
onun dəyərli araşdırmalarını xatırlamamaq mümkün deyil.
Onun Yunanıstan türkləri ədəbiyyatının inkişafında rolu Batı
Trakyanın siyasi həyatında Sadıq Əhmədin (Dostluq – Eşitlik
– Barış adlanan ilk siyasi partiyanın yaradıcısı) rolu qədər
əhəmiyyətlidir.

Dokuz

Eylul

Universitetinin

türk

dili

bölümünün müəllimi F.Sağlam on iki ildir ki, Batı Trakya
türklərinin ədəbiyyatını araşdırmağa başlayıb. Bu illərdə onun
son dərəcə faydalı tədqiqat əsərləri – «Yunanıstan (Batı
Trakya) türkləri ədəbiyyatında Atatürk», «Batı Trakya türkləri
hekayə antalogiyası», «Batı Trakyada çağdaş türk şeiri
antalogiyası», «Batı Trakya cocuq ədəbiyyatı», IV cildlik
«Batı Trakya türk ədəbiyyatı üzərinə incələmələr» kitabları
nəşr olunmuş, saysız məqalələri, iqtibas və təbdilləri dərc
Təranə Turan Rəhimli
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edilmişdir. Yorulmadan işləyən bu alimin gərgin zəhmətini
azərbaycanlı tədqiqatçı, filologiya elmləri namizədi Təyyar
Cavadov daha real qiymətləndirir. O, haqlı olaraq yazır:
«Fəyyaz Sağlam Batı Trakya ədəbiyyatından ötrü Firidun bəy
Köçərlinin Azərbaycan, Əbdüllətif Bəndəroğlunun İraqKərkük türkləri ədəbiyyatı üçün gördüyü işləri görmüşdür».
Azərbaycan və Batı Trakya ədəbi-elmi əlaqələrinin də
təməl daşını F.Sağlam qoymuş, ictimai fəallığı sayəsində
Azərbaycan

ziyalılarının

diqqətini

bu

sahəyə

yönəldə

bilmişdir. Azərbaycanın dövrü mətbuatında Batı Trakya
ədəbiyyatına və mədəniyyətinə həsr olunmuş məqalələrin dərc
edilməsi də bu diqqətin nəticəsidir. Filologiya elmləri
namizədləri Şamil Vəliyevin, Əhəd Həsənoğlunun, Təyyar
Cavadovun, Vaqif Sultanlının, Vüqar Əhmədin məqalələri
F.Sağlamın təqdimatıyla Türkiyənin, Yunanıstanın (Batı
Trakyanın) mətbuat orqanlarında əks-səda vermişdir. Batı
Trakyada nəşr olunan «Yuvamız» dərgisində T.Cavadovun
«Azərbaycanın

milli

istiqlal

şairi

Ümmügülsüm»,

Ə.Həsənoğlunun «Soy kökünə dərindən bağlılıq hissi ilə»
məqalələrinin işıq üzü görməsi də bir daha konyalı
tədqiqatçının

Azərbaycanla

genişləndirmək

cəhdinin

ədəbi-elmi

təzahürüdür.

Fəyyaz

əlaqələri
Sağlam

Azərbaycanda «bu sahədə atılan ən kiçik addımı belə yüksək
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qiymətləndirirsə, Azərbaycan alimləri də onun əsərlərinin
ardıcıl nəşrlərini izləyir, bu münasibətlə resenziyalar yazıb
dərc etdirir, F.Sağlamın yaradıcılığı timsalında Batı Trakya
ədəbiyyatının inkişafına diqqət yetirirlər. Bu baxımdan
Ş.Vəliyevin «Batı Trakya türk ədəbiyyatı», T.Cavadovun
«Şairləri hayqıran millət və konyalı tədqiqatçı», «Qızıl şəfəqli
«Günəş»ə», V.Əhmədin «Yunanıstan türkləri ədəbiyyatında
Atatürk» və s. məqalələri diqqətəlayiqdir. Onlardan başqa,
F.Sağlam «İncələmələr»in son cildində Azərbaycanda Batı
Trakya ədəbiyyatının tədqiqi probleminə xüsusi yer ayırmış,
görülən işlər haqqında ətraflı məlumat vermişdir. Mühiddin
Soytürklə birlikdə tərtib etdikləri «Uluslararası Batı Trakya
paneli» məcmuəsində isə Azərbaycanın coğrafi mövqeyi,
ərazi bölgüsü, əhalisi, yeraltı və yerüstü sərvətləri, zəngin
maddi və mənəvi mədəniyyəti haqqında geniş söhbət açılır.
F.Sağlam əsərlərinin Yunanıstan, Yuqoslaviya, Quzey
Kıbrıs,

