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Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında
“Ədəbiyyatda çağdaĢ kreativ cərəyanların analizi və
virtual təbliğatı”. Elektron Kitab N 43 (20 - 2017)
Bu elektron nəĢr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Qeyri-Hökumət TəĢkilatlarına Dövlət Dəstəyi
ġurasının 2017-ci ildə maliyyə yardımı müsabiqəsinin qalibi
olmuĢ, ġura tərəfindən bir hissəsi maliyyələĢdirilən, Yeni
Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun - http://www.kitabxana.net Milli Virtual-Elektron Kitabxananın “Ədəbiyyatda çağdaĢ
kreativ cərəyanların analizi və virtual təbliğatı” kulturolojibədii layihəsi çərçivəsində nəĢrə hazırlanıb və yayılır.
Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələĢdirən qurumlar
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında QeyriHökumət TəĢkilatlarına Dövlət Dəstəyi ġurası:
http://cssn.gov.az/
Feysbukda “Ədəbiyyatda çağdaĢ kreativ cərəyanların analizi və
virtual təbliğatı” kulturoloji-bədii layihəsi çərçivəsində rəsmi
səhifə: https://www.facebook.com/kreativlayihe/?ref=bookm

arks
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu ĠB http://www.yysq.kitabxana.net
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ÇağdaĢ Azərbaycan realist, modern,
postmodern, Ģəbəkə ədəbi cərəyanına aid
imza sahiblərinin ədəbi söhbətləri,
yazıları
I - II - III cildlər
YYSĠB - Bakı - 2017

Kitab YYSQ tərəfindən e-nəĢrə hazırlanıb
YYSQ - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəĢri
Virtual redaktoru və e-nəĢrə hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov),
yazar-kulturoloq
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DĠQQƏT
Müəlliflik
hüququ
Azərbaycan
Respublikasının
qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun
qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv 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 üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsin şamil olunmur.

“Ən yeni Azərbaycan tənqidi-filoloji materiallar” (üç
cilddə) e-antologiyasında son illər müxtəlif nəsil
Azərbaycan araĢdırmaçıları tərəfindən qələmə alınan
humanitar-kulturoloji düĢüncə məhsullarıyer alıb.
Azərbaycan ədəbi-tənqidi, filoloji-estetik düĢüncə
texnologiyasına, müxtəlif sənət - bədii-fəlsəfi cərəyanına
aid tanınmıĢ imza sahiblərinin yazıları...
A4 formatında 1750 səhifə.
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Aydın Xan (Əbilov),
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun sədri,
yazıçı-kulturoloq

Dünyaya kulturoloji baxış

Ədəbiyyat – Vətən, poetik söz – sənsən…

Kimsə bunları deyib, ya da yazıb: yox, əgər
söyləməyiblərsə, qoy mən demiĢ olum...
Gənc ədəbiyyat nümunələriylə yaxından tanıĢ olarkən,
özümün müdrik düĢüncələrim kimi də yuxarıdakı sadə,
lakin fəlsəfi düĢüncə ifadəsini improvizə etmək keçdi
intellektimdən.
Ötən çərĢənbə axĢamı n (haradasa martın əvvəllərində),
doğrudan da günün sonunda – saat 17 00-da Bakı Slavyan
Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən yaradıcılıq
fakultəsinin bir qrup tələbəsiylə mənim bir tanıĢlıqkulturoloji görüĢüm oldu. Nə çox, nə də az, düz 120
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dəqiqəyə yaxın zaman ərzində məni diqqətlə dinləyən
yazar, Ģair, esseistlərdən ibarət yaradıcı gəncliyin fəal
nümayəndələri ilə neçə min sivilizasiya tarixinə,
mədəniyyət yoluna, ədəbi-bədii sözün mürəkkəb dövrlərlə
əhatələnmiĢ proseslərinə baĢ çəkdik, maraqlı ekskurslar
etdik, qəribə nəticələrə gəldik, bənzərsiz fikirlər irəli
sürdük. Əslində mən onlara bir qədər də həsəd aparırdım:
heç kimə sirr deyil ki, dövlətimiz tərəfindən gənc
yazarlara, ümumiyyətlə, yaradıcı cavanlara xüsusi qayğı
var, illik Prezident təqaüdü ayrılıb, xüsusi yaradıcılıq
fakültəsi fəaliyyətə baĢlayıb, AR Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin birgə
layihəsi kimi Gənc Ədiblər Məktəbi təsis edilib, illik
gənclər mükafatları verilir, müxtəlif sənət yarıĢmaları
keçirilir, büdcədən maliyyələĢdirilən ədəbi orqanlarda iĢıq
üzü görən yazılarına qonorar ödənilir, AR Gənclər və
Ġdman, eləcə də Mədəniyyət Turizm Nazirlikləri
tərəfindən ya almanax Ģəklində, ya da ayrıca kitabları nəĢr
olunur. Mən hələ ictimai və özəl qurumlar, KĠV-lər,
həmçinin Ġnternet Ģəbəkələrində yaradılan imkanlardan
yazmıram...
Yeni ədəbi nəslin nümayəndələrinə isə yalnız əsl sənət
nümunələri yaratmaq, ədəbiyyatçı kimi tanınmaq, milli
ədəbi-bədii düĢüncəmizi zənginləĢdirmək, onu dünyada
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yaymaq kimi məsuliyyətli vəzifələri layiqincə yerinə
yetirmək qalır. Deyəsən, yazımın bu hissəsi çox rəsmi
alındı, odur, keçirəm əsas mətləbə...
Bir gün dəli bir istəklə Ġnternetin innovativ imkanlarından
bəhrələnərək, “Mədəniyyət” qəzetinin saytında iki ən
yeni imza sahibinin yazdıqlarına diqqət yetirdim.
(Əslində, bu yazının qeyri-rəsmi variantında “diqqət
yetirdim” kəlmələri əvəzinə, “zövqümü zorladım” gedib:
readktorumuz etiraz etməsə, o cümlənin sonunu hər iki
variantda verərdim, baxır insafına...) Ġki gənc (oxu:
ətcəbala) qələm sahibi – Feyziyyə ilə Fəridin yazdığı nəsr
və poetik əsərləri oxuyarkən, maraqlı nəticələr əldə etdim
ki, onları oxucularla bölüĢmək fikrinə düĢdüm, yaxud
fakir mənim beynimə atıldı.
Söz yox, əgər Fəridi tanımadığımı yazsam,
səmimiyyətdən uzaq düĢər: o mənim hazırda ən real
ədəbiyyatçı dostlarımdan biridir. Daha dəqiq ifadə etsəm,
təsadüfi – təsadüfimi? – tanıĢlığın axarında (sonunda yox,
məhz axarında) güldən, bülbüldən Ģeir guppuldadan bu
qəribə gənc oğlanı, sözün poetik və fəlsəfi mənasında,
“sındırıb” əsl söz sənəti ilə nəfəs alanların sırasına
qoĢduğuma görə nə onun kədər hopmuĢ ömrü (atasını tez
itirib), nə tarix (qağa, XXI əsr ədəbiyyat dövrü deyil!), nə
də həyat yəqin məni heç vaxt bağıĢlamayacaq. Bunu dəqiq
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bildiyimdən, mətləbdən uzaqlaĢmadan əsas məsələyə
istiqamətlənmək istəyindəyəm...
Doğrusu, yaĢlaĢdıqca qartımağımdan irəli gəlir, yoxsa
fəhmim mənim vicdanıma pıçıldayır, bilmirəm, hər halda,
indiyə qədər yaradıcılıqları barədə xoĢ sözlər iĢlətdiyim,
hətta bəziləri barədə yazdığım, çox zaman isə ĢiĢirtdiyim
RövĢən Naziroğlu, Səfa RəĢid, Ramal, Azər Məmmədov
və daha neçə-neçə ədəbi mühit adlı bağçada artıq çürümüĢ
yeni qələm pöhrələrindən sonra növbəti gənc nəslin
istedad saçan nümayəndələrinin bədii-poetik məhsullarını
reklam etməyi – tərifləməyi, tanıtmağı deyəsən, həqiqətən
yadırğamıĢam. Sözsüz, haqqına vaxtilə həvəslə yazdığım,
indinin özündə də hər yeni əsərini ədəbi-kulturoloji
süzgəcdən keçirərək ədəbi-mədəni ictimaiyyətə tanıtdığım
Elçin Hüseynbəyli, Qulu Ağsəs, Nərgiz Cabbarlı, Səlim
Babullaoğlu, ġərif, Həyat ġəmi, Rəsmiyyə Sabir, Ġlqar
Fəhmi, AqĢin Yenisey, Zahir Əzəmət kimi onlarla
istedadlı cavan imza sahiblərinin cərgəsində yer almayan
o kəslərə görə özüm əsər yazan deyiləm ki...
Olsun, hər halda, bu cavanların istedad qanadlarını örtsəm
belə, bugünkü oxuduqlarımın enerjisi itməsin deyə, onları
sözə çevirib hamı ilə paylaĢmaq istəyimi boğa bilmədim...
Feyziyyə
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Məni anti-genderizmdə suçlamasınlar deyə, ilkcə
Feyziyyənin “Mədəniyyət” qəzetinin 8 noyabr 2008-ci il
tarixli sayındakı “Avtomat qəssab bıçağı” qorxulu, yaxud
da dəhĢət-hekayəsindən baĢlamaq istəyirəm.
BaĢlamaq heç də asan olmasa da, hərnədirsə, fikirlərimi
polemikalaĢdırmağa çalıĢıram: əvvəla onu vurğulayım ki,
bütün dil və üslübi dolaĢıqlığa baxmayaraq, xanım yazarın
bədii nəsrin ən incə – çətin janrlarından sayılan
kiçikhəcmli hekayəyə qələm çevirməsi sevindirici haldır.
“O, konduktor (əlbəttə, qəzetdəki redaktədən sonra
konduktor əvəzinə bələdçi sözü daha uğurlu alınardı, A.X.) iĢləyirdi. Kabinəsinin (nəyin? - A.X.) – arxa tərəfi
qara ĢüĢə ilə bağlı olduğundan (yəqin, qapandığından
ifadəsi daha təsirli səslənərdi) sürücü görünmürdü…”
Bu minvalla Ģəhərdəki insanları avtobusa mindirib onların
bədən əzalarını kəsən, qanlarını ĢüĢə qablara yığanlarla
bağlı hekayətləri oxucu teletamaĢaçı simasında XX və
XXI əsr ABġ-da istehsal olunmuĢ saysız-hesabsız dəhĢətfilimlərdə dəfələrlə seyr edib. Bir qədər də dərinə gedib,
mən hələ Edqard Ponun qorxulu novellalarından tutmuĢ,
Patrik Züskindin “Ətriyyatçı”sına, ta bizim Çingiz
Abdullayevin siyasi detektiv romanlarının səhifələrinə
səpələnmiĢ qan-ölüm qoxusu barədə təmtəraqlı cümlələr
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yazmaqla özümü çoxbilmiĢ, zəngin dünyagörüĢlü,
hərtərəfli mütaliəçi, bilgitoplayıcı intellektual kimi
öyünməkdən vaz keçirəm...
Fəqət bütün bu qeydlərimə rəğmən – onu da əlavə edim
ki, xanım yazarın xarici ədəbiyytdan bəhrələnməyi
təqdirəlayiq hal sayılsa da, milli bədii söz kodlarından,
kulturoloji genlərdən yan qaçması qayğılandırıcı göründü
mənə: axı dünyaya yeni Aqata Kristi, yaxud köhnə
Vladimr Sarokin lazım deyil, əksinə, təp-təzə Orxan
Pamuk gərəkdir… – Feyziyyənin hekayəsində qəribə bir
estetik sehrin cazibəsinə düĢmək olar. Bu cəhət isə yenicə
yazmağa giriĢən yazardan ötrü ən ilkin amil sayılır.
Lap dərinə gedərək gənc ədəbi pöhrəni qurutmaq azarına
tutulanlardan olmadığımdan, yazar xanıma bir tərif də
ismarıclamaq istəyirəm: bundan sonra mənim tərəfindən
imzasına diqqət ayıracağım bir ad da var – Feyziyyə...
Fərid
Boynuma alıram, yazmasam da, onsuz da bu
qeydlərimdən anlayacaqsız: indiyə qədər hər Ģey barədə
bilgi toplayan, öyrənməkdən ötrü sino gedən dostum
Fəridin varlığı onun yazdıqlarından daha maraqlıydı
məndən ötrü. Son bir ildə hər atüstü görüĢlərimizdə
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intellektimdəki kodları bu gəncə ötürməkdən xüsusi zövq
alırdım: sanki yeni bir varlıq yaradırdım. Amma onun
“Mədəniyyət” qəzetinin 8 noyabr 2008-ci il tarixli
sayındakı Feyziyyənin hekayəsi oxuduğum səhifədə
verilmiĢ və haçansa mənə də oxuduğu Ģeirlərini təkrarən
duyğularıma qatdıqca, içimdəki bu istedadlı insan dəyiĢdi:
yaratdığımdan yaradıcıya çevrildi...
Buludlar sonuncu mərtəbədə,
Təyyarə bir mərtəbə aĢağı.
Daha sonra quĢların mənzilləri.
QuĢlardan aĢağıda elektrik dirəkləri
Biz birinci mərtəbədə yaĢayırıq –
Köhnə, çirkli mərtəbədə…
Mən bilmirəm, bəlkə də heç gənc dostumun özü də
duymur, fəqət tam məsulliyyətimlə söyləmək içimdən
keçir: ona Azərbaycan Ģerində çevriliĢ etməkdən ötrü
yaradıcı səlahiyyət verilib. O baĢqa problemdir ki, bir
yazar olaraq Fərid bu ağır yükü istedadına, sonra isə
intellektinə yığmaq iradəsindədir, ya yox...
Mən səni bütöv sevirəm axı.
Niyə hissə-hissə qopursan məndən!?
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- bu cüt misranı oxuyanların çoxu ağız əyəcəklər, amma
hədər yerə, öncə qoy o Ģeri bütöv halda ürəklərinə
yükləsinlər. Gənc Ģair hərtərəfli ədəbi təsirlər
məngənəsindədir. Bu sadə faktı danmaq üçün gərək ya
Fəridin düĢməni olasan, ya onun dünyaya göz açdığı
Kürdəmirdəki kənd ədəbiyyat müəllimi, ya da nadan…
Gənc qələmdaĢım bu qeydlərimdən xəstəhal olmamalıdır,
bizim hamımız lap indinin özündə də kimlərdənsə
bəhrələnmiĢ, ya da ustad imza sahiblərinin təsirinə
düĢmüĢük. Doğrudur, əgər yaradıcılığının bütün
mərhələsində bu ədəbi-estetik “təsiri” hansısa sənətkara
“sevgimizlə” izah etməyə, özümüzə yalandan təsəlli
verməyə, dolayısı ədəbiyyatı, müqəddəs sözü aldatmağa
çalıĢırıqsa, onda böytük mənada yanılırıq. Hər halda,
ədəbi ünümüzün Biləcəridən üzü o yana gedib
çıxmamasının əsas səbələrindən biri, bəlkə də yeganəsi də
məhz budur. Fəqət, əgər bütün yaradıcı ömrünü bu
özünüaldatmalara sərf edəcəksə, elə indinin özündə Fəridi
mən də, baĢqaları kimi, dahi adlandırmağa hazıram…
Fəridin yaratdıqlarını çağdaĢ poeziyamızda,
ədəbiyyatımızda baĢqalarına nisbətən yeni – günümüzün
Azərbaycan ədəbi prosesi üçün maraqlı fakt kimi
qiymətləndirməyimdə iki cəhəti vurğulamaq istəyirəm.
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Birincisi, onun öz həyatındakı kimi, Ģeirlərində də fəlsəfi
səmimiyyət, eləcə də məntiqi sadəlik, ikincisi isə milli və
dünya ədəbiyyatı ilə acgözlüklə tanıĢ ola-ola öz istedadına
intellekt qatmağı mənim bəyəndiyim tərəflərdir. Sona
qədər belə getsə, Fərid çağdaĢ Azərbaycan ədəbiyyatının
dünyaya ürəklə çıxara biləcək imzalarının
qabaqcıllarından biri olacaq: necə deyərlər, yaĢayarıqgörərik...
P.S. Redaksiyanın tapĢırığını – Aydın, mümkünsə, köĢə
yazılarını qısa elə!!! – bu dəfə də yerinə yetirə bilmədim:
nə etməli, böyük ədəbiyyat barədə qısa yazmaq, sadəcə,
mümkün deyil…
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Bəsti Əlibəyli
AYB Tənqid seksiyasının müdiri
ÇağdaĢ tənqid və ədəbi proses: 2004-2007-ci
illər
Ədəbiyyat yalnız zövq məsələsi, bədii-estetik hadisə
olmayıb, həm də ideoloji məsələdir. Çünki ictimai-siyasi
sistem modelləri də, inqilablar, çevriliĢlər və təkamül
prosesləri də bir çox hallarda cəmiyyətə ədəbiyyatdanmədəniyyətdən daĢınıb və bədii-estetik idrak ictimaisiyasi idrakın ilkin bazası, hərəkətverici qüvvəsi rolunu
oynayıb.
Bəs bədii-estetik idrakın - ədəbiyyatın hərəkətverici
qüvvəsi nədir? Yəqin ki, iyirminci əsr avtoritar rejiminin
tənqidə həvalə etdiyi ideoloji jandarm rolunu nəzərə alan
müəyyən söz adamları hesab edirlər ki, ədəbiyyatın
hərəkətverici qüvvəsi tənqiddir.
Fikrimcə, indiki müstəqillik, azadfikirlilik çağında
hərəkətverici qüvvə ifadəsi çox gurultulu səslənir və
inandırıcı görünmür. Müasir çağda tənqid elmi-metodoloji
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bazasından, yanaĢma tərzindən, ədalət və vicdanından
asılı olaraq ədəbiyyat üçün ya stimulyator, ya da aranı
qarıĢdıran katalizator ola bilər.
Bəs o, bu iki funksiyadan hansını daĢıyır? Ədəbi prosesə
stimul verə bilirmi? ÇağdaĢ tənqidin uğurları nədədir,
problemləri hansılardır? Mən bu məsələlər üzərində qısaca
da olsa dayanmaqla müəyyən bir panoram cızmağa
çalıĢacağam.
Tənqidin bədii mətnə əvvəlki illərdəki fraqmentar,
birtərəfli və lokal yanaĢması son dövrlərdə nisbətən
sistemli, prosessual yanaĢma ilə əvəzlənməyə baĢlayıb. Bu
cür fundamental, əhatəli baxıĢ istər ayrı-ayrı yazarlara,
istərsə də ədəbiyyatın müxtəlif problemlərinin tədqiqinə
münasibətdə özünü göstərir. Nəticədə xeyli
monoqrafiyalar, araĢdırma kitabları ərsəyə gəlib ki,
onlardan bir qisminin adlarını xatırlatmaq istəyirəm:
tənqidçi Vaqif Yusiflinin Fikrət Qoca, Musa Yaqub,
Ġltifat Saleh, CavanĢir Yusiflinin Əli Kərim, Ramiz
RövĢən, Sabir Rüstəmxanlı, Gülxani Pənahın Anar, Fikrət
Qoca, Sona Xəyalın Qabil, Fikrət Qoca, Vaqif
Səmədoğlu, Bəsti Əlibəylinin Əli Ġldırımoğlunun
yaradıcılığından bəhs edən monoqrafiyaları, Sabir
BəĢirovun «60-cı illər nəsrinin etik problemləri», Əsəd
Cahangirin Xalq yazıçısı Anar və gənc nasir Günel
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Anarqızının konkret əsərləri ilə bağlı «Ağ saç-qara saç»
kitabları, Təyyar Salamoğlunun «Azərbaycan romanının
janr təkamülü-iyirminci əsrin 80-ci illəri» araĢdırması
elmi-nəzəri səviyyəsi, problemə bələdlik, peĢəkarlıq
baxımından diqqəti çəkir.
Ġyirminci əsr ədəbiyyatımızın müxtəlif simaları haqqında
yazılmıĢ məqalə, müsahibə və digər janrlı yazılardan
ibarət toplular - Aydın Xanın «Alternativ kulturoloji
düĢüncələr», Südabə Ağabalayevanın «Tənha yolçu»,
Nərgiz Cabbarlının «Yeni nəsil ədəbiyyatı» kitabları da
son illərin ədəbi-tənqidi nəĢrləri sırasındadır.
Əlbəttə, təqdim olunan siyahı tam deyil və bir az axtarıĢ
aparıb istər praktik ədəbi tənqid, istərsə də
ədəbiyyatĢünaslıq məsələləriylə bağlı çap olunan digər
kitabları da bu sıraya əlavə etmək olardı. Lakin mən qeyrisəmimilik edib belə bir akademik siyahı təqdim etmədim.
Sadəcə, bildiyim, məğzi ilə tanıĢ olduğum kitabların adını
çəkdim.
ġübhəsiz ki, elmi-analitik baxımdan bu kitablardakı
yazıların hamısı eyni səviyyədə deyil. Bunların arasında
çağdaĢ dünya filoloji fikri ilə səsləĢən, bədii mətnin dünya
ədəbiyyatı kontekstində araĢdırıldığı nümunələrlə yanaĢı,
mövzuya münasibətdə məhdud lokal çərçivədən kənara
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çıxmayan, konyuktura xarakteri daĢıyan, yaxud təhlilin
məqsədinin aydın olmadığı nümunələr də var.

* * *

Dövrün ədəbiyyatının tipologiyası, fəlsəfə, poetika və
problematikasının müəyyənləĢdirilməsi, eyni zamanda,
dünya ədəbi prosesi üçün səciyyəvi olan axın və
meyllərin milli ədəbiyyatda təzahürünün izlənməsində
panoram səciyyəli ədəbi-tənqidi icmallar xüsusi
əhəmiyyət daĢıyır. Təəssüf ki, ədəbi prosesə bu cür
əhatəli baxıĢ intensiv xarakter daĢımır. Amma az da olsa,
dəyərli nümunələrə rastlanır.
Mən ilk növbədə Xalq yazıçısı, tənqidçi-ədəbiyyatĢünas
Elçinin «Ədəbiyyatımızın Vaysman xəstəliyi» ( «525-ci
qəzet» 4 mart 2006-cı il) adlı icmal məqaləsini qeyd
etmək istərdim. Bu yazıda Elçin çağdaĢ ədəbiyyat və
tənqidimizdə diqqəti çəkən nə varsa, hamısına
aydın,ədalətli və əhatəli münasibət bildirməklə prosesin
professional Ģərhini verib. Daha öncələrdə dərc olunmuĢ
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«Bizim ədəbi prosesdə bir Lümpençilik yaranıb…dəhĢət
budur» («525-ci qəzet»,6 mart 2003-cü il) və «Müasir
dövrdə Azərbaycan ədəbi tənqidinin yaradıcılıq
problemləri»(«525-ci qəzet, 26 noyabr 2002-ci il») adlı
məqalə və söhbətlərini də xatırlasaq, görərik ki, Elçin
tənqidin çağdaĢ ədəbi proseslə qarĢılıqlı əlaqədə inkiĢaf
dinamikasını daim diqqətdə saxlayır və bu diqqət onun
həm bir ziyalı, həm də tənqidçi vicdanının təzahürü kimi
ehtirama layiqdir.
Sırf ədəbi icmallara gəldikdə, öncə tənqidçi Vaqif
Yusiflinin «2004-cü ilin nəsri»(«Azərbaycan» jurnalı,
2006-cı il №2) və «Poeziya və zaman:2006-cı ilin poeziya
mənzərəsi» («Azərbaycan» jurnalı, 2007-ci il №6)
icmalları qeyd olunmalıdır. Vaqif Yusifli son 30-40 ilin
ədəbi prosesinə dərin bələdlik, peĢəkarlıq, məhsuldarlıq
və obyektivlik baxımından müasir tənqidimizdə
özünəməxsus yeri olan bir tənqidçidir. Bu keyfiyyətləri
onun son illərin nəsr və poeziya mənzərəsini yaradan
icmallarında da özünü aydın göstərir
Rahid Uluselin «QloballaĢma çağında tənqidi düĢüncə
mədəniyyəti» («Azərbaycan» jurnalı, 2004-cü il №5) adlı
icmalı prosesin elmi-metodoloji Ģərhi baxımından
qiymətlidir. Doğrudur, bu icmal daha öncəki dövrü-20012002-ci illəri əhatə edir, bununla belə, orada göstərilən bir
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çox problemlərin davamı baxımından hazırkı prosesə də
Ģamil oluna bilər.
Müstəqillik dövrü ədəbi tənqidinin nümayəndəsi Əsəd
Cahangirin «Üç əsrimiz və nəsrimiz» və «QloballaĢma
və millilik: dilemmadan çıxıĢ yolu nədədir?» adlı icmal
və panoram səciyyəli yazıları da elmi-nəzəri hazırlığı və
konseptual yanaĢması ilə diqqəti çəkir. Xatırlatmaq
istərdim ki, Azərbaycan nəsrinin ümumi inkiĢaf yolunun
xülasə Ģəklində Ģərhi fonunda yeni nəsil nasirlərin
hekayələrindən bəhs edən «Üç əsrimiz və nəsrimiz»
icmal-məqaləsi Türkiyədə çıxan «Sular günəĢə Ģərqi
söylərkən» kitabına ön söz kimi yazılıb. Həmin yazı
Gürcüstan və Özbəkistanda çıxan ədəbi dərgilərdə də çap
olunub. «QloballaĢma və millilik: dilemmadan çıxıĢ yolu
nədədir?» məqaləsi isə «Drujba narodov» jurnalının
Azərbaycan ədəbiyyatına həsr olunmuĢ xüsusi sayına
(2006-cı il №3) giriĢ kimi nəzərdə tutulub. Bu məqalədə
Azərbaycan Ģeirinin 1500, nəsrin isə bir neçə yüz illik
tarixinə ümumi ekskurs fonunda çağdaĢ nəsr və
poeziyanın yığcam mənzərəsi canlandırılıb, Eyvaz
Əlləzoğlu, RəĢad Məcid, YaĢar, Elçin Hüseynbəyli, Ġlqar
Fəhmi, Elxan Zal Qaraxanlı, QəĢəm Nəcəfzadə, Murad
Köhnəqala, Salam kimi nasir və Ģairlərin yaradıcılığına
konkret münasibət bildirilib. Bunu da qeyd etməliyəm ki,
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həmkarım Əsəd Cahangirin adıçəkilən yazıları son illərdə
Azərbaycan tənqidinin xarici ölkələrdə iĢıq üzü görən
örnəkləri kimi təbrikə layiqdir.
Əsədin «DəmirbaĢlar» («Körpü» dərgisi və yeni redaktədə
«525-ci qəzet»in 2007-ci il fevral-may sayları), «BaĢqaları
və Aslan Quliyev»(«Azərbaycan»jurnalı №12) yazıları da
icmal xarakterlidir. Hər iki yazıda çağdaĢ bədii təfəkkürdə
müĢahidə olunan özəl və özgə gəliĢmələr,eksperimentçilik
meylləri dünya fəlsəfi-estetik fikri miqaysında nəzərdən
keçirilib.
Ümumən baxdıqda, ədəbi icmallarda nəsrdən daha çox,
poeziyadakı proseslərin diqqətdə saxlandığı məlum olur.
Tənqidçi Tehran ƏliĢanoğlunun «Azərbaycan Ģeirinə
rezüme» («Tənqid.net», 2007-ci il №1 ), Ġradə
Musayevanın «ġeirimizin bu günü, bu günümüzün Ģeiri»
(«Körpü», 2005-ci il №1), Nərgiz Cabbarlının «Yeni
nəsil poeziyası» («Azərbaycan», 2005-ci il ) icmalları da
bu diqqətin təzahürüdür. Həmin yazılarda çağdaĢ Ģeirin
ruhu, nəfəsi, bədii-estetik konsepsiyası və təmayülləri
müxtəlif mövqelərdən Ģərh edilir.

* * *
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Mən yuxarıda əsasən sistemli layihələri qeyd etdim.
Ümumi prosesin, ayrı-ayrı ədəbi faktların müxtəlif
yönlərdən izlənməsində isə bu gün bilavasitə və birbaĢa
tənqiddə olan yazarların hər biri iĢtirak edib. Bu sırada
bəzən akademiya köĢələrinə çəkilib tənqidi baĢsız
qoymalarından haqsız giley etdiyimiz görkəmli
ədəbiyyatĢünas alimlərimiz - Bəkir Nəbiyev, Nizami
Cəfərov, Akif Hüseynov, Nizaməddin ġəmsizadə, Rahid
Ulusel, Arif Əmrahoğlu, Kamal Abdulla da, praktik ədəbi
tənqidlə məĢğul olan Vaqif Yusifli, Rüstəm Kamal, Aydın
Talıbzadə, CavanĢir Yusifli, Əsəd Cahangir, Azər Turan,
Telman Vəlixanlı, Aydın Xan, Bəsti Əlibəyli, Nərgiz
Cabbarlı, Ġradə Musayeva, Südabə Ağabalayeva, Elnarə
Akimova da, gəncliyin nümayəndələri Oqtay Hacımusalı,
Maral Yaqubova, Qanturalı, Günay Ġsrafilova və baĢqaları
da var. Adıçəkilən yazarların hər birinin xeyli sayda
yazıları üzərində dayanmaq, üstünlük və məziyyətləri
barədə danıĢmaq mümkündür. Ümumi səviyyə barədə isə
qısaca bunu demək olar ki, bir neçə il öncə özünüdərk
mərhələsində olan müstəqqilik dövrü ədəbi-tənqidi
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hazırda ədəbiyyatı dərk mərhələsinə keçməklə həqiqi
missiyasını yerinə yetirməkdədir.

* * *

Tənqidin ədəbiyyat və proses barəsində birtərəfli qaydada
hökm çıxarıb, diaqnoz qoymasında subyektivlik halları
çox olduğundan birmənalı etimad qazanmır. Deməli, yeni
yanaĢma üsulları gərəkir və bu baxımdan zaman ədəbi
söhbətləri, polemik masaları, virtual müzakirələri
gündəmə çıxarır.
Bir əsrə yaxın fundamental ənənələrə malik olan
«Azərbaycan» jurnalı Ġsa Muğanna, Bəkir Nəbiyev,
Seyran Səxavət, Vaqif Bayatlı Odər və digər tanınmıĢ
ədəbiyyat adamları ilə geniĢ spektrli söhbətlər verməklə
ciddi oxucu marağına müvəffəq olub. Qeyd olunan ədəbi
icmalların da əksərən bu jurnalda iĢıq üzü görməsi sübut
edir ki, «Azərbaycan» yenə də ədəbi prosesin ağırlığını
öz çiyinlərində daĢımaqda davam edir.
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«Ulduz» gənclik dərgisi isə digər variantdan – kollektiv
söhbətdən istifadə edir. BaĢ redaktor Elçin Hüseynbəyli
də daxil olmaqla yaradıcı kollektivin Çingiz Abdullayev,
Vaqif Səmədoğlu, Zəlimxan Yaqub kimi tanınmıĢ
sənətkarlarla söhbətləri effektli olmaqla, yazıçı Ģəxsiyyəti
və ədəbi həqiqətlərin müxtəlif yönlərdən açımına xidmət
edir.
Prosesin iĢıqlandırılması və əhatə olunmasında cari ədəbi
orqan kimi «Ədəbiyyat qəzeti»nin də payı var. Ədəbiyyat
tariximizin açılmamıĢ səhifələri ilə bağlı araĢdırmalar,
görkəmli yazarlar haqqında təhlil və yubiley yazıları,
Anar, Kamal Abdulla, Sabir Rüstəmxanlı kimi nüfuzlu
qələm sahibləri ilə polemik masalar qəzetin fəaliyyətində
təqdirəlayiq cəhətlərdəndir. Bununla belə, fikrimcə, cari
ədəbi orqan olduğu üçün qəzetin çağdaĢ ədəbi prosesə
daha mütəhərrik və dinamik müdaxiləsinə ehtiyac
duyulur.
AYB-nin son qurultayında spesifik ədəbi-tənqid dərgisi
kimi təsis olunan «Körpü» bir neçə tənqidçi və yazıçının
iĢtirakıyla polemik masalar keçirir. Tənqidçi və baĢ
redaktor Əsəd Cahangirin iĢtirakıyla Məmməd Orucun,
Elçin Hüseynbəylinin yaradıcılığının bu cür müzakirəyə
cəlb olunması uğurlu alınmaqla, həm də xeyli marağa
səbəb olub.
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Təqdirəlayiq haldır ki, ictimai-siyasi təmayüllü bir sıra
mətbuat orqanları da cari ədəbi prosesə geniĢ yer ayırırlar.
Bu sırada «525-ci qəzet», «Yeni Azərbaycan», «Azadlıq»,
«Ədalət», «Kredo» qəzetləri daha öncül mövqe nümayiĢ
etdirirlər. Bu da qeyd olunmalıdır ki, həm ədəbi-tənqidi
materialların sayı, həm də sanbalı baxımından ən çox
diqqəti çəkən «525-ci qəzet»dir. Bu qəzet öz ədəbi-bədii
platforması etibarilə istər ənənəyə, istərsə də yeniliyə
münasibətdə ən optimal variantı, tolerant mövqeni, qızıl
ortanı tuta bilir.
Təsadüfi deyil ki, ədəbiyyat müstəvisində polemik masa
ənənəsi də ( Əkrəm Əylisli, Ramiz RövĢən və s.) «525-ci
qəzet»lə bağlıdır.
Virtual müzakirələr yönündə isə «YeniSi» sənət cərəyanı
daha çox təcrübəyə malikdir. Qəzetlərdən isə yenə də
«525-ci qəzet» virtual tənqid yönündə ilk addım
atanlardandır. Ötən il bu qəzetdə Kamal Abdullanın
«Sehrbazlar dərəsi» romanının virtual müzakirəsi keçirildi
və böyük diqqətə səbəb oldu. Elə bilirəm ki, internet
əsrində yaĢadığımızı və bu Ģəbəkədə böyük oxucu qrupu
toplandığını nəzərə alaraq gələcəkdə ədəbi prosesə virtual
baxıĢ formalarından geniĢ istifadə edilməlidir.
Son illərdə nəsr, poeziya və dramaturgiyamız yeni əsərlər
hesabına xeyli zənginləĢib, müxtəlif nəsillərin təmsilçiləri
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ədəbi prosesdə fəal iĢtirak edirlər. Tənqid bu prosesi
bütün mahiyyət və istiqamətləriylə əhatə etməsə də,
müəyyən səviyyədə iĢıqlandırmağa müvəffəq olub.
Bu sırada Xalq yazıçısı, sosial-mənəvi problemlər
qaldıran məhsuldar romançı Sabir Əhmədlinin müstəqillik
dönəmində qələmə aldığı «Kütlə», «Axirət sevdası»,
«Kef», «Ömür urası» romanları haqqında tənqidçiədəbiyyatĢünas Fərhad Mədətovun orijinal yozum və
maraqlı dəyərləndirmələrlə nəzəri çəkən «Sabir
Əhmədlinin romanları» monoqrafiyasını qeyd etmək
istərdim.
Xalq yazıçısı Anarın Azərbaycan və ümumtürk
coğrafiyası masĢtabında taleyüklü problemlər qaldıran
«Ağ qoç, qara qoç» əsəri də yetərli tədqiqata cəlb olunub.
Roman haqqında çoxsaylı məqalələr yazılıb. Tənqidçi
Əsəd Cahangirin «Platondan Anara qədər» adlı
monoqrafik tədqiqatında isə əsər həm milli, həm də bəĢəri
ədəbi qaynaqlar kontekstində təhlilini tapıb.
Xalq yazıçısı Əkrəm Əylislinin «ƏtirĢah Masan» romanreportajı da istər professional ədəbi-tənqiddə doğurduğu
rezonans, fərqli rəylər, istərsə də oxucu marağı
baxımından bəxti gətirən əsərlərdən oldu. Xalq yazıçısı,
tənqidçi-ədəbiyyatĢünas Elçin, tanınmıĢ nəsr tədqiqatçısı
Akif Hüseynov və digər çoxsaylı müəlliflər romana ən
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müxtəlif yönlərdən öz münasibətlərini bildirən yazılarla
çıxıĢ etdilər.
Orta nəslin ən görkəmli nümayəndəsi, yaradıcılığının
indiki mərhələsində daha çox romançı kimi məĢhurlaĢan
Kamal Abdullanın «Yarımçıq əlyazma», «Sehrbazlar
dərəsi» romanları da oxucu təəssüratları, ədəbi tənqid və
akademik səviyyədə tədqiq olunmuĢ əsərlərdəndir.
Lakin peĢəkar tənqid prosesi yalnız iĢıqlandırmaq yox,
əhatə və Ģərh etməyi, eyni zamanda, yönləndirməyi də
bacarmalıdır. Təəssüf ki, bu sahələrdə ciddi boĢluqlar
qalmaqdadır.
Biz çox zaman ədəbiyyatda hadisə yaranmamasından
gileylənirik. ÇağdaĢ ədəbiyyatda da öyünə biləcəyimiz
böyük hadisələr hələlik müĢahidə olunmur. Amma istisna
da olsa, fenomenlər, yaxud, ədəbiyyatımızın xarici
ölkələrdə tanınması yönündə müəyyən uğurlar var.
Mən ilk növbədə əsrimizin və nəsrimizin nəhəng yazıçısı
Ġsa Muğanna fenomenini qeyd etmək istəyirəm. Məlum
olduğu kimi, bu yazıçının 80-ci illərdən sonrakı
yaradıcılığı tamamilə fərqli istiqamətdədir. «Ġdeal»
romanı ilə üzə çıxan və «Əbədiyyət», «Gur ünü»,
«Cəhənnəm», «Ġsa həq, Musa həq», «Qəbristan»
əsərlərində öz apogeyinə yüksələn Ġsa Muğanna
fenomeninin fəlsəfi, ideya-estetik kök və mahiyyətində
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nələr durur? Yazıçı hansı yaradıcılıq metoduna, hansı
məntiqə, hansı genetik yaddaĢa söykənir? Təəssüf ki,
ədəbi-tənqid az qala otuz illik bir müddət ərzində milli
bədii təfəkkürümüzdə misli olmayan bu fenomeni aça
bilməyib.
Rusiyada yaĢayan ixtiyar yazıçımız Çingiz Hüseynovun
dünyanın sonuncu peyğəmbəri həzrəti Məhəmmədin
həyatından bəhs edən son romanı da Azərbaycan ədəbitənqidi tərəfindən sükutla qarĢılandı. Halbuki, bu roman
Rusiya mətbuatında çox geniĢ rezonansa, mübahisə və
müzakirələrə, hətta qalmaqallara səbəb oldu.
Xalq yazıçısı Elçinin «Bayraqdar» povesti qaldırdığı
aktual, həlli vacib ictimai-siyasi və mənəvi-əxlaqi
problemlər, yüksək sənətkarlıq məziyyətləri baxımından
son illər nəsrimizin çox ciddi nümunələrindən biridir.
Lakin «Bayraqdar» müəyyən tədqiqatlara cəlb
olunmasına baxmayaraq, fikrimcə, özünün lazımı analitik
Ģərhini hələ də tapmayıb. Bəlkə bunun bir səbəbi də odur
ki, tənqidin cəsarəti hələ ki ədəbiyyatın cəsarətindən
geridə qalır.
Ümumən, son bir neçə ildə ədəbi-tənqidin diqqətinə layiq
olan daha bir sıra faktlar meydana çıxıb:
- 2006-cı ildə üçüncü Beynəlxalq «Kitab sənəti»
müsabiqəsində Ģair Çingiz Əlioğlunun «Atlantlar» kitabı
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«Qəribə, maraqlı taleli kitablar» nominasiyası üzrə birinci
yerə layiq görülüb;
- magik realizm kimi nəhəng bir təmayülün beĢiyi olan
Latın Amerikasında - Kolumbiyada dərc olunan Ģeir
antologiyasında Ramiz RövĢənin «Ġlan balası» Ģeiri
kitabın üz qabığına çıxarılıb.;Bu böyük sənətkarın Ģeir,
nəsr yaradıcılığı və esseistikasının bir qismini əhatə edən
«Nəfəs» kitabı isə Azərbaycan oxucusu üçün böyük bir
sürpriz oldu;
- özünəməxsus bütöv bədii-estetik konsepsiyası olan
Vaqif Bayatlı Odər son yaradıcılıq nümunələrində bu
konsepsiyanı üzü səmaya doğru geniĢləndirib;
- daha çox Ģair kimi tanıdığımız Sabir Rüstəmxanlı indi
«Göy Tanrı», «Ölüm zirvəsi» kimi tarixi mövzulu
romanları ilə meydana çıxıb;
- görkəmli nasir Afaq Məsudun yaradıcılığı Frans
Kafkanın vətəni Avstriyada maraqla qarĢılanıb və
tədqiqata cəlb edilib;
- orta nəsil poeziyamızın nəcabətini simvolizə edən Vaqif
Bəhmənlinin üç cildlik əsərləri çap olunub.
- istedadlı nasir və dramaturq Elçin Hüseynbəyli qısa bir
zaman ərzində beĢ roman, ondan çox pyes qələmə alıb.
- ədəbi ictimaiyyətdə xeyli gec tanınsa da, ilk yaradıcılıq
nümunələrindən orijinal istedadını təsdiq edən və unikal
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satirik hekayələri ilə satirik nəsrimizin yeni nəfəslə
dirçəliĢinə ümidlər oyadan Tural Anaroğlunun ilk kitabı
iĢığa çıxıb.
- Ģair Elxan Zal Qaraxanlı özünün «SavaĢ ayələri»
kitabında toplanan, əski dil və özəl tematikası ilə
səciyələnən türkçü Ģeirləri ilə Azərbaycan poeziyasında
analoqu olmayan tamamilə yeni bir cığır açıb;
- Ģair QəĢəm Nəcəfzadə Hollandiyada keçirilən
beynəlxalq poeziya festivalına dəvət alıb;
Ümümən əhatə etsək, nəsrimizin Vaqif Nəsib, Məmməd
Oruc, Azər Abdulla, Sara Nəzirova, Saday Budaqlı, Rafiq
Tağı, Eyvaz Əlləzoğlu, Nəriman Əbdülrəhmanlı, Əlabbas,
YaĢar, RəĢad Məcid, Aslan Quliyev, Mübariz Cəfərli,
Günel Anarqızı, Fəxri Uğurlu, Məqsəd Nur, Ġlqar Fəhmi,
poeziyamızın Firuzə Məmmədli, Tofiq Abdin, Adil ġirin,
Ramiz Qusarçaylı, Ağacəfər Həsənli, Ədalət Əsgəroğlu,
Əlisəmid Kür, Nisəbəyim, Məlahət Yusifqızı, Fərqanə
Mehdi, Əlizadə Nuri, Ġlham Qəhrəman, Sərvaz
Hüseynoğlu, Salam, Etimad BaĢkeçid, Qulu Ağsəs,
AqĢin… kimi müxtəlif nəsildən olan nümayəndələri yeni
kitabları, müxtəlif mətbuat orqanlarında çap olunmuĢ
əsərləri ilə son illərin ədəbi prosesində fəal iĢtirak ediblər.
- Ədəbi-tənqid bu faktların əksərinə öz münasibətini ifadə
edib. Bu münasibətin elmi dəyəri və ədalət ölçüsü isə artıq
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tamamilə baĢqa söhbətin mövzusudur. Və tənqidin əsas
iĢi də məhz bu «baĢqa söhbət»dir.
Son illərdə səngimiĢ poema janrının «ikinci nəfəs»i
açılıb: Xalq Ģairi Fikrət Qocanın «ġəhidlər xiyabanı»,
«Azadlıq», Musa Yaqubun «Dünyanın lələ dərdi»,
Ələkbər Salahzadənin «Xocalı xəcilləri», Ramiz RövĢənin
«Canavar ovu», Əsəd Cahangirin «O Adam», Ədalət
Əsgəroğlunun «Dərdimizin qan rəngi» poemaları janrın
gələcək taleyi barədə nikbin fikirlər doğurur. Bəs sovet
dövrü ilə müqayisədə müstəqillik dövrü poeması arasında
hansı keyfiyyət fərqləri, ideya-estetik dəyiĢikliklər baĢ
verir? Mənzum roman hesab olunan poema çağdaĢ
insanın mənəvi-əxlaqi dünyasındakı dəyiĢmə və
yeniləĢmələrlə, bədii təfəkkürdə gedən inkiĢafla səsləĢə
bilirmi? Məncə, ədəbi-tənqid bu sualların da cavabını hələ
verməyib. Və bütün bunlar hərtərəfli, ədalətli təhlilini
gözləyir.

* * *
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Getdikcə dünyaya daha sıx inteqrasiya olunan müasir
ədəbi prosesləri tənqidin klassik metodologiyası və
mətnə yanaĢma prinsipləri ilə əhatəli Ģərh etmək çətindir.
Əsas məqsədi milliyyətsizləĢdirmə olan və milli
mədəniyyətlərin baĢı üzərində Domokl qılıncı kimi
dayanan qloballaĢma təhlükəsini də nəzərə alsaq, demək
olar ki, Azərbaycan tənqidinin milli ideologiya və
strategiyasının iĢlənib hazırlanması təxirəsalınmaz
vəzifələrdən biri kimi qarĢıda durur. Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, tənqidçiədəbiyyatĢünas Nizami Cəfərov bu istiqamətdə ardıcıl və
sistemli fəaliyyət göstərən alimlərimizdəndir. Onun
müxtəlif illərdə qələmə aldığı «Kitabi-Dədə Qorqudla
Ġslama keçidin poetikası», «Genezisdən tipologiyaya»,
«Qədim türk ədəbiyyatı», «Dilin etnik yaddaĢı» kimi
fundamental əsərləri milli ədəbiyyatĢünaslığa böyük
töhfədir. 2004-cü ildə nəĢr olunan «Klassiklərdən
müasirlərə» kitabında toplanmıĢ bir çox məqalələr isə
həmin araĢdırmaların davamı olmaqla daha konseptual
əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi,
mənĢəyi, predmeti, dövrləri, intibahı, qədim türk epos
mədəniyyətindən yazılı ədəbiyyata keçid mərhələsi, bədii,
dini-estetik, ideya-fəlsəfi istiqamətlərinin milli və
ümumĢərq mədəniyyəti kontekstində Ģərhi verilən bu
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kitab çağdaĢ milli tənqidin manifestasiyasını
müəyyənləĢdirməklə, həm ona, həm də ədəbiyyatımıza
yön verərək baĢsız atlı durumundan xilas edə bilən ədəbi
strategiya örnəyi kimi çox böyük dəyərə malikdir.
Dünya ədəbiyyatĢünaslığı və elmi-nəzəri fikrindən
məlumatsızlıq da çağdaĢ ədəbi tənqidin kəsiri kimi
qabarıq hiss olunmaqdadır və bu çatıĢmazlıq nüfuzlu
qələm sahibləri tərəfindən dönə-dönə qeyd olunub.Son
dövrdə bu boĢluğun doldurulması yönündə də ciddi iĢlər
görülür. Mən ilk növbədə Bakı Slavyan Universiteti
Tərcümə Problemləri Mərkəzinin «Filoloqun kitabxanası»
seriyasından tərcümə və çap etdirdiyi bir neçə kitabın
adını çəkmək istərdim. Bunlar görkəmli alim Məmməd
Qocayevin tərcüməsində M. Baxtinin «Dostoyevki
poetikasının problemləri», Aydın Talıbzadənin
tərcüməsində Y. E. Qolosovkerin «Mifin məntiqi» və
N.Xomskinin «Dil və təfəkkür» kitablarıdır.
Slavyan Universiteti Tərcümə Problemləri Mərkəzində
professional mütərcimlər tərəfindən çevrilmiĢ adıçəkilən
əsərlər hər bir tənqidçinin stolüstü kitabı ola bilər.Ümid
edirik ki, Mərkəz gələcəkdə ümumdünya filoloji
fikrindən yeni qiymətli tərcümələr etməklə ədəbi tənqidin
elmi-metodoloji bazasını daha da möhkəmləndirəcək.
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Təqdirəlayiq haldır ki, ayrı-ayrı gənc yazarlarımız da
məlum kəsiri aradan qaldırmaq üçün təĢəbbüs
göstərmiĢlər. Məsələn, Ģair-tərcüməçi Səlim
Babullaoğlunun baĢ redaktoru olduğu «Dünya ədəbiyyatı»
dərgisinin xəttiylə çıxan çağdaĢ gürcü və özbək
ədəbiyyatından seçmələr kitabında bu ölkələrin avanqard
tənqidindən çevirmələr verilib. Sözügedən ölkələrin
ədəbiyyatlarındakı proseslərin əsas istiqamətlərini əks
etdirən bu nümunələr uzun müddət postsovet məkanında
eyni ideoloji sistemdə yaĢamıĢ ölkələrdəki analoji
prosesləri müqayisə baxımından xeyli material verir.
Bu sırada Əsəd Cahangirin Leonid Andreyev, Ġrina
Adelgeym, ġota ĠotaĢvili, Aleksandr Dugin, Ġlya Ġlin,
Cozef Kerrol, Ġlqar Fəhminin Sergey Kornev, Dmitri
Zatonski kimi tanınmıĢ tənqidçilərdən etdiyi tərcümələr də
qeyd edilməlidir. Təəssüf ki, son tərcümələrin əksəri
postmodernizmlə bağlıdır və daha fundamental
təmayüllər diqqətdən kənarda qalıb. Bununla belə, onlar
son illər ədəbiyyatımızı baĢına götürmüĢ postmodernizm
hərcmərcliyinə, xaosa müəyyən bir aydınlıq gətirməsi ilə
diqqəti çəkir.
Amma biz nə qədər Avropa elmi-nəzəri fikri ilə
inteqrasiyaya cəhd etsək də, unutmamalıyıq ki,
Azərbaycan ədəbiyyatı əsas kökləriylə ümumĢərq
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mədəniyyəti və bədii-estetik fikri üzərində formalaĢıb.
RegionlaĢma dövründən sonra bu ənənələrin bir qismi
qırılıb. On yeddinci əsrə qədər Azərbaycan ədəbiyyatının,
xüsusən poeziyanın nəhəng bir qolunu təĢkil edən
təsəvvüf Ģeiri də qırılmıĢ ənənələrin badına gedərək
tənəzzülə uğrayıb. Yazıçı-tərcüməçi Afaq Məsudun
«Xəzər» jurnalında sufi fikir tarixinin görkəmli
nümayəndələrindən etdiyi tərcümələr bu qırılmıĢ
ənənələrin bərpasına yeni təkan verə bilməsi baxımından
çox əhəmiyyətlidir.
«Ədəbiyyatımızın Vaysman xəstəliyi» məqaləsində Elçin
tənqidin qüsurlarından danıĢarkən yazır: «Bizim ədəbi
prosesimizin və ilk növbədə tənqidimizin qüsurlarından
biri ziyalılığın çatıĢmazlığıdır».
Təəssüf ki, həmin vəziyyət bu gün də davam etməkdədir.
Və mən bu fikrə çağdaĢ tənqiddəki rəhmsizlik,
ədalətsizlik, qeyri-əxlaqi yanaĢma hallarını da əlavə
edərdim. Bəzən belə faktlar baĢ verir ki, tənqid ədəbiyyat
tarixində danılmaz yeri olan qələm sahiblərinin, yaxud,
çağdaĢ ədəbiyyatın istedadlı nümayəndələrinin üzərinə
yenilik adı altında qərəzli hücumlar edir, ziyalı etikası,
mizan-tərəzi bilmərrə unudulur. Təhlil zamanı subyektə
Ģəxsi münasibət yaradıcılığa obyektiv münasibəti önləyir.
Bu yolverilməz və bağıĢlanmazdır. Bu tənqidçi əxlaqına,
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tənqidçi Ģəxsiyyətinə, ən baĢlıcası, professional tənqid
prinsiplərinə ziddir.
Hesab edirəm ki, tənqidin oxucu ilə yazıçı arasında körpü
yaratmaq, ədəbiyyatı tanıtmaq vəzifələriylə yanaĢı, bir
vəzifəsi də xeyirxahlıqdır. Yəni, tənqid dağıdıcı yox,
qurucu tənqid olmalıdır. Doğrudur, tənqidçi yazıçının
əvəzinə əsər yaza bilməz. Amma tənqid, öndə qeyd
etdiyim kimi, stimulyator ola bilər. Yəni, tənqidçi sağlam,
obyektiv və etik təhlilləri ilə yazıçını yetiĢdirə, cilalaya
bilər. Təəssüf ki, bu gün Aydın Məmmədov, Nadir
Cabbarlı, YaĢar Qarayev kimi həm özü iĢıqlı, həm də
ədəbiyyatı və yazıçını iĢıqlı səmtə yönəldən, dəyərli
məsləhətləri ilə yaradıcılıq impulsları verən tənqidçi
axtaranda əksərən köks ötürməli oluruq.
Və təəssüf ki, çağdaĢ Azərbaycan tənqidinin ədəbiyyatı
yönləndirməsi faktlarını axtararkən yalnız
postmodernizmə yoluxma yada düĢür. Gəlin görək, nədir
bu postmodernizm?
«Mədəniyyət və ədəbiyyatın bütün üslub və imkanlarının
sinkretik qarıĢığı» və qeyri-ənənəvi mədəniyyət kimi
səciyyələndirilən postmodernizm əslində, nihilizmin ən
ifrat forması olmaqla özündən əvvəlki bütün ədəbi
ierarxiyaları dağıdan destruktiv bir cərəyandır. Görkəmli
rus tənqidçisi Sergey Kornevin sözləri ilə desək,
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«postmodern nihilizm tamamilə əks-mədəniyyət
hadisəsidir. O, ilk növbədə Avropa mədəniyyətinə-onun
rasionalizminə, sivil pafosuna qarĢıdır».
MənĢəyini Qərbdən götürən, Qasset, Derrida fəlsəfəsindən
qaynaqlanan postmodernizm yarım əsrlik tarixi ərzində
dünya ədəbiyyatına bir Ģey verməyib. Əksinə, Avropanın
bütöv bir epoxa ərzində formalaĢmıĢ mədəni-estetik
strukturunu parçalayıb. Sual oluna bilər; bəs Umberto
Eko, bəs Orxan Pamuk, bəs Patrik Züskind və
postmodernizmin uğuru sayılan digər örnəklər? Mən
hesab edirəm ki, bu yazıçıların postmodernizmə aid edilən
əsərləri- nə «Qızılgülün adı», nə «Qara kitab», nə də
«Əttar» postmodernizmin uğuru olmayıb, müəlliflərinin
istedadının, böyüklüyünün uğurudur.
Təəssüf ki, çağdaĢ Azərbaycan tənqidi ədəbiyyatımızı
milliyyətsiz ölkələrin məhsulu olan və indiyəqədərki
mədəniyyəti dağıdaraq onu postmədəniyyətə çevirməyi
hədəfləyən bu destruktiv cərəyana sözün əsil mənasında
yoluxdurdu. Və at öldü, itlər bayram etməyə baĢladı. Bu
gün ölkədə əli qələm tutan, lakin sözün yerini, çəkisini
bilməyən hər kəs qabiliyyətsizliyini postmodernizm
pərdəsi altında gizlədir və irad bildirəni də anlamaz,
köhnə təfəkkürlü adlandırır.
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Ġndi sual olunur; Qərbin tullantısı olan belə bir xaotik
təmayülü cidd-cəhdlə milli ədəbiyyatımıza müncər
etməyə dəyərdimi? Və bu tənqidin qələbəsidir, ya
məğlubiyyəti? Deyərdim ki, məğlubiyyətidir və «ithürənlə
iĢıqgələn» tərəfi düzgün tərcih edə bilməməsidir.
Bəlkə də bu məsələyə münasibətdə daha emosiyasız və
təmkinli mövqe bildirmək olardı. Ona görə ki, zəngin
ədəbi ənənələrə və onu qorumaq gücünə malik olan
Rusiya kimi nəhəng bir ölkə postmodernizmdən yan keçə
bilmirsə, zaman-zaman kənar ədəbi təsirlərə məruz qalan
Azərbaycanın da bundan yan keçməsi çətindir. Digər
tərəfdən, postmodernizm ən azından yeni yaradıcılıq
axtarıĢları kimi məqbul sayıla bilər. Lakin problem budur
ki, çağdaĢ ədəbiyyatın postmodernizm girdabına
yuvarlanması kütləvi xarakter alır.
30-cu illərin repressiya tufanında böyük Ģairimiz Səməd
Vurğunun Mikayıl MüĢfiqə xitabən yazdığı Ģeirdə belə
misralar vardı:
«Baxıram Leninin kitablarına
Dəstədən geriyə qalmamaq üçün».
Ġndi mən baxıram ki, hətta bizim böyük sənətkarlar,
məsələn, Azərbaycan neoromantizminin banisi hesab
olunan çox istedadlı bir yazıçı da ümumi postmodernizm
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hay-küyünə uyaraq yazdığı son əsərdə öz estetik
prinsiplərinin ziddinə gedir. Postmodern görünmək üçün
əfsunlu dilinə xəyanət edir, əsərinə qarmaqarıĢıq
elementlər gətirir. Və bundan böyük ədəbiyyat uduzur.
Eləcə də yeni nəslin bəzi istedadlı yazarlarını müĢahidə
edəndə görürsən ki, bunun təbii stixiyası tamam baĢqadır
və öz yolu ilə gedərsə daha çox uğur qazana bilər. Amma
hay-küy onu da yolundan azdırır.
Bununla belə, mən son yarım əsrlik dünya ədəbiyyatında
pis, ya yaxĢı təzahürünü tapmıĢ bir cərəyanı tamamilə
inkar etmək niyyətində deyiləm. «Hər Ģərin mahiyyətində
bir xeyir, hər xeyirin də mahiyyətində bir Ģər var»
hikmətiylə yanaĢsaq olsun ki, Azərbaycan ədəbiyyatı da
sıradan geri qalmamaq üçün bu prosesi keçməlidir. Amma
necə? Məsələ də elə bundadır.
Yaxınlarda istedadlı televiziya rejissoru Ramiz Həsənoğlu
ilə söhbət edərkən Azərbaycanın Qərb mədəniyyətinə
necə inteqrasiya olunması barədə fikrini soruĢdum. Ramiz
müəllim dedi ki, «biz Qərb mədəniyyətinə çox hallarda
onun kanalizasiyasından qoĢuluruq və bu məni çox
qorxudur». Nə yazıq ki, Azərbaycansayağı
postmodernizm də Qərb postmodernizminə onun
kanalizasiyasından qoĢulub. Hər halda, ortada olan
örnəklərin əksəri belə bədbin düĢünməyə əsas verir.
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* * *

Ġndi də tənqidin metodoloji və digər problemləri barədə.
Tənqid o zaman ciddi əhəmiyyət kəsb edir ki, onun bədii
mətni nəzəri-estetik dərki mətnin səviyyəsinə ekvivalent
olsun. Bu cür ekvivalentlik isə metodoloji prinsiplərin və
mətnə yanaĢma tərzinin düzgün müəyyənləĢdirilməsindən
çox asılıdır. Bəzi yazarların timsalında bu proporsiya
gözlənsə də, ümumilikdə çağdaĢ tənqiddə müxtəlif
metodologiyaların, eləcə də sosioloji, strukturoloji, estetik
və ya linqvistik tənqid növlərinin bir-birinə
qarıĢdırılması daha çox müĢahidə olunur. Nəticədə
tənqidin məqsəd və xarakteri də mücərrədləĢir ki, bu
vəziyyətdə tənqidçi dənizə baĢ vuran, amma nə axtardığını
bilməyən dalğıca bənzəyir. Bu cür xaotik və səmərəsiz
yanaĢma bəzən tənqidçinin özünü biləndər göstərmək
istəyindən, əksər hallarda isə bilgisizliyindən qaynaqlanır.
Digər problemi isə tənqid janrlarına doqmatik sovetoloji
ənənələr Ģərtləndirir. Bu ənənələrə görə, ədəbi tənqid
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resenziya, ədəbi portret, analitik məqalə, icmal kimi bir
neçə janrla məhdudlaĢır. Halbuki, ədəbiyyatı predmet
olaraq götürən və onun problemlərinin konseptual
çözümünə, milli- bəĢəri axınlar zəminində Ģərh və
təhlilinə xidmət edən hər bir yazı formasından, Ģəklindən
asılı olmayaraq ədəbi tənqid funksiyasını yerinə yetirir.
Və bu sıraya epistolyar məktub da, esse də, ədəbi oçerk
də, ədəbi dialoq və müsahibə də daxildir. Dünya tənqidi
bu janrların hamısından mütəmadi yararlandığı halda,
bizdə hələ də yenilikləri «burunlamaq» meyli güclüdür.
Bu səbəbdən çağdaĢ tənqidin metodologiyalarını, janr
təsnifatını müəyyənləĢdirən və ədəbi ictimaiyyətə
aĢılayan elmi-nəzəri vəsaitlərə ciddi ehtiyac duyulur.
Belə vəsaitlərdən biri filoloji elmlər doktoru Vaqif
Sultanlının 2007-ci ildə nəĢr olunmuĢ «ÇağdaĢ tənqidin
tədrisi məsələləri» kitabıdır. Tənqidin doqmatik,
impressionist, tarixi-obyektiv metodları, əski və yeni
janrları, eləcə də digər problemləri aydın, elmi-məntiqi
dəlillərlə Ģərh olunan bu kitab sözügedən məsələlərə aid
suallarla üzləĢən tənqidçi üçün dəyərli bir mənbədir.
Tənqidin bir baĢqa problemi təmayülləĢməməsidir. Dünya
tənqidində təmayülləĢmə artıq çoxdan mövcuddur. Bizim
ədəbiyyatĢünaslığımızda da bu təcrübədən istifadə olunur
və ədəbiyyatın konkret bir problemini, yaxud, konkret bir
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yazıçını öyrənən nizamiĢünas, füzuliĢünas, nəsimiĢünas
alimlərimiz elmə ümumi, universal araĢdırmalardan daha
fundamental xidmət göstərirlər. Bu səbəbdən çağdaĢ
ədəbi tənqiddə də poeziya, nəsr, dramaturgiya sahələri
üzrə təmayülləĢmə, ixtisaslaĢma zəruridir və nəsr
tədqiqatçısı Akif Hüseynovun timsalında bunun nə qədər
faydalı olduğu aydın görünür.

* * *

ÇağdaĢ tənqidin ciddi iç problemləri də mövcuddur və
bunlardan birincisi meyarsızlıqdır. Bəzən tənqidçi
prosesin dinamikasına təsir göstərib onu öz ardınca
aparan bilən ədəbi faktları, istedadı, məhsuldarlığı ilə
seçilən yazarları görməzliyə vuraraq Ģəxsi və digər
münasibətlər səbəbindən subyektiv seçimə üstünlük verir.
Deyək ki, heç bir üstün ədəbi məziyyəti ilə fərqlənməyən
adi bir yazar böyük təhlil yazılarının qəhrəmanına çevrilir.
Həqiqi istedad isə bu cür ədalətsizlikdən küsüb
bədbinləĢir.
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Fikrimcə, AYB dərgilərinin və ədəbiyyata intensiv yer
ayıran digər mətbuat orqanlarının vaxtaĢırı monitorinqinin
keçirilməsi, respondentlərə günün ədəbi prosesi, seçilən
əsərlər və yazarlar barədə suallar ünvanlayıb gerçək ədəbi
faktların müəyyənləĢdirilməsi yolu ilə tənqidçini fakt
qarĢısında qoymaq və ədalətsizliyi xeyli aradan qaldırmaq
olar.
Ümumən götürdükdə, Azərbaycan tənqidi orta əsrlərdən
üzübəri bütün təĢəkkül tarixi ərzində heç vaxt indiki qədər
yazıçı ilə tənqidçi arasında iĢbaz münasibətlər
səviyyəsinə enməyib. Aydındır ki, bu vəziyyətin böyük
səbəbi iqtisadi durumla bağlıdır və tənqidçinin onu
dəyərləndirmək imkanları olan yazıçıdan yazmasında
böyük qəbahət yoxdur. Bir Ģərtlə ki, o yazıçı həqiqətən
yazıçı olsun və tənqidçi onun yaradıcılığını tədqiq edərkən
uydurmalara, ədalətsiz müqayisələrə yol verməsin.
Məsələn, Füzulinin nə qədər nəhəng olduğunu yaxĢı bilən
və onun sənətkarlığından monoqrafiya yazan möhtərəm
bir təfəkkür adamının adi bir yazarı mədh edərkən Füzuli
kimi dahiylə müqayisə etməsi heç bir halda ona nüfuz
gətirmir. Təəssüf ki, belə təhlükəli meyllər yaranmaqda və
ümumi tənqidin simasızlaĢması haqqında yanlıĢ təsəvvür
formalaĢmaqdadır.
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Müasir rus tənqidçilərindən biri tənqiddə baĢ verən
tənəzzülü təfəkkürün intiharı kimi dəyərləndirib. Mən
hesab edirəm ki, tənqidçi vicdanının intiharı təfəkkürün
intiharından daha təhlükəlidir. Çünki heç bir meyara etina
etməyən, vicdansız və ədalətsiz tənqidçi təfəkkürü
ədəbiyyatı susuz, bəhrəsiz səhralığa apara bilər.
Ötəri də olsa, tez-tez rastlanan iki mənfi meyli də qeyd
etmək istərdim. Bu meyllərdən birincisi mətnə
sədaqətsizlikdir. Yəni, tənqidçi real mətndən yox, özünün
Ģəxsi fantaziyalarından çıxıĢ edərək oxucunu azdırır və
yazıçı ilə oxucu arasında körpü yaratmaq funksiyasından
daha çox, o körpünü yandıran təxribatçı funksiyasını
yerinə yetirir.
Daha bir bağıĢlanmaz hal ədəbi fakta münasibətdə
tənqidin dövlət ittihamçısı, prokuror qismində çıxıĢ
etməsidir. Halbuki, tənqid ədəbiyyatın vəkili, müdafiəçisi,
sipəri olmalıdır.
Bir Ģərtlə ki, tənqidin özünün də müəyyən müdafiə sipəri
olsun. Reallıq isə budur ki, ədəbiyyatın keĢiyini çəkməli
olan tənqidin özü tam müdafiəsiz vəziyyətdədir.Tənqidçi
yuxusuz gecələr, aramsız mütaliə, səhhətini itirmək,
maddi məhrumiyyətlər bahasına Sözü qoruyur. Bəs
tənqidçinin Ģəxsiyyətini, hüquqlarını kim qoruyur?
Mətbuat haqqında qanunlarmı, məhkəməmi, ayrı-ayrı
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vicdanlı qələm sahiblərimi?! Təəssüf ki, böyük əksəriyyət
artıq öz vicdanının da səsinə qulaq asmır. Nəticədə
cəmiyyətdən, ədəbi mühitdən müdafiə görməyən
tənqidçidə Ģərdən, nalayiq iftiralardan, qoluzorlulardan,
cibizorlulardan, qrup, Ģəbəkə hücumundan özünümüdafiə
hissi baĢ qaldırır və o çox zaman deyə biləcəklərindən
daha çox deyə bildiklərini deyir. Bundan isə yenə də
ədəbiyyat uduzur. Bəs nə etməli?

«Hər kimin ağı qara isə, utansın!»
ÇağdaĢ ədəbi tənqidimiz: problemlər, mülahizələr…
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AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan Ədəbiyyatı
Muzeyinin Gənc Alimlər ġurasının təĢəbbüsü ilə «ÇağdaĢ
tənqidimizin vəziyyəti» mövzusunda keçirdiyi elmi
seminarın materialları

ĠĢtirakçılar:
Mübariz Məmmədli
Rahid Ulusel
Vaqif Yusifli
Əsəd Cahangir
Aydın Xan
Məlahət Kələntərli
ġəfəq Əlibəyli
Kamil Allahyarov
Nərgiz Cabbarlı
Raminə Məmmədova
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat Muzeyinin əməkdaĢları
Gənc Alimlər ġurasının üzvləri
tələbələr
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MÜBARĠZ MƏMMƏDLĠ: XoĢ gəlmisiniz.
Azərbaycan ədəbiyyatının indiki dövrünü sovet dövrü ilə
müqayisə edək. Sovet dövründə ədəbiyyatĢünaslığın digər
sahələrində olduğu kimi, ədəbi tənqiddə də bir nihilizm
var idisə, indi biz daha çox özünəməftunluğa, narsisizm
deyilən bir Ģeyə rast gəlirik. O vaxtlar biz bəzən bədbin
olur, deyirdik ki, ədəbi proseslə ayaqlaĢmırıq, bizdə
Çingiz Aytmatov, Nodar Dumbadze kimi yazıçılar
yetiĢmir, ədəbiyyatımızda «hadisə» ola biləcək əsərlər
yoxdur və sair…
Amma indi əsassız olaraq, sübutsuz-filansız
özünəməftunluğa varırıq, özümüzə aludə oluruq. Bu, ifrat
dərəcəyə varmaqdı. Elə bilirəm özünəməftunluq və
özündənimtina – bunların hər ikisi inkiĢafımıza xələl
gətirən Ģeylərdi. Tənqidimiz də bu qüsurlardan xali deyil.
Ġndi isə «ÇağdaĢ tənqidimizin vəziyyəti» adlı məruzə ilə
çıxıĢ etmək üçün sözü Rahid Uluselə müəllimə verirəm.
Sonra məruzə ətrafında çıxıĢlar olacaq.
RAHĠD ULUSEL: Tənqid hər hansı normal cəmiyyət və
mədəniyyətin vacib komponentidi. O, mədəniyyətdə təlim
üslubu yaradır. Ġnsanlar düĢünür, araĢdırır, tənqidçilər
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özləri tənqid obyekti olunmaq üçün imkanlar qazanırlar.
Yəni ədəbiyyatda tənqidi baxıĢın özü də tənqidi
münasibətin obyekti ola bilir.
Son üç yüz ildə ġərq cəmiyyətlərinin Qərb
cəmiyyətlərindən geriqalma səbəblərindən biri də budur
ki, ġərq mədəniyyətləri əsasən monoloq üslubu, monoloq
ruhu, Qərb cəmiyyətləri isə tənqid, özünütənqid ruhunda
inkĢaf edib. Monoloq üslubu ġərqdə monarxiyaya,
yuxarıdan deyilənlərə sözsüz itaətə gətirib çıxarıb. Qərbdə
isə aĢağıdan yuxarıya cəmiyyət daim özünü tənqid edib.
Təsəvvür edin ki, Volter öz malikanəsindən bütün
Avropaya məktublar yazırdı. Ġndi məlum olur ki, o, ömrü
boyu 70.000 məktub yazıb. Bu məktubların böyük
əksəriyyəti Avropa monarxiyasını tənqid ruhunda idi.
Tənqid təkcə ədəbiyyatda deyil, mədəniyyətin ümumi
ruhunda olmalıdı. Adətən, bizdə belə olmur, çox təəssüf…
Mən gənclik yaĢlarında, universiteti qurtaran vaxtlarımda
bir kitab yazmıĢdım: «Tənqidin metodologiyası».
Təsəvvür edin ki, Rəsul Rza kimi hörmətli, nüfuzlu bir
Ģəxs, Aslan Aslanov kimi bir adam nə qədər çalıĢdılarsa, o
kitabı həmin vaxt çap etdirə bilmədilər. Əleyhdarlarım
deyirdilər ki, bunu gənc alim yazıb, olmaz belə. Demək
istəyirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində tənqid qəbul
olunmurdu. Sağ olsun Anarı, «Qobustan» jurnalının
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redaktoru olanda, həmin əsərin əsas tezislərini jurnalında
müəyyən qədər çap etdi.
Ġnsan ruhunun, bədii təfəkkürün bütün formaları arasında
təbii əlaqə var. Və bu əlaqə gəlib tənqiddə sintez olunur.
Hər bir sahənin, eləcə də ədəbiyyatın özünün professional
tənqidçiləri - mütəxəssislər olmalıdı. Və bunlar bir-birinə
üzvi Ģəkildə bağlı olmalıdılar. Yalnız bu zaman
mədəniyyət tam görünür.
Çox təəssüf ki, belə bir ideal, ya da normal vəziyyət hələ
bizim mədəniyyətdə öz əksini tapmır. Yəni hər kəs ayrıca
tənqid edir, amma bunlar hansısa müstəvidə bir-birilə
birləĢmir.
Müasir tənqidin vəziyyətini araĢdırmaq ona görə aktualdı
ki, bununla biz ən azı yaxın dövr üçün milli
mədəniyyətimizin, ictimai-humanitar düĢüncənin hansı
ovqatda, hansı professional səviyyədə olduğunu, hansı
tendensiyalarla hərəkət etdiyini, üçüncü minilliyin ilk beĢ
ilinin özünəqədərki və özündənsonrakı ədəbi-tarixi
zamanı özündə necə birləĢdirə bildiyini, bəĢəriyyətin
tarixi həyatının bu yeni epoxasına onun hansı dəyərlər
kompleksi ilə daxil olduğunu və nəhayət, milli müstəqillik
düĢüncəsinin ədəbi-estetik mədəniyyətə necə proeksiya
olunduğunu, obrazlaĢdığını dərk etməyə və
aydınlaĢdırmağa yön tuta bilərik.
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Ədəbiyyat stixiya ilə yaradılır, ədəbiyyatĢünaslıq və
tənqiddə isə qanunauyğun biçim alır. Mədəniyyətin təbii
inkiĢafının məntiqi belədi. Bu məntiqlə hərəkət etdikdə,
mədəniyyət, eləcə də ədəbiyyat özünü orqanizm kimi
struktur müəyyənliyində, perspektivli tendensiyaları
proqnozlaĢdırma imkanlarında dərk edə bilir.
2001-2005-ci illərdə Azərbaycan ədəbiyyatının
problemləri ilə bağlı çap olunmuĢ kitabların yalnız az bir
qismi sırf tənqid yaradıcılığının məhsuludu. Bu kitabların
əksəriyyətində ədəbi-tənqidi və elmi-nəzəri təhlillər vahid
bir kontekstdə və ya paralel Ģəraitdə aparılır.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan ədəbiyyatı üzərində
düĢüncələrin məzmun və janr diapazonu geniĢlənir.
Əsərlərin bədii-estetik məziyyətlərindən dolayı onların
sosial-fəlsəfi aspektinə diqqət yönəldilir. Müəlliflər daha
çox publisistik-estetik araĢdırma və ricətlərə, ədəbi
faktdan çıxıĢ edib özlərinin zamanla dialoqunu qurmağa
üstünlük verirlər. Bundan baĢqa son illər ədəbi prosesin
diqqəti cəlb edən belə bir cəhəti də qabarır - yazıçılar
ədəbi-məntiqi əsərlərlə çıxıĢ edir, tənqidçilər isə özlərini
bədii yaradıcılıqda sınayırlar.
ÇağdaĢ Azərbaycan tənqidinin hərəkət dinamikası öz
əksini mətbuatımızda tapıb. Ədəbi qəzet və
jurnallarımızın, eyni zamanda, qeyri-ədəbi jurnal və
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qəzetlərin səhifələrində gah sıx-sıx, gah seyrək, gah da
nadir hallarda ədəbi tənqid materialları – məqalə, esse,
resenziya, intervyu, və s. çap olunub. «Azərbaycan»,
«Ulduz», «Qobustan», «Literaturnıy Azerbaydcan»
jurnalları və «Ədəbiyyat qəzeti» ilə bir sırada ictimaisiyasi qəzetlərin – «525-ci qəzet», «Yeni Azərbaycan»,
«Ədalət», «Azadlıq», «Bizim əsr», «Sənət», «Rezonans»,
«Üç nöqtə» qəzetlərinin müxtəlif tezlik və rejimlərdə
bədii əsərlərlə yanaĢı tənqidi yazılara da yer verməsi
göstərir ki, artıq tənqidi canlandırmağın ümummilli
maraqları hərəkətə gəlib. Təqdirəlayiqdi ki, bu proses
incəsənətin digər sahələrində də getməkdədi. Artıq bütün
ciddiyyəti ilə baĢa düĢülür ki, musiqi, rəssamlıq,
memarlıq, teatr və sair incəsənət sahələrinin öz spesifik
tənqid sahələri fəaliyyətdə olmasa, Azərbaycan incəsənəti
əhəmiyyətli dərəcədə profesionallıq keyfiyyətini itirər,
yabançı təsirlərin basqısından qurtula bilməz və əcnəbi
incəsənətin epiqonuna – yamsılayıcısına çevrilər.
Cəmiyyətin mənəvi-estetik həyatında tənqidin ən baĢlıca
funksiyası ədəbi prosesi ədəbi orqanizmə çevirməkdən
ibarətdi. Tənqid bu vacib iĢin öhdəsindən hazırda necə
gəlir? Son dövrün ədəbi prosesini geniĢ və hərtərəfli
Ģəkildə analitik təhlildən keçirən sanballı tənqid
əsərlərinə, təəssüf ki, olduqca az rast gəlinir. Buna Vaqif
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Yusifli, CavanĢir Yusifli, Rüstəm Kamal, Tehran
ƏliĢanoğlu, Əsəd Cahangir, Ġradə Musayeva, Aydın Xan,
Nərgiz Cabbarlı, Elnarə Akimova, Xanverdi Turaboğlu
müəyyən qədər səy göstəriblər. Qalanlarının
məqalələrində bu dövrün ədəbi prosesinin ümumi
mənzərəsinə ayrı-ayrı fraqmentlər, mülahizələr, rəylər
Ģəklində baxılıb. Yəni ancaq bir fakt götürür və onun
ətrafında fikir yürüdürlər. Bunu bir qədər geniĢ, yəni
mədəniyyət kontekstində həll etmək lazımdı. Özü də hansı
kontekstdə? Mədəniyyətə mədəniyyət tarixinin
kontekstində baxılmalıdı. Hətta elə baxılmalıdı ki, orada
Füzuli zövqü, Nəsimi səviyyəsi görünsün. Yəni bizim
ədəbiyyatmızıda bu olub.
Müasir tənqidçilərdən CavanĢir Yusifli diqqətli,
məsuliyyətli insandı, deyilən sözün çəkisini bilir. Amma
çox təəssüf ki, o da dolanıĢıq xatirinə bizim hamımız kimi
ora-bura qaçır, müxtəlif iĢlərlə məĢğul olur, sırf
professional tənqidlə az məĢğul olur. Bizdə sovet
dövründə belə bir ənənə var idi. Ədəbiyyat üzrə
mütəxəssislər namizəd olur, doktor olur, sonra
ədəbiyyatdan çəkilir, ədəbiyyata kənardan, eynəyin
arxasından baxırdılar. Həmin ənənə bu gün də davam edir.
Amma tənqid ədəbiyyata çox məhrəm, isti bir nöqtədən
baxa bilər. Doğma bir münasibət var tənqidlə ədəbiyyat
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arasında. Ədəbiyyatı sevmədən onu təhlil etmək mümkün
deyil, ümumiyyətlə. Hətta yanlıĢ deyilən sözü də sevmək
lazımdı. Çünki Azərbaycan sözüdür. Sözlər yanaĢı
duranda onların enerjisi yaranır. Tənqidçi bu ruhda çıxıĢ
edəndə, ədəbiyyatın ruhunu duyub, dəqiq, obyektiv fikir
söyləyə bilər.
Kamil Vəli Nərimanoğlu indi daha çox siyasətlə
məĢğuldu. Amma vaxtilə yaxĢı tənqidi yazıları var idi.
Ġndi də onun çox maraqlı kitabı çap olunub «Özümüz,
sözümüz». Bu, Azərbaycan mədəniyyətində hadisədi. Bu
əsərdə Azərbaycan ədəbiyyatının həm klassikası, həm də
müasir dövrü öz əksini tapıb.
YaĢanan ədəbi həyatda bir diqqətəlayiq hadisə də 2004-ci
ildən baĢlayaraq gənc tənqidçi Əsəd Cahangirin baĢ
redaktorluğu ilə «Körpü» ədəbi tənqid dərgisinin çap
olunmağa baĢlamasıdı. Dərginin 2005-ci il sayları daha
sanballıdı. Ötən ilin ikinci sayında çap olunan tənqidi
yazılar içərisində ikisi daha çox seçilir: Əsəd Cahangirin
«Platondan Anara qədər» və Rüstəm Kamalın «Nüsrət
Kəsəmənlinin «tale» mətni: simvol və gerçəklik» yazıları.
Müəlliflərin hər ikisi dünya poetikasına, fəlsəfi fikir
təcrübəsinə söykənərək mülahizə yürüdürlər, amma
tamamilə bənzərsiz. Əsəd Cahangir 2400 illik məsafədə
yaĢayan düĢüncələrlə Anarın «realist» utopiyasını
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müqayisə edir, irrealilərdə ideya və loqos axtarır. Rüstəm
Kamal isə Nüsrət Ģerinin romantikasında simvolun
gerçəkləĢmə, gerçəyin simvollaĢma texnologiyasını arayır.
Zərif poeziya materialına belə həssasca yanaĢmaq nə
qədər çətin olsa da, Rüstəm bunun öhdəsindən gəlib.
Ədəbi-tənqidi dərgi kimi «Körpü» tənqid yaradıcılığına
çox geniĢ meydan açır. Bu meydanda milli və dünya
ədəbiyyatının dürlü problemlərinə çıxmaq üçün əlveriĢli
imkan var.
Təbiidir ki, Azərbaycan ədəbi-tənqidi və elmi-humanitar
fikrində modernizm və postmodernizm dünyagörüĢünə,
fəlsəfəsinə, bədii praktikasına, eləcə də onun oxucu
qavrayıĢında necə reaksiya tapmasına daha çox atüstü,
nadir hallarda isə ciddi münasibət açıqlanıb. Sonuncuya
nümunə – Aydın DadaĢovun «Modernizm nədi? Nədi
modernizm?» («Ulduz», 2004 №6 səh.45-48; №7 səh.3843), Qorxmaz Quliyevin «Postmodernizm»
(«Azərbaycan», 2005 №9 səh.172-183) və Əhməd
QəĢəmoğlunun «Postmodernizim: yarımçıq dünyagörüĢün
məhsulu» («Ədəbiyyat qəzeti», 4 mart 2005) analitik
məqalələridi. Qorxmaz Quliyev postmodernizm haqqında
aydın və dolğun təsəvvür yaradır. Məlum olur ki, bu
cərəyan Azərbaycanın bədii-estetik Ģüuruna nə dərəcədə
yararlıdı və bu «məkanda» necə qərarlaĢa bilər. Əhməd
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QəĢəmoğlu isə Azərbaycan mədəniyyət düĢüncəsindən
çıxıĢ edərək postmodernizmə münasibət bildirir. O, ġərq
və Qərb mədəniyyətinin qarĢılıqlı münasibətlərinə, birbirini təsirləndirmələrinə obyektiv yanaĢmada belə bir
həqiqəti ortaya qoyur ki, bir çox yazarlar
postmodernizmin nə demək olduğunu, onun genezisini,
hansı fəsləfi, siyasi nəzəriyyələrdən, ənənələrdən
qidalandığını, hansı tarixi situasiyada, hansı mental
kompleksdən, dünyagörüĢündən törəndiyini bilmədən
onun ətəyindən yapıĢırlar. Ġndi o, Qərbin özü üçün çoxdan
köhnəlib. Bizim qoca cavanlarımızsa, hələ də ondan əl
çəkmək istəmirlər. Açığını deyim ki, müasir Qərb çağdaĢ
dünya üçün daha çox klassikası ilə, məsələn, Ġntibah,
romantizm, XX yüzilliyin monumental roman, poeziya
janrları ilə, filosofların məktəb yaradıcılığı ilə örnək ola
bilər. Qoy Qərb özünün sönmüĢ hesab etdiyi
mədəniyyətini özü göyərtsin. Bizim öz problemlərimiz
var. Bu problemləri kimlərisə yamsılamaqla ört-basdır edə
bilmərik. Qlobal məkanda milli mədəniyyətimizin
taleyini, varlığını, perspektivini düĢünə bilən adamlar
bunun nə demək olduğunu yaxĢı baĢa düĢürlər.
PsevdomodernləĢməyə aĢırı meylin bir yarıtmaz cəhəti də
onun ədəbi düĢüncə dilini və praktikasını
yabançılaĢdırmaqdan ibarətdi. Həyatın hər sahəsində
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olduğu kimi, özünüyeniləĢdirmə burada da baĢ verməlidi.
Ancaq belə kökündənazma Ģəklində yox. Bir sıra
ədəbiyyatçılar, tənqidçilər az qalıblar ki, nəinki ümumən
humanitiar elmlərdə, hətta fiziologiya, zoologiya,
baytarlıq, kibernetika, astronavtika, genetika və sairdə
iĢlənən yeni terminləri ədəbi tənqid dilinə, ümumiyyətlə,
mədəniyyət düĢüncəsinə gətirsinlər. Hər yerdə olduğu
kimi, burada da geydirmə əməliyyat fayda vermir və
süniliyini, zahiri effektliyini dərhal nəzərə çarpdırır.
Tənqid hər Ģeydən öncə estetik düĢüncə mədəniyyətidi.
Onun öz dili, köhnəlmiĢ, yatıb qalmıĢ üslub qanunları,
terminoloji çevrəsi, fərqli manerası, manevrləri, daim
cilalanan, hərəkətdə olan, dərinləĢən və professionallaĢan
texnologiyalarının dəsti var.
Tənqid son illərdə məsuliyyətli bir iĢlə, demək olar ki,
məĢğul olmayıb:
- dünya ədəbi prosesinin Azərbaycanda, Azərbaycan ədəbi
prosesinin xarici ölkələrdə öyrənilməsi, yayılması və
təbliği ilə;
- Azərbaycan-dünya ədəbi əlaqələrindəki müasir durumun
araĢdırılması ilə.
ÇağdaĢ ədəbiyyatın mühərriki olan tənqid müasir dünya
ədəbi proseslərindəki dinamikanı, qarĢılıqlı ilgilərin
səmərəliliyini, bu proseslərdəki əsas yönləri də öyrənməli
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və milli ədəbiyyatımızın dünya ədəbiyyatı ilə qoĢa
addımlamasını, daha doğrusu, onun içində özünü necə
hiss etməsini diqqətdə saxlamalı, bu ədəbiyyatların
balansında oxucu meylinin və zövqünün
istiqamətlənməsinə kömək etməli, bunları
stimullaĢdırmalıdı.
Hazırda Azərbaycanda əsasən gənc yazarların qüvvəsi ilə
«Dünya ədəbiyyatı» jurnalı çap olunur. Biz uzun zaman
həsrətində olmuĢuq ki, kaĢ Azərbaycanın da «Ġnostrannaə
literatura» kimi bir jurnalı olaydı. Ġndi var. Bəs
münasibət? – Yoxdu. Jurnalda dünya ədəbiyyatının ünlü,
yeni sözlü, yeni ideyalı yazarlarının, fikir adamlarının
əsərləri çap olunur. Yəqin ki, jurnal getdikcə daha çox
orijinaldan tərcüməyə üstünlük verəcək. Bu, olduqca
vacibdi!. Xüsusilə, milli ədəbiyyatımızla müqayisələr
aparmağa, tənqidi mülahizələr yürütməyə kifayət qədər
bol material var. Təəssüf ki, tənqidimiz dar çərçivədə
düĢünmək «ənənəsi»ndən əl çəkməyib – o hələ də
resenziya orbitindən güclə çıxır. Ən ağrılısı budu ki,
mövzu, problem dairəsi geniĢ olan yazılarda da çox zaman
«resenziya» ağlı, ülgüsü ilə düĢünülür. Tənqid həm də
monumental yaradıcılıq üsulu kimi ədəbiyyat dünyasının
orbitində hərəkət edə və onu professional düĢüncəyanaĢma obyektinə çevirə bilər.
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Yenilikçiliyə həssaslıqla yanaĢan, dünya ədəbiyyatı ilə
fəal ünsiyyətə can atan ədəbiyyatçıların redaktorluğu ilə
çap olunan «Körpü», «Dünya ədəbiyatı», «Ulduz»
jurnalları ardıcıl olaraq dünya ədəbiyyatından seçmələr
verir. Bu, qeyd etdiyimiz kimi, milli ədəbi düĢüncənin
özünü dünya ədəbiyyatı məkanında hiss etməsi üçün
olduqca vacibdi. ÇağdaĢ tənqidimizin belə təbii kontakt
situasiyasına münasibətsiz qalması qeyri-normaldı.
Halbuki, həm görülən iĢin texnologiyasına münasibət,
həm də çap olunan materialların araĢdırılması tənqid üçün
yetərincə olmalıdı.
Çap olunan kitablarda, əsasən, ədəbiyyat problemlərinə,
ayrı-ayrı yazıçı və Ģairlərmizin yaradıcılığına
ədəbiyyatĢünaslıq və tənqidin müĢtərək münasibətinin
Ģahidi oluruq. Tədqiqatlar daha çox nəzəri, Ģərhi planda
aparılır. Ancaq tənqidi analitikanın yetərincə əhatəli
münasibətini görmürük. Bu münasibət daha çox
fraqmentar xarakter daĢıyır. Tənqid daha çox Azərbaycan
mətbuatında çevik görüntüləri, hərəkət dinamikası ilə
təzahürünü tapır. Sosial-tənqidi düĢüncə ədəbi-tənqidi
diskussiya meydanına çağırır. Dialoq mühitinin
gücləndirilməsinə, ədəbi polemosa meyllər oyanır.
Diqqətçəkəndi ki, buna səylər tənqidin özü ilə bərabər
yazıçı və jurnalistlərdən də gəlir.
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Tənqid yazıçılarımızın nəsr, Ģairlərimizin poeziya
yaradıcılığına daha çox fərqli planda baxır, nəzəri-tənqidi
ümumiləĢdirmələrlə ədəbi prosesin axar və yönləri əhatə
olunmur. Yalnız «Ġlin ədəbi yekunları»nda onu müəyyən
sistem parametrlərində çevrələməyə cəhd edilir.
Ədəbi prosesi bütün spektrləri ilə konseptual tutarda
görükdürmək tənqidin ən mühüm vəzifələrindəndi ki, hələ
tənqid buna yetərincə nail olmur. Tənqid bunu onunla izah
edir ki, ədəbi proses ortaya o qədər də sanballı əsərlər
çıxara bilmir. Belə əsərlər nadir hallarda olsa da, ərsəyə
gəlir. Ancaq gəlməsə də, tənqid ədəbiyyatın vakuumlarını
görməli, göstərməli, ədəbi prosesin dinamikasını yaradıcı
enerjidən, təpərdən düĢməyə qoymamalıdı.
Tənqidin öz nəzəri-metodoloji problemlərinə, peĢəkarlıq
məsələlərinə, yeni dövrün ədəbi istiqamətlənmələrində
özünümüəyyənləĢdirmə xüsusiyyətlərinə də diqqət
yönəldilir. Tənqid çalıĢır ki, ədəbi prosesin öz ümumi
tempindən aĢağı düĢməsinin qarĢısı alsın, böhran və
tənəzzül dövrü baĢa çatsın. Tənqidin yeni nəzərimetodoloji və estetik prinsiplərlə, özü də hər cür
orijinallığa imkan verən prinsiplərlə iĢləməsi zərurətini
son illərin yaradıcılıq axtarıĢları bütün aydınlığı və
kəskinliyi ilə üzə çıxarır.
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Ədəbi prosesin və ayrı-ayrı əsərlərin, əlbəttə, daha çox
təzə çap olunan əsərlərin təhlilində tənqid bir sıra
çatıĢmazlıqları, əsasən də, cəmiyyəti saran dürlü
problemlərin, qaynar soruların, mənəviyyatda baĢ verən
yeni dəbərtilərin, insani münasibətlərdə gərginləĢmələrin,
Azərbaycanın qlobal dünya axınlarında özünü toparlaya
bilməsinin, yabançı təsirlərə müqavimət duyğusunun
qabarıq görüntüləri ilə, süjet, xarakter, obraz yaradılıĢları
ilə bədii sənətdə mükəmməlcə əks tapmamasını az və ya
çox dərəcədə görür və vurğulayır. Ədəbiyyatda, poetik
təcrübədə təqlid-imitasiya hallarını, plagiatlıq, xüsusilə
Ģeirdə bir-birini yamsılamaqdan əl çəkməzliyi, vaysınma
psixolojisini, süni dərdçəkərliyi görür və tənqid edir.
Tənqidi düĢüncəni çərçivələyən ortodoksal ölçülər öz
əhəmiyyətini itirdikcə, sökülüb atıldıqca, tənqidi
yaradıcılıqda subyektiv baĢlanğıc güclənir. Amiranə
tənqid, diqtə tənqidi tükəndikcə ortaya ədəbiyyata doğma
münasibətin istiliyi, məhrəmliyi gəlir. Və bu da təbii
olaraq tənqiddə janr müxtəlifliyi, üslub əlvanlığı, forma
axtarıĢlarını törədir. Tənqiddə həm yazıçıların, həm də
oxucuların marağına səbəb olan bu dəruni qatların
açılması baĢlanğıc ərəfəsindədir. Özünü eĢitməklə
ədəbiyyatı dinləməyin üsulları tükənməzdir.
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Tənqidin mədəniyyət kontekstində dərki və fəaliyyətinin
yeni perspektivləri açılır. Ümumən, Azərbaycan
mədəniyyətinə tənqidin müxtəlif professional sferalardan
estetik baxıĢı bu mədəniyyətin harmonik bütövlüyü ilə
inkiĢafını təmin edən özül və pillələri hazırlayır, onun
axar və yönlərini stimullaĢdırır.
Son illərin tənqid təcrübəsi onu göstərir ki, Yeni Çağ
Azərbaycan tənqidi özünün yeni metodoloji və estetik
prinsiplərini, eyni zamanda, ideoloji prinsiplərini
müəyyənləĢdirməlidi. Bəzən düĢünülür ki, ideologiya
soyuq müharibə dövrünün antikvarı kimi artıq
gərəksizləĢib. Əvvələn, Azərbaycan sovet dönəminə daxil
olduğu dövlətin ideologiyası ilə hərəkət edirdi. Buna görə
də biz əsil ideologiyanın ləzzətini görməmiĢik. Ġndi
müstəqil dövlətik və müstəqil dövlətin milli ideologiyası
var: azərbaycançılıq. Ədəbiyyat mütləq bu ideologiyanın
prinsiplərini nəzərə almalıdı. Ədəbiyyat və mədəniyyət
siyasəti bu milli ideologiyanın əsaslarında qurulmalıdı. Bu
heç də o demək deyil ki, bu, ədəbiyyatın, sənətin yenidən
ideolojiləĢdirilməsinə, ideologiyanın ədəbiyyat üzərində
yeni hökmranlığına gətirib çıxaracaq. Nə ədəbiyyatın incə
ruhu, nə də müasir dünyadakı liberallaĢma prosesləri belə
diqtəni, məçncə, qəbul etməz. Sadəcə olaraq, ədəbiyyat
içindən çiçəkləndiyi dövlətin ideoloji prinsiplərinin
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ləngərini həssaslıq və incəliklə duymalıdı. Bu duyarlıq
olsaydı, mədəniyyətimizdə ifrat meyllər bu həddə
olmazdı, yabançı təsirlərin basqısına bu həddə məruz
qalmazdıq. Tənqidin barıĢmazlıq ruhu, milli mədəniyyətə
dayaqlığı onun bu istiqamətdə də kəsərliliyini artırmalıdı.
Azərbaycan tənqidi çağdaĢ milli ədəbiyyatımızı dünya
ədəbiyyatının orqanikasında duyaraq, onun ən aparıcı
tendensiyalarının kontekstində, yeniləĢmə axarında
görərək təhlilə almağı bacarmalıdı. Milli, ədəbi-bədii
düĢüncə özünü bu yaradıcı, dinamik sistemin durğun,
dəbəriĢməz bir sahəsi kimi, yalnız baĢqalarını imitasiya
edən, yapılmıĢ yeniliklərin dalınca qaçan tək yox, onun
öncül xətlərinin baĢında duran tək qərarlaĢdırmalıdı.
Azərbaycan klassikası tarixən bu məqamları yaĢaya
bilibsə, demək, müasir epoxanın gərgin rejimində
yaĢayaraq onun nəfəs və ruhunu özündə ifadə etmək
istəyən çağdaĢ mədəniyyətimiz, ədəbiyyatımız, tənqidimiz
də buna qadir ola bilər.
Diqqətinizə görə, çox sağ olun.
MÜBARĠZ MƏMMƏDLĠ: Ġndi isə istərdik seminar
iĢtirakçılarının fikrini öyrənək. Biz səslənən müddəalar,
məqamlarla bağlı məruzəçiyə suallar verə bilər, yaxud
məruzə və çıxıĢlarda səslənmiĢ məqamlarla bağlı fikir
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yürüdə bilərik. Elə bilirəm ki, hammını dinləyib sonra
ümumi bir fikir yürütməmiz daha məqsədəuyğun olar.
AYDIN XAN: Derridanı postmodernizmin peyğəmbəri
adlandırmaq olar. MənĢəcə yəhudi bir insan olaraq o,
Fransada böyük iĢlər görmüĢ, fəlsəfəni ədəbi tənqidlə,
ədəbiyyatla birləĢdirərək postmodern ədəbi-tənqidi ortaya
qoymuĢdu. Amma yaradıcılığının müəyyən bir zamanına
gəlib çatanda görmüĢdü ki, artıq nə fəlsəfə, nə də
ədəbiyyat insan həyatı və reallıqla məĢğul ola bilmir.
Buna görə də bütün bu məsələləri bir kənara qoyub, öz
həmkarları ilə birlikdə getmiĢdi
həbsxanaya, insan
hüquqlarını qorumağa baĢlamıĢdı. Bir tənqidçi, görün, nə
qədər həyatın içinə girə bilmiĢdi.
Çox təəssüf olsun ki, bizim çoxumuz xarici dilləri
bilmirik, ingilis, fransız, alman dillərini… Kulturologiya,
xüsusən də, onun humanitar kulturologiya adlanan ayrıca
sahəsi var ki, birbaĢa ədəbiyyatla bağlıdı və əsasən alman
və fransız dillərində, qismən də ingilis dilində yaradılır.
Son illərdə ədəbiyyata gələn bir çox gənclərimiz heç
ruscanı da fərli bilmirlər. Onlar, sadəcə, haradasa, məndən
və yaxud baĢqasından eĢitdiklərini özününküləĢdirərək
cəmiyyətə təqdim edir, elə bilirlər ki, üzr istəyirəm
xanımlardan, ədəbiyyata cinsi akt, yaxud tənqidə söyüĢ
gətirməklə ədəbt-bədii fikrə postmodernizm gətirirlər. Və
63

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

bu da zahirən maraqlı, amma maraqlı olduğu qədər də
ziyanlı bir meyl doğurur.
Bəzən bizdə ədəbi tənqid çevrilir olur ədəbi tərif, yaxud
ədəbsiz təhqir. Lap son nümunəni deyək: Rafiq Tağının
Ġslam dini ilə bağlı «fəlsəfi esse»sini yada salmaq
istəyirəm. Niyə görəsən, Rafiq Ġslam peyğəmbərini belə
təhqir edir? Düzdü, insan hüquqlarına hörmət edən Ģəxs
kimi onun fərdi mövqeyi ilə iĢim yoxdu. Amma kiminsə
fərdi fikri bir milyon və yaxud bir milyarda yaxın
müsəlmanın hüquqlarını pozursa, bunun ədəbiyyata
gətirilməsinin qəti əleyhinəyəm. Bunu tənqidə Ģamil etsək,
görəcəyik ki, bizim bir dəstə belə cavan və yavan
yazıçılarımız tənqiddə də sınayırlar pinti qələmlərini,
ədəbiyyatda özlərini təsdiq etmək üçün ədəbsiz təhqirə
keçir, həm özləri, həm də yaĢlı nəsli aĢağılayırlar,
ədəbiyyat isə qalır bir qıraqda.
Mən bayaq Derridanın adını çəkdim. Baxın, Derrida nə
eləyib? O, cəmiyyət tərəfindən atılmıĢ insanların
hüquqları, sosiumun ruhu ilə məĢğul olurdu və ondan
sonra da böyük dəyiĢmə oldu. ÇağdaĢ Avropa demokratik
fəlsəfəsinin əsası onda qoyuldu. Dünyada insan haqları ilə
bağlı çoxlu konvensiyalar qəbul olundu. O
konvensiyaların hamısının əsası, əslində, Derrida baĢda
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olmaqla, postmodernist filosofların qələmindən çıxan
yazılardan gəlirdi.
Əgər bir az da kulturoloji mövqedən baxıĢ etsək,
görəcəyik ki, mən ədəbiyyatçıları qoyuram bir qırağa,
tənqidçilərin nə elədiyini deyirəm, tənqidçilər çox böyük
sosial məsələlərlə, insan haqları, dövlətin, insanların və
cəmiyyətin demokratikləĢməsi, üzərinə tabu qoyulmuĢ
sosial məsələlərin açılması ilə bağlı çox böyük iĢlər
görüblər.
Təəssüflər olsun ki, bizim ədəbi tənqidi məcbur edirlər ki,
göydən, Tanrıdan, nə bilim, ilahi məhəbbətdən danıĢsın,
amma dünyəvi sevgidən, insanı düĢündürən,
qayğılandıran gerçək problemlərdən danıĢmasın. Məncə,
ədəbi tənqid, ümumiyyətlə, tənqid və yaxud hər hansı bir
yaradıcılıq növü artıq göydən yerə enməlidi. Tanrı ilə qoy
dindarlar, ilahiyyatçılar məĢğul olsun. Tanrıdan insana
enməyin vaxtı çatıb.
Tək-tək halları çıxmaq Ģərti ilə, bizim yazıçılardan kim
deyə bilər ki, hansısa bir əzilən insanın müəyyən
problemini, lap elə böyük olmasın, kiçik bir problemini
ədəbiyyata gətirib? Sovet dövrü ədəbiyyatına məsxərə ilə
baxırıq. Halbuki, sovet dövrü ədəbiyyatı, xüsusən də, ötən
əsrin 60-cı illərindən etibarən insan problemlərini gətirdi
qoydu ortaya. Oxucu gördü ki, heç də hamı ucdantutma
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kolxozçu deyilmiĢ, fəhlə iĢləmirmiĢ, cəmiyyətin həm də
alimi, ziyalısı, azad sevgi tələb edən səriyyələri,
təhminələri, təvərə papaq altında baladadaĢları varmıĢ…
Biz tənqidçilərə çox vaxt qalın kitablar gətirib verirlər.
Ġnandırım sizi, indi hamı öz babasından, nənəsindən, nə
bilim, kəndindən yazır və bizi məcbur edirlər ki, mütləq
bu barədə təhlili-analitik məqalə yazaq. Mən tənqidçi
dostlarıma müraciət elədim. Dedim ki, gəlin biz də
qonorar tələb edək o insanlardan – 500 yeni Azərbaycan
manatı. Əgər istəyirlərsə, onların kitabları haqqında
yazaq, bizim qonorarımızı versinlər. Mən bir aya o kitabı
oxumalıyam, sonra görəcəm ki, üzr istəyirəm, zibil bir
Ģeydi. Ardınca da dərin fikirlərə qərq olmalıyam, bu zibil
Ģey haqqında normal bir yazı yazmalıyam. Sonra da
yalvarmalıyam Əsəd Cahangirə, Vaqif Yusifliyə, Ayaz
Vəfalıya ki, sən Allah, bunu «Körpü» dərgisində, yaxud
«Azərbaycan» jurnalında və ya «Ədəbiyyat qəzeti»ndə
verək. O da hələ qalacaq, bir ildən sonra kəsibdoğrayacaqlar, verəcəklər, ya da verməyəcəklər. Bir sözlə,
Ģah məni alacaq, nə bilim «nə»yi qalacaq məsələsi. Axırda
da kitabın müəllifi mənə düĢmən kəsilir. Belə hallar
olmasın deyə, yenə təkrarlayıram ki, biz müəyyən hədd
qoymalıyıq. Sovet dövründə tənqidçilər necə dolanırdılar?
Dövlət onlara normal yaĢamaları üçün pul verərdi, sonra
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kitablarını buraxdırardı, onlar da öz ailələrini dolandırardı.
Düzdür, düz deyil?
NƏRGĠZ CABBARLI: Zibil bir əsər haqqında yazmaq
üçün sənə müəllif müraciət edir və 500 yeni Azərbaycan
manatı da verirsə və sən də bilirsən ki, bu, zibil əsərdi,
500 manatı da alıb onu gözəl əsər kimi necə təqdim
edirsən?
AYDIN XAN: Ġndi mən ona gəlib çıxıram.
REPLĠKA: 500 manatı alıb tənqid edəcək.
AYDIN XAN: Ġstənilən bir yaradıcılıq növündə olduğu
kimi, ədəbi tənqiddə də, özünüz yaxĢı bilirsiniz
problemimizi. Yəni kimi dindirsək, 100 manatdan çox
maaĢ alan çətin tapıla, o cümlədən də mən. YaxĢı, indi
özünüz deyin, mən bu bir ayı necə edim, ailəmi-uĢağımı
necə dolandırım? Mən yaxĢı qidalanmasam, mənim
beynim necə normal iĢləyər, kitab alıb baxmasam,
jurnalları alıb oxumasam, məndən necə kulturoloq,
tənqidçi, yazıçı çıxar, necə dünya ilə ayaqlaĢa bilərəm?
Ona görə də belə olmasın deyə, bəzən prinsiplərimizdən
geri çəkilib güzəĢtə getməyə məcbur oluruq və öz
əsərlərimizi həmin kitablar haqqında guya resenziya və
yaxud tənqidi yazı kimi təqdim edirik. Biz daĢ daĢıya və
ya Ģoudakı kimi müğənnilik edə bilmərik axı. Biz də
özümüzü birtəhər dolandırmalıyıq, ya yox? Niyə belə açıq
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danıĢıram? Çünki istərdim ki, bizim söhbətimiz həyati
olsun. Onsuz da Yazıçılar Birliyi, Elmlər Akademiyasında
tənqidlə bağlı son vaxtlar lüzumsuz söhbətlər edirik, elə
söhbətlər ki, nə cəmiyyət, nə də bizim özümüz üçün
lazım deyil, zaman onu tələb etmir…
VAQĠF YUSĠFLĠ: Bəlkə də Aydın mənimlə
razılaĢmayacaq, ancaq mən belə hesab edirəm ki,
tənqidçinin tənqid haqqında danıĢmasına ehtiyac yoxdu.
Qoy tənqid haqqında baĢqa sənət sahibləri söz desin.
Amma bununla bərabər bir-iki kəlmə demək istəyirəm.
Tənqid haqqında çox fikirlər deyilib. «Tənqid bədii
ədəbiyyatın təfəkkürüdü» – deyəsən, Dostoyevski deyib.
«Tənqid yazıçı ilə oxucu arasında əlaqə yaradan bir
körpüdü», – deyəsən, ġıklovski deyib. Və yaxud
«Ədəbiyyatın bədiilik dərəcəsi, tənqidin yüksəliĢi, ya eniĢi
bədii ədəbiyyatla bağlıdı», – bunu da deyəsən, PuĢkin
deyib. Jül Renar isə deyibdi: «Tənqidçi öz rotasına atəĢ
açan əsgərdi» və sair...
Doğurdan da, tənqid çox ağır sənətdi. Bunu mənim
dostlarım, həmkarlarım yaxĢı bilirlər. Ədəbiyyat bir az
haradasa durğunluq keçirəndə tənqidin və tənqidçinin
yaxasından yapıĢırlar. YaxĢı bir əsər meydana çıxanda,
tənqid ona bir az gec yanaĢanda yenə də tənqidçinin
yaxasından yapıĢırlar. Sovet dönəmində də, elə bugünkü
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illərdə də demək olar ki, ən çox günahlandırılan bir
sənətçi varsa, o da tənqidçidi. Hamı tənqidçidən umur,
hamı, zəif, ortabab bir əsər yazan, kitabının üzü
içindəkilərdən daha qəĢəng olan müəlliflər belə, o ki,
qaldı, doğrudan da, tənqidi fikri öyrənməyə cəhd edən,
səy edən müəlliflər ola. Amma tənqid lazımdı. Ən çox
tənqidə məruz qalan - mən sovet dönəmində deyirəm Əkrəm Əylisli də yazır ki, tutaq ki, bir meĢəyə girmiĢik.
Orada gözəl hər Ģey var - yaĢıllıq-filan, amma bülbül
oxumur. O, tənqidin gərəkliliyini, zəruriliyini belə bildirir.
Deyirlər ki, tənqid yoxdu. Bunu əvvəlki illərdə də
deyirdilər. Amma Azərbaycan tənqidi var, indi də
fəaliyyət göstərir. Tənqidçi nəsilləri, Ģairlər, yazıçılar,
nasirlər nəsli kimi bir-birini əvəz edir və bir nəsil ola
bilsin ki, o biri nəsli bəyənmir, inkar edir, yaxud müəyyən
ənənəni davam etdirir. Məsələn, biz ədəbiyyata gələndə
Aydın Məmmədov, Kamil Vəli Nərimanoğlu, Rəhim
Əliyev vardı, sonra Nadir Cabbarov, mən, Rahid də bu
sıraya qoĢulduq. Biz çalıĢdıq ki, özümüzdən əvvəlki
tənqidçilərin yolu ilə getməyək. Yəni onlar daha çox
sosioloji tənqidin nümayəndələri idi. Biz baĢqa cür
yazırdıq. Nə dərəcədə buna nail olduq, onu deyə
bilmərəm. Amma hər halda, qismən də nail olduq. Bizdən
sonra da ədəbiyyata yeni tənqidçi nəsli gəldi. CavanĢir,
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Tehran, Əsəd… Bu tənqidçi nəsli də özlərindən əvvəlkilər
kimi yazmadı. Təbii ki, bunlarla birlikdə tənqidə yeni
düĢüncə tərzi gəldi. Mən onların yazılarını oxuyuram,
zövq alıram. Onlar bizim kimi düĢünmür, fərqli üslubda
yazırlar. Bu, tənqidin inkiĢafı deməkdi. Bəlkə də yeni bir
nəsil gələcək, bu nəsillə polemikaya girəcək, bu, gələcəyin
iĢidi.
O ki, qaldı tənqidə qayğı məsələsi, deyə bilərəm ki, əsas
məsələlərdən biri budu. Siz elə bir tənqidçi göstərin ki, o,
məsələn, Dövlət Mükafatı alıb. Ola bilər, Məmməd Arif
Azərbaycan Dövlət Mükafatı almıĢdı, o da Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixi, ədəbiyyatĢünaslıq səpgisində olan
kitabına görə. Heç bir tənqidçi belə bir mükafat almayıb.
Halbuki, tənqid ədəbiyyatın ən çətin, ağır sahəsidi. Yəni
tənqidçi Ģeiri haradasa Ģairdən də yaxĢı bilməlidi, nəsri də,
dramaturgiyanı də həmçinin. Qərb ədəbiyyatını, ġərq
ədəbiyyatını yaxĢı bilməlidi, gözəl nəzəriyyəçi olmalıdı.
Bizdə belə tipli tənqidçilər var və yetiĢir. Sovet ədəbiyyatı
dövründə tənqidi məqalələr ancaq bir-iki jurnalda,
məsələn, "Azərbaycan" jurnalında çap olunurdu,
tənqidçilərin kitabları gec çap olunurdu. Ġndi mənə elə
gəlir ki, bu sahədə müəyyən bir irəliləyiĢ var. Məsələn,
Əsəd Cahangirin redaktorluğu ilə «Körpü» jurnalı çıxır.
Maraqlı məqalələr iĢıq üzü görür orada. «Azərbaycan»
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jurnalı da həmçinin öz ənənəsini davam etdirir. Digər belə
ədəbi jurnalların çıxması, özü də tənqidi materiallara yer
verməsi yaxĢıdı. Amma, məncə, bu, çox azdı.
Rahid müəllim bir məsələyə də toxundu – tənqiddə
resenziyaçılığın hökm sürməsi. Mən elə bilirəm ki,
barmaqla sayılacaq qədər tənqidçi var. Rahid müəllim, o
resenziyaçılığın, resenziya yazanların bu professional
tənqidçilərə heç bir dəxli yoxdu. Tənqidçi adı ilə çıxıĢ
edən adamların sayı çoxdu. Amma professional
tənqidçilərin sayı azdı, özümü də hətta bu sıraya
qatmıram. Ġndi nə qədər yazmıĢam, yazıram. Mən arzu
edirəm ki, bax, bu barmaqların sayı qədər olmasın
tənqidçilər, yetiĢsin. Biz yetiĢdirək.
Mən, məsələn, fəxr edirəm ki, «Azərbaycan» jurnalında
Ġradə Musayevanın, Elnarənin, Nərgizin yazılarının
çıxmasında mənim də rolum olub. Gərək belələrinin sayı
artsın. Çünki Azərbaycan torpağı bəlkə hər dəqiqədə,
fantastik deyirəm bunu, Ģair yetiĢdirə bilər. On nəfər
Rüstəm Behrudi yetiĢdirə bilər, qırx nəfər Ġslam Sadıq
yetiĢdirə bilər. Mən belə arzulayıram. Amma Rahid
Ulusedən, Əsəddən, yaxud da ki, bir baĢqa tənqidçidən
çox az-az meydana gələ bilər.
Bugünkü görüĢü təĢkil edən Ģəxslərə, özəlliklə Rafael
müəllimə, Hacı Mübarizə də öz dərin təĢəkkürümü
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bildirirəm. Mən cəmi iki dəqiqə danıĢacaqdım. Amma bir
az artıq danıĢdığıma görə üzr istəyirəm.
ƏSƏD CAHANGĠR: Mən Vaqif müəllimin qurtardığı
yerdən baĢlamaq istəyirəm. Vaqif müəllim deyir ki,
Məmməd Arifdən baĢqa heç bir tənqidçi mükafat almayıb.
Təkcə tənqidçilər yox, bizdə söz sənəti ilə məĢğul
olanların heç biri mükafat almır. Rusiyada hər il nə qədər
yazıçıya müxtəlif mükafatlar verirlər. Mən heç Fransada
beynəlxalq dərəcəli ədəbi mükafatları demirəm. Bizim
üçün bütün bunlar fantastikadı.
Bu qədər iĢ adamlarımız ola-ola, göydələn binalarımızın
baĢı gedib buluda çata-çata, bu qədər ziyalılarımız
parlamentdə otura-otura, Ģair, yazıçı, eləcə də
tənqidçilərimizi hər hansı bir illik mükafatla
mükafatlandırmaq, doğrudanmı, bu qədər çətin bir iĢdi?
Bu mükafatlar üçün ayrılan pul olsa-olsa dəryadan bir
damla olmazdımı? Çox təbiidir ki, hər kəs öz əməyinin
haradasa seçildiyini, fərqləndiyini kiminsə dilindən
eĢitmək istəyir. Bu, mən məsələnin hələ heç maddi tərəfini
demirəm, yaradıcı Ģəxsə ən azı mənəvi stimul verərdi.
Rahid müəllimə məruzə üçün öz tərəfimdən minnətdaram.
Amma düzünü desəm, mən bütün bu tədbirləri,
ümumiyətlə o qədər də xoĢlamıram. Çünki bu tədbirlər
formal səciyyə daĢıyır, heç bir problemi həll etmir.
72

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Gedirsən böyük bir ümidlə və görürsən ki, gözəl çıxıĢlar
da, onlar ətrafındakı müzakirələr də söz olaraq qalır.
Hamletin məĢhur kəlamı yada düĢür: sözlər, sözlər,
sözlər…
Rahid müəllimin məruzəsi bütövlükdə götürəndə maraqlı
idi. Bilik və məlumat səviyyəsi ilə seçilirdi. Amma bütün
bunların nəticəsi nə olacaq görəsən? Bax, məni bu
maraqlandırır. Bu tədbirin bizim ədəbi tənqidimizin
inkiĢafına xeyri nə olacaq? ġəxsən mən arzu edərdim ki,
olsun, amma təkcə mənim arzumla iĢ bitmir. Mənə elə
gəlir ki, biz tədbirimizin həm də praktik mənasının
olmasına çalıĢmalıyıq. Rafael müəllim kimi tanınmıĢ,
görkəmli bir ziyalı var, bizim ağsaqqallarımız var,
bilavasitə səlahiyyət sahibləridirlər. Məncə, onlar bu iĢdə
bizə kömək edə bilərlər.
REPLĠKA: Yazıçılar Birliyindən də kömək lazımdır.
ƏSƏD CAHANGĠR: Nəzərə alın ki, Yazıçılar Birliyi
ictimai təĢkilatdı, dövlət təĢkilatı deyil.
REPLĠKA: Ayırmaq lazım deyil.
ƏSƏD CAHANGĠR: Mən konkret olaraq məruzənin
üzərinə gəlmək istəyirəm. Rahid müəllimin «Körpü»
dərgisinin son sayında tənqidlə bağlı bir məqaləsi dərc
olunubdu. Bu, mənim Rahid müəllimin yaradıcılığına olan
münasibətimin ifadəsidi. Bundan əvvəl də onun
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«Azərbaycan» dərgisində tənqidlə bağlı iri həcmli bir
yazısı dərc olunmuĢdu və ona görə də məruzəçi kimi
Rahid müəllimin adını elanda görəndə bunu qanunauyğun
hesab elədim. Həmçinin indiki çıxıĢına qulaq asanda da.
Rahid müəllim bir sıra tənqidçi imzalarını seçdi, ayırdı,
çox özünəməxsus bir Ģəkildə qeyd elədi. Amma mənə elə
gəlir ki, Rahid müəllimin çıxıĢında da, burada edilən bir
çox çıxıĢlarda da bütün imzaları sanki eyni sıraya düzmək
meyli var - fərqinə varmadan, onların yazılarındakı
təfəkkür səviyyəsini, gördüyü iĢlərin dərəcəsini,
əhəmiyyətini, cəmiyyətdə doğurduğu rezonansı və sair
amilləri ikinci plana keçirərək... Heç kim baĢqasının
xətrinə dəymək istəmir, bu da tənqidmizin xətrinə dəyir.
Bəzən siyahılarda elə adamların adları bir yerdə çəkilir ki,
adam məəttəl qalır. Yəni ölçülər bu qədər itib? Rahid
müəllim seçimində, məncə, ehtiyatlı idi. Amma müəyyən
qədər də olsa, onun məruzəsində də sözügedən meyl hiss
olunurdu. Məncə, bu, olmasaydı, daha yaxĢı olardı.
REPLĠKA: O demir, Siz deyin.
ƏSƏD CAHANGĠR: Onda belə çıxır ki, məruzəni mən
etməliydim. Mən son illərdə ədəbi-bədii tərcümə
sahəsindəki arzuolunmaz vəziyyət barədə tənqidi bir yazı
yazılması təklifi ilə bir çox tərcüməçilərə müraciət etdim.
Amma heç kəs bu iĢi boynuna götürmək istəmədi. «Dünya
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ədəbiyyatı» ilə bağlı Rahid müəllim danıĢdı. «Dünya
ədəbiyyatı» tənqid dərgisi deyil. Düzdü, orada müəyyən
esselər-filanlar dərc olunur, amma o, bədii tərcümə
dərgisidi. Gözlədim ki, Rahid müəllim «Dünya
ədəbiyyatı»ndan danıĢırsa, dərginin ədəbi-tənqidi
qiymətini də verəcək. Amma məruzəçi də bu məsələnin
üstündən sükutla keçdi. Məncə, bədii ədəbiyyata bələd
adam üçün hər hansı bir dərginin bir neçə səhifəsini
vərəqləmək onun qiymətini vermək üçün kafidi. AYB-nin
son qurultayından sonra iĢıq üzü görən dərgilər təĢkilatın
cüzi maddi imkanları hesabına dərc olunur və zəif dərgi
çıxarmaq bu vəsaiti Araza tökmək deməkdi. Təsəvvür
etmirəm ki, hər hansı Azərbaycan oxucusu «Dünya
ədəbiyyatı»nı oxumaqla dünya ədəbiyyatını oxuya bilsin.
Bu dərginin xətti ilə ona yaxın tərcümə kitabı da iĢıq üzü
görüb. Mən bilmirəm bu kitablar hansı vəsaitlə dərc
olunur və məsələnin bu tərəfinə toxunmaq istəmirəm. Bu
kitabları Ģəxsi cəhdləri hesabına dərc edən Səlim
Babullaoğlunun təĢəbbüsləri bəlkə də təqdirəlayiq olardı.
Bir Ģərtlə ki, bu cəhdlər nəticə etibarilə doğrudan da
ədəbiyyata fayda verəydi. Ġndiki halda isə bir məsələ
dəqiqdi – bu kitabların da ədəbi-bədii tərcümə səviyyəsi
sözügedən dərgidən seçilmir. Ona görə bu tərcümələrdən
biri barədə «Azərbaycan» dərgisində «Zərif Ģairənin
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kobud səhvləri» adlı bir məqalə ilə çıxıĢ etməli oldum. Və
təsəvvür edə bilməzsiniz ki, o məqaləyə görə nə qədər
baĢağrısı gördüm! Bu dərgi və onun gördüyü iĢ
Azərbaycan ədəbiyyatı hələ bir yana, hətta Azərbaycan
cəmiyyətində, doğrudanmı, bu qədər əhəmiyyətli bir
Ģeydi? ġəxsən, mən praktik olaraq bunu görmürəm.
Azərbaycan tənqidçisinin durumunu müzakirə etmək
istəyirsinizsə, budur onun durumu. Və əgər hətta küçə
səviyyəsində bir adam məni yumruqla hədələyirsə,
bundan sonra mən özümü nə hesab etməliyəm?
VAQĠF YUSĠFLĠ: Sən dözməlisən. Məni hətta döyüblər.

ƏSƏD CAHANGĠR: Belə çıxır ki, hər tənqidçi yanında
cangüdən gəzdirməlidi. Mən təsəvvür eləmirəm ki, sovet
dövründə tənqidçilər bu qədər çətin vəziyyət görüblər.
Rahid müəllim məruzəsində dedi ki, təkcə ideoloji, estetik
kriteriyalar pozulmayıb, həm də mənəvi kriteriyalar
pozulub, həm də belə deyək, sırf hüquqi baxımdan
qanunsuzluqdu. Kim kimin haqqında nə istəyir yazır, heç
bir mənəvi haqqı olmayan adamlar çıxıb böyük-böyük
intervyülər verirlər. Kiməsə cavab verirlər, kimisə tənqid
edirlər, istənilən sözü istənilən adam deyə bilirlər, adını da
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qoyurlar azadlıq, demokratiya. Çünki mətbuat haqqında
qanun iĢləmir bizdə. Mətbuat haqqında qanunların
iĢləməməsi ona gətirib çıxarır ki, bu gün Azərbaycan
mətbuatı artıq Ģoumenliyə çevrilib. Hansısa adını güclə
yazan baĢ redaktor öz qəzetini Ģou eləmək istəyir və
yazıçıları, tənqidçiləri baĢlayır təhqir eləməyə, ən yüksək
səviyyəli yazıçılardan tutmuĢ sıravi yazıçılara qədər.
Rahid müəllimin məruzəsində maraqlı məqamlardan biri
postmodernizmlə bağlı hissə idi. Mən son beĢ-altı ildə
ardıcıl olaraq Azərbaycan ədəbiyyatında postmodernizmlə
bağlı yazılar yazmıĢ, rus və dünya filoloji fikrindən bu
haqda məqalələr və kitablardan müəyyən fəsilləri dilimizə
çevirmiĢəm. Dugindən, Ġlindən, Adelgeymdən,
Zatonskidən, Andreyevdən…
REPLĠKA: Yuri Andreyevdən?
ƏSƏD CAHANGĠR: Yox, Leonid Andreyevdən.
«Körpü» dərgsində Ġlqar Fəhminin tərcüməsində Sergey
Kornevdən «ġərq postmodernizmi» adlı bir məqalə də
verdik. Onun postmodernizmə çox maraqlı bir yanaĢması
var. Deyir ki, postmodernizm Qərbin özü özünü məhv
etməsi üçün hazırlanmıĢ zəhərdi. Və əgər postmodernizm
Qərb üçün dağıdıcı silahdırsa, niyə biz, yəni ġərq, bu
silahdan Qərbin özünə qarĢı istifadə etməyək? Məncə, bu,
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məsələyə orijinal bir yanaĢmadı, bir az da belə deyək,
diplomatik bir yanaĢma.
REPLĠKA: Səhv yanaĢmadı.
ƏSƏD CAHANGĠR: Hərə bir cür yanaĢa bilər.
Postmodernizmin xüsusiyyətlərindən biri də budu ki, fikir
polifoniyasına, plüralizmə geniĢ meydan verir. «Voprosı
literaturı» jurnalının ötən ilki saylarından birindəki
müzakirədə Vladimir Novikovun fikri belədi ki,
postmodernizmi bilməyən birisi ümumən necə tənqidçi
ola bilər? O, rus ədəbiyyatının yenilikçilik qanadının
nümayəndəsidi. Tutaq ki, Sorokini tərifləyir, Pelevini və
müəyyən qədər qeyrilərini. Və indi Rahid müəllim də
mənə qəribə gələn belə bir cümlə iĢlətdi ki, «Qərb
ədəbiyyatında bu cındır qurtarıbdı». Səhv etmirəmsə, belə
dedi və əlavə etdi: «Artıq yeni bir etap baĢlayır». Axı biz
qapalı natural təsərrüfatı üstündə qurulan feodal
dövlətində yox, qlobal bir dünyada yaĢayırıq və mənə elə
gəlir ki, dünyada gedən proseslərdən heç olmasa müəyyən
qədəri bizim mətbuatda öz əks-sədasını tapmalıdı.
Azərbaycan bütün planetlə birlikdə GünəĢin ətrafına
fırlanır. Əlahiddə bir xalq, əlahiddə bir dövlət yoxdu.
Dünyanı öyrənməkdən isə məqsəd birdi: müsbət və mənfi
cəhətlərimizə daha geniĢ alanda baxmaqla özümüzü daha
yaxĢı dərk etmək.
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Amerikan ədəbiyyatĢünası, yeni yaranmıĢ biopoetika
məktəbinin aparıcı təmsilçilərindən Cozef Kerrolun
«Voprosı literatura»nın son saylarından birində dərc
olunmuĢ «Nəzəriyyə altı nəzəriyyə və empirik
ədəbiyyatĢünaslıq» adlı məqaləsini tərcümə edib
«Körpü»də dərc eləmiĢəm. Kerrola görə, bu gün dünya
ədəbiyyatĢünaslığında üç baĢlıca xətt var: marksizmə
söykək sosioloji istiqamət, freydizmə söykək psixoanalitik
istiqamət və postmodernizm. Kerrol yazır ki, bunların
arasında dominant postmodernizmdi. Ġndi mən Kerrolun
sözü ilə Rahid müəllimin fikrini təkzib etmək fikrində
deyiləm. Sadəcə, faktları konstatasiya edirəm.
Fikrimcə, postmodernizm yeni ədəbiyyatın yaranması
üçün zəruri təmizləmə iĢləri görən keçid mərhələsidi.
Keçid mərhələsi nə qədər narahatlıq doğursa da, bu,
zəruridi. Yəni bir yerdən baĢqa yerə köçməyin əzabları
var, amma bizi yeni köçəcəyimiz evdə yeni də rahatlıqlar
gözləyir. O köçməyin çətinliyinə dözmək lazımdı. Mən
postmodernizmə belə baxıram.
Rahid müəllimin çıxıĢında bu məsələ də var idi ki, bəzi
tənqidçilər tutaq ki, biologiya, fizika, ümumən, qeyriədəbiyyatĢünaslıq elmlərinin terminoloji elementlərindən
nahaq yerə istifadə edir, yüz arxın suyunu bir yerə qatırlar.
Amma Kerrol və onunla birlikdə biopoetika məktəbinin
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təmsilçilərinin fikrincə, biologiya ilə sosiologiya
birləĢməlidi və ədəbiyyatĢünaslıq özünün gələcək
inkiĢafını bu əsasda tapa bilər. Təbiidi ki, Rahid
müəllimin fikri bir Azərbaycan alimi, bu da bir amerikan
aliminin fikridi. Bunların hər hansı birini mütləqləĢdirib
ona önəm vermək fikrindən uzağam. Sadəcə, fikirlərin
rəngarəngliyini diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm.
Mən Rahid müəllimin məruzəsində bir fikirlə razıyam ki,
ideoloji-estetik konturlar cızılmalıdı. Doğrudan da,
sosrealizm ədəbiyyatı dövründə, yəni Məmməd Arifin
vaxtında sosrealizm metodu var idi. Ədəbiyyatda da,
tənqiddə də Ģair, yazıçı nə yazacağını, hansı metodla
yazacağını bilirdi – mən əməkçi insan, yaxud inqilabçı,
yaxud da ziyalı obrazı yaratmalıyam. Qəhrəman bir sıra
çətinliklərdən keçməlidi. O müəyyən tərəddüdlərə də düĢə
bilər, özəlliklə də kənddən Ģəhərə gəlmiĢ bir gəncdisə.
Amma son nəticədə tutaq ki, kimsə bir ideoloq ona
«həqiqəti» baĢa samalı, onu düz yola qaytarmalıdı. Əsər
nikbin sonluqla, qəhrəmanın da olmasa, ən azı ideyanın
qələbəsi ilə bitməlidi.
Və bu əsasda da tənqid var idi. Ġndi yanlıĢ idi, doğru idi,
bu, baĢqa söhbətdi. Onların əsərə dəqiq yanaĢmaq üçün
metodları varıydı. Doğrudan da, bizim indiki tənqiddə bu
metod yoxdu, köhnə dağılıb, yenisi formalaĢmayıb.
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Jurnalının, yaxud saytının adını «Yenisi» qoymaq isə hələ
heç nə demir və ədəbi prosesə ciddi bir Ģeylər vermir.
ġekspirin dili ilə desək, həm də ad nədi ki? Qızılgülün
adını dəyiĢməklə onun ətri, rayihəsi də dəyiĢərmi?
Ġndiki dövrdə sanki hər bir tənqidçinin öz «ideologiyası»,
«estetikası» və öz «kriteriyaları» var: yerlibazlıq,
qrupbazlıq, təĢkilatbazlıq, mənafebazlıq, ümumən
«bazlıq» kriteriyaları… Bu da xaosa gətirib çıxarır.
Estetik-ideoloji kriteriyaların müəyyənləĢdirilməsi ədəbi
tənqidin qarĢısında duran ciddi məsələlədən biridi.
Və nəhayət, arzu edərdim ki, bizim tənqidçilərimizin
özünün bir müstəqil təĢkilatı olsun. Nə qədər ki, tənqidçi
hansısa bir təĢkilatın daxilindədi, hansısa bir qurumdadı,
hansısa bir qəzetdə, yaxud jurnaldadı, məcburən, zorən
həmin qurumun, təĢkilatın, jurnalın fikrini ifadə edəcək.
Əgər tənqid ideal dərəcədə obyektiv olmalıdısa, heç
olmasa tənqidçilərin öz aralarında birləĢdiyi nəsə bir
qurum olmalıdı. Bir-biri ilə fikir mübadiləsi eləmək, birbirini yeri gələndə mətbuatdakı təhqirlərdən, hücumlardan
qorumaq üçün.
Madam ki, Rahid müəllim bu yükü öz üzərinə götürübdü,
elə özü təĢəbbüs göstərə bilər və məncə, bizim
tənqidçilərimizi nəsə bir bir qurumda birləĢdirmək olar.
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Mənə elə gəlir ki, bu məsələnin üzərində gələcəkdə
düĢünməyə dəyər.
Sizə səbrinizə görə, Rahid müəllimə isə məruzəsinə görə
minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun.
NƏRGĠZ CABBARLI: Burada tənqidlə bağlı nə qədər
problemlər qabardıldı. Söhbət hətta tənqidçinin bugünkü
sosial vəziyyətinə qədər gedib çıxdı. Amma mən istərdim
ki, ilk növbədə tənqidin metodologiyası barədə danıĢım.
Tənqidçi metodologiyanı, nəzəriyyəni, dünya ədəbiyyatını
bilməli, dünya ədəbiyyatında gedən müasir prosesləri
izləməlidi. Və məhz bu məqamdan çıxıĢ edib bu gün
Azərbaycan ədəbiyyatında yaranan hər hansı bədii
nümunəyə qiymət verməyi bacarmalıdı.
Amma bütün bunlarla bərabər tənqidçinin özünün daxili
obyektivlik hissi yoxdusa, mənə elə gəlir ki, o istəyir
dünya ədəbiyyatını gözəl bilsin, ya zəif bilsin, ortabab
bilsin, bunun bir nəticəsi olmayacaq. Təəssüf ki, bizim
müasir tənqidimizdə məhz obyektlik hissi zəifdi.
Bizim müasir ədəbi mühitdə zəif olan bir cəhət də tənqidi
qəbul etmək bacarığının olmamasıdır. Nə yazıçılarımızda,
nə də Ģairlərimizdə bu yoxdu. Hətta tənqidçilərimizin
özlərində belə tənqidi qəbul etmək, tənqidi düĢmənçilik və
qərəz kimi qəbul etməmək bacarıqları təəssüf ki,
həddindən artıq azdı. Və bu da nəticədə ədəbi mühitdə
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müəyyən qarĢıdurmalara, müəyyən fikir ayrılıqlarına
gətirib çıxarır.
Hardasa on ilə yaxındı ki, bu problem fərqli qurumlar,
fərqli insanlar və hətta tənqidçilər özləri tərəfindən tez-tez
qaldırılır. Ümumiyyətlə, tənqidə ehtiyac varmı? Tənqid bu
gün yazıçıya nə verə bilər? Cəmiyyətə nə verə bilər?
Bilirsiniz, bu problemlər, sadalanan suallar təkcə
Azərbaycan ədəbiyyatında meydana çıxmır, təkcə bizim
tənqidimizə aid deyil. Bu, postsovet məkanında,
Rusiyanın özündə də qaldırılır. Bu o deməkdir ki, sovet
ideologiyasının formalaĢdırdığı, yəni tənqidlə bağlı
formalaĢdırdığı fikirlər beynimizdən silinməyib. Biz nə
qədər desək də ki, bizdə müasir tənqid yaranıb, müasir
tənqidçilərimiz həm ədəbiyyata, həm tənqidə tamam fərqli
yanaĢmağa baĢlayıblar, elə deyil.
Ġlin nəsri, ilin poeziyası ilə bağlı bu gün məruzələr
hazırlanır. Bunun özü sovet dövründən qalma ənənənin
hələ də davam etməsi deməkdi. Əgər bu gün də illərə
nəzər salaraq ədəbiyyata nəzər salmaq
məcburiyyətindəyiksə, bu o deməkdi ki, sovet dövründən
qalma ənənələr hələ bizim təfəkkürümüzdən silinməyib.
Yəni dəyiĢiklik bir o qədər də yoxdu. O ki qaldı məruzədə
bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Rahid müəllim, bu
da postmodernizmlə bağlıdı.
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Bilirsiniz, bu, bir mərhələdi, bu, bir dövrdü. Və bunun
təsirindən qurtarmaq da mümkün deyil, bunu
istiqamətləndirib dəyiĢmək də mümkün deyil. Bu, öz təbii
axarıyla olmalıdı. Rusiyada postmodernizmlə bağlı
mərhələ 60-cı illərdə baĢlandı. Biz hələ indi 2000-ci ilin
əvvəllərində baĢlayırıq. Amma indi-indi biz hələ bu
cərəyandan danıĢırıq. Bunun necə deyim, ilkin
xüsusiyyətlərini hiss edirik. Yəni bu elə bir mərhələdi ki,
mütləq bizim ədəbiyyatımızda da olmalı idi, təsirini
göstərməli idi. Bu təsirlə gözəl nümunələr də yaranıbdı.
Və bundan sonra ola bilər yaransın.
Mən bir də onu qeyd etmək istəyirəm ki, Aydın Xan da
bunu qeyd etdi, həqiqətən də, bizim tənqidçilər istər
mənəvi-psixoloji cəhətdən təzyiqlərə məruz qalır, istər
sosioloji durumları o dərəcədə yaxĢı deyil. Yəni bütün
ədəbiyyatçılarda nə cürdüsə, bizdə də elədi. Amma buna
baxmayaraq, bir söz var: «Tı dolcen slucitğ, a ne
obslucivatğ». Yəni burada tənqidçinin ədəbiyyata
töhfəsindən söhbət gedə bilər. Amma bizim, təəssüf ki,
müasir tənqidimizdə rast gəlinən məqalələrin böyük
əksəriyyətində yazıçıya xidmətdən söhbət gedir,
ədəbiyyata yox. Mətnə dəyər verməkdənsə, ümumi Ģəxsi
münasibət zəminində yazıçının özü dəyərləndirilir. Yəni
biz buna yox deyə bilmərik, göz yuma bilmərik, bu var.
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Və bu gün bura gələndə də mən özüm çıxıĢ etməkdən çox,
məruzəni dinləməkdən çox - yəni biz hamımız bir-birimizi
tanıyırıq, yəni hər birimiz bilirik ki, Rahid müəllim
tənqidlə bağlı nə düĢünür, Aydın nə düĢünür, Vaqif
müəllim nə düĢünür, yəni mən bunu bilirəm - istərdim ki,
Gənc Alimlər ġurasının üzvlərinin biz tənqidçilər
haqqında, bizim yaradıcılığımız haqqında nə
düĢündüklərini eĢidəydik. Bəlkə elə biz özümüz üçün
yazırıq, bəlkə bizim imzamızdan heç kəsin xəbəri yoxdur?
Və belə bir müzakirəni keçirdiyinə görə o ġuraya, həm də
Sizin muzeyinizə dərin təĢəkkürümü bildirirəm.
Və dəvətinizə görə də çox sağ olun. Və mən istərdim ki,
gələcəkdə bu alimlərlə tənqidçilərin əməkdaĢlığı da
davam etsin.
ƏSƏD CAHANGĠR: Bizim ədəbiyyatımızda
postmodernizm problemi ciddi Ģərhini gözləyən məsələdi.
Bu, problem birbaĢa tənqidin durumunun göstəricisidi.
Məsələn, Çingiz Hüseynov «Fətəli fəthi» romanını yazıb təxminən 30 il bundan qabaq, Ġsa Hüseynov «Ġdeal»
romanını yazıb 80-ci illərin əvvəllərində. Və bu əsərləri,
xüsusən də «Ġdeal»ı bizim oxucu baĢa düĢmədi. Daha
doğrusu, tənqid buna qiymət verə bilmədi. Ya bunun
üzərinə hücuma keçdilər, ya da ilahiləĢdirib tərif elədilər.
Hətta Kamil Vəli Nərimanoğlunun bir sözü var idi,
85

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

deyirdi ki, mən bu əsəri baĢa düĢmürəm, ona görə də
bunun haqqında söz deməyə özümü mənən haqlı hesab
etmirəm. Mən Kamil Vəli Nərimanoğlunu tənqidçi yox,
ədəbi dil tarixçisi hesab eləyirəm, sadəcə, tənqidi yazılar
da yazır hərdənbir. Odur ki, Kamil müəllimin bu sözü
deməyə haqqı var, amma hər hansı tənqidçinin bu cür
düĢünməsi və özünü bu tərzdə sığortalaması absurd bir
Ģey olardı. Ġndi - üstündən iyirmi il keçəndən,
postmodernizm nəzəriyyəsi haqqında Azərbaycan
oxucusunun, ədəbiyyatçısının təsəvvürüləri müəyyən
qədər formalaĢandan sonra dönüb geri baxır və görürük
ki, «Ġdeal» danılmaz postmodernist tərəfləri olan romandı.
Ümumiyyətlə, Ekonun «Qızılgülün adı»nı yazdığı vaxtda
Azərbaycan ədəbiyyatında eyni sanbalda, eyni çəkidə,
mən deyərdim ki, hətta ondan üstün bir əsər meydana
çıxıb. Tənqidin isə ona qiymət vermək üçün lazımı elmiintellektual gücü olmayıb. Romana həsr olunan yazılarlda
belə bir analitik Ģərhin yerini oxucu məhəbbəti, sevgisi,
hətta romantik dərəcədə böyük sevgi tutub. Nəticədə bu
gün 80 yaĢlı, xəstə Ġsa Hüseynov Mərkəzi Univermağın
qarĢısındakı beĢmərtəbəli binanın sonuncu mərtəbəsindəki
otağında tənha oturub, aĢağı da düĢə bilmir, gözləyir ki, nə
vaxt Azərbaycan tənqidçiləri onun ağır zəhmətinə qiymət
verəcək, onu dünyaya təqdim edəcək. Amma Umberto
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Ekonun adı bütün dünyanı bürüyüb, bütün planet onu
tərcümə, çap, təbliğ və tərif eləyir.
Bunun əsasını tənqidi fikrin bədii fikirdən geridə
qalmasında görürəm. Azərbaycana postmodernizm heç də
2000-ci ildə gəlməyib. 2000-ci illər sadəcə onun analitik
dərki dövrüdü. Bədii təfəkkür isə onu hələ 70-ci illərin
sonu, 80-ci illərin əvvəllərində yaratmıĢdı.

AYDIN XAN: Postmodernizm dünyadan fərqli olaraq,
bizdə geniĢ yayılmayıb. Əgər o, bizdə də dünyada olduğu
kimi yayılsaydı, Ġsa Muğannanın əsərləri xarici dillərə
tərcümə olunardı.
Postmodernizmi biz haradasa sırf ədəbiyyat janrı kimi
götürməyək, ədəbi düĢüncənin bir növü kimi götürməyək.
O, fəlsəfədə də var. Modern nədi? Postmodernizm
sözünün atributudur da. Və yaxud kompyuterlər nədi?
Postmodernizm dövrünün atributudu da.
Qısaca da olsa, bir Ģeyi də xatırlatmaq istəyirəm. Biz
Ģəbəkə – elektorn ədəbi tənqidi haqqında danıĢmadıq.
Ġntrenetdəki müxtəlif forumlarda tənqidlə,
ədəbiyyatĢünaslıqla, ədəbiyyatla bağlı çox qızğın
müzakirələr gedir. Və o müzakirələr iĢtirak etmək üçün
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gəlib burada oturmaq, iki-üç saat acqarına iclaslarda
iĢtirak etmək vacib deyil. Sadəcə, Ġnternetdə,
kompyuterdə oturursan, yazıĢırsan, fikirlərini bölüĢürsən,
bütün düynada olduğu kimi. Biz hər dəfə olduğu kimi
yenə də geridə qalırıq. Feodalizmdə geridə qaldıq,
sosializmdə geridə qaldıq və bu gün çox absurd bir Ģey
ortaya qoyuruq. Sonra da deyirik belədi, elədi. QardaĢlar,
bu, elə deyil. Postmodernizmin elə nümayəndələri var ki,
onlarla bütün prezidentlər oturur, məsələn, Roma
klubunun üzvləri onlarla məsləhətləĢirlər. Nobel
mükafatlarını son illər dalbadal məhz postmodernizmin
nümayəndələri alır. Orxan Pamuk kimdi?
Postmodernizmin məhsulunu ortaya qoymuĢ birisi. Onun
elə «Mənim adım qırmızı» və yaxud «Ġstanbul» əsərini
götürək, «Qar» romanını götürək. «Qar»da azdı, amma bu
iki əsərdə postmodernizm güclüdü. Varmı bizdə,
Azərbaycanda postmodern romanı ortaya qoyan?
MƏLAHƏT KƏLƏNTƏRLĠ: Orxan ona görə Nobel alıb
ki, ermənipərəstdi.
AYDIN XAN: «Ġstanbul»u oxumusunuzmu?
MƏLAHƏT KƏLƏNTƏRLĠ: Niyə oxumamıĢam?
AYDIN XAN: Siz «Ġstanbul»u oxumamısınız. Mən sizə
deyim ki, Ġstanbulu qarıĢ-qarıĢ yunana, ingilisə, fransıza
satanlar deyirlər ki, Orxan belədi, elədi. Bax, bu kitaba
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görə də o, Nobel mükafatı alıb. Ġstanbulda olanda bir fikir
verin, baxın, sonra görərsiniz. O kəslər ki, türkün
düĢmənidi və Ġstanbulu qarıĢ-qarıĢ satıblar, onlar Orxan
Pamuka indi barmaq silkələyirlər. Türkün cəmi bir Nobel
mükafatı alanı var.
MÜBARĠZ MƏMMƏDLĠ: Məlahət xanım, mən sizə söz
verəcəyəm. Ġndi isə Muzeyin Gənc Alimlər ġurasının
sədri söz istəyir.
RAMĠNƏ MƏMMƏDOVA: Mən əvvəla, bütün
qonaqlarımıza minnətdarlığımı bildirirəm. Mən bu
məclisin ən böyük əhəmiyyətini onda görürəm ki, gənc
alimlər tənqidçiləri yaxından gördülər. Onların hansısa
məqalələrini oxuyub özlərini tanımırdılar, bu gün onlarla
canlı ünsiyyətdə oldular.
Ġkincisi, internetin mövcud olduğu bir cəmiyyətdə belə
tədbirlərin gerilik əlaməti olduğunu dediniz. Mən Sizinlə
razı deyiləm. Çünki internetdən istifadə etmək imkanına
hər adam malik deyil, rayondan gələn adamlar var,
tələbələr var ki, onlar internetdən istifadə edə bilmirlər.
Kirayədə yaĢadıqları yerdə kompyuter alıb qoyası deyillər
ki.
ƏSƏD CAHANGĠR: Ġnternet klublara gedə bilərlər.
RAMĠNƏ MƏMMƏDOVA: Ġnternet klublarına da az
gedirlər, xüsusilə də qızlar. Bu yönümdən hamı
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intrenetdən istifadə edə bilmir, hamı kompyuter iĢlədə
bilmir.
Mən tənqidə bir az tənqidi yönümdən baxmaq istərdim.
Bu gün Azərbaycan tənqidində nə yoxdur? Nəyə görə 3060-cı illər tənqidçiləri diqqəti daha çox cəlb edirlər?
Ancaq bugünkü tənqid göz qabağında deyil. Biz deyə
bilərik – sovet ideologiyası onları önə çəkirdi. Onların əli
ilə hansısa yazarlar, millətin, xalqın öndə gedənləri
vurulurdular.
Lakin gəlin etiraf edək ki, həmin dövrdə xalqın da kitaba
marağı var idi. Bu gün ədəbiyyata maraq ölüb. Əgər
ədəbiyyata maraq yoxdusa, tənqid təbii ki, ikinci dərəcəyə
keçməlidi. Çünki tənqid ədəbiyyatın sayəsində yaranır.
Bu, məsələnin ən əsas tərəflərindən biridir. Bu, bizim həll
etmək gücünə malik olduğumuz bir məsələ deyil. Lakin
mən inanıram ki, bir on ildən sonra təzədən hər kəs kitaba
qayıdacaq və tənqidçilərin fikrinə də ciddi yanaĢılacaq,
onlara əvvəlki kimi hörmətlə baxacaqlar. Əsəd müəllim,
Siz dediniz ki, onlara bir az baĢqa yönümdən yanaĢırlar.
Bu, təbiidir. Flober hətta tənqidçi haqqında deyirdi ki:
«Tənqid yaranıĢından xeyirxah olmayıb».
ƏSƏD CAHANGĠR: Flober özü də elə tənqidçi idi,
sadəcə, ədəbi yox, bədii tənqidçi. Onun «Madam
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Bovari»si baĢdan-baĢa o vaxtkı fransız cəmiyətindəki
mənəvi-əxlaqi tənəzzülün tənqidinə həsr olunub.
RAMĠNƏ MƏMMƏDOVA: Bəli, düzdü, mən Sizinlə
razıyam. Ancaq tənqidin böyük bir qüsuru bu gün nədi?
Mən üzr istəyirəm, tənqidçi olmadan bu sözü dediyim
üçün. Tənqiddə nəzəri məsələlərin qoyuluĢu yoxdu. Biz
hər hansı bir əsərə ancaq məzmun və ideyisına görə
yanaĢırıq. Nə formasına, nə strukturuna, nə quruluĢuna
görə yanaĢmırıq. Tənqidçi ən əvvəl ədəbiyyat
nəzəriyyəçisi olmalıdı. O hər hansı bir yaradıcı Ģəxsin
ictimaiyyətə təqdim elədiyi ədəbi əsəri ilə nə demək
istədiyini, nələri ortaya qoyduğunu, hər hansı bir janra
hansı yenilikləri gətirdiyini göstərməyi bacarmalıdı. Bu
yoxdu bizim ədəbiyatımızda. Müqayisəli
ədəbiyyatĢünaslıq yönümündən tənqidi təhlil getmir.
RazılaĢarsınız yəqin mənimlə. Teatra, kinoya gedən
olmadığı üçün, teatr, kino tənqidi demək olar ki, yoxdu.
Bayaq Rahid müəllim öz məruzəsində dedi ki, tənqid
təkcə ədəbiyyatın tənqidi deyil. Tənqid ümumilikdə
mədəniyyətin tənqidi olmalıdı. Bu gün ədəbiyyatın
tənqidindən baĢqa digər sahələrin tənqidi yoxdu demək
olar ki. Bu yönümdən tənqidçilər də öz iĢlərinə bir az
tənqidi yanaĢsaydılar, daha yaxĢı olardı. Bir faktı qeyd
etimək istəyirəm. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda sırf
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postmodernizm üslubunda yazılan əsər yoxdu. Bəlkə də
bu, mənim səhvimdi, amma bu fikri Qorxmaz müəllimdən
də eĢitmiĢdim.
NƏRGĠZ CABBARLI: Üç ay bundan qabaq tədbirdə idik.
Orada gənclər belə bir fikir söylədilər ki, mən filan Ģairi
tanımıram, filan yazıçını tanımıram. Dedim ki, ay cavan
oğlan, hansını oxumusan? «Azərbaycan» jurnalını
oxumusan? Yox. «Ulduz» jurnalını oxuyursan? Yox.
«Körpü» dərgisini oxuyursan? Yox. «Dünya toplusu»ndan
xəbərin var? Yox. Filan qəzeti oxuyursan? Yox. YaxĢı,
əzizim, əgər sən istənilən jurnalları oxumursansa, mənim
gözəlim, sənin bizim ədəbiyyatda bu Ģairdən, bu yazıçıdan
necə xəbərin ola bilər? Və mən bunu Sizə nöqsan tutmaq
üçün demirəm. Sadəcə, mənim demək istədiyim odur ki,
bizim gənclərimiz çox vaxt hətta təkcə gənclərimiz yox,
tənqidçilərimiz, yazıçılarımızın özləri də bir-birlərini
əsərlərini oxumurlar, bir-birlərinin kitablarını oxumurlar.
Oxumadan bir fikirdir düĢüb ortaya ki, yox, bizdə tənqidçi
yoxdur, bizdə tənqid yoxdur. Mən Sizin sözünüzə görə
demirəm, ümumiyyətlə deyirəm. Yaradıcılığı bilmədən
ümumyekdil bir fikir irəli sürmək çətin məsələdir.
RAMĠNƏ MƏMMƏDOVA: Mən «Azərbaycan»,
«Ulduz», «Xəzər» jurnallarını mütəmadi olaraq
oxuyuram. Bir faktı qeyd etmək istəyirəm ki, əgər
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postmodernizm nəzəri cəhətdən bizdə
əsaslandırılmayıbsa, izah olunmayıbsa, nə cür bu xüsusda
əsər yazıla bilər? Bəlkə mən yanılıram?
Mənə elə gəlir ki, postmodernizm üslubunda yazılan
əsərləri oxuyub təsirinə düĢən əsərlər var, ancaq sırf
postmodernizm üslubunda yazılan əsər yox. Mənim bu
fikrimi Mübariz müəllim bilir, Qorxmaz Quliyevlə
söhbətdə o özü də bunu qeyd etdi. Modern üslubda
yazılan əsərlər var, onu qeyd etmək olar.
Mən Əsəd müəllimin «Azərbaycan» jurnalında bir
məqaləsini oxudum. O da türk dilindən olan tərcümə ilə
bağlı idi. Nurlan xanımın tərcüməsi idi, səhv eləmirəmsə.
REPLĠKA: Narıngül.
RAMĠNƏ MƏMMƏDOVA: Narıngül xanımın tərcüməsi
ilə bağlı. Çox qəribədi, tənqid tərcüməçiliyə heç vaxt yer
ayırmır. Bu məsələ ilə bağlı silsilə yazılarınızın olacağını
orada qeyd edirsiniz, mən çox həvəslə gözləyirəm. Lakin
mən tərcümə sahəsində tənqidi yazı görmürəm, demək
olar ki, müasir dövrümüzdə belə yazılar yoxdu.
ƏSƏD CAHANGĠR: Mən tərcümə ilə bağlı silsilə
yazıların ləngiməsinin səbəbini bayaq, əslində, dedim.
Bütün faktlar göz qabağındadı, sən də bunu sadəcə qeydə
alır, faktı konstatasiya edirsən, amma sənə qərəzçi, hətta
böhtançı damğası vurmağa çalıĢanlar olur. Ġclaslar
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keçirilir, məqalən müzakirəyə qoyulur. Burda deyirlər ki,
oğru elə çığırdı, doğrunun bağrı yarıldı. Azərbaycan
dilinin qrammatikasını orta məktəb Ģagirdi səviyyəsində
bilməyəndən tərcüməçi, remarka ilə dialoqun fərqini
bilməyəndən dramaturq, «Ġnostrannaə literatura»nı
qarĢısına qoyub tələm-tələsik Azərbaycan dilinə çevirən
və orijinal əsər adı ilə təqdim edəndən nasir obrazı
yaratmaq istəyirlər, hamısı da karnaval fiqurları. Və guya
ucdantutma hamı bu yalanları müdafiə etməliymiĢ.
«Azərbaycan» dərgisinin ötən ilki dekabr sayında çağdaĢ
nəsrlə bağlı «BaĢqaları və Aslan Quliyev» adlı yazım dərc
olundu. Yazı yenilik adı altında çağdaĢ nəsrdə baĢ alıb
gedən təqlidçiliyə, özəlliklə də dünya ədəbiyyatından olan
təqlidçiliyin tənqidinə dair idi. Yeni nəsil yazarlardan
Pərviz, Həmid Herisçi, Elçin Hüseynbəyli, Xanəmir,
Balaxan, Ġlqar Fəhminin yazılarına istinadlar etmiĢdim.
Pərviz yazıya narazılıq dolu sifariĢlə, Həmid Herisçi
salam verməməklə, Xanəmir dolayısı ilə də olsa, cavab
yazdırmaqla reaksiya verdi. Elçin Hüseynbəyli isə bütün
bu reaksiya «rekorlarını kıraraq» əməlli-baĢlı
kompaniyaya baĢladı: əvvəla, yazının dərcinə mane olmaq
istədi, bu mümkün olmadıqda, mənə məlum olmayan
hansısa yollarla dərginin sözügedən sayının düz bir ay
ləngimsəsinə nail oldu – dekabr sayı yalınz fevralda iĢıq
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üzü gördü. Dərginin məlum sayı Yazıçılar Birliyinin
köĢkündə «defisit» mal kimi altdan, gizli-gizli satılırdı.
Guya ki, RadiĢĢevin «Peterburqdan Moskvaya səyahət»
kitabı iĢıq üzü görmüĢdü. Amma Elçin Hüseynbəylinin
bununla da ürəyi soyumayıb özünün baĢ redaktor olduğu
«Ulduz» dərgisində mənim əleyhimə təhqirlərlə dolu iki
məqalə dərc elədi: biri Nizami Cəfərov, o biri Nizaməddin
ġəmsizadənin məqaləsi. Dedi-qodular, açıq və gizli
təhqirlər də öz yerində. Axırda Anar müəllim iĢə qarıĢmalı
oldu: Elçin haqqında «Ədəbiyyat qəzeti»ndə məqalə dərc
etdirdi, onun müxtəlif xarici ölkə yazıçılarından uğursuz
təqlidlərini dolayısı ilə təsdiq etdi, sintaksisi bərbad
vəziyyətdə olan Elçinə cümlə qurmağı öyrətdi. Üstəlik də
«Ulduz» dərgisində imkanlı müəlliflərin yazılarını dərc
etmək, qonorar-filan məsələləri ilə əlaqədar məlum iĢlərilə
bağlı onu gözütoxluğua, Ģəxsi mənafe amilinidən çıxıĢ
edərək gündə bir ədəbi və siyasi mövqe nümayiĢ
etdirməməyə, baĢqalarının uğurlarına qarĢı həsəd
hissindən uzaq olmağa çağırdı. Amma bir qədər əvvəl
APA-ya açıqlamasında tənqidçiləri qorxaqlıqda qınayan
Anar müəllim özü də də bütün bu tənqidi fikirlərində
üstüörtülü iĢarələrlə kifayətləndi.
Məni bir məsələ maraqlandırır: əvvəla, əgər tənqidçi
doğrudan da, kiməsə böhtan atır, fakta əsaslanmırsa, niyə
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bundan qorxurlar? Axı yalan ayaq tutsa da, yeriyən deyil.
Mən özüm haqqında yazılan ən ağ yalanlara belə cavab
vermirəm, çünki özümü heç kəsin qarĢısında cavabdeh
saymıram. Bir də heç kəs kor deyil axı, hamı yaxĢı bilir ki,
kimin qabında nə var: kim sözün patrisisi, kim plebeyidi,
kim sözün cahangiri, kim varlı adamların süfrəsinin qırınqırtığı ilə dolanan tamada, karyerist «payĢik»di.
Ġkincisi, əgər tənqidçi sözün düzünü yazıbsa, yenə də
qorxmaq yox, gedib ona təĢəkkür etmək lazımdı. Ən azı
ona görə ki, Aydın Xanın dili ilə desək, zəhmət çəkib zibil
bir yazını baĢdan-axıracan oxuyub, hətta onun haqqında
yazı da yazıb. Digər tərəfdən, obyektiv tənqid yazıçını
eyforiyaya uymağa qoymur, onu öz zəif tərəflərini islah
etməyə vadar edir, nəticə yazıçının xeyrinə olur. Demək,
heç bir halda nə tənqiddən qorxmağa, nə də tənqidçidən
qorxunc monstr, manyak obrazı yaratmağa dəyməz.
Həqiqət isə budu ki, məni nə tərcüməçi, nə Ģair, nə yazıçı
yox, onun iĢi maraqlandırır və heç kəslə xüsusi qərəzim,
Ģəxsi düĢmənçiliyim yoxdu. Mənim davam ədəbiyyat, söz,
istedad, ədalət davasıdı. Bir də ki, qərəzin bura nə dəxli
var? Lap qərəzim var, nəyi özümdən uydurmuĢuam ki?
Necə deyərlər, kor kor, gör gör. «Fakt na lits». Ġstər
tərcümə, istərsə də nəsrlə bağlı yazımın hərəsində
iradlarımın həqiqiliyini sübut edən az qala yüz fakt var,
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nəzərə alın ki, Sabir demiĢ, hələ bildiklərimin yüzdə birin
yazmamıĢam. Qoy bu faktlardan bircəciyinin yalan
olduğunu sübut edən arqument ortaya qoysunlar, bu da
olsun polemika. Amma buna getməzlər, çünki onda çox
qaranlıq mətləblər üzə çıxa bilər. Yenə Sabir demiĢ,
Zahida, gəl soyunaq bir kərə paltarımızı,
çıxaraq zahirə batindəki əfkarımızı,
hər kimin ağı qara isə utansın, a balam.
Raminə xanım, belə məsələlər var, gənc tənqidçi kimi
bunu indidən nəzərə almanızı istərdim.

MÜBARĠZ MƏMMƏDLĠ: Buyurun, Məlahət xanım.
MƏLAHƏT KƏLƏNTƏRLĠ: Mən insan tanıyıram ki,
elmlər doktorudu, amma latın əlifbası ilə yazılan mətni
oxuya bilmir. Vəzifədədi, adam yollayıb ki, Məlahət
xanım «bunu «sroçnı» tərcümə elətdirin». Ġnsanlar
tanıyıram ki, azəri dilindəki teksti oxuya bilmir. Deyirəm
yaxĢı, bu, heç olmasa, höccələyə də bilmir? Hərflər ki,
eynidi. Əgər vəzifədə elə vücudlar mövcuddursa, onda kül
elə ədəbiyyatın da baĢına, tənqidin də.
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Söz sənətinə xidmət edən, ilham pərisi ilə dialoqda olan
Yazıçılar Birliyidi. Belinski demiĢkən: «Yazıçı –
peyğəmbərdi». Yazıçı qələminin yazdığı bir tribunadı –
ictimai tribuna. Nə üçün bizim bu Yazıçılar Birliyimiz bu
vəziyyətdədi? Və tənqidimiz belədi?
Tənqidin əsas məsələsi «nənəm mənə kor dedi, hər yetəni
vur dedi» deyil. Ruslar demiĢkən: «Ġ v xvost, i v qribu».
Tənqid yazıçının ilham pərisinin qanadının bir tayıdı və
yazıçı ilə oxucu arasında körpüdü. Biz bilirik ki,
komplementar tənqid də var, yuxarıda oturanların ayağını
öpən tənqid də var, Ģəxsiyyətə pərəstiĢ eləyən tənqid də
var, manat dalınca qaçan tənqid də var. Düzdü. Amma
bütün bunların ciddi tənqidə dəxli yoxdu.
Təbiətdə olduğu kimi, elmdə də, tənqiddə də, hər Ģeyin,
hər bir məsələnin əsas qiymətini verən zamandı. Bütün bu
tör-töküntülərdən qorxmayın. Bizim yer altında yatan
zənginliklərimiz azdı, amma onların qiyməti nə qədərdi?
ġƏFƏQ ƏLĠBƏYLĠ: Mən ĢərqĢünasam və çox Ģadam ki,
bu qədər tənqidçilər çələngi ilə üzbəüz oturdum. Və
birdən-birə xəttatlıq aləmindən tamam baĢqa mühitə
düĢdüm. Gənclərin çıxıĢı da məni çox sevindirdi.
Rəhmətlik Əkrəm Cəfər ġərqĢünaslıq Ġnstitutunda
iĢləyirdi. Deyirlər ki, bir dəfə o, Səməd Vurğuna baĢlayır
öz iradlarını deməyə, tənqidi qeydlərini eləməyə. Səməd
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də uzun müddət qulaq asır, asır, sonra deyir: «Ay, Əkrəm,
özün bir Ģey yaz, qoy ortalığa». Ġndi tənqid deyəndə
həmiĢə bu misal yadıma düĢür.
Əsəd müəllim, Vaqif müəllim dedilər ki, onlara hücumlar
olur. Mən indi bunun mənasını baĢa düĢdüm ki, niyə
farsdilli ədəbiyyatda daha çox klassikləri tənqid edirlər.
Amma müasir Ģairlər haqqında ha axtarırsan ki, bir ədəbi
tənqid görəsən, tapa bilmirsən.
Sonra Aydın müəllimə istəyərdim deyim ki, bir səhv söz
dedi – «gəlin, enək insanların yanına». Ġnsanları sevmək
üçün əvvəl gərək Tanrını sevək. Bütün klassik
ədəbiyyatımız Tanrıya məhəbbət üstündə qurulub. Tanrı
eĢqi ilə yazan gənclər varsa, belə təkliflə onları
endirməyək aĢağıya. Qoy onlar özlərini orada tapsınlar.
Tənqidlə məĢğul olanın böyük zövqü olmalıdı ki, oxucuda
da o zövqü yarada bilsin. Özünün böyük nəzəri, elmi
hazırlığı olmalıdı. Ədəbi tənqidçidə mənim xoĢuma gələn
əsas o cəhətdi ki, hər bir yanaĢdığı əsərin, yazarın
üslubunu bizə çatdırır. Bəzən biz mexaniki surətdə onu
anırıq. Məsələn, o saydığınız «Ġdeal» əsəri kimi,
Muğannanın yazdığı baĢqa əsərlər kimi. Onu elə bil
təhtəlĢüuri qavayırıq, ancaq tam aydınlaĢdıra bilmirik.
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Sizin, doğrudan da, ədəbiyyat qarĢısında böyük
xidmətləriniz odu ki, oxucunun gözünü açırsınız, onu elmi
və zövq baxımından istiqamətləndirirsiniz.
KAMĠL ALLAHYAROV: Hər yerdə olduğu kimi,
tənqiddə də yalan-palan, riyakarlıq, ikiüzlülük, mənəmmənəmlik var. Ortada əsas da var. Səviyyə və mədəniyyət
deyilən Ģeydən demək olar ki, əsər-əlamət yoxdu. Bunun
olması üçün biz baĢqa Ģey kəĢf etməməliyik. Dünya
təcrübəsi var, dünya mədəniyyəti, dünya ədəbiyyatı var,
dünya tənqidi var. Bunu diqqətlə izləməliyik. ÇalıĢmalıyıq
ki, bizdə də tətbiq edək. Bizdə adam bilmir nədən baĢlasın
ki, cəmiyyət bir balaca durulaĢsın. Yəqin ki, elementar
davranıĢdan baĢlamaq lazımdı.
Sovet dövründə yazıçılara böyük hörmət var idi. Ona görə
hər cür fırıldaqçılar, riyakarlar, həyasızlar soxulurdular
ədəbiyyata. O ənənə indi də davam edir. Ġndi gərək Ģeiri
ancaq anekdot kimi oxuyasan. Bunun üçəün də gərək
insan nə qədər axmaq ola.
Ġnsanların çoxunun özünü təsdiq etmək üçün heç nə
əlindən gələ bilmir, deyir Ģeir yazım, bir kitabım çıxsın,
boĢluqda qalmayım. Bir kitab çap eləyir, deyir mən də
adamam.
Bütün bunlardan əlavə, obyektiv olaraq ədəbiyyatın rolu
xeyli azalıbdı cəmiyyətdə. Qədim dövrdə, Orta əsrlərdə,
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hətta XX əsrin özündə ədəbiyyat həyatı öyrənmək üçün
bir vasitə idi. Çünki insanlar baĢqa yerə gedə bilmirdilər,
öz kəndində, öz Ģəhərində çalıĢırdılar. Dünya
təcrübəsindən istifadə edə bilmirdilər. Ona görə bunu
bilən böyük yazıçılar ədəbi əsərlər yazırdılar. Xüsusilə də
böyük həcmli əsərlər ki, bunu insanlar oxuyub həyatı
öyrənsinlər.
Amma indiki dövrdə informasiya güclüdü, televiziya
kanalları var. Ġndi roman oxuyan yoxdu, yazıçılar gərək
elə güclü hekayələr yazsınlar ki, bütün fikirlərini
hekayədə deyə bilsinlər. Bunu Ģairlər də baĢa
düĢməlidilər. Özləri əgər doğrudan da zəmanənin nəbzini
tutmaq istəyirsə, zəmanəyə uyğun Ģeirlər yazmalıdırlar.
Bilavasitə tənqidə gəlincə, bizdə ədəbiyyat olmadığı kimi,
tənqid də demək olar, yoxdu. Yaxud tənqidlə o adamlar
məĢğul olur ki, bilavasitə ixtisası yoxdu, maaĢı azdı.
Həqiqi tənqid yoxdu.
Vaxtilə «Füyuzat» məktəbi vardı, Mirzə Cəlil məktəbi
vardı. Bax, elə qurumlar olmalıdı ki, hər kəs öz məktəbini
tapsın. Həm də öz sözünü demək xatirinə, xalqa çatdırmaq
xatirinə, müəyyən Ģeyləri ələ keçirmək xatirinə yox.
MÜBARĠZ MƏMMƏDLĠ: Əlavə çıxıĢ etmək istəyən
yoxdusa, məclisi yekunlaĢdıraq. Ġki saat müddətində biz,
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elə bilirəm ki, əsas fikirlərimizi bölüĢdük. Amma yekun
olaraq nə demək olar?
Bayaq Əsəd müəllim də burada dedi ki, dünya ədəbiyyatı
ilə məĢğul olan adamlar fikirlərini bildirmirlər. Dünya
ədəbiyyatı fənnini tədris edən bir adam kimi istəyirəm
fikrimi deyəm.
Modernizm barədə. XIX əsrin sonlarında artıq onun
rüĢeymləri var idi. Amma 1910-1920-ci illərdə avanqard
cərəyanlar meydana gəldi və modernizmə çevrildi.
Azərbaycana bir az gec gəldi.
Postmodernizm Ġkinci Dünya müharibəsindən sonra
meydana gəlib və artıq 80-ci illərin sonundan Avropada
bu cərəyana olan ehtiraslar səngiyib. Bizdə isə yalnız XX
əsrin sonlarından etibarən özünü postmodernist kimi
qələmə verməyə çalıĢan yazıçılar meydana gəlir. Ġndi
Azərbaycan ədəbi mühitində bir postmodernizm
qalmaqalı diqqəti cəlb etməkdədi.
Nədir postmodernizm? Onun modernizmdən fərqi nədədi?
Fikrimizcə, postmodernizmin nə olduğunu bilmək üçün ən
əvvəl onun qaynaqlandığı liberalizm ideyasının
mahiyyətini aydınlaĢdırmaq lazımdı. Həm də
modernizmin nə olduğunu bilmək pis olmazdı. Modern
cəmiyyətdə ədəbiyyatın, mədəniyyətin hansı Ģəkildə
olduğu mübahisəli məsələdi. ModernləĢmənin cəmiyyətdə
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hansı dövrlərdən baĢlaması da mübahisə doğuran
mövzudu. Ona görə də postmodernin nə vaxtdan
baĢlanması haqqında mülahizələr də yekdil deyil. Əgər
modernizm klassik anlamların üstündən xətt çəkirsə,
postmodernizm modernizmə qarĢı qoyulan bir cərəyan
kimi, yenidən bu anlamlara qayıda bilir. Lakin bu zaman
postmodernizm tamamilə müxtəlif tarixi dövrlərin,
cərəyanların, hadisələrin ayrı-ayrı məqamlarını,
elementlərini qarĢı-qarĢıya qoyur, qarıĢdırır. Dəyərli
alimimiz Qorxmaz Quliyevin də bu barədə diqqətəlayiq
fikri var. O qeyd edir ki, postmodernizmə qiymət
verərkən, unutmayaq ki, bu söz iki kökdən ibarətdir: post
və modern.
Bu anlayıĢların izahı bəzilərinə cəlbedici görünür. Onlar
modernizmi, postmodernizmi tam mütərəqqi cərəyanlar
kimi müdafiə edirlər. Amma bu insanlar məsələnin
mahiyyətini axıra qədər düĢünməyə cəhd etsələr, ortaya
xeyli suallar çıxdığını görə bilərlər.
Hər Ģeydən əvvəl unutmamaq lazımdı ki, bu cərəyanlar
Qərb elmi-nəzəri, fəlsəfi fikri əsasında ortaya çıxıb. Qərb
elmi isə Qərb düĢüncə tərzinin məhsuludu. Əslində isə
Qərb elmi fövqəladə, ġərq elminin fövqündə duran,
həqiqəti yüksək dərəcədə əks etdirən elm deyil.
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Paradoks ondadı ki, bu və ya digər məsələ barədə qərbli
alimlərin dediklərini təkrar edir, onlara istinad edirik.
Rusiyada və Qərbi Avropada iĢıq üzü görmüĢ
monoqrafiya və dərsliklərdə yazırlar ki, ilk romanın
müəllifi fransız Kretyen de Trua, tarixi romanın müəllifi
isə Ģotlandiyalı Valter Skottdu. Biz də bu məlumatı öz
dərsliklərimizdə olduğu kimi verir və unuduruq ki, IX
əsrdə yaĢamıĢ Firdovsinin «ġahnamə»si həm roman, həm
də tarixi roman kimi daha əvvəl yazılıb.
Orxan Pamukla bağlı söhbətə gəlincə isə, mən onun Nobel
mükafatı almaq üçün Türkiyəyə baĢucalığı gətirməyən
bəyanat və çıxıĢlarına haqq qazandıra bilmirəm. Mükafatı
verən fondun siyasi baxıĢlara üstünlük verdiyi əvvəldən
bəlii faktlardandı. Mənim üçün Ġsveç Akademiyasının
verdiyi mükafatın siyasətə bulaĢdığı gün kimi aydındı.
Yadınıza gəlirsə, 1964-cü ildə Jan Pol Sartr da məhz bu
səbəbdən Nobeldən imtina etrmiĢdi. ġərq xalqlarının Qərb
mədəniyyətindən geri qalmayan mədəniyyətləri və çox
zəngin dilləri var və yalnız bunların sayəsində Orxan
Pamuk böyük uğurlara imza ata bilib.
ÇıxıĢımn sonunda seminarın bütün iĢtirakçılarına öz
təĢəkkürümü bildirirəm.
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Buludxan XƏLILOV,
Professor

ÇAĞDAġ TÜRKOLOGIYAMIZIN QARġISINDA
DURAN VƏZIFƏLƏR

I Türkoloji qurultay öz iĢini 1926-cı ilin fevral ayının 26da baĢlamıĢ və martın 6-na kimi davam etdirmiĢdir.
Qurultay Azərbaycanın paytaxtı Bakı Ģəhərində
çağırılmıĢdır.
Türk xalqlarının tarixində ictimai-siyasi əhəmiyyət
daĢıyan toplantıya kimi türk xalqlarının keçmiĢi və
gələcəyi ilə bağlı ən vacib məsələləri müzakirə obyektinə
çevirən belə bir qurultay olmamıĢdır.
Qurultay dünya mədəniyyəti tarixində türk xalqlarının da
payının az olmadığını bir daha sübuta yetirdi. Eyni
zamanda türkoloqların və geniĢ ictimaiyyətin diqqətini
cəlb etdi.
I Türkoloji qurultayın proqram, orada müzakirə olunan
gündəlik məsələlər hazırda da türkologiyamızın qarĢısında
duran ən vacib məsələlərdir. Bu mənada qurultayda
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müzakirə olunan mühüm məsələlərdən bəzilərinin çağdaĢ
türkologiyamız üçün də aktual olduğunu nəzərdən
keçirək.
I. Türk xalqlarının tarixinin öyrənilməsinin hazırkı
vəziyyəti. Türk xalqlarının tarixinin öyrənilməsinin
hazırkı vəziyyəti ilə bağlı akademik V.V.Bartoldun
məruzəsi dinlənilmiĢ və bu məruzə əsasında qətnamə
qəbul edilmiĢdir. Qətnamədə qeyd edilmiĢdir ki, türk
xalqlarının yazılı abidələrinə ciddi Ģəkildə fikir vermək
lazımdır. Yazılı abidələrin siyahısı tutulmalı və onlar
qorunmalıdır. Hətta onlardan ən iriləri qoruq yeri elan
olunmalıdır. Müqayisə üçün təkcə onu qeyd etmək
kifayətdir ki, indi Ermənistan adlanan ərazidə Azərbaycan
türklərinə aid yazılı abidələr ermənilər tərəfindən məhv
edildi, dağıdıldı. Məsələn, Cücəkənd yazılı abidələri,
Nüvədi yazılı abidələri və s. Hələ gizli qalan,
aĢkarlanmamıĢ neçə-neçə yazılı abidələrimiz ermənilərin
əlindədir, daha doğrusu, iĢğalı altındadır.
I Türkoloji qurultayda türk xalqlarının tarixini öyrənməklə
bağlı qəbul olunmuĢ qətnamədə monoqrafik tədqiqatları
gücləndirməyin lazımlı olduğu da nəzərə alınmıĢdır.
ÇağdaĢ türkologiyamızın qarĢısında da monoqrafik
tədqiqatlara xüsusi diqqət yetirmək kimi vacib tələblər
durur. Hər bir xalq öz tarixini, tarixi, mədəni irsini
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bilməlidir və buna borcludur. Hazırda bütün dünyada
insan təfəkkürü inkiĢaf edir, elmin, texnikanın tərəqqisi
baĢ verir. Ancaq bu qloballaĢmada xalqlar öz milli irsini
qoruyub saxlamalıdır.
Bütün türkdilli ölkələrdə ümumi türk tarixinin,
mədəniyyətinin tədrisi həyata keçirilməlidir. Bunun üçün
hər Ģeydən əvvəl, türk xalqlarının tarixi yazılmalıdır. Bu iĢ
ayrı-ayrı tarixçilərin fərdi fəaliyyət dairəsinə
çevrilməməlidir. Əksinə, tanınmıĢ tarixçilərin birgə
fəaliyyəti ilə, koordinasiya olunmaları ilə, koordinasiya
Ģurasının nəzarəti ilə həyata keçirilməlidir. Fakt ondan
ibarətdir ki, türk xalqlarının tarixini öyrənən tarixçilərin
koordinasiyası yoxdur. Bu isə ümumi məqsədin, amalın
nədən ibarət olması iĢinə böyük əngəl törədir.
I Türkoloji qurultayda qəbul olunmuĢ qətnamədə qeyd
olunurdu ki, türk xalqlarının tarixinə dair ən vacib
mənbələrin çapına ardıcıl sürətdə baĢlamaq lazımdır. Hələ
də bu məsələlər öz həllini gözləməkdədir. Çap olunmamıĢ
arxiv materiallarının türk xalqlarının dilinə tərcümə
edilərək çap olunması olduqca vacibdir. Türk xalqları ilə
bağlı müxtəlif salnamələr toplanmalı və çap olunmalıdır.
Hələ də türk xalqlarının tarixinə dair rus və xarici
alimlərin ən vacib iĢləri türk dillərinə tərcümə
olunmamıĢdır.
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II Türk xalqlarının etnoqrafiyasının öyrənilməsinin hazırkı
vəziyyəti və yaxın vəzifələri. Bu mövzuda I Türkoloji
qurultayda S.Ġ.Rudenkonun “Türk tayfalarının
etnoqrafiyasının öyrənilməsinin hazırkı vəziyyəti və yaxın
vəzifələri”, Yu.MessaroĢun “Balkan türklərinin
etnoqrafiyasının öyrənilməsinin hazırkı vəziyyəti və yaxın
vəzifələri”, Q.T.Çursinin “Qafqaz türklərinin
etnoqrafiyasının öyrənilməsinin yaxın vəzifələri”
məruzələri geniĢ müzakirələrə səbəb olmuĢdur. Bu
müzakirələrin nəticəsi olaraq qəbul olunmuĢ qətnamələr
hazırda da böyük əhəmiyyət kəsb edir. Onlardan
hansılarının çağdaĢ türkologiyamızın qarĢısında duran
vəzifələr olduğunu əsas götürərək nəzərdən keçirək:
a) türk xalqlarının tayfa tərkiblərinin dəqiq hesaba
alınmasının böyük əhəmiyyəti var.
b) ayrı-ayrı türk respublikalarında və türk xalqlarının
yaĢadığı ərazilərdə ətraflı tayfa xəritəsinin yaradılması son
dərəcə vacib bir iĢdir.
c) türk xalqlarına aid olanları öyrənmək üçün türklərin
mərkəzi mədəniyyət muzeyinin yaradılmasına ehtiyac
vardır. Həmin muzeyin türk xalqlarının yaĢadığı
respublikalarda və ərazilərdə Ģöbələrinin yaradılmasının
da xüsusi əhəmiyyəti var.
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ç) türk xalqlarının məiĢətinin, adət-ənənəsinin,
folklorunun, Ģifahi xalq
ədəbiyyatının, dialekt xüsusiyyətlərinin hərtərəfli
öyrənilməsi
əhəmiyyətli bir məsələdir. Qeyd etmək yerinə düĢər ki, bu
gün türk
xalqları qarĢısında böyük tarixi imkanlar açılıb. Bundan
yetərincə bəhrələnməliyik. Birliyimizi gələcək nəsillərə
Ģərəflə
ötürməliyik. Bu gün türk dünyasının özünün də maraq
dairəsindədir ki, türk xalqları arasında sosial, iqtisadi,
mədəni
əlaqələr daha da gücləndirilsin.
III. Türk dillərinin öz aralarında və monqol, tunquz, finuqor, yafəs dilləri ilə qohumluq əlaqələri. I Türkoloji
qurultayda B.Çobanzadənin “Türk ləhcələrinin yaxın
qohumluğu”, N.N.Poppenin “Türk dillərinin altay dilləri
ilə qohumluq əlaqələrinin tarixi və müasir vəziyyəti”,
A.Qenkonun “Türk dillərinin yafəs dilləri ilə əlaqələri”
məruzələri geniĢ müzakirə obyekti olmuĢdur. Qəbul
olunmuĢ qətnamələr çağdaĢ türkologiyamızın qarĢısında
duran ən vacib məsələlərdən hesab oluna bilər. Onların
bəzilərinə diqqətimizi yönəldək:

109

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

a) ayrı-ayrı türk dillərini, dialekt və Ģivələrini dərindən,
hərtərəfli öyrənmək, toplanmıĢ dil materiallarını çap
etmək, ayrı-ayrı elmi qrammatikaların və lüğətlərin tərtib
olunmasını təĢkil etmək. Bu məsələ həmiĢə türkoloqların
diqqət mərkəzində olub, indi isə aktual olmaqla yanaĢı,
həlli istiqamətində xeyli geniĢ imkanlar yaranmıĢdır. Bu
imkanların ən baĢlıcası ondan ibarətdir ki, Sovet
imperiyası dağıldıqdan sonra beĢ müstəqil türkdilli dövlət
yarandı: Azərbaycan, Türkmənistan, Qırğızıstan,
Özbəkistan, Qazaxıstan. Ġndi BirləĢmiĢ Millətlər
TəĢkilatında altı türk dövləti təmsil olunur: Türkiyə,
Azərbaycan, Türkmənistan, Qırğızıstan, Özbəkistan,
Qazaxıstan. Bundan baĢqa, Rusiya Federasiyasında
əhalisinin əksəriyyətini türkdilli xalqlar təĢkil edən muxtar
qurumlar yaranmıĢdır: Tatarıstan, BaĢqırdıstan, ÇuvaĢiya,
Saxa, Tuva, Qaraçay-Çərkəz. Bu muxtar qurumların
ərazisi 8,2 milyon kvadrat kilometrdir, əhalisinin sayı isə
126 milyondur. Eyni zamanda türk respublikalarına Qərb
(Avropa və ABġ), ġərq (Yaponiya və Çin), Qafqazda təsir
gücünə malik olan Rusiya böyük maraq göstərir. Bütün
bunlar imkan yaradır ki, türk dilləri, dialektləri, Ģivələri,
dərindən öyrənilsin, elmi qrammatika kitabları, lüğətlər
yazılsın. Bu iĢə türkoloqların birgə qoĢulması türk xalqları
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arasında əlaqələrin fəallaĢmasına, problemlərimizin
həllinə yardımçı ola bilər.
b) müqayisəli-tarixi qrammatika kitablarının yazılması
müqayisəli etimoloji lüğətlərin hazırlanmasına, türk
dillərinin və dialektlərinin təsnifi ilə əlaqəli iĢlərin
görülməsinə diqqəti artırmaq lazımdır. Bu gün ayrı-ayrı
türk dillərinin müqayisəli qrammatikasının, eləcə də
ikidilli, üçdilli, dörddilli lüğətlərinin çapına ehtiyac var.
c) türk dillərinin altay, fin-uqor dilləri və yafəs
nəzəriyyəsi ilə əlaqəsi barədə araĢdırmaları davam
etdirmək bu gün türkologiyamız üçün daha geniĢ imkanlar
açmıĢdır. Birincisi, ona görə ki, türk respublikaları və
muxtar qurumları yaranmıĢdır, ikincisi isə türk dünyası
təkcə türk xalqlarının özlərinin deyil, həm də Qərbin,
ġərqin, bir sözlə, dünyanın marağındadır.
IV. Orfoqrafiyanın ümumi əsasları. I Türkoloji qurultayda
orfoqrafiya ilə bağlı L.V.ġerbanın “Orfoqrafiyanın əsas
prinsipləri və onların ictimai mahiyyəti”, L.Ġ.Jirkovun,
Q.Ġbrahimovun, ġ.Raximinin, A.B.Baytursunun
məruzələri dinlənilmiĢdir. Məruzələrin müzakirəsindən
sonra qəbul olunmuĢ çağdaĢ türkologiyamız üçün də
aktual olan bəzi qətnamələrə diqqət yetirək:
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a) mədəni dillərdə düzgün yazmaq üçün dörd elmi
prinsipdən istifadə olunur: fonetik, morfoloji, etimoloji,
tarixi-ənənəvi prinsiplər.
b) latın əlifbası orfoqrafiyanı tənzimləmək üçün daha
əlveriĢli Ģərait yaradır. Hazırda türk xalqlarının hamısı
latın qrafikalı əlifbadan istifadə etmir. Deməli, türk
xalqlarının hamısının latın qrafikalı əlifbaya keçməsi
olduqca vacibdir. Ona görə ki, səmərəli surətdə düzgün
yazmaq üçün, vahid fonetik transkripsiyaları təĢkil etmək
üçün latın əlifbası mühüm rol oynayır.
V. Dilçilik və texnika baxımından əlifba yaradılmasının
əsasları. I Türkoloji qurultayda bu mövzuda
N.Tyuryakulovun, U.Aliyevin, B.Berdiyevin məruzələri
dinlənilmiĢ və qətnamə qəbul olunmuĢdur:
a) latın qrafikalı əlifba texniki cəhətdən ərəb əlifbasından
mükəmməldir. Türk xalqlarının hər biri latın qrafikalı
əlifbanı həyata keçirmək iĢini fəallaĢdırmalıdır. Açığı
deyək ki, bu istiqamətdə Türkiyəni və Azərbaycanı
çıxmaqla yerdə qalan türk respublikaları və muxtar
qurumları latın əlifbasının mütərəqqi mahiyyətinə nüfuz
edə bilməmiĢlər. Halbuki ortaq əlifbanın yaradılması ilə
bağlı düĢünməli, daĢınmalı və ortaq fikrə gəlinməlidir.
Türkiyə türkcəsi də, Azərbaycan türkcəsi də, digər
türkcələr də bir kökə bağlıdır. Amma eyni kökdən olan bu
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dillərin də sabitləĢmiĢ fərqli özəllikləri vardır. Günün
tələbi, zamanın istəyidir ki, bu dillər bir-birinə daha yaxın
olsun, daha artıq ortaqlaĢsın. Elə olsun ki, aralarındakı ən
uzaq məsafələrə baxmayaraq, bu dildə danıĢanların hər
biri digər qardaĢının dilində çap olunmuĢ qəzeti, kitabı
oxuyarkən rahat baĢa düĢsün. Bunu o zaman etmək
mümkündür ki, vahid əlifbadan-latın qrafikalı əlifbadan
hər bir türk xalqı istifadə etsin.
b) latın qrafikalı əlifbanın həyata keçirilməsi ilə bağlı
görülmüĢ müsbət iĢlər sırasında Türkiyənin, Azərbaycanın
təcrübəsindən istifadə etmək lazımdır.
VI. Türk xalqlarının əlifbası. Türk xalqları tarix boyu
müxtəlif əlifbalardan istifadə etmiĢlər. Orxon-Yenisey,
uyğur, soğdi, tibet, çin, mani, brahmi, ərəb, passepa, latın,
yunan, kirill və s.
I Türkoloji qurultay türk xalqlarının latın qrafikalı
əlifbaya keçmələrini qətiləĢdirmiĢdir. Latın qrafikalı
əlifbaya keçən zaman Əlifba Komitəsi xeyli iĢ aparmıĢdır.
Əlifba komitəsinin 1927-1930-cu illərdə dörd plenumu
keçirilmiĢdir. Birinci plenum 1927-ci ilin iyun ayında (3-7
iyun) Bakı Ģəhərində, ikinci plenum 1928-ci ilin yanvar
ayında (7-12 yanvar) DaĢkənddə, üçüncü plenum 1928-ci
ildə dekabr ayında (18-23 dekabr) Kazan Ģəhərində,
dördüncü plenum 1930-cu ilin may ayında (6-13 may)
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Alma-Ata Ģəhərində olmuĢdur. Hazırda latın qrafikalı
əlifbanın türk xalqlarının hamısı tərəfindən həyata
keçirilməsi üçün belə plenumların keçirilməsinə ehtiyac
vardır.
VII. Elmi terminlər sistemi. I Türkoloji qurultayda
A.R.Zifeldtinin “Türk dillərində elmi terminologiyanın
formalaĢmasının prinsipləri”, B.Çobanzadənin “Elmi
terminologiyanın əsasları”, H.Zeynallının “Türk dillərində
elmi terminologiyanın nəzəri əsasları”, X.O.OdabaĢın
“Türk dillərində terminologiya”, A.B.Baytursunun
“Qazax dilinin terminologiyasının prinsipləri” məruzələri
dinlənilmiĢdir.Qəbul olunmuĢ qətnamə çağdaĢ
türkologiyamız üçün də aktualdır:
a) tez-tez təsadüf olunan və mənası aydın olan terminləri
qəbul etmək lazımdır.
b) türk dillərinin qrammatikasına tabe olmuĢ ərəb-fars
mənĢəli terminləri qəbul etmək lazımdır.
c) avropa mənĢəli terminlər türk dillərinin təbiətinə uyğun
artikulyasiya edilməli və qəbul olunmalıdır.
ç) mənası çətin mənimsənilən terminlərdən qaçmaq
lazımdır.
d) hər bir respublikada daimi terminologiya komissiyası
yaradılmalıdır. Terminologiya komissiyası sahəsində
Azərbaycanın təcrübəsi vardır. Bu komissiyanın müəyyən
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dərəcədə xidmətləri də mövcuddur. Terminoloji komissiya
terminlər lüğətinin yaradılmasında müəyyən iĢlər də
görmüĢdür. Bu iĢləri koordinasiya etməklə türk dilləri
üçün vahid elmi terminlər lüğəti hazırlamaq mümkündür.
VIII. Türk xalqlarında ədəbi dilin inkiĢafı. I Türkoloji
qurultayda M.Köprülüzadənin “Türk xalqlarının ədəbi
dilinin inkiĢafı” adlı məruzəsi müzakirə olunmuĢdur. Bu
gün türkdilli respublikalarda mövcud olan dillərin hər biri
ədəbi dil səviyyəsində iĢlənir.
Türk xalqlarını birləĢdirən tellər onların tarixidir,
yaratdıqları ənənələrdir, mədəniyyətdir, dildir, kök və
etnik mənsubiyyət birliyidir.
Dil türk xalqlarını birləĢdirən ən incə və vacib teldir. Türk
xalqları arasında olan dil əlaqələri zamanı aĢağıdakılara
xüsusi önəm verilməlidir:
a) türk xalqlarının əminlik və tərəqqi içində olmaları üçün
müstəqil türk dövlətləri bir-biri ilə iĢlətdikləri ədəbi dil
vasitəsilə əlaqə qurmalıdırlar.
b) Rusiya Federasiyasının Tatarıstan, Altay, Dağıstan,
BaĢqırdıstan, ÇuvaĢ, Kabardin-Balkar, Karaçay-Çərkəz
respublikalarında və digər yerlərdə yaĢayan türk qardaĢ və
bacılarımızla ünsiyyət qurmalıyıq. Bununla da aramızdakı
uzaqlıq götürülə bilər.
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c) türk xalqlarının ədəbi dili ortaq dil məsələsi barədə də
düĢüncələri üzə çıxarır. Ortaq dil istər-istəməz ortaq
tarixin, mədəniyyətin, ədəbiyyatın öyrənilməsinə dərin
maraq yaradacaqdır. Artıq bunun iĢartılarını indi də
görmək mümkündür. Türk xalqları sonsuz bir maraqla
Nizami Gəncəvini, Mövlanə Cəlaləddin Rumini, RəĢad
Nuri Güntəkini, Çingiz Aytmatovu, Bəxtiyar Vahabzadəni
və baĢqalarını oxuyub öyrənirlər.
ç) ingiliscə, fransızca, almanca, ispanca danıĢanlar eyni dil
vasitəsilə bir araya gəlirlər. Bu gün dünyanın qəbul etdiyi
beynəlxalq dillər vardır. Elə onu da demək yerinə düĢər
ki, türkdilli dövlətlər də öz birliyini və beynəlxalq
səviyyədə xalqlarımızın mənafeyini qorumaq üçün ortaq
türk dilinin yaradılması istiqamətində çalıĢmalıdırlar. Biz
ortaq türk dilinə yiyələnməklə xalqımızın inkiĢafına,
bölgələrimizin rifahına xidmət etmiĢ olacağıq.
IX. Türk xalqları arasında ölkəĢünaslıq iĢləri. I Türkoloji
qurultayda S.F.Oldenburqun “Türk xalqları arasında
ölkəĢünaslıq iĢlərinin metodları” məruzəsi müzakirə
obyekti olmuĢdur. Qəbul olunmuĢ qətnamə hər bir zaman,
o cümlədən indi də aktuallığını qoruyub saxlayır. Belə ki,
ölkəĢünaslıq türkologiyanın iĢi üçün yeganə böyük və
etibarlı mədəniyyət bazasıdır. Türkdilli respublikalarda
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türkologiya sahəsində nailiyyətlər əldə etmək üçün
ölkəĢünaslığa maddi vəsait ayrılmalıdır.
ÖlkəĢünaslığın təĢkili köylərdən (kəndlərdən) baĢlayaraq
kiçik özəklərdən təĢkil olunmalı, sonra hər bir türkdilli
respublikada mərkəzləĢməlidir.
ÖlkəĢünaslıq məsələsinə aid nə varsa, onların hər birinin
kartotekası olmalıdır. Hazırda ölkəĢünaslıqla bağlı hər bir
türkdilli respublikada kartotekaların yaranmasına böyük
ehtiyac vardır.
X. Türk xalqlarının son zamanlarda mədəni nailiyyətləri.
ITürkoloji qurultayda M.P.Pavloviçin “Türk-tatar
xalqlarının Oktyabr inqilabından sonra mədəni
nailiyyətləri” məruzəsi dinlənilmiĢdir. Nəzərə alsaq ki,
artıq dünyanın mənzərəsi dəyiĢib və konkret türk
xalqlarından söhbət gedirsə, onların müstəqil
respublikaları, dilləri, ədəbiyyatları, mədəniyyətləri vardır.
Ən böyük nailiyyət türkdilli dövlətlərin dünya dövlətləri
sırasında yaĢaması, fəaliyyət göstərməsidir.
Türk xalqlarının həyatındakı mədəni nailiyyətlər mədəni
həyatın özündən, sosial həyatdan, iqtisadiyyatdan keçir.
Türk olan hər bir kəs bunu öz həyatında, mənsub olduğu
dövlətin tərəqqisində görməli və hiss etməlidir. Türkdilli
dövlətlər mədəni, siyasi, iqtisadi və digər cəhətlərdən nə
qədər güclü olarsa, onun vətəndaĢları da bir o qədər
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qürurlu olar, mənsub olduğu dövlətin övladı olmağı ilə
fəxr edə bilər. Xalqları əsilli edən həm də onun dövlətidir.
Bu barədə Romalı generalın Atilladan etdiyi sorğu
olduqca maraqlıdır. O, Atilladan soruĢur ki, sizin əsilzadə
mənĢəyiniz varmı? Atilla belə deyir: Mən bir əsalətə
mənsub deyiləm. Amma mən əsalətli bir dövlətin
övladıyam. Elə buradaca Ziya Göyalpın türkçülüyün
nəzəri əsaslarında vacib saydığı bir məqam yada düĢür:
«Vətən nə Türkiyədir türklərə, nə Türküstan. Vətən
böyük, müəbbət bir ölkədir Turan. Bu mənada türk
xalqlarının hər birinin mədəni həyatındakı nailiyyətlər bu
duyğunu Ģölələndirməlidir.
Türk xalqlarının mədəni həyatındakı nailiyyətləri artırmaq
üçün hazırda görüləcək bir sıra vacib iĢlərə böyük ehtiyac
vardır:
a) Türk dünyası 11 milyon km2-dir. Yəni, üç Avropa
böyüklüyündəki bir sahədə türk dilində danıĢırlar. Türk
xalqları yaĢadıqları ərazilərdən asılı olmayaraq bir-biri ilə
əlaqələrini geniĢləndirməlidirlər. Türkdilli ölkələr
arasında əlaqələrin geniĢləndirilməsində kütləvi
informasiya vasitələrinin rolunu xüsusilə nəzərə almaq
lazımdır. Bu baxımdan telekörpülərin, o cümlədən vahid
televiziya məkanın yaradılmasının vacibliyini nəzərə
almaq olduqca vacibdir. Bunun üçün hər Ģeydən əvvəl
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əlaqələndirmə Ģurası yaradılmalı və orada bu məsələlər
koordinasiya olunmalıdır.
b) ortaq mətbu orqanın vaxtilə türk xalqlarının milli
Ģüurunun oyanmasında böyük rolu olmuĢdur.
Türkologiyamız üçün ortaq mətbu orqanın ənənəsi
olmuĢdur. Məsələn, H.B.Zərdabinin nəĢr etdirdiyi
“Əkinçi” qəzeti, Ġsmayıl bəy Kaspirinskinin “Tərcüman”
qəzeti, Məmmədağa ġaxtantinskinin Tiflisdə nəĢr etdirdiyi
“ġərqi-Rus”, Əlimərdan bəy TopçubaĢovun nəĢr etdiyi
“Həyat”, Əhməd bəy Ağayevin buraxdığı “ĠrĢad”, Əli bəy
Hüseynzadənin nəĢr etdiyi “Füyuzat” və digər qəzet,
jurnallar türkçülüyün təbliğində böyük rol oynamıĢdır. Bu
qəzet və jurnalların səhifələrində türk xalqlarının,
ədəbiyyat, mədəniyyət, iqtisadiyyat, sosial həyat və s.
problemləri geniĢ təhlil olunmuĢdur. Yeri gəlmiĢkən,
burada “Türk yurdu” jurnalının türkçülüyün və
turançılığın carçısı olmasını da unutmaq olmaz.
Beləliklə, hazırda türk xalqlarının ortaq mətbu orqanlarına
ehtiyacı vardır.
c) türk xalqlarını birləĢdirən vasitələrdən biri də türk
dünyasının qəbul etdiyi liderlərin, tarixi Ģəxsiyyətlərin,
dövlət adamlarının, ictimai-siyasi xadimlərin, elm
adamlarının varlığıdır. YaxĢı olar ki, türk xalqlarının
görkəmli xadimlərinin ortaq bioqrafik ensiklopediyasının
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hazırlanmasının olduqca aktual olduğunu gərəkli
vəzifələrimizdən biri sayaq.
ç) türkologiya sahəsində xidmətləri olanları
qiymətləndirmək üçün mükafatların təsis olunması iĢin
xeyrinə olar. Belə ki, türk dünyasının görkəmli
Ģəxsiyyətlərinin Mustafa Kamal Atatürkün, Heydər
Əliyevin, Əhməd Yəsəvinin, Ərtoğrul Qazinin, ƏliĢir
Nəvainin, Alparslan TürkeĢin və digərlərinin adına
mükafatların təsisi türkologiya sahəsində nailiyyətlər əldə
etmək üçün olduqca fayda gətirə bilər. Türk dünyası üçün
“Dədə Qoqud” dövlətlərarası mükafatı, “BilqamıĢ”,
“Manas”, “Kutadqu-bilik” mükafatları yaradıla bilər.
d) türklərin sayı dünyanın digər ölkələri ilə müqayisədə
xeyli artmıĢdır. Məsələn, son onillikdə orta illik artım
türklərdə 2,1 faiz, özbəklərdə 3 faiz, qazaxlarda 2,2 faiz,
türkmənlərdə 3 faiz, qırğızlarda, 2,9 faiz təĢkil edir. Digər
ölkələrdə bu artım türklərin artımı ilə müqayisədə azdır.
Məsələn, Fransada əhalinin orta illik artımı 0,8 faiz,
Böyük Britaniyada 0,1 faiz, Ġsveçdə 0,08 faiz,
Almaniyada 0,1 faiz, Yaponiyada 0,9 faiz və s. Türk
xalqlarında əhali artımının səviyyəsi, təbii ki, gələcəkdə
dünyada gedən siyasi proseslərə təsir göstərəcəkdir.
e) türk dünyasını təkcə ortaq dəyərlər deyil, həm də ortaq
problemlər birləĢdirir. Belə ki, bu gün türkdilli xalqlar
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bütün dünyada erməni yalanını ifĢa etməyə hazır
olmalıdır.
Erməni diasporu bir an durmadan Batıda Türkiyəni,
Azərbaycanı qaralamaqla, xalqımıza Ģər, böhtan atmaqla
məĢğuldur. Ermənilər bu məsələdə artıq ağ eləyiblər.
Yalançı erməni soyqırımı layihəsini həyata keçirmək
istəyirlər. Bütün dünyanı çaĢdırmaq, Ģərə, böhtana
sürükləmək istəyirlər. Ona görə də biz – bütün türk
dünyası bir yerdə olmaqla daha güclü, qüdrətli ola bilərik.
Erməni lobbisinin və Ermənistanın 1915-ci ilin
hadisələrinə görə Türkiyəni günahlandırmaq istəyi, bütün
ölkələrin parlamentlərində qondarma “soyqırımı”nı
tanıtdırmaq istəyi, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının
iĢğalı, 1 milyondan çox məcburi köçkünlərin harayı,
Ġraqdakı türkman qardaĢlarımızın sıxıntılı vəziyyəti,
ġimali Kipr Türk Cümhuriyyətində yaĢayan türklərin uzun
illər ərzində apardıqları mücadilə, Əfqanıstanda yaĢayan
türkdilli xalqların vəziyyəti, Axısqa türklərinin öz tarixi
torpağına qayıdıĢı sahəsində mövcud olan çətinliklər –
bütün bunların hamısı bizim ortaq problemlərimizdir. Bu,
o demək deyil ki, biz dünyadan təcrid olunmalıyıq. Yox,
özümüzü dünyadan təcrid etməklə hədəf yerimizə çata
bilmərik. Buna görə də qloballaĢan dünyada daha geniĢ və
irimiqyasl layihələrdə iĢtirak etməliyik. Son illərdə həyata
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keçırılən layihələr Asiya ilə Avropanı, ġərq ilə Qərbi birbirinə yaxınlaĢdırır. Məsələn, istifadəyə verilən BakıTbilisi-Ceyhan neft kəməri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum təbii
qaz kəməri, təməli bağlanmıĢ Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol
xətti və s.
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Ġbadət MÖVLƏLI
«ƏSLĠ VƏ KƏRƏM» DASTANI:
TARĠXĠ REALLIQLAR TƏSƏVVÜF
KONTEKSTĠNDƏ

Azərbaycanın tanınmıĢ folklorĢünası M.H.Təhmasib
"Azərbaycan xalq dastanları (orta əsrlər)” əsərində 120
xalq dastanını təhlil hədəfinə çevirir. Bu dastanlar
arasında 12-dən artıq variantı, bir neçə nüsxəsi (variant və
variasiya səviyyəsinə qalxmayan) mövcud olan "Əsli və
Kərəm" də xüsusi yer tutur. Müəllif öz tədqiqatında
əvvəlcə məhəbbət dastanları haqqında qısaca söz açır,
sonra da onların ümumi xüsusiyyətlərini Ģərh edir. Onun
əsas tədqiqat obyekti dastanın Gəncə variantıdır.
(Dastanın Zaqafqaziya variantları ilə yanaĢı, Türkiyə,
türkmən variantları da mövcuddur).
M.H.Təhmasib bu dastan haqqında məlum olan
mənbələrin hamısını nəzərdən keçirmiĢ, mübahisəli
məsələlərə də münasibətini bildirmiĢdir. Tədqiqatçı yazır:
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"Oğlanın adı Mahmud, qızın adı isə Məryəmdir".
"Variantların heç birində yaxĢı əsaslandırılmayan səbəbə
görə, hər ikisi adlarını dəyiĢirlər. Oğlanın adı Kərəm,
qızın adı Əsli qoyulur".
Əvvəlcə adlara nəzər salaq: Məryəm, məlum olduğu kimi,
Ġsa Məsihin anasının adıdır ki, müsəlman aləmində də ona
peyğəmbər anası kimi (Məryəm ana) baxılır və QuraniKərimdə də "Məryəm surəsi" mövcuddur. "Əsli" sözü
ərəb dilindən "əsilli, nəcabətli" kimi tərcümə olunur.
Kərəm Əsliyə "Əsli qızsan, Əsil eylə, quĢu ver", - deyə
müraciət edir". Əsli həm də, "ən əvvəlki, ilk" mənalarını
verir. Xətai yaradıcılığına nəzər salaq: "Buyi-nəfəsi
məsühü-Məryəm", yəni "Nəfislik (zəriflik) və bakirə ətirli
Məryəm". Kərəm Əsliyə "Əsilzadə (nəcabətli) bakirə
qızsan", - deyə müraciət edir ki, bu da Məryəm adı ilə
eyni məna daĢıyır. "Kərəm"-Allahın sifətlərindəndir.
"Kərim"-Allahın 99 gözəl adından biridir. "Nəml"
surəsində Kərəm sahibi Cənabi Allahın, göy ilə yer
arasında mövcud hər nə varsa, altı gündə yaratdığından
söhbət gedir (Qurani-Kərim, Həml surəsi, 40-cı ayə).
Dastanda Kərəmin əvvəlki adı Mahmuddur. Anadolu
variantında isə Əhməd Mirzədir, özü də Ġsfahan
padĢahının oğludur. Mahmud da, Əhməd də Məhəmməd
peyğəmbərin (s.ə.s) adlarıdır. Türk variantında Əhməd
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Mirzə əsilzadə olduğuna iĢarədir. ("Mirzə" sözü adın
əvvəlində iĢlədildikdə (Mirzə Cəlil, Mirzə Fətəli) vəzifə
titulu, addan sonra gəldikdə, əsilzadə, nəcabət, zati-alilər
anlamındadır). Maraqlı burasıdır ki, dastanın
baĢlanğıcında peyğəmbərin adını daĢıyan qəhrəmanın adı
dəyiĢilib, Cənabi-Allahın adına yaxınlaĢdırılır.
M.H.Təhmasib dastandakı süjet elementlərinin "KitabiDədə Qorqud" abidəsi ilə səsləĢməsindən geniĢ söhbət
açır. Ancaq bir incə mətləbi nəzərindən qaçırır. "Əsli və
Kərəm" dastanında Kərəm Ģahinini uçurduqdan sonra,
gəlib onun Ģahininin yaraladığı quĢu da, Ģahinini də
Əslinin əlində görür və quĢu istəyir. BaĢa düĢmək olmur;
o, ilk Ģikarı olan yaralı quĢunu istəyir, yoxsa öz Ģahinini?
16 yaĢında qızın ov Ģahinini tutması inandırıcı deyil, çünki
ov Ģahini sahibindən baĢqa heç kəsin onu tutmasına imkan
verməz, o ki qala Əsli kimi öz məhəbbəti naminə hansısa
bir təĢəbbüs göstərməyən passiv bir qıza. Bu səhnə də,
qeyd olunduğu kimi, nəsə çox səthi iĢlənib. Hər halda,
Kərəmin ondan təkidlə istədiyi Ģikardır (Bamsı Beyrək
Banıçiçəkdən yaralı ceyranı istədiyi kimi). Yeri
gəlmiĢkən, "Dədə Qorqud" və "Əsli və Kərəm" arasındakı
bir süjet oxĢarlığı məqamını da qeyd edək. Nə səbəbdənsə
bu problem, tədqiqatçıların nəzərindən qaçıb. Məsələ
burasındadır ki, "Dədə Qorqud"da Baybörə bəyin oğlu
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Beyrək və Baybican bəyin qızı Banıçiçək bəylərin duası
ilə dünyaya gəliblər. Bəylər dua edəndə Baybican bəy
deyir: "Bəglər, Allah-təala mənə bir qız verəcək olursa,
siz tanıq olun ki, mənim qızım Baybörə bəg oğluna
beĢikkərtmə, yavuqlu olsun!"- dedi". Ancaq Baybican
sonradan baĢqasına da qızını verəcəyi haqda söz verir.
Doğrudur, onun baĢqasına söz verməsi abidədə əksini
tapmayıb. Ancaq abidədə buna iĢarə edilir: "Yarımacunyarçımasun kafirin casusu bunları casusladı. Varib
Bayburud hasarı bəginə xəbər Verdi. Aydır: "Nə
oturarsan, sultanım, Baybican bəg ol sana verəcəgi qızı
Beyrəgə Verdi. Bu gecə gərdəgə girür" - dedi".
Bayburd bəyi yeddi yüz kafirlə yemək-içməklə məĢğul
olan Beyrəyin çadırına gecə vaxtı hücum edir. Beyrəyin
naibi Ģəhid olur, özü isə otuz doqquz igidi ilə əsir
götürülür və on altı il kafirin qalasında əsirlikdə qalır.
Demək, nikah məsələsində müsəlman-xaçpərəst söhbəti
"Dədə Qorqud" abidəsində var. Selcan Xatun da Trabzon
təkurunun qızıdır.
"Əsli və Kərəm" dastanı müsəlman-kafir qarĢıdurması
üstündə bərqərar olub. Yəni süjetin mayası yenə də "Dədə
Qorqud"a çıxır.
M.H.Təhmasib yazır: "10553 nömrəli cüngdə təsadüf
edilmiĢ tək bir qoĢma isə bu dastanın məĢhur "ġeyx
126

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Sənan" əfsanəsinə çox yaxın bir variantının da olduğunu
göstərir". Bizcə, söhbət burada variantdan deyil, adicə
olaraq Dədə Kərəmin məhəbbət aĢiqi olan bir yaradıcı
aĢıq olmasından getməlidir. "Əsli və Kərəm" dastanının
Dədə Kərəm imzası ilə Ģeirlər söyləyən bir yaradıcı Ģəxs
tərəfindən yarandığı Ģübhə doğurmamalıdır. Dastan yazıya
köçürülmədiyi üçün dastanın nəsr hissəsi əsrdən əsrə,
aĢıqdan aĢığa keçdikcə dəyiĢikliklərə məruz qalmıĢdır.
Dastanın variantlarında bəzi səhnələr olduqca geniĢ təsvir
edilir, bəzilərində isə müxtəsər verilir.
Qeyd etdik ki, Dədə Kərəm zəmanəsinin savadlı
adamlarından olmuĢdur. Onun ġərqin gözəl əsərləri olan
"Leyli və Məcnun", "Fərhad və ġirin"lə yaxından tanıĢ
olduğu hamıya məlumdur. "ġeyx Sənan" əfsanəsi ilə Dədə
Kərəmin tanıĢ olması da bir həqiqət kimi qəbul
olunmalıdır. Dastançı aĢıq məhəbbət fədaisi Dədə
Kərəmin:
Sənan tək oda atdım Quranı,
Donquz güddüm, ələ alıb əsanı.
Tərk etdim Mehdini, tutdum Ġsanı,
Məscidim olubdur Kəlisa mənim
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- sözlərini deməkdən çəkinib. Ortodoksal islam dövründə
yazıb-yaratmıĢ Dədə Kərəm Məhəmməd peyğəmbərin
(s.ə.s) adını çəkməkdən ehtiyat edib, ancaq on ikinci
imam Mehdinin adını çəkib.
"Əsli və Kərəm" dastanının Gəncə variantında Kərəm
Gəncə xanı Ziyad xanın oğludur. M.H.Təhmasib haqlı
olaraq aĢağıdakı fikri söyləyir: "Bizcə, "Əsli və Kərəm"
nəinki Cavad xandan, onun atasından, yaxud babasından,
hətta bu sülalənin banisi olan ilk bəylərbəyi Əmir
ġahverdi sultandan və onu hakimiyyət baĢına gətirmiĢ Ģah
Təhmasibin hakimiyyəti illərindən də qabaq yaranmıĢ bir
əsərdir. Bu, əlbəttə, tam sübut olunmuĢ bir həqiqət deyil,
ancaq ehtimaldır. Lakin bu ehtimal vardır ki, ən əsasları
aĢağıdakılardır", - deyə görkəmli alim altı müddəa irəli
sürür:
1) Bir sıra araĢdırmalarda dastanın XVII əsrdə artıq
mövcud olduğunu H.Araslı qeyd edir;
2) XVII əsrdə dastanın ayrı-ayrı qoĢmalarının Eylas
MuĢeqin "Nəğmələr" kitabına da düĢdüyündən söhbət açır
və misallar gətirir;
3) Dastanda Kərəmin özünə "Qarabağlıyam" - deməsi,
xüsusilə Gəncəliyəm deməsi;
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4) Dastanın Türk-Anadolu variantında qoĢmaya məhəbbət
dastanları qəhrəmanlarının hamısının qədim dastan
qəhrəmanlarının olması;
5) "Əsli və Kərəm"də Qurbaninin adının çəkilməsi;
6) Dastanın qədim dastanlarla səsləĢməsi.
Onu da əlavə edək ki, bütün tədqiqatçılar, eləcə də aĢıqlar
Qurbanini XVI əsr aĢığı adlandırırlar. Mərhum Ģairtərcüməçi Vladimir Qafarov Qurbaninin XV əsrin ikinci
yarısı, XVI əsrin əvvəllərində yaĢadığını söhbətlərinin
birində belə əsaslandırırdı: "Qurbani ġah Ġsmayılın
sarayına iki yaĢında gəlməyib ki! O, Pərinin dalınca Ģahın
sarayına gələndə qıfılbənd söyləyib, qıfılbənd açan aĢıq
idi".
Dastanın qədimliyi Ģeirlərin leksikası ilə izah olunur,
dastançı aĢıq çox yəqin ki, Ģeirlərin bir çoxunu "redaktə
edib müasirləĢdirmiĢdir". Biz bu dastanda Dədə Qorqud
deyimləri ilə səsləĢən sözlərlə rastlaĢırıq. Məsələn, nəsnə
(Ģey), say (layiq), yey (yaxĢı), yol (uğur), üĢənmək
(incimək), yazı (çöl), duĢ (yuxu), dövlət (ağıl), ün (səs),
qat (yan), üsullu (ağıllı), gəz (dəfə, kərə), qırçın (tel), silə
(vətən), belə (birlikdə) və s. sözlər tez-tez təkrar olunur.
M.H.Təhmasib haqlı olaraq belə bir fikir yürüdür: "Bizcə,
sözün xüsusi mənasında "patriot" olan Gəncə aĢıqları bu
qədim əsərə tendensiyalı bir münasibətlə yanaĢmıĢ, onu
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bu ölkənin tarixində xüsusi mövqeyə malik olan
Ziyadoğlular sülaləsi ilə bağlayaraq, yeni bir variant
yaratmıĢlar".
Xalq, qəlbində iz salmıĢ Ģəxsiyyətləri həmiĢə mifləĢdirir.
Dastançılar eĢitdiyi, bildiyi əsatirləri, rəvayətləri, Ģeirləri
sevimli qəhrəmanının adına yazır, bununla da gerçək epik
obraza çevrilir.
Əlimizdə olan Gəncə variantında məhz Dədə Kərəmin
bədii irsindən istifadə edilmiĢdir. Kərəm gəncəli olub.
Onu da qeyd edək ki, Ziyadoğlular ġah Təhmasib (15241576) tərəfindən yerli hakim təyin olunmuĢdular.
Ziyadoğluların hakimiyyəti (Qarabağ və Gəncə) dövründə
bir nəfər də olsun Ziyad adlı xan olmayıb, dastanda Əslini
Kərəmə vermək istəməyən Qara KeĢiĢ qızını götürüb
Gəncədən qaçır. Dədə Kərəm Əslinin Gəncədən getməsini
belə təsvir edir:
Kör-köç oldu, köçdü ellər, obalar,
Yaman qonĢu, qoy xatirin xoĢ olsun.
Məni yaradan,yarı məndən eləyən,
IkibaĢlı bir qılınca tuĢ olsun.
...Bundan belə ayrılığın günüdü,
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Ağla Əslim, ağla, gözlər yaĢ olsun, - nəsə böyük ictimai
bəladır ki, xan oğlu (baĢqa variantlarda ġah, hökmdar
oğlu) Kərəm bu "köçhaköçə" mane ola bilmir?
Bir tarixi həqiqətə fikir verək; "Səlcuq sultanı MəlikĢah öz
sərkərdəsi Buğanı qoĢunla Gəncəyə göndərdi. Buğa 1088ci ildə Gəncəni tutdu və Gəncə hökmdarı III Fəzlunu
Bağdada göndərdi". III Fəzlunu Bağdada təkmi sürgün
olunub? Bəlkə, Qara Məlik (keĢiĢ) onun saray
əyanlarından imiĢ, bəlkə Buğa bütün saray əhlini sürgün
edib? Dastançı aĢıq da tarixi bilmədiyi üçün hadisəni, nə
az, nə də çox, 700 il bəri çəkib. Əsli atasından ayrılmadan
gedir və Kərəmə deyir:
Gəl görüĢək, mən bu yerdən gedirəm,
Bir niĢanə verim, al Kərəm eylə!
Çox duz-çörək yüdik, yar sənin ilə,
Indi sağ - salamat qal, Kərəm eylə.
Variantların çoxunda Əslinin dilindən belə bir qoĢma da
söylənilir:
Köç-köç oldu, köçdü ellər, obalar,
Yol saldılar bu dağ, o dağ üstündən.
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Dedim, Kərəm, getməginən, qal burda,
Götürməyək dodaq-dodaq üstündən.
Ağır ləĢkər üstümüzə car oldu,
Dağıldı dövlətim tar-mar oldu.
Axdı gözüm yaĢı gilənar oldu,
Necə düĢər Ģəbnəm yarpaq üstündən.
Əsli deyər məni gətirdin cana,
Od tutub alıĢdım, çəkdim zəbana,
Alagöz Kərəmi versinlər mana,
Eyləsinlər nasaq, nasaq üstündən.
"Dağıldı dövlətim tar-mar oldu", - deyən Əsli atasının vardövlət sahibi olduğuna iĢarə etmirmi?
"Ağır ləĢkər üstümüzə car oldu" "Köç-köç oldu, köçdü ellər, obalar", - dedikdə, bəlkə, Əsli
Bərdədən köçürülən albanları nəzərdə tutur?
ġah gəlibən fəth eylədi buranı,
Kərəmin aĢiqi-məĢuqu hanı?
Qorxuram, qaçırdalar Əsli cananı,
Qoyma üstə ayrı əl gəlsin, getsin.
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Onu da qeyd edək ki, burada qoĢmanın texniki
elementlərinə riayət olunmayıb. Birinci misrada bölgü 4,
4, 3 hecalarıyla olduğu halda, ikinci misrada bölgü 6, 5
hecalarıyladır, üçüncü misrada vəzn pozulmuĢdur.
M.H.Təhmasib bu misranı "Qorxuram sürələr Əsli cananı"
kimi oxumuĢdur. Əgər "ġah gəlibən" əvəzinə "Sultan
gəlib" oxusaq, söhbətin Sultan Toğruldan, ya da
MəlikĢahdan getdiyi məlum olar. Həm də ifa üçün
deyilmiĢ qoĢma janrında "gəlib(ən)" demək yerinə
düĢmür. Əndəlib Qaracadaği əlyazmasından
M.H.Təhmasib belə bir bəndi misal gətirir:
Atan buyurar, indi məni tutallar,
Ağ əllərim dal gərdəndə çatallar,
Ya Kırıma, ya tatara satallar,
Günbəgün baxtıma qara deyəllər.
1088-ci ildə Gəncənin Səlcuqilər tərəfindən tutulmasından
yuxarıda bəhs etdik. Ġndi tarix üçün az vaxt sayılan bir az
əvvələ qayıdaq. "X əsrdə rusların bu ərazilərə gəliĢinin
məqsədi və mahiyyəti tamamilə dəyiĢdi. Əvvəllər 15-20
gəmidən ibarət dəstələrlə ticarət məqsədi ilə gəldikləri
halda, indi yüzlərlə gəmi ilə səfərə çıxanların niyyəti
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qarətçilik və istilaçılıq idi" (Azərbaycan tarixi, 1994, səh.
279).
"... Onlar dənizlə cənuba doğru üzərək Kürün mənsəbinə
çatdılar, oradan da çay vasitəsi ilə keçib Bərdə
yaxınlığındakı Mübarəki deyilən kənddə sahilə çıxdılar.
Gəmiləri burada saxlayıb, özləri 944-cü il avqustun 24-də
Bərdəni mühasırəyə aldılar... ... 944-cü il avqustun 24-də
Bərdəyə daxil olmuĢ istilaçılar ələ keçirdikləri qənimətlə
kifayətlənərək, 945-ci il avqustun 12-də oranı tərk etməli
oldular... (yenə orada, səh. 280-283).
Səlcuqilərin Azərbaycana gəliĢində bu hadisələr hələ
yaddan çıxmamıĢdı. Növbəti qarət, sürgün əvvəlkiləri də
yada salırdı. Əndəlib Qaracadaği əlyazmasındakı
qoĢmaların birində Əsli deyilənləri belə təsvir edir:
Atan buyurar, indi məni tutarlar,
Ağ əllərim dal gərdəndə çatarlar,
Ya Kırıma, ya tatara satarlar,
Günbəgün baxtıma qara deyərlər.
Göründüyü kimi, qoĢmada da rusların ərazilərində olan
türk qövmələrinin adı çəkilir. Qeyd etmiĢdik ki, dastan
yaradıcısı öz qəhrəmanını zənginləĢdirmək üçün bütün
hadisələri onunla əlaqələndirir. Bəlkə də "Əsli və
134

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Kərəm"in ilk variantını elə Dədə Kərəmin özü yaradıb?
Dastan yaradıcılığında belə hallara tez-tez təsadüf olunur.
M.H.Təhmasib bu "köçhaköçü" ġah Abbas hakimiyyəti
illərində Ġ.P.PetruĢevskinin "Velikiy syurqyun"
adlandırdığı sürgünlərlə əlaqələndirsə də, belə bir məntiqi
nəticəyə gəlir: "...Lakin bu o demək deyildir ki, dastan bu
illərdə yaranmıĢdır". Qeyd etdiyimiz kimi, Gəncə
variantındakı Qara KeĢiĢ Türk-Anadolu variantında Qara
Məlik kimi verilir.
Əsliyəm, əməyim getdi badlara,
AlıĢdım, tutuĢdum, yandım odlara.
Qorxum budu Məlik versin yadlara,
Yar yanında kasad olan dilim var.
Məlik (yerli hakim) ad-titulu heç vaxt ermənilərdə
olmamıĢdır, bu ad-titul (albanlara) qıpçaqlara mənsubdur.
Əslinin atasının keĢiĢ yox, yerli hakim - Məlik olmasına
Əslinin söylədiyi qoĢmada da təsadüf olunur:
Məni ağlar qoyduz cavan vaxtımda,
Qaralar yazdınız mənim baxtımda.
Atamı tarımar olsun taxtında,
Ana, "Kərəm yandı" deyin, ağlaram.
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"Atamı tarı-mar olsun taxtında", - dedikdə Əsli onun
Məlik - yerli hakim olduğunu iĢarə etmirmi?
Bütün hallarda dastan qəhrəmanlarının faciəli ölümü Qara
KeĢiĢin (Məliyin) dini təəssübkeĢliyi ilə bağlanır və
M.H.Təhmasib də bu mövqedən çıxıĢ edərək Qara KeĢiĢin
əməllərini pisləyir. Dastanda keĢiĢ doğrudan da murdar bir
simadır. "Hər Ģeydən qabaq o, dostluq, qonĢuluq
qanmayan, çörək qədri bilməyən, əhd-peymana əməl
etməyən, verdiyi sözə sadiq olmayan, ikiüzlü, yalançı bir
adamdır. Eyni zamanda, o, həm də qəddar, rəhmsiz
xudpəsənddir. KeĢiĢ hər Ģeyi, doğma qızının məhəbbətini
də, izzəti-nəfsini də öz eqoizminə qurban verməyə
hazırdır. Bu adam o qədər qansız, ürəksizdir ki, hər yerdən
əli üzüldükdən sonra xüsusi bir gəlinlik paltarı
hazırlatdırıb öz doğma balasının toyunu yasa döndərir,
özü də səhər arvadını göndərir ki:
"Get, Kərəmdən bir xəbər bil, görək, yanıb kül oldu, ya
hələ sağdı? Arvad ərindən də qansız və ürəksizdir. Bunlar
elə bir-birinə yaraĢan, bir-birini tamamlayan ərarvaddılar".
Türk variantında Kərəm - Əhməd Mirzə Ġsfahan
Ģahzadəsidir. Əsli - Məryəm isə Qara Məliyin qızıdır.
Türkmən variantında Mahmud - Kərəm Təbriz Ģahının
oğludur, Əsli - Zöhrə Qara Məliyin qızıdır. Qafqaz
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variantlarında isə, Mahmud - Kərəm Gəncə xanının oğlu,
Əsli - Məryəm Qara KeĢiĢin qızıdır. Əvvəlcə onu qeyd
edək ki, nə Ġsfahanda, nə də Təbrizdə məliklik olmayıb.
Məlik titulu Qafqaz civarlarına, alban və qıpçaqlara aid
tituldur. Haylarda da məlik olmayıb. Ġndi özünə erməni və
keçmiĢ Azərbaycan torpaqlarına "Haystan" deyib
həyasızlıq edənlər özləri yaxĢı bilirlər ki, onlar türk
mənĢəli Ərmənilərin tarixini yerli-dibli mənimsəyiblər.
Ərmənilər hayların babaları deyil. Məliklər qafqazlıdırlar
və haylarla yalnız xaç bağlılıqları var. Qıpçaqlar,
bildiyimiz kimi, xristianlığı qəbul etmiĢdilər. Xristianlığın
qriqoryan qolu (indiki hayların və gürcülərin mənsub
olduqları təriqət) Qafqazda yaĢayan Qriqorini (Cocian)
Dərbəndin Qıpçaq hökmdarı dəli atın quyruğuna bağladıb,
çöllərə buraxıb parça-parça etdirib. O, hayların yox,
qıpçaqların arasında xristianlığı yayırdı. Qafqazda əsasən
XIX əsrin əvvəllərində geniĢ vüsətlə yayılan "Əsli və
Kərəm" variantlarında qıpçaq yepiskopu əvəzinə "erməni
keĢiĢinin" peyda olmasına xristian qıpçaqların (albanların)
süqutu və hər addımda sinəsində xaç, adamın gözünə
girən hayların peyda olması səbəb olmuĢdur ki, bu da
Dədə Kərəmin Ģeirlərini bilib, tarixə bələd olmayan
dastançıların səhvidir. Daha dəqiq desək, Dədə Kərəmin
yaĢadığı dövrdə (Qarabağda) heç hay olmamıĢ, bəlkə də
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Dədə Kərəm xoĢbəxtlikdən ömründə onların üzünü də
görməmiĢdi. Ġsfahan və Təbrizdən fərqli olaraq (orada
kilsə yox idi) Qafqazda alban kilsələri var idi. Sonralar
haylar bu məbədləri özününküləĢdirdilər.
Qıpçaq kilsəsinin yepiskopları (gürcülərlə ermənilərdə
olduğu kimi) Romada təsdiq olunurdu. 705-ci ildən Ərəb
siyasətçiləri Sasanilərin siyasəti ilə gedərək, qıpçaq
(alban) kilsəsini erməni katolikosuna tabe etmiĢdilər.
Yəni qıpçaq (alban) katolikosunu hay erməni katolikosu
təsdiq edirdi. Bu, iyerarxiya prinsipinin pozulması idi.
Hay və qıpçaq (alban) kilsələri arasında mübarizə davam
edirdi. XI, XIII, XV əsrlərdə hay kilsəsinin zəiflədiyi və
vahid hay kilsə mərkəzi olmadığı dövrdə qıpçaq (alban)
kilsəsi Bərdə (Partac) Eçmiədzinlə hesablaĢmayaraq,
qıpçaq (alban) katolikosunu özləri seçirdilər.
VII əsrdən XI əsrə kimi ərəb xəlifələri Albaniyaya
dəfələrlə hücum etmiĢ və Albaniyanın müəyyən bölgələri
artıq müsəlmanlığı qəbul etmiĢdi. Xristian olaraq qalanlar
ərəb xəlifələrinə xərac verirdi.
Arsaqda (Qarabağ) 1010-cu ildə özünü Alban çarı elan
edən Həsən Calalın dövründən baĢlayaraq, qıpçaqlar
özlərinə müstəqil katolikos seçirdilər.
Ġndi dastana nəzər salaq: Qara KeĢiĢ (Məlik) Əslini
götürüb Tiflisə qaçır (o dövrdə gürcülərin mərkəzi Ģəhəri
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Msxeta idi). Tiflisdə, əsasən, oğuzlar (türklər) yaĢayırdı.
Oradan isə Batuma, Axsaxaya gedir (yenə də türklərin
yaĢayıĢ məntəqəsinə, Göyçəyə ozanlar, aĢıqlar məskəninə,
Ərzuruma, nəhayət, ġama (DəməĢqə) gedib çıxır (orada
da hökmdar paĢadır, demək, yenə də türk hökmdarlığı!).
Əgər Qara KeĢiĢ hay olsaydı, ya Eçmiədzinə, ya Aniyə, ya
da Ġraqa üz tutardı. Yəni, öz haylarının yanına gedərdi. Nə
üçün o, türklərin yaĢadığı yerlərə gedirdi? Qara KeĢiĢin,
bəzən, "Qara Məlik" adlandırılması "Dədə Qorqud"un
təsiri kimi baĢa düĢülməlidir. "Məlik" hakim deməkdir,
hakim isə Ziyad xanın xəzinədarı - vəziri ola bilməzdi və
öz taxt-tacını qoyub diyar-diyar gəzməzdi. Qara KeĢiĢ
(yepiskop) həqiqətə uyğundur. Xristianlığın qriqoryanlıq
təriqətinə mənsub alban keĢiĢi hay kilsəsinə baĢ əyməkdən
boyun qaçırıb (xərac hesabına müstəqilliyini saxlayan
keĢiĢ), üzünü müsəlman ölkələrinə tutur və buralarda ona
inanırlar. Qeysəridə paĢa əmr verir ki: "... baĢqa torpaqdan
bura Kərəm adında aĢıq gəlsə, tutub onun yanına
gətirsinlər. Hər kim də keĢiĢin evini haman adama
göstərsə, dar ağacından asılacaq!"
Göründüyü kimi, keĢiĢin pənah gətirdiyi adamlar, əsasən,
türklər və türk hakimləridir. KeĢiĢin danıĢdığı dil də elə
türk dili, özü də qıpçaq ləhcəsi olub. Onu baĢqalarından
fərqləndirən boynundan asdığı xaç idi. Əgər bu mövqedən
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çıxıĢ etsək, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bu, müstəqillik
əldə etmiĢ alban keĢiĢi idi. Ona görə də üzünü türklər
yaĢayan məkanlara tuturdu. Qarabağa qayıtsa, yerli
hakimlə bacara bilməyəcəkdi, üz tutmağa baĢqa yeri də
yox idi. Və yaxud, bu taxt-tacını itirmiĢ məlik idi.
Bir mətləbə də nəzər salaq: Ġslam dinində kitabı olanlara o
qədər də güc tətbiq olunmayıb. Əslinin atası xristian idi,
bir yerdə qalmaq üçün vergi verə bilərdi. Sürgündən
yaxasını qurtara bilərdi. Dastandakı köçhaköçə o, mane
ola bilmir. Ġslamın Azərbaycanda qələbəsindən sonra, belə
"Köçhaköçü" ərəblər də, farslar da, səlcuqlar də salmıĢdı.
Bu hansı köçhaköçdür? - sualına cavab tapmaq çətin olsa
da, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, rus adlanan ġimali türk
tayfalarının Bərdəyə yürüĢündən az sonra səlcuqların
Qarabağı tutması dastanla bütün tarixi hadisələrin
hamısından çox səsləĢir.
Hər halda, keĢiĢ qızı Məryəmlə, sadəcə olaraq, Kərəmin
onu təqib etməsindən, izləməsindən qaçmırdı. Onu
dərbədər salan baĢqa, daha güclü bir qüvvə, ya hansısa
hökmdarın fərmanı idi. Əslinin dilindən deyilən:
Duman gəldi dağlarımızı bürüdü,
Fərman oldu, ellərimiz yeridi.
Kərəmin yaylığı məndə çürüdü,
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Xoca, sən Kərəmi tez göndər, gəlsin deməsi təsadüfi deyildir. Yox, əgər, Əslinin atasını keĢiĢ
yox, məlik kimi qəbul etsək (bütün hallarda hay deyil)
yenə də biz sürgünlə (köçhaköçlə) qarĢılaĢırıq. Yəni,
Əslinin atası bu baxımdan məlik də ola bilərdi. Bu
sürgünün sonunun Hələbdə baĢa çatması nəyəsə iĢarə
verir. Bəlkə, belə bir sürgün xəlifənin, ya da səlcuq
sultanının fərmanı əsasında olmuĢ və Əslinin atasının
keçdiyi vilayətlərdə də köçhaköçə baĢqalarını da
qoĢmuĢlar, nəhayət, sürgünlər Hələbdə qərar tutmuĢlar?
M.H.Təhmasib qeyd edir ki, Kərəm zəmanəsinin savadlı
adamlarından olmuĢdur. Hələ gənc yaĢlarından "Dədə"
titulu almıĢ Kərəm gözəl Ģeirlərin müəllifi idi. Dədə
Kərəm Beyrəyin adını təsadüfən çəkməyib. Maraqlıdır ki,
burada "Dədə Qorqud"dakı Banıçiçəyin adı Ağqovaqqız
kimi verilir. "Ban - yuxarısı, damı" mənasında iĢlədilir.
Banıçiçək “sifəti çiçək”, “sifəti gül” mənasındadır, bu gün
də tez-tez qızlarımıza verdiyimiz Gülbəniz, Gülcamal,
Gülyanaq, Gülçöhrə kimi adlara bənzəyir.
Dədə Kərəm Banıçiçəyin adını "Ağqovaqqız" kimi
tərənnüm edir. Çox yəqin ki, bu təĢbih "Dədə
Qorqud"dakı "Boyu uzun Burla Xatun" və "Sərv boylum"
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prinsipi ilə yaranmıĢdır. Qovaq azərbaycanlılar arasında
bir neçə adla mövcuddur: Çinar (Qazax-Borçalı), Qələmə
(Qərbi Azərbaycan), ƏbriĢim (Göyçə mahalı), Daranqı
(Gəncə) və s. Bu ağac yana böyüyən qovaqlıdan fərqli
olaraq, sərv ağacı kimi, əsasən, yuxarı boy atır. Odur ki,
Dədə Kərəm Banıçiçəyi uca boylu kimi "Ağqovaqqız"
adlandırıb. Misal çəkəcəyimiz qoĢma "Əsli və Kərəm"
dastanının Türk-Anadolu variantındandır:
Hey ağalar, qanğı dərdə yanayım?
Ġtirdim Əslimi, görən olmadı.
Pərvanələr kimi yandım, tutuĢdum,
Yandım, alovımı alan olmadı.
Ağqovaqqız Beyrək bəginin dəngi,
ġah Ġsmayıl yarı Ərəbüzəngi.
Leyla da bir zaman Məcnunun dəngi,
Onlara da imdad edən olmadı.
Kim görmüĢdü Fərhad ilə ġirini?
Onlar da sevdilər biri-birini.
Atdı külüngünü, verdi sərini,
Belə yar yolunda ölən olmadı.
XurĢud öz Mahının izinə yatdı,
Qənbər arzusunun dizinə yatdı.
Dünyada ġahsənəm murada çatdı,
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AĢıq Qərib kimi gülən olmadı.
Kərəm deyər: dağ baĢında oturdum,
Dərdim əlli ikən yüzə yetirdim.
Loğman kimi minbir həkim gətirdim,
Mənim bu dərdimdən bilən olmadı.
Belə qənaətə gəlirik ki, Dədə Kərəm hardasa XI əsrdə
yaĢamıĢ el Ģairidir. Və "Əsli və Kərəm" dastanı Ģairin
(Dədə Kərəmin) Ģeirləri əsasında sonralar yaranmıĢdır.
Bəlkə də ilk variantı elə özü yaratmıĢdır. "Əsli və
Kərəm"in Gəncə variantı isə, bu dastanların ən gəncidir.
Burada qoĢmaların, gəraylıların deyim tərzinin
pozulmasına, (heca vəzni) bəndlərin ənənəvi 3, 5, 7, 9
sayının 4, 6, 8 kimi verilməsinə, bəzən qoĢma və gəraylı
ilə heç bir əlaqəsi olmayan bəndin peyda olmasına təsadüf
edirik. Bəzən də deyimlərdə Dədə Kərəm sənətkarlığı
səviyyəsindən aĢağı olan bəndlərə, misralara təsadüf
edirik. Əndəlib Qaracadağinin topladığı Dədə Kərəm
Ģeirləri, əlbəttə, Gəncə variantından fərqli leksikaya
malikdir, deyim tərzinin daha qədim dövrə aid olduğu
aĢkar görünür.
Dastanın bütün variantlarının sonu Kərəmin yanması
faciəsi ilə bitir. Dədə Kərəm elə ilk Ģeirlərindən
yanmaqdan bəhs edir. Əgər Məcnun:
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...Əlbəttə bu od ki, düĢüb canə,
Axır tutuĢub çəkər zəbanə", - deyirsə,
Dədə Kərəm:
EĢqin odlarına alıĢıb yandım,
EĢq oduna yanan - dillər nə gözəl, - deyir.
Klassiklərimiz bu və digər formada saray ədəbiyyatı ilə
əlaqədar idilər. Onların əlyazmaları hökmdarların (çox
təəssüf, ġərqin böyük ədəbiyyatının yaranmasına kisələrlə
qızıl xərcləyən bu hökmdarların çoxlarının heç adı da
məlum deyil) sifariĢi ilə yaradılırdı. Yəqin, Dədə Kərəmin
ayrı-ayrı Ģeirlərinin (həm də fars dilində olmayan) divan
Ģəklində toplayıb əlyazması Ģəklinə salınmasına pul
xərcləyən olmayıb. Bu böyük yaradıcılıq isə özünə ən
etibarlı yeri insanların yaddaĢlarında tapıb. YaddaĢlar isə
bu Ģeirlərin bəzən cilasını pozub, bəzən tanınmaz hala
salıb. Bu zəngin ədəbi irs (Kərəmin və Əslinin dilindən
deyilən Ģeirlər) yenidən tədqiq olunmalıdır. Nəzərə çarpan
təhriflər düzəldilməlidir. Əslinin dilindən deyilən Ģeirlərin
müəllifinin Dədə Kərəm olduğuna isə Ģübhə olmamalıdır.
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Dədə Kərəm ortodoksal Ġslamın çox Ģeylərə tabu qoyduğu
bir dövrdə yaĢamıĢdır. O dövrdə sufilik geniĢ vüsət
almıĢdı.
Ortodoksal Ġslamın çox Ģeylərə tabu qoyduğu bir dövrdə
Ġlahi məhəbbət yalnız ulu Tanrıya aid idi. Ġnsanın insana
olan məhəbbətini Dədə Kərəm kimi yüksəkliyə qaldıranı
isə o dövrdə tapmaq qeyri-mümkündür. Fərhad da,
Məcnun da əfsanədir, nağıldır. Onları əfsanələr aləmindən
klassik ədəbiyyata dahi Nizami, Arif Ərdəbili, ġah Qasım
Ənvar, Xətai, Zəmiri, Həqiri, Füzuli, Fədayi, Məsihi,
Səməd Vurğun kimi klassiklər gətirmiĢlər. Hərəsi də
onların məhəbbətinə öz dünyagörüĢü, bilik səviyyəsinə
görə cila vermiĢdir. Dədə Kərəmin isə nəyi varsa
özünündür. Və bu kəlamlar insanların qəlbində alov içində
yanan Dədə Kərəmə heykəl qoyub. O dövrdə Fərhad,
Məcnun kimi Dədə Kərəm də öz eĢqinə qovuĢa bilməzdi;
bu mümkün deyildi. Dastanın ilk unudulmuĢ variantının
müəllifi Dədə Kərəm, bizcə, o vaxta görə öz eĢqini
yaĢatmaq üçün dastan variantını seçmiĢdir. Bildiyimiz
kimi, aĢıqlar el yığıncaqlarında, əsgər qıĢlaqlarında və s.
çıxıĢ edirdilər. Əgər dinləyicilərin az qala hamısının
əlifbanı belə bilmədiyini nəzərə alsaq, tam əminliklə deyə
bilərik ki, Dədə Kərəm öz dinləyicilərinin yaddaĢında
özünə yer tapa biləcəyini nəzərə alaraq, öz eĢqini
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dastanlaĢdırmıĢdır. Və bu səbəbdən də ölməzlik
qazanmıĢdır. Digər məhəbbət dastanı - "Kərəm-Süsən"ə
(Ordubadlı Kərəmin nağılı) nəzər salaq: Yuxuda buta
verilir, butası gəlib onun bağına çıxır, görüĢürlər, birbirini sevir, azca çətinlikdən sonra qovuĢurlar.
Əgər Dədə Kərəmin Ģeirlərini, məhəbbətini bütün Qafqaz,
Ġran, Türkiyə və Orta Asiya bilirsə, Ordubadlı Kərəm
haqqında, Azərbaycan aĢıqları və dastan
tədqiqatçılarından baĢqa, sözün əsl mənasında, bilənlər
çox az tapılar. Dədə Kərəm alovu doqquz yüz ildir
Ģölələnir. Dastan sənəti, aĢıq sənəti yaĢadıqca, Dədə
Kərəmin alovu sönməyəcək. Dastan dahi Üzeyir bəyin
(Türkiyə - Anadolu variantı) ilhamını coĢdurmasaydı,
səhnəmizin incilərindən sayılan "Əsli və Kərəm" operası
yaranmazdı. "Yanıq Kərəm" olmasaydı, Ədalət baĢqa
aĢıqlardan fərqlənməzdi. Təbiətən çılğın, saza-sözə olan
alovunu Ədalət "Yanıq Kərəm"lə söndürür. Bəli, odu odla
söndürür.
Bizə belə gəlir ki, saz Ģairlərinin xatirəsinin
əbədiləĢdirilməsinin vaxtı çoxdan yetiĢib. Hansı xalqın
belə bir bədii söz ustası olsaydı, ona belə biganə qalmazdı.
Dədə Kərəm buna layiq sənətkardır.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Yazıçılar, AĢıqlar
birlikləri, Mədəniyyət Nazirliyi, Nazirlər Soveti Dədə
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Kərəmə layiq 900 illik yubiley keçirilməsi haqda birgə
təĢəbbüs etsələr, Dədəm Qorquddan sonra Dədəm
Kərəmin də ruhu qarĢısında özümüzü az da olsa rahat
hesab edərdik.
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Sərvaz Hüseynoğlu
"Bir görəydim ayrılığı kim saldı..."
Məhəmməd ġəhriyarın poeziyasında azərbaycançılıq
idealları

Ötən əsrin 60-70-ci illərində SSRI deyilən nəhəng hərb
maĢınının, qırmızı imperiyanın tərkib hissəsinə çevrilmiĢ
Azərbaycanda milli birlik amacıyla səfərbər olmağın,
milli enerjini hərəkətə gətirməyin, milli mübarizənin
mahiyyətini xalqa anlatmağın yolu, hər Ģeydən öncə,
poeziyadan keçirdi. Postsovet məkanında bu mübarizənin
küçə, meydan yolları qapalıydı, tribunası yox idi, bugünkü
çoxsaylı qəzetlər yayımlanmır, telekanallar fəaliyyət
göstərmirdi. Ideoloji mücadilənin ağır yükü ədəbiyyat və
incəsənətin, özəlliklə isə, poeziyanın üzərinə düĢürdü.
Ona görə ki, yasaqlanmıĢ mövzuların qıfılına açar
salmağın yeganə çarəsi sənətin ezop dilində danıĢması idi.
Ezop dilinin ən çevik ifadəçisi isə, sətiraltı mənalara geniĢ
meydan verən poeziya ola bilərdi.
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Əgər ötən əsrin 60-70-ci illərində postsovet məkanında
S.Rüstəm, R.Rza, M.Rahim, B.Azəroğlu, B.Vahabzadə,
N.Xəzri, Ə.Kərim, X.Rza, S.Tahir, M.Araz, M.Gülgün,
Ə.Tudə, H.Billuri, N.Həsənzadə, nisbətən cavan nəslin
nümayəndələrindən M.Ismayıl, S.Rüstəmxanlı, C.Əlioğlu,
N.Kəsəmənli, ġ.Əkbərzadə və baĢqaları azərbaycançılıq
ideologiyasını əsas mövzu, ideya, məqsəd olaraq ön plana
çıxarır, təbliğ edirdilərsə, Cənubi Azərbaycanda
M.ġəhriyar, Səhənd, Q.S.Təbrizi və baĢqaları bir növ
poeziyanın azadlıq mücahidlərinə çevrilmiĢdilər.
Xüsusilə, ustad ġəhriyar "Heydərbabaya salam" poeması
ilə azadlıq, azərbaycançılıq ideologiyasının təbliği
sahəsində poeziyanın bütün potensial imkanlarını,
energetik gücünü ortaya qoya bilmiĢdi. Təsadüfi deyil ki,
Xalq yazıĢısı Anar bu haqda belə yazırdı: "ġahlıq
rejiminin azəri türkcəsini yasaq etdiyi illərdə ġəhriyarın
sadə xalq dilində, folklor üslubunda, heca vəzniylə
yazdığı bu əsər Güney Azərbaycanda milli dilin və Ģüurun
yenidən dirçəlməsində müstəsna rol oynamıĢdır".
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Bir uçaydım bu çırpınan yelinən,
BağlaĢaydım dağda aĢan selinən,
AğlaĢaydım uzaq düĢən elinən,
Bir görəydim ayrılığı kim saldı?
Ölkəmizdə kim qırıldı, kim qaldı?