Türkiyə,

İngiltərə,

Almaniya,

Bolqarıstan,

Makedoniya, Hollandiya, Polşa, Özbəkistan və digər ölkələrdə
nəşr olunması, Batı Trakya türk ədəbiyyatının ən dəyərli
araşdırmaçısı

kimi

tanınmasına

qədər

gətirib

çıxaran

tədqiqatlarıyla kifayətlənməyib, onların miqyasını daha da
genişləndirmək fikrindədir. Zənn edirik ki, tədqiqatçı bu
gümanında tamamilə haqlıdır. Axı Batı Trakya çox-çox əvvəl,
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hələ 31 avqust 1913-cü ildə Batı Trakya Türk Cümhuriyyəti
tarixin yaddaşına ilk türk cümhuriyyəti kimi həkk olunduğu
vaxtdan bu şərəfə layiq orlduğunu sübuta yetirib.
Biz də öz növbəmizdə Batı Trakyanın səsini və onun
carçısı Fəyyaz Sağlamın yeni-yeni soraqlarını eşidəcəyimizə,
türk dünyasında bu ədəbi-elmi əlaqələrin daha böyük işlərə
istiqamət alacağına ümid bəsləyirik. Batı Trakyanın mərhum
siyasi lideri Sadıq Əhmədin İqdırda keçirilən erməni
simpoziumunda dediyi kimi, «XXI yüz ilə girərkən bütün türk
topluluqları yurdda barışın yanında dünyayla yarış yapmaq
zorundadır.»
«Azərbaycan mübarizləri» qəzeti,
№ 2, 20-27 may 1999
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ÖMRÜN MÜDRĠKLĠK ZĠRVƏSĠNDƏ
Onu tələbəlik illərindən tanıyıram. Başında araqçın,
əynində səliqəli kostyum və bir də köhnə kişilərə məxsus
əzəmətli görünüşü ilə bütün tələbələrdə öz alim-müəllim
şəxsiyyətinə qarşı xüsusi maraq oyadırdı. Hamımız gizli, ya
da aşkar bir maraqla bu müdrik çöhrəli pedaqoqun – professor
Mustafa Mustafayevin müəllim keyfiyyətlərinə bələd olmaq
istəyirdik. Və bir gün «X1X əsr Azərbaycan ədəbiyyatı»
fənnini tədris edən dosent Ramin Əhmədovun mühazirəsini
professor Mustafa Mustafayev əvəz etməli oldu. Mühazirə
mövzusu böyük mütəfəkkir M.F.Axundovun yaradıcılığı ilə
bağlı idi. Mustafa müəllim elə ilk cümləsindən diqqətimizə
hakim kəsildi. Mövzu ilə bağlı dərsliklərdə olmayan yeni-yeni
faktlar, dəyərli mülahizələr… və bir də Mustafa müəllimin
nitqinin özünəməxsus ahəngi həmin mühazirəni yaddaşlara
əbədi həkk etdi. Sonralar bir kollektivdə çiyin-çiyinə
işlədiyimiz
kollektivi

illərdə
olan

professor

ADPU-nun

M.Mustafayevin
laborantından

çoxminli

rektorunadək

hamının yanında böyük hörmət və nüfuz sahibi olduğunu
dəfələrlə müşahidə etdim.
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Gənclik illərindən ömrün müdrik çağınadək çalışdığı
bu qocaman təhsil ocağında hər kəs ona «ağa» deyə müraciət
edir. Bu müraciətdə prof. M.Mustafayevin mənsub olduğu ulu
tarixə malik möhtəşəm nəslə böyük ehtiramla yanaşı onun
ağayana təbiətinə, aydın şəxsi keyfiyyətlərinə sonsuz hörmət
də öz ifadəsini tapıb.
O, Azərbaycan tarixinin çox önəmli bir səhifəsinin
yaradıcısı olan böyük nəslin yetirməsidir. Öz möhtəşəm soykökünün

dördüncü

nəslinə

qədərki

tarixi-taleyi

prof.