Mən sənintək dağa saldım nəfəsi,
Sən də qeytər, göylərə sal bu səsi,
BayquĢun da dar olmasın qəfəsi,
Burda bir Ģir darda qalıb bağırır,
Mürüvvətsiz insanları çağırır.
"Heydərbabaya salam" dan gətirdiyimiz bu misallardakı
"AğlaĢaydım uzaq düĢən elinən", "Bir görəydim ayrılığı
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kim saldı, Ölkəmizdə kim qırıldı, kim qaldı?", "BayquĢun
da dar olmasın qəfəsi, burda bir Ģir darda qalıb bağırır" və
s. misralar milli ağrıdan doğan vətəndaĢ harayı idi.
ġəhriyarın bu misraları 60-70-ci illər Azərbaycan
poeziyasında azərbaycançılıq ideologiyasının yeni çalarda
kükrəməsi üçün təməl daĢı oldu. Təsadüfi deyil ki,
M.Ə.Rəsulzadə yazırdı: "Zəngin Azərbaycan ədəbiyyatı
ənənələrində hadisə, mərhələ təĢkil edən əsərlər az
deyildir. Ancaq bunlardan, xüsusilə son illərdə ədəbi
həyatda görünənlər arasında heç biri "Heydərbabaya
salam" qədər canlı, qanlı, hətta deyə bilərik ki, milli
deyildir".
Heç Ģübhəsiz ki, əsərin milli dəyərlərimizin böyük
daĢıyıcılarından olan M.Ə.Rəsulzadənin diqqətini
çəkməsinin əsas səbəbi onun "canlı və qanlı, oxunaqlı"
olmasından daha çox, vətənpərvərlik duyğularını
möhtəĢəm bir Ģəkildə ortaya qoyması idi. "Məhz buna
görə ġəhriyar, Azərbaycan ədəbiyyatında türkçüliyə, öz
milli adətlərinə sadiq, doğma dilinin həqiqi banisi və
qurucusu kimi iftixarla tərənnüm edilir və
"Heydərbaba"ya müvəffəqiyyətlər arzulanırdı.
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Poemada Heydərbaba dağı ilk növbədə müraciət
ünvanıdır. ġəhriyar Heydərbaba dağına daha çox vətənin
rəmzi, həm də uĢaqlıq xatirələrinin Ģahidi kimi yanaĢır.
Poemada dağa müraciətlər azərbaycançılıq savaĢının
təkrarsız dərəcədə poetik nümunələridir. Lakin dağın
mifoloji semantikası onun milli, siyası, sosial
mənalandırmalarından qat-qat qədimdir. Dağ qədim
insanın təfəkküründə yerlə göy arasında körpü, təbii
ibadətgahdı, ucalıq rəmzi, mənəvi saflıq məkanıdır.
Təsadüfi deyil ki, buna görə, əksər xalqların miflərində
sakral funksiyalı dağ obrazları var: məsələn, hindlilərdə
Himalay, yunanlarda Olimp, azərbaycanlılarda Qaf dağı
və s. Zaman keçdikcə, mifik-dini təfəkkür öz yerini milli
düĢüncəyə verdikcə dağ obrazı poesemantik
transformasiyalara məruz qalmıĢ, fərqli anlamlar
qazanmıĢdır. ġəhriyarın poemasında Heydərbaba dağı,
yarandığı dövrün təfəkkürünə uyğun olaraq, məhz milli
semantik aurada təqdim olunur. Dağa münasibətdə özünü
büruzə verən və mifik təfəkkürlə səsləĢən məqamlar isə
çoxəsrlik inersiya ilə dilin özündən gəlir, Ģüuraltından
qaynaqlanır.
ġəhriyarın yaradıcılığında azərbaycançılıq məsələləri
"Heydərbabaya salam" poeması ilə yekunlaĢmır.
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Məsələn, "Səhəndim" Ģeirində "Dedim Azər elinin bir
yaralı nisgiliyəm mən" deyə vətəndaĢ dərdini, kədərini
poeziyanın diliylə ifadə edən Ģair, "Aman ayrılıq" Ģeirində
"Necə yad olsun qardaĢ-qardaĢa?" sualı ilə baĢbaĢa qalır,
bir millətin iki yerə parçalanmasını "qanla yazılmıĢ
roman" adlandırırdı. Bütün bu ağrı-acı, həsrət, nisgil Ģairi
dönməz bir azərbaycançılıq savaĢı yoluna çıxarmıĢ və
sonucda azərbaycançılığın manifesti, milli himni olan
"Azərbaycan" Ģeirini yazdırmıĢdı:
“Könlüm quĢu qanad çalmaz sənsiz bir an, Azərbaycan!
XoĢ günlərin getmir müdam xəyalımdan, Azərbaycan!

Səndən uzaq düĢsəm də mən, eĢqin ilə yaĢayıram,
YaralanmıĢ qəlbim kimi qəlbi viran Azərbaycan!

Bütün dünya bilir sənin qüdrətinlə, dövlətinlə
Abad olub, azad olub mülki-Iran, Azərbaycan!
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... Yarəb, nədir bir bu qədər ürəkləri qan etməyin,
Qolubağlı qalacaqdır nə vaxtacan Azərbaycan?!

Övladların nə vaxtacan tərki-vətən olacaqdır?
Əl-ələ ver, üsyan elə, oyan, oyan, Azərbaycan!

Bəsdir, fəraq odlarından kül ələndi baĢımıza,
Dur ayağa, ya azad ol, ya tamam yan, Azərbaycan!

ġəhriyarın ürəyi də səninkitək yaralıdır,
Azadlıqdır mənə məlhəm, sənə dərman, Azərbaycan!”

N.Nərimanovun «"Hophopnamə" Iran inqilabı üçün bir
ordudan daha artıq iĢ görmüĢdür» qənaəti ilə yanaĢsaq,
azərbaycançılıq mücadiləsinin XX əsrin ortalarında yeni
inkiĢaf mərhələsi məhz bu misralarla baĢlanmıĢdı. Bu
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misralarda böyük mərdanəliklə ortaya qoyulmuĢ bir haqq
var - Azərbaycan haqqı! Bu Ģeirdə azadlığa, hürriyyətə
atəĢin bir çağırıĢ var. Bu Ģeirdə "Ya azad ol, ya tamam
yan" - deyə qarĢıya qoyulmuĢ iki yolun seçim məqamı
var. Və ən nəhayət, bu Ģeirdə böyük bir tarix yaĢayır:
Iranın, əslində, Azərbaycanın qüdrətilə, dövlətilə abad
olmasının tarixi... Bu tarixi haqqı ġəhriyar poeziyasının
bütün incəlikləri ilə ifadə edə bilməsinin nəticəsidir ki,
Iran Islam Respublikasının rəhbəri Seyid Əli Xamineyi
1987-ci ildə Təbrizdə belə bir etirafda bulunmuĢdu:
"Dünyada bu poemanın ("Heydərbabaya salam" - S.Ə.)
çox böyük mövqeyi vardır və çox ali əsərdir".
ġəhriyar öz xalqının milli kimliyinə öz içindən yol tapıb
getməyin elmini yaxĢı bilirdi. Onun poeziyası milli
məhrumiyyətlərə müqavimət kimi meydana gəlmiĢ, tarixi
yaddaĢın itməməsi, ana dili, adət və ənənələrin qorunubsaxlanılması, inkiĢafı, mənəviyyatın, milli dəyərlərin
qorunub-saxlanılması, bütövlükdə milli Ģüurun oyanması
və milli özünüdərk prosesinin güclənməsi üçün mühüm
təkanverici rol oynamıĢdır. O, millilik, azərbaycançılıq
ideologiyasının yenilməz tribunu, azərbaycançılıq
məfkurəsi onun poeziyasının mantar qatıdır. ġəhriyar
yaradıcılığı bütövlükdə Mustafa Kamal Atatürkün "Milli
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birliyə nail olmayan milləti baĢqalarına inkar olmaq
qisməti gözləyir" ideyasının poetik təcəssümüdür.
ġəhriyar Təbrizi azərbaycandilli milli Ģeirin baĢ
qərargahına çevirmiĢdi. ġimali Azərbaycanın görkəmli
alimi, professor Rüstəm Əliyevlə tanıĢlığı (1976), Ģimallı
Ģairlər S.Rüstəm və B.Vahabzadə ilə məktublaĢmaları,
eləcə də Cənubi Azərbaycan Ģairlərini birləĢdirmək
yolunda səyləri ġəhriyara təsəlli və ürək-dirək verirdi:

“...Sanki Bakını, Gəncəni verdin mənə, qardaĢ,
Tapdım elimi, arxamı, qurban sənə, qardaĢ...”

ġəhriyarın "Can, Rüstəm" Ģeirində də qardaĢlıq duyğuları
ifadə olunmuĢdu. ġairin hələ 1969-cu ildə Pəhləvi rejimi
zamanı, Iranda Azərbaycan dilinin qadağan olunduğu
dövrdə yazdığı "Türkün dili" Ģeiri də böyük cəsarətin
ifadəsi idi. Bu, ana dilimiz haqqında yazılmıĢ Ģeirlərin ən
möhtəĢəm nümunələrindən biridir. ġəhriyar ana dilini
sadəcə tərənnüm etməmiĢ, böyük vətəndaĢlıq cəsarəti ilə
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doğma dilin mübariz keĢiyində dayandığını bəyan
etmiĢdir:

“Türkün dilitək sevgili, istəkli dil olmaz,
Ayrı dilə qatsan bu əsil dil əsil olmaz.

Öz Ģeirini farsa, ərəbə qatmasa Ģair,
ġeiri oxuyanlar, eĢidənlər kəsil olmaz...”

"O tay - bu tay - fərqi yoxdu, vətəndi", - deyən ġəhriyar
məmləkətinin təəssübünü təkcə coğrafi anlamda yox,
milli-mənəvi, ədəbi-mədəni dəyərlər anlamında da çəkir,
bu dəyərləri tərənnüm etməkdən usanmırdı. Elə buna görə
məntiqidir ki, o taylı-bu taylı Azərbaycanda, dünyada
ġəhriyar yaradıcılığına olan sevgi, maraq həm də
azərbaycançılıq ideologiyasına olan sevgi, azərbaycançılıq
məfkurəsinə olan maraqdır.
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Bütövlükdə isə, 60-70-ci illər Azərbaycan poeziyası "Bu
Vətən kimin"? (Orxan ġaiq Kökyay) sualına cavab
gözləyən, eyni zamanda, bu sualın dürüst
cavablandırılması üçün hər cür köməyə və fədakarlığa
hazır olan müəllim missiyasını yerinə yetirmiĢdi:
“Qəlbimdə dəniz var yenə kindən;

Qan-yaĢ tökəcək el gecə-gündüz Bu ölkə dəyiĢməzsə kökündən”, misraları təkcə S.Rüstəmin yox, qəlbində vətəndaĢlıq
duyğusu gəzdirən, gücü qələminə çatan hər bir
Azərbaycan Ģairinin xalqa sözaltı və sözüstü mənalarda
etdiyi xəbərdarlıq idi.

Mən sənin dilinə dəymirəm, cəllad,
Gəl sən də bu ana dilimə dəymə.
Sənin də bağın var, gülün var, çəkin,
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Bağımda əkdiyim gülümə dəymə.
"Dilimə dəymə" adlı bu Ģeir, əslində, köklü bir xalqın
etiraz notası kimi səslənir və millətin azadlıq duyğularını
ehtizaza gətirirdi.
Bu illərdə Təbrizdə ustad ġəhriyar:
“Bizi yandırır yaman ayrılıq,
Bu darıxdıran duman ayrılıq,
BaĢa sovrulan saman ayrılıq,
Aman ayrılıq, aman ayrılıq!” yazırdı. Bakıda B.Azəroğlu, Vətən elə oğul istəyir ki:

“Səttərxan ürəkli,
Xiyabani nəfəsli,
Möcüz niyyətli olsun,” 159
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deyirdi. R.Rza "Təbrizim - mənsizim" harayını dilə
gətirirdi. B.Vahabzadə "Gülüstan" poeması ilə ġəhriyarın
səsinə səs verir, S.Tahir "Iki bölünməkdən elə qorxmuĢam
- çöpü də ikiyə bölmərəm daha" - deyə dərdini gizli
çəkirdi. X.Rza "Azadlığı istəmirəm zərrə-zərrə, qramqram, qolumdakı zəncirləri qıram gərək, qıram, qıram"
hayqırtısını Afrikanın dili ilə çatdırır, Əli Kərim
"Göydəmir at" Ģeirində, əslində, gücü-qüvvəti, irəliləyiĢ
eĢqi cilovlanmıĢ bir məmləkətin içini dağıdan hikkəsini
qələmə alırdı.
Akademik Nizami Cəfərov haqlı olaraq yazır ki, "60-cı
illərin sonu - 70-ci illərin əvvəllərindən etibarən,
Azərbaycan mədəniyyəti görünməmiĢ bir surətlə
irəliləmiĢ, ədəbiyyat, incəsənət milli özünüdərkin ən çevik
komponentlərindən birinə çevrilmiĢdir".
Bütövlükdə, ötən əsrin 60-70-ci illər o tay-bu taylı
Azərbaycan poeziyasını bir araya gətirən əsas məqsəd
"Yalnız azadlıq eĢqi ilə yaĢayan Ģairin Ģeirləri yaĢaya
bilər, yalnız vətən, xalq-məhəbbəti ilə yaĢayan Ģair yazıbyarada bilər" qənaəti idi.
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Bu qənaət ġəhriyar poeziyasının da səfərbəredici
mahiyyətini təĢkil edirdi.
ġeirin daha çox yadda qalması, uzun müddət oxucu
düĢüncəsini məĢğul etməsi üçün Ģair kimin və nəyin
naminə yazdığını, sözü ünvanına çatdırmağın yolunu
bilməlidir. ġəhriyar Ģeirinin ana xətti, baĢ ünvanı
Vətəndir. Azərbaycançılıq ideyası və bundan doğan
üsyankarlıq onun poeziyasının nüvəsi, məhək daĢı, təməl
prinsipidir.
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ONUN MEYARI: ƏDƏBĠ VĠCDAN...

Bu ilin aprel ayında görkəmli tənqidçi, ədəbiyyatĢünasalim Vaqif Yusiflinin 60 yaĢı tamam oldu. Vaqif böyük
ədəbiyyatın magistral yoluna təxminən 30 il öncə, keçən
əsrin 70-ci illərinin sonunda qədəm qoyub. O dövrü bir
çoxları durğunluq illəri adlandırır. Həqiqətən də, süqutuna
doğru gedən Sovet Ġmperiyası o zaman siyasi və iqtisadi
durğunluq mərhələsini yaĢayırdı. Amma ədəbiyyat və
incəsənət haqqında bunu demək olmaz. Əksinə, məsələn,
ədəbiyyatımızda 60-cı illərdən baĢlayan yeni intibah 70-ci
illərin sonlarına doğru artıq öz zirvəsinə yüksəlmiĢdi.
«Vaqif Yusifli» imzası da məhz belə bir vaxtda göründü
və dərhal da diqqəti cəlb etdi. Onun bu ilk məqalələrində
diqqəti cəlb edən nə idi? Heç Ģübhəsiz, haqqında söz
açdığı hər bir yazıçının əsas yaradıcılıq məziyyətlərini
görə bilmək və onun fərdi xüsusiyyətlərini müasir
ədəbiyyatımızın ümumi axarında qiymətləndirmək
qabiliyyəti. Bunun üçün isə tənqidçinin həm nəzəri
hazırlığı, həm də, hər Ģeydən daha artıq, ədəbi vicdanı
olmalıdır. Bu keyfiyyətlər Vaqif Yusiflidə əlinə qələm
alıb ilk məqalələrini yazan gündən vardı və bu gün də var!
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Niyəsə bir çoxları tənqidçini tikanlı kirpi qismində,
bəziləri isə zəhərli ilan kimi görürlər. Bu çox yanlıĢ bir
təsəvvürdür. Əlbəttə, içi ödlə dolu olan belələri də var;
onlar adətən bədii yaradıcılığın baĢqa sahələrində - Ģeirdə,
nəsrdə uğursuzluğa uğrayan qəzəbli, qısır insanlardı. Əsl
tənqidçi isə, mənim nəzərimdə, yaxĢını görə bilən, buna
sevinməyi bacaran, ürəyində ədəbiyyata, sənətə sonsuz
məhəbbəti olan qəlbi geniĢ, fitrən istedadlı qələm
adamıdır. Vaqifi mən bu tənqidçilər sırasında görürəm. O
bu gün də, bu yaĢında da yaxĢı Ģeirə rast gələndə onu
oxuyub əzbərləmək həvəsini itirməyib. Çünki o,
poeziyanı, Ģeiri çox sevir: Füzulini sevir, Nəsimini sevir,
Sabiri sevir; Səməd Vurğunu, Rəsul Rzanı, Əli Kərimi
sevir. Çünki o, ədəbiyyat adamıdır!..
Vaqif Yusifli 30 ilə yaxındır ki, «Azərbaycan» jurnalında
iĢləyir, ədəbiyyatımıza xidmət edir; əvvəlcə uzun müddət
tənqid Ģöbəsinin müdiri olub, hal-hazırda isə, baĢ
redaktorun müavinidir. Jurnalın səliqəli-sahmanlı,
səviyyəli çıxması üçün əlindən gələni əsirgəmir. Bir jurnal
iĢçisi kimi ən yaxĢı xüsusiyyətlərindən biri odur ki, hətta
xoĢu gəlməyən adamın da yaxĢısına pis deməyə dili
gəlmir və demir.
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60 yaĢ - az yaĢ deyil. Amma... çox da deyil. Ġnsanın
müdriklik çağıdır. Seçib, arayıb, arxayın, rahat oturub
iĢləməkçün ən gözəl vaxtdır. Mən dostum, həmkarım
Vaqifi 60 illik yubileyi münasibətilə həm öz tərəfimdən,
həm də «Azərbaycan» jurnalının əməkdaĢları adından
təbrik edir, ona cansağlığı, ailə səadəti və bol-bol
yaradıcılıq uğurları arzulayıram.
Ġntiqam QASIMZADƏ, «Azərbaycan» jurnalının baĢ
redaktoru
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Südabə AĞABALAYEVA
TƏNQĠDÇĠ
Azərbaycan ədəbi tənqidi islahat mərhələsini yaĢayır.
Bunu, hər Ģeydən əvvəl, Azərbaycan cəmiyyəti,
Azərbaycan insanı və deməli, həm də Azərbaycan
ədəbiyyatının Yeni Zamanı zəruri edib. Bu sıraya yeni
düĢüncə tərzi ifadəsini də yazmaq... yanlıĢ olmazdı,
amma... yalan olardı. Bütün zamanlara xas yeni DüĢüncə
burada da köhnənin diqtəsi cəhdi və vərdiĢləri ilə üz-üzə
durub. Həyatın baĢqa sahələrində olduğu kimi,
tənqidimizin islahatlar mərhələsi də ağır və ağrılı keçir.
Əlbəttə, bu ayrıca və çox ciddi bir yazının mövzusudur.
Bununla belə, tənqidlə bağlı bugünkü mürəkkəb durumu
xatırlatmağımız da əbəs deyil. Çünki 60 illik yubileyi ilə
əlaqədar təbriklərimizi çatdırmaqla yanaĢı, yaradıcılığına
qısaca bir nəzər salmaq istədiyimiz tənqidçi və
ədəbiyyatĢünas alim Vaqif Yusifli ağrılı-acılı keçən bu
islahatlar mərhələsinin düz mərkəzindədir. 30 ildir o,
yorulmaq bilmədən ədəbi tənqid sahəsində külüng vurur.
Bu 30 ilin bir ucu Azərbaycanın XX əsrində mərhələ
olmuĢ 60-cılar intibahının yoluna çıxır, bir ucu Yazıçının
dövlət himayəsində keçən məiĢət və həyat rahatlığına
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bağlıdır, bir yandan da, sosializm realizminin «ifĢası»
dövrü - ədəbiyyatın və tənqidin hər cür föhĢ və böhtanlara,
qınaqlara (haqlı və haqsız!) tuĢ olduğu 90-cı illərdən
keçib. Dəyərsizliyin, taleyin ümidinə buraxılmağın
ağrıları, sözün kəsərdən-urvatdan düĢdüyünü görüb, onu
tərk edənlərin sırasına qoĢulmağa ürəyi gəlməyənlərin
depressiya ağrıları və... Sözdən baĢqa əlinə heç bir
«karastı» yatmayanların, məiĢət çətinlikləri qabağında
acizliyini dərk edib, gücü yalnız özünə çatanların
yaĢantılarında Vaqif Yusiflinin də «payı var».
Özünün dediklərindən: «O illərdə (90-cı illərin əvvəllərini
nəzərdə tutur - A. S.) ali məktəbdə dərs deyirdim.
HazırlaĢırdım, oxuyurdum, auditoriyaya nə isə verməyi
düĢünürdüm, ancaq görəndə ki, tələbələrə mənim
dediklərim «çatmır», yəni onların ruhunda poeziyanın,
sözün iĢartısı belə görünmür, atdım müəllimliyin daĢını...»
Sonra Vaqif Yusifli ġirvanı qarıĢ-qarıĢ gəzir. ġirvan
aĢıqlarından bəhs edən «Yolun düĢsə ġirvana...» kitabını
bu gün özü «Ģikəst balam» deyə anır, ata Ģikəst övladına
hansı hissləri bəsləyirsə, Vaqif Yusifli də bu kitabı o cür
sevir. Niyəsini bilmirəm və deyəsən, onun yeganə
kitabıdır ki, oxumamıĢam. Halbuki, iĢ yoldaĢım olmazdan
əvvəl də kitablarını avtoqrafla bağıĢlayıb mənə və
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kitabxanamda ən çox kitabı olan müəllif də Vaqif
Yusiflidir. Avtoqraf yazıçını kitabından yaxĢı tanıdır.
Onun avtoqrafları həmiĢə təkamülü ilə seçilir. Vaqif
Yusiflinin əksər kitablarının necə yaranması gözümüzün
önündə baĢ verib. O, məsləhətləĢməyi, nigarançılığını
bölüĢməyi necə səmimiyyətlə edirsə, eyni cür də
münasibətini yazır. Yeri gəlmiĢkən, «Yolayrıcı» kitabında
yazdığı «kitabın adının müəllifinə kitabın müəllifindən»
sözləri onun neçə illərdi müĢahidə etdiyim və
qiymətləndirdiyim məziyyətlərindəndir. Ümumiyyətlə,
Vaqif Yusifli dəyiĢkən adam, dəyiĢən ovqat adamı deyil,
əlbəttə, zahirən (Ġçində isə onun kövrək, həssas, Ģairanə
ruhlu və yalqız (!) olduğunu hiss etmək çətin deyil).
Amma mən onun bu yeddi il ərzində çox az - cəmi bir
neçə dəfə baĢqa Vaqif Yusifli olduğunu görmüĢəm.
Bir dəfə bir «ədalı» (heyf ki, bu əda istedadsız və
ümumiyyətlə, elmdə heçnə olduğunu dərk etməyənin
ədası idi) qadının «tapĢırığa» arxayın olub məqaləsinin
necəliyini yox, nə vaxt dərc olunacağını soruĢan boz
hikkəsi qarĢısında səbrlə gülümsəyərək, yazının zəifliyini,
yeni heç nə deyilmədiyini izah edən baĢ redaktor
müavininin (və tənqidçinin!) nəzakətinə rəğmən, kükrəyib
coĢan və məhz bu zaman əsl mahiyyətini ifadə edən
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qadının «lap ağ elədiyini» görəndə... Ġndi də o fikirdəyəm
ki, Vaqif Yusiflini o əsəb anından möcüzə sağ saxladı...
Unuda bilmədiyim ikinci səhnə. Jurnalımızın 80 illiyi
ərəfəsində Vaqif Yusifli «Əməkdar mədəniyyət iĢçisi»
adına layiq görülmüĢdü. Redaksiyanın otağı təbrikə
gələnlərlə dolub-boĢalırdı. O isə... təbriklərə ağızucu
cavab verir, yazdığından ayrılmırdı, çoxu elə bilirdi ki,
növbəti məqaləsini yazır. Yazmağına yazırdı, amma
məqalə yox, bir qəzet yazarına cavab yazırdı, ağrısını
ovundurmağa çalıĢırdı. Görəsən, yazının müəllifi istedadını bəlkə hamıdan çox etiraf etmiĢ, hekayələrini,
mənəvi irsə münasibətinə rəğmən, həmiĢə müdafiə və
təqdir etmiĢ yazıçı, onu tənqidçi kimi yox, insan kimi
təhqir etdiyinin fərqindəydimi? Amma Vaqif Yusifli
tənqidlə təhqirin dəqiq xəttini birdəfəlik müəyyən etmiĢ
azsaylı tənqidçilərdəndi, özünə qarĢı belə münasibət onu
incidirdi, çox incidirdi və bu inciməkdə Vaqif Yusifli
tamamilə haqlı idi. Vaqif Yusifli ondan sonra da həmin
yazıçının istedadını və uğurlarını qeyd etməyi «unutmadı»
və bu gün də eyni fikirdə və eyni mövqedədir.
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Əlbəttə, bu təfərrüatlar Vaqif Yusiflinin tənqidçi
təmkinindən Ģtrixləri sezməyə kifayət edər. Ġnsan haqlı
olduğuna əmin olanda onun nitqini də, yazısını da təmkin,
ağıl və sağlam məntiq idarə edir. Vaqif Yusifli yazdığı
sözü heç vaxt tək buraxmayıb, həmiĢə sözünün arxasında
durmağı bacarıb. Bəzən «baĢağrısı» olmasın deyə, çıxıĢ
yolu kimi, ona «üzr istəməyi», «təkzib verməyi» də soyuq
lütfkarlıqla tövsiyə edib, məsləhət görüblər. Amma
hamının üzüyola, baĢıaĢağı, sakit bildiyi Vaqif Yusifli
belə məqamlarda haqlı olduğunu faktlarla «izah edib»
və... sakitcə gəlib iĢini görüb.
***
Ümumiyyətlə, Vaqif Yusifli tənqidimizdə nə iĢ görüb və
necə görüb? 60 yaĢı ərəfəsində bu suallar ətrafında
düĢünməyə dəyər. Bəri baĢdan deyək ki, özünü bütün
kitablarında səliqə ilə təqdim etdiyindən, buna ehtiyac
yoxdur. Filoloqdur, ədəbiyyatın nəzəri problemlərinin
tədqiqi ilə məĢğuldur. Onu ədəbiyyatĢünas kimi təqdim
edəndə nəsrin və poeziyanın problemlərinin araĢdırıcısı
deyirlər. Vaqif Yusiflinin namizədlik iĢi Azərbaycan
nəsrində konfliktlərin öyrənilməsinə, doktorluğu isə Azərbaycan poeziyasının 40 illik yolunda ənənə və
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novatorluq məsələlərinə həsr olunub. Tənqidçi kimi isə,
Vaqif Yusifli, zənnimcə, daha çox poeziyaya yaxındır.
Çünki ruhunda prozaik ovqat yox, poetik ovqat hakimdir.
Vaqif Yusifli Yusif Səmədoğlunun hekayələrindən, «Qətl
günü»ndə Ģairin edam səhnəsindən, Ġsa Hüseynovun,
Əkrəm Əylislinin, Ġsi Məlikzadənin, nəsrinin
nümunələrindən nə qədər vəcdlə danıĢsa belə, Tərlanın,
AqĢinin, Nisəbəyimin, Məmməd Ġlqarın, Ramiz
Qusarçaylının, Əlağa Aslanın, Məstan Günərin, Zahir
Əzəmətin... Ģeirlərindən söz açanda tənqidçi və oxucu
kimi daha rahat hiss edir özünü. Əli Kərimdən,
MüĢfiqdən, Səməd Mənsurdan daha Ģövqlə, daha
məhəbbətlə danıĢır və qəribə bir Ģakəri də burdan gəlir.
Vaqif Yusifli gözəl sevgi Ģeirlərini əzbərdən söyləməyi
çox sevir. Amma sözdən və musiqidən söz düĢəndə, iki
halda Vaqif Yusifli nə tənqidçidi, nə ədəbiyyatĢünas, nə
oxucudu, nə dinləyici... Füzuli və Alim Qasımov,
Ağakərim Nafizin Sarənci, Yaqubun Mənsuriyyəsi onun
ruhunu əlindən, özünü özündən alır... Və mənə elə gəlir
ki, Vaqif Yusifli məhz o anlarda, insan xoĢbəxtliyi nə olan
Ģeydirsə, onu yaĢayır...
Vaqif Yusiflinin, xeyli sayda ədəbiyyatĢünas
həmkarlarından fərqli olaraq, kütləvi populyarlığı onun
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məhz həm də tənqidçi yox, əvvəl tənqidçi olması ilə izah
olunmalıdır.
Bu gün ədəbi mühitdə, qəzet səhifələrində bəzi ...Ģünaslar
həm də tənqidçi kimi görünsələr də, Vaqif Yusifli əvvəl
tənqidçi, sonra ədəbiyyatĢünasdır.
Vaqifi fərqləndirən bu bölgüyə görə isə o, «Azərbaycan»
jurnalına - əsas və əsl iĢ yerinə minnətdardır. «Əsas və
əsl» Ģtat bölgüsü kimi yox, bir yaradıcı kimi Vaqif Yusifli
üçün jurnalın «evindən əvvəl evi» olması mənasındadır.
Bəs Vaqif Yusiflini «həm də» yox, «əvvəl» tənqidçi
olmasını nə Ģərtləndirir?
Vaqif Yusifli Azərbaycan tənqidinin yeni söz demək
imkanı əldə etdiyi illərdə - yetmiĢinci illərin ortalarında
fəal ədəbi mühitə qoĢulub. Bir qədər sonra, sıraları
seyrəlməyə baĢlayanda, həmkarlarının bir çoxu tənqidi
siyasətə, bədii yaradıcılığa, inzibati iĢə,.... baĢqa
maraqlara dəyiĢəndə, sanki tənqidin ağırlığına çiyin
vermək məsuliyyəti artıq «Azərbaycan» jurnalında tənqid
Ģöbəsinin müdiri olan Vaqif Yusiflinin üstünə düĢdü. O
da, bacardığı qədər bu ağırlığa çiyin verdi. Bu - ədəbi
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prosesi ardıcıl və davamlı izləmək, meyl və təmayülləri
ümumiləĢdirmək, ədəbi mühitə ayaq açan imzaları da
«general»ların yaradıcılığını izlədiyi kimi izləmək, yeni
ədəbi qüvvələrin mümkün qədər diqqətdən kənarda
qalmamasına çalıĢmaq deməkdi. Bu isə, alternativ tənqidi
fikrə cavab vermək üçün nəzəri məlumatlılıqla yanaĢı,
jurnalın tənqid siyasətində aparıcı prinsipləri dəqiq
müəyyən etmək və onu qorumağa hazır olmağı tələb
edirdi. Bir dəfə rəhmətlik SəyavuĢ Sərxanlı ilə tənqidlə
bağlı söhbət edirdik. Sərxanlının neçənci ildən
«Azərbaycan» jurnalında iĢlədiyini bilmirəm, amma o
qəribə bir söz dedi qəflətən: Ģairlər tənqidə qarĢı
nasirlərdən dözümsüz olsalar da, onlardan ədalətlidirlər.
Məsələn, - dedi SəyavuĢ müəllim - Ġntiqam Qasımzadə
tənqid Ģöbəsindən məsul katibliyə keçəndə mən bildim ki,
tənqidə estetik tələbkarlıq azaldı. Çünki Ġntiqam, bölünüb
iĢləməyi götürmür, maksimalistdi... Vaqifi dəvət etdilər
onun yerinə. Vaqulya (o, hərdən belə deyirdi dostuna),
yenə sağ olsun, tərəzini bacardığı qədər əyilməyə
qoymadı. SəyavuĢ müəllimin bu «Tərəzini əyilməyə
qoymadı» sözü bu sətirləri yazanda birdən-birə yadıma
düĢdü və hiss etdim ki, o vaxt Ģair yaxĢı söz deyib, həm də
haqqına deyib.
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Vaqif Yusifli hətta, xahiĢin qabağında dayana bilməyib,
saysız-hesabsız «ön söz», «resenziya», «uğurlu yol»
yazanda da, vicdanına zidd getməyib, «yapıĢmağa bir
misra», bir iĢıq ucu tapıb yazıb. Əlbəttə, özünün dediyi
kimi, onların hamısı sözün meydanına duruĢ
gətirməyiblərsə də, Vaqif Yusifli peĢiman olmur, o iĢığın
olması bəsdi - deyir. Amma Nisəbəyimin «Göylər hələ
yerindəsə, o ah mənim ahım deyil», Salamın «Sənin ad
gününə çiçək dərməyə, sinəmə çəkdiyin dağa çıxıram»
misralarına, Əli Kərimin «Dünya səni qocaltdı yaĢıdın
olsun deyə», «Gecə də, gündüz də fikrimdə sənsən, mən
kimin fikrində yaĢayım, söylə, Söylə hansı ürək qəbul
eyləyər, məni sən ünvanlı dərdlə-gileylə?!» misralarında
gördüyü poeziyanı, saflığı dönə-dönə qeyd etməkdən
yorulmur.
***
Vaqif Yusiflini Məmməd Arif ədəbi-tənqid məktəbinin
davamçısı hesab edirlər. Elə bu nöqtədən çıxıĢ edərək,
ənənəni tarixin arxivinə verməyi təklif edən, klassikaya
nifrətini gizlətməyə belə gücü çatmayan «yenilikçilərlə»,
«hər cür hoqqabazlığa» Ģeir deməkdə qınayan
«ənənəçilərin» Vaqif Yusifliyə münasibətində
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«konsensus» yaranır. Məncə, uzun-uzadı Ģərh yersizdir,
buradaca Vaqif Yusiflinin Poeziyanın Allahı hesab etdiyi
Füzuli və «Vətənin və poeziyanın Ģəhidi hesab etdiyi,
sağlığında «mücərrəd» yazdığını deyib, çap etmədikləri
bir gənc Ģair - Nizami Aydından sevdiyi misraları
xatırlatmaq yetər:
DüĢməzəm könlünə, yəni olubam öylə zəif,
Dərdi - eĢqinlə ki, güzgüdə görünməz əsərim
(Füzuli)

Bu da Nizami Aydın:
Əyilib

dərdli üzündəki tənhalığa
Hələ də
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can verən körpəsinin
kirpiyinə qısılmıĢ
ayrılığı öpdü.

Və Vaqif Yusifli hər iki Ģairə, «hər iki cəbhəyə» eyni
həssas tənqidçi duyumu ilə yanaĢır.

***
Son illərdə icmal yazmaq məsuliyyəti də bölüĢdürüldü. Bu
ciddi və məsuliyyətli iĢin monopoliyadan belə asanlıqla
azad olunmasına «təzələr» bir az ehtiyatla
yanaĢmalıydılar, əslində, çünki icmal yazmaq - ədəbi
prosesdə imzaları və mətnləri sıralamaqdan ibarət deyil.
Di gəl ki, hər yerdə görünmək, mövcudluğunu göstərmək
yetikliyi vəziyyəti qiymətləndirmək bacarığına aman
vermədi...
Vaqif Yusifli - uzun illər boyu toplanmıĢ təcrübəsi, ədəbi
prosesi sistemli Ģəkildə izləməsi və bilməsi, bir də
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tənqidçi təmkini və abrı ilə bu iĢdə də yerini göstərdi.
Bəlkə də insan kimi inciməyə ona daha çox «haqq
verənlərin» hansınınsa yaradıcılığını «unuda bilərdi»...
Ġcmallarda Vaqif Yusifli «hesablanmıĢ münasibəti»
göstərməkdə qınanmağa yer qoymur... HəmiĢə bu yöndə
söhbətlərimizdə özünə bildirdiyim kimi, yenə də o
fikirdəyəm ki, Vaqif Yusifli - bu «qocaman tənqidçi»
məhz icmal, ümumiləĢdirmələr, analitik, təhlili, ədəbi
prosesdə meyl və mərhələləri müəyyən edən yazılar
yazmalıdır, çünki müəyyən dağınıq, adda-budda görünən
və göstərilən cəhdlər, ötəri məqamlardan çıxarılan
nəticələr oxucunu çaĢ-baĢ salır, həm də tənqidi və prosesi
tam Ģəkildə görməyə və göstərməyə imkan vermir. Qaldı
ki, özünü və sözünü ədəbiyyata gətirənlərin Vaqif Yusifli
imzasından bələdçi kimi istifadə etmək cəhdlərinə...
görünür, üzüyumĢaqlıq tənqidçi üçün məziyyət yox, özünə
qarĢı çevrilən silahdır. Allah Vaqif Yusiflini və
ədəbiyyatımızı həvəskar iĢtahalarından qorusun.
Əksər tənqidçilərdən Vaqif Yusiflini fərqləndirən bir
cəhət də onun ədəbi prosesi, imzaları ardıcıl və davamlı
izləməsi və yaradıcılıq nümunələrinin dərc olunduğu
mətbu orqanları «arxivləĢdirməsidir». Bu münasibət
unudulmuĢ və ittiham olunan nəsillərə, bəzilərinin
«bəyənmədiyi» söz adamlarına da eyni dərəcədə aiddir.
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Ədəbiyyatımızın dünənində qalmıĢ adlara, ədəbi irsə
münasibətdə də Vaqif Yusifli tənqidçi-ədəbiyyatĢünas
missiyasına eyni dərəcədə sadiqdir.
Bəzən onu klassik tənqid məktəbinə aid edənlər,
zənnimcə, bir qədər tələskənliyə yol verirlər. Vaqif Yusifli
tənqidə üslubların sintezinin baĢladığı dövrdə gəlib.
Müəllimi Kamal Talıbzadənin də mənsub olduğu ənənəvi
tənqidin məktəbində yeni mərhələdən xəbər verən YaĢar
Qarayevin tənqidi fikrə fəlsəfi çalarla özünəməxsusluq
gətirən məqalələri dil, üslub mədəniyyəti ilə seçilirdisə,
nəsrin problemləri ilə ardıcıl və sistemli Ģəkildə ciddi
araĢdırma aparan Akif Hüseynovun imzası bu məktəbin
rolunu və yerini, ideoloji buxovdan azad olduğunu və
qiymətini göstərdi. Yeri gəlmiĢkən, Akif Hüseynovun son
illərin ədəbi prosesində fəal yaradıcı ovqatda
görünməməsi təəssüf doğurur. YaĢar Qarayevin və Cəfər
Cəfərovun tənqidçi estetikasını bu gün özünəməxsus
düĢüncə və yazı mədəniyyətində xatırladan Aydın
Talıbzadə, Rüstəm Kamal imzaları üslubların sintezinin
tənqidimizə yeni tərz və ovqat gətirdiyi üz ağardan
nümunələrindəndir. Vaqif Yusiflinin tənqidi yaradıcılığını
izləyənlər də məhz üslub sintezinin - «köhnə və yeninin»
eyni dərəcədə aparıldığını təsdiq edərlər. Tənqiddə
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elmiliyin, problemin qoyuluĢu səriĢtəsinin, müəyyən
dərəcədə akademizmin və yuxarıda sadalanan digər
məqamların vacibliyini qeyd etməklə yanaĢı, mətnin və
mətni yazdıran ovqatın damarını tutmaq bacarığının
olmasını da inkar etmir. Bu bacarıq o qədər və o
səviyyədə olmalıdır ki, yazıçıya öz əsərini, məqsədini
təzədən göstərsin və bu zaman yazıçı yazdıqlarını yox,
yaza biləcəklərini və yazmalı olduğunu da görsün. Oxucu
- tənqidin oxucusu da həmçinin.
Bir sözlə, Vaqif Yusiflinin tənqidçi səciyyəsinə birtərəfli mühafizəkar yarlığı yaraĢmır. Vaqif Yusifli bir məsələdə
mühafizəkardır: ədəbiyyata, sözə məhəbbətində və
müəyyən həyati prinsiplərində... Belə mühafizəkarlıqsa,
tənqidə yox, təqdirəlayiqdir.

Vaqif Yusifli çox yazıb, hətta imkanlarının sərhədlərini
aĢırı dərəcədə çox: 60 yaĢı ərəfəsində, necə deyərlər,
laboratoriyasını təftiĢ edəndə özü də heyrətlənib: 1000dən çox məqalə, onlarla monoqrafiya, 30 elmi iĢdə
opponent... hələ sırf ədəbiyyata dəxli olmayan onlarla
yazı... Və... bu yazıların hər biri onun ömründən,
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sağlamlığından... ovulan qəlpələrdir. Maraqlı olan odur ki,
ömrünün, gözünün iĢığının, qan təzyiqinin, peĢə və həyat
xəstəliklərinin hesabına yazılan bu yazılara Vaqif Yusifli
hər kəsdən daha yaxĢı - tənqidçi cəsarəti, ədaləti və əxlaqı
ilə qiymət verir, onların yerini və çəkisini hamıdan yaxĢı
bilir. Tənqidi irsə nəyi təqdim edib-etməyəcəyini yenə də
təmkinlə və deməli, obyektivliklə müəyyən edib; bu
təqdimatın ən azı iki cildə yerləĢəcəyindən... arxayındır.
Ona görə də heç kəs ədəbiyyatımızın bu yorulmaz
cəfakeĢini, tənqidimizin vətəndaĢını onun özündən artıq
tənqidçi gözü ilə qiymətləndirə bilməz. Və bu haqqı Vaqif
Yusifli qazanıb!
Haqqı olan təkcə bu deyil... çox Ģey var. Cildlərini
hazırlamaqda qayğı və diqqət gözləmək də bu sıradandır,
onu olduğu kimi görüb-tanımalarını gözləmək ərki də...
Mənim gördüyüm Vaqif Yusiflini... bir az yorğun, bir az
bezgin, çox az Ģeylə - təbiətlə, gözəllik və saflıqla baĢbaĢa qalanda uĢaq kimi heyrətlənən poetik ovqatlı, Ģairanə
ruhlu tənqidçini - bu səmimi, etiraf etməyi bacaran,
kövrək, obyektiv, səbrli və sadə (yazı üslubu da belədir)
insanı görməmək və qiymətləndirməmək səmimiyyətdən
və obyektivlikdən uzaq olanların iĢidir.
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Hərdən düĢünürəm: Vaqif Yusifli gərək tənqidçi
olmayaydı, tənqidçiliyin əzabından - ağrısından uzaq
olaydı, idillik bir aləmdə, öz duyğularının zənginliyində
yaĢayaydı gərək...
...Bəs onda tənqidimizin xeyli bir zaman və məkan ərazisi
yalın və yavan görünməzdimi?
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Lalə ƏLĠZADƏ
KLASSĠK POEZĠYAMIZDA “GĠZLĠ SÖZ”

Metod və üslub fərqinə, ifadə və inikas tərzindəki
bənzərsizliyə baxmayaraq, ümumxalq taleyini və
ideallarını vahid düĢüncə məhvərinə toplamaqda, onları
ortaq məxrəcə gətirib mənəvi xəlitə halına salmaqda bədii
ədəbiyyatın mühüm rolu inkar edilməzdir. Ulu
peyğəmbərlər ilahi kitablarını, dahi mütəfəkkirlər fəlsəfi,
tarixi, elmi traktatlarını gələcək nəsillərə çox zaman məhz
söz sənətinin-Ģeirin və poeziyanın zəmanətində yadigar
qoyub getmiĢlər. Ali həqiqətlərin, dərin məntiqi
mətləblərin küfr və yasaq elan olunduğu dövrlərdə elmin
və fəlsəfənin görəcəyi iĢi yenə də ədəbiyyatın öz üzərinə
götürdüyünün Ģahidiyik. Burada bədii obraz və simvolları,
məcaz və təĢbehləri, qiyas və təyinləri ilə elmə və
fəlsəfəyə yenə də məhz ədəbiyyatın arxa və həyan
durduğunu da əlavə etsək, yəqin ki, mənzərə tamamlanmıĢ
olar. Bəzən hər hansı bir bədii əsər mövcud dövr haqqında
yazılmıĢ xeyli fəlsəfi-tarixi kitablardan daha zəngin, daha
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ətraflı məlumat verir - bu rəy tərəfkeĢ söz sahiblərinin
gəliĢigözəl mübaliğəsi deyildir. Bu gerçəklikdə
ədəbiyyatın tarixlə, insan və xalq taleyi ilə, sosial
proseslərlə, dövrlər və ideallarla birbaĢa əlaqəsinə aĢkar
bir iĢarə vardır.

Mövcud mülahizələr iĢığında mövzuya yaxınlaĢarkən
olduqca maraqlı və orijinal bir mənzərə ilə qarĢılaĢırıq.
Əvvəla məlum olur ki, orta əsrlər mənəvi irsimizdə
ədəbiyyat (konkret olaraq poeziya) aparıcı, əsas və üstün
qat olduğu üçün o, bütövlükdə, həmin dövrün milli
idrakını, ictimai Ģüurunu təmsil etməyə, baĢqa sözlə
desək, konkret bir zaman kəsimində özünün təcrübəsində
fəlsəfi, dini, sosial və elmi Ģüurun səviyyəsi haqda da
mühakimə yürütməyə haqq verir. Yəni, məsələn,
Nəsiminin və ya Füzulinin (təhlillərdə söhbət Azərbaycan
- ana dilli bədii irsdən gedir) bədii-estetik görüĢləri
qədərincə onların ictimai-fəlsəfi görüĢləri də elmi-məntiqi
araĢdırma predmeti ola bilir. Yalnız bir Ģərtlə; metodlar
fərqi və hər metodun özünəməxsus məntiqi strukturu və
buna uyğun məzmun ayrıntıları nəzərə alınmaqla.
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Məhz uzun onilliklər klassik irsə, xüsusilə Füzuli
yaradıcılığına münasibətdə, (dövrün ictimai-siyasi
havasına, rejimin tələbinə görə) belə tədqiqat yönündən
sərf-nəzər edildiyi üçün arzuolunmaz yanılmalar baĢ
vermiĢ, bir çox hallarda belə tədqiqlərdə Ģair Füzuli
əvəzinə, alim Füzuli, filosof Füzuli, sosioloq Füzuli
axtarılmıĢdır. Ateizm, ictimai etiraz motivləri, zəmanədən
Ģikayət, əməkçi kütləyə rəğbət və s. bu kimi ifadə və
anlayıĢlar bədii metodun məzmun və mahiyyətini təmsil
etməyə baĢlamıĢdır. Halbuki, “əĢari-mədhü zəmm”in
həqiqi sənət yolu olmadığını, tərif və həcvin poetik sözə
ögeyliyini bir baĢqası yox, yenə Füzuli özü etiraf edir. Bu
mənada o, “Mən aĢiqəm, həmiĢə sözüm aĢiqanədir” dediyi
qədərincə “Mən Ģairəm, sözüm həmiĢə Ģairanədir” də deyə
bilərdi. Füzulinin fəlsəfi mühakimələrinə, dini görüĢlərinə,
ictimai mövqeyinə nə qədər diqqət yetirsək də, hər halda
unudulmamalıdır ki, bütün bu keyfiyyətlər böyük bir
Ģeiriyyətin ifadəsidir. Onlar dərin, sarsıdıcı bir Ģair ilhamı
ilə mayalanmıĢdır. Onun fəlsəfi, ictimai, dini sözündən
qabaq, poetik sözü bizi düĢündürməli və
maraqlandırmalıdır.
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Məsələn, gizli deyildir ki, Füzuli poeziyasında, o
cümlədən klassik Ģeirimizdə bir çox anlayıĢlara xas olan
funksional rəngarənglik, duallıq və emosionallıq bəzən
onları məqamına uyğun qavramaqda çətinliklər yaradır,
naĢı və təcrübəsiz mühakiməni çaĢdıra bilir. Adi bir misal:
eĢq, məqamına görə, qarĢılıqlı insan sevgisinin adı da ola
bilər, fəlsəfi mühakimənin tərkib hissəsi də, dini
duyğulara tərcümanlıq da edər, sırf poetik obraz kimi
mücərrədləĢər də.

Divan ədəbiyyatına xas olan poetik anlayıĢların belə
məzmun plastikası, məna dinamizmi bizi yenə də nəticə
etibarilə milli söz sənətimizlə həssas rəftar etməyə çağırır.
Vaxtilə Nəsimidə zorla ateizm, sinfi mübarizə ehtirası
axtaranların, Füzulinin mürəkkəb obrazlar aləmini, onun
dərin təsvir palitrasını qaba naturaya köçürmək
istəyənlərin, klassiklərimizdə gah idealizm, gah
materializm gəzənlərin məlum təĢəbbüsləri, əslində, belə
həssaslığın və ayıqlığın olmadığı vaxtlar baĢ verirdi.
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Vulqar sosializim dövründə bu irsə tutulan nəzəri-ideoloji
divanları da burada xatırlatmaq yerinə düĢərdi.

Füzuli poeziyasının ümumxalq taleyi ilə dərin bağlılığına
iĢarə edərkən, digər tərəfdən, unutmayaq ki, bu Ģeirdə
həyatın panoram, sosial və milli lövhələrinə, epik
mənzərələrinə az-az rast gəlirik. Ümumiyyətlə, onun
gerçəkliyi ifadə və inikasında öz dəsti-xətti, öz prinsipləri
vardır. Bu poeziyada həyatın keĢməkeĢləri, insan
iztirabları, tarixin gediĢatı, ümumxalq taleyi, nəticə
etibarilə vahid, bütöv “mən” kultunda təmərküzləĢmiĢ və
abstraksiya olunmuĢdur. Füzuli həyatla, zamanla,
gərdunla, günbədi-dəvvarla, çərxlə və fələklə polemik
dialoqun bütün gərginliyini və ağırlığını bu “mən”ə etibar
və həvalə edir.
“Qanda bir qəm itsə, məndən istəsinlər mən zaman”
Ayna günəĢin iĢığını öz foksunda topladığı kimi, Füzuli
“mən”inin könül aynası da bütün dünyanın dərdlərini
özündə toplamağa qadirdir. Daha doğrusu, o, bu dərdlərin
tərcümanıdır.
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Real materiyanın, həyatı faktların bu cür sıxılması və
differensiallaĢması Ģairin təsvir və ifadə üsullarının,
təhkiyə və deyim tərzinin də çoxqatlı, çoxtərkibli,
çoxdeyimli və çoxyozumlu olmasına gətirib çıxarmıĢdır.
Bu cəhətdən bizim milli klassik Ģeirimiz, o cümlədən,
ümumiyyətlə, klassik ġərq poeziyası açar və Ģifrə tələb
edən yaradıcılıq aləmidir. Bu aləmin sirr və möcüzələri
içində azmağın səbəblərindən biri klassik Ģeirimizin
“dilini” yaxĢı, kamil bilməməyimizdən irəli gəlir. Onun
poetik obrazlar sistminə, məcaz və təĢbehlərinə, simvollar
mühitinə, alleqoriya, rəmzlər dünyasına kifayət qədər
bələd olmamağımızdan doğur. Milli klassik Ģeirimizdə və
təbii ki, Füzulidə nəinki poetik detalın və ya poetik
fiqurun, hətta poetik mətnin də gücü onun məhz belə
çətinliyində, mürəkkəbliyindədir; bir baxımla
görünməməsində, bir duyumla qavranılmamasında, bir
yaĢamla əxz olunmamasındadır. Nazim Hikmət “Füzuli
liriklərin ən incəsi, filosofların ən dərinindəndir” deyəndə,
yəqin ki, elə məsələnin bu cəhətini nəzərdə tutur, incəlik
və dərinliyin oxucu üçün də mühüm mütaliə dəyəri
olduğuna iĢarə edirdi. Füzulidə poetik sözün məqsəd və
siqlətini, məlahət və gözəlliyini, incəlik və dəyərini, onun
natural ölçüləri, mənanın üzdə olan cəhəti yox, dərinlik
miqyasları təyin edir. Məsələn, tutaq ki, gərdun, pəri, mey,
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hüsn, eĢq, yar, Ģam, cam, saqi, aĢiq, dilbər, meyxanə və s.
bu kimi anlayıĢların məna qatlarından xəbərsiz olanlar
üçün Füzuli Ģeirinin qavranılması, həqiqətən, müĢküldür.
Bu deyilənləri tamamlamaq üçün burada üçüncü bir cəhəti
də, yəni konteksti də mütləq xatırlamaq lazımdır. Bəllidir
ki, bizim milli, klassik Ģeirimiz ġərq kontekstində
doğulmuĢ, özünün milli özünəməxsusluğunu qorumaqla,
ġərq Ģeirinin poetikası prinsipləri əsasında yaranmıĢ və
təĢəkkül tapmıĢdır. ġərq mifologiyası, islam təlimi və
təyinləri, ġərqin tarixi və əfsanəvi qəhrəmanları, nəhayət,
bütün ġərq üçün dövrə müĢtərək olan eyni tarixi tale
klassik Ģeirimizi ərəb, fars və habelə digər türkdilli klassik
Ģeirlə bağlayan ortaq mənbələrdir. Yeri gəlmiĢkən qeyd
edək ki, klassik poeziyamızda digər ġərq xalqlarının
poeziyası arasındakı mövzu baxımından həmrəylik və
səsləĢmələrin poetika kontekstində (əgər nəzirələr,
təxmislər və ya təbdillər “yarıĢını” nəzərə almasaq),
simvol və metafora paralellərində, alleqorik əsərlər
analogiyalarında, obrazlar, məcaz və təĢbehlər
doğmalığında izlənilməsi (bəzi istisnalarla) demək olar ki,
yox dərəcəsindədir.
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Ümumiyyətlə, milli klassik Ģeirimiz üçün təklif olunan
ġərq konteksti ədəbiyyatĢünaslığımızda yeni deyil. Burada
diqqət çəkən cəhət həmin kontekstin məhdudluğu,
mövzular və qəhrəmanlar səviyyəsində daralmasıdır.
Müasir füzuliĢünaslıq Ģairin lirikasında sufizmi artıq bir
ünsür və ya bir fraqment kimi öyrənmir, onu sistem kimi,
məhz bədiiliyin üzvi tərkib hissəsi kimi izah və Ģərhə can
atır. Çünki YaĢar Qarayevin çox doğru mülahizəsincə,
“Təsəvvüfə məxsus simvolika sistemi, sufi təfəkkürün və
əxlaqın iĢlənib mükəmməllik səviyyəsinə qalxan ənənə və
modelləri də burada bədiiliyin cəbbəxanasına daxil olur.
Odur ki, nəinki təkcə sufizm Füzuliyə yad deyil, üstəlik,
ilahi-sufi ənənə bədiilikdə, sənətkarlıqda da ilahilik
səviyyəsinə Füzulidə çatır” (bax “Azərbaycan” jurnalı,
1996-cı il, 1-3, səh. 11.)
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Füzuli Ģeiri insan
yaĢayıĢına, həyat fəlsəfəsinə, tale mövzusuna, tarixin və
zamanın gediĢatına dərinlik ölçüləri ilə yanaĢmağı,
gerçəkliyin ifadə və inikasında yeni miqyaslar təklif edir.
Elə bu səbəbdən də, məsələn, həmin Ģeirin ən kütləvi və
sevimli problemi olan Cünunluq eyni hüquq və eyni
səlahiyyətlə bu Ģeirin obyektivində həm sənətin, həm
fəlsəfənin, həm də tarixin-dövranın predmeti ola bilir. Və
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ya mey, bir obraz kimi, həm həyat sevgisinin, həm
aĢiqliyin-huĢyarlığın, həm də gerçəklikdən təcridin, daxilə
qapanmanın lirik “mən”də qərar tutmasının simvoluna
çevrilir.
Qeyd edək ki, poetik dil, özünün semantik əlvanlığına,
semiotik tutumuna görə paradoksal dildir. Bu dildə təsdiqinkar qütbləĢmələri, bu qütbləri nizamlayan, tarazlayan
fikir oxunun təzadlı, ziddiyyətli hərəkəti Füzuli
yaradıcılığının, xüsusilə onun sufi fəlsəfi, panteist
düĢüncələri ilə təmasda olan qatında daha bariz hiss
olunur. Belə ki, məsələn, hər hansı bir anlayıĢda və ya
məfhumda təmərküzləĢən rəmz və alleqorik anlam poetik
predmetin tələbinə uyğun özünü hər dəfə yeni bir cilvədə,
yeni bir yöndə nümayiĢ etdirir. Bu mənada Füzuli Ģerində
“qəmi-eĢq”, “möhnəti-eĢq”, “eĢq zövqü”, “eĢq nəĢəsi”
aralarındakı fərq qə - ziddiyyətli leksik mənalara
baxmayaraq, vahid, bütöv bir rəmz məkanında Füzuli
Ģeirinin fəlsəfi məntiqinə tamamilə uyğun gəlir.
ġair bir yerdə
“Möhnəti-eĢq, ey dil, asandır, deyib çox vuran laf,
EĢq bir yükdür ki, xəm olmuĢ onun altında Qaf”...
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baĢqa bir yerdə
“Məhəbbət ləzzətindən bixəbərdir zahidi-qafil,
Füzuli, eĢq zövqün, zövqi-eĢqi var olandan sor”...

- deyir. Və hər iki halda bizə öz hökmündə ədalətli
görünür. Çünki Füzulinin poetik palitrasında eĢq əsas
aparıcı rəngdir. O, adi insani-cinsi sevgidən tutmuĢ,
dünyanın fəlsəfi dərkinə, oradan Tanrı mərtəbəsinə
yüksəlmək və ona qovuĢmağa qədər ruhun bütün anlarını
və vəziyyətlərini əhatə edə bilir.

Elə ona görə də Füzuli Ģeirində fizioloji, fəlsəfi, ilahi
ehtirasın - enerjinin adı EĢqdirsə, bu ehtirasın
mücəssəməsi, onun daĢıyıcısı məhz AĢiqdir. Əgər nəzərə
alsaq ki, ərəb dilində bu anlayıĢlar eyni kökdəndir (əĢəqə),
o zaman mənzərə yəqin ki, tamamlanmıĢ olur.
Ümumiyyətlə, Füzuli Ģeiri və Ģeiriyyatı, onun qəhrəmanlar
və obrazlar aləmi, hətta struktur və kompozisiya texnikası
bütünlüklə rəmz və simvollarla, çoxyönlü
məcazlaĢmalarla, alleqorik yozumlarla olduqca zəngindir.
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Dahi Ģairin sırf alleqorik planda qurulmuĢ, düĢünülmüĢ
“Söhbətül əsmar”, “Bəngü Badə”, “Həft cam” (Saqinamə)
poemaları, “Səhhət və Mərəz” adlı nəsr əsəri, o cümlədən
“Ġt və piĢik”, “Fəzliyə nəsihət” qəsidələrində müəyyən
süjet-kompozisiya daxilində ortaya çıxan məcaz-metafora
arsenalı, təmsil alleqoriyası eyhamlı, üstüörtülü-gizli dil,
onun lirikasında, eləcə də, “Leyli və Məcnun”unda,
ümumən bütövlükdə yaradıcılığında, müstəsna bir bədii
keyfiyyətlə, poetik məntiq, üslubi çalar və dərin hissiemosinal intonosiyalarla özünü gerçəkləĢdirir. Elə bu
baxımdan da Füzuli, həmçinin bütövlükdə orta əsrlər
klassik irsimizdəki alleqoriya sahəsi xüsusi tədqiq və
təhlini gözləyir.
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Nikpur Cabbarlı
MÜHACĠR ġAĠR ALAZAN BAYCAN

Azərbaycan mühacirət poeziyasının tanınmıĢ
nümayəndələrindən olan Alazan Baycanın əsl adı Hacı,
soyadı Həsənzadədir. Özünün yazdığı tərcümeyi-haldan
məlum olur ki, o, 1913-cü il mayın 12-də Qazax Ģəhərində
anadan olmuĢ, burada ibtidai məktəbi, 1929-cu ildə isə
Müəllimlər Seminariyasını bitirmiĢdir. Bir il Balakəndə
müəllimlik etdikdən sonra 1931-ci ildə Azərbaycan
Dövlət Universitetinin tibb fakültəsinə daxil olan
H.Həsənzadə "antisovet, millətçi ünsür" kimi təqib
olunacağından ehtiyatlanaraq, 1933-cü ildə təhsilini
yarımçıq buraxıb, Güney Azərbaycana, oradan da
Türkiyəyə keçir. Burada təhsilini davam etdirmək
məqsədilə 1934-cü ildə Ġstanbul Universitetinin tibb
fakültəsinə daxil olur. 1939-cu ildə tibbi təhsilini baĢa
vuran A.Baycan bir il Gülhanə Tətbiqi Məktəb və
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Klinikasında, daha sonra isə Gəmlik hərbi xəstəxanasında
həkim kimi çalıĢır.
1942-ci ildə dostu Fuad Əmircanla birgə Almaniyaya
gedən A.Baycan cəbhədə almanlara əsir düĢmüĢ
azərbaycanlıların və digər türk xalqları nümayəndələrinin
azad edilmələri üçün fəaliyyət göstərir, eyni zamanda,
Berlin Universitetinin tibb fakültəsində çalıĢır. 1943-cü
ildə Qərbi Almaniyanın Freyburq Ģəhərinə köçən
A.Baycan ömrünün sonuna kimi burada yaĢamıĢ, bir
müddət Freyburq Universitetinin tibb fakültəsində, 1948ci ildən etibarən isə daxili xəstəliklər uzmanı kimi Ģəxsi
(özəl) klinikasında çalıĢmıĢdır.
A.Baycan 1989-cu il noyabrın 9-da Freyburqda vəfat
etmiĢdir.

***
A.Baycan Ģeir yazmağa uĢaq yaĢlarında baĢlamıĢ,
gəncliyində həkimlik sənətinə yiyələnməsinə baxmayaraq,
poeziya sevgisi, bədii yaradıcılıq həvəsi onu ömrünün
sonuna qədər tərk etməmiĢdir. AltmıĢ ildən artıq bir
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müddətdə poeziya sahəsində qələmini sınayan A.Baycanın
ömrünün son illərində iki Ģeir kitabı - "Könül sazından"
(1983) və "Dağ çiçəkləri" (1987) Ankarada Azərbaycan
Kültür Dərnəyi yayınları seriyasında nəĢr olunmuĢdur. Bu
kitablarda toplanan Ģeirlərin say etibarilə Ģairin poetik
irsinin hansı qismini təĢkil etdiyini söyləyə bilmərik, fəqət
bu Ģeirlər A.Baycan poeziyasının leytmotivi barədə aydın
və dolğun təsəvvür yaradır. Hər bir mühacir azərbaycanlı
Ģair kimi, A.Baycan poeziyasının da ana mövzusu
Azərbaycandır, vətən məhəbbəti, yurd həsrətidir:

Dilican yoluna yolun düĢəndə,
Dağlarda dolanıb, yurda enəndə,
Məni də yad eylə, qalmıĢam gendə,
Ayrılıq yamandır, canım eloğlu!
Ġyirmi ilə yaxın bir müddətdə A.Baycanla məktublaĢmıĢ,
kitab mübadiləsi etmiĢ görkəmli ədəbiyyatĢünas alim,
professor Abbas Zamanov yazır ki, "Doktor A.Baycan
qürbətdə didərgin həyatı sürsə də, vətənlə əlaqələrini
kəsməmiĢdir. HəmiĢə doğma Azərbaycandan müxtəlif
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yollarla qəzet, jurnal, kitab əldə etmiĢ, Azərbaycanla birgə
yaĢamıĢ, birgə nəfəs almıĢdır".

Avropanın hər yerini dolaĢdım,
Yüksək dağlarını dırmandım aĢdım,
Bu gözəl yerlərə baxdıqca ĢaĢdım,
Yenə gözüm Qazaxdadır, eloğlu!
Vətən yolu düĢsə bir gün uğruma,
Dərman olur sinəmdəki ağrıma,

Gerçək olsun, alım, basım bağrıma,
Əlim çatmır, uzaqdadır, eloğlu! - deyən A.Baycan Abbas Zamanova göndərdiyi
məktubların birində "Dünyada yeganə arzum ana vətəni
ziyarət etməkdir. Heç bilmirəm bu istək mənə qismət
olacaqdırmı?" - deyə kədərlənirmiĢ. ġairin bu nisgili onun
"Sülünlərə", "Qara ormanlarda", "Ġsveçrədə Göygöl",
"ġinkar çayı", "Haralısan", "Gəl", "Bizim dağlar", "Ana
sevgisi", "Azəri qardaĢlarıma", "Dilican yollarında",
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"Yurd özləmi" kimi Ģeirlərində, habelə altı Ģeirdən ibarət
"Könül sazından" silsiləsində poetik, obrazlı əksini tapır:
ġırıltılı sular oxĢadı məni,
Açıldı könlümün üzgün yelkəni,
Aradım, bulmadım bir dərd biləni,
Neyləyim, nə deyim yad ellərinə.

("Qara ormanlarda" Ģeirindən)

Mən Kürün, Arazın axdığı yerdən,
Xəzərin Qafqaza baxdığı yerdən,
Azərin odları yaxdığı yerdən,
Keçilməz yolları keçib gəlmiĢəm.
("Haralısan" Ģeirindən)

Lakin A.Baycanın poeziyası yalnız həsrət və nisgil notları
üzərində köklənməmiĢdir. O, "Dostlara", "Təbrizdə yoqurt
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satan azəri", "Göygöl", "Yarar dünyası", "Qaçaq Kərəm",
"RuslaĢma", "Qızıl Ģeytan" kimi Ģeirlərində,
"Azərbaycan", "Bitdili imamı" poemalarında Vətəninin
dərdlərini qələmə alır, rus imperializminin, fars
Ģovinizminin xalqımıza qarĢı törətdiyi cinayətləri
açıqlayır, millətinin istiqlal haqqını bəyan edir,
azərbaycançılıq ideyalarını yayırdı. "Təbrizdə yoqurt
satan azəri" Ģeirində:

Bir deyil bizim yağımız,
Biri dinsiz, biri dindar.
Göylərə çıxdı ahımız,
Onlar biri soyar, çapar –
misralarıyla Quzey (ġimali) Azərbaycanın dinsiz
bolĢeviklərin, Güney Azərbaycanın isə "dindar" fars
Ģovinistlərinin müstəmləkə zülmünə məruz qaldığını ürək
ağrısı ilə dilə gətirən Ģair, Ə.Cavadın xatirəsinə ithaf etdiyi
"Göygöl" Ģeirində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini
tərənnüm edir, bu dövlətin süqutundan doğan ümummilli
kədəri əks etdirirdi:
...Diksindirdi səni Kirovun adı,
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Görmək istəmədin yurdunda yadı,
Sildilər, qalmadı Gəncənin adı,
Gəncənin adını yaz baĢa, Göygöl!
...Tarix bilir türkün qara baxtını,
Amansız uçurdu qardaĢ taxtını,
Unutma Ģahların saltanatını
Bel bağla qardaĢa, soydaĢa Göygöl!

Digər mühacir Ģairlər kimi, A.Baycanın da poeziyasında
azərbaycançılıq ideologiyasının əsasını təĢkil edən millimənəvi dəyərlərin tərənnümü və təbliği önəmli yer tutur.
Milliyyətçi bir ziyalı kimi, o, ana dilinin, folklorun,
ədəbiyyat və incəsənətin "Azərbaycan davası"nda, milli
dövlətçilik Ģüurunun formalaĢmasında müstəsna
əhəmiyyət daĢıdığını lazımınca dərk edir, mənsub olduğu
xalqın zəngin mədəniyyətindən haqlı qürur duyur, öz
Ģeirlərində bu duyğunu soydaĢlarına, ilk növbədə, gənc
nəslə aĢılamağa çalıĢırdı. Bu qürur hissi Ģairin doğma
Azərbaycan dilinə münasibətində özünü daha qabarıq
büruzə verirdi. Əhməd Qaracanın düzgün olaraq
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vurğuladığı kimi: "Dr. Baycanın ən həssas olduğu
konulardan biri də baldan dadlı, sudan duru, qaynaqdan
arı olan dadlı türkcəmizdir. Rusların, farsların bütün basqı,
terror və çabalarına rəğmən, millətimizin ən ağır Ģərtlər
altında belə dilimizdə xariqə ədəbiyyat və sənət əsərləri
meydana gətirdiyini, oğuz türkcəsinin bütün dillərdən,
özəlliklə ruscadan və farscadan çox gözəl olduğunu"
A.Baycan "Ana dili" Ģeirində belə ifadə edir:

Ana dilin türk dilidir,
Ərdəmlidir, sevimlidir,
Oğuz dilli Azərbaycan,
Dilin gözəl rusdan, farsdan.
Ana dilinin saflığı, yad təsirlərdən qorunması da mühacir
Ģairi qayğılandıran problemlərdən idi. O, Azərbaycan
dilinin öz doğma sözləri əvəzinə, heç bir zərurət olmadan
digər dillərdən alınma sözlərin iĢlədilməsini məqbul
saymır, soyad sonluqlarımızın ruslaĢdırılması əleyhinə
çıxır, yeni doğulan körpələrə türk mənĢəli adların
verilməsini təqdir və təbliğ edirdi:
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Balaların dil açanda
Dili yad dili olmasın!
Bulaq desin,
Qaynaq desin,
Pınar desin;
Deməsin bulağa
ÇeĢmə!
("Dilin qurusun" Ģeirindən)
Ad arasan çoxdur, yad adı alma,
Ovlar, yevlər gülünc, onlar bizə yad,
Ana dilin gözəl, ondan ayrılma,
BalaĢ, GülüĢ, YaĢar nə gözəl bir ad.
("RuslaĢma" Ģeirindən)
"Səməd Vurğunun eĢqi" Ģeirində isə A.Baycan söz və
sənətkar azadlığı probleminə toxunur. S.Vurğun
poeziyasına məhəbbətini ifadə edən mühacir Ģairin
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qənaətincə, totalitar sovet rejimi Ģəraitində yaradıcılıq
azadlığından məhrum olması, marksizm-leninizm
ideyalarının təntənəsinə, xalqının azad və firavan həyatına
bəslədiyi ümidlərin puça çıxması və bundan dolayı
çəkdiyi mənəvi əzablar bu qüdrətli söz ustasının vaxtsız
ölümünə səbəb olmuĢdur:
"Kapital"ı qutsal sandı,
Dindardan çox o dindardı,
ġair könlü çalxalandı,
Xəyal dolu inancından
ġeir yazdı yorulmadan.
BoĢa çıxdı arzuları,
Tez ağardı dərdli baĢı,
Yazıq uzun yaĢamadı,
Öldü vicdan əzabından,
Siqaranın dumanından.
"Ovçu", "Doldur içək", "YaxĢıdır", "Qayalarda", "Höteni
anarkən", "QıĢ günlərində", "QarıĢıq yapı", "Hacıleylək",
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"Ata və oğul", "KeçmiĢ günlərdən" kimi Ģeirlər
A.Baycanın fəlsəfi düĢüncələrinin poetik ifadəsidir. ġair
bu Ģeirlərində dünya, həyatın faniliyi, insanın xisləti,
ağılla duyğunun vəhdəti, sevginin mahiyyəti barədə
qənaətlərini oxucularla bölüĢür.
Yeni gəlmiĢkən qeyd edək ki, A.Baycan alman
mütəfəkkirləri Ġ.V.Götedən və F.NitĢedən bəzi poetik
nümunələri də orijinaldan türk dilinə tərcümə etmiĢdir.
Götedən edilmiĢ tərcümələr içərisində "Faust" faciəsindən
və "Qərb-ġərq Divanı"ndan parçalar da vardır.
Zənnimizcə, bədii tərcümə sahəsində qələmini sınamağı
qərara almıĢ mühacir Ģairin məhz Höte və NitsĢe
yaradıcılığına müraciət etməsi onun fəlsəfəyə və fəlsəfi
poeziyaya xüsusi marağının göstəricisidir.
A.Baycan ailə-sevgi münasibətlərində də milli-mənəvi
dəyərlərə sadiq bir ziyalı idi. "Uğurlu anılar" Ģeirində
mühacir Ģair qürbət ellərdə "umulmaz bir anda" qarĢısına
çıxaraq, mavi gözlərinin cazibəsi ilə onu "maqnit kimi
özünə çəkən", kədərli qəlbini məhəbbəti ilə az-çox
ovudaraq, yenidən həyat eĢqi ilə döyündürən alman qızına
- sevgili ömür-gün yoldaĢı Ġnqa xanıma bəslədiyi içli
duyğuları dilə gətirir:
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Sevindi ürəyim, duydu ürəyin.
Sənin gözün mavi, mənimki qara,
Maqnit kimi çəkdi məni gözlərin.
Ġlk sevgidən xeyli illər keçsə də,
Azalmadı, artdı bizim sevgimiz.
QarĢı göstərdiyin içli sevginlə,
Uydu ağla yaxın diləklərimiz.
Bir az rahat oldum qürbət ellərdə,
Mən yalqız deyiləm, bir sevgilim var.
Kölgəli, kölgəsiz keçən ömrümə
Ürək verən gerçək bir mələyim var.
Güvənilir bir eĢ olmasa, canım,
YaĢamanın dadı qalırmı, söylə?
Ey mələk bənzərim, dinim, imanım,
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Ömür keçirəlim sevgi, sevinclə.
A.Baycan öz həssas Ģair qəlbində yalnız vətəni
Azərbaycanın deyil, bütün əsir türk ellərinin dərdini,
möhnətini gəzdirir, onların da istiqlal mücadiləsini
dəstəkləyir, qurtuluĢlarına ümid bəsləyirdi. Türkiyə
ordusunun 1974-cü ilin iyulunda Quzey Kıbrısdakı uğurlu
hərbi əməliyyatı və bu əməliyyat nəticəsində minlərlə
Kıbrıs türkünün soyqırım təhlükəsindən xilas olması Ģairi
xüsusilə ruhlandırmıĢdı. O, həmin günlərdə qələmə aldığı
"Yürü" Ģeirində bu zəfərdən duyduğu sevinci ifadə edir,
türk əsgərlərinin igidliyinə heyranlığını bildirirdi:
Yürü! Göz bəbəyim, türkün əsgəri,
Qaldır haqsızlığı, xoĢ düzən yarat.
Yürü! Alp Arslanın igid ərləri,
Xaini, zalımı o yerlərdən at.
Millət arxandadır, yürü aslanım,
Qüdrət də, ağıl da, haqq da səndədir.
Könlüm coĢa gəldi, ağrını alım,
Azadlıq ümidi indi məndədir.
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Unutma! Doğuda dağlar ardında
Orda da əzilən qardaĢların var.
Ürək ver, ümid ver, acı onlara,
Sözün keçər sənin, adın-sanın var.
ġeirdən göründüyü kimi, 1974-cü il Quzey Kıbrıs olayları
A.Baycanda doğma vətəni Azərbaycanın qurtuluĢuna olan
inamı daha da qüvvətləndirmiĢdi. Mühacir Ģair o zaman
türk dünyasının yeganə müstəqil dövləti olan Türkiyə
Cümhuriyyətindən "Azərbaycan davası"na mənəvi dəstək
istəyir. Bu ərkyana istək isə, Ģübhəsiz ki, bütün
vətənpərvər azərbaycanlıların qardaĢ ölkəyə bəslədikləri
sonsuz məhəbbətdən qaynaqlanırdı. A.Baycan da
ömrünün yarıdan çoxunu Almaniyada yaĢamasına
baxmayaraq, daim Türkiyədə gedən ictimai-siyasi
proseslərlə maraqlanır, bu ölkənin uğurlarına fərəhləndiyi
kimi, problemlərinə də biganə qalmırdı. Belə ki, 1970-ci
illərin sonları - 1980-ci illərin əvvəllərində sol təmayüllü
siyasi təĢkilatlar Türkiyədə vəziyyəti gərginləĢdirməyə
cəhd göstərdikləri zaman Ģair haqlı olaraq onları milli
dövlətçilik maraqlarına xəyanətdə suçlayaraq ifĢa edir,
türk xalqını Atatürk yoluna sadiq qalmağa çağırırdı:
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Təhlükə soldadır Türkiyəmizə!
Yağılar saldırtmıĢ onları bizə!
Sağçılar vicdanlı öz türk oğludur,
Getdikləri yalnız türkün yoludur.
("Yeniçərilər xortladı" Ģeirindən)
Ey türk oğlu! Qoru öz yurdunu sən,
Yurda yarar gəlməz devrimçilərdən.
Təmizlə yurdunu parazitlərdən,
Əmanətdir türkə o Atatürkdən!
("Təmizlə" Ģeirindən)
Gənclik illərində Azərbaycan istiqlal mücadiləsinə
qatılmıĢ A.Baycan ömrünün son anlarına qədər vətəninin
qurtuluĢuna, üçrəngli bayrağın yenidən əzəmətlə
dalğalanacağına bəslədiyi ümidləri itirmədi. Son nəfəsində
belə onun dodaqlarından "Azərbaycan... Qazax...
Səməd..." kəlmələri qopdu.
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Mən görməsəm, gənclər görsün gülər üzlü Mayısı,
Nə mutludur bəkləyənlər ümid dolu yarını.
Dalğalansın endirilmiĢ ay-ulduzlu bayrağım
- deyən mühacir Ģairin ömrü cəmi ikicə il vəfa etsəydi, o,
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının canlı
Ģahidi ola bilərdi. Əlamətdar haldır ki, 1991-ci ildə Bakıda
keçirilmiĢ "Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı" beynəlxalq
elmi simpoziumunda A.Baycanın da xatirəsi anıldı,
yaradıcılığından bəhs edildi. Mühacir Ģairin poetik irsinin
Vətənində mükəmməl nəĢri və ətraflı araĢdırılması isə
çağdaĢ ədəbiyyatĢünaslığımızın vəzifələri sırasındadır.

208

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Rahid Ulusel
“TƏNQĠDĠN METODOLOJĠ PROBLEMLƏRĠ”

Tənqid haqqında hədsiz rəylər ixtilafını nisbətən
modelləĢdirilmiĢ halda aĢağıdakı müddəalar Ģəklində
qruplaĢdırmaq mümkündür: I. Bir sıra tədqiqatçıların
fikrincə, tənqid - "ədəbiyyatdır", onun "tərkib hissəsidir",
"komponentidir". Y.Borev "Ədəbi prosesdə tənqidin rolu
haqqında" məqaləsində yazır: "Bədii tənqid ədəbiyyat və
incəsənətin tərkib hissəsidir, o, xüsusi tələbat əsasında və
cəmiyyətin incəsənəti xüsusi istehlakı əsasında... bədii
prosesin özündən törəyir". V.Kocinov da bu fikrin
tərəfdarı kimi çıxıĢ edir: "Ciddi desək, "tənqid və
ədəbiyyat" qarĢıqoyulması düzgün deyildir. Tənqid və söz
sənətini əlaqələndirmək olar, ancaq tənqid və ədəbiyyat
ayrılmazdır, çünki tənqid ədəbiyyatın özünün tərkib
hissəsi, cəhəti, komponentidir, həm də "aparıcı",
təĢkiledici komponentidir".
II. BaĢqa bir fikrə görə, tənqidi fəaliyyətin əsasını
yalnız publisistika təĢkil edir və hətta o, publisistikanın
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növüdür. Məsələn, Y.Surovtsev "tənqidi fəaliyyətin
təbiətini", "elmi-publisistik Ģəkildə" müəyyənləĢdirir və
qeyd edir ki, tənqidçi "məhz publisistcəsinə yazır".
Tənqidi ədəbiyyatın komponenti hesab edən V.Kocinov
da "tənqid və publisistika arasında prinsipial fərq" görmür
və belə bir fikir irəli sürür: "gtənqidi publisistikanın növü
kimi, əxlaqi-etik, elmi, fəlsəfi, pedaqoci, iqtisadi, siyasi,
hüquqi publisistika və sairlə bir cərgəyə daxil olan "ədəbi
publisistika" kimi müəyyənləĢdirmək, ümumən tam
düzgündür". Y.Surovtsev və V.Kocinovun tənqid üçün
irəli sürdükləri elmi-publisistik konsepsiyasının
yarımçıqlığını S.Əsədullayev "Prometeylə Orfeyin
ittifaqı" adlı məqaləsində haqlı olaraq tənqid edib. Bu
konsepsiya həm də ona görə bitərəflidir ki, o, tənqidin
yalnız bir diqqətəlayiq xassəsini əsas tutur. Çünki
tənqiddə publisistik keyfiyyət var. Bunu heç cür inkar
etmək olmaz. Lakin həmin keyfiyyət tənqidi fəaliyyətin
müəyyən məqamlarında özünü qabarıq büruzə verir,
amma tənqidin bütün təzahür formalarında, tənqidi idrak
prosesində həlledici amil ola bilmir. Y.Surovtsev və
V.Kocinovun nöqteyi-nəzəri həm də ona görə düzgün
deyildir ki, onlar tənqiddə yalnız ictimai bünövrəni əsas
tuturlar. V.Kocinov yuxarıdakı fikirlərinə onunla haqq
qazandırmağa çalıĢır ki, incəsənət ictimai hadisədir,
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publisistika da ictimai hadisəyə münasibətdir. Ona görə də
ictimai hadisə olan incəsənətə münasibət tənqidi də
publisistikanın bir növünə çevirir. Fəlsəfə psixologiya və
bir çox digər elm sahələri də ictimai hadisələri
öyrənmirlərmi?! Onda belə çıxır ki, bunlar hamısı
publisistikanın növləri imiĢ...
Yeri gəlmiĢkən, bir məsələyə də münasibətimizi
bildirək. V.Kocinov tənqidin ictimai-ədəbi həyatdakı
rolunu qiymətləndirərkən ifrata varır: "Əgər birdən tənqid
mövcudluğunu dayandırsaydı, onda ədəbiyyat da yox
olardı". Buradan belə çıxır ki, biz, tutalım, "XII əsr
ədəbiyyatı" deməkdə və onun tarixən var olduğunu təsdiq
etməkdə haqsızıq, çünki bu dövrdə "ədəbiyyat" yox,
"ədəbiyyatın materialı", "sırf söz sənəti" olmuĢdur. Belə
çıxır ki, Nizami haqqında əsil ciddi elmi-tənqidi fikir 700800 il sonra söylənildiyi üçün o dövrün ədəbiyyatını
"ədəbiyyat" adlandırmaq qeyri-mümkündür.
III. Üçüncü fikrə görə, "tənqid - elmdir" (vaxtilə
A.S.PuĢkin də belə hesab edirdi), "ədəbiyyatı öyrənən elm
sahələrindən biridir".
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IV. Lap yaxın vaxtlara qədər belə bir dördüncü fikir də
mövcud olmuĢdur ki, ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbiyyat
tarixi və ədəbi tənqid ədəbiyyatĢünaslıq "üçlüyünü" təĢkil
edir. Çox acınacaqlı haldır ki, indi artıq heç kimin təsdiq
etmədiyi, üstündə təkid etmədiyi bu müddəa
Azərbaycanda buraxılan orta və ali məktəb dərsliklərində
heç bir dəyiĢiklik edilmədən, son dərəcə doqmatik,
sxematik halda tədris edilir.
V. BeĢinci fikrə görə, tənqid həm elm, həm də
ədəbiyyatın xüsusiy-yətlərini özündə birləĢdirir, bədiiliyin
və elmiliyin qovuĢuq nöqtəsi olur. Hətta məsələnin belə
qoyuluĢu bəzən çox metafizik tezis Ģəklini alır: "Tənqid
ədəbiyyatın növüdür. O özünün analiz obyekti kimi
emosional olmalıdır. Bununla yanaĢı o, estetikanın, daha
doğrusu, elmin növüdür". Qeyd edək ki, tənqidi
ədəbiyyatın bir hissəsi sayan bir çox alimlər, eyni
zamanda, tənqiddə bədiilik və elmiliyin vəhdətini də
təsdiq edirlər. V.Kubilyus belə hesab edir ki, "tənqid bədii
yaradıcılıq, elmi analiz və qəzet felyetonunun (ənənəvi
mənada) qovuĢuğunda yaranmıĢdır". "Tənqidi əsərin
stilistikası bədii yaradıcılıq, elm və publisistikanın sintezi
nəticəsində meydana çıxmıĢdır". Prof. S.Əsədul-layev də
yazır: "...Bizcə, tənqidi elmin və incəsənətin qovuĢması və
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birliyi sa-yan konsepsiya həqiqətə daha çox yaxındır.
Tənqidin mahiyyəti cüttər-kiblidir, o, elmin və
ədəbiyyatın xüsusiyyətlərini özündə birləĢdirir. Ədəbi
tənqid ədəbiyyat, elm və estetikanın qovuĢduğu nöqtədə
inkiĢaf edir".
...Bəli, tənqid haqqında müxtəlif fikirlərin ən ümumi
mənzərəsi, təxminən, belədir və ən ümumi aspektdə
baxdıqda, tənqidin dəyərləndiril-məsi yolunda həmin
təhlillərdəki əsas müddəaların bitkin forması kimi üç
mərhələni görmək mümkündür:
1. Tənqid - incəsənətdir, ədəbiyyatdır, bədiidir.
2. Tənqid - elmdir, ədəbiyyatĢünaslıq hissəsidir,
elmidir.
3. Tənqid bədiiliyi və elmiliyi özündə birləĢdirən a)
ədəbiyyatdır; b) elmdir; c) publisistikadır.
1-ci və 2-ci mərhələdə bir-birilə nisbi əkslikdə olan
cəhətlər qarĢı-qarĢıya qoyulur, 3-cü mərhələdə isə bu ifrat
qarĢıqoyulma aradan qaldırılır, tənqidin mahiyyəti vəhdət
halında dərk olunur. Y.Borevin "tənqid elmi və bədii
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təfəkkürün birləĢmə sahəsidir" tezisi tənqiddə bədiiliyin
və elmiliyin vəhdətini təsdiq edən konsepsiyanı dəqiq,
müxtəsər elmi model formasında əks etdirir...
Lakin tənqidin mahiyyəti barədə irəli sürülən bütün bu
fikir, tezis və konsepsiyaların, demək olar ki, əksəriyyəti
üçün xas olan ümumi bir çatıĢmazlıq var; o da tənqidi
nəyə isə bağlamaq, nəyin isə tərkib hissəsi, kom-ponenti
hesab etmək cəhdidir. Düzdür, tənqidin özünəməxsusluğu
haqqında çox danıĢılır, lakin müəlliflər bu
özünəməxsusluğu təqdir etsələr də, yenə də onu gah
ədəbiyyatın, gah ədəbiyyatĢünaslığın, gah estetikanın, gah
da publi-sistikanın tərkib hissəsi sayırlar. Olsa-olsa, ona
nəyin tərkibindəsə, nəyin daxilindəsə muxtariyyət verilir.
Halbuki tənqid nə ədəbiyyatın, nə ədəbiyyat-Ģünaslığın, nə
estetikanın, nə də publisistikanın növüdür. Əksinə, elə
həmin bu sahələrlə və digər təfəkkür hadisələri ilə yanaĢı
mövcuddur; onlarla tam bərabər hüquqlu
münasibətlərdədir. Xüsusilə son yüzillikdə ümumidrak
sistemində öz yerini fərdiləĢdirən, özünəməxsus nəzəriyyə
və metodologiya-sını yaratmaqda olan tənqid spesifik
idrak hadisəsi kimi bu gün tamamilə formalaĢmıĢ və
Ģübhəedilməz dərəcədə müstəqilləĢmiĢdir...

214

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Məlumdur ki, hələ bədii və fəlsəfi Ģüurun vəhdətdə
olduğu zamanlarda onların ilkin birgəliyində sonralar
müstəqil inkiĢaf yolunu müəyyənləĢdirmiĢ estetika,
ritorika, sosiologiya, filologiya və s. kimi tənqidin də
rüĢeymləri olmuĢdur. Təkcə elə bu fakt göstərir ki, tənqid
qnoseoloci mənĢəyinə görə də digər ictimai Ģüur
hadisələri ilə asılı münasibətdə yox, bərabərhüquqlu
münasibətdə olmuĢ və bu Ģəkildə də inkiĢaf etmiĢdir.
Lakin bununla belə, yalnız "rüĢeymlərin" təzahür etdiyi
dövrü - tənqidin əsaslı yaranma dövrü yox, olsa-olsa
bünövrətapma, özülyaratma dövrü hesab etmək olar... Bu
dövrün tənqidçi tipi, Ģərti desək, filosof-tənqidçi idi.
Tənqidin yaranıĢında və özünümüəyyənləĢdirməsində
ən davamlı mərhələ - ictimai-fəlsəfi elmlərin ikinci
diferensiasiyası zamanından, yəni vahid elmi sistemdə
estetikanın və filologiyanın müstəqilləĢməsi nəticəsində
onların özünün də budaqlanması zamanından baĢladı.
Artıq bu mərhələdə tənqid, ümumfəlsəfi fikrin tərkib
hissəsi kimi yox, xeyli dərəcədə spesifik-ləĢmiĢ
ümumestetik fikrin tərkib hissəsi kimi özünü təzahür
etdirir. Tənqid bu mərhələdə öz tədqiqat obyektinə ədəbiyyata və incəsənətin digər növ-lərinə daha uzaqdan fəlsəfədən deyil, bir qədər yaxından - estetikadan "baxır".
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Və bu mərhələnin tənqidçi tipi, estetik-tənqidçidir (Ģərti
deyimdə). Fikrimizcə, tənqidin elmi sistemdəki tarixi
inkiĢaf prosesinin ən ümumi hərəkət istiqaməti XIX əsrin
I yarısınadək - Belinski tənqidi dövrünədək, demək olar
ki, belə olmuĢdur.
...XIX əsrin I yarısından etibarən tənqid öz inkiĢafının
yeni mərhə-ləsinə qədəm qoydu. Sözün müasir mənasında
yeni tənqidin yaranmasının ilkin zəruri Ģərtləri var idi:
elmi-fəlsəfi, estetik-tənqidi mübahisələrin Avropa
"inhisarından" çıxıb bütün dünyaya yayılması; bədii
idrakın öyrənilməsində yeni təhlil metodunun meydana
çıxması və s. Bu mərhələdə estetik elmlər sistemində yeni
bir Ģaxələnmə baĢ verdi və tənqid də ictimai-fəlsəfi
elmlərin, filologiyanın, ədəbiyyatın özünün sürətli
tərəqqisi və fəal təsiri ilə estetik idrakın inkiĢafı
nəticəsində meydana gələn bu Ģaxələnmədən törədi.
Ədəbi-ictimai ziddiyyətlərin son dərəcə gərginləĢməsi,
zidd konsepsiyaların açıq-aĢkar ideoloci-estetik
mübarizəsi bu prosesə güclü təkan verdi. "Belinski tufanı", "ədəbi qasırğa", "ideoloci fırtına" tənqid
"gəmisinin" möhkəm, onun heyətinin - tənqidçilərin isə
dözümlü, döyüĢkən olmasını tələb etdi. Tənqid, bəlkə də
özündən xəbərsiz halda özünün müstəqilliyi uğrunda
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döyüĢə girdi, bütün incəsənəti "öz əlində" birləĢdirən
estetika ilə, həmçinin, ədəbiyyat-Ģünaslıq və ədəbiyyatla
həmhüquq idraki sahəyə çevrildi. Ġctimai-ideoloci aləmə,
ədəbi-estetik həyata bir fəallıq, bir döyüĢkənlik, bir
mübarizlik, bir cəsarət gətirdi, bədii sistemə daha reflektiv
münasibət göstərməyə baĢladı, estetika və sənətĢünaslığı
hətta bir sıra hallarda ortodoksallıq və sxematik-likdən
təmizlədi. Ġndi artıq bu sahənin nümayəndələrinə "filosoftənqidçi", "filoloq-tənqidçi" və s. yox, məhz "tənqidçi"
deməyə baĢladılar. Sənətkarlar, estet və filosoflar
tənqidçiləri "dinləməyə" və sözün yaxĢı mənasında
tənqid-çilərdən "ehtiyat etməyə" baĢladılar. Tənqidi fikrin
inkiĢafında bu yeni mər-hələdən sonra tənqidə nəyinsə
tərkibində muxtariyyət vermək mümkün deyildi. Axı,
Belinski tənqidi Belinski fəlsəfəsindən doğan tənqid
deyildi. Əksinə, Belinski fəlsəfəsi Belinski tənqidindən
doğmuĢdur - demokratizm ideyaları da, fəlsəfi-estetik,
ictimai-sosioloci ideyalar da Belinski tənqidindən
doğmuĢdur.
Tənqidin spesifikləĢməsi prosesi həm də onun özözünü təhlilə baĢlaması ilə, özünəmünasibətlə bağlıdır ki,
bu da yalnız yeni mərhələnin məhsuludur...
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Beləliklə, tənqidin ən ümumi tarixi inkiĢaf prosesini
izlədikdə və filologiyada, bədii sistemdə də inkiĢaf
məqamlarını nəzərə aldıqda, onun, Ģərti olaraq, üç
mərhələdən keçdiyi aĢkar olur:
Ġlkin mərhələ - "rüĢeym dövrü" (ümumfəlsəfi sistemdə
inkiĢaf)
Orta mərhələ - tənqidin estetik-ədəbi, filoloci, bədii
fikrin tərkib hissəsi olduğu dövr (ümumestetik sistemdə
inkiĢaf).
Yeni mərhələ - tənqidin öz sferasında müstəqil
təfəkkür hadisəsi kimi formalaĢdığı dövr (ümumidrak
sistemində spesifik inkiĢaf).
***
Çoxdandır ki, tənqidə "bədii tənqid" deyirlər. Lakin
açığını desək, bu termindəki "bədii" istilahı araĢdırıcıları
bir qədər çaĢdırır. Bu nöqtədə onlar tərəfindən tənqidlə
bədii ədəbiyyat arasındakı, daha dəqiq desək, elmi-estetik
idrakla bədii idrak arasındakı hüdudlar tam silinir və hər
iki təfəkkür sahəsi eyniləĢdirilir. Bu məsələ ilə bağlı prof.
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S.Əsədullayevin qənaəti belədir: "O (yəni tənqid - R.U.)
özündə bədii-obrazlı təfəkkürün ünsürlərini toplayaraq
nəinki bədii obrazlarla əməliyyat aparır, həmçinin
obrazlarla "düĢünür" ki, bu da onu ədəbiyyata (incəsənətə)
yaxınlaĢdırır". S.Vayman isə "Min dənə ev dovĢanı - hələ
fil demək deyil" polemik məqaləsində yazır ki, "mənim
dərin inamıma görə, tənqid yalnız bu Ģərtlə tam Ģəkildə
obyektiv ola bilər; əgər o bədiidirsə, əgər o, yazıçı və
onun auditoriyası ilə incəsənət dilində söhbət etməyi
öyrənirsə". Fikrimizcə, tənqidi bədii-obrazlı idrakın
məhsulu hesab etmək qətiyyən düz deyildir. Axı, görəsən,
tədqiqatçılar "tənqid bədiidir", "tənqid incəsənət dilində
danıĢır" deyərkən, konkret olaraq məhz nəyi nəzərdə
tuturlar? Tənqidin bütün mövcud mahiyyəti - onun daxili
strukturu, təhlil-araĢdırma qanunauyğunluqları, fikri
prosesin dinamikası, obyektiv dəyərləndirməyə meyli,
nəzəri-metodoloci xassəsi... bu tezislərin doğruluğuna
inamı azaldır. Bəlkə müəlliflər burada tənqidin obrazlı
dilə meylini, emo-sional-polemik keyfiyyətini nəzərdə
tuturlar? Lakin yenə də saysız-hesabsız faktlar həmin
konsepsiyanın xeyrinə olmayacaqdır... Bu faktlardan
birisi: XVII əsrdə Qərbi Avropa fəlsəfəsində elmĢünaslıq
üçün ciddi metodologiya hazırlandığı bir vaxtda F.Bekon
elmdə idrakın üç yolunu - "hörümçək yolu", "qarıĢqa
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yolu", "arı yolu" obrazlı ifadələri ilə müəyyənləĢdirmiĢdir.
Özü də təsəvvür edin ki, söhbət elmi metodologiyanın
sistemləĢdirilməsindən gedirdi. Həm də bu xüsusiyyətə
təkcə F.Bekonda - rasional fəlsəfənin nü-mayəndəsinin
yaradıcılığında rast gəlmirik. Bu xüsusiyyət ictimai
elmlərin, demək olar ki, hamısında özünü qabarıq Ģəkildə
göstərir. Obrazlı mühakimə və deyim tərzi mütəfəkkir
Ģəxslərin yaradıcılığının daxili mahiyyətindədir.
...Deməli, ictimai elmlərdə nə dərəcədə bədiilik varsa,
onlar nə dərəcə "bədiidirsə", tənqiddə də eyni dərəcədə
bədiilik vardır və o da eyni dərəcədə "bədiidir". Və əsas
məsələ budur ki, tənqid varlığın obrazlı qavranılması
deyildir. Tənqidi fikrə olan tələbatın əsasında obrazlı
təfəkkür hadisəsinə - bədii ədəbiyyata və incəsənətə
münasibət göstərmək zərurəti dayanır. Prof. M.S.Kaqan
isə bu tələbatın xarakterini baĢqa Ģəkildə izah edir. O belə
hesab eləyir ki, bədii əsəri qavrayan insanın Ģüurunda
"özünüifadə", özünütəcəssü-metdirmə tələbatını doğuran
"kommunikativlik fermenti" (Kaqanın fikrincə, bu
"ferment" bədii Ģüurun təbiətindədir) real həyatiləĢmə
yolları arayır və "bunu məhz bədii formada edə
bilməyəndə, o, bədii-tənqidi formada, inter-pretasiya
formasında həmin məqsədin həyata keçməsinə nail olur".
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Professorla razılaĢmaq heç cür mümkün deyil... Çünki
incəsənətə tənqidi reaksiya, onun tənqidi-estetik
dəyərləndirilməsi bədii təfəkkür prosesindən yox, tənqidiidraki fəaliyyətin öz daxili qanunauyğunluqlarından
törəyir. Doğrudanmı, tənqidçi məhz bədii əsər yaza
bilmədiyindən, öz fikirlərini bədii formada ifadə edə
bilmədiyindən tənqidi formanı seçir?! Xeyr. Bu, tənqidin
sırf subyektiv dəyərləndirilməsidir. Axı, tənqidçi, demək
olar ki, heç vaxt belə bir zərurət, alternativ qarĢısında
qalmır. Bəzən elə olur ki, tənqidçi yenicə oxuduğu bədii
əsərdə indiyəcən heç üzərində düĢünmədiyi yeni bir
problemlə qarĢılaĢır və həmin problemi öyrənərək,
mənimsəyərək öz baxıĢlarını irəli sürür. Tənqidi fikrə,
tənqidi özünüifadəyə olan daxili estetik tələbat bədii
özünüifadənin mümkün olmadığı yerdə meydana çıxmır.
Onun təzahür səbəblərini belə bir alternativdə axtarmaq
təĢəbbüsünün özü yanlıĢdır və tənqidi bədii idrak hadisəsi
saymağın ifrat nəticələrindəndir... Çünki tənqidi fikir bədii
özünüifadə zərurətindən deyil, sosial-estetik fenomen olan
tənqidi idrakın qnoseoloci özülündəki özünüifadə
(subyektiv əsas) və ictimai fikri ifadə (obyektiv əsas)
zərurətindən törəyir. Bədii hadisə bu mürəkkəb psixoloci
"struktura" təsir edir, "qıcıqlandırır" və tənqidi idrakın
fəaliyyətə baĢlamasına təkan verir. Bu elə bir reflektiv
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prosesdir ki, biz onun cürbəcür təzahür formalarını
varlığın predmet və hadisələrinə münasibət göstərmək
istəyən müxtəlif idrak fəaliyyəti növlərində də (fəlsəfi,
sosioloci, estetik, elmi və s.) görə bilərik...
"...Tənqid - elmdir" deyən konsepsiya ilə yalnız o
mənada mübahisə etmək olar ki, o, tənqiddəki elmi
mahiyyətin seçilənliyini əsaslandırmır, onu digər ictimai
elmlərlə, hətta dəqiq elmlərlə eyni cərgədə qoyur. Halbuki
tənqiddə elmi xassə yalnız bir həlledici məqamda təzahür
edir - bədii hadisə dəyərləndirilərkən obyektiv tənqidi
təhlil və baxıĢın həyatiləĢməsində. Tənqidin nəzəri və
metodoloci strukturunda isə (bu, tənqidi-idraki fəaliyyətin
özəyini təĢkil edir) elmi-tədqiqi analiz metodu öz yerini,
mövqeyini müxtəlif səviyyələrdə təzahür edən emosional,
polemik, interpretativ tənqidi təhlilə güzəĢtə gedir.
Dərketmə formasındakı digər fərqlərlə yanaĢı, həm də
belə fərqli metodoloci istiqamətlərinə görə də tənqidi
ədəbiyyatĢünaslığın tərkib hissəsi saymaq mümkün
deyil...
Çoxlarının üzərində təkid etdiyi, ifrat
birtərəfliliklərdən xilas olmuĢ ən populyar konsepsiya tənqiddə bədiiliyin və elmiliyin vəhdətini təsdiq edən
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konsepsiyadır ki, bu barədə yazımızın əvvəlində qısaca
məlumat vermiĢdik. Lakin bu konsepsiya ilə də xüsusən
iki cəhətinə görə razılaĢmaq olmaz. Əvvələn, burada
tənqidin bədiiliyi və elmiliyi vəhdət halında dərk olunsa
da, yenə də o, spesifik idrak hadisəsi kimi yox, müvafiq
Ģəklində gah ədəbiyyatın, gah da publisistikanın növü
kimi təqdim edilir. Ġkincisi, "tənqid - bədiiliyin və
elmiliyin sintezidir" tezisinin özündə nə isə bir mexaniki
qovuĢdurma, sxematizm vardır. Bu, dünyanın
mənimsənilməsinin iki fərqli üsulunun, yəni gerçəkliyin
obyektiv qanunlarını öyrənən elmin və varlığın obrazlı
dərki olan incəsənətin hüdudları barədəki antitezanın
tənqiddə birləĢdirmə, calaq formasında təkrarı kimi
görünür. Məsələ burasındadır ki, tənqiddə elmilik özünü
bilavasitə elmdə olduğu kimi, bədiilik isə bilavasitə
incəsənətdə olduğu kimi təzahür etdirmir. Tənqiddə elmi
mahiyyət də spesifikdir, baĢqa cürdür, bədiilik də.
Xüsusilə tənqidin sol tərəfinə artırılan "bədii istilahı və
onun daĢı-dığı mahiyyət tənqiddə tamamilə
özünəməxsusdur, onun məhz incəsənətdəki obrazlılığa
qətiyyən aidiyyəti yoxdur. Çünki "bədii" tənqid
incəsənətin bədiiliyindən törəmə deyil, onun hətta baĢqa
Ģəkildə təzahürü də deyil. O, həmçinin, elmin və
incəsənətin mexaniki birləĢdirilməsi, qeyri-təbii hibridi,
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"xəlitəsi" də deyil. Halbuki onun mahiyyətini bəzən məhz
elə bu Ģəkildə izah edirlər. - M.Boyko yazır ki, "...tənqidelmdir" demək, burada nöqtə qoymaq olmaz. Tənqid kompleksli hadisədir; o, mürəkkəb üzvi xəlitəyə daxil olan
elementlər çoxluğundan ibarətdir". V.Kubilyus isə
tənqidin "qapılarını" "müxtəlif elementlərin sintezi,
canrların diffuziyası üçün açıq" hesab eləyir. Qəribədir,
görəsən müəlliflər nəyin xatirinə "tənqid xurcununa" bu
qədər "elementləri" doldururlar? Bu süni sintetizm kimə
lazımdır?.. Axı, tənqid mahiyyətcə belə yığnaq xarakterli
deyildir; bədiilik, elmilik və s... cəhətlər, müxtəlif
elementlər birləĢərək, sintez təĢkil edərək "tənqid" deyilən
bir Ģeyi quraĢdırıb mövcudlaĢdırmırlar. Əksinə, tənqiddə
təzahür edən nə varsa (ən müxtəlif formalar, canrlar, təhlil
yönləri, idraki təmayüllər...), bütün bunları elə onun öz
daxili mahiyyətindən doğan xüsusiyyətlər kimi baĢa
düĢmək lazımdır, daha onları hardansa, hansı elm
sahəsindənsə gəlmə xüsusiyyətlər, elementlər hesab etmək
gərək deyil. Bir də, görəsən, niyə bizə elə gəlir ki,
müəyyən bir idrak hadisəsi ya mütləq elm olmalıdır, ya
mütləq incəsənət olmalıdır, ya da mütləq onların sintezi.
Əslində, belə qəti fərqləndirmə üsulu sonsuz dərəcədə
mürəkkəb olan ümumidrak hadisəsinə metafizik imperativ yanaĢmadır. Budda kanonları, "Bibliya",
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"Quran" yalnız dini kitabələrdirmi? Volterin nəsri,
Dostoyevskinin "Ġdiot"undakı Ġppolitin və MıĢkinin,
"Karamazov qardaĢları"nda Abid Zosimin, Ġvanın
monoloqları yalnız bədii təfəkkürün məhsuludurmu;
Platonun dialoqları, M.F.Axundovun "Kəma-lüddövlə
məktubları", A.Kamyunun esseləri yalnız fəlsəfi

əsərlərdirmi! Vaqnerin "Bethoveni ziyarət"i yalnız
xatirə-oçerkdirmi?! Xüsusilə müasir ictimai-fəlsəfi Ģüurda
axı heç bir mütləq ayrıntı nəzərə çarpmır... Ġndi təfəkkür
prosesində "ümumelmi, inteqrativ proseslər" gedir və bu
müasir idrakın "xarakterik əlaməti" (Qott, Ursul,
Semenyuk) olur. Deməli, tənqidin də özünəməxsusluğunu
onun yalnız elmi, yalnız bədii olmasında, yaxud yalnız
elmi-bədii sintetizmdə, elementlər xəlitəsində deyil,
tənqidi idrakın öz qnoseoloci tipində, real daxili
qanunauyğunluqlarında axtarmaq lazımdır. Nümunə üçün
YaĢar Qarayevin "Tənqidi realizm: estetik ideal və müsbət
qəhrəman" məqaləsinə müraciət edək: "...Mirzə Cəlil
təsvir etmək üçün kəndlinin də qeyri-adisini, qəhrəmanını,
igidini yox, ən adisini, "naturalını", "novruzəlisini" seçir.
Zəmanənin qəhrəmanı kimi seçilən Novruzəlidə zamanın
intellektual və ictimai həyatından bir iz, əsər-əlamət belə
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yoxdur. Məhz əsrlə Novruzəli arasındakı əlaqə və təzad
baxımından Mirzə Cəlil Novruzəliyə daxili bir nəzər salır,
bir həməsr, vətəndaĢ kimi onun varlığında sağlam, normal
fəlsəfi-hüquqi mənada "Ģəxsiyyət" axtarır və tapmadığı bir
keyfiyyətin olmadığı bir boĢluğu təhlil edir... Ġctimai
məzmunu cəhətdən bu qədər müflis Novruzəliyə ədibin
marağının səbəbi də elə budur: hər bir real Novruzəlidə
potensial bir müsbət qəhrəman mürgüləyir". Belə klassik
tənqidi təhlildə elmi analizin harda baĢladığını, bədiiliyin
harda qurtardığını, elmi və bədii aspektlərin necə vəhdət
tapdığını, onları bir-birindən ayıran və qovuĢduran
nöqtələri müəyyənləĢdirmək mümkündürmü?! Onları
ağlın nəzəriyyə zoru ilə ayrı-ayrı anlayıĢlar kimi təqdim
edəndə və tənqid konteks-tində birləĢdirəndə, ortaya
qəribə müddəalar çıxır; məsələn, V.Kubilyus "Tənqidin
təbiəti ziddiyyətlidir" qərarına gəlir... Axı nə üçün?! Ona
görə ki, V.Kubilyusun fikrincə, tənqid "həm elmi
anlayıĢlara doğru qaçır", həm də "subyektiv əsaslarsız
ötüĢə bilmir", tənqid, eyni zamanda, "bədii yaradıcılıqla
elmi analiz arasında rəqs eləyir" ...Tənqidi "bədii
yaradıcılıq, elm və publisistikanın sintezi" sayan Litva
tənqidçisinin bu son nəticələri tamamilə əsassızdır. YaĢar
Qarayevin məqaləsindən götürdüyümüz parçada və
saysız-hesabsız dəyərli tənqidi əsərlərdə biz belə bir
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ziddiyyətlə, bədii yaradıcılıqla elmi analiz arasındakı
tərəddüdlə, "rəqslə", görəsən, niyə rastlaĢmırıq?!. Uzun
illər ədəbiyyat haqqındakı elmlərin metodologiya
problemləri ilə məĢğul olan A.S.BuĢmin təhlil prosesində
bədiiliyin və elmiliyin süni sinte-zinin qeyrimümkünlüyünü, səmərəsizliyini, həm də qondarma
olduğunu sübut etmiĢdir: "Bədii obrazı məntiqi anlayıĢlara
calamaq olmaz, onu ancaq məntiqi anlayıĢların dilinə
köçürmək olar. Elmi formada incəsənətin dərk edilməsi
haqqındakı məsələni, bədii obrazların məntiqi anlayıĢlarla
birləĢ-dirilməsi haqqındakı məsələ ilə eyniləĢdirmək lazım
deyil..."
...Yox, tənqidin özünəməxsusluğu heç bir sintez və
diffuziyada, təsadüfi məqamlarda, hansısa bir canr
paradoksunda deyil, onun öz daxili-idraki strukturunda,
sabit, uzunömürlü və eyni zamanda, daim inkiĢaf edən
dialektik qanunauyğunluqlar sistemindədir.
Tənqidin çox mürəkkəb psixologiyası vardır. Burada
təfəkkür fəaliyyəti ən özünəxas qaydada "iĢləyir". Ġbtidai,
bəsit mühakimə xarakterli tənqidi təfəkkür insan Ģüurunun
inkiĢafı prosesində formalaĢaraq, fərdi-ləĢərək, heç nəyə
bənzəməyən, özünəməxsus mükəmməl, "tənqid orqanına"
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çevrilmiĢdir. Bu fəaliyyət növündə obyektivliklə
subyektivliyin, hissi və rasional amillərin çox oricinal
təzahür xüsusiyyətləri vardır. Adətən, idrak fəaliyyətində
hissi-emosional amilin subyektiv mənbə ilə, rasional
amilin isə obyektiv mənbə ilə bağlı olduğunu güman
edirlər. Ən ümumi nöqteyi-nəzərdən varlığın obrazlı
dərkində (incəsənətdə) ilkin idraki fəaliyyətin (hissiemosional amil - subyektiv mənbə), elmi dərkində isə
daha çox ikinci fəaliy-yət tipinin (rasional idrak - obyektiv
mənbə) müəyyənedici olduğu Ģübhəsiz-dir. Bax, elə
burada tənqidin elmdən və incəsənətdən fərqli cəhətləri
meydana çıxır. Çünki tənqiddə biz həmin idraki fəaliyyət
prosesinin baĢqa təzahürünü - yəni hissi-emosional
aspektin obyektivliklə, rasional aspektin isə subyektivliklə
qırılmaz bağlılığını müĢahidə edirik. Bu paradoksdurmu?
Xeyr. Tənqidin təfəkkür texnologiyası məhz belə
qurulmuĢdur; onda hissiyyatın obyektivliyi, rasional
dəyərləndirmənin isə subyektivliyi xassəsi vardır; tənqidi
təhlil prosesində rasional qiymətlər, meyarlar fərdiləĢir,
özünəoxĢar olur, subyektiv məzmun və forma kəsb edir,
bununla da, tənqidi ideya özünəməxsusluğu yaranır,
ümumi nəzəri model özününküləĢir, ona fərdiyyətin
möhürü vurulur; subyektiv duyum və hissiyyat isə məhz
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incəsənətdə olduğu kimi obrazlı inikas formasında deyil,
hissi-obyektiv, emosional dərketmə Ģəklində reallaĢır.
Tənqidin spesifik idrak hadisəsi olmasının ən həlledici
Ģərti isə, yəqin ki, onun öz metodoloci sistemini yarada
bilməsidir. Tənqidin öz metodoloci sistemini yaratması
zəruri təbii-tarixi qanunauyğunluqdur ki, fikrimizcə, bu
proses hələ tam baĢa çatmamıĢ və o tam
mükəmməlləĢməmiĢdir. Bu sistem indi fəal formalaĢma
prosesi keçirir.
Tənqidi metodun xarakterini müəyyənləĢdirməyə
çalıĢarkən, özü-müzü dağa-daĢa salmağa, hansı bir
sahəninsə metod sistemini tənqidə tətbiq etməyə ehtiyac
yoxdur. Çünki tənqidin metodoloci əsasını elə ən ümumi
halda estetikanın nəzəri bünövrəsinə, onun qanun və
prinsiplərinə söykənən tənqidi metod - tənqidi düĢüncə
texnologiyası təĢkil edir.
Tənqidi metodun xarakterinin üç əsas
müəyyənləĢdiricisi vardır: dövrün və tənqidçinin fəlsəfiideoloci mövqeyi (bəzən bunlar ziddiyyətdə də ola
bilirlər...); bəĢər mədəniyyəti tarixinin əsrlərcə hazırlayıb
yaratdığı ümumestetik meyarlar və konkret bir dövrün
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bədii sistemi. Tənqid və onun metodu bu ümumi
kontekstdə (tarixi və müasir mədəniyyət) öz mövqeyini
qərarlaĢdırır. Təsadüfi deyil ki, hər hansı bir konkret
dövrün tənqid metodo-logiyasının öz ideoloci platforması,
əsaslandığı fəlsəfi-estetik konsepsiyası olmuĢdur. Bundan
əlavə, müasir dövrümüzdə elmi metodologiyada baĢ verən yeniləĢmənin tənqidin metoduna da bilavasitə dəxli
vardır. "Ümumelmi, inteqrativ proseslərin" getdiyi bir
Ģəraitdə, tənqid digər elmlərlə həmrəyliyini daha da
möhkəmləndirir. V.S.Çernyak yazır: "Metodologiyaların
müxtəlif növlərinin qarĢılıqlı əlaqələnmə hərəkəti - təkcə
dialektikanın prinsip və qanunlarının spesifikləĢməsi
prosesi deyil, o, eyni zamanda, ümumelmi metodologiya
anlayıĢlarının universallaĢması prosesidir". Belə bir proses
həm tənqidin universallaĢmıĢ ümumelmi metodlardan da
istifadə etməsinə imkan verir, həm də onun öz metodoloci
sistemini daha fundamental Ģəkildə təĢəkkül etdirməsinə
kömək eləyir. Belə bir istiqamətdə tənqidin özündə də
metodoloci monizm həyatiləĢir - tənqidi metod əhatəli
xarakter kəsb edə bilir və bütöv bədii sistemə vahid
tənqidi münasibət göstərməyə, incəsənətin daxili inkiĢaf
xüsusiyyətlərini - onun qabaqcıl və mühafizəkar
cəhətlərini, ideoloci-estetik rolunu, bədii prosesi və
ümumiyyətlə, incəsənətin morfoloci dina-mizmini, bu
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günün sənət axtarıĢlarını tənqidi aspektdə öyrənməyə
qadir olur. Bax, bu mənada tənqidi nə məhz nəzəriyyədən
yaranan fikir, nə də məhz nəzəriyyənin yaradılmasına
qədərki fikir hesab etmək olar. Tənqid klassikası həm
kamil estetik nəzəriyyəni yaradan, həm də belə bir
bünövrə üzərində təĢəkkül tapıb daha da inkiĢaf edən,
qüdrətlənən tənqiddir...

Vaqif YUSĠFLĠ
MĠR CƏLAL HƏQĠQƏTLƏRĠ

"Bu dünyanın iki qapısı var deyirlər, birindən girir,
birindən çıxırlar.
Bu iki qapı arası - ömür yoludur. Həyatdır. Ġnsan ağlayaağlaya dünyaya gəlir. YaĢayır, mübarizə edir, çalıĢır,
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yaradır, ömrün acısını, Ģirinini dadır. Bu uzun ya qısa yolu
- iki qapı arasını keçib gedir. Bu yolda acizlərin, kölgə
adamların ləpiri qalmır. Ömrün tava daĢlarında iz
buraxmaq hər kəsə nəsib olan səadət deyil".

Rəsul Rza
Bu il görkəmli Azərbaycan yazıçısı, alim və pedaqoq Mir
Cəlal PaĢayevin anadan olmasının 100 illiyi qeyd olunur.
Mir Cəlal müəllim haqqında xatirələr söylənilir, məqalələr
yazılır, Bakıda, Gəncədə və Azərbaycanın digər Ģəhər və
rayonlarında, tədris müəssisələrində yazıçının yubileyi
böyük təntənə ilə keçirilir. Mir Cəlal onsuz da xalqın
sevimlisi olan sənətkarlardan biri idi. Mir Cəlal
unudulmamıĢdı, amma bu yubileyində o, bir daha yenidən
doğuldu.

Mir Cəlal Azərbaycan ədəbiyyatında və filoloji fikrində
bir yazıçı və alim kimi öz yolu olan bir Ģəxsiyyət idi.
Onsuz keçən bu otuz ildə bu yolun saflığına, həqiqət yolu
olduğuna heç bir Ģübhə ola bilməz. Əvvəla, Mir Cəlal XX
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əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində müəyyən bir ədəbi irs
yaradıb. Yazıçı heç yada salınmasaydı da, əsərləri çap
edilməsəydi də, bu irs öz dəyərini, bədii-estetik təravətini
saxlayacaqdı və saxlayır. Çünki M.Cəlalın əlli illik bədii
yaradıcılığı XX əsr Azərbaycan gerçəkliyinin
sənətkarlıqla qələmə alınmıĢ canlı, müəzzəm lövhələridir.
O əsərlərin ən baĢlıca bədii məziyyəti ondadır ki, hansı
quruluĢda yazılmasından asılı olmayaraq, həyat həqiqətini
ifadə edir. Burada mən dahi rus tənqidçisi V.Belinskinin
bir fikrini xatırlayıram: " O Ģey ki, həyatda ola bilməz, o,
sənətdə də yalandır; baĢqa sözlə, həyatda ola bilməyən Ģey
poetik də ola bilməz. Kim istəsə ki, kağız üzərində də,
yazdığı Ģeirlərdə də Ģairliyi görünsün, o gərək əvvəlcə
qəlbən Ģair olsun və öz təbiətinə uyğun olaraq, həyatın
poetik tərəfini görsün. Poeziya təkcə kitablarda deyil: - O,
həyatın öz nəfəsindədir".

Mir Cəlal son dərəcə realist yazıçı idi. Bu gün belə onun
əsərlərini oxuduqda təsvirlərin canlılığına və reallığına
heyrət edirsən. Elə bil ki, həyat hadisələri, insanlar, heç
yazıçı müdaxiləsi olmadan birbaĢa bədii əsərə köçürülüb.
Amma belə deyil, Mir Cəlalın bədii nəsrindəki gerçəklik
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yazıçının bədii qüdrətiylə yaradılan gerçəklikdir.
Yazıçının bədii nəsri barədə düĢüncələrimizi oxucularla
bölüĢəcəyik, amma bundan öncə, istəyirik Mir Cəlalın
arxalandığı, yaxĢı mənada təsirləndiyi ədəbi qaynaqlardan
və özünə ustad hesab etdiyi ədəbi Ģəxsiyyətlərdən söz
açaq.

II

Mir Cəlalın özünəməxsus, bənzərsiz fərdi üslubu, yazı
tərzi vardı. Bu mənada onu kimsəyə bənzətmək mümkün
deyil. Amma Mir Cəlalı ədəbi prinsipinə, həyatı təsvir
üsulu və metodlarına görə Cəlil Məmmədquluzadə,
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev kimi XX əsr realistlərinin
davamçısı saymaq olar. Davamçı olmaq heç də yaranmıĢ
ədəbi məktəbin prinsiplərini, metod və üsullarını korkoranə təqlid etmək deyil, o yaĢarı ənənəyə, onun
möhkəm və davamlı prinsiplərinə müasir bədii təfəkkürün
tələbincə yeni çalarlar artırmaqdır. Bax, bu mənada yazıçı
Mir Cəlalla Mirzə Cəlil və Haqverdiyev arasında sələfxələf münasibətlərindən, ədəbi varislik ələqələrindən söz
açmaq olar.
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Mir Cəlal öz elmi fəaliyyətində bu iki sənətkara dönədönə müraciət etmiĢdir. Öz tələbəsi Firidun Hüseynovla
birgə yazdığı "XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı" dərsliyində
hər iki sənətkar haqqında elmi oçerkin müəllifi Mir Cəlal
PaĢayevdir. Bundan baĢqa o, "Azərbaycanda ədəbi
məktəblər (1905-1917-ci illər)" doktorluq
dissertasiyasında, həmçinin "Cəlil Məmmədquluzadə
realizmi haqqında" sanballı monoqrafiyasında
C.Məmmədquluzadə və Ə.Haqverdiyev yaradıcılığından
geniĢ söz açmıĢdır. Hələ biz 1944-cü ildə çap olunan
üçcildlik "Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi"ndə XX əsr ədəbi
irsimizin ən əsas tədqiqlərinin də Mir Cəlal tərəfindən
yazıldığını unutmuruq.

Əvvəlcə müəyyənləĢdirək ki, Mir Cəlalın Cəlil
Məmmədquluzadə və Haqverdiyev, eləcə də digər
görkəmli sənətkarlar haqqında qələmə aldığı yazılar hansı
elmi yenilikləri ilə seçilir. Çünki hər hansı bir pərəstiĢin
və heyranlığın arxasında obyektiv həqiqət durur. Mir
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Cəlalın "Nəsrimizin baniləri" adlı məqaləsində oxuyuruq:
"Yarım əsrlik kəskin mübarizədən sonra realizm-həyat
üslubu qalib gəldi. Axundovun baĢladığı Ģərəfli iĢi davam
və inkiĢaf etdirən böyük ədiblər yarandı. Bunların içində
Ə.Haqverdiyev və Mirzə Cəlilin mövqeyini xüsusi qeyd
etmək lazımdır.

Bizim yeni nəsrimizdə realizm üslubu çox haqlı olaraq, bu
iki demokratik ədibin adı ilə adlandırılır. Bu realistlərin
qüvvəsi onda idi ki, onlar müasir həyatı, ictimai
konfliktləri, sinfi mübarizəni öz sənətləri üçün əsas obyekt
götürürdülər. Onlar ədəbiyyat tariximizdə ilk dəfə canlı
insanların gündəlik adi həyat və məiĢətini boyasız,
bəzəksiz, dürüst yazırdılar. Onlar adət və ənənələri, ağır
zəhməti, güzəranı, "diĢ ağrısını", evlənməyi, qonaqlığı, ərarvadı, ata-oğul, dost-düĢmən əlaqələrini və s. mövzu
qəbul etmiĢdilər. Onlar köhnə, feodal-patriarxal məiĢəti,
fanatik təsəvvür və zehniyyəti bədii ədəbiyyatın ədalət
məhkəməsinə çəkirdilər. Bu böyük sənətkarlar oxucunu
heyrətə gətirirdilər: "Bu necə iĢdir. Ədəbiyyat hara, diĢ
ağrısı hara?! Bəs gül, bülbül? Bəs zülf, sevda necə
olsun?.."
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Sitatın həcminə görə məni qınamayın. Çünki Mir Cəlalın
C.Məmmədquluzadə və Ə.Haqverdiyev haqqında
söylədiyi bu mülahizələr təkcə dediyi fikrin sadəliyinə və
təzəliyinə görə deyil, həm də onun qəbul etdiyi ədəbi
prinsiplər kimi maraq doğurur. Yeri gəlmiĢkən qeyd edim
ki, Mir Cəlalın bu məqaləsindəki obrazlı ifadələr onun
monoqrafik tədqiqatlarında və dərsliklərindəki elmi
oçerklərinə də xas olan bir cəhətdir. Məsələn o,
Haqverdiyevə həsr etdiyi məqaləsinin sonunu belə
tamamlayır: "Haqverdiyev, bir növ, canlı Azərbaycandır,
yeriyən Azərbaycandır!" Yaxud Səməd Vurğuna həsr
etdiyi məqalələrindən birini belə baĢlayır: "Gənc Səməd
bir çoxları kimi, əlinə qələm alanda kağız korlamamıĢdır.
O, fitrətən Ģair doğulmuĢdur".

Bəs Mir Cəlal öz ustadlarından nə öyrənmiĢ, hansı
sənətkarlıq məziyyətlərini əxz etmiĢdir?
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Gəlin, Mir Cəlalın bəzi satirik hekayələrinə müraciət
edək. Mirzə Cəlil və Haqverdiyev hekayələrinə məxsus
"obyektiv, Ģirin, mülayim bir nağıl üsulu", "təsvir olunan
əhvalata həmiĢə həqiqətdə olmuĢ bir hadisə" kimi
yanaĢılması Mir Cəlalın hekayələrində də diqqəti cəlb
edir. Əlbəttə, deyirlər, hər hansı müqayisə nöqsanlıdır,
amma Mir Cəlalın Mirzə Cəlilin hekayələri haqqında
dediyi bu fikri elə müəyyən mənada onun bəzi
hekayələrinə də Ģamil etmək olar: "Hekayəni (söhbət
M.Cəlilin "Poçt qutusu"ndan gedir) oxuyandan sonra biz
gözümüzü yumub, hekayədəki surətlərin səciyyəsini,
mövzunun dərinliyini, əsərdəki həyəcanı təsvir edə bilərik.
Bütün bunlar sözdə, zahiri Ģəkildə, təsvirdə yox, çox
zaman kinoekranda insan və hisslərin göstərildiyi kimi,
məhz müstəqil hərəkətdə xarakterizə edilir".

Mir Cəlalın hələ otuzuncu illərdə yazdığı "Həkim
Cinayətov", "Anket Anketov", "Mərkəz adamı"
hekayələrində məhz Mirzə Cəlil və Haqverdiyev
ənənələrinin yaxĢı mənada təsirini hiss edirik. "Xarakter
bir hadisə, yığcam bir süjet, ümumiləĢdirici bir mətləb,
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sadə söyləmə, nəqletmə üsulu hekayə sənətində əsasdır"hekayə üçün müəyyənləĢdirdiyi bu prinsipə Mir Cəlal
bütün yaradıcılığı boyu sadiq qalmağa çalıĢırdı.

Mir Cəlal xarakter ustası idi. Onun bu ustalığı təkcə
romanlarında deyil, hekayələrində də bariz nəzərə
çarpırdı. O, obrazı bəzən qrotesk səviyyəsində təqdim
edirdi, obraza bu cür yanaĢma çox zaman əndazəni aĢsa
da, ümumiləĢdirici mahiyyət daĢıyırdı. "Həkim
Cinayətov" hekayəsində təsvir olunan "qəhrəman" bəlkə
də həyatda yoxdur və varsa da tək-tükdür. Amma Mir
Cəlal öz iĢinə səhlənkarlıqla yanaĢan, insan sağlamlığı
qeydinə qalmayan bir həkimin hərəkətlərinə elə məna
verir ki, həmin həkim doğrudan da çox suçlu və
cinayətkar kimi gözlərimiz qarĢısında canlanır. Bəlkə də,
bu, adi bir əhvalat təsiri bağıĢlayar ki, gənc tələbə
Ramazan Əlizadə atasını xilas etmək üçün müalicəxanaya
gəlir, həkim Cinayətova müraciət edir, amma həkim heç
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bir Ģey olmamıĢ kimi etinasız qalır, otaqda qızlarla laqqırtı
vurur, xəstənin yanına gedərkən küçədəki vitrinlərə
tamaĢa edir, nəhayət, xəstəni yoxlayarkən termometri
unutduğunu görüb, "təkrar ağır addımlarla müalicəxanaya
tərəf hərəkət edir".

Mir Cəlalın "Anket Anketov" adlı hekayəsindən söz açan
bütün müəlliflər yekdilliklə qeyd edirlər ki, o, bu
hekayədə Anket Anketov simasında konkret və ümumi
xüsusiyyətləri olan qüvvətli bədii-ictimai bir tip
yaratmıĢdır. Kimdir Anketov? O, insanlara, insan
münasibətlərinə "liçni delolar"a görə qiymət verir, sənəd
varsa, deməli, o, kiməsə inana bilər. Adamlar onun
nəzərində Ģəxsi ləyaqıtinə, bacarığına görə deyil, "liçni
delolarına" görə qiymətlidir. BaĢdan-ayağa
bürokratizmdən yoğrulmuĢ bu tip cəmiyyət üçün
zərərlidir. Anketovlar onda da vardı, indi də.

Çox maraqlıdır ki, Mir Cəlalın otuzuncu illərdə yazdığı
hekayələrin əksəriyyəti satirik ruhda idi ( doğrudur,o,
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sonrakı illərdə də öz yazılarında bu istiqaməti davam
etdirdi, amma otuzuncu illərdə bu meyl üstünlük təĢkil
edirdi). Zənnimcə, bunun iki səbəbi var. Birincisi, həmin
meyl otuzuncu illərin nəsrində mühüm və aparıcı
meyllərdən biri idi. Yazıçılar yeni cəmiyyətin əxlaq
normalarına, yaĢayıĢ və davranıĢ prinsiplərinə zidd olan
eybəcərlikləri, mənfilikləri satira hədəfinə çevirir, həmin
dövrün təbirinə uyğun köhnəliyə qarĢı mübarizə
aparırdılar. Məsələn, Cəlil Məmmədquluzadə "Bəlkə də
qaytardılar", Süleyman Sani Axundov "Molla Qasım",
Qantəmir "Zeynəb Tükəzbanov", B.Talıblı "Erkək
Tükəzban", Sabit Rəhman "ġirin bülbül", "Böyük millət
məhkəməsi", "Xəyal plov" hekayələrində məhz bu yolu
seçmiĢdilər. Ġkincisi, Mir Cəlal həm də yazıçı-tərbiyəçi idi
və görkəmli ədəbiyyatĢünas Məmməd Cəfər yazırdı ki:
"Mir Cəlalın yaradıcılığında ibrətləndirmək meyli, tərbiyə
- həm də tərbiyəsizliklə mübarizədir - məĢhur prinsipi
qüvvətlidir. Onun tez-tez satira və yumora müraciət
etməsinin sirri də bundadır. Yenə bu səbəbdəndir ki, Mir
Cəlalın tipləri əxlaqi görüĢləri etibarilə ya mütləq mənfi,
ya da mütləq müsbət surətlərindən ibarət olur".
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Bir halda ki, Mir Cəlal yaradıcılığı barədə söhbətə onun
satiralarından baĢladıq, bu satiranın ən kəskin formada
ifadə olunmuĢ bir nümunəsi ilə söhbəti davam etdirək.
Yenə Məmməd Cəfərə müraciət edək. O, Mir Cəlalın
müharibə illərində yazdığı "Açıq kitab" romanını
"həqiqətin üzünə dik baxan" bir əsər kimi səciyyələndirir.

Əsərin əsas "qəhrəmanı" Kərim Gəldiyevdir. Mir Cəlal bu
obraz vasitəsilə vətənə, millətə, xalqa yabançı olan, təmiz
və namuslu insanlara quyu qazan, böhtan atan, kiçikmurdar güzəranı naminə onlarla istedadların yolunu
kəsən, ailələr dağıdan, "müvafiq bir jizn" uğrunda
mübarizə aparan adamların ümumiləĢdirilmiĢ obrazıdır.
Açıq, birbaĢa tənqid-ifĢa romanın bütün mətninə hopub.
O zaman roman çap olunanda ("Vətən uğrunda" jurnalı,
1944) ədəbi aləmdə böyük əks-səda doğurdu. Tənqidçi və
ədəbiyyatĢünaslardan Məmməd Cəfər, Orucəli Həsənov
əsəri yüksək qiymətləndirdilər: Orucəli Mir Cəlalı
"ədəbiyyata həyat gətirən" yazıçı adlandırdı, M.Cəfər isə
həyat həqiqətini cəsarətlə təsvir etdiyi üçün Mir Cəlalı
alqıĢladı. Ancaq gizlətmək lazım deyil ki, S.Vurğun,
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M.Arif romana tənqidi münasibət bəslədilər. Azərbaycan
K(b) MK-nın "Azərbaycan sovet ədəbiyyatının vəziyyəti
və onu yaxĢılaĢdırmaq tədbirləri haqqında" 1948-ci il
qərarında "Açıq kitab" tənqidə məruz qalan əsərlər
sırasında qeyd edildi.
Səbəb nə idi? Olsun ki, romanda bəzi bədii qüsurlar,
natamamlıqlar nəzərə çarpsın. Amma bu, əsas deyildi,
çünki o dövrdə yazılan baĢqa nəsr əsərlərində də
sənətkarlıq baxımından kifayət qədər qüsur, nöqsan
tapmaq mümkün idi. Əsas səbəb o idi ki, Mir Cəlal sovet
ədəbiyyatının baĢlıca metodu olan sosializm realizmi
xəttindən yayınmıĢdı. Roman haqqında yazılan tənqidi
məqalələrin birində deyilirdi ki, "Açıq kitab" həyat
həqiqətini təhrif edir, süni surətdə tənqidi realizmi
diriltmək istəyir, ictimai konfliktləri Ģəxsi konfliktlərlə
əvəz edir, əsrimizin müsbət insanlarını qolsuz-qanadsız
göstərir. Yeri gəlmiĢkən qeyd edim ki, qırxıncı illərin
sonlarında "tənqidi realizmi diriltdiyinə" görə Sabit
Rəhman ("XoĢbəxtlər", "AĢnalar" pyeslərinə görə),
Süleyman Rəhimov ("ġərbətalı", "Küp qarısı",
"Qüdrətov", "Paxıl adam", "XalauĢağı" hekayələrinə görə)
kəskin tənqid olunmuĢdular. Lakin zaman keçdi,
ədəbiyyatda yalnız təsdiq pafosunun, "müsbət
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qəhrəman"ın heç də əsas rol oynamadığı, tənqidi
realizmin bütün zamanlarda vacibliyi bir daha sübut
olundu və baxıb gördük ki, Mir Cəlalın Gəldiyevləri bu
gün də sifətlərini dəyiĢmiĢ halda yenə meydan
sulamaqdadırlar.
III

Mir Cəlal Azərbaycan sovet romanının yaradıcılarından
biridir. Əbülhəsən, Süleyman Rəhimov, M.S.Ordubadi,
Y.Vəzir, M.Hüseyn, Ə.Vəliyevlə birgə Mir Cəlal da XX
əsr Azərbaycan romanının təməl daĢlarını qoyanlardan
olub. Azərbaycan romanına həsr etdiyim məqalələrimin
birində yazmıĢdım: "Azərbaycan sovet romanının baĢlıca
vəzifəsi sovet adamını yeni insan əxlaqının daĢıyıcısı kimi
göstərmək, qalib gəlmiĢ insanı-onun mübarizəsini əks
etdirmək olmuĢdur. Ġlk sovet romanlarımızda mövzunun
ictimailiyi və aktuallığı ilə əlaqədar konfliktlər də, təqdim
edilən obrazlar da öz sosial məzmunuyla diqqəti cəlb
edirdi. Mehdi Hüseynin sözləriylə desək, yazıçılar inqilab
uğrunda, yeni həyat qurmaq uğrunda mübarizənin
poeziyasını əks etdirməyə çalıĢırdılar. Bu isə, zamanın
özünün diqtəsi idi".
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Mir Cəlalın "Dirilən adam" və "Bir gəncin manifesti"
romanları da məhz həmin missiyanı yerinə yetiridi.
Doğrudur, ilk sovet romanlarımızın yaranmasında o
illərdəki rus sovet romanlarının ( D.Furmanovun
"Çapayev", A.Serafimoviçin "Dəmir axın", A.Fadeyevin
"Tarmar", F.Qladkovun "Sement", K.Fedinin "ġəhərlər və
illər" və s.) müəyyən təsiri olmuĢdur, çünki rus romanları
bizim yazıçılar üçün görüb-götürmək nümunələri, hazır
təcrübə idi. Ancaq Azərbaycan sovet romanlarında
Azərbaycanda gedən sinfi-siyasi mübarizələr və xalqımıza
xas olan milli-mənəvi keyfiyyətlər əks olunmuĢdur. Mir
Cəlal bu romanlarda Azərbaycan kəndlisinin oyanmasını,
artıq istismar aləti olmaq istəməyib öz hüququnu tələb
etməsini, bunun üçün də inqilabi mübarizəyə qoĢulmasını
təsvir etmiĢdir. Yazıçı "Dirilən adam""da lətifə-anekdot
səviyyəsində olan bir əhvalatı sosial roman səviyyəsinə
qaldırmıĢ, bir kəndin timsalında müxtəlif sinfi-siyasi
qruplaĢmaları, ictimai zümrələri real və təbii cizgilərlə
canlandırmıĢdır. Məsələ onda deyil ki,öz sevimli
ailəsindən dərbədər düĢüb bir parça çörək dalınca Ģəhərə
iĢləməyə gələn Qədir sonralar bolĢeviklərə qoĢulur,
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məsələ ondadır ki, o ayılır, mənəvi ölülük ictimai diriliyə
çevrilir. Görkəmli tənqidçi Məmməd Arif o zaman
romandakı kəndli obrazlarının passiv göstərilməsini
müəllifə irad tutanlara tutarlı bir cavab verərək yazmıĢdı
ki: " Əsərdə əməkçi xalq, yoxsul kəndlilər passiv və
Ģüursuz göstərilməmiĢdir; elə olsaydı, bəbir bəylərin
casusluğuna, naçalnikin və pristavın tapĢırığına görə
siyahı tutmalarına ehtiyac qalmazdı; elə olsaydı, kəndlilər
"banditliyə" baĢlamazdılar, elə olsaydı, Ģəhər həbsxanası
"palĢevetlərlə" doldurulmazdı". Bir sözlə, üstündən illər,
onilliklər keçsə də, "Dirilən adam" Azərbaycan kəndinin
ciddi ictimai-siyasi problemlərini əks etdirən bir əsər kimi
diqqəti cəlb edir. Mir Cəlalın bu romanda baĢlıca uğurunu
yenə də xarakter yaratmaq məharətində axtarmaq
lazımdır. Yazıçı Qədir, Qumru, Bəbir bəy, MəĢədi Ġslam
obrazlarını elə ustalıqla təsvir etmiĢdir ki, oxucu onların
hər bir hərəkətinin real və inandırıcı olduğuna qətiyyən
Ģübhə eləmir. Mir Cəlal təhkiyəsinə xas olan Ģirin dil,
lövhə çəkmək ustalığı ancaq heyranlıq doğurur. Xüsusilə,
Mir Cəlal lövhə yaratmaqda çox yazıçıya elə indinin
özündə də örnək ola bilər.
Romanda Bəbir bəy Qədirin arvadı Qumruya aĢiq olur,
necə olur-olsun, Qədiri baĢdan eləmək, arvadına
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yiyələnmək, nəfsini söndürmək istəyir. Elə romanda
bundan sonra cərəyan edən hadisələrin də kolliziya
mənbəyi buradan baĢlayır. Yazıçı Qədirin maddi cəhətdən
sıxıntı çəkdiyini, ağır ehtiyac içində yaĢadığını ürək ağrısı
ilə təsvir edir, amma Qədirlə Qumrunun kasıb olsalar da
məhəbbətlə yaĢadıqlarını gizlətmir. Belə bir səhnə-lövhə
təqdim edir: "Ġçəridən gecənin qəlbinə uzanan ağ və nazik
Ģüa sapı atlının gözünə sancılır. Atlı sapı tuĢlayıb içəriyə
baxır.
Balaca dəhlizdə yeddilik lampa, Qumrunun dələmə kimi
ağ bədənini iĢıqlandırır. O, təknədə yuyunur. Qumrunun
Ģamama kimi tər, mərmər kimi ağ vücudunu gördükcə atlı
içindən qovrulur, onun dolu yanaqlarından doymayan
nəzərini uzun saçlara, qara gözlərə salır, aclığı daha da
artır, ox ilanına dönmək, bu saatca sürüĢüb qadının belinə
dolaĢmaq istəyir.
Əri Qumrunu qurulayır. Təmizlik və yüngüllükdən doğan
bir istəklə onu öpür, əzizləyir. Bu səhnə çox sürməyir,
lampa sönür, pərdə salınır.
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Pulsuz, lakin iĢtahlı tamaĢaçı sovuĢmaq istəmir. Gözünü
ehtirasla bir dəqiqə əvvəlki səhnənin yerini dolduran
qaranlıqlardan götürmək istəmir.
"Peyin içində bitən gül!"
"Zibillikdəki mirvarının iĢığı tamaĢaçının gözünü
qamaĢdırır, "peyinlikdəki gülün" qoxusu əsəblərini
qurudur".
Mir Cəlalın romanlarında belə səhnələr, ayrı-ayrı parçalar
istənilən qədərdir.
Mir Cəlal Azərbaycan milli-mənəvi dəyərlərinin,
əsrlərdən bəri yaranan və yaĢanan əxlaqi keyfiyyətlərin
qızğın təbliğatçısı idi. "Bir gəncin manifesti" əsərində
hamının xatırladığı çox təsirli bir səhnə var. Ehtiyac
ucundan Sona evindəki "Yusif-Züleyxa" xalçasını bazara
satmağa gətirib. ġərq bazarına gəlmiĢ bir ingilis xalçanın
gözəlliyinə heyran qalır, onun yanında bir yerli tacir də
var. Ġngilis nə qədər dil tökürsə, Sona onu rədd edir. Tacir
ingilisin yanında pərt olmasın deyə xalçanı özü almaq
istəyir. "Ġngilis almır, a bacı, görürsən ki, mən alıram. Öz
müsəlman qardaĢın, Əli Ģiəsi!" Amma Sona ona da satmır,
248

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

çünki bu yerli tacir bir qədər əvvəl qorxaq kölə kimi
xalçanı ingilisə göstərmiĢdi.
"Sona xalçanı çəkib aradan yığdı və pəhləvan kimi
qoltuğuna vurdu:
- Satmıram,-dedi,-vəssalam!
Xalçanın küləyi, soyuq və kəsərli silah kimi ingilisin boz
sifətinə dəydi. Mister vahiməyə düĢmüĢ kimi geri-geri
çəkildi. Alt çənəsini laxlatdı, Tacir onun dediyini qadına
tərcümə etdi:
- Görürsən? Düzü elədir. "Hara getsə,-deyir,-onu mən
alacağam"
Sona daha da acıqlandı. Ġti və həyəcanlı nəzərlərilə həm
taciri, həm misteri süzüb əli ilə qəti rədd iĢarəsi verdi:
- Ġtə ataram, yada satmaram!
Sona arxasını misterə və tacirə çevirib elə cəld gedirdi ki,
deyəsən evdə yağı daĢır. Onun dalınca iki həris canavar
gözü baxır, yanırdı.
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Yüzlərlə vətəndaĢın sevincli, alqıĢlı baxıĢları, o namuslu
qızı və qeyrətli ananı yola salırdı:
Halal olsun!"
Bu əsərdə Mir Cəlal öz roman yaradıcılığının zirvəsinə
qalxır. Mehdi Hüseyn hətta bu əsəri otuzuncu illərdə
yaranan Azərbaycan romanının ən yüksək mərhələsi hesab
edir. Həm də onu qeyd edir ki, "Bir gəncin manifesti"
xalqımızın həyatında baĢ vermiĢ böyük hadisələri və
təbəddülatı poetik bir dillə təsvir etmiĢdir. Mehdi Hüseyn
daha sonra yazırdı ki, artıq "Bir gəncin manifesti" romanı
sübut etdi ki, bizim romanlarımızda həqiqi mənada bədii
pafos yaranır, mübarizənin poeziyası ədəbiyyata gəlir.
Əsərdəki ideya dərinliyi və məzmun gözəlliyi ilə yanaĢı,
müəllif dili də gözəldir, bu dildəki ifadəlilik, həyəcan və
emosiyalılıq yazıçının ən ciddi nailiyyətlərindən biridir.
1954-cü ildə söylənilən bu fikrə heç bir əlavəmiz yoxdur.
"Bir gəncin manifesti" hansı mövzuda yazılmasından,
hansı ideyaları təbliğ etməsindən asılı olmayaraq, neçə
nəslin mənəvi tərbiyəsində mühüm rol oynamıĢdır. Digər
tərəfdən, "Bir gəncin manifesti" romanı "Roman necə
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yazılır" sualının bədii praktikada ən parlaq
nümunələrindən biri idi.
IV
Böyük Vətən müharibəsi illərində Mir Cəlal da, o dövrün
təbirincə desək, qələmini süngüyə çevirdi. Onun nəsrində
yeni bir keyfiyyət - publisistik çalar diqqəti cəlb etdi.
Bunu təsadüfi saymaq olmaz. Əvvəla, publisistika o
dövrdə bütün yazıçılarımızın əsərlərində poeziya və nəsrlə
birgə aparıcı janra çevrilmiĢdi. Cəbhə xatirələri, yol
qeydləri, oçerklər və gündəliklər 1941-1945-ci illərin
sözün yaxĢı mənasında dəbdə olan janrları idi. Mirzə
Ġbrahimovun "Sarı sim", R.Rzanın "Leytenant Bayramın
gündəliyi", Ə.Məmmədxanlının "Qərbə atəĢ",
M.Hüseynin "Moskva" publisistik əsərləri təkcə arxa
cəbhədə deyil, səngərlərdə də oxunurdu. Poeziya
nümunələri ilə yanaĢı, publisistika da oxucu ürəyinə yol
tapa bilirdi. Təbii ki, Mir Cəlal da, fikir, ideya oxucuya tez
və birbaĢa çatsın deyə, bir çox hekayələrində publisistik
təhkiyə tərzinə üz tuturdu. Ġkincisi, xüsusilə qeyd edək ki,
Mir Cəlal ədəbi yaradıcılığa oçerkçiliklə baĢlamıĢdır,
onun ilk kitabı "Sağlam yollarda" adlanır və bu kitabda
Mir Cəlalın sırf publisistik əsərləri toplanmıĢdı. Həmin
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yazıların elə adlarına diqqət yetirmək kifayətdir: "Sağlam
yollarda", "Qələbənin açarı", "Səsimizi dünya eĢitsin",
"Özək raport verir", "ĠĢləməyən diĢləməz", "Zavodun
tərcümeyi-halı", "Marksın dostu" və s. Ona görə də,Mir
Cəlal nəsrində publisistikanın mətn daxilinə hopmasını
təbii sayırıq. Bu cəhəti akademik Bəkir Nəbiyev də öz
monoqrafiyasında ("Böyük Vətən müharibəsi və
Azərbaycan ədəbiyyatı"-1977) qeyd edir: "Mir Cəlalın
"Anaların üsyanı" əsərində biz publisistikanın yazıçı
məqsədinə xidmət edən, məhz yerində iĢlədilmiĢ
nümunələrini görürük".
Əlbəttə, Mir Cəlal nəsrində publisistika elementlərinin
iĢtirakını nəzərə çarpdırmaqla, biz həmin nəsrin bədii
keyfiyyətcə nəsə qazandığını ya itkiyə məruz qaldığını
söyləmək istəmirik. Ancaq bu həqiqətdir ki, Mir Cəlal
nəsrini publisistikasız təsəvvür etmək olmaz. Mir Cəlalın
müharibə illərində yazdığı "Həzi Aslanov" adlı silsilə
oçerkləri var, bu janrına görə oçerk sayılsa da, yazıçı,
Həzi Aslanovun keçdiyi Ģanlı həyat və mübarizə yolunu
bədii lövhələrlə elə təqdim edir ki, yazının hekayəmi,
oçerkmi olduğunun fərqinə belə varmırsan. Yaxud,
"Anaların divanı" hekayəsində bu tipli cümlələrə
rastlaĢdıqda da qətiyyən təəccüblənmirsən: "Dünyada
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birinci və axırıncı dəfə olaraq anaların müqəddəs qiyamı
baĢlanırdı. Analar indi müsəlləh və qəzəbli bir ordu kimi
əl-ələ, səs-səsə verirdilər. Kəndli qadın əlində alakeĢ,
kürək, toxa gəlirdi. Fəhlə qadın yumruğunu düyümləyərək
bayraq kimi qaldırırdı. Müəllimə kitabını silaha dəyiĢir,
yazıçılar qələmi süngüyə çevirirdi".
Müharibə illərində Mir Cəlalın "Yollar", "QardaĢ qanı",
"ġərbət", "Odlu mahnılar", "Atlı", "Mərcan nənə",
"Çupçik", "Vətən yaraları", "Ər və arvad" və s. hekayələri
çap olundu. Təfərrüata varmadan deyə bilərik ki, bu
hekayələrin hər birində cəbhə həyatını yaxından müĢahidə
edən, döyüĢçülərlə təmasda olan bir vətənpərvər yazıçının
dəqiq, canlı müĢahidələrinin Ģahidi oluruq. Axı, Mir Cəlal
müharibə illərində bir çox yazıçı dostları ilə birgə
Novorossiyskdə, Uzaq ġərqdə olmuĢdu. Səməd Vurğun
"Vətən müharibəsi və ədəbiyyatımız" adlı məruzəsində
Süleyman Rəhimovun "Medalyon", Əbülhəsənin "Oxu,
bülbülüm", M.Hüseynin "NiĢan üzüyü",
Ə.Məmmədxanlının "Analar yollara çıxdı", M.Rahimin
"Onu Don qucaqladı", "Ġkiqat cinayət", S.Rüstəmin "Ana
və poçtalyon", R.Rzanın "Ġntiqam", Ə.Cəmilin "Bəxtiyar",
Z.Xəlilin "Tatyana" əsərləri ilə bir sırada Mir Cəlalın da
"Vətən yaraları" hekayəsinin adını çəkmiĢ və yazmıĢdı ki:
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"Mir Cəlalın "Vətən yaraları" hekayəsini oxuduqdan sonra
mən düĢmənə qarĢı daha kinli və amansız oldum".
Müharibədən sonra Mir Cəlal üç roman yazdı. Bunlardan
biri-"Yolumuz hayanadır?" böyük Ģairimiz Mirzə Ələkbər
Sabirin keĢməkeĢli ömür yoluna həsr olunmuĢdu. Sabir
yaradıcılığını böyük məhəbbətlə öz elmi əsərlərində
tədqiq hədəfinə çevirən, onu mənəvi ustadı və müəllimi
sanan Mir Cəlal romanda onun mükəmməl bədii obrazını
yaratdı. M.Hüseyn, Ə.ġərif, C.Xəndan, M.Cəfər,
B.Nəbiyev və digər müəlliflər romanı yüksək
qiymətləndirdilər.
"YaĢıdlarım" romanı isə hərbi-vətənpərvərlik mövzusunda
qələmə alınmıĢdı. Romanda üç dövr - müharibədən
əvvəlki, müharibə dövrü və müharibədən sonrakı dövrlər
təsvir olunur. Bu romanı fikrimizcə, publisistik roman
hesab etmək daha doğru olardı. Müəllif bir çox problemlər
qaldırır ki, onların hər biri həmin dövrün öz xarakterindən
doğurdu. Belə ki, müharibə və insan, arxa cəbhə-ön cəbhə,
ailə və məhəbbət, atalar-oğullar problemlərini əhatə edən
romanda o dövrün ictimai-siyasi, mənəvi-psixoloji
mənzərəsi əks olunmuĢdur. Bu romanda müəllif
mühakimələri üstünlük təĢkil edir, hadisələrə birbaĢa
müdaxilə də diqqətdən yayınmır. Heç də təəccüblü deyil,
istər "Yolumuz hayanadır?", istər "YaĢıdlarım", istərsə də
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dinc quruculuq illərinin romantikasını özündə əks etdirən
"Təzə Ģəhər" romanlarından söz açan müəlliflər bu əsərləri
"Bir gəncin manifesti" ilə müqayisə etmiĢ və qeyd
etmiĢlər ki, hər üç roman öz bədii -sənətkarlıq səviyyəsinə
görə "Manifest"ə çata bilmədi. Amma bu romanlarda da
Mir Cəlal dövrün, zamanın aparıcı meyllərini, insanların
psixologiyasında, mənəvi aləmində baĢ verən dəyiĢmələri,
yenilik hissini əks etdirməyə çalıĢırdı.
Mir Cəlalın "Ġnsanlıq fəlsəfəsi" (1958) adlı gözəl bir
hekayəsi var. Bu hekayədə nə kəskin süjet, nə gərginliyi
ilə seçilən fəci ya dramatik konflikt, nə də bir-birini əvəz
edən maraqlı hadisələr nəzərə çarpır. Bəs onda nədir bu
hekayənin gözəlliyi?
Hekayədə bir insan ömrü təsvir edilir. Yazıçı tikinti
trestində bənna iĢləyən BaxıĢı, onun ailə sevincini, sonra
ölümünü, bu ölümdən doğan kədər hissini təsvir edir. Özü
də aramla, tələsmədən, amma təsvir etdiyi qəhrəmana
rəğbəti hiss edilə-edilə. BaxıĢ da, onun həyat yoldaĢı Ağca
da adi insanlardır, amma öz halal zəhməti və səmimi
davranıĢları ilə baĢqalarından seçilirlər. Mir Cəlal o dövr
üçün xarakterik olan "müsbət qəhrəman" obrazını iĢ
prosesində, hərəkətdə təsvir eləmir, sadəcə olaraq, onun
keçdiyi həyat yolunu müəllif təhkiyəsi yönündə
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izləyir.Ancaq müəllifin məramı heç də dövrün "müsbət
qəhrəman"ını təqdim etmək olmamıĢdır. Məqsəd Ġnsan
amiliylə bağlıdır: istər adi insan olsun, istər Ģöhrətli
...öləndən sonra o, unudulurmu? Məlum olur ki, BaxıĢın
həyat yoldaĢının nigarançılığına dəyməz-onu
unutmayıblar. "Görərsən, iki gün çəkməyəcək ki, əli
qələmlilər gələcək, binalara baxacaq, dəftərləri açacaq,
adamları dindirəcək, Ģərəf lövhələrini yoxlayacaq, tarix
yazacaqlar. Bu sıralanmıĢ uca ağ evlərin çoxunda BaxıĢın
adını görəcək, yazacaqlar".
Bu hekayəni niyə xatırlatdım? Məsələ orasındadır ki, istər
öncə adını çəkdiyim üç romanda və eləcə də müharibədən
sonra qələmə aldığı bir çox hekayələrdə biz "Dirilən
adam" və "Bir gəncin manifesti" romanlarının müəllifi
Mir Cəlalla müaribədən sonrakı illərin Mir Cəlalı arasında
müəyyən yaradıcılıq fərqinin Ģahidi oluruq. "Yaradıcılıq
fərqi" dedikdə biz bunu fərdi üslubun, yazı manerasının
dəyiĢməsi, tamam baĢqa bir istiqamətdə inkiĢaf etməsi
kimi düĢünmürük. " Dirilən adam" yaxud "Bir gəncin
manifesti" ilə "YaĢıdlarım" ya altmıĢıncı illərdə yazdığı
hekayələrinin yazı tərzi, ifadə üsulu arasında, demək olar
ki, ciddi bir fərq duyulmur. Məsələ burasındadır ki, Mir
Cəlal müharibədən sonrakı yaradıcılığında təkcə realist
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deyil, həm də moralist kimi nəzərə çarpır. Bunu Mir
Cəlalın uzunmüddətli pedaqoji fəaliyyəti ilə də izah etmək
olar. Mir Cəlal sayı-hesabı bilinməyən böyük bir filoloqlar
ordusunun yetiĢməsi və formalaĢmasında mühüm rol
oynayan MÜƏLLĠM idi. Ġndi Azərbaycanın bir çox
məĢhur filoloqlarının ustadı məhz Mir Cəlal müəllim
olmuĢdur. Onun təbiətində ustadlıq, yolgöstərənlik kimi
sanki ilahidən bəxĢ olunan bir xüsusiyyət vardı. Yazıçımoralist Mir Cəlalı heç də nəsihətçi kimi qələmə vermək
olmaz. O, həyatda da, ədəbiyyatda olduğu kimi, müdrik
idi. Müdrik insanın isə söylədikləri quru nəsihət kimi yox,
həqiqətə çağırıĢ kimi səslənir.

V
Mir Cəlal görkəmli ALĠM idi. Alim sözünü böyük
hərflərlə nəzərə çarpdırmağımın və ondan əvvəl görkəmli
təyinini iĢlətməyimin səbəbi var. Mir Cəlal yazıçı
olmasaydı belə, biz ondan elmdə müəyyən iz buraxan
görkəmli bir alim kimi söz açardıq.
Deyirlər ki, otuzuncu illərin ortalarında Mir Cəlal küçədə
böyük ədib Hüseyn Cavidlə rastlaĢır. Kəmali-ədəblə
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Cavidə salam verir. Böyük ədib Mir Cəlaldan soruĢur ki,
nə iĢlə məĢğulsan. Mir Cəlal deyir ki, Azərbaycan qadın
Ģairlərinin yaradıcılığı barədə elmi mövzu götürmək
istəyirəm, bununla bağlı xeyli material toplamıĢam. Cavid
gülümsünür və əlini Mir Cəlalın çiyninə vurub deyir: "Sən
qadınlar haqqında yox-bunu hamı yaza bilər-Füzuli sənəti
barədə elmi iĢ yaz. Dəryada damla axtar, damlada dərya
yox!".
Və Mir Cəlal "Füzulinin poetikası" mövzusunda elmi iĢə
giriĢir. 1940-cı ildə o, həmin mövzuda namizədlik
dissertasiyası müdafiə edib filologiya elmləri namizədi
alimlik dərəcəsini qazanır.
Bu elə bir dövr idi ki, Azərbaycan füzuliĢünaslığı yeni bir
mərhələyə qədəm qoymuĢdu. Əgər söhbət lap qədimdən
gedirsə, deyə bilərik ki, füzuliĢünaslıq elminin ilk
təĢəbbüsləri elə Füzulinin sağlığından baĢlayır: Lətifinin
"Təzkirətül-Ģüəra" (1546), Sam Mirzənin "Töhfeyi-Sami"
(1550), Əhdi Bağdadinin "GülĢəni-Ģüəra" (1563)
təzkirələrində Füzuli və onun yaradıcılığı barədə
məlumatlara rast gəlirik. Daha sonrakı əsrlərin
təzkirələrində də bu məlumatlar bir-birini əvəz edir.
Nəhayət, keçən əsrin əvvəllərində görkəmli
ədəbiyyatĢünas F.B.Köçərlinin "Azərbaycan tatarlarının
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ədəbiyyatı" adlı ilk ədəbiyyat tariximizdə Füzuli
yaradıcılığı geniĢ Ģəkildə Ģərh olunur. Bundan sonra
M.Köprülüzadənin, Ġ.Hikmətin, Ə.Abidin, S.Mümtazın,
Y.V.Çəmənzəminlinin məqalələrində də Füzuli teması
geniĢlənir. 1925-ci ildə Azərbaycan ədəbiyyatı cəmiyyəti
tərəfindən "Füzuli" məqalələr toplusu nəĢr edilir. (Bu
haqda tədqiqatçı GülĢən Əliyevanın “Azərbaycan
füzuliĢünaslığının təĢəkkülü", Bakı, 2005-kitabında geniĢ
və ətraflı söz açılır).
FüzuliĢünaslıqda yeni mərhələ 1939-1940-cı illərdən
baĢlayır, Füzuli haqqında, onun yaradıcılığı barədə
məqalələri ilk elmi monoqrafiyalar əvəz edir. Burada
Həmid Araslının "Füzuli" (1939) və Mir Cəlalın
"Füzulinin poetik xüsusiyyətləri" (1940) kitablarının
adlarını çəkə bilərik. Deməli, bu iki alim Azərbaycan
füzuliĢünaslığında yeni bir mərhələnin əsasını qoymuĢlar.
"Füzuli sənətkarlığı" (kitabın sonrakı təkmilləĢdirilmiĢ
nəĢrinin adı belədir) monoqrafiyası doğrudan da həm
Azərbaycanda, həm də xaricdə (xüsusilə Türkiyədə) dahi
Ģairə həsr edilən ən sanballı əsərlərdən biridir. Əsər yazılıĢ
tərzi etibarilə yalnız elmi mühakimələr üzərində
qurulmamıĢdır, dərin elmi mühakimələrlə yanaĢı, burada
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hissi-emosional üslub tərzinin də öz yeri var və bu cəhət,
monoqrafiyanın elmi sanbalını daha da artırır. Məsələn:
"Füzuli lirikasının sadəcə məntiqi dil ilə Ģərhi çox çətindir.
Bu lirika sarsıdıcı təsiri ilə insanı valeh edən, onu hər
Ģeydən ayıran musiqiyə bənzəyir. Belə bir musiqidən
təsirlənən adam öz həyəcanını, hissiyyatını baĢqasına verə
bilməz. Buna söz, ifadə tapmaqda çətinlik çəkər. Füzuli
qəzəllərinin Ģərhi də eyni dərəcədə çətindir. Çünki bu
əsərlər adamı od kimi alır, soyuq mühakimə vəziyyətindən
ayıraraq Ģairin coĢqun Ģeir aləminə aparır. Adama elə gəlir
ki, bu Ģeirlər təhlil üçün, izah üçün yazılmamıĢ, oxumaq,
ləzzət almaq, zəngin mənalar duymaq, yüksəltmək üçün,
könülləri fəth etmək üçün yaradılmıĢdır". Əlbəttə, bu tipli
emosional cümlələr heç də havadan asılı qalmır. Müəllif
emosional mühakimədən elmi mühakiməyə keçir.
Mir Cəlal füzuliĢünaslıqda ilk dəfə olaraq dahi Ģairin
yaradıcılığını müəyyən mövzular üzrə qruplaĢdırır və
sonrakı tədqiqatçılar üçün bu mənada sanki sistemli bir
kompozisiya yaradır. "BaĢlanğıc" hissəsindən sonra gələn
fəsillərin adlarına diqqət edin: "Füzuli Ģeir haqqında",
"Qəzəllər haqqında", "Bədii dil xüsusiyyətləri",
"Mənzərələr", "ġeir mədəniyyəti-texnika", "Bədii
məntiq", "Lirika", "Bədii nəsr", "Rind və Zahid", "Nizami
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və Füzuli", "Ölməz məhəbbət dastanı", "Füzulidə
alleqoriya", "Böyük mənəvi müasirimiz".
Təbii ki, bu yazıda "Füzuli sənətkarlığı" monoqrafiyasını
ayrı-ayrı fəsillər üzrə təhlil etmək istəməzdik. Buna vaxt
müsaidə etməz. Ancaq bu kitabın Azərbaycan
füzuliĢünaslığına gətirdiyi iki yeniliyi qeyd etməyi vacib
bilirəm. Birincisi; həmin kitaba qədər və ondan sonra
Füzuliyə həsr edilən bir sıra monoqrafiyalarda da dahi
Ģairin Ģeir mədəniyyəti, poetik ustalığı Mir Cəlalda olduğu
kimi öz elmi yozumunu tapmamıĢdır. Yalnız mərhum
füzuliĢünaslar - Sabir Əliyevin və Samət Əlizadənin
tədqiqatları bu cəhətdən Mir Cəlalın gördüyü iĢin yaxĢı
mənada davamı sayıla bilər. Həmin fəsildə ("ġeir
mədəniyyəti-texnika") Mir Cəlal, Füzulini Füzuli kimi
tanıdan məqamlardan söz açır. O, Füzuli Ģeirinin vəzni,
əruzun ayrı-ayrı bəhrləri, Ģeirin musiqililiyi, ritmi, ahəngi,
rədif və qafiyə formaları, cinaslar və s. məsələlərdən söz
açır, Füzulinin necə mahir söz ustası olduğunu misallarla
sübuta yetirir.
Çox zaman Füzulini duymaq, nəinki duymaq, elə baĢa
düĢmək də çox çətin olur. Mir Cəlal onlarla belə
mürəkkəb beytləri ilk dəfə Ģərh edir.
261

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Bu qəmlər kim mənim vardır, bəirin baĢına qoysan,
Çıxar kafər cəhənnəmdən, gülər əhli-əzab oynar.
Füzulinin çoxları üçün anlaĢılmaz qalan bu beytini Mir
Cəlal belə Ģərh edir: "Zahirən burada bir məntiqsizlik və
anlaĢılmazlıq vardır. Dəvənin kafərə nə dəxli? Lakin
böyük Ģair bu beytdə islam dinində məĢhur olan bir
hadisəyə, fanatik etiqada iĢarə edir. Bu hadisəyə görə,
qiyamətdə kafirlər cəhənnəmdə əzaba məhkum
ediləcəklər. Onların bu əzabdan qurtulmaq ümidi yoxdur.
Ancaq bir zaman dəvə incəlib iynənin gözündən keçəsi bir
vəziyyətə düĢəndə, kafirlər, əzab əhli cəhənnəmdən xilas
olacaqdır. Odur ki, Ģair öz qəmlərinin ağırlığını belə
köməkçi hadisələrlə ifadə edir. Guya bu qəmlər o qədər
ağırdır ki, dəvənin baĢına qoyulsa, dəvə incəlib sapa
dönər. Mübaliğədir, müəyyən hadisələrlə ĢərtlənmiĢ
mübaliğədir".
Əsərdə nəzərə çarpan ikinci yeniliyi mən iki dahi ĢairinNizaminin və Füzulinin müqayisəsində görürəm. Yəni bu
tema da Mir Cəlala qədər və hətta deyərdim ki, ondan
sonra da sistemli elmi tədqiqatın hədəfinə çevrilməyib.
Füzuli özü ədəbi məktəb yaratsa da, Nizami ədəbi
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məktəbinin davamçısıdır. Bu incə məsələni Mir Cəlal elə
incəliklə də həll edir. Onun fikrincə, Füzuli Nizamidən
çox Ģey öyrənmiĢ, əxz etmiĢdir, lakin özündən əvvəlki
bədii mirasa qul kimi boyun əyməmiĢdir, klassik Ģeir
normalarına riayət etmiĢ, lakin tamam yeni bir yol, orijinal
bir üsul tapmıĢdır. Füzulinin bu mənada orta əsrlər ġərq
və Azərbaycan poeziyasında novator sənətkar olduğunu
sübut etmək lazım gəlir ki, Mir Cəlal müəllim bu yolda ilk
cığırdaĢ olur.
Mir Cəlal PaĢayevin namizədlik dissertasiyası ilə
doktorluq dissertasiyası arasında cəmi yeddi illik bir
zaman məsafəsi var. 1947-ci ildə o, "Azərbaycanda ədəbi
məktəblər" adlı doktorluq dissertasiyası müdafiə edir. Bu
əsəriylə o, XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli
mütəxəssislərdən biri olduğunu təsdiq edir. Qətiyyətlə
demək olar ki, o, bu sahədə də ilkin yol açanlardan biri
olmuĢdur. Mir Cəlal Azərbaycan ədəbiyyatĢünaslığında
C.Məmmədquluzadə, Sabir, Haqverdiyev, N.Nərimanov,
H.Cavid, A.Səhhət, M.Hadi kimi görkəmli sənətkarların
həyat və yaradıcılığının elmi Ģəkildə öyrənilməsində, bu
sənətkarların hansı ədəbi məktəbə mənsub olduqlarını
təyin etməkdə doğrudan da çox iĢ görüb. Təkcə doktorluq
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dissertasiyasında deyil, həm də ayrı-ayrı monoqrafiya və
məqalələrində də biz bunu izləyə bilərik.
Burada biz Mir Cəlalın klassik və müasir ədəbiyyatın
müxtəlif problemləri və ayrı-ayrı ədəbi Ģəxsiyyətləri
barədə yazdığı onlarla məqalələrin adlarını çəkə bilərik.
Ancaq buna ehtiyac hiss etmirik.
Bu yazını sona çatdıranda Mir Cəlal müəllimin bir vaxtlar
mənim də müəllimim olduğünü xatırladım. O, ADU-nun
filologiya fakultəsində oxuduğum zaman gördüyüm ilk
müəllim idi. Sentyabrın 1-də, 1967-ci ildə o, auditoriyaya
girdi və mehriban, xoĢ təbəssümü ilə bir-bir adımızı
soruĢdu, hansı rayondan ya kənddən olduğumuzla,
yataqxanada yerləĢib-yerləĢmədiyimizlə maraqlandı.
Sonra ilk mühazirəsinə baĢladı. Mühazirələrinin birində
uĢaqlara üzünü tutub dedi: "Burada adı Vaqif olan
varmı?". Məni göstərdilər. Əlini çiynimə qoyub dedi:
"Səməd Vurğunun "Vaqif"ini oxumusanmı?". Mən "bəli"
dedim. "O pyesdən əzbər bildiyin parça varmı?". Mən
"Vaqif" pyesinin səkkizinci Ģəklindən(Vaqiflə Qacarın
qarĢılaĢması səhnəsi) əzbər bildiyim parçanı söylədim.
Mir Cəlal müəllimin üzü iĢıqlandı.
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Mən Mir Cəlalın Səməd Vurğuna böyük məhəbbətinin
Ģahidi kimi ona həsr etdiyi monoqrafiyası və bir neçə
məqaləsi ilə tanıĢam. "Səməd Vurğunun əziz xatirəsi" adlı
məqalə belə baĢlayır: "Orduda belə bir qayda var: Ģəhid
olan nadir qəhrəmanın adı hissənin siyahısında hər səhər
yoxlama zamanı baĢda çəkilir. Ədəbiyyat ordumuzun
iĢində də müasir Ģeirimizin qəhrəmanı Səməd Vurğun
buna bənzər Ģərəfli bir yer tutmuĢdur".
Mir Cəlal müəllim də öz yazıçı-alim ömrü ilə
ədəbiyyatımızın bu gün də xatırlanan mötəbər
ağsaqqallarından olmuĢdur. O da S.Vurğun, S.Rüstəm,
R. Rza, M.Hüseyn, M.Ġbrahimov, S.Rəhimov, Ġ.Əfəndiyev
kimi, ədəbiyyatımızın baĢında duran sənətkarlardan
olmuĢdur.

Elçin
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AZƏRBAYCAN ƏDƏBĠ PROSESĠNDƏ NƏ BAġ
VERĠR?

NƏ ETMƏLĠYĠK VƏ NECƏ ETMƏLĠYĠK?
BĠRĠNCĠ MƏQALƏ
Nərgiz Cabbarlının iki cildə (Yeni nəsil ədəbiyyatı, 1-ci
cild, “Elm”, 2006; 2-ci cild, “Qanun”, 2008.) topladığı
məqalələrini oxumaq mənim üçün ona görə maraqlı oldu
ki, müəllifin özü də haqqında yazmaq istədiyi nəslin –
yeni nəslin istedadlı nümayəndəsidir, digər tərəfdən isə bu
məqalələr ancaq yeni nəslin yaradıcılığından bəhs etmir,
burada bir sıra yaĢlı nəsil nümayəndələrinin də yeni
yazıları təhlilə cəlb edilib, ən baĢlıcası isə, Nərgizin
məqalələri müasir ədəbi prosesin vəziyyəti barədə
təsəvvür yaradır və bu məqalələrdə elə bir elmi-nəzəri və
metodoloji səviyyə və ümumi ehtiva dairəsi var ki, onların
uğur və qüsurları, əslində, ədəbi prosesimizin uğur və
qüsurlarıdır. Eyni zamanda, Nərgizin ikicildliyi
düĢündürür, ədəbi prosesimizin bu günü və aqibəti
haqqında mülahizələrimizi bildirməyə münbit zəmin
yaradır və əslində, bu ikicildlik mənim üçün bir bəhanə
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(bəlkə də stimul!) oldu ki, ümumiyyətlə Azərbaycan ədəbi
prosesini bir daha nəzərdən keçirim, bir sıra problemlərlə
bağlı yığılıb qalmıĢ düĢüncələrimi oxucu ilə bölüĢüm.
Burası da, yəqin, maraqlı oldu ki, mən bu yazını
iĢləyərkən, mətbuatda Nərgiz Cabbarlının mənim
yaradıcılığım haqqında məqaləsi dərc edildi və bu
təsadüfdə də, görünür, bir yaradıcılıq qanunauyğunluğu
var. “Bu qanunauyğunluq nədən ibarətdir?”- sualının
cavabı isə, çox güman ki, “Bu gün bizim ədəbi prosesdə
nə var, nə yox?” – sualının cavabı ilə müəyyənləĢir.
Nərgiz “Ön söz əvəzi etiraf”ında yazır ki, “hər kəs öz
həqiqətində haqlıdır” (1-ci cild, səh.3) və belə bir
metodoloji bucaq altından öz həqiqətini – təhlil və
mülahizələrini oxucuyla bölüĢür, bu mövqe, görünür, onu,
hərgah bu cür demək mümkünsə (məncə, mümkündür!),
“ədəbi komplekslərdən” azad edir, söz demək üçün
əlveriĢli Ģərait yaradır, sərbəstlik verir: oxucular, mən
yalnız öz həqiqətlərimi sizə çatdırıram, sizin də öz
həqiqətləriniz ola bilər…
Ancaq burada bir məsələ var: həmin “hər kəs”
tənqidçidirsə, onun (o cümlədən, Nərgizin özünün)
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həqiqəti, yəni bədii əsərə verdiyi təhlil və qiymət, təsdiqi
və inkarı, təqdiri və təkdiri, fikir və mülahizələri yalnız
onun özünə məxsus olmamalıdır, çünki “hər kəs”in fikri
bir fərdin fikridir, amma o fərd professional tənqidçidirsə,
artıq bu fikir ictimai fikir səviyyəsinə qalxmağı
bacarmalıdır.
Bax, bu məqam bu gün Azərbaycan ədəbi prosesinin xəstə
bir cəhəti, bəlkə də, artıq xüsusiyyətidir, çünki bu gün
ədəbi prosesdə hegemon – həvəskar sözüdür.
Tənqidçi ilə oxucunun, professional ilə həvəskarın fərqi
də, dediyim kimi, elə bundadır və məhz bu hegemonluğa
görə də bizim ədəbi prosesdə ədəbi diaqnozlar çox zaman
dəqiq qoyulmur, sənət ilə anti-sənət arasındakı ədəbi
sərhəd əriyib yox olur. Belə bir eybəcər hegemonluğun
əsas səbəbi
1. professional tənqidin kəmiyyət məhdudluğudur;
2. mətbuat bolluğunun həmin məhdudluğu (boĢluğu)
həvəskar mülahizələri ilə doldurmasıdır;
3. antiədəbiyyatın kütlənin mənəvi dünyasında özünə yer
tapmasıdır;
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4. bundan istifadə edən ədəbiyyatətrafı adamların ədəbi
prosesə müdaxiləsi, bəzi hallarda isə həmlələridir;
5. bütün bunlara görə də professional tənqidin pessimizmə
qapanması, geriyə çəkilməsidir.
Qəribə mənzərə yaranır: professional tənqidin son dördbeĢ ildəki nəzəri inkiĢafı və estetik ehtiva dairəsinin
geniĢlənməsi ədəbi prosesimizin faktıdır, ancaq kəmiyyət
o qədər azdır ki, həmin inkiĢaf bizim ədəbi prosesi
müəyyənləĢdirən amilə çevrilə bilmir və buna görə də,
dediyim kimi, hegemonluq – həvəskarındır. Ədəbi
Ģaiyəçilik, obıvatel özünüifadəsi, çayxana estetikası da bu
hegemonluğun tərkib hissəsinə çevrilir və bu zaman
professional tənqid, elə bil ki, ĢaĢırır, indi dəbdə olan
sözlə desək, stres keçirir, pessimizmə qapılaraq, geri
çəkilir və irəlidə mən bu barədə ayrıca danıĢacağam.
Nərgiz yazır ki, “yeganə arzum Sözü duyduğum qədər,
Sözdə duyulmağımdır” (1; 3) və ara-sıra ədəbi prosesdə
rastlaĢdığımız belə bir arzu (əslində iddia) o zaman
gerçəkliyə çevrilə bilər ki, tənqidçinin müttəfiqi – onun
imkanlarıdır, yəni tənqidçi Sözünün elmi-nəzəri səviyyəsi,
mütaliəsinin ehtiva dairəsi, həvəsi, qələminin səmimiliyi
və əlbəttə ki, istedadıdır.
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Ancaq professional tənqidin az, ya çox dərəcədə əldə
etdiyi və söykəndiyi bu cəhət də, təəssüf ki, küll halında
bizim ədəbi prosesi xarakterizə edə bilmir və burada da
əsas səbəb ilk növbədə kəmiyyət azlığıdır, eyni zamanda,
görünür (və elə acısı da budur!), ədəbi prosesdəki
həvəskar qiymətlərindəki ekstazların, yalançı və naĢı
“mentalitet təəssübkeĢliyin”in, ara söhbətlərinin, “ədəbi
dedi-qodunun” mətbuatdan gen-bol istifadəsi nəticəsində
obıvatel tələbatı oxucuların mənəvi tələbatında özünə yer
etməkdədir. Burasını da qətiyyən yaddan çıxarmaq olmaz
ki, ədəbi prosesin iĢtirakçısı yalnız professional və qeyriprofessional tənqid deyil, sənət və antisənət də ədəbi
prosesin eyni dərəcədə iĢtirakçısıdır və iĢ burasındadır ki,
bu yerdə də kəmiyyət çoxluğu qat-qat artıq olaraq
antisənətin göstəricisidir.
Rüstəm Kamal ədəbi tənqiddən və çağdaĢ ədəbi prosesdən
bəhs edərək yazır: “Fəxri Xiyaban Azərbaycan
ədəbiyyatının qutsal məkanına çevrilir. Fəxri Xiyabana
düĢmək YB-nin hər bir üzvünün, hər bir yazarın ən böyük
arzusudur. Oraya düĢmək artıq klassik olmağın qarantıdır.
Daha “o” dünyada, “bu” dünyada rahat yata bilərsən! Səni
heç bir ədəbi müxalifət bu statusdan məhrum edə bilməz.”
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(”Klassik seçmə zamanı”, Tənqid.net, N 5, 2008,
səh.218.)
Çox sürrealist bir mənzərədir, ancaq həqiqət bundan
ibarətdir ki, bu mənzərədə, düzdür, ĢiĢirtmə, qroteks varsa
da, eyni zamanda bu, ədəbiyyat mühitindəki təhtəlĢüur
psixoloji vəziyyətin, Ģüuraltı mənəvi xəstəliyin ədəbi
tənqiddəki inikasıdır. Bunu Ģərti olaraq, ədəbiyyatımızın
“Fəxri Xiyaban xəstəliyi” adlandırsaq, o zaman bizim
ədəbi prosesdə bu xəstəliyin aĢkar simptomlarını görmək
mümkündür: bir tərəfdən özünütəriflər, “ədəbi narsisizm”,
“Mənəm! Mənəm!” donkixotluğu… o biri tərəfdən də
ortaya cildlər, romanlar, poemalar çıxaran antisənətin
qrafomanlara xas olan Ģirin sənət xülyaları. Yəni
imkandan yox, iddiadan doğmuĢ və daxildə gizlənmiĢ
sənət ehtirası səni “Fəxri Xiyabana” aparan, əslində isə
sənin üçün tamam illüziar olan yola sürükləyir… Ona
görə illüziar ki, ortada əsər yoxdur.
O ki, qaldı, “ədəbi müxalifətin” acizliyi məsələsinə, bu
yerdə mən Rüstəm Kamalla həmfikir deyiləm, çünki
indiki kontekstdə “ədəbi müxalifət” anlayıĢını “ədəbiyyat
təəssübkeĢliyi” mənasında götürsək (və güman edirəm ki,
elə bu cürdür), görərik ki, onun ən böyük müttəfiqi –
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zamandır. Baxın, qısa bir zaman vahidi – son 20 il –
postsovet məkanında sovet sisteminin “klassik” vəzifəsinə
təyin etdiyi nə qədər “rəsmi klassiklər”i həmin statusdan
məhrum edib! Və milli mənsubiyyətindən, sistemlər
müxtəlifliyindən, epoxalar antaqonizmindən asılı
olmayaraq, dünya ədəbiyyatının tarixi boyu həmiĢə də
belə olub.
Tənqidçi professionaldırsa, onun qələminin mühüm
cəhətlərindən biri də budur ki, tənqidçi “mən”i var və ən
mühümü, bu “mən” onun özündən yox, ədəbiyyatdan
danıĢır, ədəbi prosesi izləyir, “mən”in qəbul etdiyini və
qəbul etmədiyini deməkdən çəkinmir.
Hərgah “Mənim Füzulim” (Məmməd Cəfər), yaxud
“Mənim PuĢkinim” (M.Svetayeva) varsa, nə üçün
ümumiləĢdirilmiĢ Ģəkildə “mənim ədəbiyyatım” olmasın?
YaxĢı ki, belə bir “mən”i bu gün biz istedadlı (və ədəbi
prosesdə aktiv!) tənqidçilərimizdə – Tehran
ƏliĢanoğlunda, yaxud Əsəd Cahangirdə, yaxud CavanĢir
Yusiflidə müĢahidə edirik və baxın, adlarını çəkdiyim bu
professional tənqidçilər fərdi üslublarına görə də, bədiiestetik zövqlərinə, nəzəri təsnifatlarına görə də bir272
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birlərindən nə qədər fərqlidirlər və bu çox yaxĢıdır, bu o
deməkdir ki, onların hər birinin “mənim ədəbiyyatım”
haqqında dedikləri ədəbi prosesdə Azərbaycan
ədəbiyyatının hərtərəfli mənzərəsinin görünməsində
effektli rol oynaya bilər… “Oynaya bilər” ona görə ki,
məsələ yenə gəlib dirənir kəmiyyət azlığına – üç nəfərin,
beĢ nəfərin yazdıqlarına.
Yazıçı, Ģair, dramaturq “mən”ində sənətkarın bədii təsvir
vasitələrindəki, dünyagörüĢündəki, düĢüncələr, götürqoylar aləmindəki məxsusilik mənasında nə qədər fərdilik
varsa, tənqidçi “mən”i də, yuxarıda dediyim kimi, qələm
sahibini o qədər fərdiləĢdirir, sadəcə olaraq, həmin
“mən”ə (nəzəri-estetik xarakterə!) sahib olmaq lazımdır.
Tənqid tariximizə nəzər salaq: Məmməd Arif… Məmməd
Cəfər… Cəfər Cəfərov… Onların arasında tənqidçi
“mən”inin ifadəsi baxımından nə qədər müxtəliflik var,
onları birləĢdirən cəhət isə həmin “mən”ə sahib
olmaqlarıdır.
Baxın, saysız-hesabsız ədəbi məmulat içində biz Nizami
Cəfərovun, Nizaməddin ġəmsizadənin, Arif
Əmrahoğlunun, yaxud Niyazi Mehdinin, ġirindil
AlıĢanlının, Vaqif Yusiflinin, ġamil Vəliyevin, Nizami
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Tağısoyun, yaxud sonrakı nəsil nümayəndələrinin – Bəsti
Əlibəylinin, Elnarə Akimovanın, Nərgiz Cabbarlının
yazılarına rast gələndə, elə bil, hər tərəfi bürümüĢ minor
içində birdən-birə major səslənir. Musiqidə minor
Ģedevrlər də yaradır, ancaq indiki halda söhbət
ümimiləĢdirilmiĢ “həvəskar yaradıcılığı”ndan gedir.
Olsun, bu “majorların” hamısı eyni yüksək nəzəri-estetik
səviyyədə deyil, bədii zövqün daxili mündərəcatı səni eyni
dərəcədə razı salmır, çatıĢmazlıqlar var, ancaq bu zaman
söhbət professional tənqidin çatıĢmazlığından gedir, bu –
artıq heç vəchlə ədəbi məmulat deyil.
Teatr haqqında, tamaĢalar haqqında mətbuatda nə qədər
yazılar dərc olunur, nə qədər kitablar nəĢr edilir, amma biz
o saat imzaya baxırıq: bu Ġnqlab Kərimovdur… bu
Məryəm Əlizadədir… bu Ġlham Rəhimlidir… Aydın
Talıbzadədir… Atababa Ġsmayıloğludur… deməli, bu və
ya digər dərəcədə teatr söhbəti gedəcək, çünki bu
müəlliflər bir küll halında Azərbaycan teatrĢünaslığında
Cəfər Cəfərov və YaĢar Qarayev ənənələrini davam
etdirən, “mən”ə sahib sənətĢünaslardır. Tənqidçini məhz
onun “mən”i eybəcər həvəskarlar kütləsinin içindən çıxara
bilər…
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Tehran ƏliĢanoğlu hələ neçə il bundan əvvəl çap etdirdiyi
“Ədəbi tənqidin nəzəri problemlərinə dair” məqaləsində
(”Ədəbiyyat qəzeti”, 27 oktyabr 2000) bizim ədəbi
prosesə istinad edərək, yazırdı ki, o, yəni ədəbi proses bu
gün (2000-ci ildə) üç cəhəti ehtiva edir və belə bir təsnifat
verirdi:
1. Anarxiya tənqidi.
2. Neomaarifçi tənqid.
3. Tətbiqi tənqid.
Yadıma gəlir, bir sıra qeydlərlə mənim də qəbul etdiyim
bu tipoloji təsnifat ayrı-ayrı istedadlı tənqidçi və
ədəbiyyatĢünasların diqqətini cəlb etmiĢdi, hətta Elnarə
Akimovanın – bu istedadlı gənc tənqidçinin yaxınlarda
nəĢr olunmuĢ “Azərbaycan ədəbi tənqidi müstəqillik
illərində” (Bakı, “MBM”, 2009) adlı monoqrafiyası bu
təsnifat əsasında (həm də uğurla!) yekunlaĢır. Ancaq
indiki halda mən bunu ona görə xatırlayıram ki, aradan
keçən 9 il ərzində “anarxiya” tənqidi ədəbi prosesdə
nəinki yox olub, bəlkə, bir az da artıb, “neomaarifçi
tənqid” də, “tətbiqi tənqid” də, elə bil, yorulub, ruhdan
düĢüb, küsüb.
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Əlamətdar bir mənzərədir: professional tənqidin nəzəri
səviyyəsi artdıqca, axtarıĢlarının miqyası və estetik ehtiva
dairəsi geniĢləndikcə, həvəskar tənqid məmulatı bu
inkiĢafdan qat-qat artıq bir sürətlə çoxalır və onun
kəmiyyət göstəriciləri Azərbaycan ədəbi prosesinin
simasına çevrilməyə baĢlayır.
Rüstəm Kamal “niyə ədəbiyyatın müəyyən bir dövrü,
yaxud nəsr və poeziyamızın beĢ-onillik vəziyyəti
haqqında icmal yazılar yazmırsınız?”- sualına cavab
verərək, deyir: “Ġcmal yazılar yazmamağımın bir neçə
səbəbi var. Birincisi, gərək ədəbi prosesi tam və
müntəzəm izləyəsən. Bizim ədəbiyyatımızda isə təəssüf
ki, oturuĢmuĢ ədəbi proses yoxdur… ona görə də ədəbi
prosesin bütövlükdə obrazını görə bilmirəm. Ġkinci səbəb
odur ki, icmal yazılarda bir imza kütləviliyi var. Mən isə
heç bir sahədə kütləviliyi sevmirəm. Üçüncüsü, fiziki
cəhətdən bütün yazıları oxumaq və təhlil etmək həvəsim
və imkanım yoxdur.” (”Mədəniyyət” qəzeti, 10 iyun
2009.)
Rüstəm Kamalın həvəskar yox, professional tənqidin
təmsilçisi olduğunu nəzərə alaraq, bu fikirləri
ümumiləĢdirsək, belə bir mənzərə yaranacaq:
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Deməli, tənqidimiz (professional tənqidimiz!)
a) “oturuĢmuĢ ədəbi proses” görmədiyi üçün, onu “tam və
müntəzəm izləmir”, bütövlükdə “ədəbi prosesin obrazını
görə bilmir”;
b) icmal yazılarda “imza kütləviliyi” olduğu üçün, onları
yazmır;
c) “bütün yazıları oxumaq və təhlil etmək” üçün həvəsi və
imkanı yoxdur.
Bu dəfə mən özüm özümə sual verirəm: hərgah ədəbi
tənqid çağdaĢ ədəbiyyatımız haqqında ümumiləĢdirilmiĢ
fikir və mülahizələrini bildirmirsə (yəni icmal məqalələr
yazmırsa), hərgah çağdaĢ ədəbiyyatı (yaxĢını da, pisi də!)
oxuyub, təhlil etməyə həvəsi və imkanı yoxdursa, onda o
– ədəbi tənqid “ədəbi prosesin obrazını” necə görə bilər?
Bu obrazı kim yaratmalıdır?
“Ədəbi prosesin obrazının” görünməməsinin səbəbi
qrafomanlarda, həvəskarlarda deyil, ilk növbədə
professional ədəbi tənqidin özündədir. Təqsir (ədəbi
təqsir! hətta ədəbi günah!) bizim o professional, səriĢtəli
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qələm sahiblərimizdədir ki, “ədəbi prosesin obrazını”
məhz onlar (o cümlədən də Rüstəm Kamal)
yaratmalıdırlar.
Rüstəm Kamalın mülahizələrindəki “həvəs” sözü, anlayıĢı
da bu kontekstdə mənim üçün əlamətdar görünür, bu
mənada ki, həvəskar həmlələrindən bıkmıĢ professional
tənqid geri çəkilir, bədbinləĢir və onun – professional
ədəbi tənqidin – gördüyünü və görə biləcəyini görmək
iqtidarında olmayan həvəskar yazı-pozusu kəmiyyət
üstünlüyü ilə ən eybəcər Ģəkildə (yəni dedi-qodularla,
Ģaiyəçiliklə, ara söhbətləri və çayxana qeybətləri ilə
birlikdə) ədəbi prosesi ələ alır, onun “obrazını” əridir
(bəlkə də bu yerdə “əridir” yox, “yaradır” demək
lazımdır), hegemon olur.
Qəribədir ki, Nərgiz Cabbarlı da bizim ədəbi prosesdə
özünü qabarıq göstərən bu yanlıĢ metodoloji yanaĢma
prinsipini özünün əsaslandığı “nisbi formul” (1; 57) kimi
qəbul edir. Söhbət Arif Əmrahoğlunun söylədiyi bir
fikirdən gedir və həmin fikir bundan ibarətdir: “Hər kəs öz
istedadı qədərində yaza, öz bacardığı kimi yaza bilir. Hər
kəsə də elə öz istedadı çərçivəsində yanaĢmaq, ondan
istedadından artığını tələb etməmək lazımdır”.
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Əlbəttə, “hər kəs öz istedadı qədərində, öz bacardığı kimi
yazır” � bu aydın məsələdir, ancaq “ondan (yəni “öz
istedadı qədərində” yazandan- E.) istedadından artığını
tələb etməmək” çağırıĢını mən kökündən yanlıĢ, hətta
zərərli hesab edirəm və elə Arifin özünün də bir sıra
“tələbkar” məqalələri (təəssüf ki, onlar keçmiĢ zamanlarda
qalıb), güman edirəm ki, bu mənada mənim mövqeyimi
təsdiq edir.
Rəhmətlik Süleyman Rəhimovun koloritli və yaddaqalan
ədəbi bənzətmələri olurdu. Yazıçılar Ġttifaqındakı ədəbi
məclislərdən birində onun istedad anlayıĢı ilə bağlı dediyi
belə bir bənzətmə yadımdadır: bir var kiçik kalibirli, “cır”
tüfəngdən atəĢ açasan, bir də var ki, iriçaplı silahdan atəĢ
açasan.
Ġndi biz nə etməliyik? Nərgizin əsaslandığı bu “nisbi
formula” (Arifin mülahizələrinə) görə, gərək “cır”
tüfəngin atəĢi ilə kifayətlənək və deməyək ki, bu – zəif
atəĢdir? Və ədəbi prosesdə iriçaplı silahın təəssübünü
çəkməyək?

279

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Hələ mən orasını demirəm ki, bu gün bizim
ədəbiyyatımızda (kütlə ədəbiyyatında) nəinki “cır”
tüfəngdən atəĢ açırlar, bəzən ucu korĢalmıĢ ox atırlar,
bəzən də görürsən ki, bu heç ox da deyil, sadəcə, daĢ
atılıb. Necə olsun? Biz deməliyik ki, atom, kosmik
raketlər dövründə yerdən daĢ götürüb atırsan, bundan
artığına qadir deyilsən, ona görə də primitiv bacarığınla
elə beləcə də davam et? Yoxsa deməliyik ki, dostum,
qardaĢım, bacım, sənin istedadının ortaya qoyduğu yazı
ədəbiyyat deyil, sən get, baĢqa iĢlə məĢğul ol?
Lap bu yaxınlarda mən Arif Əmrahoğlunun Yazıçılar
Birliyi ilə “Azərbaycan” qəzetinin keçirdiyi dəyirmi stolda
ədəbi tənqidin müasir vəziyyətindən Ģikayət edənlərə belə
bir cavabını oxudum: “Mənə elə gəlir ki, indi ədəbi tənqid
elə öz yerindədir. Gərək sanballı, qüdrətli, gözəl əsərlər
yazıla ki, onu da təhlil süzgəcindən keçirəsən.”
(”Azərbaycan” qəzeti, may 2009.)
Bu yerdə də mən Ariflə tamam əks mövqedəyəm.
Əlbəttə, “sanballı, qüdrətli, gözəl əsərlər” tənqidin “təhlil
süzgəcindən” keçməlidir ki, həmin əsərlərin sanbalı,
qüdrəti və gözəlliyi sübut olunsun və doğrudan da, uğurlu
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bir əsər meydana çıxdıqda, tənqiddə canlanma yaranır,
əsər, elə bil, tənqidi silkələyir, onun, yəni tənqidin
potensiyası oyanır. Belə bir hadisəni, “əsər silkələməsini”
ara-sıra bizim ədəbi prosesdə də müĢahidə edirik, misal
üçün, Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma”, yaxud Aqil
Abbasın “Dolu” romanları tənqidimizi əməlli-baĢlı
tərpətdi və məlum oldu ki, biz, yaxĢını səviyyəli Ģəkildə
qiymətləndirməyi bacarırıq, – burada mən Arif
Əmrahoğlu ilə müttəfiqəm, amma dostum Arif, nə üçün
biz pisi beləcə səviyyəli Ģəkildə qiymətləndirməyək?
Sanbalsız, qüdrətsiz və eybəcər yazılar da tənqidin “təhlil
süzgəcindən” keçməlidir ki, sanbalsızlığı, qüdrətsizliyi və
eybəcərliyi sübut olunsun, hərgah belə demək mümkünsə,
bədii-estetik həyəcan təbili çalınsın, bədii fəlakətin qarĢısı
alınsın.
Yuxarıda Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma”
romanının adını çəkdim və bu əsərin xarici ölkələrdə, bu
yaxınlarda isə Braziliyada nəĢr olunması faktını mən
müasir ədəbiyyatımız üçün olduqca fərəhli bir hadisə
hesab edirəm – müstəqil Azərbaycanın ədəbi sorağı – həm
də roman kimi sanballı bir janrda – artıq Latın
Amerikasından gəlir. Bu, əslində, yalnız ədəbiyyatımızın
deyil, müstəqilliyimizin əldə etdiyi uğurdur. Kamal bir
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müsahibəsində deyir ki, onu sevindirən bu roman
vasitəsilə Dədə Qorqudun gedib Brazilyaya çıxmasıdır və
əlbəttə, bu – layiqli bir sevinc hissidir, ancaq indiki
kontekstdə Ģəxsən məni sevindirən müasir Azərbaycan
ədəbiyyatının gedib Braziliyaya çıxmasıdır.
Ancaq biz mövzumuzdan uzaqlaĢmayaq.
Tənqidin vəzifəsi heç vəchlə yalnız o deyil ki, yüksək
bədii-estetik səviyyəli əsərləri təhlil etsin və elmi-nəzəri,
ictimai-fəlsəfi nəticələr əldə edərək , təkcə
ədəbiyatĢünaslığı, estetikanı yox, ümumiyyətlə, ictimai
fikri inkiĢaf etdirsin; tənqidin vəzifəsi həm də bədii-estetik
baxımdan zəif əsərləri də təhlil edərək, eləcə elmi-nəzəri
və ictimai-siyasi nəticələr əldə etsin, bununla da yenə
həmin iĢi görsün – ictimai fikri inkiĢaf etdirsin.
Ədəbiyyatın təəssübünü çəkmək – yaxĢıya yaxĢı deməyi,
eyni dərəcədə də pisə pis deməyi bacarmaqdır.
Daha sonra Arif belə bir “Ģeir” parçasını misal gətirərək:
Əsli ilə Kərəm göldə kefdədilər,
Bir-birinə sarmaĢıblar.
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Elə bil küftədirlər.
yazır: “Ġndi bu bədbəxt tənqidçi enerjisini, ağlını, gücünü,
düĢüncəsini sərf edib, bu müəllifə deməlidir ki, sən
“idiot”san?” (Yenə orada.)
Ġndi mən Arifə sual verirəm: Bəs necə olsun?
Bu, hələ “poetik” idiotizmdir. Dərd burasındadır ki, belə
bir “poetik”, eləcə də “nəsr” idiotizmini sıxıĢdırıb, ədəbi
prosesdən çıxarmaq (qovmaq!) əvəzinə, mətbuat bolluğu
içində bunun Ģahidi olursan ki, ədəbi tənqidin özü
“tənqid” idiotimzinin təcəssümünə çevrilir, “Ģaiyə
tənqidi”, “fərziyə tənqidi”, “ədavət tənqidi” və s., və i.a.
ədəbi prosesi obıvatel donuna bürüyür, onu ibtidai,
primitiv düĢüncə məhsulu səviyyəsinə salır.
Dostum Arif, “ədəbi idiotizm” baĢ alıb getsin?
Arif yazır: “Deyilən sözün də təsiri olmalıdır. Rəhmətlik
Aydın Məmmədov söyləyirdi ki, danıĢıram, danıĢıram,
görürəm ki, sözüm insanların arası ilə gedir, sonra divara
dəyərək, yenə də özümə qayıdır. ġappıltı ilə üzümüzə
dəyən sözü təkrarlamağa ehtiyac varmı?” (Yenə orada.)
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Doğrusu, Arifin bu sözlərində, Aydını belə bir kontekstdə
xatırlamasında (elə yuxarıdakı sualında da) mən çox ciddi
ədəbi pəriĢanlıq, ümidsizlik, küsgünlük hiss edirəm və
Arifi baĢa düĢürəm, amma heç vəchlə onunla
razılaĢmıram.
Ədəbiyyat nədir? – Xeyir ilə ġərin əzəli və əbədi
mübarizəsində Xeyirin müttəfiqi olan, insanları ġərdən
(qan tökməkdən, xəyanətdən, riyakarlıqdan, yalandan,
satqınlıqdan, yaltaqlıqdan, ikiüzlülükdən və s., və i.a.)
çəkindirmək istəyən və bəĢəriyyəti daima Xeyirə səsləyən
bədii təfəkkür ifadəsi.
Bəs nə oldu? Xeyir ilə ġərin mübarizəsində Xeyir qalib
gəlibmi?
Yox.
Onda nə üçün min illər boyunca ədəbiyyat müxtəlif
dillərdə yazılır, yazılır və yazılır?
Axı, Arifin dediyi həmin “deyilən sözün” böyük mənada
heç bir təsiri yoxdur – min illər bundan əvvəlki kimi, ġər
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öz iĢini görməkdədir və belə görünür ki, nə qədər
bəĢəriyyət yaĢayacaq, elə belə də davam edəcək.
Ədəbiyyat nə etməlidir? “ġappıltı ilə üzünə dəyən sözü”
(Homer, Firdovsi, Nizami, Rable, ġekspir, Servantes,
Tolstoy…) təkrarlamasın? Yəni qələmi sındırmaq və heç
nə yazmaq lazım deyil?
Ġndiki halda eləcə də tənqid.
MəĢhur pritça yadıma düĢür (vaxtilə bu pritçanın əsasında
bir hekayə də yazmıĢdım): niyə filankəs pislik eləməkdən
yorulmur, amma sən yaxĢılıq etməkdən yorulursan?
Nə üçün qrafoman yazmağına cidd-cəhdlə davam
etməlidir, tənqidçi isə onun qarĢısından geri çəkilməlidir?
Mən bu yaxınlarda hardasa oxudum ki, Miçiqan
universitetinin professorları müəyyən ediblər ki, dediqodu, qeybət bədəndə proqesteronu artırır və stresi aradan
götürür, ancaq güman etmirəm ki, ədəbi qeybətçilik, ədəbi
dedi-qodu bizim ədəbi prosesi stresdən qorusun. NaĢı öz
primitiv arĢın ölçülərini ədəbi prosesə çıxarmalıdır, Arif
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Əmrahoğlu və baĢqa professional tənqidçilərimiz
bədbinliyə qapılıb susmalıdır?
Ədəbiyyat təbabət deyil və hələ ki, həvəskarlıq
təzahürlərinə – qrafomanlığa, ədəbi təxribata, çayxana
söhbətlərinin ədəbi prosesə gətirilməsinə, primitiv təqdir
və təkdirlərə, yalançı hay-küyə qarĢı vaksina kəĢf
olunmayıb, buna görə də professional tənqidin ədəbi
prosesdən küsməyə haqqı yoxdur, çünki “həvəskar” ədəbi
prosesi ekoloji çirkə sürükləyib və tənqidin missiyası tələb
edir ki, ədəbi prosesi həmin ekoloji çirkdən təmizləsin.
Rüstəm Kamal yazır: “Qərbdən, Rusiyadan daxil olunan
nəzəriyyələr, cərəyanlar (marksizm, psixoanaliz,
poststrukturalizm, postmodernizm”, semiotika,
strukturalizm və s.- K.R.) ədəbi-estetik fikir məkanımızda
qərar tutmur. Ya bizim qafamız, ümumiyyətlə,
anadangəlmə analitik-mücərrəd düĢüncə stixiyyasını,
təhlil-Ģərh modellərini qavramır, ya da psevdopoetik,
sadəlövh düĢüncə tərzi bizim alnımıza yazılıb…” (”Mif
zamanı, yaxud Don Kixot kompleksi”, Tənqid.net, 2008,
N 5, səh. 223.)
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Ġki əlimizi də qaldırıb, təslim olaq ki, bizim genetik
simamız belədir?
Ya da özümüzü görməməzliyə vuraq?
Ömər Seyfəddinin haçansa oxuduğum “Hündür
kabluklar” adlı bir hekayəsi yadıma düĢür və xatirimdədir,
əvvəllər də hansısa yazımda (deyəsən, “Tənqid və nəsr”
monoqrafiyasında), nə münasibətləsə o hekayəni yada
salmıĢdım. YaĢlı və zəngin bir qadın olan Xədicə xanım
böyük villasında rahat və xoĢbəxt bir həyat sürür. Onun
xidmətçiləri sədaqətli, vicdanlı, təmiz, yüksək əxlaqlı
nökər və qulluqçulardır. Xədicə xanımı boyu gödək
olduğu üçün evdə də hündür kabluklarda gəzir. Nəhayət,
bu hündür kabluklar onu yorur və Xədicə xanım evdə
yüngül və yumĢaq məst geyir. Hər Ģey də bundan sonra
baĢlayır: Xədicə xanım mətbəxdə aĢpazı oğurluq elədiyi
yerdə yaxalayır, bir otaqda nökərlə qulluqçu qızın
mazaqlaĢmağının Ģahidi olur, o biri otaqda küçə
söyüĢlərinin üstünə gəlib çıxır və s. Məlum olur ki,
hündür kabluklar gəzəndə səs saldığı üçün, hamı bilirdi ki,
Xədicə xanım gəlir və özlərini yığıĢdırırdılar. Yüngül və
yumĢaq məstlər isə səs salmır və heç kim də Xədicə
xanımın yaxınlaĢmağından xəbər tutmur, buna görə də suç
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baĢında yaxalanır. Xədicə xanım nə qədər nökər-qulluqçu
dəyiĢir, nə qədər cəza verirsə də, bir Ģey çıxmır və
nəhayət, əsəbləri dözməyən, yorulmuĢ Xədicə xanım
yenidən hündür kabluklara keçir və bundan sonra onun
rahat və xoĢbəxt həyatı bərpa olunur, onu əhatə edən
insanlar yenə də təmiz, yüksək əxlaqlı, sədaqətli
xidmətçilərdir.
Mən bu hekayəni nə üçün xatırladım?
Senzuranın, bədii-estetik qadağaların, inzibati-ideoloji
tələblərin, etik-əxlaqi tabuların timsalında biz ədəbi
prosesdə “hündür kabluklar”dan imtina etmiĢik və nəzəriestetik qadirsizliklə, bəzən ədəbi çirkabla rastlaĢırıq.
Yenidən “hündür kabluklar”ı geymək lazımdır?
Bəlkə doğrudan da bütün bunlar “alnımıza yazılıb”?
Düzdür, ədəbiyyatın mühərriki perpetium-mobiledir və
onu, yəni ədəbiyyatı min illər boyu qeyri-ədəbiyyatın
içindən çəkib aparır, ancaq həmin mühərrikin yükünü
nisbətən azaltmaq üçün, ona kömək etmək lazımdır.
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Məni bu cür “hökmranə” danıĢmağa sövq edən, əslində
professional tənqidimizin potensial imkanlarıdır, o
imkanlar ki, biz onun ədəbi prosesdə, yuxarıda yazdığım
kimi, ifadəsi ilə rastlaĢırıq və onun kəmiyyət azlığından
Ģikayət edirik. Tehran ƏliĢanoğlunun, Ģübhəsiz ki, min bir
əzab-əziyyətlə çıxardığı “Tənqid.net” məcmuəsini
xatırlayaq. Bu məcmuə, mənim fikrimcə, ədəbi fədakarlıq
nümunəsidir və ədəbiyyat adamlarının (o cümlədən də
mənim) bu məcmuənin mündərəcatına ayrı-ayrı
iradlarımız ola bilər, ancaq fakt budur ki, bu gün cəmi 300
tirajla çıxan bu məcmuə bizim ədəbi prosesdə son dərəcə
ciddi və əhəmiyyətli bir iĢlə məĢğuldur: o, səviyyəli,
professional ədəbiyyat söhbəti aparır, elə bir söhbət ki,
onun həmsöhbəti, tərəf-müqabili də adi oxucu yox,
professionaldır. Bu məcmuə professionalın
professionallarla apardığı söhbətdir və belə söhbət
bədiiyyatı da, ictimai fikri də irəli aparmaq iĢində çox
effektli əhəmiyyətə malikdir.