M.Mustafayevə məlumdur. Onun ulu babası Mir Mustafa xan
Talışlının (Talışinski) adı Azərbaycan tarixi dərsliklərindən
hamıya bəllidir. XV111 əsrdə Xəzərin cənub-qərb sahillərində
Talış xanlığının əsasını qoyan bu tarixi şəxsiyyət Azərbaycan
ərazisinin mühüm bir bölgəsini siyasi məharətlə idarə edən
görkəmli dövlət xadimi, səriştəli diplomat kimi tanınmışdır.
Mir Mustafa xanın oğlanlarından biri – Mir İsmayıl xan
Mustafa müəllimin atasının babasıdır. Nəsildə ikinci dəfə Mir
Mustafa adını daşıyan Mir İsmayıl xanın oğlu general-mayor
Mir Mustafa xan Talışlı olmuşdur. Prof.M.Mustafayevin atası
Mir Qasım xan Talışlı general-mayor Mir Mustafa xan
Talışlının yeganə oğludur. Mir Mustafa adını nəsildə üçüncü
dəfə daşımaq şərəfi prof. M.Mustafayevə nəsib olub.
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Haqqında böyük fəxarətlə söhbət açdığımız bu ulu
nəslin taleyi heç də həmişə ürəkaçan olmayıb. Dövrün ictimaisiyasi fırtınaları talış xanı Mir Mustafa xanın törəmələrinin də
həyatına təzyiqsiz ötüşməyib. Sovet hakimiyyətinin ilk
illərində bəy-xan ailələrinə, zadəgan nəsillərinə qarşı həyata
keçirilən inzibati tədbirlər bu ailəyə də tətbiq edilir. Siyasi
təqiblərin nəticəsi olaraq Mirqasım xan ailəsilə birlikdə Talış
torpaqlarından, çoxəsrlik ata-baba ocağından deportasiya
edilir. Ailə Şirvan bölgəsinə – viranedici zəlzələnin təsirindən
tamamilə bərbad hala düşmüş Şamaxıya köçürülür. Beləcə
1926-cı ildə Lənkəran qəzasının Mahmudavar (indiki Masallı
rayonuna daxildir) qəsəbəsində dünyaya göz açan Mustafa
Mustafayevin (Mirmustafa Mirqasım oğlu MustafayevTalışlı) sonrakı taleyi Şamaxı şəhəri ilə bağlı olur. Uşaqlıq və
yeniyetməlik illəri Şamaxıda keçən M.Mustafayev ibtidai və
orta təhsilini böyük ədiblər yetirən bu şəhərdə alır. Onun
ədəbiyyata ilk sevgisi də, bədii zövqünün formalaşması da bu
qədim şəhərdə təhsil aldığı illərlə bağlıdır. Bəlkə də alimpedaqoqun bu gün S.Ə.Şirvani yaradıcılığını böyük şövqlə
tədris etməsində, M.Ə.Sabir irsinə incəliklərinədək bələd
olmasında bu amilin də rolu vardır.
11 Dünya müharibəsinin odlu-alovlu illərində hərbi
səfərbərliyə alınan M.Mustafayev 1946-cı ildə hərbi xidmətini
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başa vurub ordu sıralarından tərxis olunur. Ali təhsil almaq,
cəmiyyətdə layiqli mövqe tutmaq arzusu onu Bakıya gətirir.
1946-1947-ci illərdə Bakıda neft mədənlərindən birində
(Kirovneft, indiki Binəqədi) çilingər işləyən M.Mustafayev
1948-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki
ADPU) hazırlıq şöbəsinə daxil olur. Ömürlük elmi-pedaqoji
fəaliyyətini bağlayacağı bu təhsil ocağında hazırlıq kursunu
müvəffəqiyyətlə bitirib «dil-ədəbiyyat» fakültəsində təhsil
alır. Tələbəlik illərində klassik ədəbiyyatşünaslar, dilçilər
nəslinə mənsub olan müəllimlərindən elmin sirlərini öyrənən
M.Mustafayev bu gün də ustadlarını böyük ehtiramla anır. Bu
ehtiram «Mirzə» deyə haqqında sonsuz hörmətlə söhbət açdığı
unudulmaz

alimlər

akademik

Feyzulla

Qasımzadənin,

professor Mikayıl Rəfilinin və başqalarının timsalında onun
xatirələrində yer alır. Məhz həmin şəxsiyyətlərlə ünsiyyət,
onların

aşıladığı

bilik

və

verdiyi

dəyərli

tövsiyyələr

M.Mustafayev üçün böyük bir məktəb olub. Bu müəllimlərin
tədrisə ciddi münasibəti, tələbkarlığı sayəsində o, təhsildə
müvəffəqiyyətlər