ĠKĠNCĠ MƏQALƏ
Azərbaycan ədəbi tənqidinin tarixinə nəzər salsaq, bir
maraqlı, bəlkə də parodoksal cəhətin Ģahidi olacağıq:
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tənqidin zəif tərəfləri, çatıĢmazlıqları daima tənqid
olunub, ancaq bu tənqidi kim edib? – tənqidin özü! Keçən
əsrin 30-40-50-60-70-80-ci illərində ədəbi prosesin,
tənqidimizin tənqidçiləri, həm də səviyyəli tənqidçiləri
həmin tənqidin öz nümayəndələri – Əli Nazim, Mehdi
Hüseyn, Əmin Abid, Məmməd Arif, Məmməd Cəfər,
Cəfər Cəfərov, Hidayət Əfəndiyev, Əkbər Ağayev, Ġslam
Ġbrahimov, H.Orucəli, Əziz Mirəhmədov, Kamal
Talıbzadə, Məsud Əlioğlu, Qulu Xəlilov, YaĢar Qarayev
və b. idi.
Deməli, bir tərəfdən tənqidin zəifliyi, ədəbiyyatın
inkiĢafından geri qalması yüksək elmi-nəzəri səviyyədə
tənqid edilirdi, o biri tərəfdən isə həmin yüksək elminəzəri səviyyəni məhz Azərbaycan tənqidçiləri əldə
etmiĢdilər.
Bu gün biz professional tənqiddən danıĢırıqsa, onun son
illərdəki inkiĢafı, artıq dediyim kimi, Ģəksizdir, ancaq
problem orasındadır ki, təkrar edirəm, anti-tənqid
məmulatının kəmiyyət üstünlüyü bu inkiĢafın üzərinə
kölgə salır, onu bədbinləĢdirir, onun ədəbi mücadilə
ehtirasını söndürür.
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Eyni zamanda, bizim professional tənqidimizin özündə də
bir sıra ümumi səciyyəli qüsur və çatıĢmazlıqlar var ki,
onların bir qismini diqqətə çatdırmaq istəyirəm.
Mənim müasir ədəbi prosesdə müĢahidə etdiyim qüsurlu
(eyni zamanda, xarakterik!) cəhətlərdən biri yarımçılıq,
qaldırılan məsələnin sona çatdırılmamasıdır: fikir,
mülahizə, hətta bəzən ümumiləĢdirilmiĢ və dəqiq fikir və
mülahizə irəli sürülür, söylənir, ancaq bu mülahizə, bu
fikir diqqət mərkəzinə keçmir, təhlil və tədqiq ilə sübut
edilmir, ədəbi ətalət, elə bil ki, Azərbaycan ədəbi
prosesində mütəmadi “Ferma teoremləri” yaratmaqla
məĢğul olur.
Misal üçün, Nizami Cəfərovun hələ 4-5 il bundan əvvəl
söylədiyi bir fikir maraqlı ədəbi diaqnoz idi, ancaq
xəstəliyi o vaxt müalicə etmək mümkündür ki, onu əmələ
gətirən səbəblər dəqiq öyrənilsin, bu səbəblərin
alternativləri müəyyən edilsin, tədqiq olunsun.
Nizami Cəfərov yazırdı: “Deməzdim ki, gənc nəsil – XX
əsrin sonlarının gəncliyi heç nə vəd etmir. Sadəcə, məni
narahat edən həmin nəslin öz içinə qapılması, içini
yeməsi, geniĢ mənəvi-psixoloji aləmə çıxa bilməməsidir”.
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Sənətkar, əlbəttə, Nizaminin sözləri ilə desəm, “öz içini”,
yəni Ģəxsi varlığını ifadə edir, ancaq o, elə burada da
qapılıb qalırsa, onun özünüifadəsi xalqının, daha geniĢ
mənada isə bəĢəriyyətin özünüifadəsinə aparıb
çıxarmayacaqsa, belə bir bədii-mənəvi magistralda
deyilsə, bu məhdudiyyətin meydana çıxaracağı əsər
məhəlli xarakter daĢıyacaq, Ģəxsi ah-uflardan, gileygüzardan, özünə bab oxucunun primitiv ekstazından uzağa
gedə bilməyəcək.
Mən bizim ədəbi prosesdə bu mühüm və nəzəri-praktiki
baxımdan xırdalaĢdırılmağa, detallaĢdırılmağa ehtiyacı
olan problemə həsr edilmiĢ bir yazıya rast gəlmədim, nə
Nizaminin özü sonrakı yazılarında bu ciddi müĢahidəsinin
ortaya çıxardığı nəzəri-praktiki sualları araĢdırdı, nə də
ədəbi prosesin hər hansı baĢqa bir iĢtirakçısı bu barədə bir
söz dedi.
Doğrudur, Nərgiz Cabbarlıda “müasir Ģairləri və “yeni
nəsil” poeziyasını kifayət qədər real xarakterizə edən”
(Nərgiz “edə bilən” yazır, (1; 19) bu fikirə istinad var,
ancaq onun təhlili və praktiki tədqiqi yoxdur.
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Bəzən də bizim ədəbi tənqid bədi əsərə verdiyi qiyməti öz
düĢüncələri ilə yox, asan yolla gedərək, ədəbi
avtoritetlərin fikirləri ilə əsaslandırmaq istəyir və deyə
bilmərəm ki, bu, həmiĢə özünü doğruldur; bəzən isə
tamam yanlıĢ hökmlərə gətirib çıxarır. Bədiiyyata bu cür
yüngül nəzəri-metodoloji yolla qiymət vermək, bəzi
məqamlarda avtoritet qarĢısında korkoranə səcdəyə gətirib
çıxarır və bu cür hallara mən Nərgiz Cabbarlının
məqalələrində də rast gəldim.
Nərgiz Elxan Zal Qaraxanlıdan belə bir bənd misal
gətirərək:
Kefli baxıĢların nəmi
Yer gəzir paltar sərməyə
Burada könül Ģossesi yox
Üstündə maĢın sürməyə
- yazır: “Kefli baxıĢların nəmi yer gəzir paltar sərməyə”,
“üstündə maĢın sürmək üçün könül Ģossesinin olmaması”
ifadəsi istənilən halda qüsurludur.” (1; 55)
Ciddi ittihamdır.
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Nə üçün “istənilən halda” belədir? Səbəb nədir?
Firuz Mustafa dəqiq yazır ki, “ədəbi tənqid, həm də ədəbi
məntiqdir.” (”Ulduz” jurnalı, 2009, N 3.)
Nərgiz həmin ciddi ittihamını hansı “ədəbi məntiqə”
əsaslanaraq söyləyir?
Və Nərgiz bu dəfə bu hökmünü Yuri Lotmanın bir
mülahizəsinə istinad edərək əsaslandırmağa çalıĢır.
Y.Lotmanın həmin mülahizəsi belədir: “Mətnə həm
oxucu, həm də araĢdırıcı yanaĢmasında iki məntiq həmiĢə
bir-biri ilə mübarizə aparır: bir qisim oxucular belə hesab
edir ki, əsas məsələ mətn – əsəri baĢa düĢməkdir, digər
qisim isə hesab edir ki, əsərdən zövq almalıdır”.
Mən bu sitatı orijinaldan deyil, Nərgizin tərcüməsindən
gətirirəm və hərgah tərcümə dəqiqdirsə – yəqin ki,
dəqiqdir – o zaman Y.Lotmanın iki məntiq haqqındakı
fikrində bir məntiqsizlik özünü biruzə verir: bəli, “əsas
məsələ əsəri baĢa düĢməkdir”, buna söz yox, ancaq əsəri
baĢa düĢmədən ondan necə zövq almaq olar? Güman
edirəm ki, Y.Lotmanın qarĢı-qarĢıya qoyduğu bu “iki
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məntiq”, əslində, bir-birinin davamıdır və Ģəxsən mənə
məlum olmadı ki, bizim istedadlı Nərgiz tənqidçimiz nə
üçün Elxan Zal Qaraxanlının həmin poetik bəndini
“istənilən halda qüsurlu” hesab edir?
“Ġstənilən halda qüsurlu” kimi ciddi ittiham təhlillə sübuta
yetirilmirsə, əsaslı olmur və onun təsiri yalnız əsər
müəllifində mənfi emosiya yaratmaqdan o tərəfə getmir.
Bu yerdə mən bizim ədəbi prosesdə bir cəhəti də qeyd
etmək istəyirəm: bu gün bizim ədəbi prosesdə, elə bil ki,
“insani hisslər” çatıĢmır. Mən bu fikri, aydın məsələdir,
hansısa sentimental mövqedən söyləmirəm (hərçənd
sentimentallıq da təsirli hisslərin ifadəsidir), söhbət bir
tərəfdən bayağı və bəzən də qərəzli münasibətdən gedirsə,
o biri tərəfdən də ədəbi konyukturadan doğan
rasionallığın, praqmatizmin həmin insani hissləri
üstələməsindən gedir.
Ədəbi proses canlı orqanizmdir və oradakı “insani hisslər
aləmi” ikili səciyyə daĢıyır: həm bədiiyyatdakı “insani
hissləri” axtarmağı, duymağı və ədəbi prosesdə onun
nəzəri-estetik qiymətini və təhlilini verməyi bacarmalısan,
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həm də özün təqdir və ya da təkdir obyektinə həmin
“insani hisslər” yüksəkliyindən yanaĢmağı bacarmalısan.
Ədəbi prosesin predmeti ədəbiyyatdır və “insani hisslər
aləmi”nin zənginliyi, onun heç vəchlə birmənalı olmaması
ədəbiyyatın əsas keyfiyyət göstəricisidir. Hətta “Venesian
taciri” yəhudi ġeylok kimi bir yaramazın da insani
(”müsbət”!) hisslər aləmi var. Baxın, Yaqo kimi bir iblisin
nə böyüklükdə məhəbbəti var və Ģəxsən mən deyə
bilmərəm ki, Dezdemonanı kim daha çox sevir: Otello,
yoxsa Yaqo?
Ancaq biz, deyəsən, mövzudan uzaqlaĢırıq.
BaĢqa bir vacib və aktual məsələyə toxunmaq istəyirəm.
Ədəbi keçmiĢə (uzaq və yaxın keçmiĢə) qarĢı ekzekutsiya
siyasəti yürütmək cəhdlərinə milli mətbuatımızın öz
səhifələrində ara-sıra yer verməsi Ģəxsən məndə hiddət
yox (çünki hiddət doğuracaq səviyyə deyil!), təəssüf hissi
oyadır, ona görə ki, söz azadlığının, müstəqilliyin
sayəsində meydana çıxan bəzi mətbuat orqanları
ədəbiyyata, sənətə münasibətdə savadın, dünyagörüĢünün,
ədəbiyyat və sənət təəssübkeĢliyinin səviyyəsi baxımından
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hələ embrion mərhələdən uzağa gedə bilməyiblər. Bu,
əlbəttə, təsir edir, çünki söhbət ümumi Azərbaycan
mətbuatının tərkib hissəsindən gedir və məsələ mətbuatın
“sarı”lığından, yaxud baĢqa bir rəngindən yox (”sarı”nı da
səviyyəli, heç olmasa, maraqlı yazmaq olar!), intellekt
səviyyəsindən gedir.
Ədəbi keçmiĢin yüksək elmi-nəzəri səviyyədə və
obyektivcəsinə, hissə qapılmadan tədqiq və təhlilinə,
yaxĢını da, yamanı da dürüst müəyyənləĢdirilməsinə bu
gün, olsun ki, heç vaxt olmayan dərəcədə ehtiyac var,
çünki bu gün ideoloji çərçivələrdən azad olmuĢ
Azərbaycan ictimai fikrində keyfiyyətcə tamam yeni bir
mərhələdə formalaĢma prosesi gedir.
Sovet dövrü ədəbiyyatında iki ədəbiyyat var idi: milli
ədəbiyyat və sovet ədəbiyyatı.
“Milli ədəbiyyat” bütün çətinliklərə, ideoloji təpkilərə,
bəzi dövrlərdə inzibati hədələrə və cəzalara baxmayaraq,
sənətin qanunları ilə yaranırdı, “sovet ədəbiyyatı” isə bədii
hadisədən artıq dərəcədə ideoloji hadisə idi. “Formaca
milli, məzmunca sosialist” formulu, əslində, ədəbiyyatın
min illiklərlə davam edən istiqamətini dəyiĢmək, forma ilə
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məzmun arasında süni sədd çəkmək cəhdindən baĢqa br
Ģey deyildi və tarix də bunu sübut etdi.
Bu baxımdan sovet dövrü ədəbi tənqidimizin imkanları
daha məhdud, vəziyyəti daha çətin idi, çünki həmin
dövrdə ədəbi tənqid nə idi? – hakim ideologiyanın tərkib
hissəsi! – və belə olan təqdirdə, tənqidimizin milli-ictimai
və milli-bədii-estetik Ģüurun inkiĢafındakı rolu – bu rol isə
Ģübhəsizdir! – böyük hörmətə, ehtirama layiqdir.
ġirindil AlıĢanlı tənqidçi-ədəbiyyatĢünas Məsud
Əlioğlunun yaradıcılığından bəhs edən məqaləsində belə
bir fikir söyləyir: “XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatĢünaslığı
və tənqidinin, ümumən, ədəbi-ictimai və fəlsəfi fikrinin
inkiĢafında, milli tərəqqidə Məsud Əlioğlunun mənsub
olduğu nəslin böyük xidmətləri vardır”. (AMEA-nın
Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, 2008, N 1, səh. 8.)
Müharibədən sonra ədəbi tənqidə gəlmiĢ bu nəslin –
Məsud Əlioğlu nəslinin nümayəndələri bunlar idi: Kamal
Talıbzadə, Mircabbar Miryəhyayev, Ġslam Ġbrahimov,
Pənah Xəlilov, Kamran Məmmədov, Qulu Xəlilov, Əhəd
Hüseynov, Kamal Qəhrəmanov, bir az sonra Bəkir
Nəbiyev, Yəhya Seyidov, Seyfulla Əsədullayev, Gülrux
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Əlibəyli… Müxtəlif istedad dərəcəsinə malik bu
tənqidçilər nəsli, bir küll halında, deyə bilmərəm ki, elminəzəri cəhətdən, estetik zövq baxımından özlərindən
əvvəlki tənqidçilər nəslini (Əmin Abid, Əli Nazim,
Mustafa Quliyev, Məmməd Kazım Ələkbərli, Məmməd
Arif, Məmməd Cəfər Cəfərov, Cəfər Cəfərov, Hidayət
Əfəndiyev, Cəfər Xəndan, Əkbər Ağayev, Əziz
Mirəhmədov, H.Orucəli, Cəlal Məmmədov… eləcə də,
əsasən ədəbiyyatĢünaslıqla məĢğul olan, ancaq ardıcıl
olmasa da, məqalələri ilə ədəbi prosesdə iĢtirak edən
Həmid Araslı, Feyzulla Qasımzadə, Vəli Xuluflu, Mir
Cəlal PaĢayev, Hənəfi Zeynallı, Mikayıl Rəfili, Əli
Sultanlı, Mirzəağa Quluzadə, Məmməd Hüseyn
Təhmasib, Əziz ġərif, Abbas Zamanov, Mirəli Seyidov…)
üstələmiĢdi və orasını da deyim ki, vaxtı ilə mən ayrı-ayrı
məqalələrimdə, “Tənqid və nəsr” monoqrafiyasında bu
nəslin bir sıra nümayəndələrini onların sağlığında kəskin
tənqid etmiĢəm, həm də yenə o fikirdəyəm ki, haqlı tənqid
etmiĢəm, ancaq bu gün bir həqiqət mənim üçün gün iĢığı
kimi aydındır: yuxarıda yazdığım kimi, istedadlarının
dərəcəsindən, nəzəri hazırlıqlarından, dünyagörüĢlərinin
səviyyəsindən asılı olmayaraq, dövrün mürəkkəbliyindən
irəli gələn sosiologizmə, hətta bəzi hallarda vulqar
sosialagizmə, demaqogiyaya baxmayaraq, bu ədəbi nəsil
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bir küll halında Azərbaycan ədəbiyyatının da, ədəbi
tənqidin də inkiĢafında böyük rol oynayıb. Bu nəslin
təcrübəsi göstərir ki, bütün qüsurlarına baxmayaraq, onlar
hakim sovet ideologiyasından qat-qat artıq dərəcədə milli
ədəbiyyata, milli ictimai Ģüura xidmət ediblər.
Bu yerdə mən o dövrlə, yəni müharibədən sonrakı dövr
Azərbaycan ədəbiyyatĢünaslığı və ədəbi prosesi ilə bağlı
bir cəhəti də qeyd etmək və müasir oxucunun, gənc
tənqidçi və tədqiqatçılarımızın diqqətinə çatdırmaq
istəyirəm. 1940-cı illərin ikinci yarısında Cənubi
Azərbaycandakı hadisələrdən sonra ġimala mühacirət
etmiĢ və burada ədəbiyyatĢünas kimi yetiĢmiĢ güclü bir
zümrə elmi tədqiqatların mündərəcatını daha artıq
dərəcədə zənginləĢdirdilər, fars və ərəb dillərini, ərəb
əlifbasında müxtəlif xəttləri bildikləri üçün, qiymətli
əlyazmalarını üzə çıxardılar və aktiv qələm sahibləri
olduqları üçün bütün bunların milli-patriotik ab-havasını
ədəbi prosesə də gətirdilər. Cənubdan gəlmiĢ
Qulamhüseyn Beqdeli, Həmid Məmmədzadə, Qafar
Kəndli, Mirzə Abbaslı, Mirəli Mənafi, Qasım Cahani,
Əbülfəz Hüseyni, Ġsmayıl Cəfərpur, Ġsmayıl ġəms və b. o
iĢi görməyə baĢladılar ki, bu rəhmətliklər olmasaydı
həmin iĢi görmək üçün bizim ədəbiyyatĢünaslığa uzun
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onilliklər lazım ola bilərdi. Bu adamlar Nizamidən,
Xaqanidən tutmuĢ Möcüzə qədər klassik ədəbiyyatımızın
tədqiqini yalnız sırf ədəbiyyatĢünas kimi yox, ĢərqĢünas,
mətnĢünas, folklorĢünas, dilĢünas, hətta tarixçi kimi də
milli filologiyamızın faktına çevirdilər və təkrar edirəm,
eyni zamanda, bu mövzunun doğurduğu milli ədəbi
koloriti ədəbi prosesə gətirdilər – sovet dövründə
Azərbaycan ədəbi prosesinin baĢının üstündəki milli
auranın yaranmasında onların çox zəhməti olmuĢdur.
Ancaq baxın, bu gün bizim ədəbi prosesdə yalnız
həvəskar tənqidin deyil, professional tənqidin də əsas
predmeti müasir ədəbiyyatdır, halbuki ədəbi prosesin
obyekti yalnız müasir ədəbiyyat deyil, müasir ictimai
fikrin, zamanından asılı olmayaraq, ümumiyyətlə,
ədəbiyyata münasibətidir.
BaĢqa bir məsələyə toxunmaq istəyirəm.
Ədəbiyyatımızda – nəsrdə, poeziyada, dramaturgiyada –
meydana çıxan bədii-estetik yenilikləri ədəbi tənqidimiz
necə qiymətləndirir, ümumiyyətlə, qiymətləndirə bilirmi
və bu baxımdan ədəbi prosesdə vəziyyət necədir?
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Budur, müasir tənqidimiz Nərgiz Cabbarlının qələmi ilə
qarĢıya belə bir fundamental sual qoyur: “Yeni nəslin”
yaratdığı poeziya hansı forma və məzmun dəyiĢikliyinə
uğradı?” (1; 10.)
Və bu suala belə cavab verir: “Ümumi Ģtrixləri belə
sadalaya bilərik: ilk növbədə “yeni nəslin” yaratdığı
poeziyada mövzu dəyiĢikliyi baĢ verdi. Tutaq ki, 70cilərin diqqətində olan “dünya” obyekti bu dəfə küll
halında “ölüm” obyekti ilə əvəz edildi. Daha sonra bu, öz
yerini “Tanrı” və “dua”ya ötürdü. Həmçinin poeziyanın
“qara” notlara köklənməsi prosesi gücləndi.” (Yenə
orada.)
Sonra Nərgiz belə davam edir: “Zövq vermək xüsusiyyəti
müasir Ģeirdə “düĢündürmək”, “məntiqi oynatmaq”, “fikri
dolaĢdırmaq” xüsusiyyətləri ilə əvəz edildi. Poeziyada
fəlsəfə ən baĢlıca keyfiyyət kimi qabardıldı və poetik
təfəkkürün “sadə orijinallığı” “orijinal qəlizlik”lə əvəz
edildi. Həmçinin “yeni nəsil” poeziyasında poetik
təfəkkürü vizual və virtual təsir “uçurumuna” uğratmaq,
forma yeniliyi əldə etmək üçün (dünya ədəbiyyatının
keçdiyi, amma bizim ədəbiyyatda yeni olan- N.C.)
eksperimentlərin tətbiqinə çalıĢmaq, müasir rus və keçmiĢ
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sovet məkanında olan bir çox ədəbiyyatların maraq
göstərdiyi “poeziyada pornoqrafiya elementləri”nin az da
olsa, tətbiqinə çalıĢmaq kimi meyllər oldu. Amma bu cür
forma və məzmun dəyiĢikliklərində müəyyən uğurlu
tərəfləri tapmağa çalıĢanlar olsa da, cəhdlər nəinki ədəbi
mühitin, həm də cəmiyyətin qarĢıdurması ilə üzləĢdi.”
(Yenə orada.)
Burada “düĢündürmək”lə “fikri dolaĢdırmaq” paralelini
mən yalnız maraqlı yox, həm də əlamətdar hesab edirəm:
hərgah müasir poeziyamız “fikri dolaĢdırmaq”la
“düĢündürməyə” nail olmaq istəyirsə, bu, əlbəttə,
acınacaqlı bir vəziyyətdir və belə bir vəziyyəti biz çağdaĢ
poeziyamızda doğrudan da az müĢahidə etmirik. Ancaq
“düĢündürmək” bədii-fəlsəfi bir kateqoriya kimi özünü
göstərə bilirsə, bu, əlbəttə, sosializm realizmindən sonrakı
bədii-estetik keyfiyyət dəyiĢikliyinə dəlalət edir və bunu
da biz çağdaĢ poeziyamızda az müĢahidə etmirik.
“Sadə orijinallığ”ın itirilməsi və onun “orijinal qəlizlik”
ilə əvəz olunması hadisəsi, onları bir-birindən ayırmaq,
doğrusu, mənə bir az Ģübhəli görünür, çünki Nərgizin
obrazlı Ģəkildə iĢlətdiyi bu ifadələrin daxili bədii-estetik
tutumu bizim poeziyamızda (həm də nəinki yalnız bizim!)
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özünü həmiĢə müĢtərək biruzə vermiĢdir – “sadə
orijinallıq” (Vaqif və Ələsgər!) və “orijinal qəlizlik”
(Nəsimi və Füzuli!) poeziya tariximizdə qoĢa
irəliləmiĢdir. Bu gün poeziyamızda “sadə orijinallıq” yox
olursa – Nərgiz isə az qala bizi buna inandırır! – o zaman
biz itirə-itirə gedirik, tək qanadla uçmaq mümkün deyil.
Mən irəlidə bu barədə danıĢacağam, ancaq Nərgiz
Cabbarlının “poetik təfəkkür”ü “vizual və virtual təsir”lə
qarĢı-qarĢıya qoymaq cəhdi də mənə bir az Ģübhəli
görünür, çünki Ģeir “vizual” və “virtual” (yeri gəlmiĢkən
deyim ki, son zamanlar bir çox baĢqa terminlər kimi, bu
iki termindən də gen-bol, əksər hallarda da səhv istifadə
edirlər) təsir gücünə malikdirsə, yəni poetik mətndə
onların bədii-estetik yükü varsa, bu, o deməkdir ki, hər iki
cəhət “poetik təfəkkür”ü ifadə edir və onun tərkib
hissələridir.
Nərgizin qənaətindən belə çıxır ki, “izm”lər yeni nəsil
ədəbiyyatında (indiki halda poeziyasında) yalnız zahiri
təcəssümünü tapıb, bu məfhumların daxili fundamentallığı
isə əldə olunmayıb və deməliyəm ki, ayrı-ayrı poetik
nümunələri təhlil və onlara istinad edərək, bu qənaətinə
haqq qazandıra bilir.
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Mən çağdaĢ ədəbi prosesdə bu tipli qənaətlərə tez-tez rast
gəlirəm, ancaq nə üçün belədir? Nə üçün meyl var, amma
mahiyyət yoxdur? nə üçün bədii iddia var, amma bədii
imkan iddianı doğrultmur? – kimi sualların cavabını bizim
ədəbi prosesdə tapmaq mümkün deyil, halbuki əsas da elə
həmin cavabdır.
Sənətin tarixində bütün “izm”lərin bədii-estetik nüvəsini
standarta qarĢı üsyan təĢkil edir, forma baxımından da,
məzmun baxımından da deyilmiĢlərin və yaradılmıĢların
təkrarından qaçmaq istəyi, həyatın, hissiyyatın, bir sözlə,
xislətin ən dərinlərinə gedib çatmaq və onun yeni qatlarını
açıb göstərə bilmək üçün yeni təsvir vasitələri kəĢf etmək
ehtirası təĢkil edir. Belə bir qlobal yenilik əldə olunubsa,
həmin “izm” milli sənətin faktına çevrilir, yox, əldə
olunmayıbsa – bu, yalnız gəldi-gedəri bir hadisədir.
Sənətin bütün sahələri kimi, milli ədəbiyyat da o zaman
qadir olur ki, o, dünya ədəbiyyatının kiçik modelini
özündə ehtiva edə bilsin, yəni müasir ədəbiyyat əldə edə,
nail ola bildiyi müxtəlif “izm”lərin sinxron iĢtirakı ilə
yaransın. Dünya ədəbiyyatı tarixinin ayrı-ayrı dövrlərində
ədəbiyyatın yaranma qanunauyğunluğunda eynilik var idi,
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çünki inkiĢaf prosesi mərhələli xarakter daĢıyırdı, yəni,
misal üçün, müəyyən dövrdə ədəbiyyat yalnız (yaxud da
əsas etibarilə) romantizmdən qaynaqlanırdı, get-gedə –
əsərlər yarana-yarana romantizm özünü mayada
saxlayaraq, Ģaxələnirdi, sonra realizm mərhələsi baĢlayırdı
və s.
Ancaq XIX əsrin sonu, XX əsr ədəbiyyatında mənzərə
tamam dəyiĢdi və mərhələli proses sinxron proseslə əvəz
olunmağa baĢladı, müxtəlif ədəbi cərəyanlar bədiiyyatda
özünün eynizamanlı, paralel ifadəsini tapdı. Bəzi milli
ədəbiyyatlarda ədəbi cərəyanlar – ən müxtəlif “izm”lər,
elə bil ki, bir “ədəbi atəĢfəĢanlıq” sürəti və rəngarəngliyi
iə parlayaraq, milli bədii təfəkkürdə ədəbi ajiotaj (ədəbi
haray-həĢir!) yaratdı, ədəbiyyatı yaxĢı mənada silkələdi və
ədəbiyyat da silkələnən meyvə ağacı kimi, öz bəhrəsini
tökdü – hansı “izm”ə məxsusluğundan asılı olmayaraq,
istedadlı əsər ədəbiyyatın faktına çevrildi, yaĢadı, yalnız
dəbin, aludəçiliyin, quru “nəzəriyyənin” yaratdığı isə
unuduldu.
Dediklərimin, bəlkə də, ən bariz nümunəsi kimi XX əsrin
birinci rübündə rus ədəbiyyatını xatırlayaq: Lev
Tolstoydan və A.Çexovdan sonra rus realist ədəbiyyatının
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M.Qorki, Ġ.Bunin, A.Kuprin, L.Andreyev, V.Korolenko
və b. kimi klassikləri, digər tərəfdən K.Balmont,
V.Bryusov, Z.Qippius, F.Soloqub, D.Merejkovski, eləcə
də erkən A.Blok, A.Belıy və b. kimi simvolistlər, o biri
tərəfdən M.ArtsıbaĢev, A.Verbitskaya, L.ZinovyevaAnnibal və b. kimi amoralistlər, S.Yesenin, N.Klyuyev,
S.Klıçkov və b. kimi “kəndçi”lər, N.Qumilyov, erkən
A.Axmatova, O.MandelĢtam və b. kimi akmeistlər
(adamistlər), V.Xlebnikov, erkən V.Mayakovski, kimi
kubofuturistlər, Ġ.Severyanin kimi eqofuturistlər,
A.Mariyenqof kimi imajinislər və s., və i.a. – mən ilk
fikrimə gələnləri sadaladım.
Bu – nəhəng Rusiya Ġmperiyasındakı baĢ verəcək (və baĢ
vermiĢ!) inqilabi burulğanların, siyasi-ictimai və mənəvi
kataklizm sarsıntılarının ərəfəsi, baĢlanması və davam
etməsi, bir müddət də inersiya ilə bunlardan sonrakı
dövrün ədəbi hadisələri idi. Daha sonra yeni siyasi
quruluĢda hakim ideologiyanın təsdiq və tələb etdiyi,
baĢlanğıcını “Ana”dan (M.Qorki) götürmüĢ və “Polad
necə bərkidi”ni (N.Ostrovski), “Çapayev”i (D.Furmanov),
“Dəmir axın”ı (A.Serafimoviç), “Timur və onun
komandası”nı (A.Qaydar), “Qızıl ulduzlu qəhrəman”ı
(S.Babayevski) və s. meydana çıxarmıĢ və bunları
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“klassika” elan etmiĢ, əsrin sonlarında isə müflisə uğramıĢ
sosializm realizmi tək partiyalı quruluĢun tək “ədəbi
metod”una çevrildi.
Adını çəkdiyim bu əsərlər hakim inzibati ideologiya
tərəfindən, dediyim kimi, “klassika” mərtəbəsinə
qaldırılaraq, rəsmiləĢdirildi, ancaq sosializm realizmi nə
qədər qolu zorlu olsa da, elə onun dövründə yaranmıĢ,
amma heç vəchlə bu süni ədəbi metodun çərçivələrinə
sığıĢmayan və ideologiyasını da daĢımayan, bədii-estetik
prinsiplərinə riayət etməyən “Sakit Don” (M.ġoloxov),
“Ustad və Marqarita” (M.Bulqakov), “Həyat və tale”
(V.Qrossman) və b. böyük, bəzi hallarda isə hətta
dahiyanə əsərləri məhz rus ədəbiyyatı XX əsr dünya
ədəbiyyatına verdi, rus bədii təfəkkürünün yetirməsi olan
bu əsərlər milli, coğrafi və mental-psixoloji sərhədləri
aĢaraq, bəĢəri mahiyyətli dünya ədəbiyyatının tərkib
hissəsinə çevrildi.
Sovet çağlarında realizmdən savayı əksər “izm”lər estetik
yox, ideoloji hadisə hesab olunurdu və bu, bəzən
fontosmoqorik bir vəziyyət yaradırdı. Baxın: Van Qoqdan,
Qogendən tutmuĢ Syora və Pissarriyacan bir çox
rəssamların bir çox əsərləri məhz sovet muzeylərində
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nümayiĢ etdirilsə də, impressionizm də,
postimpressionizm də kapitalizm dünyasının mənəvi
böhranı nəticəsində yaranmıĢ mürtəce ideoloji cərəyanlar
kimi qələmə verildi. Halbuki, bir-birini əvəz edən, sonrakı
dövrlərdə isə (o cümlədən bu gün) ümumdünya ədəbi
prosesində paralel iĢtirak edən (simbioz) “izm”lər nə idi?
(və nədir?) Bu – ədəbiyyatın, ümumiyyətlə, sənətin
özünüaxtarıĢıdır: həyatı hansı bədii təsvir vasitələriylə
daha effektli, estetik baxımdan daha rəngarəng, orijinal,
təsirli ifadə etmək olar? Bəli, magistral ümumidir, ancaq
hansı yeni cığırlar açmaq olar?
Bəzən bu axtarıĢlar hətta eyni bir sənətkarı müxtəlif
mərhələlərdən – “izm”lərdən keçirir və bunu əyani Ģəkildə
görmək üçün elə təkcə Pikassonun albomlarını
vərəqləmək kifayətdir.
Sosializm realizminin süqutunun bir mühüm səbəbi də
hakim ideologiyanın təhriki ilə və intensiv-inzibati dəstəyi
altında məhz bu axtarıĢları – “izm”ləri qəbul etməyən
“təkəm!”lik iddiası oldu.
Və bu yerdə Nərgizin ədəbi prosesdə müĢahidə etdiyi bir
cəhət – “ədəbi hökmranlıq” mərtəbəsinə çatmaq istəyi” (1;
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58.) – əlbəttə, qeyri-ciddidir, çünki yaxın keçmiĢimizin
(sosializm realizminin) təcrübəsinin bir daha sübut etdiyi
kimi, ədəbi-estetik inkiĢafın təbiətinə ziddir.
Bədii-estetik baxımdan “təkəm!”lik hökmü və siyasəti
Sovet Ġttifaqı məkanındakı milli ədəbiyyatların, o
cümlədən Azərbaycan ədəbiyyatının hərtərəfli inkiĢafına
mənfi təsir etdi, çünki bütün “izm”lər bizim qapalı estetik
məkandan kənarda qaldı və mən bunu XX əsrin böyük bir
hissəsində ədəbiyyatımızın hərtərəfli inkiĢafına maneçilik
kimi qəbul edirəm. Düzdür, milli ədəbiyyatımız,
sənətimiz, ədəbi dilimiz sovet zamanında bütün ideolojiinzibati maneələrə baxmayaraq, böyük inkiĢaf mərhələsini
adladı, romandan tutmuĢ baletəcən yad janrlar
ədəbiyyatımızın və sənətimizin milli faktına çevrildi,
ancaq bu inkiĢaf, təəssüf ki, məhz “izm”lər baxımından
hərtərəfli olmadı. Misal üçün, XX əsr Azərbaycan
rəngkarlığında Səttar Bəhlulzadəmiz, Mikayıl Abdullayev,
Böyükağa Mirzəzadə, Tahir Salahov, Toğrul
Nərimanbəyov, Rasim Babayevimiz, Mircavadımız var və
bu, böyük milli sərvətimizdir, ancaq Dalimiz, yaxud
ġaqalımız, yaxud da ki, Kandinskimiz yoxdur.
Ədəbiyyatımızın da mənzərəsi belədir və elə bilirəm ki,
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bu cəhət sənətimizin, ədəbiyyatımızın sovet dövründəki
inkiĢafının (bu inkiĢaf isə böyükdür!) ən zəif yeridir..
Bu baxımdan bu gün bizim ədəbiyyatımızda müxtəlif
“izm”lərə meyli mən çox ciddi bədii-estetik əhəmiyyətə
malik hadisə hesab edirəm və olsun ki, bu meyllər hələlik
özünün sanballı bəhrələrini verməyib, ancaq təmayül
ədəbiyyatımızın xeyrinədir. Düzdür, biz bəzən
spekulyasiyalara, “izm”ldərin adından su-istifadə hallarına
və s. də təsadüf edirik, ancaq bu, bütün dövrlərdə olub və
olacaq, çünki bütün dövrlərdə istedad ilə istedadsızlıq
qoĢa addımlayıb və yuxarıda yazdığım kimi hər Ģeyi də
istedad həll edib.
Burasını da mən əhəmiyyətli (və əlamətdar!) hesab edirəm
ki, professional tənqidimiz artıq müxtəlif “izm”lərin
mahiyyətini açmağa, onların milli estetik özünüifadədə
yerini müəyyənləĢdirməyə baĢlamıĢdır.
Bir tərəfdən Təyyar Salamoğlu dəqiq yazır: “Bədii təhlil
obyektinin mürəkkəbliyi inikas üsulunu da
mürəkkəbləĢdirir. Problemin görünməyən tərəfləri – alt
qatı epik təfəkkürün – “obyektiv” düĢüncənin materialına
çevrilə bilmir. Bütün olub keçənləri qəhrəmanın subyektiv
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düĢüncəsindən keçirmək inikasın obyektivliyini axıra
qədər təmin edə bilmir.” (”80-ci illərin aparıcı roman
üslubu – sineretik üslub”, “Kredo” qəzeti, 7 yanvar 2006.)
O biri tərəfdən də Tehran ƏliĢanoğlu dəqiq yazır: “Əsrin
inqilabi xarakteri, eyni miqyasda dağıdıcı və törədici
tendesiyaları ehtiva etməsi, dünyanın sonu – apokalipsis
hissi və ərəfə – bəĢər missiyasının, cavabdehliyinin aydınparlaq Ģəkildə görükməsi, insanın həyatı, Ģüuru və
davranıĢında durmadan davam tapan dəyiĢmə və
çevrilmələr… – ədəbiyyat və sənətin də, bütövlükdə
humanitar təfəkkürün də, o sıradan sosioloji, psixoloji,
kulturoloji, sənətĢünaslıq, filoloji və bu kimi digər sahə
araĢdırmalarının da əsas predmetini təĢkil edir. Fəlsəfiestetik əhatə məqamında, XX əsrin səciyyəsi bir qayda
olaraq modernizm və postmodern epoxalarının ehtiva
dairəsi, düĢüncə tipi, ölçü və meyarları daxilində
araĢdırılır, müəyyən olunur.” (”XX əsr ədəbiyyatı – tarixi
– tipoloji vahid kimi”, “Sənət qəzeti”, 2 iyun 2004.)
Elə bilirəm ki, Tehranın və Təyyarın göstərdiyi bu iki
cəhətin sintezi ədəbi tənqidimizdə “izm”lərin
mahiyyətinin açılmağa baĢlaması baxımından
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əlamətdardır və tənqidimizin növbəti nəzəri mərtəbəyə
adlamaq əzmindən xəbər verir.
Yazıçı, Ģair yazmalıdır, onun yazılarının hansı “izm”ə aid
olmasını isə ədəbi tənqid, intektual oxucular
müəyyənləĢdirməlidir. Ġonesku, yaxud Bekket heç zaman
deməyiblər ki, ay camaat, bilin və agah olun, mən filan
“izm”in nümayəndəsiyəm, bu abstraksionizm klassiklərin
“izim”lər arasında və ümumiyyətlə, ədəbiyyatda, sənətdə
yerlərini (mənsubiyyətlərini) tənqid, ədəbi ictimaiyyət
müəyyən edib.
Bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm: son zamanlar
poeziyada da, nəsrdə də artan bir xətlə yalançı “xəlqilik”
tendesiyası müĢahidə olunur və yenə də professional
tənqid susur, həvəskar tənqid isə bu ədəbi qəlpliyi əsl
xəlqilik kimi təqdim edir. Realist ədəbiyyatda xəlqilik
estetik bir kateqoriya kimi keyfiyyət göstəricisi olub,
amma bir məsələ var ki, ədəbiyyat ilə antiədəbiyyat tarix
boyu qoĢa addımladığı kimi, xəlqilik ilə yalançı “xəlqilik”
də daima qoĢa addımlamıĢdır.
Yalançı “xəlqilik” dedikdə mən nəyi nəzərdə tuturam?
Yeri gəldi-gəlmədi ləzzətlə məiĢət detallarının adını çəkib,
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ortada ciddi bir mətləb olmadan təzə təndir çörəyinin
gözəl qoxusundan tutmuĢ inəyin-camıĢın həyat tərzinəcən
kənd həyatından bəhs edib, koloriti kolorit xətrinə əsərə
gətirib, uzun illər boyu formalaĢmıĢ ədəbi dil normalarını
pozub (söhbət müəllifin öz dilindən gedir), xəlqilik
məfhumundan su-istifadə halları yalançı “xəlqilik”
göstəriciləridir və həvəskar tənqid məhz bu göstəriciləri
millilik, həyatilik, təbiilik, yəni xəlqilik nümunəsi kimi
heyranlıqla vəsf edir.
Nizami Cəfərov Orxan Pamukun dünya çapında
tanınması, Nobel mükafatı alması ilə bağlı maraqlı bir
fikir söyləyir: “Orxan Pamuk Türkiyənin problemini türk
düĢüncə ənənəsi ilə qaldırmır. O, bu problemi böyük
düĢüncə, intellekt güclərinin maraqları səviyyəsində
qaldırır. Bəlkə də Orxan Pamuk dünya üçün Türkiyə üçün
olduğundan daha maraqlıdır”. (”525-ci qəzet”, 2 aprel
2009.)
Mən həmiĢə bu fikirdə olmuĢam və dəfələrlə bunu
yazmıĢam ki, ədəbiyyatda, ümumiyyətlə, sənətdə
bəĢəriliyə aparan yol millidən keçir və bu baxımdan, mənə
görə, Nizaminin dediyi həmin “böyük düĢünc”əyə aparan
yol da millinin fövqündə deyil. Ancaq eyni zamanda, mən
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Nizaminin bu fikri ilə də Ģərikəm ki, Pamuk Qərb oxucusu
üçün daha maraqlıdır, nəinki türk oxucusu üçün.
Belə isə, onda hansı nəticəyə gəlib çıxırıq? Deməli, milli
olmadan bəĢəri olmaq mümkündür? Axı, Pamuk
yaradıcılığı ekzotika deyil (hərçənd burada Ġstanbul
ekzotikası faktoru var!), əsl sənət, ədəbiyyat nümunəsidir
və belə olan təqdirdə həqiqətənmi milli bəĢəriliyə aparan
yolun kənarındadır?
Mən dəfələrlə Lev Tolstoyu misal çəkərək yazmıĢam: nə
üçün Lev Tolstoy dünyada bu qədər qəbul olunur? nə
üçün o, Azərbaycan intellektualına da, sadə oxucusuna da
bu qədər doğmadır və Annanın intiharı, yaxud Hacı
Muradan baĢının kəsilməsi intellektualı da, həmin sadə
oxucunu da sarsıdır?
Çünki Lev Tolstoy tam millidir, ilk növbədə və ilk
növbədə rus yazıçısıdır, onun çatdığı və sahibi olduğu
bəĢəri mərtəbənin bünövrəsi milliyə – rusluğa söykənir.
Eyni cəhət Balzak və Hüqo, Dikkens və Tekkerey,
Dostoyevski və Çexov və bu mötəbirlikdə olan baĢqa
qələm sahibləri üçün də səciyyəvidir.
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XX əsrin ikinci yarısı və bugünkü türk nəsrinin bütün
dünyada məĢhur və populyar olan Orxan Kamal və Tahir
Kamal, yaxud Əziz Nesin, yaxud YaĢar Kamal kimi
böyük nümayəndələri ilk növbədə Türkiyənin, türkün
böyük yazıçılarıdır, türk oxucusu onları qəbul edir və
sevir və həqiqət bundan ibarətdir ki, bu sənətkarlarda olan
xəlqilik (yanlız elə “Ġncə Məmməd”i yada salın!) Orxan
Pamukda yoxdur. O zaman, bəĢərilik millidən baĢlayırsa,
müasir ədəbiyyatda Pamuk təcrübəsi və baĢqa bu tipli
sənətkarların təcrübəsi necə olsun?
Kimdir Pamuk – kosmopolit, yoxsa milli ədəbiyyatın
nümayəndəsi?
Mənə elə gəlir ki, bu tipli ədəbi hadisələr qloballaĢma
dövrünün meydana çıxardığı yeni ədəbi hadisədir və
Pamuk yaradıcılığı Nizami Cəfərovun dediyi həmin “türk
düĢüncə ənənəsi” ilə kosmopolitizmin sintezidir. Yalançı
“xəlqilik” atributlarından uzaq Pamuk xəlqiliyi – genetik
xəlqilikdir və o görünmür, çünki kosmopolitliyin
arxasında gizlənib.
Sovet Ġttifaqında müharibədən sonra Ġosif Stalinin
ölümünə qədərki dövr – ədəbi-ictimai həyatda hakim
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ideologiyanın elan etdiyi “kosmopolitizmə qarĢı
mübarizə!” dövrü idi və biz – ədəbi tənqid və
ümumiyyətlə, ədəbi proses – “kosmopolitlik” məfhumunu
hələ də sovet yozumunda, yəni tamam mənfi qiyafədə
qəbul edirik, onu yalnız öz mentalitetinə, ədəbiyyatına,
sənətinə təkəbbürlə yuxarıdan aĢağı baxamaq mənasında
baĢa düĢürük, ancaq böyük mənada kosmopolitlik ali
düĢüncənin ifadəsidir, yəni millini qiymətləndirməklə
bərabər, yanlız millinin yox, bəĢərinin maraqları ilə
yaĢayırsan, bəĢərinin meyarları ilə düĢünürsən. Bu
mənada mən Çingiz Aytmatov ilə Orxan Pamuk arasında
çox doğma bir yaxınlıq görürəm.
Elə bilirəm ki, professional tənqidimiz ortaya çıxmıĢ bu
tipli yeni mövzulardan – yaxın keçmiĢimizin ideoloji
inersiyası ilə tamam mənfi (yaxud da tamam müsbət)
qavradığımız ədəbi-nəzəri və fəlsəfi məfhumların yeni
yozumundan, bu məfhumlardakı yeni çalarlar axtarıĢından
sərf-nəzər etməməlidir.
Bir neçə kəlmə də son illərdə ədəbi prosesin mübahisə
predmetinə çevrilmiĢ dil məsələsi barədə demək
istəyirəm. Dil bədii ədəbiyyatın əsas faktorlarından biri,
bəlkə də birincisidir və mən həmiĢə fikirləĢirəm ki, “sovet
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ədəbiyyatı” dediyimiz məfhum (sovet dövründə yaranmıĢ
ədəbiyyat yox, məhz hakim ideologiyanın tələb, təhrik və
qəbul etdiyi və sosrealizm nümunəsi olan “sovet
ədəbiyyatı”) ona görə illərin sınağından çıxmadı, müflisə
uğradı ki, süni bir məfhum idi, çünki “sovet dili” deyilən
bir dil yox idi və olmayan dilin ədəbiyyatı da ola
bilməzdi, bu – sənətin təbiətinin əleyhinə, ziddinə idi.
Belə idi, ancaq görünür, bu fikri (və ümumiyyətlə bütün
fikirləri!) doqmaya da çevirmək olmaz. Ukraynalı Qoqol
yalnız ona görə rus yazıçısı deyil ki, rus dilində yazıb, ona
görə ki, “Ölü canlar”da da, dahiyanə “MüfəttiĢ”də də rus
milli-mənəvi dünyasına daxil olmağı və bu dünyanın
daxili mənzərəsini qat-qat açıb göstərməyi bacarıb.
Yaxud, misal üçün, 19-20-ci əsr ingilis ədəbiyyatı klassiki
və milliyyətcə polyak olan, Ukraynada anadan olmuĢ və
ömrünün də bütün uĢaqlıq, gənclik çağlarını Ġngiltərədən
uzaqlarda keçirmiĢ, ingilis dilini xeyli sonralar öyrənmiĢ,
amma ingilis ədəbiyyatının stilistlərindən biri hesab edilən
Cozef Konradı yada salaq. Onu PolĢa yazıçısı
adlandırmaq heç kimin ağlına gəlməz. Artur Konan Doyl
Ģotland idi, amma ġerlok Holms, aydın məsələdir ki,
ingilis ədəbiyyatının faktıdır.
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Dediyim odur ki, yalnız tənqidin, ədəbiyyatĢünaslığın
deyil, ümumiyyətlə, ictimai fikrin predmeti olan bu incə,
çox həssas məsələ hər bir fərdi yaradıcılığa diferensial
yanaĢma tələb edir. Söhbət bədii fikrin, düĢüncənin
tipajından, bədii təfəkkürün milli-bəĢəri və ya qeyri-milli
mündərəcatıdan gedir və əldə ediləcək qənaət də bundan
asılıdır.
Əlcəzair ədəbiyyatı mənim yadıma düĢür və elə bilirəm
ki, bəhs etdiyimiz kontekstdə onun təcrübəsi maraqlı və
əlamətdardır. Əlcəzair ədəbiyyatı üç dildə – ərəb, kabil və
fransız dillərində yaranıb (orta əsrlər Azərbaycan
ədəbiyyatı özünü türk, ərəb və fars dillərində ifadə etdiyi
kimi). Elitar Qərbin bədii-estetik baxımdan qəbul etdiyi
Yasin Kateb, Məhəmməd Dib kimi məĢhur Əlcəzair
yazıçıları fransızca yazıb, ancaq onlar heç vəchlə fransız
yazıçıları deyil, çünki milli təfəkkürün oyanıĢında, XX əsr
Əlcəzair xalqının azadlıq mübarizəsində bu yazıçıların
əsərlərinin (fransız dilində yazılmıĢ əsərlərin!) müstəsna
rolu və xidməti olmuĢdur, buna görə də bütün dünyada
məhz böyük Əlcəzair yazıçıları kimi tanınırlar.
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BaĢqa maraqlı bir çalar: Misir yazıçısı Naqib Məhfuz ərəb
dilində yazır, bütün ərəb ölkələrində ən çox oxunan və
yazılarının bədii-estetik keyfiyyətinə görə dünya
ədəbiyyatına daxil olmuĢ bir yazıçıdır, ancaq o ilk
növbədə məhz Misir yazıçısıdır, həm də yalnız coğrafi
mənada yox, yəni yalnız ona görə yox ki, Misirdə
yaĢayıb-yaradıb, daha artıq dərəcədə ona görə ki, bu
yazıçını toxunduğu və ifadə etdiyi mənəvi-sosial, tarixiictimai problemlər, bədii təsvir vasitələrindəki nüanslar bu
ölkə xalqının problem və koloritidir.
1980-ci illərin əvvəllərində mən Mustafa əl-Farsinin
dəvəti ilə Tunisə səfər etmiĢdim. Ərəb dilində yazan
Mustafa bütün ərəb dünyasında tanınan, nüfuz və hörmət
sahibi olan böyük Ģairdir və mən onunla birlikdə maĢınla
Tunis Ģəhərlərini, kəndlərini gəzdiyimiz, Karfagen
xarabalıqlarını ziyarət etdiyimiz, dəvə belində bədəvi
ərəblərlə Tunis səhralarını keçib getdiyimiz günlər ərzində
gördüm ki, bütün varlığı ilə ərəb dünyasına bağlı olan,
ərəb dilində yazan bu adam, ilk növbədə Tunis Ģairidir.
Azərbaycan yazıçısı olmaq, yalnız Azərbaycan dilində
yazmaqdan asılı deyil. Təkrar edirəm, dil ədəbiyyatın əsas
faktorudur, ancaq mütləq, obsolyut deyil. Bəyəm
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Azərbaycan dilində az yazılar “bədii əsər” adı ilə çap və
nəĢr edilir ki, bədiiliyə dəxli olmadığı kimi, milliyə də heç
bir dəxli yoxdur?
Nə qədər desəniz!
Ġndi biz bu yazı sahiblərini Azərbaycan dilində yazdıqları
üçün Azərbaycan yazıçıları kimi qəbul etməliyik? Əlbəttə,
yox. Eləcə də, tarixən və bu gün ərəb, fars, rus dillərində
yazmıĢ və yazan qələm sahibləri yad dildə yazdıqları üçün
“bizim yazıçılar, Ģairlər deyillər” – fikri də yanlıĢdır. Hər
Ģey onların nə yazdıqlarından, nə cür yazdıqlarından, nə
üçün yazdıqlarından və hansı səviyyədə yazdıqlarından
asılıdır.

ÜÇÜNCÜ MƏQALƏ
Bu gün ədəbiyyatımızın bir küll halında zəif yeri,
çatıĢmazlığı, mənim fikrimcə, mövzu yeknəsəqliyidir və
ən qəribəsi (bəlkə də əlamətdarı) budur ki, həmin
yeknəsəqlik, misal üçün, əgər poeziyamızı Ģərti olaraq iki
yerə ayırsaq – istedadlı poeziya (ədəbiyyatın yaratdığı) və
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istedadsız poeziya (anti-ədəbiyyatın yaratdığı) – bu
yeknəsəqlik hər ikisində özünü göstərir.
Nərgiz Cabbarlı da bunu görür: “Müasir poeziyaya Ramiz
RövĢən, Vaqif Səmədoğlu və Vaqif Bayatlı Odər
yaradıcılığının havası ilə gələn axını izləyənlər üçün heç
də sirr deyil ki, poeziyanın az qala etalonuna çevrilmiĢ
mövzular – Ölüm, Qorxu, Etiraz, Tanrı, ġikayət – əsas
koloritdi. Əlbəttə, bu fikrə etiraz etmək istəyənlər üçün bir
yol var – adı çəkilən mövzuların bəĢəri olması iddiası.
RazılaĢıram. Amma müasir poeziya nümayəndələrinin
həmin mövzulara az qala eyniləĢmiĢ və ĢtamplaĢmıĢ
münasibəti narahatlıq doğurur.” (1; 134-35.)
Bu narahatlığı, yuxarıda dediyim kimi, mən də bölüĢürəm,
ancaq onu doğuran səbəblərin təsnifatı məndə belə bir
ümid yaradır ki, bu – müəyyən dövrün xarakterik və bəlkə
də qanunauyğun poetik hadisəsidir.
Nə demək istəyirəm?
Məsələ burasındadır ki, 70 illik sovet senzurası milli
poeziyamızın genetik yaddaĢı qarĢısında sədd çəkmiĢdi:
Tanrı – ateist cəmiyyətdə dinə, Yaradana, qeyrimaterialist fövqəladə qüvvəyə tapınmaqdır; Ölüm –
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bədbinliyin ifadəsidir, faniliyə qapılmaqdır; ġikayət
(Tanrısızlıq) – əslində Sistemdən narazılıqdır, yad, hətta
düĢmən mövqedir və beləliklə, Azərbaycan poeziyası min
ildən sonra öz poetik bəhsinin (predmetinin) bu mühüm
komponentlərindən təcrid edildi. Bu təcrid, təkrar edirəm,
70 il davam etdi, sonra birdən-birə dünya dəyiĢdi, hakim
ideologiyanın inzibati-ideoloji senzurası yox oldu, milli
poetik yaddaĢ silkələndi və 70 ildə deyə bilmədiyini
eyforiya içində tələsə-tələsə, bədii təfəkkürün süzgəcindən
keçirməyə macal tapmadan söyləməyə baĢladı, bu
mövzuları Çarli Çaplinin məĢhur konteynerinin sürəti ilə
“istehsala” çevirdi.
Düzdür, sovet dövründə – 60-cı illərin (Əli Kərim, Fikrət
Qoca, Fikrət Sadıq, Ġsa Ġsmayılzadə, Vaqif Səmədoğlu,
Ələkbər Salahzadə…) münbit zəmin yaratdığı, hazırlıq
gördüyü 70-80-ci illərdə Nərgizin adını çəkdiyi Ģairlər –
Ramiz RövĢən də, Vaqif Cəbrayılzadə də senzura səddini
aĢa bilirdilər və onların Tanrıya poetik müraciətləri,
poeziyalarındakı fanilik aurası mənsub olduqları milli
ədəbiyyatın, dediyim həmin genetik yaddaĢının ifadəsi,
bədii təzahürü idi. Bu günün reallığı isə ondan ibarətdir ki,
bu mövzular dəbə, ən yaxĢı halda isə, bəlkə də, təhtəlĢüur
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bir dəbə çevrilib, yəni olsun ki, Ģair özü də bilmir ki,
yazdığı daxili tələbatın yox, dəbə uymağın ifadəsidir.
Poeziyanı Ģairin özünüifadəsi yaradır, kütlənin “poetik”
özünüifadəsi isə – bədii-estetik potologiyadır.
YaxĢı ki, bu gün poeziyamızdakı (və ədəbi prosesdəki!) o
“bədii-estetik potologiya” ilə yanaĢı elə həmin mövzuda
“Ģair özünüifadəsi” də var (azdır, amma var!) və yaxĢıdır
ona görə ki, bu mövzular həqiqətən bəĢəri mövzulardır,
bəĢəri mövzular isə – əbədidir, onlardan sərf-nəzər etmək
– poetik kasadlığa gətirib çıxarar.
Bu yerdə mən bir maraqlı cəhəti də qeyd etmək istəyirəm:
bu gün Azərbaycan poeziyasında Tanrıya müraciət yalnız
mürəkkəb mənəvi sarsıntıların, axtarıĢların, əzabların
ifadəsi deyil. Elxan Zal Qaraxanlının bu Ģeirinə fikir
verin:
Bu yazın nə gözəl səhəri varmıĢ,
Elə istəyirsən tutub yeyəsən.
Buludlar tüstüsüz alovlanarmıĢ,
Çadrasını atan üfüq qızarmıĢ Bu yazın nə gözəl səhəri varmıĢ.
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Səhərin quĢları uçur yan-yana
Adamın dünyaya baxmağı gəlir,
Ġlahə üzünə bənzəyir səma
Tutub dodağına sıxmağın gəlir.
Elə bil, yüz illik çaxırdır hava
Dadına baxanlar məst olasıdır.
Adamın içini çıxardır hava
Sanki qız Ģıltağı, gəlin nazıdır.
Bizə bu cənnəti bəxĢ eləyən sən,
Qəsdin canımızı almaqdı, Allah.
Əl çəkib dünyanın bu ləzzətindən
Sənə qovuĢmaq da günahdı, Allah.
Nərgizin kitabında oxuduğum bu maraqlı Ģeirə hansısa
iradlar söyləmək olar (məs., “gözəl səhəri” “tutub yemək”
həvəsi mənə qeyri-estetik və bu Ģeirin ümumi ruhuna yad
göründü), ancaq buradakı poetik günah tənəsi orijinaldır,
eyni zamanda, “Tanrı” mövzusu ilə bağlı poetik
axtarıĢların (kəĢflərin) tükənməzliyindən xəbər verir.
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“Tanrı”, “fanilik”, “ölüm” kimi anlayıĢlar bu gün
Azərbaycan nəsrinin uğurlu nümunələrində də yeni
keyfiyyətli bədii-fəlsəfi ifadəsini tapmaqdadır. Misal
üçün, istedadlı və maraqlı müasir hekayəçilərimizdən olan
YaĢarın “Yeddi” kitabında “fanilik”, “ölüm-itim”
haqqında bilavasitə mülahizələr yürüdülmür, ancaq bu
kitabın bədii-estetik və fəlsəfi aurasında bu məfhumların
ab-havası aĢkar hiss olunur və mənim üçün qiymətli cəhət
orasıdır ki, YaĢarın hekayələrində “fanilik”, “ölüm-itim”,
fəlsəfi mənada “vəfasızlıq” məfhumları mücərrəd bir Ģey
deyil, onların alt qatında sosial naqislik dayanır, buna görə
də “ah-uf”dan uzaq, yeni, həyati və təsirlidir.
Doğrusu, bu hekayələr mənə Vsevolod QarĢinin
hekayələrini, xüsusən son dövr hekayələrini (cəmi 33 il
yaĢamıĢ bir yazıçının son dövr hekayələrini!) xatırlatdı və
əlbəttə, heç vəchlə o mənada yox ki, YaĢar həmin
hekayələrdən təsirlənib (QarĢin ədalətsiz olaraq – ədəbi
ədalətsizlik! – böyük rus ədəbiyyatının kölgəsində qalıb
və geniĢ mütaliəsi hiss edilən YaĢar, bəlkə də, heç bu
yazıçını oxumayıb, amma oxumayıbsa, mütləq oxusun), o
mənada ki, kədərin konkret sosial ünvanı var. Mənim
üçün əlamətdar olanı budur ki, YaĢarın hekayələrindəki
həmin sosial ünvan müəllif tərəfindən bilərəkdən meydana
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çıxarılmayıb, yəni yazıçı qarĢısına məqsəd qoymayıb ki,
mən, mütləq sosial ünvanı göstərməliyəm, burada
müstəqimlik, birbaĢalıq yoxdur, onu, yəni həmin sosial
ünvanı süjetin həyatiliyi, təbiiliyi, xarakterlərin
dolğunluğu və koloriti, situasiyaların dəqiqliyi diktə edib.
Və deyim ki, YaĢarın bu hekayələr kitabı, həm də sadə
yox, mürəkkəb ədəbiyyat nümunəsi olan bu kitabı
haqqında Rüstəm Kamalın kiçik yazısı da yaxĢı resenziya
nümunəsidir (”YaĢarın hekayələri və yuxuları”, “525-ci
qəzet”, 6 iyun 2009.) və mən bunu bir də ona görə xüsusi
qeyd edirəm ki, tənqidin bu operativ janrı – resenziya –
müasir ədəbi prosesdə yox dərəcəsindədir. Ayrı-ayrı
kitablar, hətta ayrı-ayrı hekayələr, Ģeirlər haqqıda yazılar
nə qədər istəsənizdir, ancaq bunlar professional tənqidin
deyil, həvəskar qələmin məhsuludur.
YaĢarın hekayələrini – az bəyənib, çox bəyəndiklərimdən
asılı olmayaraq – bir sözlə, xarakterizə etmək lazım
gəlsəydi, mən deyərdim: orijinallıq və məhz orijinalın
çatıĢmaması, deyilmiĢlərin təkrarı bu gün Azərbaycan
ədəbi prosesində bütün janrlarda – nəsrdə də, Ģeirdə də,
tənqiddə də özünü göstərməkdədir.
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Nərgiz Cabbarlı bir misal gətirərək (”Dağları duman aldı,
açan güllər saraldı, Gözüm yollarda qaldı, Gözlədim, yar
gəlmədi”), bunu plagiat adlandırır və elə bilirəm ki, bu
sözü yerində və sərrast iĢlədib. Plagiat yalnız o deyil ki,
kiminsə misralarını, mətnini olduğu kimi mənimsəyəsən,
əgər sən folklorda da, klassik poeziyada da min dəfə
deyilmiĢ mətləbi təzədən təkrar edirsənsə, bunun özü də
əsl plagiatlıqdır.
Bu gün çox az gündəlik qəzetə rast gələrsiz ki, orada Ģeir
olmasın – qalın-qalın Ģeir kitabları, cild-cild poemalar –
çağdaĢ poeziyada qrafoman bumu prosesi gedir, kəmiyyət
baxımından plagiat orijinalı xeyli dərəcədə üstələyir və
biz “Azərbaycan xalqı Ģair xalqdır” (N.Tixonov)
deyiminin eybəcər təzahürünü görürük.
Düz 36 il bundan əvvəl “ġeir axını. Nə etməli?
(Poeziyamızın bəzi yaradıcılıq problemləri)” adlı böyük
bir məqalə yazmıĢdım (”Azərbaycan” jurnalı, 1973, N
12), sonra həmin məqalənin rus variantını Moskvada da
çap etdirdim (”Drujba narodov” jurnalı, 1975, N 6). O
zaman bu məqalə çox söz-söhbətə səbəb oldu, məndən
inciyənlər də çox oldu, amma baxın, aradan bu qədər il
keçib, epoxalar dəyiĢib, o məqalənin müddəalarını isə
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mən bu gün də aktual hesab edirəm və bu yazı ilə bağlı
onu – həmin məqaləni yenidən nəzərdən keçirdim.
Orada belə bir yer var:
“…bizdə Ģeir çox yazılır. “Çox” bəlkə də o söz deyil;
bizdə Ģeir həddən artıq yazılır və həddən artıq çap edilir.
Bu yaxĢıdır, yoxsa pis?”
Bu gün isə bizdə Ģeir 36 il bundan əvvəlkinə nisbətən daha
artıq yazılır (qrafomanlıq səviyyəsi isə eynidir!), müstəqil
mətbuat bolluğu içində isə qat-qat artıq çap olunur və
yenə də mən həmin sualı vermək istəyirəm: bu yaxĢıdır,
yoxsa pis?
Və 36 il bundan əvvəlki qədər təfərrüatına varmadan,
cavab verirəm: pis yox, çox pisdir!
Nə üçün?
Sənət və o cümlədən də ədəbiyyat (poeziya!) seçmənin
özünüifadəsidir, bədii təfəkkür yalnız seçmənin qismətinə
düĢmüĢ vergidir və həmin vergi kütlənin (”Ģair xalq”ın)
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özünüifadəsinə çevrilirsə, bu zaman sənətin kütləvi
patologiyası yaranır, sənət xəstələnir və devalvasiyaya
uğrayır. Kütlə psixologiyası həyatda nə dərəcədə qorxulu
və hara aparıb çıxaracağı məlum olmayan bir qüvvədirsə,
kütlənin bədii patologiyası da sənətdə o dərəcədə dağıdıcı
qüvvəyə malikdir.
Mən yuxarıda ədəbi cərəyanlar - “izm”lər barədə
danıĢdım və bədiiyyatın, estetikanın tarixi göstərir ki, o
“izm”, o yenilik sənətin faktına çevrilə bilir ki, formadan
məzmuna yox, məzmundan formaya keçid olsun, yəni
formanı məzmun yaratsın, əksinə olmasın, çünki forma
özü-özlüyündə bədii təfəkkürü idarə edə bilmir, halbuki
yeni məzmun hətta köhnə formada da orijinallıq,
novatorluq nümunəsi kimi özünü ifadə edir.
Bu günlərdə mən imzası ilə ədəbi prosesdə ilk dəfə
rastlaĢdığım Məhəmməd Astanbəylinin “Azərbaycan”
jurnalında (2009, N 2) silsilə Ģeirlərini oxudum və
doğrusunu deyim ki, gəraylı səkkizliyində və bayatı
yeddiliyində yazılmıĢ bu Ģeirlər məzmunun yeniliyi,
təravəti, yaratdığı bədii-estetik auranın novator mahiyyəti
ilə mənimçün çox maraqlı oldu. Burada istedad yeni
məzmunu, yeni obrazlar qalereyasını klassik formanın
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(milli formanın!) qəliblərinə elə yerləĢdirib ki, elə bil,
söhbət, eyni zamanda, yeni, indiyə qədər tanımadığımız
formadan gedir.
Ətrinə uçduğun gülü
Əllərin dərə bildimi?
Ürəyin istəyənləri
Gözlərin görə bildimi?
Arasında gözüm qalsa,
Qapını bağlayarsanmı?
O qapının arxasında
Yalqızca ağlayarsanmı?
Gözlərinin dediyini
Dilin söyləyə bildimi?
BaxıĢların izləyəni
Baxtın əyləyə bildimi?
Lirik qəhrəmanın vəfasız sevgiliyə müraciətlərini, nakam
məhəbbətdən Ģikayətlərini, həmin sevgilinin indi peĢman
olub-olmaması haqqındakı gümanlarını və s. biz folklorda
da, aĢıq poeziyasında da, klassik, o cümlədən heca vəznli
klassik Ģeirimizdə də nə qədər oxumuĢuq, müasir dövrdə
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bu mövzunun primitiv epiqonçuluq (plagiat!)
səviyyəsində olan nümunələri ilə nə qədər rastlaĢmıĢıq,
amma baxın: “Ətrinə uçduğun gülü Əllərin dərə bildimi?”,
yaxud “Gözlərinin dediyini Dilin söyləyə bildimi?” və
bütün Ģeir beləcə akvarel içindədir, hətta bilavasitə
folklordan (”Üzündə göz izi var, Sənə kim baxdı,
yarım?”) gələn obraz da (”Arasında gözüm qalsa, Qapını
bağlayarsanmı?”) tamamilə yeni və tragikdir.
Bu misralar Səməd Mənsurun məĢhur fəlsəfi mündəricatlı
“Həpsi rəngidir” Ģeirindəndir:
Uyma, ey dil, xəlqidə yoxdur
sədaqət, rəngidir,
Məscidü meyxanə rəng,
eyĢü-ibadət rəngidir.
Muyü riya, məĢuqə gəĢ hüsnü
vəsahət rəngidir.
Rəngidir hər dürlü matəm,
hər məsərrət rəngidir.
Anla, ey əbnayi-xilqət,
cümlə xilqət rəngidir.
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Bu da Məhəmmədin Ģeirindən iki bənddir:
Hər gün bir az ayılaq
Bu dərin yuxumuzdan.
Ayıl, istəklim, ayıl,
Pərdədi zaman, məkan.
Bu ay-ulduzlu pərdə,
Gecə-gündüzlü pərdə,
ġəkilli, sözlü pərdə,
Gözlərimizdə duman.
Əslində, mahiyyət etibarilə eyni mövzudur, dünyaya,
həyata eyni fəlsəfi-poetik münasibətdir, ancaq
Məhəmmədin heç bir yeni formaya malik olmayan (hətta
misraların baĢlanğıc böyük hərfləri də, durğu iĢarələri də
yerindədir!) bu özünüifadəsində hansısa təkrardan,
epiqonçuluqdan söz gedə bilərmi? – yox, bu, eyni
dünyaya – indiki halda Səməd Mənsur dünyasına, əslində
isə Səməd Mənsurdan da əvvəlki və ondan da sonrakı
dünyaya – əzəli və əbədi dünyaya – müxtəlif bədii
təfəkkür bucağından baxıĢdır, buna görə də orijinaldır.
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Bu Ģairin poeziyasında (hər halda mən oxuduğum silsilə
Ģeirlərində) qəmli-qüssəli və ünvansız bir nostalgiya var
və bu nostalgiyanın yaratdığı hissiyyat, hətta təbiət
mənzərələri də həmin zərif qəm-qüssəyə bürünmüĢ olur.
Bu Ģeirə fikir verin:
QaranquĢlar baĢlayanda
axĢam nəğmələrinə,
gedirsənmi gözü yaĢlı
yenə kövĢən yerinə
Yenə dərin dərələrə
qaranlıqlar dolurmu?
Yenə qürubun dilindən
anladığın olurmu?
Dirsəklərin dizlərini
yenə tapa bilirmi?
Əllərin yanaqlarından
yenə öpə bilərmi?
YaranmıĢ mənzərənin qəm-qüssəsi onu yaradan
nostalgiyanın ünvansızlığından xəbər verir və düĢünürəm
ki, bu yerdə həmin nostalgiya hətta bəĢəri nigarançılıq
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səviyyəsinə qalxır. Yəqin elə buna görə də, dünyanı,
həyatı dərk etmək mümkün deyil, bu bir sirr-xudadır,
burada hətta söz də köməyə gəlmir, gərək susasan.
Ürəyimlə ağlımın
tən ortasında durdum.
Otlardan, çiçəklərdən
özümə yuva qurdum.
Dərin-dərin sirlərin,
uca-uca yerlərin,
ərənlərin, pirlərin
tilsiminə baĢ vurdum.
Saraldı yaĢıl düzlər,
qaraldı iti gözlər,
daraldı geniĢ sözlər,
lal-dinməzcə oturdum.
Mən yuxarıda vaxtı ilə yazdığım bir məqaləni (”ġeir axını.
Nə etməli?”) xatırladım, o vaxt elə həmin məqalədə böyük
Ģairimiz Bəxtiyar Vahabzadənin bu misralarını bir gənclik
ehtirası və maksimalizmi ilə tənqid etmiĢdim:
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Yer nədir?
Göy nədir?
Bu torpaq nədir
Ölüm nə?
Həyat nə?
YaĢamaq nədir?..
Mən yazırdım: “Heç rəvadırmı ki, hələ altı əsr bundan
əvvəl – 14-cü əsrdə böyük Nəsiminin qələmi ilə “Nədir?”
sualını:
Dünü gün müntəzirəm mən ki,
bu pərgar nədir?
Günbədi-çərxi-fələk,
gərdiĢi-dəvvar nədir?..
…Ayü gün əxtərü əncüm
nədən oldu izhar,
ġöleyi-Ģəmsü qəmər,
pərtəvi-ənvar nədir?

- kimi bədii-fəlsəfi qüdrətə malik bir Ģəkildə sənət aləminə
gətirən Azərbaycan poeziyası bu gün təzədən “Yer
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nədir?”, “Göy nədir?” kimi sualları təkrar etmək
məcburiyyətində qalsın?”
Həmin “bu gün”dən 36 il keçib və bu gün (!) Azərbaycan
poeziyası, indiki halda Məhəmmədin qələmi ilə, yenə
həmin sualı verir və görünür, əsrlər boyu bundan əvvəl
verdiyi kimi, bundan sonra da verəcək: həyat nədir:
Həyat nədi, ölüm nədi?
Görmədin, bilmədin sən.
Dünyadan getmədin, nə də
dünyaya gəlmədin sən.
Hərgah Ģair verdiyi sualın cavabı olaraq fəlsəfəbazlığa
baĢlasaydı, dünyanın faniliyi barədə, dünyada qalan yaxĢı
əməllər, gedəndə kəfəndən baĢqa heç nə aparmamaq və s.,
və i.a. barədə təzədən mülahizələr yürütsəydi, ya da eləcə
quru “fəlsəfi” sualları verib heyrətlənsəydi, əlbəttə, onun
sualı da min dəfə verilmiĢ (və verilən!) sualların bu və ya
digər Ģəkildə min dəfə də təkrar olunan cavabı kimi, ən
yaxĢı halda epiqonçuluqdan o tərəfə getməyəcəkdi, ancaq
Məhəmmədin poetik cavabı mənim üçün ona görə maraqlı
göründü ki, həyat da, ölüm də bu Ģair üçün absurddan
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baĢqa bir Ģey deyil və yəqin elə buna görə də o, yolsuzluq
içindədir və bu, bir dərviĢ yolsuzluğudur:
Nə gedənəm, nə gələnəm,
Yolsuzluqdu mənim yolum.
Bu Ģeirlərin mənim üçün baĢlıca məziyyəti ondadır ki,
burada söz ilə deyilənlər deyilməyənlərdən azdır və həmin
“azlıq” – Heminquey aysberqinin görünən hissəsi –
görünməyən hissənin ovqatını, düĢüncə zəminini
yaratmağı bacarır və düĢündürür.
Qoca Yunus Ġmrə deyirdi:
Bəni sorma bana, bəndə degülvəm,
Bir bən vardur bəndə, bəndən içərü.
Məhəmməd “bəndən içərü”nü ifadə edə bilir və o yalnız
“bən”i ifadə etsəydi, güman edirəm ki, orijinal olmazdı,
onun orijinallığının səbəbi “bən”in içindəki “bən”i
poeziyanın predmetinə çıxara bilmək bacarığıdır.
Biz yuxarıda Tanrı mövzusundan danıĢdıq. Bu da
Məhəmmədin Tanrıya müraciətidir:
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Baxdıqca bu qəbirlərə
Qorxuram ölməyəm, Tanrım.
Dalıb o uca sirlərə
Qorxuram ölməyəm, Tanrım.
Yolum bu qədər qısamı?
Əy belimi, ver əsamı.
Görsəm də ki, ölür hamı,
Qorxuram ölməyəm, Tanrım.
Yerin məndən, Səndən bəri,
Dilsizlikdən, dindən bəri.
Mən səni sevəndən bəri,
Qorxuram ölməyəm, Tanrım.
Və təkcə elə bu Ģeirin təcrübəsi belə bir həqiqəti bir daha
sübut edir ki, əslində, dünya, həyat, məhəbbət, xəyanət,
sədaqət və s. əbədi mövzular eyni mahiyyətlidir,
bəĢəriyyət əsrlər boyu ayrı-ayrı istedadların qələmi ilə
eyni nəhəng kitabı yazır, ancaq eyni zamanda, bu
kontekstdə hər bir istedad da orijinaldır və baĢqa cür
mümkün deyil, baĢqa cür sənətin təbiətinə ziddir, çünki
yazılan o nəhəng kitabın mündəricatı, onun ehtiva dairəsi
o qədər zəngin, mürəkkəb və ziddiyyətlidir ki, burada
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təkrara yer yoxdur, orijinal olmasan, yeni-yeni bədiiestetik kəĢflərlə çıxıĢ etməsən, o nəhəng kitabın
səhifələrinə düĢmək, yəni məhəlli səviyyədən qalxmaq
mümkün deyil. Bu, sənətin sərt qanunudur və həmin
sərtliyi əbədi mövzuların saysız-hesabsız qatları, xislətin
heç bir ölçüyə gəlməyən dərinliyi doğurur.
19-cu əsrin sonlarından etibarən xüsusən rəngkarlıqda
geniĢ ifadəsini tapmıĢ maraqlı bir bədii-estetik cərəyan –
primitivizm meydana çıxdı (Fransada A.Russo, ABġ-da
Mozes Nənə, Gürcüstanda N.PirosmaniĢvili və b. kimi
məĢhur rəssamlar) və bu “izm” nümayəndələri forma
baxımından bilərəkdən ibtidaiyə, ilkinə, uĢaq gözü kimi
təmiz, ləkəsiz prizmadan dünyaya baxıĢ mənasında
primitivə müraciət edirdilər. Realizmin, naturalizmin,
hətta ipressionizmin və postipressionizmin təsvir vasitələri
bu müəlliflərə özlərini ifadə etmək üçün kifayət etmirdi.
Məhəmmədin Ģeirləri məndə belə bir təəssürat yaratdı ki,
o, bilərəkdən yox, təbii olaraq “ibtidai” formalara
müraciət edir, onun spontan təsiri bağıĢlayan misraları,
obrazları heca və qafiyə sisteminə riayət edən bu “ibtidai”
formalarda çox təbii səslənir və köhnə forma ilə yeni
məzmun, yeni deyim tərzi bu Ģeirlərdə özünün təbii
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sintezini tapır; istedad primitivi elitar səviyyəyə
qaldırmağı bacarır. Bu Ģair, elə bil, sözləri soyundurur,
amma bu “söz çılpaqlığında” bir bakirəlik var.
Bütün bu cəhətlərə, bədii-estetik göstəricilərinə görə də
mən Məhəmməd Astanbəylinin bu silsilə Ģeirlərini müasir
poeziyamızda neoprimitivizm nümunələri hesab edirəm.
Bu müəllifin salınmıĢ cığırlarla addımlamaması
poeziyamızın uğurlu axtarıĢları kimi diqqətəlayiqdir,
ancaq baxın, “Azəbaycan” jurnalının həmin nömrəsi artıq
dörd aydır çapdan çıxıb, ədəbi prosesdə isə bu Ģeirlərə
ədəbi tənqidin heç bir münasibəti yoxdur.
BaĢqa bir misal: yeni nəslə mənsub istedadlı Ģairimiz
Səlim Babullaoğlu türk fotorəssamı Ġlyas Köçmənin
Ģəkillərinə “Ġlyas Köçmənin Ģəkil dəftəri” Ģeirlər silsiləsi
yazıb və maraqlı, orijinal, poeziyamıza yeni nəfəs, yeni
ab-hava gətirən bir kitab meydana çıxıb. Ġlyas Köçmənin
fotoları həyatın müxtəlif anlarını istedadla təsvir edir və
Səlim bu anları poetik bədii-fəlsəfi mündəricat içində
cəmləməyi bacararaq, assosiativ poeziyanın yaxĢı
nümunəsini yaratmıĢdır. Onun Ģeirləri sırf poetika
baxımında da, mövzu etibarilə də yalnız bu Ģairin
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yaradıcılığında yox, ümumiyyətlə, müasir poeziyamızda
modern mahiyyətli yeni sözdür.
Həmin kitabın da nəĢrindən neçə müddət keçib, ədəbi
tənqid isə susur – həvəskar tənqid Məhəmməd
Astanbəylinin Ģeirlərini, Səlimin kitabını görmür ona görə
ki, bu Ģeirləri, bu kitabı təhlil etmək qabiliyyətində deyil,
professional tənqid isə bu Ģeirləri “görmür” ona görə ki,
yuxarıda haqqında bəhs etdiyimiz küskünlük onda
biganəlik əmələ gətirib. Halbuki biz son illərin nəsrində
də, dramaturgiyasında da, tərcümə sahəsində də
“görünməli” olan ədəbi hadisələrə rast gəlirik. Bu gün
nəinki yeni “izm”lər yaranır, yaxud yenidən dirçəlir, dəbə
düĢür, hətta sənətdə, o cümlədən ədəbiyyatda yeni janrlar
yaranır: triller, dramedi, komiks, fentezi və s. Professional
tənqidimiz bəlkə də heç vaxt olmadığı dərəcədə ayıqsayıq olmalıdır: nə yaranır? nə üçün yaranır? yaxĢı tərəfi
nədir? pis tərəfi nədir? ədəbiyyatımızı hara apara bilər?
aparsınmı?
Professionallıq dil bilmək kimi bir Ģeydir, onu daima
iĢlətmək lazımdır, yoxsa ki, passivə çevriləcək və son illər
bizim ədəbi prosesdə fəal iĢtirak edən yazıçı Firuz
Mustafa düz deyir ki, tənqidçi ədəbiyyatın içində
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olmalıdır (”Ulduz”, 2009, N 3), ona görə düz deyir ki,
tənqidçi ədəbiyyatın içindən çıxanda, yaxĢı halda onun
qələmi korlaĢır, pis halda isə o artıq professional tənqidçi
hünərini itirir, professional ilə həvəskar arasındakı
mərtəbəyə enir. Tənqidçi üçün baĢqa sahələrlə (tarix,
fəlsəfə, ictimai publisistika və s.) məĢğul olmaq, onun
“ədəbiyyatın içindən” çıxması bahasına baĢ verməməlidir;
əgər o, “ədəbiyyatın içində” ola-ola baĢqa sahələrə maraq
göstərirsə, bu, əlbəttə, onun düĢüncələrinin, elmi-nəzəri
təfəkkürünün zənginliyindən xəbər verir. Firuz Mustafa
haqlı olaraq yazır: “Çox təəssüf ki, bizim tənqidçilərin
böyük əksəriyyətinin geniĢ mütaliəsi, dünyada gedən
ədəbi proseslərdən xəbəri yoxdur”. (Yenə orada.) Bunu
bir səbəbi də elə “ədəbiyyatın içindən” uzaqlaĢmaqdadır.
Mən neçə müddətdir ki, Mübariz Cəfərlinin “Azərbaycan”
və “Ulduz” jurnallarında dərc edilən povest və
hekayələrini oxuyuram və elə bilirəm ki, Azərbaycan
nəsrinə yaxĢı potensial imkanları olan bir nasir gəlir,
amma, əlbəttə, bu potensiyanın əyaniləĢməsi ilk növbədə
onun özündən, eləcə də ədəbi tənqidin deməli olduğu
sözdən asılıdır. Onun özünü də Məhəmməd Astanbəyli
kimi tanımıram, amma mənə elə gəlir ki, bu cavan yazıçı
mütləq mütaliəsini geniĢləndirməlidir, çünki mən onun
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əsərlərində müəllifin – yaxĢı yazıçı müĢahidəsi
qabliyyətinə malik olan, psixoloji qatları müstəqim,
birbaĢa (və effektsiz!) deyil, bədii eyhamlarla, kiçik, çox
zaman da yadda qalan Ģtrix və detallarla açmağa çalıĢan,
deyiləndən daha artıq, deyilməyənləri diqqətə çatdırmaq
istəyən istedadlı qələm sahibinin bədii-estetik zövqünün,
hərgah belə demək mümkünsə, bədii-estetik səliqəsinin,
yazı mədəniyyətinin formalaĢmasına, dəqiqləĢməsinə və
məxsusiləĢməsinə bir ehtiyac hiss edirəm. Eyni zamanda,
elə bilirəm ki, onsuz da təhkiyyəsi təbii olan Mübariz
Cəfərlinin yazılarında “gün kəlləçarxa dirənmiĢdi”
(”Uzaqgörən Ģir” hekayəsində) tipli “loru təbiiliklər”inə
meyl etməsi onun istedadının səmtinə uyğun deyil və
yazıya təbiilik yox, primitivlik gətirir.
Mən yuxarıda tərcümə sahəsini xatırlatdım və deməliyəm
ki, sovet dövründə nəinki ayrı-ayrı yazıçılar (Cəfər
Cabbarlı, Mirzə Ġbrahimov, Ənvər Məmmədxanlı, Cabbar
Məcnunbəyov və b.), ayrı-ayrı tənqidçi və
ədəbiyyatĢünaslar (Məmməd Arif, Mikayıl Rəfili, Əkbər
Ağayev və b.), Ģairlərin əksəriyyəti aktiv Ģəkildə bədii
tərcümə ilə məĢğul olurdular, həm də nasirlər, Ģairlər,
tənqidçilər kimi professional tərcüməçilər zümrəsi
yaranmıĢdı (Beydulla Musayev, Hüseyn ġərif, Ġshaq
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Ġbrahimov, Mustafa Əfəndiyev, CahanbaxıĢ və b.) və
Azərbaycanda 20-ci illərdən baĢlayaraq ta Sovet
Ġttifaqının süqutuna qədər tərcümə sahəsində həqiqətən
nəhəng bir iĢ görüldü: dünya klassik ədəbiyyatının, demək
olar ki, bütün əsas nümunələri, nə qədər müasir əsərlər
dilimizə çevrildi, eyni zamanda Azərbaycan dilindən rus
dilinə çevirən profıessional tərcüməçilər effektli fəaliyyət
göstərdi (Əziz ġərif, Cəlal Məmmədov, Vladimir Qafarov,
Azər Mustafazadə, SəyavuĢ Məmmədzadə, Mansur
Vəkilov və b.), klassik ədəbiyyatımızı, folklorumuzu rus
dilli böyük auditoriyaya təqdim etdi. Olsun ki, bu
tərcümələrin hamısı istənilən səviyyədə deyildi, ancaq
onlar ilk təĢəbbüs, klassikamızın rus dilli auditoriyaya ilk
təqdimatı kimi qiymətli idi. ÇatıĢmayan cəhət isə bədii
tərcümə sahəsində dil müxtəlifliyi baxımından məhdudluq
idi, yəni həm Azərbaycan dilinə, həm də Azərbaycan
dilindən tərcümələr əsas etibarilə rus dilindən və rus dilinə
idi.
Mən bunu olduqca qiymətli bir cəhət hesab edirəm ki, bu
gün bu sahədə əməlli-baĢlı bir canlanma var, bədii
tərcümə ilə bağlı dillərin sayı artır, müxtəlif ədəbi cərəyan
nümayəndələrinin əsərləri dilimizə çevrilir, nəinki bədii
ədəbiyyat, hətta ədəbi tənqidin çətin (və əhəmiyyətli)
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nümunələri də Əsəd Cahangir, yaxud CavanĢir Yusifli
kimi professional tənqidçilər tərəfindən Azərbaycan dilinə
tərcümə edilir.
Tərcüməyə ən çətin gələn sahədən – poeziyadan bir-iki
misal gətirmək istəyirəm.
Anna Axmatovanı mən həmiĢə orijinalda oxumuĢam,
çünki onu tərcümə etmək, orijinaldakı nüansları saxlamaq
mənim aləmimdə mümkün deyil və ən istedadlı Ģairtərcüməçi də, təbii ki, mümkün olmayanı edə bilməz – bu,
möcüzə olardı, amma hərdən, deyəsən, ədəbiyyatda
doğrudan da möcüzələr baĢ verir.
MəĢhər günü – bir iĢıq,
Bir iĢıq, min yaraĢıq.
Ürəyimdə, gözümdə
Ölümtək iĢıqlaĢan,
Ancaq eĢqlə alıĢan
AlıĢan, yanan min Ģam.
Yaxud baĢqa bir Ģeirindən:
Özgələrin evində
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Gəzən kimi özgələr,
Gəzirəm öz evimdə,
Məndən qorxur güzgülər.
Vaqif Bayatlı Odərin tərcüməsində (”Kaspi”, 29 oktyabr
2005) bu Ģeirləri oxuyarkən, məndə elə bir təəssürat
yarandı ki, bunları elə Axmatovanın özü Azərbaycan
dilində yazmıĢdır: hisslərin (tənhalığın, əlacsızlığın
yaratdığı kədər, ölüm ilə həyatın – eĢqin! – doğmalığı…)
ifadəsi orijinal ilə tam üst-üstə düĢür. Vaqifin
Pasternakdan, MandelĢtamdan, Qumilyovdan tərcümələri
də bizim son illərdəki tərcümə ədəbiyyatımızın yaxĢı
nümunələridir.
Bir maraqlı cəhəti də qeyd etmək istəyirəm: tərcüməçi
orijinalın ruhunu duyanda, müəllifin nəfəsini hiss edəndə,
mətndən uzaqlaĢsa belə, özünün yox, həmin müəllifin
əsərini oxucuya təqdim edə bilir. Ramiz RövĢənin
tərcüməsində bu Ģeirə diqqət edin:
Yatır yollar yorğunu, sonuncu səfərdədi,
QoĢunsuz sərkərdədi.
Ġçdiyi sulara da gözündən yaĢ damardı,
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Ölkəsiz hökmdardı.
Tanrının dərgahına çatanda dincələcək,
Burda itirdiyini tanrı orda verəcək.
Sığallyıb baĢını:
- Al, yiyə dur,- deyəcək,
- bu ölkən, bu qoĢunun,
Sərkərdəm, hökmdarım,
Ģairim, ustam mənim,
Dostlarsız dostum mənim…
Hərgah müəllifin kim olduğu yazılmasa belə, güman
edirəm ki, bu Ģeirin Marina Svetayevaya məxsus olduğunu
duymaq mümkündür. Mən Ramizin bu tərcüməsini
orijinal ilə tutuĢdurdum və qəribə bir mənzərə yarandı:
orijinalın hərfi tərcüməsi ilə Ramizin tərcüməsi arasında
nəzərə çarpacaq fərqlər var, tamam sərbəst bir tərcümədir,
amma məhz tərcümədir, iqtibas, təbdil deyil. Bu maraqlı
hadisənin səbəbi elə bilirəm, ondadır ki, müəllif ilə
tərcüməçinin poetik istedadı, həmin istedadın səmti, yönü
üst-üstə düĢür və orijinalın mətni ilə tərcümə arasındakı
sətri-hərfi fərqi üstələyir.
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Bu tərcümə “Xəzər” jurnalında dərc edilib (2005, N 2) və
mən bu məqamdan istifadə edərək, tərcümə sahəsindəki
canlanmada, tərcümə olunan ədəbiyyatın mündəricat
sanbalında “Xəzər” jurnalının nömrədən-nömrəyə artan
rolunu xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Bu jurnal ədəbimənəvi dəyərlərin hələ 19-cu əsrin ortalarından
(M.F.Axundovdan!) gələn bədii-estetik ənənələrini bərpa
və inkiĢaf etdirmək, milləti maarifləndirmək yolunda
çalıĢaraq, bu gün ədəbi məktəbə çevrilməyə baĢlayıb.
Afaq Məsud baĢda olmaqla, jurnalın əməkdaĢları – bu
sözün patetikasından çəkinməyək! – əməlli-baĢlı
fədakarlıq göstərirlər.
***
Bu da qəribə bir təsadüf oldu ki, mən bu yazını çapa
hazırlayarkən, Əsəd Cahangirin “525-ci qəzet”də “Ġki
daĢın arasında” adlı “Xəzər” dərgisi və bədii tərcümə
sahəsindəki problemlərə dair qeydlər”inin birinci hissəsi
dərc edildi (4 iyul 2009) və bu məqaləni mən iki cəhətdən
əlamətdar, eləcə də yuxarıda dediklərimin təsdiqi hesab
edirəm, eləcə də həmin iki cəhəti bir daha nəzərə
çatdıraraq, daha ədəbi prosesimizlə bağlı söylədiklərimi
ayrıca yekunlaĢdırmağa ehtiyac hiss etmirəm.
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Əsəd tənqidimizin tərcümə problemlərinə biganəliyini
nəzərdə tutaraq, daxildən gələn bir pəriĢanlıqla yazır:
“Neyləməli ki, mütəxəssislər susur və elə bir toplumda
yaĢayırıq ki, göydən yerə mələk də ensə, ona reaksiyanın
bircə forması var – sükut!”
Birincisi, “göydən yerə mələk eniĢinin” belə poza
bilməyəcəyi bu sükut (küsgünlük, ruhsuzluq, biganəlik…)
professional tənqidimizin yalnız tərcümə ilə bağlı
durumunu yox, ümumiyyətlə, müasir ədəbiyyat
problemlərinə diqqət dərəcəsi, ədəbi prosesdə iĢtirak
göstəricisi üçün səciyyəvidir.
Ġkincisi isə, əgər Əsəd Cahangirin özü “göydən yerə
mələk eniĢini” gözləmədən, indiki halda tərcümə
problemləri ilə bağlı ürəklə səriĢtəli söz deyirsə, bunun
özü bizim professional tənqidimizin imkanlarını göstərir.
Söhbət ədəbiyyatımızın bugünü və gələcəyi naminə bu
imkanları ətalət içindən çıxarıb, onları Azərbaycan ədəbi
prosesinin simasına çevirməkdən gedir.
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Təkcə elə gənc Nərgiz Cabbarlının kitabı da göstərir ki,
bu, mümkün olan bir iĢdir.
1-7 iyul 2009.
Zuğulba.

Ədəbi tənqid
CavanĢir Yusifli
Azərbaycan ədəbiyyatında nə baĢ verir?

Dəyirman daĢı, yaxud “tənqidçi”nin kimyagərliyi
Bəri baĢdan deyim ki, mənim bu yazım hörmətli Elçin
Əfəndiyevin yazısına reaksiya deyil, bu yazı mənim öz
yazımdı (bax: lit.az Azərbaycan ədəbiyyatı portalı və
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kultaz.com, o cümlədən “Proloq qəzeti” – CavanĢir
Yusifli. “Azərbaycan ədəbiyyatında nə baĢ verir?”). Bu
yazı bizim ədəbi cameədə “səs-küy” planlaĢdıran
“oyunbazların” da maraq dairəsinə daxil deyil.
Düz iki il əvvəl adı çəkilən məqalə planlaĢdırılarkən silsilə
Ģəklində nəzərdə tutulmuĢdu, ancaq onun ətrafında baĢ
verən qalmaqal məni düĢünnməyə məcbur etdi və demək
istədiyim mətləblərin bir çoxunu demədim. Bu
mətləblərin əsas hissəsi tənqid və bədii tərcümə
materialları ilə bağlı idi. Amma… məqalənin adı cəlbedici
olduğundan onun üstündə, onun havasına bir sıra digər
yazılar qələmə alındı və hər dəfə də o vaxtlar bu yazını
çapdan qabaq oxumuĢ bir Ģəxsin yada saldığı pritçanı
xatırladım. Deyir, Ģöhrətinin kölgəsində qocalıb əldən
düĢmüĢ Ģah günlərin bir günü yeganə oğlunun onun yerini
tuta bilməyəcəyini dərk edib qərara alır ki, övladını
rəmmalın yanına qoysun, uĢaq heç olmasa bu elmin
sirlərini öyrənsin. Belə də eləyir. Ġllər bir göz qırpımında
ötüb keçir. Vaxtın tamamında Ģah rəmmalbaĢını çağırıb
oğlunun vəziyyəti ilə maraqlanır.
- ġah sağ olsun, oğlunuza bildiklərimin hamısını
öyrətdim.
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- Elədirsə, çağır gəlsin, yoxlayaq görək nəyə qadirdir, –
Ģah deyir.
UĢaq gələnə kimi padĢah barmağındakı üzüyü çıxarıb
ovcunda gizlədir.
- Oğlum, deyə bilərsənmi ovcumda nə var? UĢaq özünü
toplayır, fəhmini də, öyrəndiklərini də iĢə salır. PadĢahın
ovcunun içini elə təsvir edir ki, padĢahın üzü-gözü
iĢıqlanır, ürəyində deyir ki, ölmədim, bu günü də gördüm.
- Oğlum, sən hər Ģeyi düz niĢan verdin, indi de görüm,
ovcumdakı nədir?
- Dəyirman daĢı!
Bəlkə bunu deməmək də olardı, ancaq son zamanlar ədəbi
kluarlardakı sözün həqiqi mənasında “həyəcanlı” olaylar
bu pritçanı bir daha yada saldı. Elə bil hər Ģey ovuc içində
olduğu kimi aydındı, ancaq qəfildən hər tərəfi duman-çən
bürüyür və insanlar bir an əvvəl gördüklərini təsvir edə
bilmirlər və bundan tam fərqli (baĢdan-ayağa səhv-!)
nəticələr çıxarırlar. Niyə? Məncə, ən çətini bu sualın
cavabını (bildiyini, həm də dərindən bildiyini) dilə
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gətirməkdi. Dilə gəlməyən, səndən qaçan nəsnə barədə
düĢünməyə dəyər, məncə.
Ġndi ədəbi prosesin problemlərinə həsr edilən yazılarda ən
naqis cəhət fikrimcə, prosesi müĢahidə etməməyin
nəticəsi olan təsadüfi qiymətləndirmələrdir, ya da baĢqa
müəlliflərin yazılarından, deməli həm də
müĢahidələrindən iqtibas edilən passajlar üstündə fikir
yürütməkdir. Belədə, yaddaĢ ancaq baĢqa bir müəllifin
“ədəbiyyat anlayıĢına” illüstrasiya çəkməklə ifadə olunur
və heç bir effekt doğurmur. Bu naqis cəhət hər Ģeydən
öncə son zamanların tənqidi yazılarına aiddir və bu da
əlavə edilməlidir ki, ədəbi tənqid yazılarının böyük
əksəriyyəti mövzusuzluq, predmetsizlik, konyukturaya
oynamaq, lap alt qatda gizlənən, yazıya gəlməli olmayan
psixoloji halətlərlə yadda qalmağa çalıĢmaq, “mən varam,
məndən baĢqa heç kim yoxdur” kimi cəfəng və anti-elmi,
daha çox “xəstəlik tarixçəsinin” bir bəndi (yarımçıq
cümləsi!) ola biləcək halətlər öndədir (Həkimlər də çox
ciddi xəstəliklərin diaqnozunu bir qayda olaraq, çox
qatmaqarıĢıq xətlə yazırlar…). Fikrimcə, ədəbi-tənqidi
yazı dərin müĢahidə prosesinin (1) və prosesin kökünü,
səbəblərini nəzərə alan yeni ideyalarla (2) çıxıĢ etmək
cəhdlərinin məhsulu olmalıdır. Əks təqdirdə, təcrübənin
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də göstərdiyi kimi, ədəbi prosesin durumu ilə tənqidi yazı
arasında heç bir əlaqə olmayacaq və bu təsirsiz,
predmetsiz yazılar kiminsə sayıqlamasına bənzəyəcək. Nə
qədər ağır olsa da, deməliyik ki, ədəbiyyat dərgi və
qəzetlərində daha çox bu tipli yazılar böyük yer tutur.
Bununla birbaĢa əlaqəli olan baĢqa bir cəhət: bu gün
Azərbaycan tənqidi Azərbaycan ədəbiyyatını Ģantaj edir,
ya ona dəxli olmayan məsələlərdən yazır, – həm də elə
yazır ki, guya bu prinsiplərə söykənəndə bizim ədəbi
məhsullar maneəsiz olaraq dünya ədəbi prosesinə
inteqrasiya olunur, ya da elə yazır ki, qoyulan
“prinsiplər”in bizim ədəbi təcrübə ilə heç bir genetik bağı
görünmür. Səbəb yuxarıda vurğulandığı kimi
ideyasızlıqdır, tənqidi yazıda müəllifi (yaxud müəllifləri)
hərəkətə gətirməli və düĢündürməli olan ideya olmazsa,
heç bir konkret təhlil, heç bir icmal… bu gün ədəbi
yaradıcılıqla məĢğul olan insanı maraqlandırmayacaq, onu
nəyəsə təhrik etməyəcək. Fikrimcə, son dövrün ən
məĢhur, yəni haqqında ifrat dərəcədə çox yazılan əsərlərlə
bağlı tənqidin bir əsaslı günahı var: yüz, iki yüz məqaləni
analiz et, onların heç birində adı çəkilən mətndən çıxıĢ
edilmir, əsər çox rahat Ģəkildə ən müxtəlif sitatların
altında qalır, mətnlikdən çıxır, onun haqqında sadəcə
illüstrativ fikirlər dolaĢır. Ancaq bayaq dediyim kimi,
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sitatı mətn doğurmalıdır, mətn onu yada salmalı, ona yeni
həyat bəxĢ etməlidir. Bu gün bu mənada filoloji düĢüncəni
dərindən məĢğul edəsi bir əsər yoxdur, ayrı-ayrı bədii
əsərlər haqqında məqalələrin çoxluğu, iki halın, ya tənqid
ticarətinin, ya da elmi boĢboğazlığın nəticəsidir. Mən
müəlliflərin tənqidçiyə əsərini təqdim etməsinə, bu barədə
onun fikirlərini bilmək istəməsinə pis baxmıram, ancaq
yazı yazmamağa görə qisas almaq istəyi gülüncdür. Əsəd
Cahangir adlı növcavan necə oldusa, bir gün Ģeir
xəstəliyinə tutuldu, hətta poemalar qələmə aldı. Çox yaxĢı.
Bu barədə yazmağı hamı kimi məndən də xahiĢ etdi. Çox
yaxĢı. Ancaq mən – CavanĢir Yusifli sifariĢlə yazmıram,
həm də məhz tapındığım prinsip və dəyərlərə görə hər cür
“bədii” məmulatı yada salmaq, göylərə qaldırmaq, ya da
yıxıb-sürümək eĢqi ilə yaĢamıram. Və onu da bilirəm ki,
bu müəllifin öz poeması haqqında yaydığı reklamvari
mülahizələr qeyri-ciddidir, poema çap edildi, yayıldı,
ingilis və rus dillərinə tərcümə edildi. Dünyanı “lərzəyə
gətirdi”. Ancaq deyəsən o “zəlzələnin” qabağını mən
almıĢam ki, Əsəd də yuxuda gördüyü xoĢbəxtliyə qovuĢa
bilməyib. Baxın, bu misraların müəllifi min il div
yuxusuna getsə də, xalis poeziyanın nə olduğunu anlaya
bilməz:
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Yalmanına yataraq
ruhun səmənd atının
çapacam sevgilərin
ən sonuncu qatını,
çaxacam idrakımın
Ģəvə, zənci qatını.
Keçəcəm Ģəriətdən,
keçəcəm mərifətdən,
keçəcəm təriqətdən,
keçəcəm mərifətdən,
sevgi ibadətimdi,
qiyamdayam bu gündən əski, dərin qiyamda,
modern bir
qiyamda!
(mənbə: mediaforum.az)
Bu kiçik parça belə müəlliflə “Ģeir” anlayıĢı arasında hansı
məsafənin olduğunu açıq göstərir və poemanın
ümumilikdə təhlilə çəkilmə zərurətini aradan qaldırır.
Amma R.Rza yazanda ki, “söz çıxıb ceyran dalına, həsrət
qalıb bir müqəyyəd qafiyənin vüsalına”, enerji, onun
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mənbəyi, poetik məkanda yaranan gərginlik əlbəəl hiss
edilir, yəni bu kimi miskin Ģeyləri görəndə adam dediyi
sözlərdən də xəcalət çəkir. Ġndi budur, Əsəd təfəkkürünün
məhz “zənci qatını” (Ģəvə!) ortaya qoyub.
Yadıma nə düĢsə yaxĢıdı:
ġeir gətirdi,
Həm Ģeirdir,
Həm də qoĢma, qəzəl, bayatı.
Aldım, baxdım,
Nə gördüm: həftəbecər boyatı.
Kəlmələr bir-birindən xəbər verən xəfiyyə…
Vardı dodaq-dodağa
Verib gülən qafiyə.
Fikir verəndə vəznə,
Yada düĢürdü
Köhnə atlı sinəsindəki
Yar-yaraĢıqlı vəznə.
Bəs təqti?
O da bütün dünya Ģeirində
təkdi.
Yorğa kəhərdi ki, var,
Bəs fikir, hiss?
358

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Onları basmıĢdı hiss…
(Əli Kərim).
Yuxarıdakı Ģeiri yüzlərlə Ģeirini çapa verməkdən ərinən,
gizlədən, “yaddan çıxaran” Əli Kərim yazıb, o Əli Kərim
ki, bu gün də “postmodern” deyibən sinə döyən (modern
qiyama qalxan!) Ģairlərdən çox irəlidədir, yəni Əsədin
yazdığına rəğmən ədəbiyyat tarixinin arxivində deyil
(düzü, aqressiv tənqidçinin bu gülməli hökmlərini çox
sakit qarĢıladım, çünki məhz bu tipli mülahizələr birbaĢa
səviyyəni göstərir, vaxtilə o, gənc Ģairlərin hərəsini bir
“izmə” qoĢmuĢdu, çoxdan gülməyən üzlər gülüb də
sevinmiĢdi, ancaq bu gün bütün bunlar kədərli olaylar
kimi anılır, mən də bu barədə yazdım, özü də Əsədin
çalıĢdığı jurnalda çap etdirdim), Əli Kərimi baĢa düĢmək
üçün qıĢqırmağa ehtiyac yoxdu, sadəcə “əlifbanı dizin
üstə oxumalısan”. Əsədin hər Ģeyi var, məhz dizi yoxdu!
Ġçində sakitlik varsa, özünü ona tapĢırmalısan, yox, əgər
içindəki xofdursa, demək söhbət xəstəlikdən gedir… Ġndi
Əsəd o vaxtdan bəri xeyli inkiĢaf etdiyini düĢünür və
özündə cəsarət hiss edərək hücuma keçir. Amma
qəhrəmanımız deyəsən, yuxudan kal durub və ağacdan
vaxtsız düĢən meyvələri toplamaqla məĢğuldur.
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Məsələ burasındadır ki, Əsəd Cahangir “professionallıq”
adı ilə oyunbazlıq edir, əsl Ģou əhli olduğunu nümayiĢ
etdirir, onun Elçin Əfəndiyevin yazısına guya rezonans
kimi yazdığı son yazıları pis mənada “bir aktyorun monoteatrıdır”, daha çox adekvat qavrama tərzinin yanlıĢlığını
ortaya qoyur, indilikdə mənim üçün təəccüblü olan budur:
bu adam sadə bir fikri ifadə etmək üçün niyə dalbadal ən
azı on məqalə yazır. Bunun məncə, bir neçə səbəbi var:
(1) yetərincə görünmək, ekranı zəbt etmək, (2) ədalətli
tənqidçi imicini yaratmaq, siyahısındakı “ləkələri yumaq”
və əsl oriyentasiyasını reklam etmək. Elə bu məqamda
professor N.Cəfərovun Əsədə məktubundan bir yeri
xatırladım: “Əsəd yazır: yazıçı oxucunu intizarda
saxlamalıdır, elə eləməlidir ki, oxucu iynə üstündə
oturduğunu hər an hiss etsin, əsərin necə qurtaracağını
bilməsin”. Bu Ģəkildə düĢünən adamın özünə tənqidçi
demək haqqı varmı?”.
Əvvəl mənə elə gəldi ki, Nizami müəllim bu sitatı çox
böyük əziyyətlə tapıb. Sonra Əsədin məqalələrini diqqətlə
oxuyanda aydın oldu ki, professor çox uğurlu fakta istinad
edib, müəllifin bütün təfəkkürü bu “iynənin” üstündədir.
Əvvəla, Ə.Cahangirin ədəbiyyat və xüsusən də dünya
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ədəbiyyatı anlayıĢı qüsurludur, dedi-qodu səviyyəsində
söhbətlərin bəsit icmalına bənzəyir.
Diqqət edin: “…E.Əfəndiyevin yazdığına görə sovet
rejiminin tezliklə dağılacağına artıq çoxlarının Ģübhə
etmədiyi səksəninci illərin əvvəllərində xalq
yazıçılarından biri “burjua yazıçısı” Kafkanın
“Çevrilmə”sini oxuyub necə əsəbiləĢibmiĢ; görürsənmi bu
Kafkanı, yazır ki, insan həĢərata çevrilib! Bu mənada milli
bədii nəsr təfəkkürümüzün dərinləĢməsinin göstəricisi
kimi Kafka üslubunu Azərbaycan ədəbiyyatına
gətirməkdə nəinki heç bir qəbahət yoxdur, əksinə, bu,
hətta lazımdır” (”Azərbaycan” jurnalı, 2006, N: 12). Bu,
heç bir tənqidə davam gətirməyən adi misaldı.
Elçin müəllim demiĢkən, layiq olmadığı halda sitatı bir
daha oxuyuruq və bizi məyusluq bürüyür. “Kafka
üslubunu Azərbaycana gətirmək” (Azərbaycan olmasın
qonĢu Gürcüstan olsun!) nə deməkdir və bunun bədii nəsr
təfəkkürünün dərinləĢməsinə nə dəxli var? Müəllif davam
edir: “…Necə ki, ġoloxov, Remark, Heminquey,
Bulqakov, ġukĢin, Rasputin, Markes, Aytmatovdan
təsirlənməklə heç bir qəbahət yoxuydu (diqqət yetirin,
cümlənin quruluĢu qüsurludur-C.Y.) və bu təsirlənmənin
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uğurlu nümunələrini 30-40, yaxud 60-70-ci illər nəslinə
mənsub bir çox yazıçılarımızın yaradıcılığında aydın
müĢahidə edirik. Bu, nəsr düĢüncəmizin əyalət
çərçivələrini dağıdıb dünya nəsri meridianlarına çıxmaq,
onunla qaynayıb qovuĢmaq kimi təbii, zəruri və
qanunauyğun istəyinin ifadəsidir və öz-özlüyündə
təqdirəlayiq hadisədir” (yenə orada).
“Tənqidçi” aləmi qarıĢdırdı bir-birinə. Əsəd, “nəsr
düĢüncəsinin əyalət çərçivəsini” dağıtması sən
düĢündüyün mexaniki hadisə deyil, sən təsirlə
inteqrasiyanı, standartla ölçü vahidini qarıĢdırırsan.
Məqalənin ən gülməli məqamı hələ bundan sonra gəlir:
“…Məsələn, ġoloxovun “Sakit Don”u ilə Ġsmayıl ġıxlının
“Dəli Kür”ü arasındakı açıq-aĢkar təsir əlaqəsini kim
inkar edə bilər. Amma kim deyə bilər ki, “Dəli Kür” həm
də tamamilə orijinal roman deyil, yaxud bədii-estetik
yöndən uğursuz əsərdir? Söhbət, Ģübhəsiz ki, Donun
sakitliyi ilə Kürün dəliliyi kimi sərlövhə səviyyəsində
əksini tapan zahiri əksliklərdən getmir. Əslində, ġoloxov
Donun üzdən sakit axan suları altındakı daxili
təlatümlərdən, suyun lal axınından danıĢırdı və bu mənada
müəllifin bu bədii təzadı bir yana qoyub öz əsərini “Dəli
Don” adlandırmağa tam haqqı çatırdı”.
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Bir abzasda tənqidçinin düĢüncəsindəki bəsitlik dərhal
özünü göstərir. Bu cür qeyri-professional mülahizələr
adətən yazmağa təzə-təzə baĢlayan insanların yazılarında
rastlanır, Əsəd Cahangir kimi “nəhəng tənqidçinin” belə
xam yerdə iliĢməsi məhz elmdə təsadüfi adam olduğunu
sübut edir. Məqalə belə təsadüfi mülahizələrlə davam edir,
tənqidçi birdən məntiqin də çərçivəsini qırır, ölçünü itirir:
“…”Dəli Kür”ün müəllifi “Sakit Don”dan təsirlənir,
amma onu təqlid etmir, kazak stanitsasının qarĢısına
Qazax kəndi ilə çıxır (görəsən rəhmətlik Ġ.ġıxlı kazak
stanitsasının qarĢısına niyə Qazax kəndi ilə çıxmalı idi? –
C.Y.) və bu iĢi danılmaz bir bədii-estetik keyfiyyətlə
yerinə yetirir. Təəssüf ki, bunun tam əksinə olaraq,
Pərvizin “kafkaçılığında” uğurlu heç nə yoxdur, oxucu hər
səhifəsini ölüm-zülüm çevirdiyi kitabın növbəti səhifəsinə
keçəndə bir az əvvəl nədən söhbət getdiyini belə unudur.
Ona görə yox ki, huĢsuzdur, əksinə, bəlkə müəllif özü
huĢsuzdur, çünki səmimi deyil və yalançının yaddaĢı
olmur”. Budur – “böyük münəqqidin” düĢüncəsi! O,
oxucunun kitabın səhifəsini belə necə çevirdiyinin
qayğısına qalır, arada müəllifin də yaddaĢını yoxlayır,
ürək döyüntülərinə qulaq asır, ancaq filoloji dəyəri olan
bircə kəlmə də deyə bilmir. Çünki düĢünmür, Ģər atır! Ġndi
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baĢqa bir sitata baxaq: “…Afaq xanım bu yad, amansız
dünyadan qaçıb öz daxilindəki monastrda (? – C.Y.) könül
rahatlığı axtarırmı? Bəlkə o, daxili iĢıqlandırma yolu ilə
Ģüuraltının infrastrukturunu (?-C.Y.) aĢkarlamaq, alt
yaddaĢın gözlənilməz oyunlarının faksimilesini
çıxarmaqla (?-C.Y.) oxucunu mat qoymaq istəyir?” Bu
“Ģüuraltının infrastrukturu” sözündən elə “təsirləndim” ki,
lüğətə baxmağı da unutdum. “ġüurlatının
infrastrukturu”nu kim təsəvvür edə bilirsə, o desin, bəlkə
Əsəd özü də bilmədən kəĢflər edir, yəqin elə buna görədir
ki, mən də “gözlənilməz oyunların faksimilesini
çıxarmaq” sözlərini anlamıram. Mötərizə arası deyək ki,
Əsədin fikirlər çırpıĢdırdığı filoloji tərcümələri də dil
baxımından acı gülüĢ doğurur. Ġrina Nikitinanın
“Postmodernist sənət” məqaləsində (”Azərbaycan”
jurnalı, 2009, N 3, 4, tərcüməçi Əsəd Cahangir) bir
yarımbaĢlığa diqqət yetirin: “Postmodernizmin versus
modernizmi”. Bu, sözün bütün mənalarında böyük
xətadır. Az qalır deyəsən ki, bu adamın təfəkkürü “versus”
sözünü qavramağa qadir deyil (bu söz “qarĢı”, “əks”
anlamında iĢlənməklə yanaĢı, həm də “in comparison
with”, “comparing to” – filan Ģeylə müqayisədə…
deməkdir). Əsəd bunları bilmədiyinə görə çox orijinal bir
yol tutur: Postmodernizmin versus modernizmi.
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Tərcüməçinin digər xətaları və “Körpü” jurnalında dərc
edilən bəsit materiallar haqqında, məqalənin “versusunda”
(bağıĢlayın, mabədində) ətraflı bəhs ediləcək.
Əsədin “orijinal” məqaləsinin oxusuna davam edirik,
məlum olur ki, tənqidçinin yaxĢı yumor hissi varmıĢ:
“…Mətnin yazılıĢında Afaq xanımın bir müəllif kimi yoxa
çıxması, “ölümü” onun yazısına mistik can verir. Ləzzət
və ağrını özündə birləĢdirən çarmıx əzablarından keçən
müəllif Ġsa Məsih funksiyasını yerinə yetirir, özünü
öldürür ki, əsər dirilsin. Elçində (söhbət Ģübhəsiz ki,
Əsədin düĢmən elan etdiyi Elçin Hüseynbəylidən gedir –
C.Y.) bunun tam əksinə olaraq müəllif çox diridir”.
Bu qədər qeyri-ciddi mülahizələr söyləyən, həm də
həvəskar filoloqların tezislərini plagiat edən (vaxtilə
deyilən fikirlərin bəsit nəqli!) tənqidçiyə yazığım gəldi.
Bütün bunlar fikrimcə, tənqidçi mədəniyyətinin və
intellektinin olmaması ilə əlaqəlidir. Bir də təkrar edirəm:
intellektin yoxluğu. Bir də təkrar edirəm:
mədəniyyətsizlik! Əsədin ədəbi cameədəki hərəkətləri də
beləcə bütün təsadüflərdə onun xəyal qırıqlığına uğraması
ilə bitir. Bu adama elə gəlir ki, ədəbi prosesdəki
Mirələmov, yaxud Gülağa Tənha problemi düzəlsə, aləm
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dəyiĢəcək, ona çatmır ki, bu tip fiqurlar ədəbi prosesin
problemləri deyil, tam baĢqa səpgili məsələlərdir, bunların
olması, yaxud olmaması Ģəxsən məni qətiyyən narahat
etmir, çünki mən sadəcə ədəbi proseslə məĢğul oluram,
mən polis yox, jandarm yox, sadəcə tənqidçiyəm və
Əsədin Elçin Hüseynbəyli ilə dost olub, tost yazması,
yaxud düĢmən olub ona qəsd etməyə çalıĢması ədəbiyyata
dəxli olmayan problemdir. Bu yerdə yadıma Etimad
BaĢkeçidin “Tüklücə” hekayəsindəki həqiqət düĢür. Bu
hekayəni oxuyanlar söhbətin nədən getdiyini yaxĢı
anlayarlar. Bunlar epizodlardır. Ədəbi proses, bir millətin
ədəbiyyatı epizodlar üzərində qurulmur, hər hansı dövrdə
“tullantının” xüsusi çəkisinin çox olması, onun zəifliyinə
dəlalət etmir. Ədəbiyyat arasıkəsilməz bir prosesdir. Hər
yazı yazan onu yaratmır ki…
Məsələ belə qoyulmalıdır ki, bu gün milli bədii təfəkkür
hansı meylləri ilə nəzərə çarpır, bu meyllər dünya ədəbi
prosesi kontekstində hansı yeri tutur, biz bir millət kimi
hansı ədəbiyyatın, hansı sözün sahibiyik.
Ədəbi proses, cənablar, tamam baĢqa kontekstdə cərəyan
edir, qara-qıĢqırıqla, Ģər və böhtanla məĢğul olanların yeri,
məkanı bu kontekstdən sürəkli sürüĢməyin analoqudur,
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yəni onları görəndə müstəvi özü əyilir ki, çirklənməsin,
çünki hər bir millətin ədəbiyyatında öz-özünü tənzimləmə,
hisdən-pasdan arınma və durulma mexanizmi var, bu
ortamın içində ağızdan söz qapıb poema, traktat, məqalə
yazmırlar, hay-küy elə ona məhrəm mühitdədir,
ədəbiyyatımız, milli bədii ənənələrimiz o qədər zəif deyil
ki, bir nəfərin planlı, möhtəkir “xod konyom” hərəkəti ilə
özünə gəlsin. Bu fəndləri bir qayda olaraq, psixoloji
travması olan adamlar edirlər. Yaxud milli düĢüncə, milli
bədii təfəkkür o dərəcədə zəif deyil ki, bir neçə zəif
qələmçinin panikası ilə ĢüĢə qab kimi yerə düĢüb sınsın və
bununla da taleyimiz həll edilsin.
Yeri gəlmiĢkən, Əsədin praktikasında bu tipli müəlliflərin
böyük bir siyahısı var, ancaq bu siyahıda çox qəliz olaylar
baĢ verir, təriflədiklərini həm də pisləyir, sonra durub
mənə dərs deməyə çalıĢır, bunu ona görə edə bilir ki,
meyarı, əsaslandığı dəyəri yoxdur. Məsələ bu qədər
bəsitdir. Elə buna görə də Əsədin yazıları ciddi tənqidin
üstünə kölgə salır. Zövqünü oxĢamayan əsəri tənqid
etməyin normal yolu var. Məsələn, istedadlı qələm sahibi
Səlimin xüsusən poeziyadan bəhs edən yazıları geniĢ
erudisiyası, biliyi və çoxlarının görə bilmədiklərini fəhm
etmə bacarığı ilə seçilir. Səlimin geniĢ dünyagörüĢü,
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normal ədəbiyyat anlayıĢı (onunla müqayisədə Əsəd
hazırlıq kursunun müdaviminə bənzəyir) nəyə görə
Ģeirlərində adekvat Ģəkildə ifadəsini tapmır? Tənqid bu
suala cavab axtarmalıdır. Mən Səlimi göylərə
qaldıranlardan və onu ümumən qəbul etməyənlərdən fərqli
düĢünürəm. Bu barədə onun “kultaz.com” portalında son
zamanlar təqdim edilən Ģeirləri haqqında yazmıĢdım.
ġeirlər yerləĢdirildikdən sonra bir-birinin dalınca çox
aqressiv rəylər səsləndi. Bu acıqlı rəylərin dalınca (elə bil
adamlar həyatdakı bütün uğursuzluqlarının əvəzini
Səlimin Ģeirlərindən çıxmaq istəyirdilər!) Səlimin
Ģeirlərini az qala dünya ədəbiyyatının son uğuru kimi
təqdim edənlər peyda oldu. Bir-birinə diametral Ģəkildə
zidd olan rəyləri ona görə xatırlatdım ki, bizim
çoxlarımızın düĢüncə tərzi məhz bu ayrıntı üstündə
köklənib. Mən orada aĢağıdakı mülahizələri söylədim:
“Məncə, oxucular müəlliflərlə və mətnlərlə ədalətsiz
davranırlar. Bunun nəticəsində mətnlərin səviyyəsinə
uyğun olmayan bir mənzərə yaranır. Bütün hallarda
mənzərə ya “hücumla”, ya da lüzumsuz semantik
təhlillərlə tamamlanır. Səlimin mətnləri ilə bağlı da belə
ədalətsiz və qeyri-müəyyən münasibət özünü göstərir.
Ancaq bütün bunları yalnız kənarın aqressivliyində
aramaq da düzgün deyil. Adı çəkilən mətnlərin də xeyli
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problemləri var. Səbəb nədir? Səlimin Ģeirləri onu göylərə
qaldıranlarla, ümumən qəbul etməyənlərin olmadığı
yerdədir. Çünki təkcə mətnlərdir ki, özlərindən baĢqa
dostu və düĢməni olmur. Birinci Ģeirdən sonuncuya qədər
müəllifin xarakteri görünür, – bu xarakter kifayət qədər
bütövdür, konturları, ölçüləri var, “görünməli” cizgilər
üzdədir, nəyisə təlqin edir, nəyisə inkar edir, ancaq ümumi
planda bu xarakter və Ģeirlər özüylə söhbətdən, könlüylə –
uzaq keçmiĢdən və uzaq gələcəkdən baxmaqla mütləq
deyilməli söhbətdən yoğrulub. Bu anlamda “indiki
zaman” könüldən baxılan məqamların canlandığı,
dirildiyi, bəli, bir anlığa dirilib də nəhayət sözünü dediyi
və sözün bitdiyi bir məqamdır.
… Külək yatıb. Yazdır.
Yenə günəĢ doğacaqmı bir sabah?
Batacaqmı? Gələcəkmi
arxasından yeni günlər, kim bilir?
Yatıb külək. Oyaq uĢaq pəncərədə
bir çiçəyi dindirir,
Qığıltıya qoxusuyla
gülümsəyir ətirĢah.
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Dediyim “xarakter məsələsi” burdadı, – Səlim sənin
gözlədiyini deyil (intonasiya, melodiyadan tutmuĢ harda
dayanıb, harda susmağa qədər), bu xarakterin məntiqini
təlqin edir. Ancaq bu Ģeirdə və Səlimin bir çox yazılarında
bir “dildən qorxmaq” problemi də var. Bunun üstündən
keçmək əsla mümkün deyil. Birinci Ģeirin əvvəlinə baxaq:
“Külək yatıb” dedin.
Məni diksindirdin.
VərdiĢ etdiyimiz
ifadənin söz hissəsiylə
Ġndi görünməyən,
olmayan təbiət hadisəsiylə
Mənim qohum olduğumu
asanca bildirdin.
Səlimdə bu tipli ifadə planında ağırlıq həmiĢə hiss edilir.
Bu artıq mətnin havasını korlamaqdır, misralar tərcümə
cümlələrinə çevrilir, özü də mexaniki tərcümə
cümlələrinə. (”…vərdiĢ etdiyimiz ifadənin söz hissəsiylə
indi görünməyən, olmayan təbiət hadisəsiylə mənim
qohum olduğumu asanca bildirdin” – tərcümədə bircə söz
də düĢməməlidir!). Ġndi mən bunu qulaqardına vurub,
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növbəti pasajlara keçib ucuz semantik təhlillər aparıb yaza
bilərm ki, bax, Səlim burda bunu demək istəyib.
Bu qüsurlar ikinci Ģeirdə daha çoxdur.
Öləndən sonra adamdan
Ģəkillər və xatirələr qalır,
Onların hasilindən və cəmindən
dirilik heç cürə alınmır.
Ancaq Səlimin bir mətni əslində bir cümləyə, bir ifadə
içinə yığıĢıb, qəfil Ģəklini, formasını dəyiĢib məlum
ideyalar, fikirlər iĢində yeni olanı qabartmağa, Ģeirin
içində deyilənləri yeni üslubi metoda çevirməyə can atır.
ġeirdə bu ideya sezilir, bəzi məqamlarda tükənməz daxili
gücü hiss edirsən, ancaq deyilən fikrin həmin Ģeirin
metoduna (göstərmə, inandırma, təlqin etmə metoduna)
çevrilməsi (güzgülərin bizi çoxaltması, topdan etməsi,
mənanı həm göstərməsi, həm də gizlətməsi) baĢ tutmur və
bunsuz Səlimin o sərrast ideyası adi söz yığınına çevrilir
(gücsüzlük həm də özünü onda göstərir ki, Səlim bu
məqamlarda özünü təkrar, Ģeirlərinin ayrı-ayrı hissələrini
montaj edir). Səlimin baĢqalarından fərqi – fərq yaratmağa
can atmasıdır, ifadə etdiyi (özü də ard-arda) fikirləri,
obrazları Ģeirin, mətnin göstərmə metoduna çevirməsidir.
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Bu mənada Səlim ideyası etibarı ilə doğrudan da
çoxundan çox-çox irəlidədir, ancaq hələlik, mənim heç
cürə razılaĢmadığım, qəbul etmədiyim cəhətlər var: bəzən
Səlim “adi ifadələrin”, yəni, bəhanə kimi iĢlətdiyi
ifadələrin sırasını o qədər uzadır ki, söz mənaya çatmır,
mənalar çılpaq qalır, belə məqamlarda Səlim az qala hər
Ģeyi nəql etmək, çatdırmaq istəyir, uduzduğunun fərqində
olmur. Halbuki, onun “metoduna” uyğun olaraq mənaların
faĢ edilib gizlənildiyi məqamların tənasübü
pozulmamalıdır. Baxın, ikinci Ģeirdə nə qədər gözəl
məqamlar, mənalar arasındakı “giriĢ-çıxıĢ yerləri” sadəcə
“boĢ buraxılıb”, yəni söz əĢyanın içində deyil, ondan
kənardadır və prozaiklik baĢ alıb gedir”.
***
….Əslində bizim ədəbi prosesdə “hər Ģeyi mühakiməyə
çəkmə” tendensiyası güclü olsa da, güclü fikir, ideya…
yoxdur. Problem bundadır. Ən istedadlı, son zamanlar
özümün də yazı həsr etdiyim qələm sahiblərinin
yaradıcılığında bir neqativ tendensiya hökm sürür. Bu
nümunələrin böyük əksəriyyəti elə bil bir modelin içindən
çıxıb. Deməli, ədəbi proses (və ədəbi təkamül!) müəyyən
mənada deformasiyaya uğrayıb. Mətnlər bir-birinin
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ayağını tapdalayır, çünki məkan darısqaldır (ideya
yoxdur!), yazı prosesində söz “əĢyanın” içinə deyil, həmin
çevrənin dibinə “iliĢdiyindən” hər dəfə eyni Ģtamp alınır.
Belə bir sual: Müasir Azərbaycan-dünya ədəbi prosesinin
qarĢılıqlı gəliĢməsi çağdaĢ ədəbi tənqidimizin maraq
dairəsində necə görünür?
Söz, informasiya deyilən Ģey, hərəkətində sərbəstdir, kəĢf
etdiyimiz vasitələr, xüsusən texniki üsullar, texnologiyalar
bu hərəkəti görmək üçündür, yaratmaq üçün deyil. Dünya
ədəbiyyatı deyilən proses o zaman aydın olur ki, mən ayrıayrı dövrlərin, fikir və ideyaların keçid, giriĢ-çıxıĢ
məqamlarını görə bilim, əks halda bütün dünya ədəbiyyatı
bir-birini qılınc kimi doğrayıb kəsən meyllərdən, mənasız
mətləblərdən, qarĢıdurmalardan və sirrini aça
bilmədiyimiz “özəlliklərdən” baĢqa bir Ģey olmayacaq.
Bunun üçün, yəni filoloji fikirdəki sinxronluğu bərpa
etmək məqsədilə ədəbi mətnlərimiz yüksək filoloji
təfəkkürlə analiz edilməlidir, bu mənada yüksək dəyəri
olan bütün filoloji mətnlər dilimizə tərcümə edilməlidir.
Yuxarıdakı mətləbi analiz etmək üçün vasitə
axtarmağımız təbiidir, ancaq bu vasitəni, yaxud metodu
hər Ģeyin üstünə qoymaq kənaraçıxmadır. Bütün bu
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“tətbiq etmələrin” son nəticəsi bilirsinizmi nədir: yalnız
bir ölçü var, yalnız bir meyar var, çalıĢıb ona yaxınlaĢmaq
lazımdır, özü də maksimum dərəcədə. Diqqət yetirin,
bizdə kənarda, baĢqa dillərdə görünmək istəyənlər ilk
növbədə bu “yeganə ölçüyə” istinad edirlər, özünü ifadə
bütün hallarda kənarda qalır. Bu isə yaradıcılıqda səs, söz,
nəfəs polifoniyasına bir qəsddir. Sadəlik necə deyərlər,
bütün oyunlar qurtarandan sonra baĢlayır və hər Ģeyi əvəz
edir, heç bir mürəkkəb kombinasiyaya ehtiyac qalmır.
Yəni mövcud problemlər saymaqla qurtaran deyil və
bunları Ģəxsi incikliklərlə, Əsəd kimi qeyri-professional
və etikadankənar ifadələr iĢlətməyi sevən qələmçinin
gülünc və daha çox özünə, öz Ģəxsiyyətinə yönəlmiĢ
hərəkətləri ilə izah etmək mümkün deyil. Ġnsan cəfəng
Ģeylər danıĢanda, mütləq ona YOLU göstərmək lazımdır.
525-ci qəzet
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Əsəd Cahangir
On üçüncü gecə

Və yaxud hər nə istəsəniz
Xalq yazıçısı Elçinin “Azərbaycan ədəbi prosesində ” nə
baĢ verir?” (”525-ci qəzet, 18,25.07,01.08) məqaləsi
ətrafında düĢüncələr
Xalq yazıçısı Elçinin “525-ci qəzet”in Ģənbə saylarında
(18, 25 iyul, 1 avqust, 2009-cu il) ard-arda dərc olunan
həcmcə kifayət qədər böyük, məzmunca problematik
“Azərbaycan ədəbi prosesində nə baĢ verir?” məqaləsi
çağdaĢ ədəbi-bədii mənzərə haqda geniĢ fikir
dartıĢmalarına yol açır və bu da təbiidir. Çünki məqalənin
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müəllifi sıradan birisi yox, yarıməsrlik bədii və elmi
yaradıcılıq təcrübəsinə malik görkəmli bir yazardır.
Yeri gəlmiĢkən, Elçin müəllimin təkcə bu yazısı yox,
əksər ümumiləĢdirici (eləcə də ayrı-ayrı imzalara həsr
olunan) məqalələri geniĢ müzakirələrə səbəb olub və
ədəb-ərkan çərçivəsi, etik əndazə daxilində olan
intellektual dartıĢmaların özü ədəbi-bədii prosesdə ehtiyac
duyulan nəsnələrdəndir. Amma bəzən lazımı savad, bəzən
ziyalı etikası, bəzən də bunların hər ikisi çatıĢmadığından
bu qəbil dartıĢmaların yerini qarĢı tərəfi nəyin bahasına
olursa-olsun aĢağılamağa, susdurmağa yönələn təhqiramiz
səciyyəli çıxıĢlar tutur. Çünki mətbuatda yazar adıyla çıxıĢ
edənlərin böyük qismi ziyalı üçün ən vacib bir
keyfiyyətdən – içə hesablanmıĢ əxlaq, daxili istinad
nöqtəsi, fərdi ölçüdən məhrumdur. DıĢa hesablanan
“əxlaqın” daĢıyıcılarını isə yalnız bir Ģey ilgiləndirir –
necə olursa-olsun baĢqalarının gözündə haqlı və qalib
görünüm.
Elçin müəllimin məqaləsi, baĢlıqdan da gördüyünüz kimi,
“ədəbi proses”lə iĢarələnsə də, əslində, daha çox bu
prsosesin tərkib hissələrindən olan ədəbi tənqidin çağdaĢ
durumuna aiddir və Nərgiz Cabbarlının “Yeni nəsil
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ədəbiyyatı” kitabı (Bakı, Qanun, 20080) tənqid haqqında
fikirlərini sərgiləmək üçün , özünün təbiriylə desək, ona
bir “bəhanə” olub.
Elçinin predmet seçimi (yəni N.Cabbarlının sözügedən
kitabı) məqalə haqqında rəyini eĢitdiyim bir çoxlarında ilk
baxıĢdan haqsız görünməyən belə bir etiraz doğurdu:
əcəba, görəsən, möhtərəm Elçin müəllim ədəbi proses və
özəlliklə də ədəbi tənqiddən söz açmaq üçün daha ciddi
bir predmet tapa bilməyibmi? Və mən burda bizim ədəbi
mühit və ədəbi proses üçün çox səciyyəvi olan bir
məsələyə toxunmaq zorundayam. Yadımdadır ki, “Bizi
bağıĢlayın” filmindən danıĢan mərhum aktyor Həsən
Məmmədov bir dəfə onun filmdəki Nəriman roluna önəm
verməyən tamaĢaçıya etiraz olaraq demiĢdi: bizdə filmə
baxmağı bacarmırlar. Bu fikri ədəbiyyat sahəsinə, konkret
olaraq Elçinin məqaləsinə münasibətə Ģamil etsək, belə
demək olar: bizdə oxumağı bacarmırlar. Çünki Elçinin
məqsədi təqdir etməkdən daha çox, ədəbi prosesdəki
nöqsanlardan danıĢmaqdır və bu üzdən onun seçimi də
məqsədinə uyğundur. Mən Elçinin məqaləsindən bunun
doğrudan da belə olduğunu sübut edən bir neçə sitat da
gətirə bilərəm, amma gətirmirəm, çünki məqsədim,
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diqqəti bəhanələr yox, ədəbi prosesimizi Ģərtləndirən
səbəblər üzərinə yönəltməkdir.
“Ədəbi prosesdə nə baĢ verir?” məqaləsində qoyulan
suallar və müəllifin bu suallara cavablarına münasibət
bildirməzdən öncə, yazının sərlövhəsində qoyulan suala
ən ümumi Ģəkildə olsa da, cavab vermək istərdim, yəni ki,
ədəbi prosesdə nə baĢ verir sualına. Cavabım qısadır –
karnavalizm! Və mən yuxarıdakı fikri elə-belə, tənqidi söz
demək, qəhrəmanlıq eləmək, diqqəti cəlb etmək və s. kimi
gəliĢigözəl jest naminə demədim. Ġlk yazımı dərc
etdirməyimdən (1991) az qala iyirmi il keçir, on ildir ki,
məhsuldar ədəbi-tənqidi (və eləcə də bədii) fəaliyyətlə
məĢğulam və ən qabarıq hiss etdiyim doğrudan-doğruya
budur. Bir daha təkrar edirəm – karnavalizm!
Bu cəhətdən Azərbaycan ədəbi mühiti ġekspirin “On
ikinci gecə, yaxud hər nə istəsəniz” komediyasındakı
dəlixana durumunu xatırladır. Təəssüf edirəm ki, bədii
əsərlərində Azərbaycan həyatının dəlixana panoramını
ardıcıl açan Elçin ədəbi-tənqidi yazısında konuya bir
qədər ehtiyatla yanaĢır. Odur ki, Elçin demək istəyib də
axıracan demədiklərini dilə gətirmək müzakirə iĢtirakçısı
kimi mənim boynumda qalır. Və bu üzdən “On üçüncü
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gecə”ni təkcə “On ikinci gecə”nin yox, həm də Elçinin
məqaləsinin davamı kimi də qəbullana bilərsiniz.
Bəzən mizan-tərəzini pozmaqda, ələĢəni küləĢənə
qatmaqda, klassikaya qarĢı hörmətsizlikdə, böyük-kiçiyin
yerini bilməməkdə, ədalətsizlikdə gəncləri qınayırlar və
Ģübhəsiz ki, bəzi gənclərdə az yoxdur. Amma mən ədəbi
prosesdəki karnavalizmin suçunu ilk öncə gənclər yox,
ağsaqqallarda görürəm. Əlbəttə ki, onlardan bir çoxunun
saqqalının ağarmasını çıxmaq Ģərtilə, ağsaqqallığa sözün
ciddi mənasında dəxli olmadığından bu gözəl sözü
əksərən Ģərti anlamda kullanıram.
Məni ən çox ilgiləndirən ədəbi gəncliyə münasibət
məsələsidir və hesab edirəm ki, bu, olduqca ciddi,
çözülməyə layiq konudur. Nədən ki, ədəbiyyatımızın
gələcəyi bu konunun necə çözülməsiylə ilgilidir. Nüfuzlu,
əksərən həm də səlahiyyət sahibi olan ağsaqqalların
gənclər siyahısına baxanda isə düĢünürsən: yəni, görəsən,
bu adamlar doğrudan toplam 9 milyon əhalisi, bu
baĢından o baĢına avtobusla uzağı 10 saata gedilməsi
mümkün bir ölkədə yaĢayır? Bəs onda onların ədəbiyyat
siyahıları niyə görəsən bunca fərqlidir, heç bir üst-üstə
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düĢən, ortaq nöqtələrə malik deyil, bəzən hətta tam
aykırıdır. Bu, nə dərəcədə məntiqidir?!
Cavab aydındır. Çünki bu siyahıların heç birisi obyektiv
gerçəkliyi yox, siyahı sahiblərinin subyektiv mövqelərini
(zövqləri yox, məhz mövqeyini!) əks etdirir. Və əksərən
də bir-birinin acığına, düĢmənimin düĢməni mənim
dostumdur prinsipiylə tutulur. Ünlü bir xalq deyimində
olduğu kimi – bir-birinin bəhsinə, papağı qoyur tərsinə.
Yox, biz bu siyahılara düĢənlərin birmənalı olaraq
hamısının istedadsız, savadsız olduğunu söyləmək
iddiasından uzağıq. Hərə öz siyahısına xala-xətrin
qalmasın bir-iki layiqli adamın adını qatır. Amma bu
siyahılara düĢməyin əsas Ģərtinin nə istedad, nə savad
olmadığı da gün kimi aydındır. Ən qəribəsi (və pisi!) isə
odur ki, bu siyahılara düĢmək üçün məhz istedadsız və
savadsız olmaq daha ciddi Ģərtlər sayılır. Çünki
“böyüklərin” baĢını öz “mənasız” fikirləriylə çox da
ağrıtmayan, nə hava çalsalar oynayan, Ģəxsi fikri və
mövqeyi olmayan maneken səciyyəli istedadsız və
savadsız adamlar əksəriyyət üçün daha sərfəlidir.
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Söhbət, əlbəttə ki, sadəcə, siyahıya düĢməkdən getmir, bu
siyahıların arxasında gerçək, praktik nəticələr durur.
Ġstənilən “bezdarniki” siyahısına salan adam sonra nəyin
bahasına olursa-olsun öz mövqeyini əsaslandırmağa
çalıĢır və bunun üçün öz adamından nəsə düzətməyə
çalıĢır – dramaturq, Ģair, nasir, tərcüməçi, tənqidçi və s.
Və beləcə üzünə dramaturq, nasir, Ģair, tərcüməçi,
tənqidçi maskası taxmıĢ, heç bir ciddi perspektiv vəd
eləməyən yalançı karnaval fiqurları yaranır və baĢlayır
ortalıqda atılıb düĢməyə. Bunun ardınca onlara vəzifə,
mənzil, bir qədər sonra isə fəxri adlar, orden və medallar
verməyə baĢlayırlar. Və Brejnevin sözü olmasın,
ədəbiyyatımız baĢlayır “iri addımlarla irəliləməyə”.
Bunun səbəbləri nədir? Birini və ən üzdə olan səbəbi
yuxarıda dedim. Ġkincisi və az adamın ağlına gələcək bir
səbəb (bunu məsələnin fəlsəfi kökü adlandırmaq olar)
müasir dünyanın mahiyyətindəki tərsəməssəbliklə
bağlıdır. Yəni bu gün hər hansı bir nəsnənin adıyla onun
mahiyyəti arasında diametral əkslik var. Sabiranə desək,
bu çərxi-fələk tərsinə dövran edir indi. Və bu elə bir
səbəbdir ki, ayrı-ayrı adamlardan asılı olmayıb, əksinə,
adamları özündən asılı edir. Bu səbəbdən yüksəkdə
durmaq üçün ən azı dahi olmalısan. Azərbaycan
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telekanallarından birində hətta Nəsibə Zeynalovanın belə
dahi olub-olmaması (?!) məsələsinin gündəmə gəlməsinə
baxmayaraq isə ədəbiyyatımızın birinci və axırıncı dahisi,
təəssüf ki, Nizami olaraq qalır.
Elçin müəllimin “525-ci qəzet”in üç sayında ard-arda dərc
olunan silsilə məqaləsində çağdaĢ ədəbi prosesin bu qədər
önəmli məsələsinə toxunulmadığını görüb təəssüfləndim.
Və yeri gəlmiĢkən bu məsələnin ədalətlə çözülməsində
sadəcə məqalə müəllifi kimi yox, praktik səlahiyyət
sahibi, yüksək görəvli bir Ģəxs kimi Ģəxsən onun böyük
rolu ola bilərdi. Təssüflər olsun ki, o da bu məsələyə
lazımı önəm vermir. Və nəticədə ədəbiyyatımız faktiki
olaraq baĢsız qalıb.
Elçinin öz məqaləsində hər çəməndən bir çiçək prinsipiylə
tutduğu siyahıya gəlincə isə o biri siyahılardan yaxĢı
anlamda xeyli fərqlənir. Mən deyərdim ki, bu, bütün yerdə
qalan siyahıların kəsiĢmə nöqtəsi adlandırılmağa yaxın bir
Ģeydir. Amma təəssüf ki, möhtərəm Elçin müəllimin
nəzəri mülahizələri bəzən özünün lazımı konkret təsdiqini
tapmır, təsadüfi faktlar ciddi yanaĢmalara söykək dura
bilmir.
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Elçin yeni yaranan əsərlərin lazımı tənqidi (yaxud da
təqdiredici) qiymətini ala bilməməsindən danıĢır və bunu
əsasən professional tənqidçilərin sayca azlığı ilə bağlayır,
“məsələ yenə gəlib dirənir kəmiyyət azlığına – üç nəfərin,
beĢ nəfərin yazdıqlarına” deyə qeyd edir. Amma məqalə
müəllifinin tənqidçi adıyla təqdim etdiyi adamların
siyahısını görəndə onların sayca bir o qədər də az
olmadığı qənaətinə gəlmək olar: T.ƏliĢanoğlu,
Ə.Cahangir, C.Yusifli, N.Cəfərov, N.ġəmsizadə,
A.Əmrahoğlu, R.Kamal, N.Mehdi, ġ.AlıĢanov, V.Yusifli,
ġ.Vəliyev, N.Tağısoy, B.Əlibəyli, E.Akimova,
N.Cabbarlı… – nə az, nə çox, düz 15 nəfər. Görəsən,
toplam 9 milyon əhalisi olan bir ölkədə nə qədər tənqidçi
olmalıdır ki? Axı Azərbaycan milyarddan artıq əhalisi
olan, ildə 700 roman yazılan Çin deyil ki, onun yüzlərlə
də tənqidçisi olsun.
Məncə, məsələ sayda yox, sambaldadır, yəni bu siyahıda
adı keçən, ümumən Azərbaycan mətbuatında adı tənqidçi
kimi hallandırılan adamların əksəriyyəti sözün ciddi
anlamında tənqidçi sayıla bilməz. Söhbət ondan getmir ki,
tənqid bütün yerdə qalan fəaliyyət sahələrindən (ədəbiyyat
tarixi, ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ideologiya, fəlsəfə,
publisistika və s.) üstündür və tənqidçi olmaq guya böyük
384

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Ģərəfdir. Qətiyyən! Amma dülgərə xarrat yox, məhz
dülgər, aĢbaza qəssab yox, məhz aĢbaz, cərrraha terapevt
yox, məhz cərrah, stomatoloqa kardeoloq yox, məhz
stomatoloq deyildiyi kimi, nəzəriyyəçi, ədəbiyyat
tarixçisi, ideoloq, publisistə də tənqidçi yox, öz adlarını
vermək lazımdır.
Konkret faktlara keçək! Elçinin tənqidçiləri sırasında
özünəməxsus yeri olan Nizaməddin ġəmsizadənin
“tənqidi” yazıları təxminən son ildə ən çox bu imzalara
həsr olunub – Gülağa Tənha, Hüseynbala Mirələmov,
ġahin Fazil. Elə çıxmasın ki, mən bu imzalara yazı həsr
etməyi qəbahət sayıram. Əsla! Məsələ ondadır ki, bu
yazılarda tənqid deyilən bir Ģeydən əsər-əlamət belə
yoxdur. Doğrudanmı, bu adamlar Nizaməddinin dediyi
kimi dahidir. Bəs onda Nizami Gəncəvi kimdir?
Bir neçə dəfə Nizaməddinin apardığı istər rəsmi, istərsə də
qeyri-rəsmi məclislərdə olmuĢam. ġübhəsiz ki, o bu
sahədə çoxillik təcrübə və hətta istedada malik birisidir.
Boy-buxun, təntənəli epitetlər, patetik sitatlar, pafoslu
təqdimatlar… bir sözlə, hər Ģey yerli-yerində. Onun
ədəbiyyat tarixçisi kimi fəaliyyətinə, Ə.Hüseynzadədən
tutmuĢ Hacıbaba Bağırova qədər tədqiqat predmetlərinə
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də elə bir sözüm yoxdur. Yəqin bu üzdən ayın-ilin bu
vaxtında “Azərbaycan” dərgisinin son sayında 1983-cü
ildə (?!) yazdığı “ĠtmiĢ nəslə üvertüra” adlı yazısını dərc
etdirir. Ola bilsin ki, nə vaxtsa, iyirmi, otuz il öncə
Nizaməddinin tənqidçi olmaq arzusu və Ģansı olduğuna da
Ģübhə yoxdur. Amma onun bugünkü fəaliyyətini azacıq
izləyən adam bircə söz deyə bilər – təəssüf ki, bu, eləcə
arzu və Ģans olaraq da qalıb, gerçəkləĢməyib. Bu üzdən
Nizaməddinin yuxarıdakı məqaləsinin adını təkcə 20-30cu illər ədəbiyyatının bir sıra nümayəndələri yox, həm də
80-ci illərin bir çox təmsilçilərinə, eləcə də müəllifin
birbaĢa özünə də ünvanlamaq olar.
Görəsən, niyə bu Ģəxslər 50-60 yaĢlarına nüfuzlu söz
sahibləri kimi gələ bimədilər?! Söhbət tənqidçilikdən
gedəndə bu, çağdaĢ bədii və nəzəri-filoloji prosesi ardıcıl
izləməyi, bu proseslə fədakarcasına yaĢamağı, onun üzvi
tərkib hissəsinə çevrilməyi tələb edən zor iĢdir. Sözügedən
adamlar bu iĢin ağırlığına duruĢ gətirə bilmədi və
qanunauyğun olaraq zaman onları yeniləriylə əvəz etdi.
Qatar getdi.
Ən qəribəsi isə odur ki, bu gerçəkdən gerçək faktı
sözügedən Ģəxslərə xatırladanda daĢ atıb baĢlarını tutur,
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hətta səni özlərinə daha çox yaraĢan söyüĢlərlə təhqir
etməkdən (məsələn, milçək, yaxud köpəklə müqayisə
etməkdən) belə çəkinmirlər. Bəli, “tənqidimizn” səviyyəsi
budur! Ağzımıza çullu dovĢan sığmayıb da Mirzə
Cəlildən danıĢa-danıĢa Mirzə Cəlil dönəminin
itboğuĢduran “müsəlmanları” olaraq qalırıq.
Tənqidçi cari ədəbi prosesi ardıcıl izləməli və ardıcıl
yazılarla prosesə münasibət ifadə etməlidir. Bəlkə də
inanılmazdır, amma Elçin müəllimin tənqidçilər
siyahınıza daxil etdiyi (özü də minorlar arasında
majorlardan biri saydığı) Bəsti Əlibəyli hətta əməkdaĢı
olduğu “Azərbaycan” dərgisini belə izləmir. Hələ mən
onun müasir dünya ədəbi-bədii, nəzəri-fəlsəfi fikrindən
milyard iĢıq ili qədər uzaqlığını demirəm. Belə durumda
olan birisinin tənqidçilik edib hansısa bədii mətnə və
ümumən prosesə obyektiv qiymət verə bilməsini
düĢünmək nə demək olardı?
Bir faktı diqqətinizə çatdırmaq istərdim. 2006-cı ildə
“Drujba narodov” jurnalı bir sayını Azərbaycan
ədəbiyyatına həsr etməyi planlaĢdırmıĢdı. Təbiidir ki,
“tənqidçilərin” bir çoxu xarici ölkədə, nüfuzlu dərgidə
dərc olunmaq sevdasına düĢmüĢdü və onların sırasında
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B.Əlibəyli də varıydı. Mövzusu da Ġsa Muğannanın
yaradıcılığı. Amma məlum olanda ki, “tənqidçi” xanım
uĢaqdan-böyüyə az qala hamının oxuduğu, xəbərdar
olduğu bu məĢhur yazıçının (üstəgəl öz qazaxlısının!)
yaradıcılığına belə əməlli-baĢlı bələd deyil, mat qaldım.
Yazı baĢdansovdu da olsa, yazılıb göndərildi və təbii ki,
dərc olunmadı. Çünki Moskva Bakı deyil və o,
tənqidçidən heç olmasa minimum filoloji ölçülərə cavab
verməyi tələb edir. Və B.Əlibəyli məsələsinə onun
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Tənqid Seksiyasının müdiri
olmasıyla bağlı məlum faktı sizə bir daha xatırlatmaqla
xitam vermək istərdim.
Elçin müəllimlə razıyam ki, bu siyahıda adıkeçənlər
arasında professionallığı ilə seçilənlər də var, məsələn,
T.ƏliĢanoğlu, C.Yusifli. Mən Vaqif Yusiflinin də adını
bura daxil edərdim. Bir sıra yönlərdən yerdə qalan iki
imzanı önləyə bilməsə də, prosessuallıq və obyektivlik
baxımından Vaqif müəllimin yerdə qalan iki imzadan
öndə olduğunu vurğulamağa ehtiyac var.
Elçin müəllimin professionallar siyahısını isə çözümə
lüzum duyuram. TopdanyanaĢma üsulunun əksinə olaraq
belə hesab edirəm ki, hər kəsə fərdi, həm də dialektik
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olaraq yanaĢılmalıdır. Məsələn, 90-cı illərdə ədəbi-tənqidi
fəaliyyətə daha çox önəm verən C.Yusifli son illər
tənqidçilikdən daha çox ədəbiyyat tarixçiliyi ilə
məĢğuldur. Onun istər Ə.Kərim, istərsədə də R.RövĢənlə
bağlı tədqiqləri artıq bitmiĢ, yaxud bitməkdə olan
proseslərlə bağlıdır ki, bu da sözügedən kitabları ədəbtənqid nümunəsi saymağa ciddi əsas vermir. Bu yöndən
onun “Tənqidin ölümü”ylə bağlı “məĢhur” məqaləsini ilk
öncə CavanĢirin özünün-özünə çıxardığı hökm kimi baĢa
düĢürəm. Burda ünlü fransız yazıçısı Anatol Fransın
məĢhur bir kəlamını fransız dilini bilməsiylə qürurlanan
və “heç bir dil bilməyən adamlara” yuxarıdan aĢağı
baxmaq istəyən CavanĢirə xatırlatmaqdan
vazkeçməyəcəm: kim nə danıĢırsa, özü odur.
Fransız dilini milyonlarla fransız, ingilis dilini milyonlarla
ingilis bilir. Amma bunun Azərbaycan ədəbi-tənqidi
fikrinin inkiĢafına heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni demək
istəyirəm ki, əsas hansısa dili bilmək yox, sözün,
ədəbiyyatın dilini bilməkdir. Digər tərəfdən isə CavanĢirin
hələ indiyə qədər fransız dilindən elədiyi nə bir normal
bədii, nə də filoloji tərcüməyə rast gəlməmiĢəm. Bu üzdən
möhtərəm Elçin müəllimin uğurlu filoloji tərcüməçilər
siyahısına CavanĢirin də adının düĢdüyünü görəndə siyahı
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gözümdən düĢdü. Fransızcanı necə bildiyini deyə
bilmərəm, amma mən CavanĢirin tərcümələrini oxuyanda
bir qayda olaraq onun Azərbaycan türkcəsinə dərin
bələdliyinə Ģübhə edirəm.
Elçin müəllimin “professional tənqidçilər” listəsinə
komutanlıq edən Tehran ƏliĢanoğlu və onun
“Tənqid.Net” dərgisinə gəlincə isə dil sorunu burda daha
yoğundur. Onun Tehran dilində yazdığı məqalələri yəqin
ki, bir özü, bir də Süleyman peyğəmbər axıracan baĢa
düĢə bilər. Odur ki, Tehranın “Ədəbi tənqidin nəzəri
problemlərinə dair” məqaləsində irəli sürdüyü və Elçin
müəllimin də təqdir etdiyi (?!) təsnifatdan da bir Ģey baĢa
düĢmək zor iĢdir. Tehran tənqidi üç qismə bölür:
-anarxiya tənqidi;
- neomaarifçi tənqid;
- tətbiqi tənqid.
Hər təsnifatın ciddiyyətinə, akademizminə dəlalət edən ilk
amil onun hansısa vahid prinsip, meyar, ölçü əsasında
aparılmasıdır. Tehranın bu təsnifatı hansı prinsipə, hansı
meyara, hansı ölçüyə əsasən apardığı məlum olmur. Məhz
“elm-elm” deyib dağa-daĢa ün salan Tehranın bu qeyri390
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elmi bölgü prinsipi, daha doğrusu prinsipsizliyi hesabına
bir-birinə prinsipial olaraq dəxli olmayan anarxist,
neomaarifçi və tətbiqi anlayıĢları eyni təsnifatın tərkib
hissələrinə “çevrilirlər”. Amma elə ilk baxıĢdanca görünür
ki, tətbiqi anlayıĢının alternativi nə anarxist, nə də
neomaarifçi yox, nəzəri anlayıĢı ola bilərdi. Digər tərəfdən
isə anarxist və ya neomaairfçi tənqidin özü də tətbiqi ola
bilər. Əgər belədirsə, artıq bu təsnifat təsnifat deyil,
“təmsilatdır”, yəni ruslar demiĢkən, basnya.
Mən Tehranın təsnifatına qarĢılıq olaraq tənqidin daha
ciddi təsnifatını irəli sürərdim. Və bu zaman əsas bölgü
prinsipi, meyarı, ölçüsü kimi ədəbi-tənqidi fikrin
funksionallıq dərəcəsini götürərdim. Yəni sadə dillə
desək, tənqidçinin sözü oxucunu nə dərəcədə etkiləyə
bilir, ədəbi prosesdə necə rol oynayır. Bu baxımdan
tənqidi iki yerə bölərdim:
- funksional tənqid;
- qeyri-funksional tənqid.
Funksional tənqid odur ki, onu oxucu da, yazıçı da
oxuyub bir mətləb hasil edir, sonucda onun ədəbi prosesdə
müəyyən rolu, funksiyası olur.
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Qeyri-funksional tənqid isə bunun əksinə olaraq filoloji
ibarəpardazlıqdan ibarət olub, kağız üstündəcə qalır, heç
kəs onu oxumur, oxuyanlar da bir mətləb hasil edə bilmir
və nəticədə belə tənqidin ədəbi prosesdə heç bir gerçəkçi
rolu, özəl funksiyası olmur. Bunu kabinet tənqidi də
adlandırmaq olar.
Və çox təəssüf edirəm ki, Tehran ƏliĢanoğlunu da, onun
“Tənqid. Net” dərgisini də nə qədər arzu etməsəm belə
obyektiv gerçəkliyə sədaqət naminə ikinci qism – qeyrifunksional tənqid bölümünə aid etməli olacam. Tehranın
ədəbi-tənqidi yazılarını oxuyub baĢa vuranda bir qayda
olaraq Sabirin məĢhur bir Ģeirini belə improvizə etmək
arzum baĢ qaldırır:
Məqalədir, axı balam burada,
Nə deyildi, nə söz ünvan oldu?

On üçüncü gecə, yaxud hər nə istəsəniz (II hissə)
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Xalq yazıçısı Elçinin “Azərbaycan ədəbi prosesində ” nə
baĢ verir?” məqaləsi ətrafında düĢüncələr
Mən “On üçüncü gecə”inin birinci hissəsində Elçin
müəllimin “tənqidçilər” siyahısına daxil olan on beĢ
nəfərin toplam beĢ-altısından söz açdım və bu, o demək
deyil ki, bu beĢ-altı adamı yerdə qalanlardan daha çox
ciddiyə alıram. Əksinə, olsun ki, yerdə qalanları özəl
dartıĢma konusuna çevirməməyim daha ziyansız
olmalarından dolayı onlara olan sayqımdandır. Bir
tənqidçi kimi fəaliyyətlərindən isə qətiyyən (və bir daha
təkrar edirəm – qətiyyən!) razı deyiləm və ötən Ģənbə
sayında dərc olunmuĢ birinci yazıya çoxsaylı (etiraf edim
ki, bir müəllif kimi mənim üçün hətta gözlənilməz
dərəcədə çoxsaylı) reaksiyalara əsasən deyə bilərəm ki,
böyük əksəriyyət mənimlə həmrəydir. Güman edirəm ki,
onların bir qismi müzakirəyə qoĢulacaq, bu barədə
rəylərini həm də mətbuat səviyyəsində sərgiləyəcəklər.
Çünki Elçin müəllimin dəqiq müĢahidə etdiyi və haqlı
olaraq qeyd etdiyi kimi, antiədəbiyyatın ədəbiyyat,
“bezdarĢina”nın istedad, xalturanın namuslu zəhmət, bir
sözlə, haramın halal üzrəinə basqısı getdikcə güclənir və
məncə, vicdanı olan bu duruma qarĢı biganə
qalmamalıdır.
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Yazıyla bağlı çoxsaylı telefon zəngləri və Zahir Əzəmətin
yazını özünün idarə etdiyi “Kultaz” mədəniyyət portalına
yerləĢdirməsiylə ilgili yazılı Ģərhlərdən hiss etdim ki,
Azərbaycan ədəbi mühitinin əksəriyyəti adını tənqidçi
qoyan psevdoalimlərin də, savadı resenziya yazmaqdan o
yana keçməyən bayağı qəzet jurnalistlərinin də, onları Ģar
kimi üfürmək istəyənlərin də əlindən əməlli-baĢlı cana
doyub. Yalanın sosial dozası elə artıb ki, oxucularda
həqiqət aclığı yaranıb. Azərbaycan ədəbi mühiti
tufanqabağı sakitlik əhvalı yaĢayır və oxucu düz söz
eĢitmək istəyir. Hətta bunun elə bir praktik önəmi olmasa
belə. Praktik önəm məsələsinə gəlincə bu, söz adamlarının
hədəfi bir yerə vurması, məndən ötdü qardaĢıma dəydi, elə
bildim saman çuvalına dəydi psixologiyasını bir kənara
qoymasından asılıdır.
Vur-tut bir-iki imza xaric (kim istəsə, özünü “xarici”lərə
aid edə bilər) Azərbaycan “tənqidçilərinin” əksərini
birləĢdirən cəhətləri isə belə vurğulamaq olar. Öz
mənafeyini hər Ģeydən üstün tutmaq, yersiz (və gülünc!)
mənəmlik iddiası, istedada münasibətdə sayqısızlıq, hətta
absurd bir qısqanclıq və paxıllıq, özünü ədəbiyatada yox,
ədəbiyyatı özündə axtarmaq, fərdi eqosunu ədəbiyyatın
fövqünə qoymaq, qeyri-obyektivlik, cəsarətsizlik (hətta
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qorxaqlıq!), dostbazlıq, dərnəkçilik, regionçuluq. Bunlar
əksər tənqidçilərimizin ən genəl “etik-mənəvi” özəllikləri
kimi anıla bilər. Özünü əziyyətə salıb Azərbaycan ədəbi
prosesini ardıcıl izləməmək, dünya ədəbi-bədii prosesnidə
gedən ən vacib olaylardan adəti üzrə xəbərsizlik, özəl
analitik istedaddan əksərən məhrumluq – bunlar isə
onların idraki cəhətdən səciyyələndirən amillər sayıla
bilər.
Elçin müəllim ədəbi tənqidçilərin məhz bu yönlərinə
münasibət sərgiləmir və bunun ancaq bir nədəni ola bilər.
Ədəbiyyatımızın öndəri müdrik ağsaqqallıq zirvəsində
durub cavanların könlünə toxunmaq istəmir! Ki, pərdəni
aradan götürməsin! Və fərqində deyil ki, bununla sözün,
haqqın, ədalətin, sözə, haqqa, ədalətə güvəncini hələ də
itirməyənlərin ürəyinə toxuna bilər. Neyləyirsən elə,
onsuz da hər iki halda kiminsə ürəyinə toxunur, “pis
adam” olursan. Onda ən yaxĢısı sözü axıracan demək
deyilmi?
Ġnanılmazdır ki, hələ 70-ci illərdə – cavan yaĢlarında
yazdığı məqalələrlə Ümumittifaq mətbuatına səs salan,
SSRĠ miqyaslı bir sıra yarıĢmalarda birincilik ödülünü o
qədər Ģovinsit rus, çoxbilmiĢ yəhudi, paxıl erməni,
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özündənrazı gürcünün əlindən alan, yaĢın gətirdiyi
problemlərə, dövlət mənsəbinin yaratdığı darmacalllığa
rəğmən, bu günkü bədii və tənqidi yazılarından da ədəbibədii prosesi ardıcıllıqla izlədiyi aydın görünən Elçin
tənqidin əsil durumunun fəqində olmasın. Amma buna
baxmayaraq, “Azərbaycan ədəbi prosesində nə baĢ verir?”
məqaləsində aĢırı “humanizm” və bəzən bundan irəli
gələn münasibət qeyri-müəyyənliyi müĢahidə olunduğunu
da görməmək olmur.
Mənimsə ağsaqqallıq eləməyə yaĢım düĢmədiyi, həvəsim
olmadığı kimi, gücüm də çatmaz. Elçin müəllim Nizami
Cəfərovu da tənqidçilər sırasında qeyd edir və nə qədər
arzuolunmaz olsa da, bu məsələylə bağlı bəzi məqamlara
dəqiqləĢdirmələr gətirmək zorundayam. Bəli,
universitetdə müəllimim olmuĢ Nizami Cəfərov vaxtilə
təkcə mənim yox, yaĢıdlarım olan əksər gənc filoloqların
idealı olub. GeniĢ savadı, ümumiləĢdirmə qabiliyyəti,
nəzəri təfəkkürüylə seçilən görkəmli alimin 2007-ci ildə
“Qanun” nəĢriyyatı tərəfindən yayınlanan beĢcildilk
seçilmiĢ əsərlərini sadəcə vərəqləmək yetər ki, ümid, iĢıq,
sevgiylə dolu o gözəl tələbəlik illərinə dönəsən. Çünki
fərqli mətbu orqanlarda iĢıq üzü görən bu məqalələrin
bəziləri universitet auditoriyaları, koridor və foyeləri,
396

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

yataqxana odalarında nizamiçilərlə antinizamiçilər
arasında geniĢ fikir dartıĢmalarına səbəb olurdu və mən,
təbii ki, birincilərin sırasındaydım. Yadımdadır ki, bu
məqalələrdən birini – “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində
dərc olunmuĢ “YatmıĢdım, üstümə gəldi ərənlər”
məqaləsini o vaxtlar sözügedən qəzetdə iĢləyən Nizami
müəllimin iĢ yerinə gedib özündən almıĢdım. Klassik sufi
təfəkkürü və onun milli bədii düĢüncədəki inkiĢaf
mərhələlərinə həsr olunmuĢ məqalənin dadı damağımdan
hələ də getməyib. Bunun ilk səbəbi məqalənin məni qəflət
yuxusundan oyatmasıyla bağlıydı: cavan oğlan, filoloq
olmaq istəyirsən, bax gör filologiya elmi hansı hədlərə
varmaqdadır? Bu məqalənin müəllifi səndən vur-tut 7-8
yaĢ böyükdür! Vaxt getdi!
Amma beĢcildlikdə görkəmli türkoloqun çağdaĢ ədəbi
proseslə məĢğul olmağa lazımınca vaxt tapa bilmədiyini,
onun ədəbi-tənqidçinin ən mühüm göstəricisi –
prosessuallıqdan uzaq düĢdüyünü göstərən yazıları da var.
Ġmza seçimindəki təsadüfilik, orta, hətta aĢağı səviyyəli
adamlara topdan və aĢırı səxavətlə yanaĢması, fərqli
istedad dərəcəsində olanları trafaret dəyərləndirmələri də
(məsələn, az qala istisnasız olaraq istənilən çağdaĢ
yazıçıda türk epos təfəkkürü axtarmaq) bütün ömrünü əski
397

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

və klassik ədəbiyyata, dilçiliyin nəzəri problemlərinə həsr
etmiĢ, bu sahədə bir institutun iĢini görmüĢ türkologiya
mütəxəssisinin çağdaĢ ədəbi-bədii prosesə ikinci dərəcəli
önəm verməsini göstərir.
Müasir ədəbi proseslə bağlı istənilən yazısında, xüsusən
də saysız-hesabsız kitablara yazdığı ön sözlərdə, müəllifi
(yaxud həmmüəllifi) olduğu Ģoxsaylı dərsliklərdə
“bezdarhik”lərə qarĢı cəngavər mərhəməti, dostlara qarĢı
alicənablığı ilə seçilməsinə rəğmən, özünə (və özünün
timsalında bütün istedadlara) qarĢı obyektivliyi, ciddi və
sərt münasibəti, ümumən götürəndə isə yüksək etiraf
mədəniyyətiylə seçilən Nizami müəllim özü də, məncə,
bunu etiraf edər və hərdən edir də. Amma bu etiraflar,
görəsən, olub-keçənlərə birmənalı bəraət verirmi?! Axı
güvəncləri, etimadları, ümidləri məhv etmək avtobusda
ayaq tapdayıb sonra üzr istəmək deyil!
Hərdən hansısa maddi, mənəvi və s. amillər insanın elə bil
ki, gözlərini qapayır və onu oyaq yuxu durumuna salır. Və
günlərin bir günü ağ xirqəli ərənlər onu bu qəflət
yuxusundan oyatmağa gəlir. Nizami müəllmin vaxtilə
sevə-sevə tədqiq etdiyi sufilər bunu elə-belə, gəliĢigözəl
söz kimi yazmırdılar. Mənim heç bir ərənlik iddiam
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yoxdur. Amma ümid edirəm ki, bu sözlərim keçmiĢ
tələbənin öz müəlliminin üzünə ağ olması, “cavan”
tənqidçinin baĢından yuxarı tullanması kimi yox, birbaĢa
zamanın səsi kimi eĢidiləcək. Məncə, Nizami müəllim son
vaxtlar o bu səsi getdikcə daha tez-tez eĢidir.
Elçin müəllimin daha bir tənqidçisi – Rüstəm Kamal
müasir ədəbi prosesə münasibətdə Nizami müəllimin tam
əksinə olaraq, “simicliyi”, aĢırı çəkingənliyi, ifrat
ehtiyatlılığı ilə seçilir. Amma hər ikisinin savadı,
təfəkkürü, dil-üslub tərzi razılıq doğuran bu filoloqlar
bütün zahiri fərqlərinə rəğmən ədəbi prosesə münasibətdə
eyni dərəcədə qeyri-obyektiv (və nəticə etibarilə qeyrisəmimi) münasibətdə birləĢirlər.
R.Kamal keçmiĢ Sovetlər Birliyində ən mühüm filoloji
məktəblərdən birinin yerləĢdiyi Tartuda təhsil alıb,
Lotman kimi ünlü strukturalist alimin tələbəsi olub, bir
sözlə həqiqi elm mühiti görüb. Amma bütün bunlar onun
xeyrinə olduğu kimi hardasa ziyanına da iĢləyir,
düĢüncələrini trafaretləĢdirir, canlı, dinamik, daim
dəyiĢkən ədəbi prosesi statik, durğun bir Ģey kimi
görməsinə, çağdaĢ prosesə 70-80-ci illərin nəzəri doqmalrı
ilə yanaĢmasına səbəb olur. Bir alim, ziyalı kimi
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formalaĢma mərhələsini Azərbaycandan kənarda
yaĢaması, ali təhsilini baĢa vurandan sonra bir müddət
bölgələrimizdən birində iĢləməsi onda ədəbi prosesə
münasibətdə bir ögeylik əmələ gətirib və artıq neçə ildən
bəri paytaxta gəlməsinə, mətbutada ayrı-ayrı imzalarla
bağlı vaxtaĢırı yazılar dərc etdirməsinə rəğmən, mən
Rüstəmin ədəbi mühitə münasibətdə yadlığını, kənar
adam çəkingənliyini, qonaq “nəzakətini” hələ də hiss
edirəm. SınırdıĢı formalaĢma və bölgə psixologiyası onun
özünü ədəbi prosesin tamhüquqlu üzvü kimi hiss etməsinə
eyni dərəcədə mane olub və təəssüf ki, hələ də
olmaqdadır. O heç vaxt ədəbi prosesin episentrində olmur
və deyəsən, azacıq aĢım, ağrımaz baĢım prinsipiylə heç
bunu arzu da eləmir. Bu cəhətdən o mənə Saltıkovġedrinin “Qumbalığı” hekayəsinin bütün ömrünü
durnabalıqlarından ehtiyatlana-ehtiyatlana yaĢayan
qəhrəmanını xatırladır.
Bütün bunların nəticəsi kimi Rüstəmin istər imza seçimi,
istərsə də seçdiyi imzalara münasibəti məndə bəzən həm
təəssüf, həm də təəccüb hissi doğurub: bir yandan Dədə
Qorqud, o biri yandan… Nağıllarda deyildiyi kimi, “Day
dalını demirəm, özünüz yaxĢı bilirsiniz”.
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Əlbəttə, Rüstəm özünü bununla sığortalaya bilər ki, (və
məncə, sığortalayır da!) mən ancaq “yaxĢılardan”
yazıram, tutaq ki, rus ədəbiyyatĢünaslığında Svetayevanın
ədəbi-tənqidi yazıları kimi. Amma, əvvəla, Svetayeva
tənqidçi yox, Ģairiydi və PuĢkindən tutmuĢ MandelĢtama
qədər Ģairlər haqqında bir Ģair kimi öz fikrini yazır,
subyektiv mülahizələrini sərgiləyir və bunun yanı sıra
ədəbi-tənqidi yazıları üçün səciyyəvi olan subyektiv
impulsivliyi qətiyyən gizləmirdi. Onun ən məĢhur ədəbi
əsəri olan “Mənim PuĢkinim” kitabının təkcə elə adı bunu
isbatlamağa yetərlidir. Hörmətli oxucu, mənim elmi
obyektivlik iddiam yoxdur, çünki alim yox, Ģairəm və öz
təsəvvürmdəki PuĢkini sənə təqdim edirəm. Bu, mənim
PuĢkinimdir, qəbul etsən də sağ ol, etməsən də. Zabitlərin
saçlarını da at yalı kimi tumarlamaq istəyən “Lesbos
adasının qızı” bunu demək istəyirdi.
R.Kamal isə Azərbaycan ədəbiyyatının puĢkinləri,
mandelĢtamları yox, bəzən ən miyanə qələm
adamlarından da yazır. Ġkincisi, o, Ģair yox, alimdir və
məntiqlə subyekyiv mülahizələr deyil, obyektiv elmi
qənaətlər irəli sürməli, sol yox, sağ beyin yarımkürəsi
onda aparıcı rol oynamalıdır. Odur ki, onun “yaxĢını
görmək”, “yaxĢını yazmaq” və s. “solçu” kriteriləri,
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sadəcə olaraq, esseistik ibarəbazlıq kimi səslənir. Təəssüf
ki, bütün dünyagörüĢü, savadına rəğmən Rüstəm də bəzən
saxta reklam kampaniyası, karnavalizmə hizmətçilik yapır
və hesab eləmirəm ki, bunu sadəcə sadəlövhlükdən eləyir.
Bilirəm ki, o, öz təbiəti etibarilə qarĢıdurmalardan uzaq
olmağa çalıĢan sakit birisidir. Amma bu sakitlik, qulaq
dincliyi arzusu müqabilində onun adının qabağına
qətiyyən “plyus” iĢarəsi qoymaq fikrim də yoxdur.
Sözümün canı nədir – Rüstəm Kamalın kamalını
görmüĢük, rüstəmliyini də görmək istərdik.
Məncə, içi Rüstəm qarıĢıq hamı ədəbi prosesdəki
qüsurların aradan qaldırılması probleminin həllini kənarda
axtarır, heç kəs özünə “mən bu sahədə nə iĢ görmüĢəm və
nə iĢ görə bilərəm?” sualını vermir. Qorbaçovun sözü
olmasın, “gəlin özümüzdən baĢlayaq”. Bu mənada
R.Kamalla polemikaya girən Elçin müəllim tamamilə
yerində yazır ki, “ədəbi prosesin obrazının”
görünməməsinin səbəbi qrafomanlarda, həvəskarlarda
deyil, ilk növbədə professional ədəbi tənqidin özündədir.
Təqsir (ədəbi təqsir! hətta ədəbi günah!) bizim o
professional, səriĢtəli qələm sahiblərimizdədir ki, “ədəbi
prosesin obrazını” məhz onlar (o cümlədən də Rüstəm
Kamal) yaratmalıdırlar”.
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Və nəhayət, Elçin müəllimin məqaləsində adı geniĢ
hallandırılan və mənim də çox hörmət bəslədiyim Arif
Əmrahoğlu! Artıq əlli yaĢını keçmiĢ Arif müəllim
haqqında ədəbi camiə adamlarından tez-tez eĢitdiyim bir
söz var – “Arif yaxĢı oğlandır”. Zahirən kompliment kimi
səslənməsinə baxmayaraq, mən bu sözü, əslində, Arif
müəllimin bir alim kimi haqqının tapdalanması kimi qəbul
edirəm. Çünki o, “yaxĢı oğlan” olduğu qədər də yaxĢı
ədəbiyyatĢünasdır. Amma…
Elçin müəllim haqlı olaraq Arif Əmrahoğlunun istedadı
təqdir edib, istedadsızı saya salmamaq, onun haqqında nə
yaxĢı, nə pis heç bir Ģey yazmamaq kimi prinsipinə qarĢı
çıxaraq yazır: “Bu yerdə mən Ariflə tamam əks
mövqedəyəm… Sanbalsız, qüdrətsiz və eybəcər yazılar da
tənqidin “təhlil süzgəcindən” keçməlidir ki, sanbalsızlığı,
qüdrətsizliyi və eybəcərliyi sübut olunsun, hərgah belə
deməık mümkünsə, bədii-estetik həyəcan təbili çalınsın,
bədii fəlakətin qarĢısı alınsın”.
Hesab edirəm ki, Arif müəllim və onunla həmrəy
olanların (məsələn, biri elə yuxarıda haqqında geniĢ bəhs
etdiyimiz R.Kamal) zəif əsərə ən yaxĢı reaksiya onu saya
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salmamaqdır kimi yanaĢması “ağrımaz baĢım” prinsipinə
psevdo aristokratizm donu geyindirməkdən, ədəbi-tənqidi
snobizmdən baĢqa bir Ģey deyil. Sən tənqidçisən, bu, sənin
sənətindir və yaxĢıya yaxĢı, düzə düz dediyin kimi, pisə
pis, əyriyə də əyri deməyi bacarmalısan. Bu fikrin kökü
əslində Anar müəllimin yazılarından birindən gəlir və
sözügedən mövqeyi ən yaxĢı halda problemə yazıçı
yanaĢması kimi qəbullanmaq olar.
Amma məsələ hələ bununla da bitmir. Mən Arif
müəllimlə artıq neçə illərdir ki, bir təĢkilatın üzvüyəm, bir
idarədə çalıĢıram və bir daha təkrar edirəm ki, onun nə
alim kimi savad və istedadı, nə də insanlığına heç bir
Ģübhəm yoxdur. Ġstər epik təfəkkür, istər on doqquzuncu
əsr nəsrimizlə bağlı araĢdırmaları, istərsə də çağdaĢ
ədəbiyyatla ilgili yazılarında sözün müsbət mənasında
alim ehtiyatlılığı, dediyi sözün məsuliyyətini duymaq,
sağa və sola təfrit və ifratladan qaçmağı bacarmaq, bədii
irsimizin xam, tədqiqat Ģumundan keçməmiĢ, diqqətdən
kənarda qalmıĢ sahələrinə girmək və bu barədə müasir
filoloji təfəkkür səviyyəsində orijinal elmi söz demək
onun ədəbi yazılarının qabarıq nəzərə çarpan müsbət
keyfiyyətləridir.
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Arif müəllim sözü yazıçı kimi duyan, amma onun
haqqında alim kimi danıĢmağı bacaran , elmi fikrə bədii
təfəkkür üçün səciyyəvi polisemantizm, çoxmənalılıq
gətirməyi bacaran azsaylı filoloqlardandır. Bir faktı
diqqətinizə çatdırmaq istərdim. S.Vurğunun anadan
olmasının 100 illiyi münasibətilə nə qədər deyildi, yazıldı,
yığsan yəqin ki, bir kitab bağlamaq olardı. Amma bu
yubileydən üç nəfərin üç fikri yaddaĢımda iliĢib qaldı:
“Atamın ədəbiyyatımızdakı təkrarsız yeri onunla bağlıdır
ki, o, bütün Azərbaycan poeziyası tarixində uĢaqdan
böyüyə hamının əzbər bildiyi yeganə Ģeirin (Azərbaycan
Ģeirini nəzərdə tuturdu – Ə.C.) müəllifidir”. Bunu Ģairin
oğlu Vaqif Səmədoğlu yubiley təntənələri zamanı Qazax
mədəniyyət sarayının səhnəsindən dedi. “Səməd Vurğun
bir ocaqdır, odu da var, külü də, hərə özünə lazım olanı
götürür”. Bunu eyni gündə eyni səhnədən yazıçı Natəvan
xanım Dəmirçioğlu dedi. “Səməd Vurğun mənim
uĢaqlığımın Ģairidir”. Bunu isə Arif müəllim Ģairin
yubileyi münasibətilə “Azərbaycan” dərgisində dərc
etdirdiyi həcmcə o qədər böyük olmayan yazısında
vurğuladı. Bir daha təkrar edirəm – “Səməd Vurğun
mənim uĢaqlığımın Ģairidir”. Bu sadə, adi sözlərdə Arifin
Səməd Vurğuna sevgisi də, təəssüfü, tənqidi də, tərifi də –
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bir sözlə hər Ģey var. Bir sözlə tənqidi də elə eləyir ki,
tənqid predmetinin, M.F.Axundovun sözü olmasın, ruhu
da incimir.
Di gəl ki, N.Cəfərovdan fərqli olaraq, A.Əmrahoğlunun
kiməsə qədərindən artıq tərif dediyini, layiq olmadığı
yarlıkı kiminsə boynundan asdığını, məncə, görən
olmayıb və yəqin ki, bu gündən sonra da görən
olmayacaq. Amma görəsən, bunlar Arif müəllimin yeri
gələndə haqqı müdafiə etməməsinə, yalana, saxtakarlığa
qarĢı susmasına haqq qazandırırmı?
Ġndi yazıçı, alim, ümumən ziyalı necə olmalıdır
məsələsiylə bağlı meyarlar o qədər pozulub ki, çoxları
susmağı az qala qəhrəmanlıq sayırlar. Mən filan yerdə
tərif demədim, mədhiyyəçilik etmədim, susdum. Yox,
Arif müəllim, susmaq təkcə narazılıq yox, həm də razılıq
əlaməti kimi anlaĢıla bilər və onun qəhrəmanlığa həmiĢə
dəxli olmur.
Bir fakta diqqət yetirməklə Arif Əmrahoğluyla bağlı
fikrimi yekunlaĢdırmaq istərdim. Bir dəfə onun da
komissiya üzvü olduğu bir müsabiqəyə mən də qoĢulmuĢ
və bu zaman müəyyən qədər də Arif müəllimin komissiya
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üzvü olmasından dolayı hər Ģeyin ədalətlə çözüləcəyinə
güvənmiĢdim. Amma görəndə ki, az qala qırx illik
zəhmətimin məhsulu olan əsərimi bir nəfər xalturĢikin
müsabiqə xatirinə qaraladığı və tələm-tələsik yarıĢmaya
təqdim etdiyi yazılara tay tutublar və Arif müəllim də
susub, özü də hər Ģeyi yaxĢı bilə-bilə susub, güvəndiyim
dağlara qar yağdığını hiss etdim. Hətta deyilənlərə görə,
Fikrət Qoca olmasaymıĢ, halal haqqımın yarısını belə
mənə vermək istəmirmiĢlər. Yalnız onun təkidi
nəticəsində adım qaliblər sırasına salınıb. YaxĢı, bəs
Fikrət Qoca olmasa, neyləməliyik?!
Yeri gəlmiĢkən, Elçin müəllimin məqaləsində haqqında
danıĢılmayan mükafatlar probleminə də atüstü toxunmaq
istərdim. Gəlin etiraf edək ki, ən yüksək səviyyəli ədəbi
mükafatlar belə heç bir ciddi bədii-estetik meyarlara
əsaslanmadan, istedad amilini çox vaxt nəzərə almadan,
adamın adamı, dostbazlıq, dəstəbazlıq, yerlibazlıq
“prinsipləri” ilə verilir. Əgər bu iĢi təĢkil edənlərin
məqsədi əvvəlcədən seçilmiĢlərə mükafat verməkdirsə,
bunu ümummilli ədəbiyyat karnavalına çevirməyə, onlarla
adamı bu oyuna cəlb etməyə, nominal komissiyalar
yaratmağa nə lüzum var ki? Bunu kvazi müsabiqə, psevdo
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mükafat prosedurlarına əl atmadan, birbaĢa eləmək
olmazmı?
Mükafatlandırma prosesində ən qəribə və etiraz doğuran
cəhət isə bu və ya digər nominasiyaların iki yerə
bölünməsi kimi süni tənzimləmə üsuluna əl atılmasıdır.
Bu nə deməkdir? Axı dünyada sözün tam mənasında üstüstə düĢən, bir-birinin eyni olan iki qum dənəsi belə
yoxdur. Bəs bu yaĢlı-baĢlı yazarlar necə bir-birinə bərabər
ola bilərlər?
Süni bərabərçilik – eqalitarizm prinsipinin isə bir mənası
var. Bərabər tutulanların hər ikisinin arxasında duranlar
güclü olur, heç kəs konkruentinə güzəĢtə getmək istəmir
və komissiya üzvləri çıxıĢ yolunu kökəni iki yerə
bölməkdə görür – ay uĢaqlar, ay uĢaqlar, ağlamayın, al,
bax, bu sənin, bu da sənin payın!
Yazımın ikinci hissəsini dünyanın ən dahi satira ustasına
improvizə ilə yox, onun birbaĢa öz sözləriylə bitirəcəm:
Cin görürəm, can görürəm,
qorxmuram,
Harda müsəlman görürəm,
qorxuram.
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On üçüncü gecə (III yazı)
Yaxud hər nə istəsəniz
Xalq yazıçısı Elçinin “Azərbaycan ədəbi prosesində ” nə
baĢ verir?” (”525-ci qəzet, 18,25.07,01.08) məqaləsi
ətrafında düĢüncələr
Elçinin “Azərbaycan ədəbi prosesində nə baĢ verir?”
məqaləsində sadəcə ədəbi tənqid yox, həm də poeziya və
nəsr, ədəbiyyat nəzəriyyəsi və tarixi, bədii tərcümə
məsələlərinə də geniĢ yer verilir və odur ki, söhbətimizi
əsasən bu məsələlər çevrəsində davam etdirmək lazım
gələcək.
Bu gün – kürəsəlləĢmə dönəmində fərqli kültürlər
arasında dialoqların qurulması hər hansı sammitdəki siyasi
dialoqdan, dillər arasında körpülərin salınması Bakının
küçələrində salınan körpülərdən az önəmli deyil. Sovet
rejimi üçün səciyyəvi iqtisadi, siyasi qapalılıqdan
çıxdığımız kimi, mədəni-mənəvi buxovlardan da azadıq
və dünyayla iqtisadi, siyasi cəhətdən olduğu kimi, kültürəl
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yöndən də iliĢgilər ildən-ilə geniĢlənir. Ümumən
götürəndə milli sıxılma erası olan son yarım əsrdən fərqli
olaraq XXĠ əsrin ən azı yarısına qədərki dövrün qlobal
geniĢlənmə erası olacağı aydın görünür. Bədii çevirmə
iĢinin bu məsələdəki əvəzsiz rolunu xatırlatmaq yəqin ki,
artıqdır.
Öz məqaləsində bədii tərcümə məsələsinə də yer ayıran
Elçin müəllim sovet dövründə “nasirlər, Ģairlər,
tənqidçilər kimi professional tərcüməçilər zümrəsi”nin də
yarandığını yazanda və buna misal olaraq Beydulla
Musayev, Hüseyn ġərif, Ġshaq Ġbrahimov, Mustafa
Əfəndiyev, CahanbaxıĢ kimi tərcüməçiləri qeyd edəndə
onunla tam razılaĢırıq. Zatən razılaĢmamağın, köhnə palan
içi tökməyin aktual önəmi olmadığı da zənnindəyik.
Amma “bu gün bu sahədə (yəni tərcümə sahəsində –
Ə.C.) əməlli-baĢlı canlanma var” deyə tərcümənin çağdaĢ
durumundan da eyni tonda bəhs edəndə Elçin müəllimin
optimizminə sadəcə qibtə etməli olursan. Bəli, möhtərəm
yazıçımızın tamamilə doğru müĢahidə etdiyi kimi,
doğrudan da, “bədii tərcümə ilə bağlı dillərin sayı artır,
müxtəlif ədəbi cərəyan nümayəndələrinin əsərləri dilimizə
çevrilir, nəinki bədii ədəbiyyat, hətta ədəbi tənqidin çətin
(və əhəmiyyətli) nümunələri də” dilimizə çevrilir. Amma
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bunlar, təəssüf ki, keyfiyyət yox, daha çox kəmiyyət
artımı faktları kimi təzahür edir, əksərən tərcümə yox,
tərcümə oyunu – karnavalizm təsiri bağıĢlayır. Çünki əgər
hər hansı bir tərcüməni oxuyub ondan nəsə bir mətləb
hasil eləmək mümkün deyilsə, onun ədəbi-bədii fikrin
inkiĢafında elə bir rolu, funksiyası yoxdursa, ona oyundan
baĢqa nə ad vermək olar?
Əlbəttə ki, özgürlük dönəmindən üzü bəri T.Vəliyev,
Ç.Qurbanlı, A.Məsud, Ç.Əlioğlu, Z.Fəxri, V.Quliyev,
M.Oruc, H.Qoca, N.Əbdülrəhmanlı, N.Qocabəyli,
O.Xalid və digərlərinin (onlardan bəzilərinin adlarını təbii
ki, mən bilmirəm, bəzilərinin isə adlarını çəkməli olsaq,
siyahının çox uzanıb diqqəti əsas məsələdən
yayındıracağından ehtiyatlanırıq) bu və ya digər dərəcədə
uğurlu tərcümələri olub. Pespublika prezidentinin
sərəncamı ilə istər sovet vaxtı dilimizə çevrilmiĢ dünya
ədəbiyyatı nümunələri, istərsə də yeni tərcümələr 150
cilddə, nəfis tərtibatla iĢıq üzü görür və artıq oxucuların
ixtiyarına verilməyə baĢlayıb. Bu tərcümələrin hansı
səviyyədə olması (söhbət əlbəttə ki, yeni tərcümələrdən
gedir) haqda danıĢmaq, Ģübhəsiz ki, hələ tezdir. Amma
necə olursa-olsun hər halda bunlar bədii tərcümə
sahəsində danılmaz uğurlardır. Tərcümə problemlərinə
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həsr etdiyimiz və bir qədər öncə “525-ci qəzet”də dərc
olunan “Ġki daĢın arasında” adlı məqaləmizdə bu barədə
geniĢ söz açdığımızdan özümüzü təkrar etmək istəmirik.
Amma bədii tərcümə dərgiləriylə ilgili bəzi ən önəmli
məsələlərə atüstü də olsa, toxunmaq pis olmazdı.
Rusiyanın, Türkiyənin istənilən bir ədəbiyyat saytına daxil
olanda, yaxud hansısa dərgisini vərəqləyəndə ilk
duyduğun bu olur – dünyadan nə qədər geridəyik, planetar
ədəbi prosesdən nə qədər uzağıq, bir sözlə, əməlli-baĢlı
əyalət ölkəsiyik! Hətta iyirmi ildən bəri davam edən və
bütün dünyanın diqqətini cəmləyən Qarabağ olayları belə
əyalət ölkəsi möhürümüzü silmir. Aydındır ki,
Azərbaycanın bütün tərcüməçiləri gücü bir yerə qoysa
belə təkcə Çində bir ildə dərc olunan romanları 70 ilə
dilimizə tərcümə edə bilməzlər – 700 romanın ağzı
hardadır burda?! Deməli, bircə yol qalır – uğurlu seçim.
Heç olmasa hər il geniĢ rezonans doğuran, ən çox oxucu
kontingenti toplayan, bestsellerə çevrilən bir neçə romanı,
yaxud hər ilin nobelçilərinin mükafata layiq görülən
əsərlərini dilimizə çevirmək olmazmı?
Bizdə bir neçə bədii tərcümə dərgisi iĢıq (”Xəzər,
“Mütərcim”, “Dünya ədəbiyyatı”) üzü görür və bu
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dərgilərdən bəzilərində dərc olunan çevirmə
materiallarının zəif, bəzən hətta biabırçı səviyyəsini
görmək üçün onların ixtiyari bir səhifəsinə göz gəzdirmək
yetərlidir.
Molla Nəsrəddinin bir lətifəsi yada düĢür. Qatarın təzə
çıxdığı vaxtlarda bir dəfə Molla arvadıyla birgə
dəmiryolunun kənarından keçirmiĢ. Ömürlərində qatara
minməyən ər-arvad elə hesab edirlər ki, qatarla yol
getmək dəmiryolunun üstüylə addımlamaq deməkdir və
elə belə də edirlər. Gethaget, gethaget, Molla bir də görür
kü, day kələyi kəsilib, gedə bilmir. Odur ki, arvadına
deyir:
- Ay arvad, yorulduq, bəsdir, gəl düĢüb bir az da piyada
gedək.
Olsun ki, lətifəni bütün incəliklərinə qədər dəqiq
demədim, amma iĢin məğzində bu durur ki, nəsə elədiyini
zənn edəsən, əslində isə heç nə eləməyəsən. Özün öz
yalanına inanasan və az deyilmiĢ kimi baĢqalarını da buna
inandırmağa çalıĢasan. Baxın, bəyəm görmürsünüz, mən
gedirəm, irəliləyirəm. Ay-hay! ġairin sözü olmasın: kimi
aldadırsan, a zalım oğlu?! Ondan da böyük bir Ģair
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demiĢkən: ayinəsi iĢdir kiĢinin, lafə baxılmaz… Böyükdən
böyük bir Ģair demiĢkən isə, Zilli Sultan, bura say… Say
bura, görək nə iĢ görmüsən?
Hər hansı bir tərcümə dərgisindən söz gedəndə sual oluna
bilər – dərgi bizi dünya ədəbiyyatının hansı önəmli
faktıyla tanıĢ edib? Bu dərgini oxumaqla nəyi artırmıĢıq?
2004-cü ildən bəri iĢıq üzü görən “Dünya ədəbiyyatı” ilə
bağlı bu suala cavab vermək çətin və hətta qeyrimümkündür. Hər Ģey bir yana ən azı Ģriftin standartdan
qat-qat kiçikliyi üzündən bu dərgini oxumaq Tantal əzabı
kimi bir Ģeydir (mənə elə gəlir ki, bu materialın çoxluğu
yox, yoxluğundan irəli gəlir və qüsurları ört-basdır etmə
məqsədinə hesablanıb). “Mütərcim” dərgisiylə bağlı
F.M.Dostoyevskinin “Karamazov qardaĢları”nın adını
çəkmək olsa da, yazıqlar olsun ki, dünya ədəbiyyatının bu
Ģedevrinin Azərbaycan türkcəsində dərci yarımçıq qaldı.
Məncə, bilavasitə profili olmasa da, “Azərbaycan” dərgisi
bədii tərcümə sahəsində bəzi tərcümə dərgilərindən daha
çox iĢ görür. H.Qocanın tərcüməsində Kamyünün “Taun”,
V.Quliyevin tərcüməsində C.Oruellin “Heyvanıstan”,
M.Orucun tərcüməsində S.Ağayevin “Yeddinci yetkin”
romanlarının məhz bu dərgidə iĢıq üzü görməsi hələ
414

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

yalnız ilk yada düĢən faktlardır. Amma niyə spesifik
tərcümə dərgiləri ola-ola “Azərbaycan” dərgisi bu yükün
də altına girməlidir? Axı adından da göründüyü kimi bu
dərginin əsas funksiyası dünya ədəbiyyatı nümunələri
yox, çağdaĢ Azərbaycan ədəbi-bədii nümunələrini dərc
etməkdir.
Adı keçən bəzi dərgilərə topla yanaĢsaq da, Ģübhəsiz ki,
məsələyə topdan yanaĢmaq fikrimiz yoxdur. Bu mənada
Elçin müəllimin Afaq Məsud baĢda olmaqla “Xəzər”
dərgisi kollektivinin əməyini fədakarlıq kimi
dəyərləndirməsi, doğrudan da, ciddi faktlara söykənir və
razılıq doğurur:
“… tərcümə sahəsindəki canlanmada, tərcümə olunan
ədəbiyyatın mündəricat sanbalında “Xəzər” jurnalının
nömrədən-nömrəyə artan rolunu xüsusi qeyd etmək
istəyirəm. Bu jurnal ədəbi-mənəvi dəyərlərin hələ on
doqquzuncu əsrin ortalarından (M.F.Axundovdan) gələn
bədii-estetik ənənələrini bərpa və inkiĢaf etdirmək, milləti
maarifləndirmək yolunda çalıĢaraq, bu gün ədəbi məktəbə
çevrilməyə baĢlayıb. Afaq Məsud baĢda olmaqla jurnalın
əməkdaĢları – bu sözün patetikasından çəkinməyək! –
əməlli-baĢlı fədakarlıq göstərirlər”.
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Mən də “Ġki daĢın arasında” adlı yazımda, Elçin
müəllimin təbiriylə desək, sözün patetikasından
qorxmayıb, “Xəzər” dərgisinin kollektivinin əməyini
“fədakarlıq” adlandırmıĢdım. Və inanıram ki, təkcə mən
yox, çoxları bu fikirdədir. Çünki respublikada mətbuatı
izləyən, ədəbiyyatla maraqlanan elə bir adam çətin tapmaq
olar ki, “Xəzər”in hansı cüzi maliyyə vəsaiti hesabına
çıxdığını bilməmiĢ olsun. Axı “Xəzər”in kollektivinin
üzvləri daĢ, dəmir yox, insan olduqları kimi, onların səbri
də dəniz deyil. Dərginin adı “Xəzər” olanda nə olar ki?
Bütün yaradıcı insanlar kimi onların da fərdi yaradıcılıq
problemləri, bütün insanlar kimi məiĢət qayğıları var. Və
günlərin bir günü fədakarlıqdan doğan dözüm bütün bu
çoxsaylı problemlər fonunda, etinasızlıq atmosferində
tükənsə, onda necə olsun?! Hər Ģey bir yana, axı dərgini
çıxarmaq üçün iĢçilərə maaĢ, müəlliflərə qonorar vermək
lazımdır. Doğrudanmı, yəni Azərbaycan dövlətinin, onun
çoxsaylı dövlət və qeyri-dövlət təĢkilatlarının sözün ciddi
anlamında yeganə tərcümə dərgimizi saxlamağa gücü
yetərli deyil?
Türkiyənin O.Pamukdan sonra ən ünlü nasiri sayılan və
ona qədər romanın müəllifi olan Əlif ġəfəqin “EĢq”
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romanı bu il Türkiyədə ən çox oxunan roman olub və
iyirmiyə qədər dilə çevrilib. Bu yaxınlarda Türkiyədə
olanda romanın necə böyük ajiotaj doğurduğunun canlı
Ģahidi oldum. Oxucularımız isə qardaĢ respublikanın artıq
15 ildən bəri (!) dərc olunan bu məĢhur nasirin on
romanından heç olmasa biriylə nəinki tanıĢ deyil, bəlkə də
yazıçının adını belə eĢitməyənlər var. Hər halda
Azərbaycan mətbuatında Əlif xanımla ilgili nəinki hər
hansı məqalə, hətta hər hansı ciddi bir informasiyaya rast
gəlməmiĢəm. Odur ki, “EĢq” romanının “Xəzər”də
dərciylə bağlı arzumu bu günlərdə dərginin
əməkdaĢlarından birinə bildirəndə eĢitdiyim xəbərdən, ən
yüngül desək, heyrətə gəldim. Sən demə, maliyyə
çətinlikləri o həddə çatıb ki, dərginin nəĢri ümumən
dayana bilər! Və dərginin rəhbərliyi yeganə çıxıĢ yolunu
yeni saydan etibarən materialları internet saytına
yerləĢdirməkdə görür. “Xəzər” virtuallaĢır!!! Həm də bu,
Elçin müəlllimin dəqiq müĢahidə etdiyi kimi, dərginin
nömrədən- nömrəyə gücləndiyi, artıq bədii tərcümə
məktəbinə çevrilməyə baĢladığı bir dönəmdə baĢ verir!
Təəssüf (bir daha təəssüf ki) bu karnavalda mənim gücüm
həyəcan təbilini danqıldatmaqdan o yana keçmir!
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Və bir də uzaqbaĢı belə bir təklif irəli sürməkdən! Artıq
neçə ildən bəri dərc olunmasına baxmayaraq, özünü
doğrultmayan dərgiləri ləğv edib onlara sərf olunan gücü,
vəsaiti vahid bir tərcümə dərgisinin ətrafında toplamaq,
doğrudanmı, yəni heç kəsin ağlına gəlməyəcək qədər
dahiyanə ideya, heç kəsin həyata keçirə bilməyəcəyi zor
iĢdir? Axı bir təĢkilatın eyni profilli bir neçə dərgisinin
olması nə dərəcədə məntiqidir və hansı məqsədlərə xidmət
edir? Əlaqədar və görəvli kiĢilər qoy bu konuda
düĢünməkdə olsun, gəlin görək, Elçin müəllim demiĢkən,
Azərbaycan ədəbi prosesində daha nələr baĢ verir.
Elçin müəllim məqalədə sadəcə tənqidçilər yox, ədəbitənqidi materiallarda adı keçən və keçməyən bir sıra cavan
yazarlara da diqqət yetirir ki, onlardan bəzilərinin –
Məhəmməd Astanbəyli, Elxan Zal Qaraxanlı və Səlim
Babullaoğlunun adları üzərində biz də durmaq istəyirik.
Nə üçün? Çünki bu, cavan yazarların adının hansısa
yazıda sadəcə hallanması yox, bədii sözümüzün öndərinin
yeni nəslə, onların timsalında yeni bədii təfəkkürə, bir az
da dərinə getsək, yeni zamana verdiyi qiymət olub
zamanlar və nəsillər arasındakı dialoqun səviyyəsinin
hansı səviyyədə olması barədə fikir yürütməyə əsas verir.
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Bu imzaların hər biriylə bağlı Elçin müəllimin konkret
fikirlərinə (və təbiidir ki, bu fikirlərə münasibətimizə)
keçməzdən öncə bir cəhətə diqqəti yönəltmək istərdim. O,
bəlkə də bilərəkdən özünü cəmiyyətə Ģair adıyla təqdim
edənlər arasından ən diametral qütblərdə duranları seçir.
Bir tərəfdə artıq neçə illərdən bəri inzivaya çəkilib tərkidünya, dərviĢ həyatı keçirən, dünyanın qeylü-qalından
kənar durmağa çalıĢan, özünü Tanrıya ibadətə həsr edən
və buna uyğun təriqət Ģeirləri yazan, bir sözlə, batiniyyə
əhli, haqq aĢiqi Məhəmməd Astanbəyli! O biri tərəfdə isə
Prometeyin qardaĢı Epimetey (və yaxud Məcnuna
nisbətdə Ġbn Səlam) kimi bütün parametrləriylə onun
antipodu olan, zahiriyyə əhli Səlim Babullaoğlu!
E.Z.Qaraxanlının bu sistemdə yeri arada qalması, Zeyd
kimi nə o yanlıq, nə bu yanlıq olmasıdır. O, Məhəmmədin
bildiklərini bilir, amma Səlimin elədiklərini eləyir. Az
qala sözün bütün mənalarında Əli aĢından da, Vəli
aĢından da olması da, olsun ki, onun bu mövqesizlik
mövqeyi ilə bağlıdır.
Elçin müəllim niyə belə edir? Ədəbiyyata baxıĢ bucağının
geniĢliyini, ədəbi panoramın bütün künc-bucaqlarını
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qapsadığını göstərmək üçün və doğrudan da qapsayır.
Amma yaĢın, Ģöhrətin və mənsəbin zirvəsi ona elə
zirvədən də baxmağa, aĢağılara enməyə və bunun yanı bir
sıra “xırda” məsələləri görməyə imkan vermir. Biz indi
diqqətimizi məhz həmin “xırda” məsələlərə yönəltmək
istəyirik.
Elçin müəllim nə vaxtsa – 15-20 il əvvəl Elxanın istər
etik-mənəvi, istərsə də bədii-estetik kriterilərlə yanaĢanda
doğrudan da Ģair oduğunu göstərən bir Ģeirini bütövlükdə
sitat çəkir. Elxanın hardan hara gəldiyini göstərmək üçün
mən bu Ģeiri ikinci dəfə sitat çəkməli olacam:
Bu yazın nə gözəl səhəri varmıĢ,
Elə istəyirsən tutub yeyəsən.
Buludlar tüstüsüz alovlanarmıĢ,
Çadrasını atan üfüq qızarmıĢ Bu yazın nə gözəl səhəri varmıĢ.
Səhərin quĢları uçur yan-yana,
Adamın dünyaya baxmağı gəlir,
Ġlahə üzünə bənzəyir səma,
Tutub dodağına sızmağın gəlir.
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Elə bil yüzillik çaxırdır hava,
Dadına baxanlar məst olasıdır.
Adamın içini çıxardır hava,
Sanki qız Ģıltağı, gəlin nazıdır.
Bizə bu cənnəti bəxĢ eləyən sən,
Qəsdin canımızı almaqdır, Allah!
Əl çəkib dünyanın bu ləzzətindən
Sənə qovuĢmaq da günahdır, Allah!
Elçin Ģeirin ümumən milli Ģeir kontekstində maraqlı
mövqeyini, özünəməxsus (və həm də təkrarolunmaz)
yerini gözəl təyin edir: “bu gün Tanrıya müraciət yalnız
mürəkkəb mənəvi sarsıntıların, axtarıĢların, əzabların
ifadəsi deyil”. “Azərbaycan ədəbi prosesində nə baĢ
verir?” məqaləsi müəllifinin fikrincə, Elxanın yuxarıdakı
Ģeiri bunun bir örnəyidir və biz də onunla tamamilə
razıyıq.
Amma Tanrıya münasibətin təkcə əzab yox, həm də
ləzzət, nəĢə üstündə köklənməsi sonralar Elxanı bir gör
haralara gətirib çıxardı?! Onun Ģeirləri üçün ümumən
səciyyəvi olan və son zamanlar artıq oxucuda əks reaksiya
oyadan gedonistik, ən yaxĢı epikürçü “kayf” düĢüncəsi
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yuxarıdakı Ģeirdə erotik, özü də rəmzi erotik çərçivədədir
və müəyyən qədər bayağı, Ģit məqamlarıyla yanaĢı, hələ
antipatiya oyatmır. Bəs onun son dönəm Azərbaycan
poeziyasının “uğurlarından” sayılan (?!) “Polonez”
poemasından gətirdiyimiz aĢağıdakı parça necə?
diskobar cinlidir,
kabare qarıĢıq,
dodaqlar rom içir,
paçalar alıĢır,
yorunuq skripkaçı,
havanı key çalır,
bax bunlar geylərdir,
bunlar da geyĢadır.
gey dəbi avanqard,
saç uzun, ard açıq,
satanlar bic olur,
alanlar xırdaçı.
para ver, matah al,
ucuzdur can əti,
burda Ģık sayılır
sutenyor sənəti.
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baxıĢlar Ģprisindən
boylanır kokain,
sifətlər samuray,
məmələr bəhai…
Bu artıq pornoqrafiyadır və görəsən, Elxan bununla nə
demək istəyir? Söhbət sadəcə məsələnin etik tərəfindən
getmir, Ģair, əgər o, doğrudan da sənətkardırsa, ən
yasaqlanmıĢ konularda belə ikrah oyatmadan danıĢa bilər.
Elxan, təkcə yuxarıda nümunə gətirilən parça yox, son
illər sürüyə girmiĢ canavar ehtirasıyla giriĢdiyi paça
“poeziyası” nümunələrində birmənalı olaraq ikrah hissi
doğurur. Niyə? Çünki Ģeirin müəllifi özü də böyük
ləzzətlə təsvir etdiyi sokak olaylarından yuxarıda dura
bilmir. Çünki müəllifin əvvəldən də o qədər zənginliyi ilə
seçilməyən mənəvi dünyası daha da kasadlaĢıb. Çünki
müəllif sadəcə dibə varanlardan yazmır, özü də öz dibinə
varır.
Elçin müəllim Elxanın Ģeirlərinə xronoloji ardıcıllıq
prinsipiylə baxmır və bu üzdən bu gün-sabah 50 yaĢını
haqlayacaq “cavan” Ģairdə artıq xroniki hal almıĢ mənəvi
iflası qeydə almır, ona etik eniĢ diaqnozu qoymur. Qoysa
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da, bunu təkcə latın qrafikası yox, həm də latın dilində,
həkim xəttiylə yazır.
Yeri gəlmiĢkən, bu eniĢ təkcə Elxan yox, onunla birlikdə
ədəbiyyata gələn əksər cavanlarda özünü büruzə verir, özü
də təkcə poeziyaya yox, həyatın bütün sahələrinə
münasibətdə üzə çıxır. Və biz burda son illər
ədəbiyyatımızın ən vacib problemlərindən olan sənətkarın
mənəvi süqutu probleminin baĢqa bir yönü üstündə
durmaq istəyirik.
“Qurdlar ulaĢan gecə” və “Torqovı peyzajı”! Bunlardan
birincisi Elxanın düz on il öncə, ikincisi isə bu il dərc
olunmuĢ Ģeir kitablarının adlarıdır! Və bu adlar onun bədii
düçüncəsində gedən dəyiĢkənliyi özündə qabarıq əks
etdirir – türk mifologiyasından R.Bartın diliylə desək,
çağdaĢ zaman mifologiyasına doğru!
Nə türkçü Ģeirlər, nə də müasir dövrün ruhunu əks etdirən
modern Ģeirlər yazmaq qəbahət deyil. Yaradıcılıqda ən
böyük qəbahət qeyri-səmimiyyət, poeziyanı, sözü oyuna,
karnavala çevirməkdir. Elxanın türkçü Ģeirlərini oxuyanda
onun modern Ģeirlərindəki, modern Ģeirlərini oxuyanda isə
türkçü Ģeirlərindəki səmimiyyətə inam aradan qalxır.
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Çünki artıq indi – Elxanın özünü cəmiyyətə bir Ģair və
vətəndaĢ kimi təqdimi bütün spektrləriylə üzə çıxandan
sonra məlum olur ki, hər iki halda bu, Elxanın daxili
dünyasının ifadəsi olmayıb, kənar təsirlərlə bağlı
faktlardır. Hakimiyyət Qafqazlardan aĢmaqdan, türklüyə
Ģan qoĢmaqdan, türkün qızıl bayrağın Altaylara
sancmaqdan danıĢacaq, Elxan türkçü Ģeirlər yazacaq,
hakimiyyət modernləĢəcək, Elxan dərhal özünün “Torqovı
peyzajları”nı çəkəcək!
Amma mahiyyət dəyiĢməyəcək. Hər iki halda – istər türk
miflərindən mənimsədiyi, istər çağdaĢ dünya
poeziyasından tələm-tələsik əxz etdiyi metaforik,
linqvistik, mifik, mistik, dini elementlər yapma bir Ģeylər,
parıltısı göz çıxaran, bər-bəzəkli, amma ucuz Çin malları,
bir sözlə, makiyaj, tatirovka olaraq alacaq! Və ona görə
möhtərəm Nizami Cəfərovun Elxanla bağlı bu gözəl
arzusu həyata keçməyəcək: “Onun (yəni Elxanın – Ə.C.)
türkçülük mövzusunda olan Ģeirləri… müasir
ədəbiyyatımızın… uğurlarındandır, ədəbiyyatımızda yeni
mərhələdir. Mən inanıram ki, bu mövzu bundan sonra da
onun yaradıcılığında geniĢ miqyas alacaq, yalnız kiçik
həcmli Ģeirlərlə yox, türk epos təfəkküründən gələn
poemalarda özünü göstərəcək”. Yuxarıdakı sitatdan da
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gördüyünüz kimi, doğrudan da, Elxan poema yazdı, amma
möhtərəm professorun arzu etdiyi kimi, “türk epos
təfəkküründən” yox, PolĢa Ģəhərlərinin küçələrindən, bu
küçələrin gecələrindən, yaraqların cingiltisi yox,
“məmələrin dingiltisindən” gələn poema! Üstəlik də,
Vaqif Səmədoğlunun dediyi kimi, “çox gözəl (!), çox
professional (!!), çox canlı (!!!), çox səmimi (!!!)” bir
Ģeylər! Həddindən artıq çox olmadı ki, Vaqif müəllim!
Bəli, bu gün hər hansı bir cavan Azərbaycan yazarının ən
böyük arzusu bir nömrəli saray Ģairi, ya da heç olmasa,
tövlə Ģairi olmaqdır, yetər ki, yuxarı mərtəbənin tövləsi
olsun! Deputat mandatı taxmaq, “ġöhrət” və əgər
mümkünsə, “Ġstiqlal” ordeni almaq, fəxri adlara, mükafat
və təqaüdlərə layiq görülmək, təntənəli yubileylər
keçirmək, öləndə də fəxri xiyaban… Arzuya bax,
Ģairim… Sözlərindən incəmi? Söylə ürəyincəmi? Elə bil
kimsə, nə vaxtsa deyib ki, artıq qocalıb kardan düĢmüĢ,
yaza bilməyən yazıçılar hökmən deputat mandatı
taxmaqla təsəlli tapmalıdırlar.
Qocalardan nümunə götürən cavan yazarların da bəziləri
keçən seçkilərdə deputatlığa namizədliklərini yalandansa
da, “prob elədilər”, hələ desən, bunlardan lap fərasətliləri
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namizədlikərini həlledici məqamda geri götürüb əməllibaĢlı qazandı da!
Bu üzdən cavanları qınamaq da olmur. Əvvəla,
Azərbaycan Rusiya, yaxud Türkiyə deyil ki, yazıçı özüözünü dolandıra bilsin. Ġkincisi isə axı bu cavanlar
yazıçılığın etalonu, meyarı kimi kimdən nümunə
götürməlidirlər? Dabanından soyulan Nəsiminin, acından
ölən Hadinin, sürgünlərdə can verən Cavidin obrazları nə
qədər parlaq olsa da, artıq tarixə qovuĢub, virtuallaĢıb.
Göz gördüyünə inanır, cavanların gözü qarĢısında canlı
yazıçı idealı isə yoxdur. Cavan da baxır, düĢünür, deyir ki,
yazıçı, Ģair yəqin elə-belə olmalıdır. Görür ki, ləyaqətini,
fərdiyyətini qoruyub saxlamaq istəyənlərin adı mükafat,
təqaüd dəftərində, orden-medal, fəxri ad siyahısında
yoxdur, hətta öləndə bir qarıĢ torpaq belə tapılmır dəfn
edilsin, hesabını götürür, necə deyərlər, gözü çıxan
qardaĢından öyrənir!
Bu mənada, möhtərəm Elçin müəllim, məqalənizin
sərlövhəsinə çıxardığınız sualı həm də belə
cavablandırardım. Azərbaycan ədəbiyyatında yazıçının
mənəvi deqradasiyası prosesi gedir. Və bir az da keçsə,
yazıçı qürurundan, yazıçı Ģəxsiyyətindən, yazıçı
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fərdiyyətindən, yazıçı ləyaqətindən əsər-əlamət belə
qalmayacaq!

Rüstəm Kamal
Mif zamanı yaxud Don Kixot kompleksi
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Müəllifdən qısa izhar: Söz vaxtına çəkər. Keçən il
"Azərbaycan" jurnalının redaksiyasında Südabə xanım
Ağabalayeva ilə ədəbiyyatımızın durumu ilə bağlı
dərdləĢirdik. Elə oradaca mənim Ģifahi tezisləriməarqumentlərimə onun ciddi marağını nəzərə alıb və dünya
görüĢünə, bədii zövqünə hörmət olaraq bu yazıları ona
həsr etməyi qərara aldım. Bu fikir mübadiləsindən, ədəbinəzəri hal-əhvaldan esse silsiləsi yarandı. Onlardan ikisi
bu il "Ulduz" jurnalında (¹3, 2008) çap olundu. Həmin
silsilədən bir-iki esseni də "Azərbaycan" jurnalına təqdim
edirəm.

A.Südabə üçün

Azərbaycanda bütün ədəbi ideyalar, nəzəri fikirlər,
metodoloji istiqamətlər Avropadan gəlir və mifoloji
gerçəklik kimi qavranılır. Heç bir nəzəri ideya filoloji
düĢüncə "tarlamızda" axıracan tam qaydasıyla və axıracan
"Ģumlanılmır".
Qərbdən, Rusiyadan idxal olunan nəzəriyyələr, cərəyanlar
(marksizm, psixoanaliz, poststrukturalizm,
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postmodernizm, semiotika, strukturalizm və s.) ədəbiestetik fikir məkanımızda qərar tutmur. Ya bizim qafamız,
ümumiyyətlə, anadangəlmə analitik-mücərrəd düĢüncə
stixiyasını, təhlil-Ģərh modellərini qavramır, ya da
psevdopoetik, sadəlövh düĢüncə tərzi bizim alnımıza
yazılıb...

Ancaq di gəl ki, ədəbi-tənqidi yazılarımızda M. Fuko, R.
Bart, Y. Lotman, J. Derrida, V. Toporov və neçə-neçə
dəbdə olan filoloqlar, filosoflar mifoloji adlar kimi sıx-sıx
keçir, onlardan bolluca sitatları ovsun-dualar kimi
dilimizə gətiririk.

Bizdə XX əsr dünya klassikləri (F. Kafka, A. Platonov,
Q.Q. Markes, X. Kortasar...) mif kimi yaĢanılır. Onların
yaradıcılığından öyrənmə , bəhrələnmə mexanizmi
iĢləmir. Ya ötəri Ģəyirdlik həvəsi olur, ya da sadəcə, dəbə
uymaq, dəblə ayaqlaĢmaq səviyyəsində (məsələn, F.
Kafka, X. Borxes dəbi) iqtibaslar, həlməĢik mətnlərfraqmentlər yaranır.
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Gələk postmodernizm mifinə.

Postmodern "dil oyun qaydaları"ndan yararlanmaq
əvəzinə, təəssüf ki, postmodernizmin özünü mif kimi
Azərbaycanın ədəbi məkanına gətirilməsinə cəhd olundu.
Postmodern təhkiyə tərzi bizdə hələlik söyüĢdən ədəbsizliyin, tərbiyəsizliyin nümayiĢindən, yaxud bir-iki
Ģeiri parodiya etməkdən o yana getmir.

Bizi narahat edən də budur.

Rusiyada V. Pelevin, V. Sorokin kimi postmodernistlərin
intellektual oyununu, mətnlərdə ironiya qatını və "sitat
Ģəbəkəsini" qəbul edəcək oxucu auditoriyası var.
V.Pelevinin postmodernist kimi üstünlüyü ondadır ki,
əsərlərində öz fəlsəfəsini, dünyagörüĢünü ortaya qoyur və
oxuculara təqdim edə bilir.
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Bəzən adama elə gəlir ki, miflərin "idxalı" estetik
səviyyədə deyil, ideoloji səviyyədə aparılır, Azərbaycan
ədəbiyyatı mifologiyasının (olanımız budur!)
dağıdılmasına, gözdən salınmasına və mövcud ədəbi
miflərin etnik-mədəni sistemdən, milli yaddaĢdan
silinməsinə yönəlir. Etnik mifologiyada Azərbaycan
klassiklərinin (Nizami, Vaqif, M.F. Axundov, S. Vurğun,
M. Cəlil...) sakral statusunu profanlaĢdırmaq,
adiləĢdirmək məqsədi güdülür...

ÇağdaĢ türk ədəbiyyatının da MifləĢdirmə prosesinə
qatılması, "Türk malı" deyibən internetdən, kitablardan
götürüb fərqinə varmadan türk mətnlərini yamsılamaq
səviyyəsində proses gedir. Türk ədəbiyyatı mif kimi ya
təxəllüs-ad səviyyəsində (Ulutürk, Azərtürk, Oğuz,
Səlcuq, Qıpçaq...), ya da ritmik və leksik strukturu
mənimsəmə səviyyəsində gerçəkləĢir. Orxan Pamukun
dünya Ģöhrətinin sədası "Qalatasaray" futbol klubunun
Avropa kuboklarına yiyələnməsi kimi yaĢanıldı. Qürur
duyduq, çox sevindik. Və hər Ģey ötüĢdü, qayıtdıq
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özümüzə - "Neftçiyə" və Elçinə, Ə. Əylisliyə. Belə çıxır
ki, Çingiz Aytmatov mifi Orxan Pamuk mifindən, "Dəniz
kənarı ilə qaçan alabaĢ" "Qar"dan və "Onun adı
qırmızı"dan daha yaxındır? Görəsən, bunun səbəbləri
nədir? Yoxsa qırğızlarla biz eyni "nəsr meridianında"
yaĢayırıq?

Əlbəttə, bir Azərbaycan türkü kimi düĢünürəm ki, ortaq
poetik məkanda, ortaq poetik dil və düĢüncə hüdudlarında
yaĢamağa və yaratmağa məhkumuq. QarĢılıqlı təmas
nöqtələrinin olması qaçılmazdır və vacibdir. Bu, bir
tərəfdən, poetik lüğətin dəyiĢməsinə, ritm palitrasının
rəngarəngliyinə səbəb olur. Ancaq məsələ burasındadır ki,
hər bir toplumun tarixən formalaĢmıĢ düĢüncə ritmi,
poetik lüğət fondu etnik yaddaĢa köçürüldüyü intonasiya
kodu var. Ancaq qardaĢı da mifləĢdirməyin əleyhinəyəm.

Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatlarının adları
ovsun-dua formulları kimi dilimizdən düĢmür. "A kiĢi,
Orhan Pamuku oxumusanmı?" "Kamilo Xose Selanı
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tanıyırsanmı?" "Çeslav MiloĢun Ģeirlərindən xəbərin
varmı?" Ġlin-günün bu vaxtında qəzetlərdə Nobel
laureatları haqqında maarifləndirici bioqrafik yazıların
getməsi sadəlövh mifoloji düĢüncəmizdən irəli gəlir.

Arada Nobel laureatlığı məsələsi ortaya atıldı. Axı, niyə
də olmasın? Neftimiz var, qazımız var. Nobelimiz niyə
olmasın? Ġndi bu ödülə layiq olanı tapmalıyıq. Yoxsa
burda da mənfur qonĢumuz bizi qabaqlaya bilər.
Gürcülərdən Otar Çiladzenin adı Nobel siyahısına düĢür.

Əlqərəz, vaxtilə Rolan Bart deyirdi ki, mifi mənimsəmək
(əldə etmək) üçün gərək ikinci mifi yaradasan. Və bu
zaman ikinci mif, bir qayda olaraq, birincinin ya
satirasına, ya da parodiyasına çevrilir. (Барт Р. Миф
сегодня. М., 1996.)
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Bu mənada Don Kixot əhvalatı da bir ibrət dərsi olsun
gərək: Cəsur idalqo daim miflər dünyasında yaĢayıb
gerçəkliklə savaĢırdı. . Don Kixot yel dəyirmanını əjdaha
sanıb ona hücum edirdi. Özünü cəngavər, ağılsız
hərəkətlərini isə igidlik hesab edirdi.

Kimsə sərsəri, qəmli cəngavəri inandıra bilmir. Sanço
Panso xəlvətdə öz sahibinə gülür də! EĢĢək belində
sağlam fikir (Sanço Panso) at belində cəngavər libasında
olan miflə (Don Kixot) qarĢı-qarĢıyadır.

Bədbəxt Don Kixot özünün yaratdığı Mifdən ayrılığa
dözmür və dərddən ölür. Axı, mif onun əsl həyatı
olmuĢdu, gerçəkliyi əvəz etmiĢdi...

4. PoetĠka zamanı
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yaxud

Aristotel kimə lazımdır?

Görəsən, poetikanın vaxtı keçməyib ki? Bu haqda dəyərli
alimimiz professor Nizami Cəfərovun mətnlərini
araĢdırarkən düĢünməli oldum. Heç kimə sirr deyil ki,
Azərbaycan filoloji məkanında "poetika" geninə-boluna
iĢlədilir, "poetika" kultu yaĢanılır.

2500 ildir ki, Aristotel "Poetikası" müxtəlif yönlü
alimlərin gərəyi olur. XX əsrin tanınmıĢ filosoflarından
Pol Rikerin üç cildlik "Zaman və hekayə" traktatı bunun
sübutudur. (Rus dilində iki cilddə çap olunmuĢdur. Bax.
rus tərcüməsi: Riker P. Vremə i rasskaz: V 2 t. M.; SPb:
Universitetskaə kniqa, 2000.)
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Bircə onu yada salaq ki, E.A. Po "Yaradıcılıq
fəlsəfəsi"ndə Aristotel poetikasından təsirlənmiĢdir. Ən
maraqlısı odur ki, E.A. Po "Quzğun" poemasından sonra
"Yaradıcılıq fəlsəfəsi"ndə hansı ritorik vasitələrdən
istifadə etməsini təfərrüatı ilə təsvir edir. Aristotelin
təsirindən ilhamlandığı hiss olunur.

"Poetika" ilk narratologiya (təhkiyə) nəzəriyyəsidir və
narratologiya problemlərinin baĢında dayanır
(formalistlərdən və V. Proppdan R. Barta, J. Jenettə qədər,
müasir ədəbi nəzəriyyələrin mərkəzində dayanır). Eko
qeyd edirdi ki, Proppun sehirli nağılda üzə çıxardığı
funksiyalar Aristotelin "Poetika"da təsvir etdiyi
funksiyalarla eynidir. R. Uollek və O. Uorrenin
"Ədəbiyyat nəzəriyyəsi" (1942) Aristotelsiz ötüĢməyib. N.
Fray məĢhur "Tənqidin anatomiyası"nda (1954) "mif"
(muthos) anlayıĢını “intriqa” kimi təqdim edir. Maraqlıdır
ki, Aristotel "Poetika"sı XX əsrdə yenidən kəĢf olunur. C.
Coysla ("Uliss"dən baĢlayaraq, "Rəssamın cavanlıq
portreti"nə qədər, Aristotel traktatından gizli sitatlar,
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allüziyalar gətirir), sonra "Yeni roman"la romanda hərəkət
ideyası dərin böhrana girdi. "Poetika"nın bu gün də
dünyada nüfuzu yüksəkdir. Bu ilk nəzəri əsərdir ki,
metafora nəzəriyyəsi inkiĢaf etdirilir. Metafora
nəzəriyyəsi bu gün də Aristotelin qoyduğu yolla gedir,
semantika üzrə yeni-yeni araĢdırmalar aparılır (Qreymas,
Lakoff və baĢqaları).

Deməli, poetikanın bədii ədəbiyyatdankənar mətnlərin
tədqiqat obyekti olması mümkündür və poetika heç də
yalnız ədəbiyyatĢünaslar üçün deyil.

Poetika geniĢ mənada ədəbi əsərin strukturu, onun dil
formaları və xüsusiyyətləri, təkamül stixiyası, baĢqa
deyim tiplərindən fərqi və s. deməkdir. “Poetika” ayrı-ayrı
əsərlər haqqında deyil, müəyyən mətn növlərinin
mövcudluğu və əhəmiyyəti, quruluĢ prinsipləri haqqında
elmdir. Bir sözlə - bu, ədəbi diskurs nəzəriyyəsidir.
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Bu gün maraqlı metodoloji situasiya içindəyik. Bu
situasiya humanitar elmlər, estetik düĢüncə tarixində
poetikanın rolu ilə, bir qədər də müəmmalı statusu ilə
bağlıdır. Son vaxtlar kim və necə istəyirsə poetikaya
müdaxilə edir, onun sərhədlərini pozur, "poetika"
anlayıĢını sağa-sola səpələyir. "Poetika" sözü, sadəcə, hələ
də dəbdədir...

Ancaq poetika, demək olar ki, özünün mühüm strateji
mövqelərini dəyiĢmir. BaĢqa elmlərin onunla əlaqəsi,
"iĢbirliyi" mahiyyətcə həmin mövqelərin
möhkəmləndirilməsinə xidmət edir. (və edibdir!)

Fikrimcə, hazırda poetika mətn haqqında, onun müxtəlif
strukturları və əlaqələri haqqında elmdir. O zəngin və
geniĢ problematikaya və "cəbbəxanaya" malik, inkiĢaf
etmiĢ bir elmdir.
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Düzdür, onun Aristoteldən üzü bu yana bir sahədə də
rəqibi var: o da ritorikadır. Onların arasında sərhədlər
Ģəffafdır. Poetika virtual adresatın problemini və mətnin
strukturunda onun rolunu nəzərə alaraq, indiyəcən
ritorikanın ixtiyarında olan sahələrə yaxınlaĢır. Ritorika
da, öz növbəsində, poetikaya mənsub olan sahələrə daxil
olur.

Bu cür "iĢbirliyi" nəticəsində indiyəcən bu sahələrə o
qədər də maraq göstərməyən elmlər mətnə diqqətini
artırmıĢdır. Mətni formalaĢdıran, yaradan mexanizmlər
tarixçilərin, fəlsəfə tarixçilərinin, hətta sosioloqların
araĢdırmalarında (sözün dar və geniĢ mənasında)
görünməkdədir. Ictimai elmlər poetikanın təsərrüfatı ilə
dərindən maraqlanmaqdadır. Yuxarıda Pol Rikerin
trilogiyasının adını çəkdik. Narratologiya (təhkiyə
strukturu) ona bir çox fəlsəfi məsələlərə cavab verməyə
imkan verdi. Yeri gəlmiĢkən, T.M. Nikolayeva "Dil vahidi
və mətn nəzəriyyəsi" adlı araĢdırmasında mətn dilçiliyi ilə
hermenevtikanı yaxınlaĢdırmağa cəhd göstərir. Və bu
proseslər poetikanın müasir durumuna təsir edir.
440

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Əlbəttə, poetika dilçiliklə kontaktdan imtina etməməlidir.
Ola bilsin ki, bu kontakt maraqlı gözlənilməz nəticələr
verməsin. Bu, dilçiliyə yaxın yazılmıĢ əsərdən gəldiyim
qənaətdir. E. Benvenistin fikirləri deyimlərin
kommunikativ strukturu, nitq aktları nəzəriyyəsi, deyim
strukturunun ictimai göstəriciləri ilə məĢğul olan
sosiolinqvistikaya aiddir.

Bu məsələlərdə çox da dərinə getmək istəmirəm (sonra
deməsinlər ki, Rüstəm Kamal biliyini nümayiĢ etdirir).
Deyimlə mətnin fərqi haqqında da uzun-uzadı danıĢmaq
həvəsində deyiləm. Bircə Ģeyi bilirəm ki, hər ikisi ali dil
strukturlarına aiddir.

Poetika üçün mətn araĢdırmanın təbii predmeti olubdur.
Ancaq dilçilik mətnlə bu yaxınlarda maraqlanmağa
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baĢlayıb. Necə deyərlər, yaĢ baxımından da üstün
mövqeyə malikdir.

Poetika ritorika, praqmatika, sosiolinqvistikadan gələn
çeĢidli xətləri birləĢdirən ortaq nöqtədir. BaĢqa elmlər
axtardığını poetikada tapa bilir.

Heç kimə sirr deyil ki, bir çox humanitar elm sahələrində
mətnə, mətn dünyasına maraq artır. Təsadüfü deyil ki,
tarixi təhkiyə tarix metodologiyasının istifadə etdiyi əsas
anlayıĢlardan və kateqoriyalardan biridir. Tarixi mətnin
strukturu (həm diskurs, həm də məlumatların mənbəyi
kimi) xüsusi maraq obyektinə çevrilmiĢdir. X. Uaytın
araĢdırmalarını xatırlamaq olar. X. Uayt tarixi təhkiyə
mətnlərində mimesis formaları ilə birbaĢa oxĢarlığını üzə
çıxardır. Uayt Avropa mədəniyyətinin dörd əsas "mifini",
yaxud dünyagörüĢü janrını (faciə, komediya, satira və
cəngavərlik romanı) fərqləndirən N. Fray nəzəriyyəsinə
müraciət edərək, həmin poetik modelləĢdirmə
moduslarının XIX əsrin görkəmli tarixçilərinin (Y.
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Burkhardt, K. Marks, J. MiĢle, L. fon Ranke) mətnlərində
ontoloji üslubiyyatın və ideoloji arqumentlərin necə
uzlaĢmasını açıb göstərir. X. Uaytın araĢdırmasını
cəsarətlə "Siyasi poetika" adlandırmaq olar.

BaĢqa bir elm koqitologiyadır - müxtəlif bilik növlərinə
əsaslanan sistemlər haqqında elmdir. Koqitoloqlar erkən
anlamıĢlar ki, qədim yunanların "doksa" adlandırdığı
strukturun bəĢər cəmiyyətində rolu böyükdür. "Doksa"
impressionist bilgiyə aiddir. Doksa mexanizmini
modelləĢdirən koqitoloqlar yalnız ritorika məkanına deyil,
ədəbi janrlar nəzəriyyəsinə də müdaxilə edirlər.

Bir sözlə, burada da poetika öz Ģanslarını və imkanlarını
qətiyyən itirməyibdir.

Poetikanın araya-ərsəyə gətirdiyi təhlil tipləri müxtəlif
növ mətnlərə tətbiq olunur. Deməli, mahiyyətindən,
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təyinatından və xarakterindən asılı olmayaraq, istənilən
mətn poetikanın obyektinə çevrilə bilər. Ġstənilən mətnin
təhlilində məhz poetika ona görə yarayır ki, humanitar
elmlərin müxtəlif sahələrində iĢlənib hazırlanmıĢ metodlar
birləĢir.

Məsələn, ədəbi-bədii keyfiyyətləri özündə ehtiva etməyən
fəlsəfi, siyasi mətnlərin üslubundan da yazmaq olar. D.S.
Lixaçev Ivan Qroznının davranıĢını yazı üslubunda
axtarır. Y. Sezarın üslubundan da yazıblar. M.Ə.
Rəsulzadə üslubundan niyə yazmaq olmasın?

Poetikanın tətbiqindən belə ehtirasla danıĢarkən yalnız
üslub məsələsini nəzərdə tutmuram. Böyük sərkərdələrin,
fatehlərin epistolyar üslubunun, dövlət xadimlərinin
memuarlarının üslubi mahiyyətini araĢdırarkən, bir qayda
olaraq, ilk növbədə, onların ədəbi-bədii dəyəri ön plana
çəkilir, yüksək ədəbiyyata dəxli olub-olmaması məsələsi
nəzərdən keçirilir. Demək istədiyim odur ki, istənilən
mətnin üslubunu öyrənmək olar. Bir daha qeyd edək ki,
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poetika metodlarının və üsullarının tətbiqi - müəyyən oxu
tipi və müəyyən metodoloji prinsiplər məsələsidir.

Burada növbəti metodoloji dəqiqləĢdirməyə getməliyik.
Bu essedə Ģüurlu surətdə "interpretasiya" sözündən
qaçıram, yalnız poetika üsulları ilə qeyri-ədəbi mətnlərin
təhlil imkanlarını göstərmək cəhdində bulunuram. Bu,
təsadüfi deyil. Ġnterpretasiya (təfsir) hətta minimal
səviyyədə olsa belə, hermenevtik, deməli, dəyərləndirici
mövqeyi tələb edir. Təfsir olunan mətndə hansısa
dəyərlərin axtarıĢını labüd edir. Təfsirçi (interpretator)
araĢdırdığı mətndə özünüeyniləĢdirmə təhlükəsi ilə
üzləĢir. Bu, yolverilməzdir. Ġnterpretasiya kateqoriyasının
daxil edilməsi məqsədlərimizi məhdudlaĢdıra bilər.

Belə hesab edirəm ki, poetika üsullarının köməyi ilə təhlil
bir çox "dəhĢətli" mətnlərin mahiyyətini açmaq
iqtidarındadır. Bu mətnlərin ümumi və sxematik tərəfləri
açıqlanmalıdır.
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Poetikanın itirəcəyi heç nə yoxdur. Daha geniĢ mətnlər
sferasını əhatə etməklə müxtəlif diskurs tiplərinin
tətbiqinə imkan tapır.

Deməli, poetika hamıya lazımdır. Ədəbi strukturların
təhlili və təsfiri ilə peĢəkar məĢğul olanlara da!
Dəyərindən və xarakterindən asılı olmayaraq, istənilən
mətnlə məĢğul olana gərək ola bilər! (Uzağa getməyək:
rus formalistləri Y. Tinyanov, V. ġklovski, B. Eyxenbaum
və baĢqaları qeyri-ədəbi, ədəbiyyatdan kənar deyim
formaları ilə ona görə maraqlanırdılar ki, bilavasitə
ədəbiyyata aid olmayan müxtəlif nitq formalarından ədəbi
strukturların yaranma məsələsi maraqlandırırdı. Ona görə
də onların problemə yanaĢması fərqli idi.) Populyar
ədəbiyyatın müxtəlif formaları ayrıca araĢdırma sahəsidir.
Bəzən struktur baxımından bədii ədəbiyyatda, demək olar
ki, fərqlənmir. Bəs burada nə edəsən?
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Buradaca bu kiçik qeydlərimi yekunlaĢdırmaq və sonda
bir-iki izahat vermək istəyirəm. Təbii ki, mənim
qeydlərim ümumi səciyyə kəsb edir, hətta bəzi hallarda
mücərrəd səslənir. Ola bilsin ki, arzuladığım, görmək
istədiyim məsələləri gerçəklik kimi qələmə verirəm. Ola
bilsin...

Son vaxtlar humanitar elmlərdə ədəbi kateqoriyalarda
müxtəlif diskurs növlərinin təhlilinə maraq artmıĢdır. Bu
cür təhlil bizə ayaq aça bilmir, deyəsən, heç perspektivdə
də görünmür. Məsələn, yüksək ədəbi dəyəri olmayan
gündəliklərin, məktubların (M. Cəlilin Həmidə xanıma
məktubları) və baĢqa diskursiv mətnlərin təhlilində
ənənəvi üsullardan, metodlardan qurtulmağın vaxtıdır.
Fikrimcə, bu sahədə yeni yanaĢmalar müxtəlif mətn
növlərini daha yaxĢı oxumağa və anlamağa imkan
verəcək, eləcə də geniĢ mənada poetika üçün də Ģanslar
verəcək.

Sevinc ZEYNALOVA
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M.F.AXUNDZADƏ VƏ AVROPA MƏDƏNIYYƏTI

Böyük mütəfəkkir və yorulmaz maarifçi - demokrat
M.F.Axundzadənin yaradıcılığına çeĢidli monoqrafiyalar
və elmi - nəzəri məqalələr həsr edilsə də, onun Qərblə
ədəbi-mədəni iliĢgiləri bizim ədəbiyyatĢünaslıqda hələ
kifayət qədər araĢdırılmayıb.

1859-cu ildə Tiflisdə "Qafqaz" qəzetinin mətbəəsində
M.F.Axundzadənin "Təmsilat "ı çapdan çıxdı

Bu kitaba dramaturqun 1850 - 1855 - ci illərdə yazdığı
altı məĢhur komediyası və "AldanmıĢ kəvakib" povesti
daxil idi. Onun dramaturgiya janrına müraciəti də təsadüfi
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deyildi. Çünki ədibə görə "millət üçün faydalı və
oxucuların zövqü üçün rəğbətli olan əsər drama və
romandır".

XIX əsrin 40-50-ci illərində Tiflis ədəbi mühiti,
bütövlükdə Qərb mədəniyyətinə marağın artması
M.F.Axundzadənin dramaturgiyaya müraciətində
müəyyən rol oynamıĢdı. Dramaturqun rus dilində çapdan
çıxan komediyalar kitabı Qafqazda və Rusiyada
yayılaraq müəllifinə böyük hörmət qazandırdı.

Məlum olduğu kimi M.F.Axundzadə öz yaradıcılığında
həmiĢə Avropa maarifçiliyinə böyük önəm vermiĢdir.
Oğlu RəĢid bəy də Tiflis klassik gimnaziyasını bitirdikdən
sonra təhsilini Belçıkada Brüssel Universitetində davam
etdirmiĢdir. M.F.Axundzadənin ən böyük arzularından biri
də oğlu RəĢidin Avropada təhsil almasına, Qərb
mədəniyyətinə yiyələnməsinə nail olması idi.
M.F.Axundzadənin Brüsseldə təhsil alan oğlu RəĢidə
ünvanladığı məktublardan söz açan professor Vilayət
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Quliyev yazmıĢdır: "Məktublar Axundovlar ailəsindəki öz
dövrünə görə yüksək intellektual mühit, ata ilə oğul
arasındakı səmimi fikir birliyi və əməkdaĢlıq, bu ailənin
dostları, yaxınları, problemləri, qayğıları barəsində geniĢ
və hərtərəfli təsəvvür yaradır. RəĢidin atasının suallarına
verdiyi geniĢ, əhatəli cavablar, onun əsərlərinin Avropa
dillərinə tərcüməsi və Avropa teatrlarında tamaĢaya
qoyulması ilə bağlı göstərdiyi səylər "Kəmalüddövlə
məktubları " nın taleyi ilə dönə - dönə maraqlanması,
habelə Mirzə Fətəlinin tapĢırığı ilə fransız dilində bir sıra
əsərləri, o cümlədən ġarl Mismerin əlifba islahatı ilə bağlı
məqaləsini tərcümə etməsi və s. həmin fikir birliyi və
intellektual əməkdaĢlığın bariz nümunələridir." RəĢid
bəyin ingilis tədqiqatçısı Samuel Beykerin Asiyaya və
Afrikaya elmi ekspedisiyaları haqqında atasına yazdığı
tarixi göstərilməyən məktubu orijinal elmi tutumu ilə
seçilir.

M.F.Axundzadənin zəngin arxiv materiallarından
məlum olur ki, Mirzə Kazımbəyə akademik B.A.Dorna,
görkəmli fransız ĢərqĢünası Qarsen de Fassiyə məktublar
yazmıĢdır. Sankt - Peterburq universitetinin professoru,
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görkəmli ĢərqĢünas O.I.Senkovski yazmıĢ və "Biblioteka
dlə çteniya" jurnalında M.F.Axundzadənin
yaradıcılığından bəhs edən məqalə çap etdirmiĢdir.
Sonralar o, dramaturqun "Müsyö Jordan və DərviĢ Məstəli
Ģah" pyesinin tamaĢaya qoyulmasının təĢəbbüskarı
olmuĢdur.

Öz Ģüurlu həyatını xalqın maarifinə, mədəniyyətinə və
tərəqqisinə həsr edən M.F.Axundzadə dünya ədəbi- bədii
fikrinə dərindən bələd idi. Məhz bu səbəbdən də o, rus və
Avropa ĢərqĢünaslıq elminin nailiyyətləri və görkəmli
Ģəxsiyyətləri ilə mütəmadi maraqlanır, bəziləri ilə
(N.F.Dubrovin, A.P.Berje və s.) ünsiyyət yaradaraq
əməkdaĢlıq edirdi. Xalq yazıçısı Elçin yazırdı:
"Axundovun "avropaçılığı", hərgah belə demək
mümkünsə, milli "avropaçılıq " idi. Mirzə Fətəli milli
zəmindən ayrılmamaq, milli mədəniyyətə, milli təfəkkür
tərzinə, milli psixologiyaya və milli problematikaya
yaxından bələd olmaq Ģərtilə böyük rus mədəniyyətinə,
böyük Avropa mədəniyyətinə yiyələnməyə çağırırdı.
Mirzə Fətəli yaxından bələd olduğu ġekspir, Molyer,
Qoqol ənənələrindən ruhlanmıĢ, bu ənənələri
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ümumazərbaycan ədəbiyyatı, mədəniyyəti kontekstində,
Azərbaycan problematikası, Azərbaycan güzəranı
daxilində inkiĢaf etdirmiĢ və həmin komediyaların dərin
mündərəcəsi və kamil poetikası bütün "Qərb aləmini
heyrətə gətirmiĢdir ".

M.F.Axundov 1850-1855-ci illər arasında yazdığı klassik
komediyaları ilə Azərbaycanda və Yaxın ġərqdə rus və
Qərbi Avropa dramaturgiyası səpkisində yeni, realist
dramaturgiyanın əsasını qoydu, teatrın gələcək inkiĢafı
üçün real zəmin yaratdı. O, 1857-ci ildə qələmə aldığı
"AldanmıĢ kəvakib" əsəri ilə Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixində daha yeni bir səhifə açaraq realist nəsrimizin
banisi oldu və ədəbiyyatımıza povest janrını gətirdi.

Səməd Vurğun "M.F.Axundov bizimlədir" məqaləsində
yazırdı: "M.F.Axundovun materialist dünyagörüĢünün
təĢəkkülündə, onun bədii yaradıcılığının və estetik
görüĢlərinin inkiĢafında misilsiz və tarixi bir rol oynamıĢ
böyük bir amili, XIX əsr böyük rus mədəniyyətinin, o
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vaxtkı qabaqcıl, inqilabi və demokratik ideyaların müsbət
təsirini xüsusi olaraq, həm də dərin bir minnətdarlıq
hissilə qeyd etmək lazımdır. Biz bu gün Axundovun
ölümünün 75 illiyini qeyd etdiyimiz vaxtda Azərbaycan
xalqının ictimai və bədii Ģüur tarixində misilsiz rol
oynamıĢ rus mədəniyyətinin ölməz simaları olan
Belinskini, PuĢkini, ÇernıĢevskini, Dobrolyubovu və
baĢqalarını böyük bir minnətdarlıq hissilə yad edirik". Rus
və Avropa ədəbiyyatını öyrənib onlardan nümunə
götürmək yolu ilə gedən M.F.Axundov və onun
ardıcıllarının (N.Vəzirov, Ə.Haqverdiyev,
C.Məmmədquluzadə, N.Nərimanov və b.) simasında
meydana çıxmıĢ maarifçi-realist ədəbiyyat tənqidi
mahiyyət daĢıyırdı. Bu ədəbiyyat öz tənqid silahını feodalpatriarxal münasibətlərin hökm sürdüyü ictimai quruluĢa
və onun köhnəlmiĢ qayda-qanunlarına qarĢı çevirmiĢdi;
onun məqsədi ictimai inkiĢafa mane olan əngəlləri aradan
qaldırmaq, xalq kütlələrinin feodalizm buxovlarından azad
olmasına kömək etmək idi. Bu dövrdə feodalizmin
çürümə prosesinin Ģiddətlənməsilə əlaqədar olaraq
Azərbaycanda maarifçilik dünyagörüĢü və ədəbiyyatı
təĢəkkülə baĢlamıĢdı. Maarifçilik geniĢ mənada xalqı
maarifləndirmək, xalq kütlələri içərisində mədəniyyəti,
elmi, sənəti yaymaq, xalqı cəhalətdən azad etmək
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deməkdir. Lakin "maarifçilik" istilahının bundan baĢqa da
bir mənası var. Maarifçilik, eyni zamanda təhkimçiliyi,
feodalizm quruluĢunu və onun ictimai-iqtisadi
normalarıını, siyasi təsirlərini, məfkurəvi-mədəni ağalığını
ləğv etmək uğrunda aparılan mübariz bir hərəkatdır.
Azərbaycan maarifçiliyinin təĢəkkül və inkiĢafında rus və
Qərbi Avropa maarifçiliyinin böyük rolu olmuĢdur.

XX əsrin görkəmli Azərbaycan filosoflarından Heydər
Hüseynov "M.F.Axundovun fəlsəfi görüĢləri"
məqaləsində yazırdı: "Bu böyük humanist Ģəxsiyyətin
bəhs etmədiyi heç bir böyük və ya kiçik məsələ
olmamıĢdır. O, drama, hekayə və Ģeirdən baĢlamıĢ fəlsəfə,
din, etika, moral, kritika, dil, dövlət, məktəb, tədris və s.
bu kimi müxtəlif məsələlərdən bəhs etmiĢ və hər məsələyə
öz dövrünə görə konkret və aydın cavab verə bilmiĢdir".
O, daha sonra göstərir ki, "M.F.Axundov ictimai-siyasi
məsələlərlə maraqlanır, ictimai həyatın dəyiĢməsi üçün
çarələr axtarırdı. O, Rusiya və Qərbi Yevropa kulturası ilə
tanıĢ olur... Böyük rus xalqının dilini, kulturasını dərindən
öyrənmiĢdi. Azərbaycan ictimai fikri inkiĢafında qüvvətli
dönüĢ yaratmıĢdır. M.F.Axundov Spinozanı, XVIII əsr
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fransız materialistlərini, Volteri, Boklı, ÇernıĢevskini və s.
böyük mütəfəkkirlərin əsərlərini dərindən tədqiq edib
öyrənmiĢdi".

M.F.Axundovun sosioloji, tarixi, etik, iqtisadi, ictimaisiyasi, fəlsəfi məzmunlu əsərləri aĢağıdakılardır:
"Kəmalüddövlə məktubları", "Həkimi-ingilis Yuma
cavab", "Molla Ələkbərlə mübahisə", "Yek kəlmə
haqqında", "Con Stüart Milli-azadlıq haqqında",
"Məhərrəmlik təziyədarlığı haqqında", "Babilik əqidələri",
"Hikayət", "Məsəli-həkimi Sismond" və s.

Bunlardan əlavə M.F.Axundov öz məktublarında da
fəlsəfi məsələlərdən bəhs etmiĢ, ġərqin və Qərbin böyük
mütəfəkkir və alimlərinin fikirlərinə toxunmuĢ, dünya
mədəniyyətinin ən yaxĢı nailiyyətlərinə əsaslanmıĢdır. O,
ruhani və cismani azadlığın olmadığı, feodal
mütləqiyyətinin, dini fanatizmin və mövhumatın ağalıq
etdiyi müsəlman-ġərq ölkələrində xalqların əsarət və
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istibdadda, cəhalət və nadanlıqda yaĢamaqlarını Qərbin,
Avropanın tərəqqisi və mədəniyyətilə müqayisə edirdi.

M.F.Axundova qədər, ümumiyyətlə , "Avropa" sözü
Azərbaycan ədəbiyyatında nadir hallarda iĢlənilirdi və
özü də yalnız qitə mənasında. Ġlk dəfə Axundov "Avropa "
sözünü ədəbiyyata, incəsənətə, elmə, fəlsəfəyə, dilçiliyə
və s. daxil edərək onu geniĢ, yəni sivilizasiya, elm, fəlsəfə,
ədəbiyyat , mədəniyyət mənalarında iĢlətmiĢdir .

M.F.Axundovun ilk qərbli obrazını fikrimizcə, PuĢkinin
qətli münasibətilə dahi rus Ģairinin tarixi - bədii portreti
yaradılmıĢ "ġərq poeması"nda görürük. Tarixdən
bildiyimiz kimi, 1837 - ci ilin 31 yanvarında A.S.PuĢkinin
dueldə öldürülməsi xəbəri bütün Rusiyanı, o cümlədən
Qafqazı sarsıtdı. Məmləkətin hər yerində bu ağır itki milli
matəm kimi qarĢılandı. M.Y.Lermontov, A.V.Kolsov,
F.l.Tütçev, V.K.Küxelbeker, A.I.Polejayev, N.P.Oqaryov
və baĢqaları matəm Ģeiri yazdılar. ġairin qətlini hazırlayan
çar sarayına dərin nifrət və qəzəb bu Ģeirlərin əsas ruhunu
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təĢkil edirdi. Dekabristlər və onlara rəğbət bəsləyən
namuslu ziyalılar öz məğrur səslərilə "qatili tutun!" - deyə
Nikolaya iĢarə edirdilər .

Səməd Vurğun "Müəllimimiz və dostumuz" adlı
məqaləsində yazırdı: "PuĢkinin müasiri, Azərbaycanda
realist ədəbiyyatının banisi, görkəmli filosof-demokrat
Mirzə Fətəli Axundov Ģairin facianə surətdə məhv olması
haqqındakı kədərli xəbərə ġərqdə birinci səs vermiĢdir.
Onun "PuĢkinin ölümünə" poeması dərin dərd və kədər
hissilə, böyük Ģairə əl qaldırmıĢ kübar cəmiyyətinə qarĢı
qəzəb və nifrət hissilə doludur... M.F.Axundov "PuĢkinin
ölümünə" poemasında PuĢkin yaradıcılığının dünya
əhəmiyyəti haqqında böyük bir heyranlıq hissilə danıĢır...
Xalqımızın ən böyük mənəvi nailiyyətini - böyük rus
mədəniyyəti ilə ideya və yaradıcılıq əməkdaĢlığını bizə irs
qoyub getmiĢ Axundov və onun davamçılarına eĢq
olsun!".
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Əsəri fars dilində yazmıĢ Axundov onu rus dilinə sətri
tərcümə etmiĢ və bu tərcüməni həmin illərdə onunla eyni
idarədə xidmət edən dostu rus Ģairi I.S.Klementyevə
təqdim etmiĢdi. Klementyev poemanı oxuyub vəcdə
gəlmiĢ və onun sətri tərcüməsi üzərində, çox güman ki,
müəyyən təshih iĢləri aparıb, çap olunmaq üçün kiçik
məktubla "Московский наблюдатель" jurnalına
göndərmiĢdi. "PuĢkinin ölümünə ġərq poeması" tezliklə
jurnalın 1837-ci il XI nömrəsində (mart) çap olunmuĢdur.
Redaksiya poemaya əlavə etdiyi kiçik giriĢ məqaləsində
Axundovun poemasına yüksək qiymət vermiĢdir: "Cənab
Klementyevin hisslərinə Ģərik çıxaraq və Iran Ģairinin (I.S.
Klementyevin ardınca jurnal M.F.Axundovu səhvən Ġran
Ģairi adlandırmıĢdı - tərtibçi) əli ilə PuĢkinin qəbri üstünə
bəxĢ edilmiĢ gözəl gülü bizə göndərməsinə görə ürəkdən
təbrik edərək, səmimi qəlbdən gözəl istedad sahibinə
müvəffəqiyyətlər arzulayırıq. Əsərdən biz aydın görürük
ki, o, rus təhsilinə qızğın rəğbət hissi bəsləyir" .
(N.Məmmədov)

Həmin ilin may ayında Mirzə Fətəlinin yaxın dostu,
Qafqazda sürgündə olan dekabrist yazıçı A.A.Bestujev 458
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Marlinski "PuĢkinin ölümünə ġərq poeması"nın sətri
tərcüməsi ilə tanıĢ olmuĢ və onun üzərində bir sıra təshih
iĢləri aparmıĢdır. Poemanın sətri tərcüməsinin eyni
variantını uzun illər M.F.Axundovla yaxından əməkdaĢlıq
və dostluq etmiĢ görkəmli ĢərqĢünas alim Adolf Berje
1874-cü ildə dərc olunmaq üçün "Pycckaə starina"
jurnalına göndərmiĢdi. Tərcümə həmin ildə jurnalın 9-cu
nömrəsində (sentyabr) dərc edilmiĢdir.

Tədqiqatçı-axundovĢünas Nadir Məmmədovun qeyd
etdiyi kimi, poema klassik ġərq Ģeiri üslubunda
yazılmıĢdır. "Ideya-bədii strukturu baxımından o, ənənəvi
"Müsibətnamələr"ə yaxın olan bir əsərdir. Lakin bədii
materialına, mövzusuna görə poema Azərbaycan
ədəbiyyatında tam yeni və orijinal bir hadisə idi. Məhz bu
poema ilə milli ədəbiyyatımıza yeni bir ədəbiyyatın, yeni
bir mədəniyyətin nəfəsi, ruhu, ənənəsi daxil olmağa
baĢlayır və milli-bədii və ictimai fıkrimizin inkiĢafında
mühüm rol oynayan Azərbaycan-rus ədəbi əlaqələrinin ilk
əsasları qoyulur". Poemada PuĢkinin tarixi-tragik obrazı
yaradılmıĢdır.
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M.F.Axundovun bu əsərindəki PuĢkin əslində yeni dövr
ədəbiyyatımızda Nizaminin XII əsrdə təsvir etdiyi
Slavyan gözəlindən, "Yeddi gözəl", Iskəndərdən, yeddi
müdrikdən "lskəndərnamə", sonra ilk kamil qərbli obrazı
idi.

M.F.Axundovun ikinci komediyası olan "Müsyö Jordan
və dərviĢ Məstəli Ģah" əsərində Qərbi Avropa mövzusu
daha geniĢ yer tutur. Burada biz Parisdən gəlmiĢ botanik,
fransız əsilli Müsyö Jordan obrazı ilə üzləĢirik. Professor
Əli Sultanlı təsdiq edir ki, süjetin əhatə dairəsi müəllif
fikrinin dərinliyi, dramaturji bütövlüyü və həyat
həqiqətlərinin realist təsviri cəhətindən bu komediya
dramaturqun ilk pyesi -"Molla IbrahimXəlil kimyagər"dən
daha mürəkkəb və daha yetkindir. "Müsyö Jordan və
dərviĢ Məstəli Ģah" komediyası M.F.Axundovun səhnədə
oynanılmıĢ ilk dram əsəridir. Komediya 1852-ci ilin
əvvəllərində Peterburqda ev teatrlarından birində həvəskar
artistlər tərəfindən tamaĢaya qoyulmuĢdur. TamaĢa çox
uğurlu keçmiĢdir. Komediyanın tamaĢaya hazırlanması və
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müvəffəqiyyətlə keçməsi barədə "Biblioteka dlə çteniə"
jurnalında, M.F.Axundovun pyeslərinə həsr edilmiĢ
məqalələrdə dürüst məlumat mövcuddur .

Komediyada M.F.Axundov öz fəlsəfi dünyagörüĢündən
və qərbçilik konsepsiyasından çıxıĢ edərək hiyləgər,
fırıldaqçı, avam və sadəlövh adamları aldadıb soyan,
tüfeyli həyat sürən dərviĢ Məstəli Ģaha qarĢı fransız
nəbatat alimi Müsyö Jordan obrazını yaratmıĢdır. Müsyö
Jordan tərəqqi, elm, maarif və mədəniyyət dünyasının
nümayəndəsi olaraq təqdir və təbliğ edilir. Dramaturq o
dövrün, zamanın reallığına uyğun olaraq Məstəli Ģahın
geridə qalmıĢ feodal ölkəsi Irandan, Müsyö Jordanın isə
inkiĢaf etmiĢ burjua ölkəsi Fransadan gəldiyini göstərir.
Əsərdə gənc ġahbaz bəy surəti ilə Axundov
Azərbaycandakı Avropa tipli gənclərin arasında ziyalıların
yetiĢdirilməsi zərurətini təsvir edirdi. Müsyö Jordanla
Ģəxsi münasibətlərin təsiri altında və fransız aliminin
təĢviqi ilə ġahbaz bəydə Qərb dünyasına qovuĢmaq, elmə,
təhsilə, Avropa mədəniyyətinin nailiyyətlərinə
yiyələnmək arzuları baĢ qaldırır. Professor YaĢar
Qarayevin elmi qənaətinə görə : "Mirzə Fətəlinin Müsyö
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Jordana münasibətini onun Qərbi Avropaya bəslədiyi
konseptual münasibətin iĢığında qiymətləndirmək
lazımdır".