qazanaraq

1953-cü

ildə

ali

məktəbi

fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Doğma vətəni Lənkərana
təyinat alan M.Mustafayev Mamusta və Kərgəlan kəndlərində
beş il müəllim və dərs hissə müdiri işləyir.
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1958-ci ildən Bakıya köçərək Xəzər gəmiçiliyi
idarəsində təhsil işləri üzrə müdir vəzifəsində çalışır. Lakin
təhsilini davam etdirmək, ciddi elmi tədqiqatlarla məşğul
olmaq arzusu onu yenidən ali təhsil aldığı instituta gətirir. O,
1961-ci ildə «X1X əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi» ixtisası
üzrə V.İ.Lenin adına APİ-nin aspiranturasına daxil olur.
Aspiranturada təhsil aldığı illərdə ədəbiyyatşünaslıq elminin
sirlərinə dərindən bələd olan M.Mustafayev X1X əsrin
görkəmli sənətkarı Q.Zakir yaradıcılığını böyük məsuliyyət və
diqqətlə tədqiq edir. Q.Zakirlə bağlı əldə etdiyi hər yeni sənəd,
hər yeni məlumat gənc aspirantın sevincinə səbəb olur, onu
daha ciddi axtarışlara ruhlandırır. M.Mustafayev böyük şairin
zəngin ədəbi irsinə və şəxsiyyətinə xüsusi vurğunluqla yazdığı
«Q.Zakir şeirinin sənətkarlığı» mövzusunda namizədlik
dissertasiyasını 1965-ci ilin aprelində uğurla müdafiə edir. O,
filologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsi aldıqdan sonra bir
müddət institutun

tədris

hissəsində çalışmışdır. Sonra

müsabiqə yolu ilə «Azərbaycan ədəbiyyatı və onun tədrisi
metodikası» kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent
vəzifələrinə seçilmişdir. Mustafa müəllim yüksək səmərəli
fəaliyyəti ilə çoxminli elmi-pedaqoji kollektivin rəğbətini
qazanmış, institut elmi şurası ona SSRİ Ali Attestasiya
Komissiyası qarşısında professorluq dərəcəsinin verilməsi
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haqqında vəsatət qaldırmışdır. O, 1990-cı ildən indiki
«Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı tarixi» kafedrasının
professoru kimi milli elmin, təhsilin inkişafına xidmət
göstərir, gənc nəslin təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olur.
Onun «X1X əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi»ndən
mühazirələri elmi-estetik dəyəri ilə seçilir, milli ədəbi-bədii
fikrin bu mühüm mərhələsinə qarşı tələbələrdə maraq oyadır.
Prof.M.Mustafayev ədəbiyyatşünaslıq elminə bu dövrlə bağlı
mötəbər tədqiqatlər töhfə edib. Alimin müxtəlif illərdə işıq
üzü görən «Q.Zakirin sənətkarlığı» (1983), «X1X əsr
Azərbaycan satirik şeir nümunələri» (1983), «X1X əsr
Azərbaycan şeirində lirika»« (1988), «X1X əsr Azərbaycan
realist şeiri» (1991), «Q.Zakirin poetik dünyası» (2004) adlı
monoqrafiya və dərs vəsaitləri gərgin elmi axtarışların
bəhrəsidir. Azərbaycan ədəbi fikir tarixinin ziddiyyətli və
mürəkkəb bir mərhələsi olan X1X əsr ədəbiyyatına dair
araşdırmalarını uzun illər davam etdirən prof.M.Mustafayevin
bu fundamental tədqiqatlardan başqa onlarla məqalələri
ədəbiyyatımızın

həmin

önəmli

tarixi

dönəminə

həsr

olunmuşdur.
Prof.M.Mustafayev həm də milli ədəbiyyatşünaslığın
müxtəlif yaradıcılıq məsələlərinə dair 150-dən artıq elminəzəri məqalə və resenziyaların müəllifidir. Alimin zəngin
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faktik materiallar, arxiv sənədləri, və ədəbiyyatşünaslığın
nəzəri qənaətlərinə istinadən apardığı bu tədqiqatların hər
birində problemə fərqli elmi münasibət, yeni tədqiqatçı sözü
vardır. O, fenomenal yaddaşa malik tədqiqatçıdır. Azərbaycan
ədəbiyyatının müxtəlif dövrlərində yaşayıb-yaradan şairlərin
şeirlərini əzbər bilməsi, uzaq keçmişlə bağlı xatirələri
təfsilatınadək yadda saxlaması, nəhayət, ədəbi-elmi mənbələri
yüksək səviyyədə bilməsi bu cəhətlə bağlıdır. Ədəbiyyatşünas
həmkarları onu mənbələrə dərindən bələdliyi baxımından
«akademik F.Qasımzadə, professor M.Rəfilidən sonra yeganə
alim» (X.Məmmədov) kimi dəyərləndirirlər.
Çalışdığı kafedranın gənc əməkdaşları onun dəyərli elmi
tövsiyyələrindən

bəhrələnir,

klassik

sənətkarlar,

ədəbiyyatşünaslar haqqında söhbətlərini maraqla dinləyirlər.
Kafedrada prof.M.Mustafayevin dilindən eşitdiyimiz, dəyərli
ədəbi-tarixi faktlarla zəngin olan belə söhbətlərin hər biri,
prof.H.Qasımovun təbirincə desək, bir elmi seminarın
mövzusudur.
O, həm də söz sərrafıdır. Sözləri dərinliyinə, çalarlarına
qədər duyan, hiss edən tədqiqatçının nitqinin ahəngdarlığını,
cazibəsini təmin edən bu cəhət onun orijinal təhlil manerasını
şərtləndirir, mühazirələrinin sanbalını artırır. Azərbaycan
dilini bütün incəliklərinə qədər bilməsi, sözlərə xüsusi
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həssaslıqla yanaşması ona geniş tədqiq-təhlil imkanları
verməklə yanaşı böyük filoloq auditoriyasının rəğbətini
qazandırıb.
Çilingərlikdən professorluğadək keçdiyi fəaliyyət yolunda
inamla irəliləyən 80 yaşlı alimin şəxsi həyatı da bir-birindən xoş
soraqlı illərlə rövnəqlənib. Ömür-gün yoldaşı Rəfiqə xanımla
böyüdüb tərbiyə etdikləri övladları həm ləyaqətləri, həm də
cəmiyyətdə tutduqları mövqe – polkovnik-leytenant rütbəsi, elmlər
doktoru, pofessor, elmlər namizədi kimi mötəbər elmi adları,
titulları ilə valideynlərinin və soyadını daşıdıqları Mir Mustafa
xanın adını şərəfləndiriblər.
«Hər gün ən gözəl ağıllar ilə söhbət etməkdən qiymətli heç nə
yoxdur.»

Bu,

dahi

Lev

Tolstoyun

qənaətidir.

Professor

M.Mustafayevi hər dəfə dinlədikdə bu məşhur kəlamı xatırlamamaq
olmur. Onun hərhansı bir məsələyə münasibəti öz orijinallığı,
məntiqliliyi və nəhayət, müdrikliyi ilə seçilir. O, yaşadığımız
cəmiyyətə, elmə, təhsilə, insan münasibətlərinə və s. bu müdriklik
zirvəsindən baxır. Müdrikliyi isə nə başqalarından öyrəndiyimiz
biliklə, nə kitablar vasitəsilə, nə də çoxillik həyat təcrübəsilə
qazanmaq olur. Müdriklik yalnız gen yaddaşından gələn, insanla
birgə doğulan ali xarakter keyfiyyətləri sayəsində zərrə-zərrə
qazanılır. Professor Mustafa Mustafayevin müdrikliyi kimi…

«Kredo» qəzeti,
№ 16, 17 mart, 2007
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МÜƏLLĠM ÖMRÜNÜN 60-cı PĠLLƏSĠNDƏ
O, yaşadığımız dövrün nəhəng sosial problemlərinin
fonunda kənardan adi görünən, hər cür təmtəraqdan uzaq, sadə
bir ziyalı – müəllim-tədqiqatçı ömrü yaşayır. C.Bayronun
təbirincə desək, «mürəkkəbinin damlası milyonların fikrini
oyatmağa qadir olan», adını həmişə böyük hörmət və
ehtiramla çəkdiyimiz müəllim ömrü. 60-cı baharına qədəm
qoyan, taleyin şirin günlərin gözünə qatıb verdiyi qəmi-kədəri
də

mərdanə

qarşılayan,

yolu

çətin

sınaqlardan,

ağır

sarsıntılardan keçib gələn bu ömrün başlanğıcı isə qanlı-qadalı
illərin – Böyük Vətən Müharibəsinin sonlarına təsadüf edir.
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin dosenti Ramin
Əhmədovun həyatının ən qayğısız illəri doğulub boya-başa
çatdığı Oğuz rayonunun Xaçmaz kəndində keçib. Böyük
Qafqaz sıra dağlarının ətəklərində, Qəbələyə yaxın ərazidə
yerləşən Xaçmaz kəndinin adına bir çox ədəbi-tarixi
mənbələrdə, o cümlədən M.F.Axundovun «Hekayəti-Molla
İbrahimxəlil kimyagər» əsərində də rast gəlirik. Həmin əsərdə
hətta Böyük Qafqaz sıra dağları da Xaçmazın adı ilə
adlandırılmışdır.
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Müəllimlər
R.Əhmədovun

ailəsində
müəllimlik

dünyaya

göz

açdığından

peşəsinin

şərəfi,

ucalığı,

məsuliyyəti haqqında, bu adın yüksək hörmətə, ehtirama layiq
olduğu barədə hələ kiçik yaşlarından müəyyən təsəvvürü olub.
Bəlkə elə buna görə də atasının onu həkim görmək istəyinə
öz