Tədqiqatçılar təsdiq edirlər ki, Müsyö Jordan real tarixi
Ģəxsiyyətdir. Botanikanın tarixindən məlumdur ki, Aleksis
Jordan (1814-1879) həqiqətən görkəmli fransız nəbatat
alimi olmuĢdur. M.F.Axundov əsərdə Aleksis Jordanın
nəbatat elmi sahəsində fəaliyyətinin dürüst, obyektiv
qiymətini vermiĢdir. Əsərdə göstərildiyi kimi, A.Jordan
həqiqətən XIX əsrin ortalarında Karl Linney, Jozef Pitton
de Turnefor, Bertram Con, Georq Qlliford kimi
təbiətĢünas alimlərlə elmi mübahisələr aparmıĢ və
bitkilərin növü haqqında yeni nəzəriyyə irəli sürmüĢdür.
Onun bu nəzəriyyəsi təkcə Fransada deyil, bütün Avropa
ölkələrində bir müddət geniĢ yayılmıĢdı. "Jordanizm" adı
altında məĢhur olan bu nəzəriyyə sonralar materialisttəbiətĢünaslar tərəfindən idealist bir baxıĢ kimi ciddi
tənqid olunubdur. M.F.Axundov tarixi-elmi həqiqətləri
yüksək səviyyədə təqdim edərək maarifçilik ideyalarının
təbliği məqsədini izləmiĢdir.
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M.F.Axundov "Müsyö Jordan və dərviĢ Məstəli Ģah"
komediyasında XIX əsrin ortalarında Azərbaycan
cəmiyyəti üçün tipik olan iki meyli ictimai konflikt kimi
əsərin mərkəzinə qoymuĢdur: 1) böyük ədibin obrazlı
Ģəkildə "qamıĢlıq" deyə adlandırdığı feodal-patriarxal
münasibətlərində qanun-qaydaları ilə yaĢamaq, mövcud
vəziyyətə qane olmaq, təcrid edilmiĢ mübarizəsiz, durğun,
süst həyat sürmək; 2) baĢqa millətlərin həyat və məiĢətini
öyrənərək, onların tərəqqisi və mədəniyyəti ilə tanıĢ
olaraq görüb-götürmək, bəĢəriyyətin mədəni irsini
mənimsəməklə feodal və milli-regional qapalılığından
xilas olmaq. Fikrimizcə, Müsyö Jordan obrazı ayrıca,
xüsusi olaraq təhlil edilməklə, onun ədəbiyyatımızdakı
Qərb mövzusuna güclü təsiri tədqiq olunmalıdır.

Böyük mütəfəkkirin "...BəĢər övladına səadət və qurtuluĢ
o zaman nəsib olacaqdır ki, istər Asiyada və istərsə də
Avropada insanın Ģüuru tamamilə əbədi həbsdən xilas
olsun və bütün iĢlərdə də , təfəkkürdə də hadisələr deyil,
insanın ağlı yeganə dəlil, sənəd və hakimi - mütləq olsun "
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- sözləri mənəvi suverenliyin, fikir və azadlığın,
bütövlükdə onun maarifçi estetikasının və fəlsəfi - sosial
məntiqinin bədii təsdiqi kimi mənalanır.

Rəhilə QEYBULLAYEVA
TARIXI JANR ƏNƏNƏVI VƏ YENI KONTEKSTDƏ
(K.Abdullanın "Yarımçıq əlyazma" romanı əsasında)

Ta qədim dövrlərdən bədii ədəbiyyatda dini motivlərdən,
rəmz və obrazlardan istifadə dünya ədəbiyyatının geniĢ
yayılmıĢ ənənələrindən olmuĢdur. Homerin "Ġliada" və
"Odisseya"sı; antik yunan ədəbiyyatından Roma
ədəbiyyatına keçmiĢ motivlər, Virgilinin "Eneida"sınin
janrını, müasir dillə desək, "tarixi" janr adlandırmaq olar;
bu, eyni zamanda, həm Qərb, həm də ġərq ədəbiyyatında,
kinematoqrafda Ġisusun cəzalandırılması, Məhəmmədin
həyatı haqda süjetlər, Ġblisin invariasiyaları və sairədir.
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ġekspirə qədər 200 variantı mövcud olmuĢ "Romeo və
Cülyetta", "Leyli və Məcnun" dastanı kimi qeyri-dini
motivlər də arxetip süjetlərə çevrilmiĢdir.

Epos süjetləri fabulanın əsası kimi daha az istifadə olunur.
Azərbaycan ədəbiyyatında belə bir transformasiya
ənənəsinə XYII əsrdə Möhsün Nəsirinin yaradıcılığında
("ġəhriyar və Sənubər"), XX əsrdə Süleyman Rüstəmin
"Qaçaq Nəbi" dastanının motivləri əsasında qələmə aldığı
pyesdə rast gəlirik. Eposdan istifadə etməklə xalqın
keçmiĢinə müraciət ənənəsinə digər millətlərin bədii
əsərlərində də təsadüf olunur. "Kitabi - Dədə Qorqud"la
əlaqədar Orta Asiya ədəbiyyatından misal gətirək.
Mərkəzi Asiyada keçmiĢ sovet dövrü ədəbiyyatından
danıĢarkən, köhnə kitablardan, məsələn, Dədə
Qorquddan, sadəcə, nümunələr gətirdiyi üçün həbsə
salınmıĢ özbək müəllifi Məmmədəli Mahmudov yada
düĢür. O, 1991-ci ildə, Özbəkistanın müstəqilliyi elan
edildikdən sonra, Stalin zindanlarında həlak olmuĢ
Çolpanın adına olan mükafatla təltif edilmiĢdi. Bu
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mükafat M. Mahmudova tarixi sənəd və rəvayəti bədii
fiksiya, ədəbiyyat adı altında vermək ustalığına görə
verilmiĢdi.

Əlyazma tarixi XI əsrə aid olan ümumtürk abidəsi "Kitabi
Dədə Qorqud" dastanının motiv və obrazları müasir
Azərbaycan yazıçılarından Mikayıl Rzaquluzadə, Nəbi
Xəzri, Anar, Kamal Abdulla, RəĢid Təhməzoğlu və
baĢqalarının nəsr, dram və poetik əsərlərində süjetin
əsasını təĢkil edir. Həmin mövzuya edilən müraciət, təbii
ki, eposun materialı ilə bağlı bilikdən savayı, həm də
xalqın kökünə xüsusi maraqdan doğmuĢdur.

Anarın əsəri, Ģərti desək, bir qədər "həqiqi" xarakter
daĢıyır və eposun süjet xronikasından kənarda qalan, lakin
Dədə Qorqudla bağlı xatirələrdə özünə yer almıĢ əlavə
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detalları ilə fərqlənir. Məsələn, oğuz bəylərinin nəhəng
balbal daĢlarına çevrilməsi eposun mətnində təsvir
olunmasa da, Orta Asiyanın türk qəbilələrində mövcud
olan bir inancdır. Seuldakı saray muzeylərindən birinin
ərazisində yerləĢən balballar isə, bu inancın yalnız müasir
azərbaycanlıların Orta Asiyalı əcdadlarında deyil,
regionun digər xalqlarında və ġimali Amerika xalqlarında
da mövcud olmasına dəlalət edir. Lakin bu mövzu ayrıca
bir tədqiqatın obyektidir. Eposun mətnində olmasa da,
oğuz qəbilələri arasında populyar olan və Anarın
povestində də yer almıĢ digər bir motiv isə, Qorqudun
ölümdən qaçmasıdır ki, bu qaçıĢ onu bir çox hadisələrin
Ģahidinə çevirir . Anar epos qəhrəmanlarının əsas
çevrəsini də saxlamıĢdır ki, bu da məlum sənət
abidələrinin dərkinə daha ənənəvi bir yanaĢmadır.

Bu məqalədə biz əsas tədqiqat obyekti kimi Kamal
Abdullanın "Yarımçıq əlyazma" romanına müraciət
etmiĢik. Romanın mahiyyətindən çıxıĢ edərək, tədqiqatın
iki aspektini xüsusi qeyd etmək olar: birinci aspekti
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"həqiqət və təxəyyül dixotomiyası yaxud tarix köhnə və
yeni kontekstdə" adlandırmaq olar ki, burada "Kitabi Dədə Qorqud" eposuna ədəbiyyatın marağı nəzərdən
keçirilir; ikinci istiqamət isə, bilavasitə romanın bədii
spesifikası ilə əlaqəlidir.

Əsərin təhlilinə keçməzdən öncə qeyd edək ki, nasir-alim
Kamal Abdulla romanı yazmağa baĢlamazdan əvvəl, heç
Ģübhəsiz ki, "Kitabi Dədə Qorqud" eposunun müxtəlif sintaktik, tekstoloji və müqayisəli-tarixi qatlarını
dərindən araĢdırmıĢdır. Əsasında romanın yazıldığı
Oğuzlar eposu "Kitabi - Dədə Qorqud" və Homer
poemalarının müqayisəli cərgəsindəki ən cəlbedici məqam
bir gözü olan Polifem və Təpəgöz obrazlarındakı bənzər
və fərqli xüsusiyyətlərdir ki, Azərbaycan alimlərindən
Ə.Sultanlının, Q.Kazımovun, qazax alimi Ç. Vəlixanovun,
moskvalı X.Koroğlunun, P.V. Ostroumovun və
baĢqalarının elmi əsərlərində müzakirə mövzusu
olmuĢdur. Bu cərgədə fərqdən daha çox bənzəyiĢin olması
göz qabağındadır. Hər iki personaj eyni üsulla məhv
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edilir; onların hər ikisi insan və mifik varlığın hibrididir;
hər ikisinin zəif yeri gözüdür. Odissey və Basatın da
taleyində və funksiyasında bənzəyiĢ olduqca çoxdur.
Roman diqqəti yunan və Azərbaycan ədəbiyyatına
mənsub eposlardakı oxĢarlıqlara cəlb edir.

Dünya ədəbiyyatında, daha dəqiq desək, Azərbaycan,
yunan, hind və digər eposlar arasındakı bənzəyiĢlərdən
söz açarkən, sərgərdan süjetlər, alınma süjetlər və arxetip
süjet yaxud arxetip obrazlardan danıĢmaq daha doğru
olar. Arxetiplərlə (Leyli və Məcnun, Romeo və Cülyetta,
Roma prokuratoru Ponti Pilatın məhkəməsi, MefistofelFaust-Ġblis-Voland və s.) bağlı məsələ bu və ya digər
dərəcədə aydın olsa da, əvvəlki iki süjet növü sual
doğurur: kim kimdən alıb, kim kimdən götürüb? Epos
personajlarından hansı birincidir? Cavab yerinə düĢür: bu
- analoji hadisələrin və onların tərkib hissələrinin ədəbiyaradıcı təsviridir: müharibə və onun atributlarının,
qəhrəmanlığın və xəyanətin, qəhrəmanların və antiqəhrəmanların, müasir nəqliyyat növlərinin və
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informasiya ötürücülərinin olmadığı bir dövrdə keçmiĢ
döyüĢçülərin uzun illər boyu sərgərdan gəzməsi və s.
Bütün bunlar hər hansı xalqın tarixinin ayrılmaz tərkib
hissəsidir.

Yazıçı "Gizli Dədə Qorqud" adlı elmi əsərində yuxarıda
qeyd olunan paralellərdən söhbət açır və "kimin tarixi
daha qədimdir?" sualından daha vacib olan - bu faktın hər
bir xalqın eposunda dərin kök salması ilə bağlı
düĢüncələrini oxucu ilə bölüĢür və xalqların mövcud
rəngarəngliyindəki bu cür birliyin səbəblərini anlamağa
istiqamətləndirir. Müəllif xəzərlər, peçeneqlər və digər
qəbilələrdən fərqli olaraq, oğuzların tarixində mühüm
mənbə olan eposun əhəmiyyətinin tarix elmində layiqli
yer almadığını xüsusi qeyd edir. Kamal Abdullanın bir
linqvist, bir ədəbiyyatĢünas və bir yazıçı kimi eposa olan
marağı da bununla izah olunur. Bu eposu "Ġliada" və
"Odisseya", "Ġqor polku haqqında dastan" eposlarının
müqayisəli cərgəsində nəzərdən keçirsək, aydın olur ki,
onlardan fərqli olaraq, "Kitabi-Dədə-Qorqud" oğuz
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cəmiyyətinin tarixi mənbəyi kimi öz layiqli qiymətini ala
bilməmiĢdir.

Romanda müəllif qiyməti və müəllif səviyyəsi

K. Abdulla oğuz cəmiyyətinin tarixi mənbəyi olan və
yunanların "Odisseya" və "Iliada"sı ilə aralarında
paralellər tapdığı və tədqiq etdiyi bu eposa bir neçə dəfə
müraciət etmiĢdir. Və nəticədə, onun araĢdırmalarının
toplandığı "Gizli Dədə Qorqud" kitabı yaranmıĢdır. Sonra
isə həmin marağı tamamilə baĢqa bir istiqamətdə davam
etdirən "Yarımçıq əlyazma" romanı yazıldı. Beləliklə də,
eposun tamamilə orijinal bir Ģərhdə təqdim olunan və
həqiqi tarixin süjet xətlərindəki paralellər bütöv bir
tamlıqda birləĢir. Tarix nə dərəcədə doğrudur - istər bu
eposla bağlı fakt olsun, istərsə nisbətən doğru tarixlə bağlı
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fakt? Əsər o yerdən baĢlayır ki, Əlyazmalar Fondunda
müəllif təsadüfən Gəncə zəlzələsi barədə indiyə kimi
məlum olmayan əlyazmaya rast gəlir. Tamamilə real ola
biləcək bu fakt romanda ön söz kimi təqdim edilir.

Roman, onun mətninə dair müəllif Ģərhi adlandırılması
mümkün olan üç ön sözdən, son sözdən və iki müstəqil
süjet xəttindən ibarət əsas hissədən ibarətdir. Müəllif
səviyyəsini roman mətnində çətin, amma hər halda,
seçmək mümkün olsa da, müəllif qiyməti iki ön sözdə
aydın Ģəkildə əksini tapmıĢdır. Bu ön sbzlər, bir tərəfdən,
nəqlin baĢlanğıcındakı kompozisiya priyomu olsa da,
daha çox elmi tədqiqatı andırır. K.Abdullanın eyni
zamanda alim də olduğunu nəzərə alsaq, burada izahata
ehtiyac qalmır. Üçüncü ön söz isə sırf bədii faktdır.
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Beləliklə, əsər kompozisiya baxımından həcmcə qeyribərabər beĢ hissədən ibarət olan "çərçivələnmiĢ roman"dır
ki, ġərqdə bu ənənə yalnız ədəbiyyatda deyil,
ümumiyyətlə, güclü sayılır . Əgər çərçivələnmiĢ nəql
(obramlennoe povestvovanie) məqsədəmüvafiq olaraq
seçilmiĢdirsə, kompozisiyanın beĢmərhələliyi, çox güman
ki, bir təsadüfdür.

Ön söz bölümündə müəllif qeyd edir ki, yarımçıq qalmıĢ
naməlum əlyazmada Gəncə zəlzələsinin təfsilatı öz əksini
tapmıĢdır. Bəlkə həmin zəlzələdən sonra Gəncədə gürcü
hərbi qüvvələrin etdiyi talanlar nəzərdə tutulur? Sonra
məlum olur ki, həmin zəlzələnin mətnə heç bir aidiyyəti
yoxdur və zəlzələdən bəhs edən yalnız romanın ilk
tamamlanmamıĢ cümləsidir. "Nədən vəziyyət bu cür
dəyiĢdi?" (s.6) deyib təəccüblənən müəllif romanın
qayəsinə aydınlıq gətirməyə çalıĢır. Oxucunun mətndəki
kəsiĢmələrdə azmayacağını deyərək, müəllif dolayısı ilə
bu məqamla bağlı Ģübhələrini açıqlayır. Üçüncü sözönü
onun məlum faktlar haqqındakı naməlum əlyazmanı
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qeyri-məlum rakursda çap etməyə məcbur edilməsini
sanki boynuna alması - özünə bəraət qazandırmasıdır.

Ön sözün ikinci Ģərhində Allaha müraciət ifadə edən iki
yazının - Sevilyadakı Əl-Qəzər sarayında güclə nəzərə
çarpan müsəlman (ərəb) və aydın görünən xristian
hərflərinin vahid mənası vurğulanır. Bu o deməkdir ki,
romanın iki müstəqil süjet xəttindəki hadisələr faktiki
olaraq eynidir - hər Ģeydən əvvəl, roman, cəmiyyətdə
tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq, sevməyə, nifrət
etməyə, vəfalı və ya xain olmağa, əzab çəkməyə və
çəkdirməyə qadir olan insanlar, bir sözlə, oğuz
cəmiyyətindəki insanların həyatı barəsindədir (s.17).

Romanda əsas hekayə sonradan üstünlük təĢkil edəcək
birinci süjet xəttindən baĢlayır. Nəql birinci Ģəxsin
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dilindən çatdırılır və nəql edən də, eposda olduğu kimi,
aĢıqdır, ozandır. Dədə Qorqud burada narrator-salnaməçi
və əlbəttə, müdrik rolunda çıxıĢ edir. Bu xətt ilk cümlədən
maraq oyadır:

"-Bilirsən səni niyə çağırdım, oğul, Qorqud?!

Mən cavab verdim:

-Bilmirəm, həĢəmətli Xan.
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-Qorqud, oğul, bunu yalnızca sən bacararsan. Səni seçdim,
- Bayandır Xan söylədi." (s.22)

Və elə buradaca əsas məsələyə keçir və bununla
yanaĢı fabula da təqdim olunur: Məsələ belədir: "bir
casus varmıĢ, onu tutublarmıĢ, sonra isə... casusu açıb
zindandan buraxıblar. Nə bildinsə söylə mənə, bu iĢi birgə
çözəlim" (s.22).

Tarixi həqiqət və bədii təxəyyülün nisbəti
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Roman müstəqil orijinal əsər olaraq, epos və tarixi
süjetlərin birləĢməsi ənənəsini dolğun bir Ģəkildə əks
etdirir. Epos barəsində artıq deyilmiĢdi, Ġranın
azərbaycanlı hökmdarlarının həyatından bəhs edən tarixi
süjet isə, gözlənilməz bir Ģərhdə romanın süjet xəttinə
hörülüb.

Hər Ģeydən əvvəl, yazıçı "Kitabi - Dədə Qorqud" süjeti və
obrazlarından tamamilə yeni bir Ģərhdə, baĢ
qəhrəmanların hərəkət və dəyərləri üzərindəki vurğuların
yerini dəyiĢdirərək istifadə etmiĢdir. Müəllif məlum
faktlarla bağlı ehtimal irəli sürür - bəlkə heç də belə yox,
baĢqa cür olmuĢdu? Məsələn, niyə Beyrək mütləq müsbət
obraz olmalıdır? M. Qorkinin "Klim Samginin həyatı"
roman-epopeyasındakı refrendə olduğu kimi - "oğlan,
ümumiyyətlə, vardımı?" ("A bıl li malğçik?"). Vardısa,
hər Ģey məhz beləmi olmuĢdu, yoxsa bu xronikaçının,
konkret halda isə, eyni bir simada xronikaçı və müdrik
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olan Dədənin subyektiv təsviridirmi? Bəlkə müdrik,
amma adi bir xronikaçı özündən sonra gələn nəsillərə
hadisəni olduğu kimi deyil, onun düĢüncəsinə uyğun gələn
tərzdə, ya da oğuzların böyük xanı Bayandır xanın
məsləhət bildiyi Ģəkildə qoyub gedib?

Belədirsə, real olanla "mümkün ola biləcək" arasındakı
sərhəd haradan keçir və tarixi həqiqətlə bədii təxəyyülün
nisbəti hansı ölçüdədir? Elə buradaca ortaya birinci sual
çıxır. Bu sualla əlaqədar Tofiq Haciyev yazırdı ki, epos
mətninin diqqətlə oxunuĢu hansısa məqamların davamına
və sarkazma yol açır: axı niyə ova gedən Qazan xan
uĢaqları və qadınları evdə yalqız qoymuĢdu? Doğrudan
da, bu fikrin davamı tamamilə yeni bir əsərin süjetini
təĢkil edə bilər və "Yarımçıq əlyazma" romanı da belə
yaranmıĢdır.
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Burada cavabın iki variantda verilməsi mümkündür. Bir
tərəfdən, türk qəbilələrində qadın tam müstəqil Ģəkildə
özünü müdafiə etməyə və döyüĢməyə qadir idi. "Kitabi Dədə Qorqud" dastanında bununla bağlı misallar kifayət
qədərdir. Məsələn, Selcan xatın da, Banuçiçək də
sevgililəri ilə eyni səviyyədə döyüĢ bacarığı nümayiĢ
etdirir və hətta bəzən onlardan üstün olurlar. Yaxud Burla
xatın və onun qırx rəfiqəsi əsir düĢərkən Qazan xanın
arvadının Ģərəfini qorumaq üçün vəziyyətdən çıxıĢ yolu
tapırlar. Romanda qadınların yalnız döyüĢ baçarığı ilə
bağlı olmayan ənənələri davam etdirərək, qeyri-standart
ana və yolunu azmıĢ qadın obrazı (özü də bütün oğuz
cəmiyyətində yeganə olan) təqdim edilir. Romanda bu,
həmin funksional mənada istisna təĢkil etməyən Fatma
obrazıdır. O, casusluqda günahlandırılan və bu səbəbdən,
barəsində ölüm hökmü verilmiĢ oğlunun xilası üçün,
müdrik Dədə Qorqudun məsləhəti ilə, bütün Oğuz
bəylərini aldatmağı bacarır.
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Digər tərəfdən, Orta Asiya qəbilələrində, o cümlədən
monqol-tatarlarda belə bir adət vardı ki, hərbi yürüĢ
zamanı atlıların ardınca döyüĢçülərin arvad-uĢağının
oturduğu arabalar gedərdi. Bu ənənə, əlbəttə, həyat
tərzindən irəli gəlirdi. Arasıkəsilməyən daxili hücumlar
zamanı düĢmən tərəf yaĢayıĢ məskənində müdafiəsiz
qalmıĢ arvad-uĢağı məhv etməklə qisas alırdı. Belə
hücumlardan birində, o vaxt hələ gənc olan Çingiz xanın
sevimli arvadı oğurlanmıĢdı. Zaman keçdikcə Çingiz xan
daxili savaĢların qarĢısını almağa müvəffəq oldu.
Beləliklə, tədricən Orta Asiya qəbilələrində döyüĢçülərin
ardınca arvad-uĢağı da daĢımaq vərdiĢi aradan götürüldü.
Ola bilsin ki, həmin tarixi dövr Qazan xanın, dastandakı
rəvayətlərdən birinin əsasını təĢkil etmiĢ ovu ilə üst-üstə
düĢmüĢdü.

Həqiqət və artefakt dixotomiyası kontekstindəki ikinci
sual: dastanda, yaxud digər eposlarda faktların təhrif
edilməsi nə üçün lazım ola bilərdi? "Yarımçıq əlyazma"
romanının süjet xəttinin əsasını eposun oğuz bəyləri
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arasında baĢ verən döyüĢlərdən bəhs edən on ikinci
rəvayəti təĢkil edir. Mövzu müəyyən dərəcədə
yaĢadığımız zamanla da səsləĢir. Məhz oğuz
cəmiyyətindəki nifaq mövzusu müəllifə həmin
qarĢıdurmaların səbəblərini təhlil etməyə, özünün
hadisələr qatını qurmağa, epos qəhrəmanlarının artıq
stereotipə çevrilmıĢ hərəkət və dəyərlərinə yenidən nəzər
salmaq və onların davamını düĢünmək, nəticədə, məlum
eposun bizə məlum olmayan daha bir variantının
mümkünlüyünü güman etməyə imkan verir. Bu məqsədlə
həmin süjetə digər - Salur Qazan, Aruz, Təpəgöz, Beyrək
haqqında, bir-biri ilə sıx Ģəkildə bağlı olan rəvayətlərdən
elementlər daxil edilmiĢdır. Süjetdəki situasiyanın
əsasında məqsədi günahkarı aĢkar etməkdən daha çox,
oğuz cəmiyyətindəki parçalanmalara son qoymaq üçün
cəza obyektini, günahkarı müəyyən etmək olan məhkəmə
dayanır.

Məhz elə burada iki tarix bədii mətn çərcivəsində birləĢir.
Tarixi həqiqətin salnaməçilər, narratorlar tərəfindən
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dəyiĢdirilə bilməməsi məqsədilə müəllif öz romanına elə
həmin etnosun tarixindən, mərkəzi situasiyası məhkəmə
olan paralel süjet xətti əlavə edir. Bu artıq eposdan
götürülmüĢ xronika deyil, baĢında oğuz qəbiləsinin
varisləri olan azərbaycanlıların durduğu Iran Səfəvilər
sülaləsi ilə bağlı tarixi faktdır. Epos qəhrəmanları ilə
tarixi qəhrəmanların (Bayandır xan və onun ətrafındakılar;
ġah Ġsmayıl Xətai və onun ətrafındakılar), real faktlarla
bədii təxəyyülün simbiozu, xeyirlə Ģərin, həqiqiətlə
yalanın, əsl günahkarla arzu edilən cəza obyektinin birbirinə qarıĢması - bütün bunlar ayrı-ayrı süjet halqaları
olaraq, son nəticədə məhkəmə anında və müəllifə rahatlıq
verməyən bir məsələdə birləĢir: doğrudanmı hər Ģey
yazıldığı kimi olmuĢdu, yoxsa "kadr arxasında" da nələrsə
qalıb, bəlkə dastanda verilənlər kiminsə istəyi və ya
hansısa bir məqsədlə məhz belə yazılıb?

Romanın qarĢıya qoyduğu üçüncü sual: bir elm olaraq,
tarixin özündə təhrif və qeyri-dəqiqliklərə yol verilməyib
ki?
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Axı bu yaxınlarda baĢ vermiĢ tarixi faktların
dəyiĢdirilməsi halları və nəticədə XX əsrin sonlarında
özünəməxsus "yalançı elm" yaranması faktı məlumdur.
BaĢqa bir misalı daha ilkin dövrdən, özü də yenə Qafqaz
tarixindən gətirmək olar. Belə ki, alban katalikosu Aqiq
(X əsr), Movses Kaqankatvatsinin "Aqvan tarixi"nə
istinad edərək, ondan bir az sonra həmin postu tutmuĢ
erməni katalikosu Ananiya Mokatsiyə deyir ki, Albaniya
(söhbət Qafqaz Albaniyasından gedir - R.Q.) xristianlığı
Ermənistandan daha əvvəl qəbul etmiĢdir. Ananiya
kitabda dəqiq yazılmadığını söyləyir. Təsadüfən kitab
Ananiyanın əlinə düĢəndə isə, o tələb edir ki, məhz onlara
lazım olan yaxud sərf edən fakt tapılsın. Və Ananiya
aĢağıdakı əlavəni edir: "Albaniyanın birinci yepiskopu
erməni mütəfəkkiri müqəddəs Qriqori tərəfindən alban
hökmdarı Urnayrın xahiĢi ilə təyin olunmuĢdu; alban
katalikosları bu rütbəni erməni patriarxlarından alırdılar;
"erməni və alban hökmdarları Trdat və Urnayr isə, o
vaxtlar "bütpərəst" olaraq qalmaqda idilər" . Bu parça
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"Aqvan tarixi"ndəki digər, tamamilə əks fikrin sürüldüyü
daha erkən parça ilə ziddiyyət təĢkil edir. Bir daha
xatırladırıq ki, bu kitab o dövrün Zaqafqaziya tarixinə dair
ən mühüm mənbələrdən biridir və o da tarixi təhriflərə
məruz qalmıĢdır.

Yaxud Böyük Moskva knyazı III Ġvana ərə gedərkən cehiz
olaraq özü ilə müxtəlif dillərdə yazılan qiymətli kitablarsalnamələr gətirmiĢ Vizantiya Ģahzadəsi Sofya Paleoloqun
itirilmiĢ liberiyası (kitabxanası) haqqında rəvayəti
götürək. Bu kitabların tapılmasının adi çəkilən bəzi tarixi
faktları dəyiĢdirə biləcəyi istisna olunmur.

Elə həmin tarixçə ilə bağlı bir hadisə də var ki, Sofyanın
nəvəsi III Vasilinin 1516-cı ildə "Ġzahlı Zəbur"u
yunancadan tərcümə etmək məqsədi ilə dəvət olunan
monax Maksim Qrek həmin mətndə bir çox ziddiyyətli
məqamlar aĢkar etmiĢdi. Lakin Rusiyada məhz bu
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ziddiyyətli variant artıq geniĢ yayılmıĢdı. Moskva
ruhaniləri isə, qeyri-dəqiq olmasına baxmayaraq, artıq
qəbul edilmiĢ variantı dəyiĢməmək üçün monaxı sürgün
etməyi qərara aldılar . Onu da demək yerinə düĢər ki,
liberiyanın axtarıĢı mövzusu yazılar bədii ədəbiyyatda da
mövcuddur - XX əsrdə bu barədə Qleb Alekseyev
("Подземная Москва"), Boris Akunin ("Altın-Tolobas"),
Sergey Alekseyev ("Сокровишша Валькирии:
Стойашший у Солнтса") yazmıĢdır.

Beləliklə, nəinkı bədii ədəbiyyat, hətta tarixi salnamə də
təxəyyülü inkar etmir. Lakin bədii təxəyyülün daĢıdığı
funksiya ədəbi yaradıcılığı tarixi salnamədən fərqləndirir.
Məlumdur ki, "Ağa Məhəmməd Ģah Qacar" dramını
yazarkən Ə.Haqverdiyev Iran hökmdarının daha çox
müsbət bir obraz kimi təsvir olunduğu arxiv
materiallarından istifadə etmiĢdi. Buna baxmayaraq,
müəllif Ģahı qəzəbli, müharibə atributlarından, məsələn,
xüsusi amansızlıqla adam öldürməkdən, alıĢıb-yanan
Ģəhərin görüntüsündən xüsusi həzz alan qaniçən obrazında
təqdim etdi. Yaxud N.Nərimanovun "Nadir Ģah" dramında
tarixi epizodlardan istifadə edən müəllif, bilərəkdən
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müsbət hökmdar obrazı yaradır. Yaxud Nizaminin
"Xəmsə"sində dünyanın yarısını fəth etmiĢ Makedoniyalı
Isgəndər Bərdə hökmdarı, üstəlik də, qadın hökmdar
NüĢabədən ədalətli hökmdar olmaq dərsi alır ki, bu da
Nizaminin həm ədalətli hökmdar idealı ilə, həm də qadına
göstərdiyi ehtiramla üst-üstə düĢürdü.

Fiction or Nonfiction

"Yarımçıq əlyazma" romanı bizi bir daha o fikrə yönəldir
ki, əgər tarix hadisələrin xronikasıdırsa, bədii ədəbiyyat həmin tarixin konkret insan talelərində əksini tapmasıdır
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və baĢ verən gözlənilməzliklərdən nə Ģah, nə də adi insan
boyun qaçıra bilmir. Əgər birincilərə aidiyyətində əsərin
janrı tarixi statusu alırsa, ikinci variantda - adi
ədəbiyyatdır ki, Qərb ədəbiyyatĢünaslığında ona fiction
termini (fiksiya, təxəyyül) müvafiq gəlir. Bədii ədəbiyyat
A.Dümanın, M.Drüonun Fransa tarixindən, B.Prusun
Misir tarixindən tutmuĢ S.Sveyqin, yəqin ki, ən faciəli
tarixçəsi olan Mariya Stüartına yaxud Ə.Haqverdiyevin,
S.Vurğunun və Y.Səmədoğlunun Qacarına kimi, habelə
yaxın keçmiĢlə, sovet dövlətinin rəhbərləri ilə bağlı
T.Abuladze, M.Zaxarovdan (kino və teatr) tutmuĢ,
A.Rıbakov və A.Soljenitcınə qədər, belə süjetlərlə
doludur. Bəs "Görkəmli insanların həyatı" seriyasında,
Tarlenin "Napoleon"unda yaxud Yeva Kürinin "Mariya
Küri"sində həqiqətlə təxəyyülün nisbəti necədir?

Bu kontekstdə K.Abdullanın romanı fiction kateqoriyasına
maraqlı və orijinal bir ampluada daxil olur. Bir tərəfdən,
burada qəhrəmanlar və əsas hadisələr tarixidir, yəni
nonfictiondır, lakin digər tərəfdən, hadisələr məlum epos
materialına və tarixi faktlara əsaslansa da, uydurulub və
gözlənilməz dərəcədə dəyiĢdirilib, amma ehtimal oluna
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bilər, və demək, fictiondır. Maraqlıdır, görəsən, Qərbdə bu
romanı hansı janra aid edərdilər? Nəzərə alsaq ki,
məsələn, britaniyalı çinli Junq Çanqın "VəhĢi qu quĢları"
adlı roman-trilogiyası, Qərb meyarları iıə yanaĢsaq,
nonfictiona aiddir və bizim terminlə desək, sənədlilikdir,
onda bu heç də ritorik sual deyil. "VəhĢi qu quĢları"
romanı üç nəslin nümunəsində Çində "mədəni
inqilab"dan əvvəlki dövrdən, Mao Tse Dunun hakimiyyəti
və onun ölümündən sonrakı tarixi mərhələdən bəhs edir.
Roman məlum tarixi faktlara verilən müasir qiymət
mövqeyindən yazılmıĢdır və bizim tarixi roman kimi
qəbul etdiyimiz bədii ədəbiyyatdan bir qədər fərqlənir.

Burada dördüncü sual ortaya çıxır: vərdiĢ etdiyimiz üçün
stereotipə çevrilən və vaxtaĢırı Ģübhə doğuran faktlar
tarixdə azdırmı?

Bizə daha yaxın tarixdən baĢqa bir misal: Stalinin,
Brejnevin yaxud Maonun ölümündən sonra rejim
dəyiĢdiyindən onlara qarĢı münasibət də dəyiĢikliyə məruz
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qalmadımı? Junq Çanqın romanı da məhz həmin mövzuya
həsr olunmuĢdur. Hadisə yaxin keçmiĢə aiddirsə, proses o
qədər də ağrılı olmur. Lakin məsələ nisbətən uzaq
keçmiĢlə bağlı olduqda bir baĢqa vəziyyət yaranır.
Görünür, K.Abdullanın romanı ilə əlaqədar, onun lehinə
və əleyhinə aparılan ehtiraslı müzakirələri də bununla izah
etmək lazımdır. Əsas müzakirə obyekti olaraq romanın,
adətən, yeni bir əsər ortaya çıxdığı zaman edildiyi kimi,
bədii xüsisyyətləri deyil, vərdiĢ olunmuĢ hadisənin
dərkindəki gözlənilməz dönüĢ amili götürüldü. Özü də
söhbət bir roman çərçivəsində paralel süjet xətləri
Ģəklində birləĢən və vaxtaĢırı bədii məhkəmə məkanında
müxtəlif tarixi qatlarda təkrar olunan paralellərlə qovuĢan
birdən-birə iki tarixi faktdan gedir.

Sanki müəllif özü də məlum tarixi materialın bu cür
təqdim olunması ilə bağlı məsuliyyəti baĢa düĢdüyü üçün,
romanı tamamilə real ola biləcək üç sözönü və bir son
sözlə müĢayiət edir. Yəni bütün qəhrəmanların elə həmin
tarixi hadisələrin, lakin tam əks funksiya daĢımaqla,
iĢtirakçısı olduğu sənədlərin və ya sənədin mövcudluğu
tamamilə real ola bilər ki, səlnamaçilər bu yaxud digər
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səbəbdən həmin faktla əlaqədar susmağı üstün tutmuĢlar.
Bu barədə müəllif, hər Ģeydən xəbəri olsa da, müəyyən
səbəb üzündən hadisələrdə dəyiĢiklik etməyi lazım bilən
Bayandır xanın məhkəməsi üzərində qurulan birinci
süjetdə fikir yürüdür. Ġkinci süjet xəttində məĢhur
Çaldıran döyüĢündən sonra ġah Ġsmayıl Xətai də faktların
təhrif edilməsi yolu ilə gedir və onun özünün seçdiyi
günahsız oxĢarı bunun əzabını çəkməli olur. Birinci halda
oğuz bəylərinin birliyini əldən verməmək üçün günahsız
qurban gedən Aruz idi ki, həmin qərarı verən Bayandır
xan oldu. Ġkinci halda isə günahsız qurbana çevrilən artıq
ölüm yatağında olan həqiqi hökmdar ġah Ġsmayılın
seçdiyi yalançı Ģah oldu. Məlum kəlamda azca dəyiĢiklik
etsək, deyə bilərik ki, tarix qurban tələb edir - müəllifin
"Yarımçıq əlyazma" romanında qarĢıya qoyduğu əsas
məsələnin mahiyyəti də budur və əsərin
"TamamlanmamıĢ əlyazma" kimi də baĢa düĢülməsi
müəllifin, tarixdə hamının qəbul etdiyi fakt olsa belə, "i"
üzərində nöqtə qoymağın mümkünsüzlüyü barədə
düĢüncəsinə daha yaxındır.
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Artıq hamının qəbul etdiyi tarixi faktlara verilən qiymətin
birmənalı olmaması ilə bağlı daha bir məqama toxunmaq
yerinə düĢərdi. Beləliklə, beĢinci sual: tarix nədir? Fakt
yoxsa onun dərki? Tarixi hansı xalqın danıĢması insanlara
tarixdə iki həqiqiətin olduğunu bir daha xatırladır.
Məsələn, Avropaya monqol-tatar yürüĢü sovet dövrü
dərsliklərində "monqol-tatar iĢğalı" ("monqolo-tatarskoe
iqo") adı altında, elə həmin dəsrliklərdə rusların Asiyaya
yürüĢü isə, "Qazanın, HəĢtərxanın, Sibirin Rusiyaya
birləĢdirilməsi" kimi təqdim edilirdi. Yəni eyni tarixi fakta
necə qiymət verilməsi onu hansı tərəfin təqdim
etməyindən asılıdır. Və bu elə də sadə məqam deyil, çünki
nəinki tarixi faktın interpretasiyasında, həmçinin, onu bu
və ya digər xalqın necə qəbul etməsində öz izini qoyur.
Məsələn, ruslarda mövcud olan "Nezvanıy qostğ xuje
tatarina" (ÇağırılmamıĢ qonaq tatardan pisdir) ifadəsi
məhz ikiyüzillik monqol-tatar hökmranlığına əks tərəfin
verdiyi qiymət nəticəsində yaranmıĢdır. Üstəlik, ingilis
dilində "tatar" sözü iki variantda iĢlənir: Tatar və Tartar.
Əgər Tatar sözünün bir mənası varsa, Tartar, birincisi,
qədim yunan mifologiyasındakı "cəhənnəm" ilə
assosiasiya yaradır, ikincisi, tatar millətinin adı kimi,
üçüncüsü, "daha güclü rəqib" və nəhayət, "vəhĢi, ram
olunmayan" kimi tərcümə edilir.
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Burada daha bir faktı qeyd etmək istərdik. Azərbaycan
romanı "Əli və Nino"nun 2000-ci il ingilis dilində nəĢrinə
"Son söz" yazmıĢ Pol Teruks təsadüfənmi ingiliscə tatar
mənasında birmənalı iĢlənən Tatar yox, məhz bir neçə
mənası olan Tartar sözünü iĢlədir? Romana və onun bir
ədəbi fakt kimi əhəmiyyətinə tam səmimiyyətlə yüksək
qiymət verilir. Pol Teruks romanı dünya ədəbiyyatının
incilərindən "Geklberri Finn", "Don Kixot", "Madam
Bovari", "Uliss" kimi əsərlərlə bir cərgəyə qoyur. Sanballı
əcnəbi tədqiqatçının mədəniyyətimizə verdiyi qiymətlə
necə qürurlanmayasan? Lakin, eyni zamanda nəzəri cəlb
edən bir qeyri-dəqiqlik də var: "Necə olub ki bu Mərkəzi
Asiyalı (kursiv bizimdir - R.Q.), kitabı alman dilində
yazıb və Berlində çap edib?" Halbuki, bir az əvvəl o,
müəllif barədə: "O Tartar olub və Ġtaliyada vəfat edib"
yazaraq izah edir ki, Tartar əvəzinə xalqın adını Azeri
yazmaq daha dəqiq olardı, ancaq, eyni zamanda,
Azerilərin yaĢadığı yer barədə düĢünmür. Ədalət naminə
qeyd edək ki, Qərb ədəbiyyatĢünaslarının buraxdığı
analoji səhv yeganə deyil və məĢhur Hollivud
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filmlərindən birində Qafqazdakı Azerilər tipik Mərkəzi
Asiya sakinləri geyimində - türbanda təsvir olunmuĢdu.

Maraqlıdır, tarixi həqiqətin iki ucu haqqında son sual
kontekstində Junq Çanqın Mançjuriyada yaponların
davranıĢı ilə bağlı təsvir etdiyi hadisələrə onların
münasibəti necədir? Tarixi həqiqətin iki tərəfi haqda
analoji misallar tarixdə olduqca çoxdur. L.Feyxtvangerin
"Ġspan balladası" romanının, demək olar ki, bütün
gediĢində Ġspaniyadakı hadisələrin xronikasını yazan, "xaç
müharibələri" dövründəki Ģərait üzündən müsəlmanlığı
qəbul etmiĢ yəhudi Musadır. Situasiyaya o necə qiymət
verəcək? Ġlk baxıĢda, sanki bu aspekt yazıçıının
funksiyasına daxil deyil, lakin məlumdur ki, yalnız
faktları qeydə alsa da, baĢ verən hadisələrə nəzər salan
məhz Musa - adi bir səlnaməçi olacaq. Əgər Ġspaniyanın
ərazisində xaç yürüĢü dövrundən yaĢayan yəhudi
icmasının tarixini L.Feyxtvanger, yaxud onun
romanındakı Musa yazmasaydı, bu tarix necə təqdim
olunacaqdı? Musanın özünü, yaxud bütün Ģübhələrə
baxmayaraq, müsbət obraz olan yəhudi Ġbn Əzranı necə
təqdim edəcəkdilər? L.Feyxtvanger və onun salnaməçisi
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Musanın variantında, Ġbn Əzra Ģəxsi həyatı və ailəsinin
Ģərəfini (qızını və oğlunu) qurban verərək, ağır zamanda,
yəhudilər üçün qarıĢıq olan bir dövrdə, artıq yuva
qurduqları ərazidən - Ġspaniyadan qaçmamağa kömək
edən bir qəhrəmandır. Ona verilən qiymətlə bağlı Ģübhə
isə xilaskarın mərdliyini və iradəsinin gücünü
göstərməkdir.

Burada yenidən tarixi həqiqiətlə tarixi və ya kulturoloji
mifin nisbəti məsələsi ortaya çıxır. Akademik
Z.Bünyadovun "Dinlər. Təriqətlər. Məzhəblər" adlı
ensiklopediya məlumat kitabını səhifələyərkən
gözlənilmədən bir məlumata rast gəldim: Ġbn Əzra yaxud
Avraam Ben Meir 1092-ci ildə Toledoda doğulmuĢ
yəhudi filosofudur. O, "Tövrat”ın daha sonrakı dövrə aid
olduğunu iddia edərək, bu səbəbdən, “Moisey tərəfindən
yazıla bilməz” - kimi olduqca cəsarətli fikri gizli Ģəkildə
ifadə etmiĢdir. Milliyyətcə yəhudi olan L.Feyxtvanger
roman üzərində iĢlərkən, adların (Ġbn Əzra, ərəb adı Ben
Meir və Moiseyin müsəlman versiyası olan Musa) və
Toledo hadisələrinin salnaməçisinin rolunun eyni
olmasından istifadə etmiĢdi. Beləliklə, yazıçı iudaizmin
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əsaslarından birinə - Tövratın müəllifliyi və yazıldığı
dövrə - qəsd edən digər bir yəhudinin, Ġbn Əzranın
mahiyyətcə dekonstruktiv nəzəriyyəsinə müraciət
etmiĢdir.

Deməli, tarixi həqiqət xəttindəki fakt, və fiksiya və
mədəniyyət abidələri bir tərəfdən, emosiya və stereotiplər
isə digər tərəfdən, ədəbiyyatda yeni hadisə deyil. Lakin
stereotipləri, artıq mövcud olan dəyərləri hətta
ədəbiyyatda belə alt-üst etmək cəhdi cəmiyyətdə həmiĢə
müqavimətə rast gəlir.

Nəticələr:
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Beləliklə, həqiqiət və təxəyyülün tarixdə və ədəbiyyatda
dixotomiyasını iki mövqedən araĢdırmaq olar:

Tarixdə artıq qüvvəyə minmiĢ faktlara dair baĢqa sənədlər
də mövcuddurmu?

Tarixi xronikanı, faktları təqdim edən müəllif hansı tərəfi
təmsil edir?

Roman oxucularını bir elm olaraq tarixin və reallığın
nisbəti, həqiqiət və təxəyyülün nisbəti haqda düĢünməyə
vadar edir. Və bu dixotomiyada, fikrimizcə, diqqəti
məlum eposun gizli tərəfinə yönəltmək yazıçı üçün çox
vacibdir. Söhbət "Kitabi - Dədə Qorqud"un janr və
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mahiyyətinə görə müasir tarixi romanlardan daha çox
"liada" və "Odissey"ə yaxın olmasından gedir. Müəllifliyi
Homerə aid edilən eposlarda nə qədər mifoloji kəsiĢmələr
olsa da, oğuzların dastanında Təpəgöz haqqındakı yeganə
mifoloji məqam üstünlük təĢkil edir. Belə olduqda çox
təbii bir sual meydana çıxır: nədən "Kitabi - Dədə
Qorqud" həmin eposlardan və ya "Ġqor polku haqqında
dastan"dan fərqli olaraq tarixi mənbəyə çevrilməyib?

"Yarımçıq əlyazma" romanına yazdığı sözönündə müəllif
bir vacib məqamı xüsusi olaraq qeyd edir ki, epos qədim
mifoloji dövrdə xalqlar arasında mövcud olan
münasibətlərin Ģahididir. Bu eposların aid olduğu xalqlar
ictimai-siyasi quruluĢa, gah döyüĢdükləri, gah da
barıĢdıqları qonĢu xalqlarla münasibətlər sisteminə malik
idilər. Müasir azərbaycanlıların əcdadı olan oğuz
qəbilələri tarixin ayrı-ayrı mərhələlərində qədim
xəzərlərlə, hindlilərlə, misirlilərlə, yunanlarla və baĢqaları
ilə qonĢu olmuĢlar. Onların hər biri öz təkrarsız
mədəniyyətini yaratmıĢdır. "Kitabi - Dədə Qorqud"
dastanı həmin tarixin abidəsidir. O, qədim yunanların
tarixi və mədəniyyəti üçün "Ġliada" və "Odisseya"nın
497

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

daĢıdığı eyni funksional məna daĢıyır. Elmdə yunan və
Azərbaycan epik süjetlərinin müqayisəli cərgəsi
mövcuddur və yazıçı özü də sözönündə bunu qeyd edir.

Yaradıcılığının ana xəttini yol mövzusu təĢkil edən yazıçı
Kamal Abdullanın romanının əsasını dastanın
süjetlərindən birinin və ġah Ismayıl Xətainin bədii
təxəyyülü və müasir interpretasiya variantlarından biri
təĢkil edir. Müəllif xalqının tarixi barədə mülahizələrinə
epik və bədii güman və yenidənqiymətləndirmə
prizmasından yanaĢır, "tarixin və təxəyyülün nisbəti"
problemi fonunda xalqın müəyyən tarixi mərhələdə
keçdiyi yol, insanın həyat yolundakı keĢməkeĢləri ilə
birləĢir. Bu məqam romanı bədii əsər kimi tarixi
xronikadan fərqləndirən əsas məqamlardan biridir.
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FIKRƏT RZAYEV
CƏFƏR CABBARLI yaradıcılığınin naməlum səhifələri

2008-ci ilin sentyabrında böyük rus yazıçısı Lev
Nikolayeviç Tolstoyun anadan olmasının 180 ili tamam
olur. Azərbaycanda onun yaradıcılığı həmiĢə böyük
maraqla qarĢılanıb. Tolstoyun əsərləri hələ sağlığında
Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiĢ, pyesləri milli
səhnəmizdə tamaĢaya qoyulmuĢlur. Tolstoy
yaradıcılığının Azərbaycan ədəbiyyatı və azərbaycanlı
müasirləri ilə əlaqələrinin müxtəlif məqamları dəfələrlə
tədqiqatçılarımızın diqqətini cəlb etmiĢdir. Ancaq
yazıçının yaradıcılığının Azərbaycanda yayılması və
tədqiqi tarixində hələ də mütəxəssislərə, ədəbiyyat və teatr
həvəskarlarına məlum olmayan bir fakt var. Bu fakt
Azərbaycan ədəbiyyatı və teatrının klassiki Cəfər
Cabbarlının yaradıcılıq fəaliyyəti ilə bağlıdır.
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Cəfər Cabbarlının arxivində Tolstoyun "Hacı Murad"
povestinin səhnələĢdirilmiĢ tərcüməsi saxlanılır.
Əlyazmanın üzərində 1928-ci il, Tolstoyun anadan
olmasının 100 illik yubileyinin geniĢ Ģəkildə qeyd
olunduğu tarix göstərilmiĢdir. Tərcümənin bu günə kimi
tədqiqatçıların diqqətini cəlb etməyən əlyazması
Azərbaycan Dövlət Teatr muzeyinin arxiv-memuar
fondunda 4108 saylı sənəd kimi saxlanılır. Bu, vərəqləri
saralmıĢ bir neçə adi məktəbli dəftərindən ibarətdir,
birinci dəftərin üzərində rus dilində "L.N.Tolstoy. "Hacı
Murad" sözləri yazılmıĢdır.

Cəfər Cabbarlı Azərbaycan mədəniyyəti tarixində
görkəmli dramaturq, Ģair, nasir olmaqla yanaĢı, həm də
istedadlı publisist, teatr tənqidçisi, ssenarilər müəllifi,
rejissor, jurnalist və tərcuməçi kimi də dərin iz
qoymuĢdur. Cabbarlının yaradıcılığında dünya ədəbiyyatı
klassiklərinin əsərlərindən Azərbaycan dilinə tərcümələri
(ġekspirin "Otello", "Hamlet", ġillerin "Qaçaqlar",
Qoqolun "MüfəttiĢ" və s.) də mühüm yer tutur. O,
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həmçinin nəsr əsərləri - Tolstoyun "UĢaqlıq" povesti və
"Anna Karenina" romanını (tamamlanmamıĢdır) da
dilimizə çevirmiĢdir.

Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, C.Cabbarlı Tolstoyun
yaradıcılığına böyük əhəmiyyət verirdi. Onun fikrincə,
yazıçının əsərlərində rus realizm ənənələri özünün ən
yüksək ifadəsini tapmıĢdır. 1934-cü ildə sovet
yazıçılarının Birinci Ümumittifaq qurultayındakı çıxıĢında
o, yazıçılara bədii sənətkarlığı Tolstoydan öyrənməyi
məsləhət görürdü. Həmin çıxıĢında Hacı Muradın ölüm
səhnəsinin təsvirini xatırlayan Cabbarlı insan
möhtəĢəmliyinin sözlə necə Ģanlı ifadə edilməsinə diqqəti
cəlb edir və Tolstoyun bu sənətkarlığını müasir yazıçılar
üçün örnək hesab edirdi. Cabbarlının tərcümə və
səhnələĢdirmək üçün məhz "Hacı Murad" povestinə
müraciət etməsinin səbəbini də bununla izah etmək olar.

C.Cabbarlının səhnələĢdirdiyi "Hacı Murad" səkkiz
səhnədən (pərdədən) ibarət bitkin pyesdir. Burada əsas
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süjet xətti saxlanmıĢ, Tolstoyun povestinin bütün obrazlar
sistemi, həm də nəinki əsas surətlər, hətta orijinaldakı
ikinci dərəcəli obrazlar da canlandırılmıĢdır. Cabbarlı
povestin özündə olan potensial dramatik imkanlardan
ustalıqla istifadə etmiĢdir; səhnələĢdirmə üçün
Azərbaycan dilinə tərcümə zamanı əsərin bütün məna
dərinliyini, ifĢaedici pafosunu, çar Rusiyasının
Qafqazdakı siyasəti əleyhinə yönəldilmiĢ tənqidi ruhu
ifadə etməyə nail olmuĢdur. Dramatik və səhnə
imkanlarının bütün vasitə və üsullardan istifadə etməklə,
Cabbarlı çar Nikolayın və onun ətrafının - nazirlər və
saray əyanlarının, ordu generalları və zabitlərinin müəllif
tərəfindən verilmiĢ satirik təsvirini böyük ustalıqla
canlandırmıĢ, böyük rus yazıçısının sadə adamlara - sıravi
əsgərlərə və zabitlərə, kazaklara, kəndlilərə və s. səmimi
münasibətini əks etdirmiĢdir. Məsələn, Cabbarlı sıravi
əsgər Avdeyev (onun taleyi haqqında hekayə yazılmıĢdır),
zabit Poltoratskinin denĢiki Vavilo, Hacı Muradın
nökərləri Eldar, Hənəfi, Həmzət, Xan-Mağoma və digər
rus əsgərləri və sadə xalq nümayəndələrinə də yer
vermiĢdir. Sözsüz ki, Cabbarlı səhnələĢdirmədə Qafqaz
xalqının nümayəndələrinin obrazlarının, xalqın adət və
məiĢətinin, mədəniyyətinin, Ģifahi xalq yaradıcılığının,
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tarixi realiyaların, təbiət təsvirlərinin əks etdirilməsinə
daha böyük diqqət ayırmıĢdır.

Tolstoyun "Hacı Murad" povesti 25 fəsildən ibarətdir.
Orijinalda əsas yeri müəllif nitqi tutur: burada geniĢ
təsvirlərin, müəllif düĢüncələrinin Ģahidi oluruq.
Azərbaycan dilində səhnə variantını yaradarkən Cabbarlı,
təbii ki, Tolstoyun nəsr mətnini qısaltmalı olmuĢdur.
Ancaq Cabbarlı monoloq, dialoq və remarkalarda Tolstoy
nəsrinin mühüm və zəruri hissələrini saxlamağa
çalıĢmıĢdır. SəhnələĢdirmə zamanı ikinci dərəcəli
surətlərin bəzilərini ixtisar etməyə məcbur olan Cabbarlı
bir sıra məqamlarda bu qəhrəmanların fikir və sözlərini
baĢqa personajların nitqinə çevirir. Deyək ki,
səhnələĢdirmənin müxtəlif epizod və səhnələri son dərəcə
zəngin və tutumludur, çünki Cabbarlı orijinalın
mətnindəki ən mühüm məqamları mümkün qədər lakonik
Ģəkildə canlandırmaq üçün hər bir personajın nitqindən
ustalıqla istifadə etmiĢdir. Buna misal olaraq, əsərin
sonunda Hacı Muradın ruslardan dağlara qaçmaq qərarına
gəldiyi səhnəni göstərmək olar. Povestin orijinalında Hacı
Murad bunu özü fikirləĢir və qərar qəbul edir. Müəllif
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təhkiyəsində Tolstoy qəhrəmanın hər Ģeyi götür-qoy
edərək bu qərarı necə çətinliklə qəbul etdiyini göstərir. Bu
epizod əsərin süjetində mühüm əhəmiyyyət daĢıyır. Buna
görə Cabbarlı tamaĢada Hacı Muradın həmin məsələni
nökərləri ilə müzakirə etməsi səhnəsini yaradır. Onların
arasındakı dialoqlarda Cabbarlı povestin orijinalındakı
müxtəlif parçalardan və məlumatlardan ustalıqla istifadə
edir. SəhnələĢdirmədə də qaçmaq qərarını Hacı Murad
özü qəbul edir, ancaq bu qərar onun nökərlərinə də xoĢ
gəlir.

"Hacı Murad" povestində çar Nikolayın, hərbi nazir
ÇernıĢovun, çar Rusiyasında yüksək rütbəli məmurların
bir-biri ilə qarĢılıqlı münasibətlərinin təsviri geniĢ yer
tutur. Tolstoy bu əsərində çar rejimini, onun Qafqazda sərt
və çox zaman düĢünülməmiĢ siyasətini, çar hərbi
rəhbərliyinin səlahiyyətsizliyini, sıravi əsgərlərin
əziyyətlərini kəskin tənqid atəĢinə tutur. Povestin
orijinalında bu, bədii obrazlarda, hər Ģeydən əvvəl,
müəllifin təsvir və düĢüncələrində ifadə olunmuĢdur.
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SəhnələĢdirmənin beĢinci pərdəsi bütövlükdə Peterburqda,
çar sarayında baĢ verən hadisələrin təsvirinə həsr
olunmuĢdur. Məsələn, burada çar Nikolayla hərbi nazir
ÇernıĢovun dialoqu çox uğurlu qurulmuĢdur: Cabbarlı
Tolstoyun müəllif düĢüncələrini maksimal Ģəkildə ifadə
etməyə nail olmuĢdur. Bu səhnədə Nikolayın nitqində teztez belə bir ifadə iĢlədilir: "Rusiya və Avropa mənsiz nə
edərdi?" Cabbarlı rus imperatorunun bu sözlərini beĢinci
pərdənin nəqəratına çevirmiĢdir. Ancaq səhnənin
məzmunu elə qurulmuĢdur ki, burada baĢ verən və
müzakirə edilənlərin hamısı bunun əksini göstərir. Çarla
nazir ÇernıĢovun dialoqu səhnəsində Cabbarlı orijinalın
mətnini qısaldaraq imperatorun xarakterini müĢtəbehliyini və qəddarlığını açmaq üçün mühüm hesab
etdiyi hissələri saxlamıĢdır. Səhnə təsirini artırmaq və
çarın xarakterini daha dərindən göstərmək üçün Cabbarlı
onun nitqinə orijinalda olmayan ifadə artırır (çarın polĢalı
tələbəni cəzalandırmaq qərarında): "Ġt gərək it kimi
ölsün". Tərcümənin bu əlavəsi orijinalın mətni ilə
ĢərtləndirilmiĢdir və səhnələĢdirmədə məcburən
buraxılmıĢ hissələrin qısa və uğurlu əvəzinə çevrilmiĢdir.
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SəhnələĢdirmənin əlyazmasında Cabbarlı personajların
fərdi nitq xarakteristikasını ustalıqla yaradıb. Personajların
nitqi tam fərdiləĢdirilmiĢ və xarakterin, sosial mənĢəyin,
davranıĢ tərzinin və s. ən mühüm cəhətlərini əks etdirir.
Bu cəhətdən Hacı Murad obrazının fərdi nitq
xüsusiyyətlərini xüsusi qeyd etmək vacibdir. Tolstoyun
povestində onun nitqi digər obrazların nitqindən qısalığı,
obrazlılığı, dəqiqliyi və konkretliyi ilə seçilir.

Cabbarlı Hacı Muradın monoloqlarını səhnə ifasının
imkan və xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq qurur.
SəhnələĢdirmənin mətnində Hacı Muradın monoloq və
dialoqları, digər surətlərin onun haqqında sözləri
qəhrəmanın obrazını bütün xüsusiyyətləri ilə əks etdirir.
Tolstoyun povestində Hacı Muradın insani keyfiyyətləri
ən müxtəlif məqamlarda üzə çıxır, Cabbarlı da
səhnələĢdirmədə çox güclü obraz yaratmağa nail
olmuĢdur. Soyuqqanlı, əzmli və cəsarətli, son dərəcə çətin
həyat sınaqlarında mətanətini saxlaya bilən bu sərt dağlı
obrazı, ġamilin əsirliyində olan anası, oğlu və digər tanıĢ
və qohumlarından söhbət getdikdə emosiyalarını cilovlaya
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bilmir. Hacı Murad yaxın və əziz adamlarının taleyi
barədə narahatlıq və qorxusunu gizlədə bilmir.
SəhnələĢdirmənin dördüncü pərdəsində çox maraqlı
epizod canlandırılmıĢdır; burada müxtəlif dramaturji
vasitələrlə baĢ qəhrəmanın daxili vəziyyətini göstərir.
SəhnələĢdirmədən Hacı Muradla Loris-Melikovun
dialoqundan bir parçaya diqqət yetirək:

Hacı-Murad - (səsi titrəyərək) Oğlumu xilas ediniz, qoca
anamı və arvadımı xilas ediniz, onda mən sizə qulluq
edərəm və çox iĢlər görərəm, bəli, çox iĢlər, sən knyaza
bunu yaz (Əlini yazının üstünə qoyur).

Loris - Sən rahatsız olma, hamısını yazaram.

Hacı-Murad - (Yalvarırcasına bir oxĢayıĢla) Sən qulaq as,
çalıĢ düzəlt, nəyim varsa sənin olsun. YaxĢı, ancaq
knyazın yanında kömək et. (Əlini tutub gözlərinə baxaraq)
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Allah xatirinə, anladınmı? (Gözləri yaĢararaq) Amandır,
mən indi bir ip ilə bağlıyam, ipin də ucu ġamilin əlindədir.

Loris - Sən, əlbəttə, haqlısan, ancaq mənə elə gəlir ki,
ġamil külfətini qətiyyən verməz və bir təminat kimi
saxlar.

Hacı-Murad - (Qızğın) QarĢılıq vermək lazımdır. Qoy
knyaz sərdar bütün əsirləri yığıb əvəz versin, qoy pul
versin, çox, çox pul versin.

Gördüyümüz kimi, bu epizodda Hacı Muradın ailəsini,
qohumlarını, nəyin bahasına olursa-olsun, düĢməni
ġamilin əlindən xilas etmək arzusu əks etdirilmiĢdir. O,
heç vaxt bu epizodda yol verdiyi hərəkətləri özünə rəva
bilməzdi. Burada Cabbarlı Loris-Melikova kömək üçün
yalvaran Hacı Muradın emosional durumunu göstərərkən
dialoqları böyük ustalıqla qurmuĢdur. O, epizodun səhnə
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təcəssümünü yaratmaq üçün remarkalardan ("səsi
titrəyərək", "yalvarırcasına bir oxĢayıĢla", "qızğın",
"gözləri yaĢararaq") istifadə etmiĢdir. Onu da qeyd etmək
lazımdır ki, bu epizodda Hacı Murad bir dəfə də olsun
qismətə, Allah yazısına inamla bağlı ifadə iĢlətmir.
Yuxarıda göstərilən remarkalar orijinalın səhnə obrazının,
ən xarakterik və mühüm elementlərinin canlandırılması
üçün uğurlu vasitədir.

C.Cabbarlının tərcüməsində rəngarəngliyi ilə seçilən
remarkalar mühüm rol oynayır, bunlar səhnə obrazlarının
yaradılmasında, bu və ya digər qəhrəmanın xarakterinin,
davranıĢının baĢa düĢülməsində ifaçılara xeyli kömək edə
bilərdi. Cabbarlı remarkalarda qəhrəmanların
mimikalarını, jestlərini, daxili vəziyyətini əks etdirən
elementləri, müəllif təsvirlərini canlandırır. Onun
remarkaları qısa və dəqiqdir, bunlar dramaturqun əlində
Tolstoyun müəllif nitqinin mahiyyətini yığcam Ģəkildə əks
etdirmək vasitəsidir.
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Tolstoyun "Hacı Murad" povestində Qafqaz xalqlarının
təkrarolunmaz folklor nümunələri xüsusi maraq doğurur.
Əsərdəki qan intiqamı haqqında mahnı, "Həmzət haqqında
nəğmə", Hacı Muradın anasının nəğməsi, qəhrəmanın
faciəvi ölümündən əvvəl yadına düĢmüĢ və sanki onun
taleyindən xəbər vermiĢ Ģahin haqqında nağıl heç bir
oxucunu biganə qoya bilmir. Burada Tolstoyun Qafqaz
xalqlarının tarixini, adət-ənənəsini, folklorunu, dağlıların
xalq mahnılarını, onların lakonik və müdrik atalar
sözlərini, tapmaca və nağıllarını uzun müddət və diqqətlə
öyrənməsi öz əhəmiyyətli təsirini göstərmiĢdir.

C.Cabbarlının tərcüməsində orijinaldakı iki mahnının Hacı Muradın anasının mahnısının və "Həmzət haqqında
nəğmə"nin tərcüməsi diqqəti cəlb edir. Povestin
orijinalında Tolstoy bu mahnıların məzmununu nəsrlə
verir. Cabbarlı isə, bu mahnıların nəsrlə olan mətninə
əsaslanaraq, iki orijinal Ģeir vermiĢdir. Məlumdur ki,
Cabbarlı ədəbi fəaliyyətə lirik Ģair kimi baĢlamıĢdır və
onun poeziya sahəsində özünəməxsus yeri olan Ģeirləri də
az deyil. Cabbarlının həm öz pyeslərinin, həm də digər
müəlliflərin pyeslərinin quruluĢçu rejissoru kimi, həmin
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əsərlər üçün həm Ģeirlər yazdığı və hətta onlara musiqi də
bəstələdiyi isə, o qədər də geniĢ yayılmıĢ fakt deyil. Onun
Ģairlik istedadı Tolstoyun "Hacı Murad" povestinin
səhnələĢdirilməsi üçün yazdığı Ģeirlərdə də özünü
göstərmiĢdir. Məzmununa, ideya-estetik və bədii
dəyərlərinə görə bu Ģeirlər Azərbaycan folkloru və
poeziyasının ən gözəl nümunələrinə yaxındır.

Tolstoyun povestində Hacı Muradın anasının mahnısı
onun ən kövrək xatirələrindən biridir. Hacı Muradın anası
bu mahnılarda olmuĢ hadisələrdən danıĢmıĢdır: Hacı
Muradı tərk edərək xan oğlunun süd anası olmaqdan
imtina etməsi, Hacı Muradın atasının onu xəncərlə
vurmasına baxmayaraq, qadının ona tabe olmaması və
qılınc yarasının sağalması kimi hadisələr ananın həyatının
qəmli səhifələridir.

Hacı Muradın anasının mahnısı 20 sətirdən ibarət Ģeir
kimi tərcümə edilmiĢdir. Bu Ģeirdə C.Cabbarlı orijinaldakı
mahnının məzmununu məharətlə əks etdirmiĢdir, həm də
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səhnələĢdirmədə bu mahnı orijinalda olduğu kimi, əsərin
süjet xəttində aparıcı rola malikdir. Digər tərəfdən,
mətndən təcrid olunmuĢ Ģəkildə təhlili göstərir ki, bu,
müstəqil və orijinal Ģeirdir.

Orijinalda Hacı Muradın anasının mahnısı belə
verilmiĢdir: "Sənin polad xəncərin mənim ağ sinəmi yardı,
mən isə onun üzərinə öz günəĢimi, öz oğlumu sıxdım, onu
öz isti qanımla yudum və yara otsuz-bitkisiz sağaldı, mən
ölümdən qorxmurdum, körpə igid oğlum da ölümdən
qorxmayacaq".
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Əlin polad xəncəri

Öz qınından qopardı,

Çaldın, ĢimĢək parladı,

Amma köksümü yardı.

Ormanlardan gül otlar

Gətirdilər çarama,
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Mən öz körpə yavrumu

Aldım, basdım yarama.

Mən öz isti qanımla

Yudum, ağrı yoxaldı.

Heç bir gün ot qoymadan

Ağır yaram sağaldı.
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Polad xəncər sancıldı,

Ah çıxmadı dilimdən.

Mən ölümdən qurtardım,

Oğlum qorxmaz ölümdən.

Oğlum gördü, vuruldum,

Ah çıxmadı dilimdən.
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Mən ölümdən qorxmadım,

O da qorxmaz ölümdən.

"Həmzət haqqında nəğmə"nı Cabbarlı 43 sətirdən ibarət
Ģeir formasında yazmıĢdır. Bu Ģeir Azərbaycan
folklorunun ən gözəl nümunələrini xatırladır.

Tolstoyun povestində "Həmzət haqqında nəğmə"ni Hacı
Muradın nökəri Hənəfi oxuyur. Hacı Murad qaçmamıĢdan
əvvəlki gecə Həmzətin son nəfəsinə kimi, "nə qədər ki
tüfəngində güllə, belində xəncər və damarlarında qan var
idi" ruslarla döyüĢməsi haqqında nəğməni həyəcanla
dinləyir. Hacı Muradın özünü də tezliklə belə qanlı və
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ümidsiz döyüĢ gözləyir. Bu epizod Tolstoyun povestinin
bədii kompozisiyasında çox mühüm rol oynayır.
QaçmamıĢdan əvvəlki gecə Hacı Murad son günlərin
hadisələrini ürək ağrısı ilə xatırlayır, uĢaqlığını, anasını,
doğma yerləri yada salır, oğlu Yusif haqqında fikirləĢir,
ġamilin onun gözlərini çıxarmaqla hədələdiyini dəhĢətlə
götür-qoy edir, ġamilin girov götürdüyü anası və arvadını
düĢünür.

Bu mətn əsasında Cabbarlı aĢağıdakı Ģeiri yazmıĢdır:

Həmzət gücsüz düĢmüĢ idi,

Son nəfəsdə bağırdı.
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Gördü göydən quĢlar keçir,

Gücün yığdı, çağırdı.

Göy üzündən uçan quĢlar

Yurdumuzdan keçəndə,

Dağıstanda, Çeçendə,
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Söylərsiniz yol üstündə

Yol gözləyən gözlərə,

Analara, bacılara,

Ağ biləkli qızlara.

Biz qəzavat uğrunda

Ölərkən də güləriz.
519

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

2017

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

Açıq vuruĢ meydanında

Ərlər kimi öləriz.

Ancaq bizim bədənimiz

GömülməmiĢ qalacaq,

Gəmiklərimiz qurdlar ücün
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Dadlı bir yem olacaq.

Uçacaqdır qarğa, quzğun,

Gözlərimizi oyacaq.

Bizim axmıĢ qanımızdan

Qurdlar, quĢlar doyacaq.
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Bir də bizi görməyəcək

Doğma yurdlar, cığırlar.

Gözlərimizi oyacaqdır

Uçub gələn qarğalar.

Ġgid Həmzət dağa qondu,
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YaĢıl bayraq qaldırdı.

Uruslara basqın yapdı,

Üç yüz ağ at saldırdı.

Qayıdarkən Rus knyazı

Ardlarınca yürüdü,
523

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

2017

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

Çatdı sansız bir qoĢunla,

Dörd bir yanı bürüdü.

Onda Həmzət igidlərə

Buyruq verdi, durdular.

Ağ atları bir-bir kəsib,
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Qanlı səngər qurdular.

Güllə bitdi, xəncər sındı,

Dönmədilər yürüĢdən.

Damarlarda qan gəzdikçə,

Qaçmadılar vuruĢdan.
525

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

2017

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Qeyd etmək lazımdır ki, C.Cabbarlı öz orijinal
pyeslərində də tez-tez Ģeirlərdən istifadə etmiĢdir. Bu
cəhətdən akademik M.Arifin diqqət yetirdiyi fakt
maraqlıdır: "Dramaturq arvadına yazdığı məktubda (1932)
bildirirdi: "Kiçik bir pyes üzərində iĢləməyə baĢlamıĢam.
Əgər burada onu tamamlamağa imkan tapmasam, orada bağda davam edib tamamlayaram... Bunun məzmununu
yaxĢı bilirsən. Ġstəyirsən xatırladım..." Bundan sonra
pyesdəki mahnının mətni verilir. Dramaturqun xanımının
sözlərinə görə, o, həmiĢə yeni pyes üzərində iĢə
baĢlamazdan əvvəl mahnı qoĢar və çox vaxt onu zümzümə
edərdi, sanki gələcək əsərinin leytmotivini inkiĢaf
etdirirdi. SəhnələĢdirmədə Cabbarlının tərcumə etdiyi
mahnının sözləri belə bir ehtimal da yaradır ki, əsər
Azərbaycan səhnəsində tamaĢaya qoyulsa idi, dramaturq
tamaĢa üçün musiqi də bəstələyə bilərdi.
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Beləliklə, Cəfər Cabbarlı L.Tolstoyun "Hacı Murad"
povestini səhnələĢdirməyə hazırlaĢarkən povestin nəsrlə
mətninin parçalarından iki orijinal Ģeir yaratmıĢdır. Onu
da qeyd edək ki, bu, həmin Ģeirlərin ilk çapıdır. Sözsüz ki,
istər C.Cabbarlının yazdığı bu Ģeirlər, istərsə də povestin
səhnələĢdirilmiĢ tərcüməsinin əlyazma mətninin daha
dərin təhlil və araĢdırmaya ehtiyacı var.

Qorxmaz QULĠYEV
GÜLƏN FACĠƏ VƏ AĞLAYAN KOMEDĠYA:
ġEKSPĠR VƏ MƏMMƏDQULUZADƏ

Arağı siz gətirin,
Yeməyə bir Ģey tapılar məndə.
R. Rza
Mən biləni Azərbaycan bədii fikrində həm zaman, həm
məkan, həm də temperament baxımından bir-birindən çox
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uzaq görünən ġekspirlə Məmmədquluzadənin yaxınlığını
birinci dəfə R.Rza üzə çıxarmıĢ və bu iki sənətkarı bir
araya gətirmiĢdir. R. Rza bununla kifayətlənməmiĢ, xəsis
üsul və iĢarələrlə bu yaxınlığın araĢdırılmasının
metodologiyasını və üzə çıxarılmasının ən kəsə yolunu da
müəyyənləĢdirmiĢdir: o sübuta yetirmiĢdir ki, ġekspirlə
Məmmədquluzadəni bir-birinə birləĢdirən bağları
obyektiv-elmi biganəlik müstəvisində axtarıb tapmaq və
dəyərləndirmək qeyri-mümkündür - tədqiqatçı gərək
Hamletin və Ġskəndərin keçirdikləri hissləri, narahatlığı
bölüĢsün, onlara qoĢulub araqdan vursun. ġair Hamletin,
həmçinin, özünün lirik "mən"inin timsalında bu iki
sənətkar arasında mövcud olan genetik əlaqələri sezmiĢ
və obrazlı dildə ifadə etmiĢdir. Maksimum "sıxılmıĢ"
lakonik deyim tərzi azərbaycanli Ģairə imkan vermiĢdir ki,
bu iki dramatik əsərin qəhrəmanını bir-birindən təcrid
edən milli mənsubiyyət, məkan, zaman və sairə maneələri
qətiyyətlə dəf etsin və araq müstəvisində onları bir-birinə
pərçimləsin. Məmmədquluzadsənin "Ölülər" ində araq son
dərəcə tutumlu simvoldur. Birincisi, bu məqam ona görə
önəmlidir ki, ġekspirin "Hamlet" faciəsində heç bir yerdə
baĢ qəhrəmanın (protaqonistin) Ģəraba meylli olması,
yaxud ondan harada isə, hansı Ģəraitdə isə istifadə etməsi
ilə bağlı bircə iĢarə belə yoxdur. Həmçinin lirik "mən"i də,
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özü də aramsız içkili vəziyyətdə olan Vahiddən fərqli
olaraq, R. Rzanın "bolĢevik yazı"nı tərənnüm edən lirik
"mən"i bir qayda olaraq, daim ayıqdır. R. Rzanın sovet
mətbəxində bu üz-üzə gələn üç nəfər arasında bircə
Ġskəndər Ģəraba aludədir. Bir qayda olaraq lirik "mən"
Füzulinin qəzəllərində olduğu kimi zəif və məzlum olsa
da, özünü kainatın mərkəzi fiquru kimi təsəvvür edir. Bu
Ģeirdə isə qəribə bir transformasiya baĢ vermiĢdir: lirik
"mən" könüllü Ģəkildə öz statusundan imtina etmiĢ və
yerini Ġskəndərə vermiĢdir. Azərbaycana təĢrif buyurmuĢ
Hamlet də təvazökarcasına Məmmədquluzadənin
qəhrəmanı yanında qərar tutur və Ġskəndərin illər boyu
dərd-qəmini dağıtmaq üçün istifadə etdiyi, lakin nədənsə
öz funksiyasını yerinə yetirə bilməyən araqdan dadmağa
qərar verır. R. Rzanın bu Ģeirində araq bir qayda olaraq
ayıq adamın nəzərlərindən qaçan cəhətləri, onların ən incə
çalarlarını sezməyə, hadisə və durumlar arasında mövcud
olan gizli əlaqələri üzə çıxarmağa imkan verən
laübalılığın simvoludur. Ġçkiyə meyilli olmasa da, aləmdə
hökm sürən xəyanətdən baĢını itirmiĢ, bir növ laübalı
vəziyyətə düĢmüĢ Hamlet atasının qatili, Danimarkanı
dünya adlı həbsxananın ən dəhĢətli kamerasına çevirmiĢ
əmisi Klavdini qətlə yetirərək bir oğul kimi, bir vətəndaĢ
kimi, bir bəĢər övladı kimi yer üzündə boynuna düĢən
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missiyanı yerinə yetirərkən ayılır. Amma Ġskəndərə və R.
Rzanın lirik "mən"inə qonaq gəldiyi məqamda tərəddüdlər
içərisində olan Hamlet hələ ayılmamıĢdı, lakin ayılmaq,
qəti qərar qəbul etmək təhlükəsi baĢının üstünü almıĢdı.
Buna görə də ġekspirin qəhrəmanı azərbaycanlı
qardaĢlarına qoĢulub dünyanın dərdi-sərini unutmağın
Ġskəndər vasitəsindən istifadə etmək qərarına gəlir.
Məmmədquluzadənin mövhumat və cəhalət məngənəsində
sıxılan qəhrəmanı daim içkilidir; onun üçün də ayılmaq ən
dəhĢətli faciədir. Ġnsanın fikir azadlığını, deyim
müstəqilliyini əlindən alan dünyada ən "humanist"
quruluĢun basqısına dözməyən lirik "mən" heç olmasa bir
gecəliyə uzun illər boyu sovet adamının yeganə azad
məkan hesab etdiyi mətbəxdə sirdaĢları Hamlet və
Ġskəndərlə baĢ-baĢa verib araqdan vuraraq heç olmasa bir
müddət gerçəkliyin problemlərindən ayrılmaq
ümidindədir...
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Arağı siz gətirin,

Yeməyə bir Ģey tapılar məndə...

Əlbəttə ki, müxtəlif zamanlarda və məkanlarda yaĢamıĢ,
müxtəlif ruhani ideologiyalardan - bu hətta dini
dəyərlərdən radikal imtinaya əsaslanırsa belə qaynaqlanan dünyaduyuma və dünyagörüĢə malik
ġekspiri və Məmmədquluzadəni bir araya gətirmək,
onların əsərlərini vahid meyarlar əsasında dəyərləndirmək
son dərəcə çətin məsələdir. Belə bir cəhd əsassız və süni
təsir də bağıĢlaya bilər. Axı Ġntibah dövründə xristian
Ġngiltərəsində yaĢayıb-yaratmıĢ, yeni dövr Avropa
ədəbiyyatında antik dövrdəkindən köklü Ģəkildə fərqli
yeni faciə janrının təməlini qoymuĢ ġekspirlə
Azərbaycanda əsası XIX əsrin ortalarında M.F.Axundov
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tərəfindən qoyulmuĢ komediya janrının ənənələrini XX
əsrin əvvəllərində davam və inkiĢaf etdirən
Məmmədquluzadə arasında hansı genetik əlaqələrdən
söhbət gedə bilər? Xalqların ədəbiyyatları arasındə
əlaqələrin tədqiqi tarixi inandırıcı Ģəkildə sübut edir ki,
möhkəm və hərtərəfli bağlar yoxdursa, inandırıcı və
məhsuldar müqayisə də mövcud deyil.

Bununla belə mənə elə gəlir ki, yalnız ġekspirin
yaradıcılığı ilə müqayisəli-tipoloji müstəvidə
Məmmədquluzadənin dramlarının dəruni qatlarına enmək
mümkündür. Hər halda mən azərbaycanlı dramaturqun
yaradıcılığını öyrənməyin və dəyərləndirməyin bundan
kəsə yolunu tanımıram.

Mənə elə gəlir ki, müqayisə ilk baxıĢdan bir-birini istisna
edən, lakin mahiyyət etibarilə bir-birisiz keçinə bilməyən
iki cəhətin - bənzərliyin və bənzərsizliyin dialektik
vəhdətidir. Əgər nəsnələr və hadisələr arasında oxĢar
cəhətlər olmasaydı, onların bir araya gətirilməsi müĢkül
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problemə çevrilərdi. Bu halda gərək XIX əsr fransız
yazıçısı Lotreamonun ucsuz-bucaqsız poetik təxəyyülünə
və metafora yaratmaq dühasına malik olasan ki, yalnız
maddiliklərindən çıxıĢ edərək cərrahiyyə masasını, çətiri
və tikiĢ maĢınını bir araya gətirəsən və oxucu da bu açıq
xaosu mistik nizam qismində qəbul etsin. Bəri baĢdan
oxucunu xəbərdar etmək istəyirəm ki, bəndəniz belə bir
inandırıcılıq qabiliyyətindən məhrumdur və yalnız açıqaydın nəzərə çarpan cəhətləri müqayisə etmək
iddiasındadır.

Digər tərəfdən müqayisə üçün nəsnələr, hadisələr və
fenomenlər arasında fərqli cəhətlərin olması da vacibdir.
Əgər onlar özünəməxsusluqlarından məhrum olsaydılar,
onda labüd Ģəkildə bir-birini təkrarlayar, bir-birinin içində
əriyib gedərdilər. Yararlı və mükəmməl müqayisə üçün,
məsələn, Hamletin və Ġskəndərin müxtəlif zaman və
məkanlarda yaĢamaları, fərqli xarakterə və dünyagörüĢə
malik olmaları zəruridir.
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Bir məsələ də var ki, metaforik müstəvidə müqayisə
prosesində istinad etdiyimiz dünya vahid olduğuna görə
onun bütün predmet və hadisələri arasında labüd Ģəkildə
əlaqə və münasibətlər mövcuddur. Lakin bu münasibətləri
üzə çıxarmaq bəzən mümkün, bəzən də mümkünsüz olur.
Bu mümkünlülük / mümkünsüzlük müqayisə aparan
fərdin bir araya gətirmək istədiyi hadisələrə obyektiv
münasibətindən asılıdır. Lakin bu prosesdə fərdin
hadisələrə subyektiv münasibəti olmadan da keçinmək
olmaz. Metafora yaradıcılığında olduğu kimi müqayisədə
də fərdin hadisələr arasındakı münasibətləri Ģəxsən
yaĢaması, onları özününküləĢdirməsi, bir sözlə, onları
subyektiv münasibətlərə çevirməsi vacibdir. Dünyaya
gözəllik insan vasitəsilə gəldiyi kimi dünyanın hadisələri
arasında əlaqə və münasibətlər yalnız insan vasitəsilə üzə
çıxarılır.

Müxtəlif faktorların təsiri altında bizim zövq
prioritetlərimiz dəyiĢir: uĢaqlıqda dönə-dönə oxuduğum
bir kitab bu gün mənə bəsit görünür və əksinə. Lakin
uzun-uzun illərdən bəridir ki, mən ġekspiri və
Məmmədquluzadəni eyni dönməz və gərgin maraqla
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sevirəm və yaĢla bağlı zövqümün bu kirəclənmiĢ
dönəmində çətin ki, onlara münasibətim dəyiĢsin. Mənim
fikrimcə, bu ilk növbədə onunla onunla izah olunmalıdır
ki, əsl sənət əsərləri öz vüsətləri ilə gerçəkliyi həm üfüqi,
həm Ģaquli istiqamətlərdə ehtiva edir və zaman keçdikcə
aktuallaĢır; yeni-yeni mənalar kəsb edir, daha doğrusu,
özündə potensial Ģəkildə mövcud olan mənaları büruzə
verir. Bir qədər də uzağa getmək olar: hərdənbir mənə elə
gəlir ki, dahiyanə sənət əsərləri misli görünməmiĢ
plastikliyə malikdir və hər bir səmimi oxuçunun yaĢ
səviyyəsinə, dünyaduyumuna, dünyagörüĢünə, hətta
ovqatına da uyğunlaĢırlar. Məhz buna görə də böyük sənət
əsərlərini bir zamana, bir məkana, bir mənaya müncər
etmək, hətta konkret zaman kontekstində özünü büruzə
verən məzmunu qabartmaq olmaz. Bu əslində zorla bədii
nümunəni potensial imkalardan məhrum etmək demək
olardı. Mənə elə gəlir ki, sənət əsəri insanın yaratdığı
digər artefaktlardan fərqli olaraq sözün müsbət mənasında
metafiziki xarakterə malik olmalıdır, yəni zamanın və
məkanın fövqündə dayanmalıdır. Bir Ģərtlə ki, zamanzaman və məkan-məkan konkretləĢə və aktuallaĢa bilsin.
Bu mənada hər bir bədii nümunə deyimdir. Deyim isə
təcrid olunmuĢ durumda, məsələn, lüğətdə mücərrəd
səciyyəyə malik olan, yalnız konkret kontekstdə məhdud
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çərçivəsini dağıdan, ən zəngin lüğətin belə ağlına gətirə
bilmədiyi yeni-yeni mənalar kəsb edən, ruha gəlib
canlanan, rəng-rəng çalarlarla oynayan söz kimidir. Bu
baxımdan Ģəxsən mənim üçün, azərbaycanlı oxucu üçün,
ingilis dramaturqu ġekspirin "Kral Lir" faciə-deyimi
Məmmədquluzadənin dramaturgiyası, yəni XX əsrin
əvvəlləri kontekstində azərbaycanlılaĢaraq
konkretləĢmiĢdir. Qəribədir, əsl sənət əsərləri yalnız
yarandığı dövrdə, yaxud gələcəkdə aktuallaĢmırlar; onlar
digər bədii nümunələrlə əl-ələ verib keçmiĢə də iĢıq
salmaq iqtidarındadırlar; Məmmədquluzadənin deyimkomediyaları ġekspirin əsərləri ilə əməkdaĢlığa girib XX
əsrin əvvəllərindəki Azərbaycanın hüdudlarını aĢmaq ,
universallaĢaraq ümumbəĢəri keyfiyyətlər kəsb etmək,
dahi ingilis dramaturqunun yaradıcılığının bu günə qədər
açılmamıĢ tərəflərini açıqlamaq imkanına malikdirlər.

Çox güman ki, ġekspiri Məmmədquluzadə ilə müqayisə
etməyə imkan verən obyektiv faktorlarla yanaĢı mənim bu
iki sənətkara subyektiv münasibətim də onları bir araya
gətirməyə imkan verən çox qəribə bir gərginlik sahəsi
yaratmıĢdır: onun "ġekspir" və "Məmmədquluzadə" adlı
536

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

qütbləri bir-birinə bənzərlilikdən daha çox bənzərsizlik
əsasında pərçimlənmiĢlər. OxĢar cəhətlərlə yanaĢı fərqli
nəzər nöqtələri müxtəlif zaman və məkanda, müxtəlif
ideoloji mövqelərdə qərar tutmuĢ sənətkarlara bir-birini
dəstəkləməyə və tamamlamağa, dünya haqqında, insan
haqqında ayrı-ayrılıqda deyə biləcəklərindən daha səhih
və dərin məlumatlar verməyə Ģərait yaradırlar. Bu
baxımdan bu iki sənətkarın dünya və insan haqqında
düĢüncələrini ifadə etmək üçün seçdikləri fərqli dramaturji
janrlar onları nəinki bir-birindən uzaqlaĢdırmamıĢ,
paradoksal Ģəkildə yaradıcılıqlarını vahid müstəvidə
nəzərdən keçirməyə əsas yaradır; çox qəribə də olsa,
komediyalar müəllifi Məmmədquluzadə yeni dövrdə bu
janrın klassik nümunələrini yaratmıĢ Molyerdən və
Azərbaycanda komediyanın əsasını qoymuĢ
M.F.Axundovdan daha çox faciələr müəllifi ġekspirə
yaxındır.

Burada kiçik bir haĢiyə çıxmağa ehtiyac hiss olunur: dəqiq
və təbiət, habelə incəsənətlə bağlı olmayan humanitar
elmlər obyektiv aləmin subyekt tərəfindən obyektiv
dərkidir. Bu halda subyekt özünü yalnız görmə bucağının
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seçimində büruzə verə bilər. AraĢdırma metoduna
gəldikdə, hadisəni dərk edən öz subyektivliyindən
maksimum imtina etməli, obyektiv meyarlara
söykənməlidir; araĢdırdığım obyektə münasibətim, o
dövrdə ovqatım, keçirdiyim hiss və həyəcanlar tədqiqatda
öz əksini tapmamalıdır.

Bu baxımdan dünyanın bədii dərki elmi dərkin tam əksini
təĢkil edir; bütün incəsənət növləri kimi, ədəbiyyat da ,
məlum olduğu kimi obyektiv aləmin subyektiv dərkidir.
Bu halda subyektivlik ön plana keçir; bədii dərk
prosesində mən obyektivliyə fərdi münasibətimi nümayiĢ
etdirməklə, onun məndə oyatdığı emosiyaları ifadə
etməklə kifayətlənmirəm, eyni zamanda təbiəti etibarilə
ətalətli və biganə olan obyektivliyi subyektivləĢdirirəm ona həyat və ruh verirəm. Bədii dərk prosesində fərdi
münasibət ön plana keçir, obyektiv aləmin canına hopur,
onu özününküləĢdirir; dağın, meĢənin, dənizin, qadının
gözəlliyi ona görə mövcuddur ki, bu gözəlliyi mən dərk
edirəm. Dünyanın bədii dərkində obyektiv meyarlardan
söhbət gedə bilməz. Ġncəsənətin ayrı-ayrı sahələrini
öyrənən elmlər, o cümlədən ədəbiyyatĢünaslıq bu iki,
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diametral Ģəkildə bir-birinə əks dərkolunma formaları
arasında orta mövqe tuturlar. Onlar da dəqiq və təbiət
elmlərində olduğu kimi araĢdırma prosesində obyektiv
meyarlardan çıxıĢ edirlər, lakin tədqiqat obyekti
subyektivizm ilə mayalandığı üçün, ədəbiyyatĢünas bədii
nümunədə ifadə olunmuĢ emosiyaya emosiya ilə cavab
verməyə, bir çox məqamlarda, xüsusilə dəyərləndirmə
prosesində öz mövqeyini ortaya qoymağa məcburdur.

Bədii prosesə bu subyektiv münasibət zəruriyyəti ömür
yolumun müəyyən bir dönəmində dünyanı, cəmiyyəti,
insanı dərk etməyimdə əvəzsiz rolu olan ġekspirin
"yüksək" faciələrini, ilk növbədə "Kral Lir"i və
Məmmədquluzadənin dramlarını müqayisəli Ģəkildə
öyrənməyə məcbur etdi.

Bir qayda olaraq ġekspirin və Məmmədquluzadənin
əsərləri kimi mürəkkəb strukturlu və çoxlaylı bədii
nümunələri həyat təcrübəmiz onların aĢıladıqları dəyərləri
adekvat Ģəkildə dərk etməyimizə imkan verməyəndə
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irrasional Ģəkildə qavrayırıq. Zaman keçir, bədii nümunə
tədricən öz sirlərini faĢ etməyə baĢlayır. (Yeri gəlmiĢkən,
biz heç vaxt böyük sənət əsərini axıra kimi dərk etmək
iqtidarında olmuruq, həmiĢə sövqi-təbii səviyyədə
qavradığımız qalıq qalır.) Buna görə də Ģəxsən mən bu
günün özündə də ġekspiri və Məmmədquluzadəni axıra
kimi dərk etdiyimi iddia edə bilmərəm; dünyanın bütün
tutumlu hadisələri kimi adları çəkilən müəlliflərin əsərləri
də sirlərini nə qədər çöx açırlarsa, dərk olunmayan qalıq
bir o qədər çöx ar-tır. Lakin bu da bir həqiqətdir ki, bu iki
sənətkarın yaradıcılığından dərk etdiklərimin böyük bir
qismi onları müqayisə prosesində aralarında yaranan
təmasla bağlıdır.

Bütün təbii və labüd ziddiyyətlərinə baxmayaraq dinamik
xarakter daĢıyan dünyanıdərk prosesi bir
qanunauyğunluğu ortaya qoyur: insan yaĢa dolduqca onun
hadisələrə münasibətində obyektivliyin xüsusi çəkisi artır;
o, nəsnə və hadisələr arasında əvvəllər sezə bilmədiyi incə
əlaqə və münasibətləri görmək imkanı əldə edir. Bu heç
də o demək deyildir ki, yetkin fərdin dünyagörüĢündə
subyektiv məqam yoxa çıxır. Yox, insan son nəfəsinə kimi
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artıq dərk etdiyi gerçəkliyə rəğmən özünü dünyanın
mərkəzi fiquru hesab edir və və ona elə gəlir ki, kainatın
özü də onun ətrafında fırlanır. Bu kontekstdə obyektivlik
o deməkdir ki, insan yaĢa dolduqca onun yaxınlarının,
cəmiyyətin, dünyanın taleyi üçün məsuliyyət hissi artır.
Bir vaxtlar özünü unikal fərd qismində görüb metafiziki
əzab və narahatlıqla dünyadan təcrid olunan, özgələĢən
insan ömür spiralının yetkin durumunda tədricən
rahatlaĢır, təbiətin ayrılmaz hissəsi olduğunu dərk edir,
ona qovuĢmağın kəsə yollarını axtarır. Insan ömrünün bu
durumu öz əksini ahıl adamların təbiətlə vəhdətin simvolu
olan torpağa bağlılığında tapır.

Düzdür, hələ gənc yaĢlarımdan "Kral Lir"də xarakterlərin
möhtəĢəmliyi, əsərdə öz əksini tapmıĢ və tapa bilməmiĢ,
lakin oxucunu//tamaĢaçını onu tapmağa təhrik edib
fəallaĢdıran problemlərin qoyuluĢunun misli görünməmiĢ
yüksək bədii təcəssümü diqqətimi cəlb etmiĢ, mənim bir
Ģəxsiyyət kimi formalaĢmağıma dərin təsir göstərmiĢdi.
Yəqin ki, bu prosesdə ġekspirin ən kamil əsəri hesab
olunan "Kral Lir"in yüksək bədiiliyi az rol oynamamıĢdır.
Lakin çox güman ki, bu hər Ģeydən əvvəl onunla bağlıdır
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ki, hər bir fərddə artıq genetik səviyyədə dünyanın
obyektiv dərki potensialı mövcuddur və ġekspir bu
prosesin iki əsas mərhələsinin təmsilçiləri qismində
"subyektiv" Hamlet və "obyektiv" Kral Lir obrazlarını
yaratmıĢdır.

Görünür, hal-hazırda ömrümün elə bir dönəmini
yaĢayıram ki, həyat təcrübəmə əsərdə öz bədii
təcəssümünü tapmıĢ əsas problematikanın ümumi
konturlarını sezə bilməyə imkan verir. Bu "büllurlaĢma"
prosesində Məmmədquluzadə də əlimdən tutmuĢdur;
məhz onun faciəvi komediyaları iĢığında "Kral Lir"
faciəsini adekvat Ģəkildə dərk etməyə baĢlamıĢam. Onu da
qeyd etmək lazımdır ki, bu proses dialektik xarakter
daĢıyır: "Kral Lir" mənə azərbaycanlı dramaturqun
yaradıcılığını ümumbəĢəri dəyərlər kontekstində,
Məmmədquluzadənin dramları isə ingilis dramaturqunun
"Kral Lir" faciəsini milli zəmində - doğma deyim və
düĢüncə tərzi zəminində dərk etməyə imkan vermiĢdir.
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Bu proseslə bağlı daha bir məqamı qeyd etmək yerinə
düĢər; məlumdur ki, "valideyn-övlad" məsələsi "Kral Lir"
faciəsinin ən üzdə olan semantik qatını təĢkil etməklə
yanaĢı həm də əsərin digər, daha dərin qatlarına varmaq
üçün açar rolunu oynayır. Nə qədər ki, fərd həm yaĢca,
həm də dünyagörüĢ nöqteyi-nəzərindən övlad statusuna
malikdir, o, faciənin protaqonistinin dünyaduyumunu və
üz-üzə gəldiyi problemlərin mahiyyətini dərk edə bilməz.
Fərdin sosial statusu yalnız müəyyən yaĢ həddindən sonra
dəyiĢə bilər; fərd valideynə çevrilərək, övlad
nankorluğunun nə olduğunu və, allah eləməsin, əgər bu
fəlakətlə üzləĢərsə, hansı ağır üzüntüyə düçar olduğunu
baĢa düĢür.

Ömürlərinin valideyn dönəmində insanların böyük bir
qismi bu və ya baĢqa Ģəkildə, az və ya çox gərginliklə birbirinə qənim kəsilən fərdi və sosial məqamların görüĢ yeri
olan və zaman-zaman Kral Lir taleyini yaĢayırlar. "Kral
Lir" faciəsi tipli əsərlər əbədi yaĢamağa məhkumdurlar,
çünki onların təməlini fərdi və cəmiyyəti dialektik
vəhdətdə ehtiva edən invariant bəĢəri keyfiyyətlər təĢkil
edir. Belə sənət əsərləri bu və ya digər səbəbə görə bəzən
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tamaĢaçının / oxucunun ürəyinə çətinliklə yol tapırlar,
bəzənsə uzun müddət, ümumiyyətlə onun diqqət
mərkəzindın kənarda qalırlar. Lakin onların Ģaquli
müstəvidə oxucu kütləsini fəthi labüddür, çünki son nəticə
etibarilə invariant keyffiyyətlər daxili və xarici
impulsların birgə təsiri altında yeni qiyafədə dirçəlir və
aktuallaĢırlar. Deməli, əgər "Kral Lir" faciəsi öz mahiyyəti
etibarilə özünün yalnız üst qatına - "valideyn-övlad"
probleminin bədii təcəssümünə müncər olunsaydı belə,
onun əbədiliyi təmin olunacaqdı: nə qədər ki, valideynlər
övladları ilə münasibətlərində haqsızlığa yol verirlər, nə
qədər ki, övladlar aciz valideynləri ilə sərt rəftar edirlər,
nə qədər ki, övladın valideyn, valideynin də övlad
məhəbbətinə və qayğısına ehtiyacı var və bu ehtiyac
yetərincə təmin olunmur, "Kral Lir" hətta bu məhdud
kontekstdə belə öz aktuallığını qoruyub saxlayacaq.

Məmədquluzadənin dramları ilə müqayisə üçün ġekspirin
əsərləri arasında "Kral Lir" faciəsi ön plana çəkilmiĢdir ki,
bu da təsadüfi deyil. ġekspir yaradıcılığının
tədqiqatçılarının əksəriyyətinin rəyinə görə - mən də bu
rəyə qoĢuluram - bu əsər dramaturqun universal faciələri
544

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

arasında ən universalıdır. Bu isə o deməkdir ki, bu əsərin
istənilən bədii nümunə ilə, o cümlədən
Məmmədquluzadənin dramları ilə təmasa girmək, deməli
müqayisə üçün geniĢ meydan açmaq potensialı vardır.
Lakin bu da bir həqiqətdir ki, nə ġekspirin, nə də
Məmmədquluzadənin bu və ya digər əsərini baĢqa
əsərlərindən kənarda, ümumi yaradıcılıq kontekstindən
təcrid olunmuĢ Ģəkildə təhlil etmək qeyri-mümkündür.
Hər iki sənətkarın əsərləri məzmun zənginliyinə və üslub
rəngarəngliyinə malik olmalarına baxmayaraq konsentrik
Ģəkildə mərkəzəqaçma tendensiyaların təsiri altında vahid
ideoloji mərkəz - sənətkarın Ģəxsiyyəti ətrafında
birləĢirlər. ġekspir də, Məmmədquluzadə də ayrı-ayrı
əsərlərində həm fərdin, həm də cəmiyyətin həyatı üçün
ekzistensial səciyyə daĢıyan problemlər kompleksini
müxtəlif rakurslardan nəzərdən keçirmiĢlər. Məhz buna
görə də bu sənətkarların ayrı-ayrı əsərlərini ümumi
yaradıcılıqlarından təcrid edərək müqayisə etmək
təcrübəöncəsi (apriori) təhlil prosesini qəlibə salmaq,
məhdudlaĢdırmaq və müəyyən mənada hətta təhrif etmək
demək olardı. Məhz buna görə də araĢdırma prosesində
lazım gəldikdə sənətkarların digər əsərlərinə də müraciət
olunacaq.
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***

Ġnsanlar arasında söhbətə ehtiyac onda yaranır ki, onların
dünyagörüĢ mövqeləri arasında anlaĢılmaz məqamlar,
problemlər olsun. Bir qayda olaraq fərdlər bu problemləri
mükalimə, dialoq vasitəsilə həll etməyə çalıĢırlar. Hər bir
dram əsəri əslində bu təbii prosesin bədii vasitələrlə
ifadəsidir. Dramatik struktur nöqteyi-nəzərindən bu o
deməkdir ki, dialoq prosesində tərəflərdən biri, yaxud
hamısı bilgisizlikdən bilgiyə keçirlər, yaxud ən azı buna
cəhd göstərirlər. Dram əsərlərində bu cəhət özünü həm
mikrokosmos, həm də makrokosmos səviyyəsində büruzə
verir. Hər bir dram əsərinin struktur invariantı olan
bilgisizlikdən bilgiyə keçid artıq antik yunan faciəsinin
nümayəndələri Esxilin, Sofoklun və Evripidin əsərlərində
öz bədii təcəssümünü tapmıĢdır. Esxlin "ZəncirlənmiĢ
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Prometey" faciəsinin konflikti əslində Zevs tərəfindən öz
mövcudluğu üçün taleyüklü informasiyanı əldə etmək
cəhdi ilə Prometeyin bu informasiyanı gizlətmək
əzmindən doğan mübarizəyə söykənir. Sofoklun "Çar
Edip" faciəsi bu invariant konfliktin bir növ daxililəĢməsi
- protaqonistin öz taleyi haqqında bilgisizliyindən dəhĢətli
bilgiyə keçməsi əsasında qurulmuĢdur. Əslində yunan
faciələrinin rəngarəng konfliktləri bu universal
qanunauyğunluğun müxtəlif təzahür formalarından baĢqa
bir Ģey deyildir.

Bilgisizlikdən bilgiyə keçid ilk növbədə ġekspirin adı ilə
bağlı yeni dövr faciəsinin də dramaturji konfliktinin
əsasını təĢkil edir. Lakin ingilis dramaturqu bu kecidi son
dərəcə geniĢ kontekstdə verməyə nail olmuĢdur;
bilgisizlikdən bilgiyə keçid fərdin və cəmiyyətin ən köklü
ekzistensial problemlərini ehtiva edərək fərqli ifadə
tərzləri, müxtəlif dramaturji janrlar vasitəsilə öz bədii
təcəssümünü tapmıĢdır. Nəticədə fərdin ovqatının elə bir
mümkün çaları, ömür yolunun elə bir dönəmi, bəĢər
cəmiyyətinin elə bir köklü problemi yoxdur ki, ġekspir
dramaturgiyasında öz bədii ifadəsini tapmasın. Sonralar
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dünya dramaturgiyasında zaman-zaman təĢəkkül tapmıĢ
klassisist faciə və komediyanın, psixoloji və intellektual
dramın, absurd teatrın ən azı rüĢeym Ģəklində ġekspir
dramatugiyasında təsadüf olunması məhz bununla
bağlıdır. Ġntibah dövrünün sənətkarının yaradıcılığı
potensial Ģəkildə XX əsrin əvvəllərində yazıb-yaratmıĢ
azərbaycanlı dramaturq Məmmədquluzadənin də
yaradıcılığını ehtiva edir. Bu heç də o demək deyildir ki,
ġekspir Məmmədquluzadənin öz dramlarında qaldırdığı
köklü problemlərin hamısına toxunmuĢdur. Bu ilk
növbədə onu göstərir ki, ingilis dramaturqu özündən
sonrakı dünya, o cümlədən Azərbaycan dramatugiyasının
əsas inkiĢaf istiqamətlərini müəyyən etmiĢdir. Belə ki,
ġekspirin faciələri bir qayda olaraq protaqonistin
gözlənilmədən və son dərəcə kəskin Ģəkildə rahatlıqdan
narahatlığa, xoĢbəxtlik vəd edən əhval-ruhiyyədən insan
və cəmiyyət haqqında bilgilər əsasında faciəvi Ģüurun
formalaĢmasını Ģərtləndirən ovqata keçir. Protaqonistin
faciəvi Ģüurunun formalaĢması məqamı və xarakteri
müxtəlif əsərlərdə müxtəlif olsalar da, gec-tez onun
ölümünə səbəb olurlar. "Otello"da bu keçid lap finalda baĢ
verir və baĢ qəhrəmanın ölümü ilə nəticələnir. "Hamlet"də
Danimarka Ģahzadəsi Ingiltərədən vətənə dönən kimi hələ
atasının kabusu ilə ünsiyyətə girməzdən əvvəl sarayda
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hökm sürən ab-havadan sövq-təbii buralarda nə baĢ
verdiyini duyur. Lakin Otellodan fərqli olaraq, Hamlet
boynuna düĢən missiyanı həyata keçirməyə tələsmir, öz
intuisiyasını da, kabusun dediklərini də yoxlamaq qərarına
gəlir. Onun Ģübhə və tərəddüdlərinin gerçəkliyin amansız
faktları əsasında tədricən dəf olunması, durumun tədricən
saflaĢıb "büllurlaĢması" və son nəticə etibarilə
protaqonisti həqiqətlə üz-üzə qoyması, ümumiyyətlə, epik
və dramatik əsərlərin süjet xətlərinin dönəm-dönəm
açılmasını təmin edən retardasiyanın - gecikmənin psixoloji əsasını təĢkil edir. "Kral Lir"də protaqonistin
bilgisizlikdən bilgiyə keçidi əsərin lap əvvəlində, düyündə
baĢ verir: faciənin əsas korpusu faktiki olaraq Lirin
tədricən dünya ilə üzüləĢməsi, böyük qızlarının hamı
tərəfindən açıq-aydın sezilən, lakin ata üçün gözlənilməz
olan xəyanəti nəticəsində düçar olduğu mənəvi-ruhi
əzabların içərisində can verməsi prosesidir. Bu uzun
müddət davam edən retardasiya prosesində Lir gerçəkliklə
aramsız toqquĢmalar zəminində Xeyir və ġər haqqında,
ziddiyyətlərlə dolu dünya barəsində biliklər əldə edərək
müdrikləĢir. (1)
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Kral Lirin köklü Ģəkildə bir-birindən fərqli durumları düyünə qədər o, dünyanın fitnə-fəsadından xəbərsizdir,
düyündən sonra isə dünyanın bütün ziddiyyətlərindən
agahdır - sənətkara imkan verir ki, cəmiyyətin qərar
tutduğu çoxqütblü gərginlik sahəsini təcəssüm etsin və
protaqonistin üz-üzə gəldiyi əsas konflikti üzə çıxartsın.
Kral Lirin kəskin Ģəkildə və bircə anda tam bilgisizlikdən
tam bilgiyə keçidi Otellonun məruz qaldığı duruma
bənzəyirsə, hansı isə lokal aktın (qızlarının xəyanətini
dərk etməsi) nəticəsində dünya haqqında geniĢ və
ziddiyyətli biliklərə yiyələnməsi Hamletı xatırladır. Lakin
əgər Hamletin ekzistensial dəyərlərlə bağlı əldə etdiyi
bilgilər bütövlükdə mənfi yüklüdürsə, Kral Lır dünyanı
daha obyektiv və tarazlanmıĢ Ģəkildə dərk edir: onun
dünyasının mənfi qütbündə Qonerilya, Reqana, Edmond,
Osvaldo dayanırsa, müsbət qütbündə Kordeliya, Kent,
Qloster, Təlxək, Edqar qərar tutmuĢlar.

Bilgisizlikdən bilgiyə keçid ġekspirin bütün "yüksək"
faciələrinin konfliktinin əsasını təĢkil edir. Bunun
sayəsində tamaĢaçı / oxucu bir növ ġekspir
qəhrəmanlarının cildinə girir - OtellolaĢır, HamletləĢir,
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LirləĢir və onlarla birlikdə bu amansız qəzavü-qədər
prosesini yaĢayır.

***

Təbii ki, Məmmədquluzadə də öz yaradıcılığında hər bir
dram əsərinin yaranması üçün zəruri olan bilgisizlikdən
bilgiyə keçid qanunauyğunluğuna riayət edir. Bununla
yanaĢı, azərbaycanlı dramaturq bu qanunauyğunluğun
ənənəvi prinsiplərini də pozmaqdan çəkinmir; onun dünya
dramaturgiya sənətinə gətirdiyi ən böyük yeniliklərdən
biri bilgisizlikdən biliyə keçid dönəmlərini dramatik
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konfliktin təzahürü qismində saxlamaqla yanaĢı, məsələn,
ġekspirdən fərqli olaraq onların təcrübəöncəsi, yəni əsərdə
cərəyan edən hadisələrdən əvvəl baĢ verməsi, əsərin
daxilində isə cərəyan edən hadisələrin fonunda yay kimi
açılaraq gerçəkləĢən bir xüsusiyyət kimi təcəssüm etməsi
ilə bağlıddır. "Kafirlər" içində dərs oxumuĢ Ġskəndərin
("Ölülər") vətənə döndükdən sonra içkiyə qurĢanması, çox
güman ki, onun həmvətənləri arasında hökm sürən
cəhalətin və mövhumatın yenilməz gücü haqqında
əvvəllər tam bilgiyə malik olmaması və nəticədə
cəmiyyəti maarifçilik prinsipləri əsasında dəyiĢdirmək
cəhdi ilə bağlı ümidlərinin daĢa dəyməsindən sonra məruz
qaldığı məyusluq hissi ilə izah olunmalıdır. Lakin bütün
bunlar, yəni protaqonistin bilgisizlikdən bilgiyə keçidi,
yuxarıda qeyd edildiyi kimi əsərin hüdudlarından kənarda
baĢ vermiĢdir. TamaĢaçı / oxucu yalnız iĢarələr sayəsində
bu keçid haqqında müəyyən məlumat əldə edir.
Protaqonistə gəldikdə o, ilk səhnədən artıq hər Ģeyi bilir.
Hələ Ģəxsən tanıĢ olmazdan əvvəl Ġskəndər ġeyx
Nəsrullahın hansı yuvanın quĢu olduğunu, həmçinin,
cəhalət və mövhumatın Yaxın ġərq dünyasında sarsılmaz
"qüdrəti" ilə bağlı ağrılı-acılı bilgiləri əsasında
fırıldaqçının öz bəd əməllərini Irəvan mühitində həyata
keçirəcəyinə əmindir. Bununla belə o, həmvətənlərini
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onları üstünü almıĢ fəlakətdən xilas etməkdə acizdir.
Iskəndərin Bilgisi bütün əsər boyu istehza dolu
iĢarələrində, finalda isə ġeyx Nəsrullahın fırıldaqlarının
üstü açıldıqdan sonra yerlilərinə Ģok müraciətində bu
istehzanın kəskin sarkazma çevrilməsində özünü büruzə
verir.

"Dəli yığıncağı"nın protaqonisti Molla Abbas da əsərin
lap əvvəlində hər Ģeyi bilir. Məsələn, o, mənəvi-əxlaqi
dəyər anlayıĢlarından xəbəri olmayan, Ģəhvətin və
tamahın maneken kimi idarə etdiyi, hərəkətləri yadelli və
yaddilli həkim Lalbüzün haqlı heyrətinə səbəb olan
"ağıllı" hacıların daxili aləminə onlardan qat-qat daha
artıq bələddir. Bu, gerçəkliklə özü arasında araq vasitəsilə
divar yaradan laübalı Ġskəndərdən fərqli olaraq divanəlik
maskası taxmıĢ Molla Abbasın Yaxın ġərq müdrikləri
Molla Nəsrəddin, Bəhlul Danəndə sayağı sarkazmla dolu
replikalarında öz ifadəsini tapır. "Ölülər"dən fərqli olaraq
"Dəli yığıncağı"nda oxucu protaqonistin bilgisinin
meydana gəlməsi haqqında məlumat almaqda acizdir.(2)
Yalnız son dərəcə ümumi Ģəkildə təsəvvür etmək olar ki,

553

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Molla Abbas "ağıllılar"ın mənəviyyatsızlığından və
əxlaqsızlığından iyrənib divanəlik maskasını taxmıĢdır.

Bilgi Məmmədquluzadənin qəhrəmanlarına üzləĢdikləri
problemləri həll etməkdə nəinki yardımçı olmur, əksinə,
onların süstləĢməsinə, müqavimət potensiallarının
azalmasına səbəb olur. ġekspirin qəhrəmanları arasında
onlar bu cəhətdən Hamletə yox, Kral Lirə oxĢayırlar. Son
nəticə etibarilə bilgi Hamletə, toparlanıb boynuna düĢən
ağır missiyanı həyata keçirməyə imkan verdiyi halda, Kral
Lirin təkəbbürünü və qürurunu itirib miskinləĢməsinə
səbəb olur.

***
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ġekspirin "yüksək" - onları "sosial" da adlandırırlar faciələrinin konflikti protaqonistin qəfildən ən yaxınları
haqqında ağlasığmaz, sarsıdıcı bilgilər əldə etməsi ilə
onun əvvəlki rahat durumununun narahatlqıqla əvəz
olunmasına əsəslanır. Bu bilgi bəzən Otelloda olduğu kimi
qeyri-səhih, bəzən də Hamletdə olduğu kimi səhih ola
bilər. Lakin əsas məsələ onunla bağlıdır ki, bu bilgi intim
səviyyə ilə məhdudlaĢmır, ailədaxili çərçivəni dağıdaraq
sosial-universal xarakter kəsb edir, bütün bəĢər nəslinə
Ģamil oluna bilən bir keyfiyyətə çevrilir, ġekspirin "sosial"
faciələrində hadisələr zaman müstəvisində formalaĢmıĢ iki
qütbün - protaqonistin mövcudluğunun diametral Ģəkildə
üz-üzə duran iki durumunun yaratdığı gərginlik sahəsində
cərəyan edir: fərdin adi durumu ilə dəhĢətli cinayətə qol
qoyulması nəticəsində yaranan, onun gözlərinin
qapanması (Otello), açılması (Hamlet) kimi təzahür
olunan durum arasındakı gərginlik sahəsində qəhrəman
köklü transformasiyaya uğrayaraq dəyiĢir. Zaman etibarilə
protaqonistin taleyindəki dönüĢ nöqtəsi əsərin əvvəlində
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("Hamlet", "Maqbet", "Kral Lir") və yaxud sonunda
("Otello") ola bilər. DönüĢ nöqtəsinə qədər protaqonist
təmsil etdiyi zümrənin nümayəndələrindən heç bir
keyfiyyətilə fərqlənmir, bir qayda olaraq o, tarazlanmıĢ
həyat tərzi keçirir, ġekspirin faciələrində hətta
protaqonistin taleyində kəskin dönüĢlə bağlı düçar olduğu
durumdan əvvəlki əhval-ruhiyyəsi əsərdə təcəssüm
olunmasa da, birbaĢa, yaxud iĢarələrin vasitəsilə kifayət
qədər məlumat verilir.

Məmmədquluzadənin də dramlarında ġekspirin
faciələrində olduğu kimi protaqonistin taleyində kəskin bir
dönüĢ nöqtəsi mövcuddur. Ġlk baxıĢdan belə bir təsəvvür
yarana bilər ki, ġeyx Nəsrullahın Ġrəvana təĢrif buyurması
və burada insanların baĢında qıracağı qozlar Ġskəndərin
taleyində heç bir Ģeyi dəyiĢdirməyəcək; axı azərbaycanlı
dramaturqun baĢ qəhrəmanı anlayır ki, onun
həmvətənliləri labüd Ģəkildə Seyx Nəsrullahın qurbanına
çevriləcəklər. Lakin bu da bir həqiqətdir ki, "Ölülər"
əsərinin baĢ qəhrəmanı bütün varlığı ilə cəmiyyətə
bağlıdır və onun içkiyə qurĢanmasının əsas səbəbi
cəmiyyətin kefli Ġskəngəri qəbul etməməsidir. ġeyx
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Nəsrullahın özünüifĢasından sonra Ġskəndər ömründə ilk
dəfə nəhayət ki, Ġrəvan əhlinin onun müraciətini eĢitməsi
və hətta onu dərk etməsi Ģansı əldə edir; bundan sonra
Irəvan əhli Ġskəndərə qulaq asmağa məhkumdur. Deməli,
Ġskəndərin taleyində özü də gözləmədiyi halda, axıra kimi
dərk etmədiyi köklü bir dəyiĢiklik baĢ verir; o, özü üçün
çoxdan arzusunda olduğu sosial missiyanı həyata
keçırmək imkanı əldə edir. Lakin son dərəcə ağır, sözün
əsl mənasında faciəvi qurbanlar nəticəsində əldə olunmuĢ
bu Ģans onu nəinki sevindirmir, bəlkə də daha dərin
pessimizmə qərq edir.

Məmmədquluzadə dramlarının protaqonistlərinin
əsəröncəsi keçdikləri həyat yolu, üz-üzə gəldikləri və həll
edə bilmədikləri problemlər haqqında təsəvvürlərimiz
olduqca dumanlı və qeyri-müəyyəndir: məsələn, Ġskəndər
harada təhsil almıĢdır, hansı ümidlərlə doğma yurduna
qayıtmıĢdır, hansı konkret iĢlərin qulpundan yapıĢmıĢ,
hansı hadisələr onun ümidini qırmıĢ və onun içkiyə
qurĢanmasına səbəb olmuĢdur? Yaxud Molla Abbası
divanələrə qoĢulmağa vadar edən nədir? Bu cavabsız
sualların doğurduqları qeyri-müəyyənlik
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Məmmədquluzadə dramlarında cərəyan edən hadisələrin
düyünlənməsində, dramaturji hərəkətin əsasını təĢkil edən
konfliktin formalaĢmasında böyük rol oynayırlar.
Əsərlərindəki hadisələrin digər yox, məhz bu məcrada
dəyiĢməsini və inkiĢaf etməsini məntiqi cəhətdən
əsaslandırmağa cəhd göstərən ġekspirdən fərqli olaraq
Məmmədquluzadə əsərdə cərəyan edən hadisələrin niyə
belə bir Ģəkil almasını əsaslandırmaqdan imtina edir:
ingilis dramaturqunun əsərlərində protaqonistin taleyinin
köklü Ģəkildə dəyiĢərək dramatizm kəsb etməsinə səbəb
olan dönüĢ nöqtəsi ilə düyün eyni hadisəyə əsaslanırlar,
deməli, üst-üstə düĢürlər; azərbaycanlı dramaturqun
protaqonistlərinin dramatik ovqatını və durumunu
müəyyənləĢdirən dönüĢ nöqtəsi əsərdə öz bilavasitə
inikasını tapmır, yalnız nəzərdə tutulur, ən yaxĢı halda ona
iĢarə vurulur. "Ölülər"də düyün - ġeyx Nəsrullahın
Ġrəvana təĢrif buyurması - protaqonistin dünyaduyumynda
və həyat mövqeyində dəyiĢikliyə səbəb olmur, yalnız
statistlərin müəyyən mənada özlərinin dünyaya
münasibətlərini sərf-nəzər etmələri üçün əsas yaradır.
ġeyx Nəsrullahın Ġrəvana gəliĢi ilə bağlı yaranan düyün
dramatik konfliktə rəvac vermir. ġeyxin fırıldaqlarından
təcrübəöncəsi agah olan, lakin onların qabağını almaqda
acizlik nümayiĢ etdirən Ġskəndər belə bir konfliktə can
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atmır. Mövhumat basillərinə yoluxub sağalmaz kretinizm
mərəzinə tutulmuĢ zəlil hacılar isə konfliktə girmək
iqtidarında deyillər. Axı əsl konflikt təxminən eyni gücə
malik, kəllə-kəlləyə gəlmə prosesində bir-birinə layiqli
müqavimət göstərə bilən tərəflər arasında mümkündür.
"Dəli yığıncağı"nda isə, fikrimcə, ümumiyyətlə düyündən
söhbət gedə bilməz, Dramatik əsərdə düyün dünyagörüĢ
mövqelərinin toqquĢması nəticəsində yaranan
qısaqapanmadır. Bunun üçün isə əks tərəflərin təmasa
girməsi vacib Ģərtdir, Halbuki, "Dəli yığıncağı"nda
"dəlilər" və "ağıllılar" baĢqa-baĢqa müstəvilərdə qərar
tutmuĢlar və buna görə də onların arasında belə bir təmas
istisna olunur. Düzdür, "ağıllılar" bir-biri ilə sıx
təmasdadırlar, lakin onlar mütləq mənəviyyatsızlıq
nəticəsində biri o birinin tayına çevrilmiĢ, ekiz qardaĢlar
kimi bir-birini təkrar etmiĢlər. Belə bir təmas isə hər bir
dramatik konflikt üçün vacib Ģərt olan ekzistensial
ziddiyyətə rəvac vermir. Aydın məsələdir ki, ruhi xəstəlik
nəticəsində bir-birlərindən tamamilə təcrid olunmuĢ
"dəlilər"in də bir-birlərinə yol tapması və bununla da
dramatik konfliktə rəvac vermələri istisna olunur. Bu
baxımdan ġekspirin dramaturgiyasında insan faciəsi
konfliktin, Məmmədquluzadənin əsərlərində isə
konfliktsizliyin nəticəsi kimi meydana çıxır. Məhz bu
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cəhət "Ubu kral" qrotesk dramının müəllifi Alfred Jarri ilə
yanaĢı "Dəli yığıncağı"nın müəllifi azərbaycanlı
dramaturq Məmmədquluzadəni də "absurd teatr"ın
banilərindən biri hesab etməyə əsas verır.