baxmayaraq

peşə

yönümünü

müəyyənləşdirəndə

müəllimliyi seçməli olmuşdu. Həyatında, dünyagörüşünün
formalaşmasında, elmə rəğbətinin yaranmasında mühüm rolu
olan atası – fizika-riyaziyyat müəllimi Muxtar Rəşidov
Xaçmaz kənd orta məktəbində direktor, anası Gülatəf xanım
sinif müəllimi vəzifələrində işlədikləri üçün R.Əhmədov orta
məktəbdə

oxuduğu

illərdə

şagird

məsuliyyəti

ilə

də

başqalarından seçilib, həmişə məktəbli yoldaşlarına nümunə,
örnək olub. O zaman M.F.Axundovun adını daşıyan, 100 illiyi
qeyd olunanda ilk müəllim kadrı, yazıçı-pedaqoq Rəşidbəy
Əfəndiyevin adı verilən qocaman Xaçmaz kənd orta
məktəbində təhsil aldığı vaxtlarda dərs əlaçısı olmaqla yanaşı
o, həm də fəal ictimaiyyətçi kimi fərqlənib. Onun ən sevimli
məşğuliyyəti isə özfəaliyyət dərnəyində deklamasiya demək,
modellər hazırlamaq, rəsmlər çəkmək, idman yarışlarında
iştirak etmək idi. Qabaqcıl şagird kimi Sankt-Peterburqda,
Bakıda, Gəncədə, Tiflisdə keçirilən müxtəlif fənlər üzrə
olimpiadalarda

müvəffəqiyyət

Təranə Turan Rəhimli
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R.Əhmədov peşə seçimi zamanı Azərbaycan dili və ədəbiyyatı
müəllimliyinə üstünlük verdi.
APİ-nin filologiya fakültəsində təhsil aldığı illərdə həm
institutun ictimai həyatının fəal iştirakçısı, həm də əlaçı tələbə
kimi

professor-müəllim

heyətinin,

çoxminli

tələbə

kollektivinin hörmət və rəğbətini qazanmışdı. Vaxtilə onun
dram aktyoru olmaq arzusu və qabiliyyəti də tələbəlik
illərində

özünü biruzə verdi. İnstitutun sonuncu kursunda

oxuyarkən Cəfər Cabbarlının 100 illik yubileyi münasibətilə
rejissor Məmməd Əlinin köməkliyi və Əkbər müəllimin
rejissorluğu ilə hazırlanan «Aydın» faciəsində aktyor çıxışı
R.Əhmədovu tələbə həyatında xüsusilə məşhurlaşdırdı. Gənc
tamaşaçılar

teatrında

onun

Aydın

rolunda

çıxışını

C.Cabbarlının ömür-gün yoldaşı Sona xanım, akademik
Məmməd Arif, Seyfəddin Dağlı, Məmməd Əlili xüsusilə
bəyənmiş, tələbə-aktyorun ünvanına xoş sözlər söyləmişlər.
İnstitutda təhsilini Nizami adına yüksək təqaudçü tələbə
kimi müvəffəqiyyətlə başa vurduqdan sonra həmin il
aspiranturaya yer verilmədiyindən müvəqqəti olaraq təhsilini
davam etdirə bilməyən R.Əhmədov doğma Xaçmaz kəndində
atası ilə çiyin-çiyinə müəllim işləməyə başladı. Lakin kənd və
rayon məktəblərində müəllim və direktor müavini işlədiyi,
rayon mədəniyyət evində özfəaliyyətin tərəqqisi işində
Təranə Turan Rəhimli
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çalışdığı iki il ərzində bir anlıq da olsa təhsil aldığı pedaqoji
institutu, sevimli müəllimlərini, eyni zamanda təhsilini davam
etdirmək arzusunu yadından çıxara bilmədi. Nəhayət, bu
arzunun işığıyla 1972-ci ildə Bakıya gəldi. Həmin vaxt
görkəmli yazıçı, alim-pedaqoq İsmayıl Şıxlının «Rus və xarici
ölkələr ədəbiyyatı» kafedrasını təşkil etməsi ilə əlaqədar
olaraq keçmiş tələbəsini laborant işinə dəvət etməsiylə
R.Əhmədovun müəllim-tədqiqatçı fəaliyyətinin əsası qoyuldu.
Onun taleyi arzuladığı şəkildə, bu qocaman ali təhsil ocağıyla
bağlandı. R.Əhmədov laborant çalışdığı illərdə Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixi kafedrasının dissertantı kimi professor
Məmməd Məmmədovun rəhbərliyi ilə «Məmməd Arifin
dramaturgiya

tədqiqatçılığı»

mövzusunda

namizədlik

dissertasiyası üzərində işlədi.
Kafedranın əməkdaşı kimi fəaliyyətinin ilk ilində ən çox
sevdiyi, intellektual təfəkkürünə və şəxsiyyətinə böyük rəğbət
bəslədiyi, vaxtilə rus ədəbiyyatı fənnindən müəllimi olmuş
dosent Əhəd Hüseynovun qəflətən vəfatından sonra sevimli
müəlliminin dərslərini R.Əhmədov tədris etməli olmuşdur.
Həmin günləri dos. R.Əhmədov belə xatırlayır: «Yadımdadır,
Əhəd

müəllimin

vəfatından

çox

məyus

olmuşdum.

Müəllimimin dərsləri mənə təklif olunanda bir anlığa özümü
itirdim. Kafedra müdiri İsmayıl Şıxlıya bildirdim ki, mən
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Əhəd müəllimin dərslərini apara bilmərəm. İsmayıl Şıxlı məni
təmkinlə başa saldı ki, bu itki hamımız üçün ağır itkidir, lakin
onun əziz ruhu inciməsin deyə dərsləri boş keçməməlidir.
Sonra da mənə tövsiyyə etdi ki, ciddi surətdə hazırlaşıb
sabahdan dərsə başlayım. Səhərisi gündən
pedaqoqun

–

doent

Əhəd

böyük alim-

Hüseynovun

mühazirə

və

seminarlarını mən tədris etdim.»
Beləliklə, 1972-ci ildən APİ-də mühazirə oxumağa
başlayan dos. R.Əhmədovun auditoriyalarda dərs apardığı
otuz üç il ərzində filologiya fakültəsində ədəbiyyat ixtisası
üzrə tədris etmədiyi fənn qalmamışdır. Bu illərdə onun elmipedaqoji sahədə bir çox uğurları olmuşdur. 1983-cü ildə
filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsinə layiq görülən
tədqiqatçı-müəllim 1988-ci ildə kafedranın dosenti vəzifəsinə
seçilmişdir.

Azərbaycan

problemləri

üzrə

ədəbiyyatının

bakalavr,

tarixi,

magistratura

nəzəri

pillələrində

mühazirələr oxuyan və seminar məşğələləri aparan dos.
R.Əhmədov dörd kitabın, yüzdən artıq elmi-nəzəri və
metodiki, publisist məqalənin müəllifidir. Alimin «Məmməd
Arif (tənqid və dramaturgiya)» monoqrafiyası, «Azərbaycan
dramaturgiyası

yeni

mərhələdə»,

«Cəfər

Cabbbarlının

dramaturgiyası», «Səməd Vurğunun dramaturgiyası: tarixilik
və

müasirlik»

kimi
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ictimaiyyətin diqqətini cəlb etmiş, gənc tədqiqatçıların, tələbəfiloloqların bəhrələndiyi mühüm mənbələrdən olmuşdur. O,
həmçinin «İsmayıl Şıxlı – 60» adlı görkəmli yazıçı-pedaqoqun
biblioqrafiyasını tərtib etmiş, Azərbaycan dramaturgiyasının
yaradıcılıq problemlərinə dair bakalavr və magistrlər üçün
proqram yazmış, altı kitabın redaktoru və rəyçisi olmuşdur.
Hazırda «İdeal və realın dramaturji vəhdəti» adlı elmi tədqiqat
əsəri üzərində çalışan dosent Ramin Əhmədovun bir neçə
əsəri də çapa hazır vəziyyətdə olub nəşrini gözləyir. Alimpedaqoqun yeni dərs proqramlarının müzakirəsi, müəllimziyalı prolblemi ilə bağlı televiziyada çıxışları, radioda ədəbi
portretləri, dövri mətbuatda ədəbiyyata və cəmiyyətin etikəxlaqi problemlərinə dair məqalələri geniş tamaşaçı, dinləyici
və oxucu auditoriyalarının qızğın diskussiya obyektinə
çevrilib.
Dosent Ramin Əhmədov həm də gözəl məruzəçi kimi
dinləyicilərini valeh etmişdir. Alim-pedaqoqun görkəmli ədib
və tədqiqatçılar – Şıxəli Qurbanov, H.Cavid, C.Cabbarlı,
M.Arif və başqa böyük şəxsiyyətlərin zəngin həyat və
yaradıcılıq yollarını əhatə edən bitkin məruzələri geniş
auditoriyalarda maraqla qarşılanmışdır.
Onun ədəbiyyatın bütün yaradıcılıq sahələrinə yönələn
tədqiqatçı marağı əsasən dramaturgiya və klassik dram
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teatrının tarixi, estetik problemləri üzərində dayaq nöqtəsi
tapır. Dünya ədəbiyyatının klassiklərini mütaliə etməyi
özünün

sevimli

məşğuliyyəti

hesab

edən

dosent

R.Əhmədovun «mənəvi aclıq» məqamlarında isə M.Füzuli,
C.Məmmədquluzadə, M.Şəhriyar, Ramiz Rövşən, Şekspir
köməyinə çatır, onların əsərlərini az qala misra-misra, sətirsətir «həzm edir».
Doğma

Pedaqoji

Universitetlə

yanaşı

pedaqoji

fəaliyyətini Azərbaycan Beynəlxalq Universitetində də davam
etdirən, saathesabı dərslər aparan dosent R.Əhmədov «Nitq
mədəniyyəti», «Jurnalist etikası», «KİV-in dil və üslubu»
fənlərindən mühazirələr aparmasını həm maliyyə baxımından,
həm də mənəvi cəhətdən əhəmiyyətli hesab edir.
Alim-pedaqoqun

ömür

təqviminin

səhifələrini

vərəqlədikdə uğurları ilə yanaşı ictimai və şəxsi həyatının
kədərli məqamları da diqqəti cəlb edir. Hələ namizədlik
dissertasiyasını müdafiə etdiyi illərdə üzləşdiyi xəbisliklər,
müdafiəsinin beş il gecikməsi, dissertasiyanın müdafiəsindən
sonra Moskvaya – AAK-na göndərilən anonim məktublardakı
böhtanlar, bu böhtanlar üzündən AAK- ın Ekspert sovetində
rus dilində yenidən müdafiə etməsi onun elmi fəaliyyəti ilə
bağlı təəssüflə xatırladığı məqamlardır. Ən böyük sarsıntını
isə üçüncü övladı Emili faciəli şəkildə itirdiyi vaxtlar keçirib.
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9 yaşında dünyadan uçub gedən cənnət quşunun – Emilin
yoxluğu bu gün də onun ata bağrını göynədir. Lakin onun ata
qəlbinin ən böyük təsəllisi oğulları Rəvan və Vüqarın
uğurlarıdır. Moskvada aspiranturanı bitirib fizika-riyaziyyat
elmləri namizədi diplomu ilə evə dönən Rəvan, gəlini İradə,
beş aylıq nəvəsi Fərid, fərqlənmə diplomu ilə bakalavr,
magistr təhsilini başa vuran, iki ixtisasa – ingilis dili üzrə
tərcüməçiliyə,

Beynəlxalq

iqtisadi

əlaqələr

üzrə

mütəxəssisliyə sahib olan Vüqar onun həyatının ən sevincli,
xoşbəxt səhifələrini yazmışlar.
Özünün

fiziki

və

zehni

potensialından

artıq

çalışmasından, istirahətə vaxt ayırmamasından, özünə qarşı
ifrat dərəcədə tələbkarlığından narazı qalan Ramin müəllimin
həyatda ən çox razı qaldığı isə adının çəkilməsini istəməyən
30 illik bir dostu, işlədiyi kollektivdəki, dostlar arasındakı
mövqeyi və nəhayət, övladlarının təhsildə uğurlarıdır.
Dosent Ramin Əhmədovun mənsub olduğu Hacırəşidlər
nəsli Qəbələdə məşhur olan Hacı Rəşidin adıyla bağlıdır.
Onun yeddinci ulu babası olan səxavətli mülkədar Hacı Rəşid
sahibi olduğu Daşüz torpaqlarında Qızıl Körpünü (XV111 əsr)
tikdirmiş,

saysız

xeyriyyəçilik

işləri

görmüşdür.

Hacı

Rəşidlərin adıyla həmişə fəxarət duyan, uşaq yaşlarından öz
nəslinin, soy-kökünün tarixçəsiylə maraqlanan, eşitdiyi hər bir
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faktı yadında saxlamağa çalışan dos. R.Əhmədov həmişə bu
nəslə layiq olmağa çalışıb.
Ömrünün 60-cı pilləsində doğma pedaqoji universitetdə
elmi-pedaqoji fəaliyyətini davam etdirən dos. R.Əhmədov
tələbələrinə həmişəki həvəslə mühazirələr oxuyur, seminar
məşğələləri aparır. Fakültə sovetinin üzvü, TEC-in sədri,
filologiya fakültəsinin dekan müavini (elmi işlər üzrə)
işlərində çalışan tədqiqatçı-müəllim hazırda fakültə ixtisas
Ekspert elmi–nəzəri seminarının elmi katibi kimi ictimai
işlərdə çalışır. Onun müəllimlik peşəsində uğurları bunlarla
məhdudlaşmır. Qarşıdakı müəllim ömrünün dolaylarında
dosent Ramin Əhmədovu hələ neçə-neçə uğurlar – peşə
sevincləri, elmi nailiyyətlər gözləyir.
«Təhsil problemləri»
qəzeti,
№ 3 9 - 4 0 . 11 - 2 0 i y u l ,
2006
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