Məmmədquluzadənin dramlarını ənənəvi dramaturji
nümunələrdən fərqləndirən bir cəhət də nəzərə çarpır:
onun əsərlərində təcrübəöncəsi dönüĢ nöqtəsi
protaqonistin taleyində kəskin dəyiĢiklik yaratsa da,
məsələn, ġekspir faciələrindən fərqli olaraq ölüm ilə yox,
həyata mütləq nihilist-pessimist münasibətin formalaĢması
ilə nəticələnir. Məhz buna görə də əgər ġekspirin
faciələrində protaqonistin öz dünyagörüĢ mövqeyini
açıqlamasının əsas üslubi vasitəsi patetikadırsa ( Hamletin
məĢhur istehzası da patetik səciyyə daĢıyır),
Məmmədquluzadənin faciəvi komediyalarında
qəhrəmanın deyim tərzi baĢdan-ayağa sarkastik istehza ilə
mayalanmıĢdır və patetikadan məhrumdur. Bu baxımdan
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Ġskəndərin yalnız son səhnədə "ölü" dirilərə müraciətində
meydana gələn yüksək notlar müstəsnalıq təĢkil edirlər.

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi ġekspirin faciələrində
protaqonistin özəl kontekstdə qazandığı yeni bilgi heç
vaxt məhdud intim səviyyədə donub qalmır və ictimaiuniversal səciyyə kəsb edir. Belə ki, Hamlet üçün əmisi
Klavdinin törətdiyi cinayət, anası Gertrudanın ərinin
ruhuna xəyanəti bu adamların total mənəviyyatsızlığından
xəbər verir. Hamlet bu naqisliyi həqiqətən də cinayətə və
xəyanətə meyilli saray adamlarına, məsələn, Poloniyə
Ģamil etməklə kifayətlənmir, onu dostu Horatsiyə də,
sədaqət rəmzi olan sevgilisi Ofeliyaya da aid edir.
Hamletin xəstə təxəyyülündə Klavdinin və Gertrudanın
xəyanəti geniĢ vüsət alır və son nəticə etibarilə ona
dünyanın nəhəng bir həbsxana, Danimarkanın isə onun ən
iyrənc guĢəsi olması kimi qlobal bir fikir aĢılayır. "Kral
Lir"də bu proses daha intensiv xarakter kəsb edir:
protaqonist üçün Qonerilyanın və Reqananın övlad
qismində nankorluğu özəl səciyyəsini itirir, Lirin
təsəvvüründə ucsuz-bucaqsız müstəviyə çıxaraq
ümumiyyətlə bəĢər cəmiyyətinin, bütün təbiətin kiçik, aciz
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bir fərdi məhv etməyə köklənmiĢ dəhĢətli və amansız
qüvvəsinə çevrilir, universal haqsızlığın, mikrokosmos
səviyyəsində özünü ədalətsizliyin təcəssümü kimi büruzə
verir. Böyük qızlarının məqsədlərinə çatan kimi ondan
radikal Ģəkildə üz döndərmələri bu vaxta qədər insanlara,
dünyaya münasibətdə təmiz istehlakçı-eqoist və sırf
subyektiv-instrumental mövqedə dayanan Kral Liri
gerçəkliyi obyektiv cəhətdən dərk etmək yoluna qədəm
qoymağa vadar edir. O baĢa düĢür ki, dünya Xeyirlə ġərin
üz-üzə durduğu, toqquĢduğu meydandır. ġəxsən onun özəl
düĢmənləri yoxdur, Qonerilya və Reqana ġərin tərəfində
dayandıqlarına görə atalarına qənim kəsilmiĢlər. Əslində
cəmiyyətin özü də Kral Lirin bədxahlarından və
xeyirxahlarından ibarətdir. Çünki toplum təkcə
Qonerilyadan və Reqanadan ibarət deyil, Edmond və
Osvald kimi tör-töküntüdən təĢkil olunmamıĢdır, onun
tərkibinə Qloster, Edqar, Kent, Təlxək kimi sadiq dostlar,
nəhayət Kordeliya kimi nəcib övlad daxildir. Deklarativ
Ģəkildə bütün dünyanı həbsxana elan edən, ağına-bozuna
baxmadan cəmiyyətin nizamının bütövlükdə və həmiĢəlik
pozulmasını iddia edən və bu nizamın pozulmasında
bütün insanları, məsələn, əmisini və sevgilisini eyni
dərəcədə günahkar hesab edən Hamletdən fərqli olaraq
Kral Lir üçün əsas düĢmən toplum yox, Gonerilya,
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Reqana, Edmond kimiləri yuxarılayıb əllərinə iqtidar
verən, Qloster, Kent, Edqar, nəhayət Lir kimi insanları
aĢağılayıb mənəvi və fiziki əzablara düçar edən
cəmiyyətin özünün haqsızlıq əsasında formalaĢmıĢ
strukturudur. Onun özünün vaxtı ilə ətrafdakılara
bəslədiyi təĢəxxüslü münasibəti də, böyük qızlarının
riyakarlığı və amansızlığı da onun fikrincə, ictimai
münasibətlər sisteminin məhsuludurlar. O belə hesab edir
ki, mahiyyət etibarilə özü əzilən, qızları əzən qisminda
çıxıĢ etsələr də, əslində hər iki tərəf cəmiyyətin
qurbanlarıdırlar. O belə bir qənaətə gəlir ki, ədalətsizlik
prinsipinə söykənən cəmiyyətdə əsl Ģəxsiyyət yetiĢə
bilməz , çünki Ģəxsiyyətin formalaĢmasının əsas Ģərti olan
insanın öz mənliyini uca tuta bilməsi baĢqasının haqqını
tapdalamaq, ləyaqətini alçaltmaq hesabına həyata keçirilə
bilməz. Kral Lır mövcud ictimai münasibətləri özünü
yaxĢını yamandan seçmək qabiliyyətini itirmiĢ eqoistə
çevirməkdə, qızlarını atalarının üzünə ağ olmağa təhrik
etməkdə, insanların bir qismini cəllada, digərini onların
qurbanlarına döndərməkdə günahlandırır. Ġnsanlar yalnız
bir-birilərinin ləyaqətini qoruya-qoruya, bir-birilərinə arxa
dura-dura, bir-birilə çiyin-çiyinə dayana-dayana Ģəxsiyyət
kimi yetiĢə bilərlər. Əgər bir fərd baĢqasını alçaltmaq
zəminində öz səlahiyyətlərini geniĢləndirməyə cəhd
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göstərirsə, bu onun özünü labüd Ģəkildə irrasional
qüvvələrin maneken kimi idarə etdiyi Ģəxsiyyətdən
məhrum bir fərdə çevirir. Yaqo ("Otello") və müəyyən
mənada Qonerilya ("Kral Lir") bu fatal
qanunauyğunluğun yetiĢdirmələridirlər. Və əksinə, əgər
fərdin öz ləyaqətini qorumaq üçün səlahiyyəti və gücü
yoxdursa, onun azad Ģəxsiyyət kimi yetiĢməsindən söhbət
gedə bilməz. Bu isə o deməkdir ki, insan yalnız ona qarĢı
təcavüzkar mövqedə dayanan ictimai münasibətlər
sistemindən kənarda qaldıqda, məsələn, Lir kimi
marginala, autsayderə çevrildikdə, cəmiyyətdə hamı
tərəfindən birmənalı Ģəkildə qəbul olunmuĢ dəyərləri,
"kəfənə bürün, elnən sürün" prinsipini rədd etdikdə bir
Ģəxsiyyət kimi formalaĢmaq Ģansı əldə edir.
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1. ġekspir yaradıcılığına, xüsusilə onun "Kral Lir"
faciəsinə mənfi münasibət bəsləyən rus yazıcı Lev Tolstoy
ömrünün sonlarına yaxın yaratdığı ən kamil və müdrik
əsərlərindən biri olan "Ivan Iliçin ölümü" povesti ilə
dolayısıyla ingilis dramaturquna münasibətdə haqlı
olmadığını etiraf etmiĢdir: müəllif adi rus məmurunun
ölüm ayağında dünyanı, özünü, əsl ekzistensial dəyərləri
dərk etməsini təsvir etməklə əslində struktur baxımından
Kral Lirin can verməsi prosesini təkrar etmiĢdir.

2. Bilgisizlikdən bilgiyə keçid dönəmini əsərin
hüdudlarından kənara çıxarmaqla və bu prosesi
maksimum abstrakt Ģəkildə təcəssüm etməklə
Məmmədquluzadə absurd teatrın poetikasının əsas
prinsiplərindən birini müəyyənləĢdirir: Molla Abbas
dəlilərə nə üçün qoĢulduğunu bilir, lakin həm onun özü,
həm də müəllif düz finala qədər bunu faĢ etmirlər,
S.Bekketin qəhrəmanları Vladimir və Estraqon ("Qodonu
gözləyərkən") Qodonun kim olduğunu, onu nə üçun
gözlədiklərini bilirlər, lakin ənənəvi dramın
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qəhrəmanından fərqli olaraq öz bilgilərini tamaĢaçı ilə
bölüĢmürlər.

ġekspir yaradıcılığınıln görkəmli tədqiqatçısı L. Pinskinin
qeyd etdiyi kimi ingilis dramaturqunun bütün
protaqonistləri "ümumiyyətlə insan"dan Ģəxsiyyətə doğru
təkamül yolu keçirlər. Bu çox ağrılı-acılı, daĢlı-kəsəkli bir
yoldur. Gərək son dərəcə ağır faciəyə məruz qalasan ki,
özündə "ümumiyyətlə insan"ı dəf edib Ģəxsiyyətə
çevriləsən. Bu özünü dünyanın mərkəzində əbədilik qərar
tutmuĢ məxluq hesab edən insanın timsalında Intibah
dövrünə keçidin forması idi. Dini ehkamların, sosial
iyerarxiya sisteminin hüdudlarında qərar tutmuĢ Orta
əsrlərin "ümumiyyətlə insan"ı özünü ana bətnində olduğu
kimi rahat və məsum hiss edirdi. O dünyada, bu dünyada
üz-üzə gəldiyin və gələ biləcəyin bütün problemləri
səndən xaricdə mövcud olan transendental qüvvələr həll
edirlər; təki sən Ģəxsən sənin üçün cızılmıĢ cızıqdan
kənara çıxmayasan,yasaq olunmuĢ meyvəni daddığına
görə cənnətdən qovulmuĢ ulu baban Adəmin yolu ilə
getməyəsən. Deməli, insanların payına yalnız
"yuxarılar"ın müəyyənləĢdirdikləri qayda-qanunlara
566

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

qeydsiz-Ģərtsiz, Ģübhəsiz-filansız əməl etmək düĢür.
Əlbəttə ki, belə bir Ģəraitdə insan cəmiyyət üçün yox,
cəmiyyət insandan ötrü məsuliyyət daĢıyır.

Təbii ki, belə bir durumda təĢəkkül tapan, ehkamlara müti
Ģəkildə riayət etməkdən baĢqa heç bir cavabdehlik hissi
daĢımayan "ümumiyyətlə insan"nın da eqoist keyfiyyətləri
qabarıq Ģəkidə özlərini büruzə vermələri labüddür. Lakin
bu, dünyanı dərindən dərk etmiĢ, cəmiyyətdə öz yerini
tapmıĢ Insanın özünüsevərliyindən köklü Ģəkildə fəqlənir.
Orta əsrlər və Ġntibah dövrünün insan konsepsiyasından
çıxıĢ edərək belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, iki cür
özünüsevərlik mövcuddur: birincisini Ģərti olaraq
özünəyetərli özünüsevərlik adlandırmaq olar. Bu halda
eqoist baĢqasının rəğbətinə və məhəbbətinə böyük ehtiyac
duymur. BaĢqası ona yalnız eqosentrik məqsədlərinə
çatmaq üçün gərəkdir. Onun mühitə, cəmiyyətə
münasibəti sırf instrumental xarakter daĢıyır, yəni o,
dünyadan, cəmiyyətdən, baĢqasından yalnız öz məqsədinə
çatmaq üçün alət kimi istifadə edir. Onun üçün canlı
insanla cansız nəsnələr arasında heç bir fərq yoxdur. Bu
tipli özünüsevərlər mərkəzəqaçma qüvvələrin təsiri altında
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müəyyən mərhələdə özlərinə də instrumental münasibət
bəsləməyə, özlərinə cansız nəsnə kimi baxmağa
baĢlayırlar. Belə bir özünüsevərlik antaqonist özgələĢmə
xəstəliyinə tutulmuĢ müasir insan üçün xüsusilə
səciyyəvidir. Belə bir fərd baĢqasının məhəbbətinə ehtiyac
duymadığı kimi özü də sevmək iqtidarında deyil. Mənəvi
dəyərlərin eroziyaya uğradığı Ģəraitdə bu cür
özünüsevərlik insanın öz Ģəhvətinə, öz tamahına müncər
olmasına, deməli, heyvana çevrilməsinə gətirib çıxarır:
"Dəli yığıncağı"nda "ağıllılar"ın bəĢəri xislətdən, mənəvi
dəyərlərdən məhrum olmaları belə bir özgələĢmənin
nəticəsidir.

Ġkinci tip eqoizmi özünəqeyri-yetərli, yaxud dünyaya açıq
özünüsevərlik adlandırmaq olar. Bu halda özünüsevər
baĢqasından maksimal, bölünməz və bütöv məhəbbət
tələb edir. "Ümuyyətlə insan"a xas olan baĢqasına belə
bir "istehlakçı" münasibət Otellonu bütövlüklə, düz ölüm
ayağına qədər, Kral Liri isə ilk səhnələrdə xarakterizə
edən bir keyfiyyətdir.

568

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Görəsən Kral Lir nə üçün qızlarından ona bəslədikləri
övlad məhəbbətini izhar etməyi tələb edir? Hər Ģeydən
əvvəl ona görə ki, Lir ilk səhnələrdə bəĢəriyyətin mənəvi
təkamülündə hələ "ümumiyyətlə insan" pilləsində qərar
tutmuĢdur; bu, "ümumiyyətlə insan"a xas olan açıq
sadəlövh-uĢaq özünüsevərliyi atadan qızlarından özünə
bölünməz məhəbbətlərini izhar etmələrini tələb etməyə
vadar edir. Bir tərəfdən Kral Lir tam əmindir ki, hər üç
qızı onu bütün varlıqları ilə sevirlər. Bununla belə özü
kiçik qızı Kordeliyanı böyüklərdən üstün tutduğuna görə
ondan daha böyük məhəbbət umur; necə deyərlər, uman
yerdən küsür. Digər tərəfdən Kral Lir ictimai iyerarxiya
sistemində ən yüksək pilləni tutsa da, zahirən böyük
uğurlar əldə etsə də, görünür ağır ömür yolu keçmiĢ, baĢı
daĢdan-daĢa dəymiĢ, min-bir maneəni dəf etmiĢ, cürbəcür
fitnə-fəsadı adlamaga nail olmuĢdur. Axı ixtiyar yaĢlarına
qədər hökmran pilləsində qərar tutmaq asan deyil. Ġlk
baxıĢdan Kral Lirin zəngin həyat təcrübəsi yaxınları ilə
bağlı nümayiĢ etdirdiyi sadəlövhlüklə ziddiyət təĢkil edir.
Lakin bu da bir həqiqətdir ki, çox vaxt ictimai
münasibətlərdə tükü tükdən seçməyi bacaran Kral Lir
kimi adamlar intim Ģəraitdə ehtiyatı əldən verirlər və son
nəticə etibarilə öz çevrələrinin qurbanına çevrilirlər. Kral
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Lır bir tərəfdən hakimiyyətini qoruyub saxlamaq üçün
apardığı aramsız mübarizənin yaratdığı yorucu gərginliyi
dəf edib hərdənbir dincəlmək üçün yaxınlarından təĢkil
olunmuĢ, guya təhlükəsiz olan mühitə ehtiyac duyur, digər
tərəfdən həyat təcrübəsi ona diqtə edir ki, heç zaman, heç
bir yerdə, hətta qızlarının çevrəsində də ehtiyatı əldən
verməsin. Əks təqdirdə Kral Lir hakimiyyətdən imtina
səhnəsində iĢtirak edən əyanların qarĢısında (tamaĢa
içərisində tamaĢa) XIX-XX əsr bədii məntiqinə uyğun
gəlməyən, buna görə də L.Tolstoy tərəfindən son dərəcə
süni hesab olunan və açıq yarıĢ xarakteri daĢıyan səhnəni
yaratmazdı. Tolstoy Kral Liri ona görə qəbul edə bilmirdi
ki, XIX əsrdə Intibah adamına xas olan eyni zamanda
həm sadəlövh və ehtiyatsız uĢağın, həm də müdrik və
ehtiyatlı qocanın bir fərddə birləĢməsinə təsadüf olunmur.

Hadisələrin gözlənilməz gediĢi nəticəsində Kral Lirin
gözləri açılandan və onun baxıĢları köklü Ģəkildə
dəyiĢdikdən sonra da onun dünyaya, insanlara, yaxınlarına
münasibətı ambıvalenliyini ititmir; o düĢdüyü vəziyyəti
çox zaman bir-birinə əks yönümlü mövqelərdən izah
etməkdə və dəyərləndirməkdə davam edir. Kral Lir bir
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tərəfdən aramsız olaraq Qonerilyanı və Reqananı
lənətləyir, digər tərəfdən hadisələrin faciəvi məcraya
istiqamətlənməsində heç kimin günahkar olmadığını iddia
edir, bunda yalnız qəzavü-qədərin əlini görür. Kral Lir bir
tərəfdən qızları tərəfindən qovulub çölə atılandan sonra
dünyanın ən məzlum, ən hüquqsuz, ən zəif insanlarını
özünə bərabər sayır, digər tərədən son nəfəsinə kimi
vaxtilə hökmdar olduğunu yaddan çıxarmır. Mənə elə
gəlir ki, Hamletlə yanaĢı Kral Lirin XYII əsrdən bu günə
qədər ən müxtəlif yönümlərdən Ģərh olunması onun
həyata və insanlara ambivalent münasibət bəsləməsi ilə
bağlıdır.

Yeni dövrdə insan universallıqdan - dünyanın ona
ünvanladığı müxtəlif tipli sorğu-informasiyalara adekvat
cavab vermək qabiliyyəyindən məhrum olur, son nəticə
etibarilə bir dünyaduyuma, bir dünyagörüĢə, bir ehtirasa
müncər olunur. Bu baxımdan əslində hər bir çağdaĢ
insanın daxilində manyaka çevrilmək potensialı
mövcuddur. Orta əsrlərdən fərqli olaraq müasir dövrdə
cəmiyyət insandan ötrü yox, insan cəmiyyətdən ötrü
məsuliyyət daĢıyır. Hal-hazırda insan Orta əsrlərdə olduğu
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kimi cəmiyyətin doğma qoynuna sığınıb dərdi-sərini
unutmaq imkanına malik ola bilmir; bu gün toplum insana
kin-küdurətdən yoğrulmuĢ ögey ana münasibəti bəsləyir.
Nəticədə metafiziki narazılıq insanın varlığına hakim
kəsilir. Ġnsan paradoksal vəziyyətə düĢür: kollektiv
məxluq olduğuna görə o, sosial kontekstdən kənarda qərar
tuta bilmir, amma eyni zamanda ona qənim olan
cəmiyyətlə də adekvat münasibətlər qurmaq iqtidarında
olmur. Bu isə fərdin toplumdan təcrid olunması prosesinin
baĢlanmasından xəbər verir. XYII əsrin əvvəllərində
ġekspir dahiyanə uzaqgörənliklə Hamlet, Kral Lır kimi
personajların timsalında hələ tendensiya Ģəklində özünü
büruzə verən özgələĢmənin gələcəkdə dərinləĢəcəcəyini,
kəskinləĢəcəyini, antaqonist xarakter kəsb edəcəyini
proqnozlaĢdırmıĢdı.

Məmmədquluzadə dramlarının protaqonistlərinin durumu
XX əsrin əvvəllərində ġekspirin proqnozunun
gerçəkləĢməsi: Ġskəndərin laübalılıq, Molla Abbasın isə
divanəlik maskası taxmaları Azərbaycan cəmiyyətində də
özgələĢmənin böhran həddinə çatmasından xəbər verir. Bu
hər Ģeydən əvvəl "Ölülər"də irəvanlıların, "Dəli
572

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

yığıncağı"nda isə "ağıllılar"ın Məmmədquluzadə
protaqonistlərinə sərt münasibətində özünü büruzə verir.
Hamletdən, Kral Lırdən və müəyyən mənada Otellodan
fərqli olaraq Məmmədquluzadənin qəhrəmanları
cəmiyyətin durumunda nə isə köklü dəyiĢiklik etməkdən
ümidlərini tamamilə üzüblər; nəticədə ġekspir
protaqonistlərinin üsyankarlığı passiv və ümidsiz istehza
və sarkazmla əvəz olunmuĢdur. Bu hər Ģeydən əvvəl
Intibah dövrünə nisbətən XX əsrin əvvəllərində ictimai
münasibətlərdə baĢ verən köklü dəyiĢikliklər fonunda
insanların cılızlaĢıb statistə çevrilməsi, fərdin toplumla
əvəz olması ilə bağlıdır. Əgər ġekspirin əsərlərində
cəmiyyətin fərdə düĢmənçiliyi son dərəcə böyük Ģər
potensialına malik Yaqo ("Otello"), Klavdi ("Hamlet"),
Edmond və Qonerilya ("Kral Lir") kimi peersonajlarda
ifadə olunmuĢsa və onlar məhz bu potensial sayəsində bir
Ģəxsiyyət kimi diqqəti cəlb edirlərsə,
Məmmədquluzadənin dramlarında irəvanlılar ("Ölülər")
və "ağıllılar" ("Dəli yığıncağı") ayrı-ayrılıqda heç bir özəl
keyfiyyətə malik deyillər və bu özəlliyin yoxluğu
ucbatından bir-birinə qaynayıb-qarıĢmıĢ, yekcins
horravari bir kütləyə çevrilmiĢlər. Irəvanlılar və "ağıllılar"
tipli adamlardan təĢkil olunmuĢ kütləni nəzərə alaraq
çağdaĢ fransız filosofu J. Bodriyar yazırdı:"... onlar sözün
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müstəqim mənasında "kütlə"ni təĢkil edirlər. BaĢqa sözlə
desək, onlar sosial və siyasi cərəyanı dönməz Ģəkildə udur
və neytrallaĢdırırlar... Kütləyə müraciət mahiyyət etibarl
ilə həmiĢə cavabsız qalır... Onların nə keçmiĢdə nə də
gələcəkdə təsvir olunmağa layiq tarixləri yoxdur. Onlar nə
azad ola biləcək gizli qüvvəyə, nə də gerçəkləĢməsi
mümkün niyyətə malikdirlər. Onların gücü
susmaqlarındadır."

Biz sözün ilkin mənasını unuda bilərik, mən hətta
deyərdim, labüd Ģəkildə unuduruq. Lakin yaddaĢları son
dərəcə möhkəm olan sözlər nəinki ilkin mənanı, həmçinin
təkamül prosesində əldə etdikləri bütün mənaları yadda
saxlayırlar və bəzən onlara müraciət olunanda, bəzən də
gözlənilmədən, necə deyərlər "bədahətən" bunu büruzə
verirlər. Məsələn, biz hal-hazırda demək olar ki, bütün
Avropa dillərində dövriyyədə olan latın dilindən gəlmə
"persona" sözünün (ingilis dilində person, fransız dilində
personne, alman dilində - person) etrusk mənĢəli olduğunu
və latın dili vasitəsilə yayıldığından və etrusk dilində onun
ilkin mənasının "teatr maskası" mənasını daĢıdığından ola
bilsin ki, xəbərimiz yoxdur. Amma mən bu sözün Avropa
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dillərində Ģəxsiyyət mənasında iĢlənməsini təsadüfi hesab
etmirəm. Fərddən fərqli olaraq Ģəxsiyyət hərəkətlərində
tamamilə müstəqil və sərbəstdir, özü istədiyi maskanı
taxır və istədiyi rolu oynayır. Teatr maskasından fərqli
olaraq Ģəxsiyyətin bu və ya digər durumla bağlı olaraq
seçdiyi mənəvi-əxlaqi maska bir növ onun simasına
yapıĢır, onun təbiətinə çevrilir, onu baĢqalandıran
fərqləndirən, onun azad və və müstəqil Ģəkildə qərar qəbul
etməsini təmin edən üzvi keyfiyyətə çevrilir.

Çox güman ki, ġekspirin özü də bu sözün ilkin
mənasından xəbərsiz idi. Lakin çox qəribə də olsa,
ġekspirin bilmədiklərini onun teatrı çox gözəl "bilirdi";
etrusk dilindəki ilkin mənasını bərpa edərək "persona"
(maska) protaqonistlərin bir Ģəxsiyyət kimi
formalaĢmalarında fəal Ģəkildə iĢtirak edir. Antik teatrda
istifadə olunan maska ilə müqayisədə ġekspirin
əsərlərində protaqonistlərin, xüsusilə Hamletin və Kral
Lırin Ģəxsiyyət kimi formalaĢması prosesində maskanın
rolunu nəzərdən keçirəndə aĢağıdakı qanunauyğunluqlar
üzə çıxır: antik maska personajın aparıcı ovqatına uyğun
olaraq müəllif, yaxud quruluĢçu tərəfindən apriori
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müəyyənləĢir; ġekspirin teatrında isə özü tədricən öz
maskasının elementlərini seçir və bütövlükdə onu
formalaĢdırır. Antik maska statikdir, yalnız bir emosiyanı,
bir ovqatı simvolizə edir; ġekspir personajlarının maskası
dinamikdir, onların müxtəlif əhval-ruhiyyələrini və bu
əhval-ruhiyyələrin ən incə çalarlarını təcəssüm edir;
Hamletin maskası isə həmçinin onun əsl niyyətini və
simasını baĢqa personajlardan gizlətmək məqsədini güdür.
Antik teatrda maska zahiri və sünidir, ġekspir teatrında isə
daxili və üzvidir, formadan məzmuna keçidi ifadə edir,
mən hətta deyərdim ki, məzmunun kvintessensiyasını
ifadə edir, maska aparıcı keyfiyyət qismində protaqonistin
xarakteri ilə qaynayıb qarıĢır, onun simasına yapıĢır;
istəsən belə maskanı yırtıb kənara tullamaq mümkün
deyil.

Azərbaycan ( bəlkə də dünya!?) ədəbiyyatında ġekspirin
üzvi maska, mahiyyət-maska bədii konsepsiyasını
Məmmədquluzadə qədər yaradıcı Ģəkildə
özününküləĢdirən ikinci bir sənətkara təsadüf etmək
müĢkül məsələdir. Hər Ģeydən əvvəl qeyd etmək lazımdır
ki, Məmmədquluzadə dramaturgiya sənətinin inkiĢafı
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spiralının XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlləri burumunda
paradoksal görünsə də, antik teatr maskasının statikliyi və
süniliyi ilə ġekspirin protaqonistlərinin maskasının
dinamikliyini və təbiiliyini üzvi vəhdətdə birləĢdirməyə
nail olmuĢdur: "Ölülər"ə Ġskəndər kefli kimi girib kefli
kimi çıxmıĢ, "Dəli yıgıncağı"na Molla Abbas divanə
simasında daxil olub oranı elə divanə simasında da tərk
etmiĢdir. Məmmədquluzadənin protaqonistlərinin hərəsi
yalnız bircə dəfə - Ġskəndər irəvanlıların qarĢısında yekun
çıxıĢında, Molla Abbas isə sevgilisi Pırpız Sonaya son
müraciətində maskalarını bir qədər aralayıb onsuz da
tamaĢaçıya/oxucuya böyük ehtimalla məlum olan əsl
simalarını nümayiĢ etdirirlər. Azərbaycan dramaturqunun
protaqonistlərinin maskaları statik olmaqla yanaĢı həm də
dinamikdirlər. Belə ki, Ġskəndərin taxdığı laübalılq
maskası üz-üzə gəldiyi fərdə münasibətindən, ovqatının
durumundan asılı olaraq aramsız Ģəkildə dəyiĢir. Düzdür,
bütün əsər boyu Ġskəndərin kefliliyi istehzaya
köklənmiĢdir. Lakin bacısı Nazlıyla söhbətində bu istehza
məhəbbət və Ģəfqətdən xəbər verirsə, ġeyx Nəsrullah ilə
görüĢündə dərin nifrətə çevrilir; ölü "ölülər"lə söhbətində
Ģekspirvari patetika ifadə edirsə, diri "ölülər"ə
müraciətində pessimizm və kəskin sarkazm kəsb edir.
Molla Abbasın da üzünə taxdığı yalançı divanəlik maskası
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aramsız Ģəkildə transformasiyaya uğrayır, müxtəlif
çalarlar kəsb edir; onun "ağıllılar"a, Lalbüz həkimə, Pırpız
Sonaya, digər dəlilərə ona xas olan sarkazmın kəskinliyi
də, rəngi də, mən hətta deyərdim, temperaturu da dəyiĢir.
Məmmədquluzadənin protaqonistləri təmsil etdikləri
əsərlərə maskalı daxil olurlar. Lakin bu heç də o demək
deyil ki, onlar dünyaya maska ilə gəlmiĢlər. Müəllif
lakonik iĢarələrlə oxucunu agah edir ki, əsərlərdə cərəyan
edən hadisələrə təkan verən səbəb onların maska taxması
ilə nəticələnmiĢdir.

Beləliklə ġekspirin faciələrində protaqonistin konkret
zamanda konkret səbəblə bağlı formalaĢan maskası getgedə onun daxili aləminə sirayət edir və son nəticə
etibarilə onun mahiyyətinə çevrilir.Məmmədquluzadənin
qəhrəmanlarının isə nə vaxt, hansı durumda maska
taxmaları haqqında bizdə dəqiq məlumat yoxdur. Biz
yalnız ümumi Ģəkildə onların cəmiyyətdən təcrid
olunmalarının, özgələĢmələrinin səbəblərini bilirik:
Ġskəndər mövhumatla mübarizədə məğlub olduğu üçün,
Molla Abbas "ağıllılar"ın mənəviyyatsızlığından və
riyakarlığından təngə gəldiyindən ötrü. ġekspirin
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qəhrəmanlarından fərqli olaraq maska
Məmmədquluzadənin protaqonistlərinin mahiyyətinə
çevrilmir. Buna görə də onlar böhran məqamlarında
maskalarını kənara atıb əsl simalarını nümayiĢ etdirə
bilirlər. Ayıq Ġskəndərin diri "ölülər"ə müraciəti və ağıllı
Molla Abbasın Pırpız Sonaya etirafı səhnələri buna misal
ola bilər.

***

ġekspir yaradıcılığının görkəmli tədqiqatçısı L.Pinski
göstərirdi ki, "Kral Lir" faciəsinin qəhrəmanlarını
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səciyyələndirən əsas xüsusiyyətlər sadəlik və bütövlükdür:
müsbət obrazlar nəciblikdə, mənfilər isə nanəciblikdə
bütövdürlər; onlar heç vaxt əməlləri üçün peĢiman olmur,
həyat mövqelərini dəyiĢdirməyə can atmırlar. Lakin
paradoksal Ģəkildə bu yekrəng bütövlük hər Ģeydən əvvəl
əsərin personajlarının qeydsiz-Ģərtsiz qütbləĢməsinə,
müsbətlərin Kral Lirin, mənfilərin isə onun böyük
qızlarının ətrafında cəmlənməsinə səbəb olur. Ikincisi bu
bütövlük bütün personajların əl-qolunu açır, onlar üçün
müstəqil qərar qəbul etmək, sərbəst fəaliyyət göstərmək
üçün Ģərait yaradır. Hətta Qonerilyanın sadiq qulu Osvald
da istədiyi və bildiyi kimi hərəkət edir. Personajların bu
cür müstəqilliyinin ideoloji əsasını intibah insan
konsepsiyası təĢkil edirdi; bu konsepsiyaya görə insan
Allahı kosmosun mərkəzindən sıxıĢdırıb periferiyaya
göndərməli, özü isə onun yerini tutmalıdır. Dramaturq
"Kral Lir" facıəsində bütün personajlara müstəqillik
verməklə "Görəsən mənəvi-əxlaqi dəyərlərin inkarına
əsaslanan müstəqillik insana xoĢbəxtlik gətirirmi?" sualına
cavab axtarır. Obyektiv Ģəkildə bu suala mənfi cavab
verən sənətkar intibah ideologiyasından birdəfəlik imtina
etməsə də, dahiyanə sövqi-təbii ilə əxlaqın nəzarətindən
çıxmıĢ müstəqilliyin gətirə biləcəyi fəsadları görür və
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insanları baĢlarının üstünü almıĢ təhlükədən xəbərdar
edirdi.

"Kral Lir" faciəsində personajların müstəqilliyi
mərkəzdənqaçma meyillərin meydana gəlməsinə və
bununla da hər bir dram əsəri üçün zəruri olan hərəkət
vəhdətinin pozulmasına səbəb olmur. Qəribə də olsa,
personajlar "müsbət" və "mənfi" deyə iki yerə bölünməklə
yanaĢı birincilər sədaqət və məhəbbətin, ikincilər isə
xəyanət və nifrətin qırılmaz telləri ilə Kral Lirə
bağlıdırlar. Bu baxımdan faciə eyni zamanda həm
ikiqütblü, həm fə birqütblüdür. Məhz buna görə
L.Pinskinin təbirincə desək, Kral Lir əsərin bütün
personajları adından danıĢmaq səlahiyyətinə malikdir,
çünki xarakteri etibarilə protaqonist bütün baĢqa
personajlardan güclüdür və onların hamısını - müsbətləri
də, mənfiləri də ətrafında birləĢdirir.

Məmmədquluzadənin də dramlarında bütün personajlar
istək və niyyətləri xilafına protaqonistin ətrafında
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birləĢməyə məhkumdurlar; azərbaycanlı dramaturqun baĢ
qəhrəmanları mənəvi-əxlaqi baxımdan digər
personajlardan - Ġskəndər mövhumatın zombiləĢdirdiyi
diri "ölülər", Molla Abbas Ģəhvətin və tamahın insandan
çox onun kölgəsini xatırladan, alman filisofu H.
Markuzenin dediyi kimi "birölçülü" "hacılar"dan qat-qat
üstündür.
"Kral Lir" faciəsinin ilk səhifələrində protaqonist
hökmranlıq etməkdən yorulub bezmiĢ bir fərd kimi
təqdim olunmuĢdur. Bununla yanaĢı o, hələ də
hökmranlığın əsas atributlarından biri olan amiranəlikdən
əl çəkə bilmir. Onun saray əyanları ilə də, hətta doğma
qızları ilə də münasibəti bu prinsip əsasında qurulmuĢdur.
80 yaĢlı ixtiyarda bir-birilə ziddiyyət təĢkil edən iki hiss
çulğalaĢmıĢdır: bir tərəfdən Lir səmimiyyətlə belə hesab
edir ki, ətrafdakıların ona göstərdikləri ehtiram titulunun
qüdrəti ilə, daha doğrusu, bu titulun yaratdığı xofla yox,
özünün Ģəxsi insani keyfiyyətləri ilə bağlıdır. Digər
tərəfdən hökmran sövqi-təbii ilə hiss edir ki, ictimai
iyerarxiya sistemində uzun illər boyu qərarlaĢdığı ən
yüksək pillə onu insanlardan uzaqlaĢdırmıĢdır, onunla
təkcə əyanları yox, həmçinin doğma balaları arasında bir
yadlaĢma, bir özgələĢmə divarı yaratmıĢdır. Bu nöqteyinəzərdən onun qızlarına iddialı müraciətinin əsasında
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özgələĢmiĢ, ətrafdakılarla təmasını itirmiĢ fərdin insan
sevgisinə, insan hərarətinə ehtiyacı durur. Görünür bütün
ömrü boyu amansız düĢmənlə üz-üzə durub özü də
qəddarlaĢan Lir ixtiyar yaĢında insan qayğısının bütün
dəyərlərdən - hakimiyyətdən, Ģan-Ģöhrətdən üstün
oldugunu anlamağa baĢlayır. Lakin hər bir fərdə xas olan
daxili ətalət - Lir bu baxımdan istisna deyil - ona köhnə
düĢüncə tərzindən xilas olmağa imkan vermir. Aydın
məsələdir ki, hələ hakimiyyəti əlində olan kralın
təkəbbürü, amiranəliyi fürsət gözləyənləri ona tabe
olmağa, onun bir sözünü iki etməməyə vadar edir. Belə ki,
qəlbən atalarına nifrət edən, onun maddi və mənəvi
əsarətindən xilas olmaq üçün hər cür riyakarlığa hazır olan
Qonerilya və Regana Kral Liri aldatmaq üçün içərilərində
vulkan kimi püskürən həqarəti sonsuz məhəbbət kimi
təqdim etməyə cəhd göstərirlər. Kral Lirin böyük
qızlarının bu riyakarlığını tamaĢaçıyla yanaĢı Kordeliya və
Kent də duyurlar. ġekspirin teatrında tamaĢaçı xüsusi
statusa malikdir; o bu və ya digər personajın xisləti,
hadisələrin gediĢindəki dönəmlər haqqında demək olar ki,
müəllif qədər məlumata malikdir. Bacılarının xislətindən
xəbərdar olan Kordeliyanın, bütün sadəlövh və təmiz
adamlara xas olan sövqi-təbii düzü əyridən seçmək

583

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

bacarığı ona da Qonerilyanın və Reqananın ikiüzlülüyünü
"oxumaq" imkanı verir.

Ġlk baxımdan belə bir təsəvvür yarana bilər ki, bir sıra
personajlar tərəfindən deyimlərinin saxtakarlığı ifĢa
olunmasına baxmayaraq böyük bacılar istədiklərinə nail
olmuĢlar; axı Kral Lir qızlarının izhari-məhəbbətinə inanır
və öz məmləkətinin ərazisini məhz onların arasında bölür.
Amma əslində aldanmağa meyilli Kral Lir özü ağ yalanı
həqiqət yerinə qəbul edir, çünki o, həqiqətin gözünə dik
baxmaq iqtidarında deyil. Birincisi, ona görə ki, ilk
səhnələrdə hiss olunur ki, Kral Lir böyük qızlarının onu
sidqi-ürəkdən sevdiklərinə əmin deyildir. Əks təqdirdə o,
hisslərini büruzə verməyi xoĢlamayan kiçik qızı
Kordeliyanı dilli-dilavər Qonerilyadan və Reqanadan
üstün tutmazdı. Ikincisi, uzun illər bir sözü iki olmayan,
hər tərəfdən yalnız "ləbbeyk" eĢidən Kral Lirdə
formalaĢmıĢ eqosentrizm gözlərinə pərdə asır, ona
həqiqəti görməyə imkan vermir; cəmiyyətdə tutduğu
mövqe ucbatından hökmdar dünya haqqında, insan
haqqında yalnız təhrif olunmuĢ məlumatla tanıĢ olmağa
məhkumdur. Tanınmamaqdan ötrü qiyafəsini dəyiĢib düzü
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əyridən fərqləndirmək üçün xalqın arasına çıxan yeganə
hökmdar Ģah Abbasdır. O da mənə elə gəlir ki, xalqın
ideal hökmdar haqında yaratdığı nağıldır. Kral Lirə
gəldikdə eqosentrizm istər hələ Orta əsrlər
dünyaduyumundan və dünyagörüĢündən azad olmamıĢ
erkən intibahın, istərsə də görüb-götürmüĢ, dəyirmanın
gözünə ölü salsan, diri çıxan yüksək intibahın fərdi olsun,
fərqi yoxdur, eqosentrizm istənilən insanın görmə
bucağını daraldır, ona dünyanı adekvat Ģəkildə görməyə,
hadisələrin gediĢini düzgün dəyərləndirməyə imkan
vermir.

Ġlk səhnədə Kral Lir tamaĢaçıya/oxucuya sinkretik obraz
qismində təqdim olunur. Həqiqətən də bir fərd kimi
protaqonistin psixoloji xüsusiyyətləri - sadəlövhlüyü,
despotizmi, özü haqqında bədgümanlığı, habelə
cəmiyyətin Kral Lırin fərdi xüsusiyyətlərindən doğan,
onun xarakterinin ziddiyyətli cəhətləri ilə səsləĢən durumu
- böyük qızlarının ona bəslədikləri riyakarlıqla
pərdələnmiĢ, yaltaqlıqla mayalanmıĢ həqarətli münasibəti,
kiçik qızının təvazökarlığı və nəcibliyi, bir növ elə atası
kimi düĢündüyünü birbaĢa adamın üzünə deməsi, bütün
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bunlar həm ayrı-ayrı fərdlərin, xüsusilə protaqonistin
daxilində, həm də insanlararası münasibətlərdə bir-birilə
ölüm-dirim mübarizəsinə hazır olan, lakin müəyyən
səbəblərə görə ayaq saxlayan potensial qüvvələrin
mövcudluğundan, yəni sinkretizmdən xəbər verir. Kral
Lirin hakimi-mütləq qismində nüfuzu və onun sərt
xarakterinin ətrafdakılarda yaratdığı xof bu ilkin
insanlararası sinkretizmin mərkəzdənqaçma qüvvələrin
təsiri altında parçalanıb prinsipial Ģəkildə bir-birinə qatı
düĢmən olan qüvvələrin toqquĢması prosesinin qabağını
alır. Lakin bu dağılmaqdan ötrü bircə düĢünülməmiĢ
sözə, bircə ehtiyatsız hərəkətə bənd olan kövrək
sinkretizmdir. Qəribədir ki, bu sinkretizmin qarantı olan
Kral Lir böyük qızlarının xeyrinə səlahiyyətlərindən
imtina etməklə özü kosmosun tarazlığını pozur - bu vaxta
qədər bütöv olan dünya dağılır; cəmiyyət "xeyirxahlar"a
və "bədxahlar"a, əzab çəkənlərə və əzab verənlərə,
qurbanlara və onların cəlladlarına parçalanır.

Sinkretik kosmosun parçalanmasına təkan verən Kral Lir
özü yaratdığı faciəvi durumun ən çox mənəvi əzablara və
fiziki məĢəqqətlərə məruz qalan qurbanıdır. Bu hər Ģeydən
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əvvəl onunla bağlıdır ki, Lirin özü böyük qızlarının iç
üzlərinin ifĢa olunması sayəsində qəflət yuxusundan
ayılan kimi birmənalı Ģəkildə "xeyirxahlarf"ın
mövqeyində dayanaraq onun aparıcı fiquru qismində
cazibə mərkəzini təĢkil etməkdan çəkinmir.

Lakin eyni zamanda onu da yaddan çıxarmaq olmaz ki,
Kral Lir mövcud tarazlığı qoruyub saxlamaq əvəzinə
təĢəkkülündə müəyyən mənada özünün günahkar olduğu
"bədxahlar"a səlahiyyət verib cilovlarını buraxmıĢ, onların
həddi-hüdudu görünməyən hərki-hərkiliklərinə meydan
açmıĢdır. Bütün bu cəmiyyətin təməlini sarsıdan fəsadlara
görə Kral Lirin özü bilavasitə məsuliyyət daĢıyır və haqlı
olaraq bir sıra məqamlarda özünü günahkar hesab edir.
Məhz buna görə də Lir öz əlləri ilə dağıtdığı dünyanı
bərpa etmək üçün postmodernist terminologiyanın dililə
desək, dekonstruksiya prinsipindən istifadə edir, sökübdağıtdığını insansevər təməl və prinsiplər əsasında
yenidən qurmaq istəyir.
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Yuxarıda qeyd olunduğu kimi dünya parçalanıb qütbləĢən
kimi Lir "alçaldılmıĢ və təhqir olunmuĢlar"ın tərəfinə
keçir. Lakin dünyanın dağılmasında günahı olmayan,
sadəcə yeni durumun qurbanına çevrilən personajlardan
fərqli olaraq o, sövqi-təbii ilə hiss edir və son nəticə
etibarilə belə bir qənaətə gəlir ki, yeni durum iyerarxiya
prinsipinə əsaslanan birqütblü dünyanı istisna edir. Eyni
zamanda Lir vaxtilə özünü ana qoynunda məsum uĢaq
kimi xoĢbəxt hiss etdiyi patriarxal dünyanın da bərpasının
qeyri-mümkünlüyünü baĢa düĢür. Ən azı ona görə ki,
cəmiyyətin yaddaĢında Qonerilyanın və Reqananın Kral
Lirə, Edmondun öz atası Qlosterə qarĢı asiliyi və xəyanəti,
deməli, patriarxal münasibətlər sisteminin təməlini
yerindən oynadan nankor övlad problemi həkk
olunmuĢdur.

Kral Lirin bir vaxtlar özünün rəvac verdiyi, indi isə
cilovlanmağı qətiyyən mümkün olmayan, bir-birilə ölümdirim mübarizəsinə girmiĢ qüvvələrin vüsətini görüb
yaxasını məsuliyyətdən çəkmək üçün söylədiyi "Günahkar
yoxdur! Yoxdur günahkar!" sözlərində bir sıra məqamlar
çarpazlaĢıb kəsiĢirlər. Bu hər Ģeydən əvvəl körpə kimi
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sadəlövh ixtiyar hökmdarın ani olaraq müdrikləĢməsi,
ağın da, qaranın da, gecənin də, gündüzün də bir-birini
təsdiq/inkar əsasında vəhdətini - dünyanın yeni, sintetikdinamik durumunu və düzümünü qəbul etməsi deməkdir.
Lakin bu eyni zamanda protaqonistin dolayısı ilə
patriarxal kosmosun dağılmasında öz günahını boynundan
atmaq, hər Ģeyi çərxi-fələyin boynuna yıxmaq cəhdidir.
Kral Lirin bu mövqeyi mahiyyəti etibarilə allahın
əvəzində kainatın mərkəzi fiquruna çevrilmək iddiasında
olan, lakin dünyanın mövcud durumu üçün məsuliyyət
daĢımaqdan imtina edən Intibah insanının ideologiyasını
ifadə edir.

ġekspir Ġntibah insan konsepsiyasına müasirlərindən fərqli
münasibət bəsləyirdi; bir tərəfdən o bütün varlığı ilə
intibah ideyallarına inanırdı və bəĢəriyyətin Intibah
gələcəyinə ümid bəsləyirdi. Lakin digər tərəfdən ġekspir
böyük uzaqgöənliklə Intibahın bəĢər cəmiyyətində,
insanlararası münasibətlərdə böhran vəziyyətinin
yaradacağını görürdü. Ilk baxıĢdan böyük qızların Kral
Lirə, həmçinin Edmondun öz atasına və qardaĢına
xəyanəti nəticəsinda yaranan durum "bədxahlar"ın
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qələbəsi kimi nəzərə çarpır; daxili nəzarətdən, əxlaq
normalarından azad olmaları bu böhranlı durumda onlara
böyük üstünlük verir. Kral Lirin hakimiyyətdən imtinası
ilə əlaqədar cəmiyyətə real təsir imkanlarından məhrum
olmuĢ "xeyirxahlar"ın isə miskinləĢmiĢ Lirin ətrafında
birləĢməkdən, çərxi-fələyin gərdiĢinə müqavimət
göstərməkdən ötrü əxlaq prinsiplərinə daha sərt Ģəkildə
riayət etməkdən baĢqa çarələri qalmır.

Lakin tezliklə "bədxahlar"ın arasında potensiya Ģəklində
mövcud olan zıddıyyətlər üzə çıxır və kəskinləĢir; bu
onların bir-birindən aralanmasına , bir-birinə qənim
kəsilmələrinə və son nəticə etibarilə bir-birini məhv
etmələrinə gətirib çıxarır. Edmondun üstündə Qonerilya
və Reqana arasında peyda olan ölüm-dirim mübarizəsi
buna misal ola bilər. ġekspir qəti Ģəkildə əmindir ki,
mərkəzdənqaçma meyillərin eroziyasına məruz qalan
bədxahlıq intihar etməyə məhkumdur.
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Məmmədquluzadənin "Ölülər" əsərində
dekonstruksiyadan daha çox dekonstruksiyayaya cəhddən
danıĢmaq olar. Kral Lirdən fərqli olaraq Ġskəndər öz
Yaxın ġərq dünyasını nəinki sökməyə nail olmamıĢdır,
onda hətta iz də buraxa bilməmiĢdir. Bu, birincisi,
mövhumatın və cəhalətin təĢkil etdikləri bütövin sarsılmaz
möhkəmliyi, XX əsrin əvvəlləri Yaxın ġərqində
"bədxahlar"ın düĢərgəsində mərkəzdənqaçma meyillərin
mövcud olmaması, ikincisi isə Ġskəndərin irəvanlıları
cəhalətdən qurtarmaq üçün apardığı mübarizədə tənha
olması ilə izah olunmalıdır. Dediklərimi "Dəli yığıncağı"
dramının protaqonisti Molla Abbasa da Ģamil etmək olar.
Bu baxımdan Kral Lirlə Ġskəndər arasında fərq Intibah
optimizminin XX əsrin əvvəllərində özgələĢmənin
antaqonist xarakter kəsb etməsi ilə əlaqədar olaraq
pessimist meyillərlə əvəz olunması ilə izah olunmalıdır.

"Otello" dan baĢlayaraq ġekspirin bütün "yüksək"
faciələrində protaqonistlərin ekzistensıal xüsusiyyəti olan
sadəlövhlük ilk baxıĢdan ciddi və yenilməz görünən,
amma əslində son dərəcə kövrək olan, bircə ehtiyatsız
hərəkətdən çilik-çilik qırıla bilən sabitliyin təməlini
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dağıdır, mövcud dəyərlər sistemini alt-üst edir. "Kral Lir"
faciəsində kosmosun xaosla əvəz olunmasının səbəbini
yalnız yaddaĢları zəifləmiĢ, ağılları çaĢmıĢ, ərköyünləĢmiĢ
iki ixtiyar qocanın - Lirin və Qlosterin uĢaqları tərəfindən
ələ salınmaları ilə izah etmək düzgün olmaz.
Ümumiyyətlə sadəlövhlük mənən təmiz, ruhən yenilməz
insanların invariant keyfiyyətidir.

Cavan olmasına baxmayaraq Otello da Kral Lir kimi,
bəlkə də ondan da sadəlövhdür. Əslində nə atasının
ölümünün səbəbi ilə bağlı kabusun açıqlamalarına, nə də
öz gözlərinə inan Hamlet də sadəlövhdür. Lakin əgər
"Otello"da və "Kral Lir"də protaqonistlərin sadəlövhlüyü
dünyanın dağılmasına rəvac verirsə, "Hamlet"də bu
keyfiyyət baĢ qəhrəmanı tərəddüdə qərq edir, dünyanı
fəlakətə sürükləyə biləcək hərəkəti həyata keçirməkdən
çəkindirir; "Hamlet" faciəsinin poetikasının əsasını təĢkil
edən retardasiya da sadəlövhlükdən doğan tərəddüdün
nəticəsidir.
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"Kral Lir" faciəsinə gəldikdə müəllif sadəlövhlüyü ixtiyar
Kral Lirdən və Qlosterdən əlavə gənc, ağıllı və tədbirli
Edqara da Ģamil etməklə - axı o da qardaĢı Edmonda
sadəlövcəsinə inandığı üçün onun dediklərinin fərqinə
varmır - bu keyfiyyətin ümumiyyətlə müsbət mənəviəxlaqi dəyərlərin daĢıyıcıları olan insanlara xas olması
ideyasını vurğulamaq istəmiĢ, bunu faciə janrının ideya
məzmununun və poetikasının əsasını təĢkil etdiyini nəzərə
çarpdırmaga çalıĢmıĢdır.

ġekspirdə olduğu kimi Məmmədquluzadə də sadəlövhlük
faktoru dramın ideya məzmununda və poetikasında
əhəmiyyətli rol oynayır. Amma azərbaycanlı dramaturqun
protaqonistləri çoxbilmiĢ, statistlər isə sadəlövhdürlər.
Yaxın ġərq gerçəkliyinin qatı mövhumatla qatı
mənəviyyatsızlğın vəhdətinə söykəndiyini, bunun isə misli
görünməmiĢ fırıldaqların həyata keçməsi üçün meydan
aça biləcəyini dərk edən Ġskəndər hələ antaqonisti ġeyx
Nəsrullah Irəvana təĢrif buyurmamıĢdan əvvəl onun hansı
yuvanın quĢu olduğunu proqnozlaĢdırır, hansı əməllərdən
cıxa biləcəyini hiss edir və özünəməxsus istehza ilə bu
haqda bir qayda olaraq baĢı daim dumanlı olan birisini
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ciddi qəbul etməyən sadəlövh həmvətənlərinin nəzərinə
çatdırır. Yenə də ġekspirdən fərqli olaraq
Məmmədquluzadənin əsərlərində sadəlövhlük dünyanı
söküb-dağıtmağa deyil, mövcud durumu hər vəchlə
qoruyub saxlamağa xidmət edir. Beləliklə, sosial durumlar
- insanın hərtərəfli inkiĢafı üçün meydan açan qərb Intibah
dövrü ilə yeknəsəq, cansıxıcı, insanın qol-qanadını qıran
Yaxın ġərq gerçəkliyi arasında fərq ingilis dramaturqunun
qəhrəmanlıq faciəsi, azərbaycanlı sənətkarın isə faciəvi
komediya janrlarına müraciət etməsinə səbəb olmuĢdur.

Yeri gəlmiĢkən, Azərbaycan dramaturgiyasında
Məmmədquluzadədən əvvəl sadəlövh statist personajların
fırıldağa tuĢ gəlməsi mövzusuna biz artıq M.F.Axundovun
"Molla Ġbrahimxəlil-kimyagər" əsərində təsadüf edirik.
Lakin Azərbaycan dramaturgiyasının banisinin pyesində
bu mövzu sırf komik planda iĢləndiyinə və "Ölülər" dəki
durumdan fərqli olaraq statistləri ekzistensial dilemma
qarĢısında qoymadığına görə bu komediya faciə xarakteri
kəsb etmir. M.F. Axundovun statistlərinin sadəlövhlüyü
ġekspirin Kral Lirindən daha çox Molyerin
qəhrəmanlarının sadəlövhlüyünü xatırladır. Birölçülü
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psixikanın fəaliyyət qanunauyğunluqlarının bütün
incəliklərinə ( belə adamların yanında bir Ģeyın, məsələn,
meymunun adını çəksən, onlar allahın bu məxluqunu heç
cür yaddan çıxara bilməzlər; özü də buna nə qədər daha
artıq səy göstərirlərsə, meymun bir o qədər onların
yaddaĢına pərçimlənir) bələd olan Ibrahimxəlil kimyagərin fırıldağına tuĢ gələn "nuxulular"
sadəlövhlükdən daha çox öz acgözlüklərinin qurbanı
olurlar; mənəvi yoxsulluq və ruhi dayazlıq onlarda
sadəlövhlüyün primitivizmə çevrilməsi üçün zəmin
yaradır ki, bu da tamaĢaçının gülüĢünə səbəb olur.
Beləliklə M.F. Axundovun əsərlərində klassik qərb
komediyasında olduğu kimi sadəlövhlük komizmin və
tamaĢa- çı gülüĢünün əsas mənbəidir.

"Ölülər"də də irəvanlılar M.F. Axundovun "nuxulular"ı
kimi sadəlövh olmaqdan daha artıq dünyaduyum və
dünyagörüĢ baxımından bəsitdirlər. Bu onların
ümumbəĢəri mənəvi dəyərlərdən uzaq olmasına dəlalət
edir. Irəvanlıların mənəvi-əxlaqi primitivizmi özünü bütün
çılpaqlığı ilə əsərin üçüncü məclisində ġeyx Nəsrullahın
ölüləri "diriltməsi" mərasimində büruzə verir. Lakin buna
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baxmayaraq irəvanlıların öz cahillikləri ucbatından düçar
olduqları durum tamaĢaçıda gülüĢ doğurmur, yalnız
Ġskəndərin faciə ilə mayalanmıĢ acı qəhqəhəsinə səbəb
olur. Bu bir tərəfdən onun həmvətənlilərinin düçar
olduqları bədbəxtliyin faciəvi-ekzistensial xarakter
xarakter daĢıması ilə bərabər fərdi hüdudları aĢıb sosial
səciyyə kəsb etməsi və nəticədə cəmiyyətin təməl
dəyərlərini məhv etməsi, digər tərəfdən Ġskəndərin öz
həmyerlilərinin cahilliyini və mənəviyyatsızlığını komik
tərzdə yox, ürək ağrısı ilə, ciddi Ģəkildə ifĢa etməsi ilə
bağlıdır. Çox qəribə də olsa, əsərdə Məmmədquluzadənin
öldürücü tənqidinin əsas hədəfi olan, baĢqa kontekstdə
bəlkə də sırf komik obraz qismində təqdimatı mümkün
olan ġeyx Nəsrullah da tamaĢaçıda gülüĢ doğurmur. Bu
hər Ģeydən əvvəl onunla bağlıdır ki, ġeyx Nəsrullah
dağıdıcı fəaliyyətinə baxmayaraq, cəmiyyətdə güclü
mövqeyə malikdir. Hər halda vaxtı ilə Avropa maarifçilik
ideyalarını Yaxın ġərq mühitində həyata keçirib cəmiyyəti
tərəqqi yoluna salmaq niyyəti ilə səmərəsiz fəaliyyətdə
bulunan, lakin istədiyinə nail ola bilməyən Ġskəndərin
mövqeyindən qat-qat güclüdür. Cahillik və mövhumat
Ģəraitində ġeyx Nəsrullah özünü suda balıq kimi rahat hiss
edir. Heç bir mənəvi-əxlaqi məhdudiyyətə tabe olmayan
fırıldaqçı "Ģeyx" öz bəd əməlləri ilə cəmiyyətin ruhi
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təməlini sarsıdır. Mahiyyəti etibarilə hər cür cahilliyi və
mövhumatı rədd edən, son dərəcə yüksək mənəvi-əxlaqi
potensiala malik islamın atributlarından, deyim və
düĢüncə tərzindən məharətlə istifadə edən fırıldaqçı
təfərrüatına varmadan (əslində o, ciddi-cəhdlə üstündə
oturduğu budağı baltalayır, özünün gələcəkdə yıxılması
üçün Ģərait yaradır və "istədiyinə" nail olsa da, Ģura
dönəminin rəsmi ideologiyasının əsasını təĢkil edən
ateizm üçün islam dinini ġeyx Nəsrullah kimilərin
fırıldaqlarına müncər edərək ümumiyyətlə dini ləğv
etməyə bəhanə verirdi) cəmiyyətdə dini dəyərlərə, dinin
dayaqlarına inamsızlıq hissi aĢılayır. Əslində, ġeyx
Nəsrullahın əməlləri Yaxın ġərq kosmosunun təməlinin bütün mənəvi, əxlaqi, ruhi dayaqlarının dağılması ilə
nəticələnir. Məmmədquluzadənin bu fəlakəti komik
planda təqdim etməsi dramatik effekti, deməli, əsərin təsir
gücünü daha da artırır. Bu fəlakət labüd Ģəkildə
irəvanlıların düĢüncə tərzini, mövcud əxlaqi, mənəvi və
dini dəyərlərə münasibətini dəyiĢir; onlar artıq əvvəlki
kimi yaĢamaq iqtidarında deyillər, ġeyx Nəsrullah əsərdə
komik obraz kimi təqdim olunsa da, törətdiyi fəsadlar,
dağıdıcı fəaliyyəti elə Hamletin və yaxud Kral Lirin
məruz qaldıqları faciə miqyasında qlobal fəlakətlə
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nəticələnir ki, bu tamaĢaçının nəinki gülüĢünə, heç
təbəssümünə də meydan açmır.

Əslində bizim gülməyə heç haqqımız da yoxdur. Nə qədər
ki, mənəvi-ruhi dəyərlərin daĢıyıcıları qismində M.Hadi
demiĢkən, dünyanın qabaqcıl millətləri arasında imzamız
yoxdur, nə qədər ki, mənəvi və intellektual səviyyəmiz,
necə deyərlər, dünya standartlarına cavab vermir, ġeyx
Nəsrullah kimilər, aydındır ki, daha incə, daha
düĢünülmüĢ metodlardan istifadə edib dağıdıcı
fəaliyyətlərini davam etdirə biləcəklər. Dönəm-dönəm
dəyiĢən dünyanın dinamikası ilə ayaqlaĢmaq iqtidarında
olmayan, "irəvanlı" kompleksindən azad ola bilməyən
bizlər isə həm xarici, həm də daxili Ģər qüvvələrin
sadəlövh qurbanlarına çevrilib real faciəvi komediya
durumunda qərar tutmağa məhkum olacağıq.

Ġskəndərin uğursuzluqları və ġeyx Nəsrullahın"uğurlar"ı
iĢığında paradoksal Ģəkildə təməli bir əsr yarım bundan
əvvəl M.F Axundov tərəfindən qoyulmuĢ, tarixin müxtəlif
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dönəmlərində transformasiyaya uğrayıb bu günə kimi
davam edən, görüntü baxımından müvəffəqiyyətli olsa da,
dünyanın qabaqcıl xalqları ilə ayaqlaĢmaq bacarığımızı
təmin edə bilməyən, məqsədləri baxımından son dərəcə
nəcib, miqyası baxımından bəlkə də bizim yeganə
ümummilli proyektimiz olan Azərbaycan maarifçiliyinin
öz vəzifəsini yerinə yetirə bilməməsinin səbəbləri üzə
çıxır. Faktiki olaraq daxili mənəvi resursların - islamın total inkarına, yad və yabançı təsirlərin təsdiqinə
əsaslanan bu proyektin iflasa uğraması labüd idi. Bu
Ģəxsən mənim Ġskəndərin kefliliyindən əxz etdiyim əsas
nəticədir.

***
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Ədəbiyyatda məzmun ilə formanın vəhdəti janr
kateqoriyası vasitəsilə təmin olunur. Bir qayda olaraq
sənətkar yeni məzmuna adekvat forma tapmaqda çətinlik
çəkir və buna görə də onu aprobasiyadan keçmiĢ köhnə
formanın çərçivəsində yerləĢdirməyə məcbur olur. Çox
vaxt formanı qaba, məzmunu isə onun ıçinə tökülmüĢ
mayeyə oxĢadırlar. Lakin bu bənzətmə təxminidir,
məzmun-forma münasibətlərinin mahiyyətini açıqlaya
bilmir, çünki ədəbi-bədii nümunənin bu iki komponenti
arasında mövcud olan dinamik prosesləri - məzmunun
formaya, formanın isə məzmuna aramsız keçməsini əks
etdirmir.

Belə ki, antik dövrün sənətkarları da, tamaĢaçıları da dram
əsərlərini bir-birindın dəqiq və kəskin Ģəkildə fərqlənən
iki - faciəvi və komik - görmə bucaqları altında dərk
edirdilər. Məhz buna görə də yunan faciəsinin klassik
nümunələri olan "Oresteya" (Esxil), "Çar Edip" (Sofokl),
"Medeya" (Evripid) əsərləri aĢqarsız ciddilik üzərində
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köklənmiĢlər. Və əksinə, Aristofanın komediyalarında
hadisələr birmənalı Ģəkildə təmiz komizm zəminində
təsvir olunurlar.

Yeni dövrün ən böyük dramaturqu ġekspir "Otello"da və
"Maqbet"də aĢqarsız ciddiliyə riayət etməklə antik faciə
ənənəsini davam etdirir və bununla da antik dövrlə yeni
dövr arasında sələf-xələf münasibətləri yaradır. Lakin eyni
zamanda o, "Hamlet"də və "Kral Lir"də təmiz ciddilikdən
imtina etdi və ciddiliyi qeyri-ciddiliklə (komizmlə)
culğalaĢdırdı: "Hamlet"də "daxililəĢmiĢ", "Kral Lir"də isə
"xariciləĢmiĢ" komizm yeni dövr dramaturgiyasına
insanlararası münasibətlərin dinamikasından doğan
mürəkkəb semantik çalarları təcəssüm etmək potensiyası
gətirdi. Hamletin bəzən güclə sezilən, bəzənsə açıq
Ģəkildə özünü büruzə verən istehzası və acı təbəssümü
həm cəmiyyətə, həm ayrı-ayrı fərdlərə, həm də
protaqonistin özünə ünvanlanlanmıĢdır. Onun obyektdən
asılı olaraq dəyiĢən istehzası yekrəng deyil. O bəzən
özünə qarĢı rəhmdil, bəzən də amansızdır, bəzən hisslərini
cilovlayıb gizlətməyə nail olur, bəzən də hissləri
nəzarətindən çıxıb onu özlərinə tabe edirlər. Bu psixoloji
601

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

durumlardan asılı olaraq onun istehzası hər dəfə yeni çalar
kəsb edir. Daxili səbəblərlə yanaĢı xarici amillər də
Hamletin istehzasının strukturuna təsir edir. Belə ki onu
bütün varlığı ilə sevən Ofeliya xaraktercə zəifdir, buna
görə də Ģər qüvvələr ondan Hamletə qarĢı silah kimi
istifadə edirlər. Bunu dərk edən protaqonistin öz
sevgilisinə istehzalı münasibətində mənəvi əzab, asilik,
ümidsizlikdən doğan sərtlik, Ģəfqət culğalaĢıb üzvi vəhdət
təĢkil edirlər. Kölə psixologiyasının və riyakarlığın
təcəssümü Poloniyə münasibətdə isə Hamletin istehzası
kəskin və öldürücü sarkastik xarakter kəsb edir. Poloninin
Ģahzadə tərəfindən qətlə yetirilməsi bir növ öldürücü
səciyyə daĢıyan sarkastik istehzanın gerçəkləĢməsidir,
nəhayət riyakarlığın təcəssümünün məhvidir.

"Kral Iir"də komizm özünü iki qiyafədə - Təlxək
obrazında "xariciləĢmiĢ, təlxək öz funksiyasını yerinə
yetirib (bu personajın gülüĢünün səbəbi Lirin gözlərini
açmaq, hadisələri adekvat Ģəkildə dərk etmək yoluna
yönəltmək məqsədi güdür)yetirib yoxa çıxandan sonra Lir
onun vəzifələrini həyata keçirməyi öz öhdəsinə götürür dünyanın naqisliklərini və insanların nöqsanlarını ifĢa edir
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və öz-özünü ələ salır. Son dərəcə yüksək mənəviintellektual potensiala malik Kral Lirin gülüĢü
çoxyönümlü, ambivalent və mürəkkəbdir.

Hamletdə olduğu kimi Ġskəndərdə də komizm
"daxililəĢmə" fenomeni ilə yanaĢı eyni zamanda yönəldiyi
obyektdən asılı olaraq rəngarəng çalarlar kəsb etməsi,
diferensiallaĢması ilə xarakterizə olunur. Artıq ilk səhnədə
protaqonistin ətrafdakılara - bacısı Nazlıya (Ģəfqətli
istehza), qardaĢı Cəlala (pessimist istehza), atası Hacı
Həsənə (sarkastik istehza) münasibətində bu rəngarənglik
özünü büruzə verir.

"Ölülər" əsərinin finalında ġeyx Nəsrullahın qurbanlarına
çevrilmiĢ 13-14 yaĢlı məsum qızların fəlakətə düçar
olmasına dözə bilməyən kefli Ġskəndər "partlayır"; bu
vaxta kimi hadisələrin gediĢinə istehzalı, lakin kifayət
qədər sakit və "həlim" reaksiya verən protaqonist açıq və
öldürücü ifĢaya keçir, diri "ölülər"ə ənənəvi komediya
janrına xas olmayan dramatik pafosla müraciət edir. Bu
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baxımdan Məmmədquluzadənin komediyaları ġekspirin
faciələrindən diametral Ģəkildə fərqlənir: əgər ġekspir
"Hamlet"də və "Kral Lir"də ciddi faciəvilikdən komik
faciəviliyə keçirsə və bununla yanaĢı faciəvilik aparıcı
komponent rolunu qoruyub saxlayırsa, Məmmədquluzadə
təmiz komizmdən faciəvi komizmə adlayır, amma
komizm strukturformalaĢdıran element statusuna malik
olmaqda davam edir. Nəticədə azərbaycanlı dramaturq
tamamilə fərqli bədii parametrlərə və təsvir vasitələrinə
malik yeni janrın - faciəvi komediyanın əsasını qoyur.

Bu, Məmmədquluzadənin əsərləri ilə tamaĢaçı arasında
ənənəvi komediyadan fərqli yeni təmas formalarının
meydana gəlməsinə səbəb oldu; hadisələrin gediĢi
tamaĢaçıda gülüĢ doğurmaqla yanaĢı onu həyatın köklü
problemləri haqqında düĢünməyə vadar edir. Məhz bunun
nəticəsidir ki, Məmmədquluzadənin komediyalarının
tamaĢaçıya/oxucuya təsiri vaxtı ilə Aristotelin yalnız faciə
janrına Ģamil etdiyi katarsis xarakteri daĢıyır. "Ölülər"də
klassik faciə janrının nümunələrində olduğu kimi tamaĢaçı
protaqonistin düçar olduğu əzabları bölüĢdürməklə onun
mənəvi səviyyəsinə yüksəlməyə can atır. Bunun üçün
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"Ölülər" əsərinin tamaĢaçısı katarsisə - daxili
təmizlənməyə ehtiyac duyur.

"Ölülər"lə bağlı irəli sürdüyümüz mülahizələri "Dəli
yığıncağı" haqqında da söyləmək olar. Lakin janrın
poetikası baxımımdan Məmmədquluzadənin bu iki əsəri
arasında müəyyən fərqlər də mövcuddur: əgər "Ölülər"də
Ġskəndərin son çıxıĢı məntiqi cəhətdən bütün əsər boyu
onun həyat mövqeyi, hadisələri özünəməxsus Ģəkildə
dəyərləndirməsi, ara vermədən həm özünə, həm də
ətrfdakılarına istehzalı münasibəti ilə hazırlanırsa, "Dəli
yığıncağın"da hadisələrin faciəvi mahiyyəti uzun müddət
təmiz komizmlə pərdələnir, yalnız əsərin finalında, Molla
Abbasın Pırpız Sonaya müraciətində açıqlanır.

Bu bir həqiqətdir ki, Ġskəndərin "partlaması"və yaxud
Molla Abbasın etirafı təkcə son səhnənin deyil, bərəks
bütün əsərin intonasiyasına və hətta məzmununa da təsir
göstərir, mən hətta deyərdim, onları köklü Ģəkildə
dəyiĢdirir. TamaĢaçı virtual Ģəkildə əsərin lap baĢlanğıcına
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qayıdıb onu yenidən yaĢamağa, hər bir səhnəni həzmrabedən keçirməyə, hadisələri ilkin təəsüratlarından fərqli
bucaq altında yenidən dərk etməyə və dəyərləndirməyə
məcbur olur.

Məmmədquluzadə XX əsrin əvvələrindəki Azərbaycan
gerçəkliyinin irəli sürdüyü yeni məzmunu təcəssüm etmək
üçün köhnə formaya, məsələn, M.F. Axundovun
qəliblərinə müraciət etməmiĢ, bu yeni məzmuna adekvat
olan və onu optimal Ģəkildə açıqlamağa imkan verən yeni
janr - faciəvi komediya janrı yaratmıĢdır.

Bir ədəbi-bədii janr kimi faciənin iki bir-birinə əks
mənəvi-əxlaqi konsepsiyanın təmsil edən qütblər arasında
yaranmıĢ gərginlik sahəsində formalaĢması mümkündür.
Müxtəlif əsərlərdə bu qütblər müxtəlif qüvvələri və
meyilləri təmsil edə bilərlər, lakin faciəvi konfliktə rəvac
vermək üçün onların mövcudluğu və qarĢılıqlı Ģəkildə qəti
barıĢmazlıq nümayiĢ etdirmələri zəruridir. Antik
dramaturgiyada bu qanunauyğunluq özünü allahla allah
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("ZəncirlənmiĢ Prometey"), insanla allah ("Çar Edip"),
insanla insan ("Medeya") arasında mövcud olan
qarĢıdurma formasında büruzə vermiĢdir.

Qədim yunan dramaturqları bu qütblərin arxasında
dayanmıĢ qüvvələrin heç birisinə açıq rəğbət ifadə
etmirlər. Kimdir haqlı? Insanları miskinlikdən xilas etmək
üçün allahlardan odu oğurlamağa qol qoyan allah
Prometey, yoxsa vaxtı ilə silahdaĢı olmuĢ, lakin nədənsə
zəlil və nankor bəĢər nəsli üçün cinayətə yol vermiĢ
Prometeyi cəzalandırmaqdan çəkinməyən allah Zevs?
Allahların iradəsinə tabe olmaqdan imtina edib ləyaqətini
qorumağa cəhd edən insan çar Edip, yoxsa kosmosun
nizamını pozub dünyanı yenidən xaosa qərq etməyə cürət
edən Edipi cəzalandıran allahlar? Ailəsinin rifahı naminə
kompromisə gedib yeni izdivaca razılıq verən insan
Yason, yoxsa ən təmiz hissləri ayaqlar altında
tapdalandığı üçün intiqam yolunu seçib balalarını belə
qətlə yetirməkdən çəkinməyən insan Medeya? Mövqe
seçimində tamaĢaçıya tam sərbəstlik verən antik
dramaturgiya bu suallara birmənalı cavab vermək
iqtidarında deyil.
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ġekspir antik sənətkarların bu ambivalenliyindən və
biganə tendensiyasızlığından imtina edir və qeydsizĢərtsiz faciənin qütblərindən birini xeyirxahlıq, digərini
isə bədxahlıq kimi müəyyənləĢdirir: məhz müsbət və
mənfi mənəvi dəyərlərin əsas daĢıyıcıları qismində onun
baĢ qəhrəmanları protaqonistlərə və onların
antaqonistlərinə bölünürlər. Hamlet, Otello, Kral Lir
birmənalı Ģəkildə müsbət, Klavdi, Qonerilya, Yaqo mənfi
obrazlardır. Maqbetə gəldikdə xeyirxahlıq da, bədxahlıq
da bu tərcübəöncəsi ikiləĢmiĢ personajda daxililəĢmiĢ,
onun təbiətinin mahiyyətinə çevrilmiĢlər: Maqbet eyni
zmanda həm Otellodur, həm Yaqo, həm Hamletdir, həm
Klavdi. Lakin bu daxililəĢmə xeyirxahlıq və bədxahlıq
qütbləri arasındakı qarĢıdurmanı nəinki zəiflətməmiĢ,
əksinə, son həddə çatdırmıĢdır.
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Əslində, əlbəttə ki, dünyada bir-birinə qarĢı dayanmıĢ,
aramsız Ģəkildə mübarizə aparan Xeyir və ġər
mövcuddurlar; cəmiyyətin dinamik inkiĢafını təmin edən
bu mənəvi-əxlaqi qütblərin cəmiyyətin üzvləri arasında
konkret daĢıyıcıları vardır. Onlar qətiyyətlə seçdikləri
yaxud seçildikləri qütblərdə qərar tutmuĢlar. Cəmiyyətin
digər üzvləri isə labüd Ģəkildə bu qütblərdən birinə meyil
edib onun ətrafında birləĢirlər. ġekspir faciədə
qütbləĢməni mifoloji müstəvidən gerçəklik müstəvisinə
keçirməklə cəmiyyətdə cərəyan edən real proseslərin
birbaĢa inikasına nail oldu. Konkret Ģəkildə bu,
dramaturqun üç ən önəmli faciəsində ("Hamlet",
"Maqbet", "Kral Lir") artıq əsərlərin düyünündə
protaqonistlərin təkcə özlərinin yox, cəmiyyətin də
həyatında mühüm rol oynaya biləcək mənəvi-ruhi
baxımdan son dərəcə vüsətli, taleyüklü təcrübəyə qol
qoymalarında öz əksini tapmıĢdır. Hamletin, Maqbetin və
Kral Lirin həyata keçirdikləri təcrübələr ilk növbədə
Ģəxsiyyətin hüdud imkanlarını üzə çıxarmağa, fərdin
cəmiyyətdə yerini və sosial dəyərini müəyyən etməyə
xidmət edir. Bu ondan irəli gəlir ki, Ġntibah dövrünün
sənətkarı kimi ġekspir Ģəxsiyyəti və onun problemlərini
diqqət mərkəzində saxlamıĢdır. Məmmədquluzadənin də
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əsərlərini komediya janrının klassik nümunələrindən
fərqləndirən məhz bu cəhətdir: komediyalarda əks
mövqelərdə qərar tutmuĢ personajlar arasındakı ziddiyyət
heç vaxt antaqonist xarakter kəsb etmir. Məsələn, M.F.
Axundovun personajlarının rəhbər tutduqları dəyərlərin
iĢarəsindən asılı olaraq "müsbət" yaxud "mənfi" hesab
etmək olar. Bu personajlar arasında ziddiyyətlər də
mövcuddur, lakin bu ziddiyyətlər heç vaxt kəskin və
barıĢmaz qarĢıdurma ilə nəticələnmirlər.
Məmmədquluzadə öz dramlarında təkcə M.F. Axundovun
deyil, Molyerin də əsərlərnə xas olan və ümumiyyətlə
komediyanı poetika baxımından bir janr kimi
səciyyələndirən və komik situasiyanın yaranmasını
Ģərtləndirən anlaĢılmazlıq amilini protagonistə tətbiq
etməkdən imtina etmiĢ və onu yalnız statist personajlara
Ģamil etmiĢdir. Azərbaycanlı dramaturqun əsərlərində
ġekspirin faciələrində olduğu kimi protaqonist öz mənəviintellektual potensialı baxımından digər personajlardan
köklü Ģəkildə fərqlənir. Bu da azərbaycanlı dramaturqun
əsərlərində faciəyə xas olan qütbləĢmənin və gərginlik
sahəsinin yaranmasına səbəb olur. Lakin əgər ġekspirdə
gərginlik sahəsi əsərin hüdudlarında protaqonistin
harmoniya haqqında ilkin təsəvvürləri ilə real xaos
arasında mövcud olan uçurumun dərki əsasında yaranırsa
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və dinamik xarakter daĢıyırsa, Məmmədquluzadənin
pyeslərində bu gərginlik sahəsi sanki özünün ən yuxarı
həddində donub qalmıĢdır və statik səciyyəyə malikdir;
mənəvi zəlzələyə səbəb olan hadisə əsərin hüdudlarından
kənarda baĢ vermiĢdir, lakin onun yaratdığı gərginlik
sahəsi qalmaqda davam edir və protaqonistin yaĢam və
düĢüncə tərzini müəyyənləĢdirir. ġekspirdə olduğu kimi
Məmmədquluzadədədə gərginlik maksimum həddə çatır:
"Ölülər"də ġeyx Nəsrullahın səfərindən sonra irəvanlıların
əvvəlki qaydalarla yaĢaması qeyri-mümkündür, amma
köhnə dünya da onların yaxasını buraxmır. Ingilis
dramaturqu protaqonistin ölümü ilə gərginlik sahəsini
aradan qaldırır və dramatik konfliktin həllinə nail olur.
Azərbaycanlı sənətkar isə gərginlik sahəsini ləğv
etməməklə dramatik konflikti həll etməyə cəhd göstərmir
və bununla əsərlərindəki dramatik konfliktin cəmiyyətin
həyatında mövcud olan nəinki, aradan qalxmamıĢ, bəlkə
də daha da kəskinləĢmiĢ real konfıliktin inikası olduğunu
vurğalayır ġekspirin protaqonisti həlak olaraq üzləĢdiyi
maneəni aradan qaldırır və son nəticə etibarilə qalib gəlir,
Məmmədquluzadəninki isə maneənin qarĢısında donub
qalır və yaĢamaqda davam edərək ağ bayraq qaldıraraq
təslim olur. Dramatik konfliktə bu cür fərqli münasibət
ġekspirin XVII əsrin əvvəllərində hələ də Intibah
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optimizmindən xilas ola bilməməsi ilə,
Məmmədquluzadənin isə XX əsrin ilk rübündə Yaxın
ġərq gerçəkliyinin təlqin etdiyi pessimist əhval-ruhiyyə ilə
bağlıdır: bu onu sübut edir ki, sosial durum bədii
nümunənin təkcə ideya məzmununa yox, həmçinin
poetikasına da təsir edir.

Bir qayda olaraq cəmiyyətin həyatında faciəvi durum
təzə-təzə formalaĢan kövrək mütərəqqi konseptual
tendensiyanın öz gücünü nəzərə almayıb qətiyyətlə
meydana atılması və mühahizəkar qüvvələr tərəfindən
məğlub edilməsi hesabına yaranır. Bədii ədəbiyyatda bu
durum özünəməxsus təcəssümünü tapır: finalda
protaqonistin ölümü sayəsində möcüzə baĢ verir: yenı
tendensiya ya müvəqqəti olaraq geriyə çəkilir, ya da yeni
tendensiyanın gələcəkdə bərqərar olması üçün əlveriĢli
Ģərait yaradır. Avropa Intibahının nümayəndəsi ġekspir
yeni tendensiyanın qələbəsini təmin etməli olan sosial
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bazanın zəifliyini nəzərə almırdı; o ya "Hamlet"də olduğu
kimi protaqonisti bütün dünyaya, bütün cəmiyyətə qarĢı
qoyur, ya da "Kral Lir"dəki kimi yeniliyi və köhnəliyi
bərabər potensiala malik qüvvələr kimi təqdim edirdi.
ġekspir faciəsi üçün sosial gerçəklikdə mövcud olan
prosesləri obyektiv Ģəkildə təcəssüm etməkdən daha çox
onların protaqonistin məhvi hesabına da olsa, mənəvi
baxımdan dəyərlədirilməsi daha vacibdir. XX əsrin
əvvəllərində yaĢayıb-yaratmıĢ Məmmədquluzadə isə XIX
əsrin ədəbi prosesi üçün çox önəmli olan bir təcrübəni bədii əsərdə təcəssüm olunan hər bir faktın sosial
tutumunun ölçülübbiçilməsi zəruriliyini nəzərə almaya
bilməzdi. Məmmədquluzadə üçün mövcud tendensiyaların
mənəvi-əxlaqi dəyərini müəyyənləĢdirməkdən daha çox
maarifçiliyin yayılması, mövhumatın dəf olunması,
irəvanlıların islah edilməsi daha böyük əhəmiyyət kəsb
edir. Məhz buna görə də azərbaycanlı dramaturq üçün
ġekspirin Ġntibah faciə janrının poetikası vasitəsilə təklif
etdiyi problemin həlli yolu qəbuledilməzdir. XX əsrin
əvvəllərində Yaxın ġərq gerçəkliyi üçün nə protaqonistin
ölümü, nə də bu ölümün dünyanı köklü Ģəkildə dəyiĢdirə
biləcəyi ehtimalı realdır. Dünyanın mövcud durumunu
dəyiĢmək üçün gərək özün yana-yana xalqı ələ salasan,
göz yaĢları içində gülüb sosial çatıĢmazlıqların islah
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yolunu göstərəsən və bununla da onun faciəli vəziyyətdən
çıxmasına nail olasan. Bu, Məmmədquluzadənin faciəvi
komediya janrının yaranmasını Ģərtləndirən sosial
sifariĢdir.

***

ġəxsiyyətin təĢəkkülü və özünütəsdiqi problemi Avropa
Ġntibahının, demək olar ki, bütün nümayəndələrinin diqqət
mərkəzində olmuĢdur. ġekspir də özünün "yüksək"
faciələrində humanitar fikrin, xüsusilə bədii ədəbiyyatın
bu köklü problemini müxtəlif görmə bucaqları altından
iĢıqlandırmağa və həll etməyə cəhd göstərirdi. Hər Ģeydən
əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, ġekspirin faciələrində
Ģəxsiyyət böyük əziyyətlər, ağır məĢəqqətlər hesabına,
qarĢısıalınmaz daxili tələbata cavab olaraq təĢəkkül tapır.
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Aydın məsələdir ki, fərdin özünü Ģəxsiyyət qismində
təsdiqində xarici ictimai mühitin rolu böyükdür. Qeyd
etmək lazımdır ki, mühit fərdə bir-birinə zidd iki
istiqamətdə təsir göstərir: bir tərəfdən onun Ģəxsiyyət kimi
yetiĢməsi prosesinə təkan verir, digər tərəfdən bu prosesin
qabağını almağa çalıĢır. Bu, insanı əhatə edən mühitin
yekrəng olmaması, daim bir-birilə dialektik vəhdətdə
çulğalaĢan mütərəqqi və mühafizəkar meyillərin mübarizə
meydanına çevrilməsi ilə bağlıdır. Fərdin bir Ģəxsiyyət
kimi formalaĢması prosesi son mərhələyə daxil olduqda
ictimai mühitdə mühafizəkar meyillərin güclənməsi
nəzərə çarpır; xarici mühit var gücü ilə, əlində olan bütün
imkanlardan istifadə edərək fərdin özünütəsdiqi prosesinə
qarĢı çıxır. Lakin fərd geri çəkilmir; qəddini düzəldən, öz
haqqını dərk və tələb etməyə baĢlayan, son dərəcə
ziddiyyətli Ģəkildə özünütəsdiq yoluna qədəm qoyan Ģəxsiyyətə çevrilən! - insanın təĢəxxüsündə, fələyə
meydan oxumasında özünü büruzə verir. Bəzən Orta
əsrlərin Prokrust yatağına uzanmaqdan imtina edən
fərdinin məhdudlaĢdırıcı meyillərə qarĢı etirazı keçid
dövrünün görkəmli nümayəndəsi fransız Ģairi Fransua
Viyyonun quldurluğa qurĢanması kimi qeyri-adekvat
formalar da ala bilər. ġekspirin qəhrəmanları Otello və
Maqbetin özlərini bir Ģəxsiyyət kimi təsdiq etmələri üçün
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cinayətə əl atmaqdan baĢqa çarələri qalmır. Intibah insanı
taledən, cəmiyyətin tələblərindən asılı olmadığını nümayiĢ
etdirmək üçün daim müstəqil qərar qəbul etməyə cəhd
göstərir, ən azı bunun görüntüsünü yaradır. Onu da qeyd
etmək lazımdır ki, mərkəzdənqaçma meyillərinə rəvaç
verən bu sərbəstliyə can atma cəmiyyətin həyatında hərcmərcliyə səbəb olur. Protaqonist bir tərəfdən bütün
cəmiyyəti insanın buxovlanmasının günahkarı hesab edir
("Dünya bir həbsxanadır, Danimarka da onun ən dəhĢətli
guĢəsi!"), digər tərəfdən ayrı-ayrı fərdləri məruz qaldığı
bəlalarda günahlandırır. Hamletin bütün cəmiyyətə total,
eyni zamanda ayrı-ayrı fərdlərə obyektindən asılı olaraq
istehzalı münasibəti bununla bağlıdır.

ġekspirin faciələri arasında Ģəxsiyyətin təĢəkkül tapması
və özünütəsdiqi prosesi ən kəskin, ən vüsətli və eyni
zamanda ən ağrılı-acılı təcəssümünü "Kral Lir" əsərində
tapmıĢdır. Kral Lirin, yuxarıda göstərildiyi kimi vaxtı ilə
Lev Tolstoyun təəccübünə səbəb olan və həqiqətən XIX
əsr pozitivizmi nöqteyi-nəzərindən izahı çətin olan
hərəkəti - valideynin övladlarından atalarına sevgilərini
ifadə etmələri tələbi Ġntibahın məntiqinə tamamilə uyğun
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gəlir: allahı əvəz edə biləcək fiqura çevrilmək üçün insan
mütləq Ģəxsiyyət kimi təsdiq olunmalıdır. Bunun üçün
fərd həm özü, həm də baĢqaları tərəfindən Ģəxsiyyət kimi
dəyərləndirilməlidir. Kral Lir də ilk növbədə bunu
qızlarından umur, onların atalarına bəslədikləri sevgidə
görmək istəyir.

Bununla bağlı belə bir sual ortaya çıxa bilər: "kral"
titulunun sahibi, cəmiyyətdə ən böyük səlahiyyətlərə
malik Lir hərəkətllərində sərbəst deyilmi və binayiqədimdən həm ġərq, həm də Qərb düĢüncə tərzində
formalaĢan təsəvvürlərə görə allahın yerdəki nümayəndəsi
qismində hamının hörmət və məhəbbət obyekti
olmamalıdırmı? Belə bir təsəvvür tam illüziyadır: sərt
iyerarxiya prinsiplərinə söykənən feodalizm cəmiyyətində
qərar tutduğu pillədən asılı olmayaraq cəmiyyətin hər bir
üzvünün bütün hərəkətlərini, dünyaduyum və düĢüncə
tərzini, hadisələrə münasibətini özü yox, sistem
tənzimləyir. Eyni zamanda cəmiyyətin bu və ya digər
nümayəndəsinə bəslənilən sayğının səviyyəsi onun Ģəxsi
qabiliyyəti, intellektual və mənəvi-əxlaqi keyfiyyətləri ilə
yox, tutduğu mövqe ilə müəyyənləĢir. Belə bir hörmət isə
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insan haqqında həqiqəti üzə çıxarmağa yox, onu ört-basdır
etməyə xidmət edir. Kral Lir sövq-təbii ilə özü haqqında
əsl həqiqətin açıqlanmasına ehtiyac duyur və bununla
bağlı ilk növbədə ən yaxınlarına - öz qızlarına müraciət
edir.

Kral Lirin özünü bir Ģəxsiyyət kimi təsdiq etməsi cəhdi iki
cəhətdən diqqəti cəlb edir: birincisi, artıq Ġntibah
dövründə ġekspir böyük start səlahiyyətlərinə və
imkanlarına malik fərdin özünütəsdiq naminə baĢqasının
hüquqlarını tapdalamağa əl ata bilməsi təhlükəsini
görürdü: ilk səhnələrdə onun sevimli qızı Kordeliyaya
münasibəti dramaturqun haqlı olmasından xəbər verir. Bu
eyni zamanda Intibah dövründə təĢəkkül tapan digər bir
sosial konsepsiyanın, sözün əsl mənasında cəmiyyətin
bütün üzvlərinin azadlıqlarının tarazlığını qorumağa
yönəlmiĢ "mənim azadlığım sənin azadlığın baĢlayan
yerdə qurtarır" prinsipinin köklü Ģəkildə pozulması demək
idi. Ġkincisi, artıq ilk səhnələrdə təkcə Kral Lirin yox,
həmçinin Kordeliya və Kentin də özlərini müstəqil
düĢüncə tərzinə malik Ģəxsiyyətlər qismində təsdiq etmək
cəhdləri köhnə ictimai münasibətlər sistemini təməlindən
618

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

dağıdan mərkəzdənqaçma tendensiyalarının geniĢ vüsət
almasından xəbər verir: Kral Lir Kordeliyanı və Kenti öz
çevrəsindən uzaqlaĢdırmaqla qeyri-ixtiyari onların
patriarxal dünyasını tərk etmələri, onların indən belə azad
Ģəxsiyyət qismində fəaliyyətdə bulunmaları üçün meydan
açır.

ġekspir yaradıcılığının zirvəsi hesab olunan "Kral Lir"
əsərinin protaqonisti iki nöqteyi-nəzərdən sənətkarın
faciəvi qəhrəman axtarıĢlarının yekunu kimi diqqəti cəlb
edir: birincisi, Kral Lir insanın fərddən Ģəxsiyyətə doğru
yüksəliĢinin bütün mərhələlərini keçir. Ikincisi, o,
Hamletin, Maqbetin və müəyyən mənada Otellonun (Lirin
Kordeliyaya münasibətinin kəskin Ģəkildə dəyiĢməsinin
əsasında onun qızının gələcək ərinə qısqanclığı
durmurmu?) faciəvi Ģəxsiyyətlər kimi ən mühüm
cəhətlərini özündə birləĢdirərək dramaturqun
yaradıcılığında ən mürəkkəb və ən sintetik obraza çevrilir.
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Onu da qeyd etmək yerinə düĢər ki, ġekspirin faciəvi
qəhrəmanları arasında Hamlet Kral Lirə daha yaxin
obrazdır. Bu ilk növbədə hər iki personajın həyat yolunun,
mövcudluğunun pafosunu təĢkil edən, onların faciəvi
Ģəxsiyyət kimi formalaĢmalarına impuls verən həqiqət
axtarıĢlarında özünü büruzə verir. Həmin axtarıĢların
nəticəsidir ki, bu personajların Ģəxsi keyfiyyətləri onların
digər personajlardan fərqini üzə çıxarıb vurğuladıqca
onların Ģəxsiyyət kimi cəmiyyətdə inteqrasiyasını
dərinləĢdirir, onlarda ümumbəĢəri dəyərlərin
formalaĢmasına, universal prinsiplər əsasında təĢəkkül
tapmasına gətirib çıxarır.

Misli görünməmiĢ məĢəqqətlər Kral Lirin kəsə yolla
fərddən Ģəxsiyyətə keçməsini təmin edir. Son səhnələrdə
o, sözün tam mənasında Yeni dövrdə cəmiyyətin
formalaĢmasının əsasını təĢkil edən Ģəxsiyyət prinsipini
təcəssüm edir.
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ġəxsiyyət cəmiyyətə təkcə nə isə vermir, eyni zamanda
ondan nə isə alır; bu aramsız mübadilə yeni sosial
münasibətlərin formalaĢmasına və möhkəmlənməsinə
xidmət edir. ġekspirin əsərlərində təsvir olunan faciəvi
qəhrəman durumunda - bu əslində, elə Ģəxsiyyətin
təĢəkkül tapması prosesi deməkdir - insan cəmiyyətdən
öyrənir və cəmiyyəti öyrədir.

Mövcud durum ġekspirin maksimalist mövqedən çıxıĢ
edən qəhrəmanlarını (Hamleti, Kral Liri) qane etmədiyi
üçün onlar cəmiyyətin üzvləri ilə adekvat təmasa
girməkdən imtina edirlər: Hamlet total istehzanın, Kral Lir
isə divanəliyin arxasında gizlənirlər. Bu onların
cəmiyyətlə münasibətlərini faciəvi fərdiyyətçilik əsasında
qurmalarına səbəb olur. Cəmiyyətin fərqli dünyaduyuma
və dünyagörüĢə malik yeni insan tərəfindən irəli sürülən
tələblərə cavab verə bilməməsi faciəvi qəhrəmanın
insanlardan uzaqlaĢması ilə nəticələnir.
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Ġngilis dramaturqu eyni zamanda insanların bir-birindən
təcrid olunmasının artıq yaratdığı və xüsusilə gələcəkdə
yarada biləcəyi fəsadları da görürdü. O açıq Ģəkildə hiss
edirdi ki, faciəvi fərdiyyətçilik yoluxucu xəstəlik kimi
bütün insanlara sirayət edir və cəmiyyəti atomlaĢmağa
aparır. Ġnsanlar arasında ekzistensial təmas olmayanda isə
özgələĢmə Ģəraitində əsaslı və ya əsassız qarĢılıqlı
anlaĢılmazlıq və nifrət üçün geniĢ meydan açılır ki, bu da
hamının hamıya qarĢı müharibəyə giriĢməsinə gətirib
çıxarır. Bir-birinin dərdinə qalma, bir-birini baĢa düĢmə
təməlində yaranan təmasın olmaması Otellonun
Dezdemona, Hamletin Ofeliya, Kral Lirin Kordeliya,
Qlosterin Edqar ilə münasibətlərində özünü büruzə verən
konfliktin meydana gəlməsinə səbəb olur.

Məhz buna görə də artıq Ġntibah dövründə yeni-yeni
meydana gələn özgələĢmənin yaratdığı fəsadlar və onların
aradan qaldırılması yolları ġekspirin yaradıcılığında
mühüm yer tutur. Faciəvi fərdiyyətçiliyin faciəvi
maksimalizmlə əvəzlənməsi həm müəllifin, həm də onun
protaqonistlərinin total özgələĢmə təhlükəsi ilə ən son, ən
ümidsiz mübarizə üsuludur.
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Məmmədquluzadənin qəhrəmanlarında isə bütün
cəmiyyətə sirayət edib onun strukturunu dəyiĢmiĢ
özgələĢməyə qarĢı mübarizə aparmaq üçün artıq hey
qalmamıĢdır. Qızğın fəaliyyət tələb edən maksimalizm
onlara yaddır. Azərbaycanlı dramaturqun protaqonistləri
xarici aləmlə, məsələn, Hamletə xas olan faciəvi pafosla
danıĢa bilmirlər. ġekspirin qəhrəmanları ilə müqayisədə
onların istehzası və sarkazmı da yorğun və üzüntülü təsir
bağıĢlayır. Bu faciəvi komediyanın qəhrəmanını faciə
qəhrəmanından fərqləndirən əsas cəhətdir. Eyni zamanda
ġekspirin və Məmmədquluzadənin qəhrəmanlarının
özgələĢməyə bu iki müxtəlif münasibəti birincinin faciə,
ikincinin isə faciəvi komediya janrına müraciət etməsinə
səbəb olmuĢdur.

ġekspirin qəhrəmanları kimi Ġskəndər də bütün varlığına
hakim kəsilmiĢ bir ehtirasın qurbanıdır. Lakin əgər
Otellonun, Hamletin və Kral Lirin ehtirası fərdi
problemlərlə bağlıdırsa, Ġskəndərin ehtirası ictimai səciyyə
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daĢıyır - o, maarifçilik vasitəsilə cəmiyyəti köklü Ģəkildə
dəyiĢmək istəyir. Bu baxımdan Ġskəndər ġekspirin
personajları kimi faciəvi qəhrəmandır.
Məmmədquluzadənin niyyətini gerçəkləĢdirməyə gücü
çatmayan, lakin ondan imtina da edə bilməyən qəhrəmanı
arağın təsiri ilə üstdən sönüb, altdan yavaĢ-yavaĢ közərən
ehtirasının xilafına, mən hətta deyərdim, acığına yaĢayır:
onun sosial yönümlü, tutumu etibarilə faciəvı ehtirası
cəmiyyətin total etinasızlığı və durğunluğu ilə üz-üzə
gəlir, Lakin Ġskəndər keyləĢdirici arağın köməyi ilə bu
etinasızlığı və durğunluğu dəf etməyə nail olur. Ġskəndərin
hərəkətlərində özünü büruzə verən faciəviliyin və
komikliyin birləĢib üzvi vəhdət təĢkil etməsi son nəticə
etibarilə köklü Ģəkildə bir-birindən fərqli, hətta bir-birinə
əks ədəbi-dramaturji janrların bir-birinə qaynayıbqarıĢması "Ölülər"in faciəvi komediya janrı kimi
formalaĢmasına gətirib çıxarmıĢdır.

"Kral Lir" faciəsində özünün Ģəxsiyyət olduğunu ilk dəfə
hökmdar yox, onun kiçik qızı Kordeliya bəyan edir: o eyni
zamanda həm təvazökarcasına, həm də qətiyyətlə öz
dünyagörüĢ mövqeyinin müdafiəsinə qalxır.
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Formal baxımdan Lirin kiçik qızı epizodik obrazdır. O
yalnız ilk səhnədə peyda olur, atası tərəfindən
qovulduqdan sonra faciədə cərəyan edən hadisələrdə
bilavasitə iĢtirak etmir və yalnız son səhnələrdə, sanki
atası ilə bir yerdə həlak olmaq üçün yenidən meydana
çıxır. Lakin Kordeliya obrazı əsərin ideya məzmununda
oynadığı rol baxımından demək olar ki, Kral Lir
səviyyəsində dayanan bir personajdır: Kral Lirin
hakimiyyəti qızlarına təhvil verdikdən sonra məĢəqqətlər
içərisində bir Ģəxsiyyət kimi formalaĢması prosesi prinsip
etibarilə əsərin lap əvvəlində öz dəyərlər sistemindən və
dünyagörüĢ mövqeyindən bircə addım belə geri
çəkilməyən Kordeliya səviyyəsinə yüksəliĢ yoludur. Hər
Ģeydən əvvəl Ģəxsiyyətin təĢəkkülü üçün ilkin Ģərt olan
patriarxal dünyanın dağılması prosesinə təkan verən
məqam Kral Lirin qızlarından ona öz sevgilərini izhar
etmələri tələbi yox, Kordeliyanın bundan imtinasıdır.
Mahiyyət etibarilə Kral Lir qızlarına müraciət etməklə
patriarxal ailə münasibətlərini qoruyub saxlamağa can
atırdı. O ümidvar idi ki, hər üç qızı onu bütün varlıqları ilə
sevdiklərinə görə hakimiyyətdən imtina etmiĢ atalarının
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xırda ərköyünlüklərinə dözəcəklər və çərxi-fələk əvvəlki
kimi dövran edəcək. Və yaxud, əgər Kordeliya da
bacılarına qoĢulub lap səmimi Ģəkildə atasına öz
məhəbbətini nümayiĢ etdirsəydi, yəni özünü təsdiq etmiĢ
bir Ģəxsiyyət qismində öz mövqeyini ortaya qoymasaydı,
hadisələr tamamilə baĢqa məcrada inkiĢaf edərdi. Kral Lir
də əvvəlcədən elan etdiyi kimi kiçik qızının yanında
yaĢayar və özünü suda balıq kimi hiss etdiyi patriarxal
durumda ömür sürər və Ģəxsiyyət kimi formalaĢmağın
əzab-əziyyətinə məruz qalmadan məsum körpə kimi
dünyasını dəyiĢərdi. Onda əlbəttə ki, Kent də onun üzünə
ağ olmazdı və öz növbəsində məĢəqqətlərə məruz
qalmazdı və sairə.

Əgər "Kral Lir" faciəsinə XIX əsr tənqidi realizmi
konsepsiyası nöqteyi-nəzərindən yanaĢsaq, Qonerilya və
Regana obrazları təbii, Kordeliya isə süni təsir bağıĢlayır.
Ərköyün və despot atanın basqısına məruz qalan və
insanların canavar kimi ağız-ağıza verib yaĢadıqları bir
cəmiyyətdə formalaĢan böyük bacıların kin-küdurətlə dolu
olmaları və əllərinə fürsət düĢən kimi öz çirkin daxili
aləmlərini büruzə vermələri tamamilə qanunauyğundur.
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Bəs onda necə olmuĢdur ki, bu patriarxal durumun
qanunları Kordeliyadan yan keçmiĢ və cəmiyyətin
dözülməz basqılarına baxmayaraq Lirin kiçik qızı bütöv
Ģəxsiyyət kimi yetiĢə bilmiĢdir? Əsərdə bu proses öz
təcəssümünü tapmamıĢdır. Dahi sənətkar Kordeliya obrazı
vasitəsilə konkret zamanın, məkanın, ictimai
münasibətlərin bəĢər övladına zorla qəbul etdirdiyi, onu
qəlibə salmaq məqsədi güdən lokal qanunauyğunluqların
üstündən xətt çəkən kosmik vüsətli universal
qanunauyğunluqları təcəssüm etmiĢdir: sabah səhər
yenidən doğulmaq üçün gecələr günəĢ öz nümayəndələrini
- ayı, ulduzları, lap kiçicik bir Ģamı qoyub getdiyi kimi
bəĢər tarixinin ən sərt dönəmlərində də bəĢəriyyətin
mənəvi dəyərlər potensialını qoruyub saxlamaq naminə
çərxi-fələyin gərdiĢinə tabe olmayan fövqəlĢəxsiyyətlər
mövcud olmuĢlar. ġekspir belə bir Ģəxsiyyət qismində
Kordeliyanı ideal sferadan götürüb patriarxal
münasibətlərin hökm sürdüyü real sferaya gətirmiĢ və
fərdin - təkcə atanın yox! - özünütəsdiqi naminə onun
nümunə qismində Ġsa peyğəmbər sayağı canını fəda
verməsini təsvir etmiĢdir.
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Kordeliyanı bir Ģəxsiyyət kimi səciyyələndirən əsas
xüsusiyyət bu obrazda təbiətindən gələn təvazökarlığın və
öz dünyagörüĢ prinsiplərini qorumaq üçün nümayiĢ
etdirdiyi sərt qətiyyətin üzvi vəhdətidir. ġekspirin
tədqiqatçısı L.Pinski göstərir ki, əsərin düyünündə
Kordeliyanın durumu ilk növbədə daxili ləngimə ilə
xarakterizə olunur. Atası tərəfindən həyata keçirilən
hisslərin sınağa çəkilməsi səhnəsində yenilməz daxili bir
səs Kordeliyaya özünün intim aləmini yadlar qarĢısında
faĢ etməsinə yasaq qoyur; heç kimin müdaxilə etməyə
hüququ olmayan daxili aləmə malik olmaq Ģəxsiyyətin
özünütəsdiqinin ən ümdə prinsiplərindən biridir. Eyni
zamanda belə də güman etmək olar ki, sonbeĢik atasına
bəslədiyi kövrək və zərif duyğuları ifadə etməkdə çətinlik
çəkir. Bu mənada "təbiətin ləngliyi"nin ("tardiness in
nature") səbəbini bütövlüklə gözlənilməz situasiyada
Kordeliyanın özünü itirməsi, yaxud, utancaqlığı ilə
bağlamaq düzgün olmaz. Bu daha çox Kordeliyanın öz
daxili intim aləmini valideyninin kobud müdaxiləsindən
qorumaq cəhdi ilə bağlıdır.
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Lakin eyni zamanda Kordeliyanın atasına gözlədiyi cavabı
verməməsi, Kral Lirə bəslədiyi hissləri ifadə etməkdə
ləngiməsi xarici amillə - sevimli və sadəlövh atasından
baĢqa heç kimin ciddi qəbul etmədiyi "valideynə sonsuz
məhəbbət " məzhəkəsi (faciə içində komediya) üçün
keçirdiyi xəcalət hissidir. Kordeliya əsərdə özü bircə dəfə
də olsun utandığını söyləmir. Bacılarının Kral Lirə
"izhari-eĢq"indən sonra baĢqası üçün utanc Kordeliyaya
atasına öz hisslərini birbaĢa və adekvat Ģəkildə ifadə
etməyə imkan vermir. Bu bir daha sübut edir ki, ġekspir
faciələrində təkcə protaqonistin ölümü yox, hər bir epizod,
hər bir səhnə özünəməxsus katarsislə yüklənmiĢdir.
Hisslərini açıq Ģəkildə ifadə etmək Kordeliyanın təbiətinə
yaddır. Lirin sonbeĢiyini xarakterizə edən əsas cəhət onun
son dərəcə az danıĢmasıdır. ġekspirin tədqiqatçıları
hesablamıĢlar ki, faciənin ümumi mətnini təĢkil edən 3334
sətirdən yalnız 100-ü əsas personajlardan biri olan
Kordeliyaya məxsusdur. Qəribə burasındadır ki,
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Kordeliyanın sözlə bircə dəfə də olsun ifadə etmədiyi,
lakin mətnin altından özünü son dərəcə güclü Ģəkildə
büruzə verən çevrəsində baĢ verənləri dərk etmək
iqtidarında olmayan atası üçün, valideynə nifrət və
həqarətlə baxan, amma əsl münasibətlərini yalançı,
boğazdanyuxarı ifadələrlə ört-basdır edən bacıları üçün dünyanın xəbisliyə, riyakarlığa meydan açan mövcud
durumu üçün keçirdiyi xəcalət hissi bütün gərginliyi ilə
tamaĢaçıya/ oxucuya aĢılanır və o, ətrafındakı bu vaxta
kimi adət etdiyinə görə sezmədiyi əyər-əskikliklər üçün
utanmağa baĢlayır. Utanc ruhi həyatın, insanın daxili
aləminin müstəqilliyinin, dünyada cərəyan edən bütün
hadisələrdən ötrü məsuliyyət daĢıması hissinin təzahür
formasıdır. Utanc paradoksal Ģəkildə bir tərəfdən son
dərəcə intim, digər tərəfdən sırf sosial fenomendir; mən
baĢqasının bəĢər övladına layiq olmayan hərəkəti üçün
utanıram. Hətta özüm üçün xəcalətin səbəbi də "mən"in
insanlararası münasibətlərə, sosial kontekstə adekvat
Ģəkildə qovuĢa bilməməyim ilə bağlıdır. Amma
obyektindən və səbəbindən asılı olmayaraq məni həmiĢə
daxilən xəcalət çəkməyə, utanmağa vadar edən intim
hisslərimdir. BəĢər mədəniyyətinin tərəqqisi ilə meydana
gəlmiĢ bu hiss onun səciyyəsinin və səviyyəsinin ən dəqiq
göstəricisidir. Bu cəhətdən Duvr Ģəhərində xəyanət
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nəticəsində ekstremal vəziyyətə düĢən Lir Kordeliyanın
bilavasitə təsiri ilə dəyiĢməyə baĢlayır və yalnız öz
hərəkətlərindən ötrü yox, yaxınları üçün, insan üçün,
yadlar üçün, dünya üçün xəcalət çəkərək bəĢəriləĢir.

Mən biləni "xəcalət", "ayıb" sözləri Məmmədquluzadənin
bu yazıda nəzərdən keçirilən dramlarında təsadüf
olunmurlar. Lakin bu sözün-hissin ifadə etdiyi məna həm
"Ölülər"in, həm də "Dəli yığıncağı"nın ideya
məzmununun formalaĢmasında, bu əsərlərin
protaqonistlərinin dünyaya, özlərinə münasibətində böyük
rol oynayır. Belə ki, Ġskəndər həm boynuna düĢən
missiyanı yerinə yetirə bilmədiyinə ğörə, həm də
cahillikləri ucbatından ġeyx Nəsrullahın fırıldaqlarına tuĢ
gələn, əsl mənəvi-əxlaqi dəyərlərdən xali olan,
fırıldaqçının qurduğu "ölülərin dirilməsi" məzhəkəsindən
(komediya içində komediya) üzüqara çıxan
həmyerlilərindən ötrü xəcalət çəkir. Onun içkiyə
qurĢanmasının əsas səbəblərindən biri, bəlkə də birincisi
bu xəcalət hissini boğmaq mümkün olmasa da,
yumĢaltmaq cəhdi ilə bağlıdır.
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Ġskəndərin keçirdiyi utanc mahiyyəti etibarilə
Kordeliyanın analoji hissinə yaxındır. Bununla belə
Kordeliya ilə müqayisədə "Ölülər"in protaqonistinin
utancında sosial komponent daha tutumlu və güclüdür. Bu
hər Ģeydən əvvəl onunla bağlıdır ki, ġekspirin faciəsi üçün
fərdi, Məmmədquluzadənin dramları üçün ictimai
münasibətlərin təĢəkkülü daha önəmlidir. Məhz buna görə
də öz utancını Kordeliya susmaqla, özünə qapanmaqla,
Ġskəndər isə içkiyə qurĢanmaqla, onu-bunu sancmaqla
büruzə verir. Kordeliyanın utancı fərdi xarakter daĢıdığına
görə o insanlarla - atası ilə, əri ilə ünsiyyət qura bilir,
Ġskəndərin xəcaləti isə sosial mahiyyət daĢıdığı üçün onun
cəmiyyətdən özgələĢməsi ilə nəticələnir.

ġekspir Ģəxsiyyətin formalaĢmasını və özünütəsdiqini son
dərəcə əziyyətli bir proses kimi təsvir edir. Heç də
təsadüfi deyildir ki, onun qəhrəmanları özünütəsdiq
prosesinin zirvəsində həlak olurlar. Otellonun, Hamletin,
Kral Lirin taleyi buna misal ola bilər. Onun
protaqonistlərinin məhz özünütəsdiq məqamında məhv
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olmaları hər Ģeydən əvvəl onunla bağlıdır ki, müəyyən
tendensiyalar bu prosesin baĢlanmasına təkan versələr də,
cəmiyyət hələ bütövlükdə Ģəxsiyyətin azad fəaliyyəti üçün
yetiĢməmiĢdir və buna görə də özünün yaratdığını öz
əlləri ilə boğur. Lakin eyni zamanda ġekspir
protaqonistinin faciəvi ölümü gələcəkdə dünyanın köklü
Ģəkildə dəyiĢməsi üçün yol açır. Bu isə o deməkdir ki,
böyük tarixi perspektivdə ingilis dramaturqunun
qəhrəmanlarının məhvi bəĢər nəslinin azadlığa və ədalətə
doğru atdığı kiçik bir addımdır.

Bütün böyük intibah sənətkarlarında olduğu kimi,
ġekspirin qəhrəmanları da qüdrətli, özümlü və canlı fərd
olmaqla yanaĢı müəyyən ekzistensial prinsiplərin də
daĢıyıcılarıdırlar. Yeri gəlmiĢkən, fransız klassisizmi bu
intibah tendensiyasını son həddə çatdıraraq faktiki olaraq
dramatik obrazları sərt Ģəkildə ayrı-ayrı prinsiplərə
müncər etmiĢdir.
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Məmmədquluzadənin də qəhrəmanları tənqidi realizmin
təmsilçiləri kimi tipikdirlər. Bu isə o deməkdir ki,
Azərbaycan dramaturqunun qəhrəmanları ġekspirdə
olduğu kimi konkret və canlı fərd olmaqla yanaĢı
müəyyən bir ekzistensial prinsipin daĢıyıcıları olsalar da,
Məmmədquluzadədə fərdi tərəf daha qabarıq Ģəkildə
özünü büruzə verir. Bu, XIX əsr realizminin prinsiplərini
davam etdirən Məmmədquluzadənin gerçəkliyi
gerçəkliyin elə öz formalarında təcəssüm etməsi, öz
əsərlərində yaĢam illüziyası yaratması cəhdi ilə bağlıdır.

ġəxsiyyətin özünütəsdiqi baxımından
Məmmədquluzadənin Ġskəndəri və Molla Abbası
Hamletin və Kral Lirin keçdikləri yolu baĢqa Ģəraitda və
baĢqa vasitələrlə keçmiĢlər. Lakin əgər ingilis dramaturqu
bilavasitə Ģəxsiyyətin özünütəsdiqi prosesini təsvir edirsə,
azərbaycanlı sənətkar nəinki bu prosesi təcəssüm etmir,
hətta onunla bağlı konkret məlumat da vermir. Görəsən
Ġskəndərin içkiyə qurĢanması hansı Ģəraitdə baĢ vermiĢdir,
yaxud Molla Abbas nə üçün dəlilərə qoĢulmuĢdur?
Əsərlərdə bu suallara cavab yoxdur. Düzdür, "Ölülər"də
bu proseslə bağlı dumanlı Ģəkildə müəyyən məlumat
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verilir, lakin "Dəli yığıncağı"nda müəllif bu məsələ ilə
bağlı susmağa üstünlük verir. Bununla belə tamaĢaçı
/oxucu Ġskəndərin də, Molla Abbasın da əsərlərdəki
hadisələrin gediĢindən əvvəl mövcud durumla baĢ-baĢa
gəldiklərini, ona qalib gələ bilməsələr də, mübarizə
Ģəraitində Ģəxsiyyət kimi yetiĢdiklərini duyur.
Məmmədquluzadənin protaqonistləri istəklərinə nail ola
bilmədiklərinə görə əsl simalarını gizlətməyə məcbur
olmuĢlar.

Artıq Ģəxsiyyətin formalaĢması prosesində fərdin dünyaya
münasibətində labüd Ģəkildə bir ambivalentlik meydana
gəlir. "Kral Lir" faciəsinin ilk səhnələrində bu xüsusiyyət
özünü ilk növbədə Təlxək obrazında büruzə verir. Çox
qəribə də olsa, hamının ələ saldığı Təlxək Kral Lirin
özündən əvvəl Ģəxsiyyət kimi formalaĢmıĢdır. Lakin onun
Ģəxsiyyəti paradoksal prinsiplər əsasında təĢəkkül
tapmıĢdır: hüquqi cəhətdən o, sosial iyerarxiyanın ən aĢağı
pilləsində durur, yəni tam asılıdır, lakin düĢüncələri,
hadisələrin gediĢinə münasibəti baxımından heç kimə, o
cümlədən ağası Lirə də tabe deyil, yəni tam müstəqildir.
Buna görə də Təlxək bir tərəfdən hadisələrin gediĢi ilə
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bağlı keçirdiyi hissləri heç kimlə bölüĢmür, digər tərəfdən
hadisələrə son dərəcə kəskin, çox vaxt sarkazma keçən
istehzalı münasibət bildirir. Bu isə o deməkdir ki,
birincisi, Təlxəyin Ģəxsiyyət qismində taxdığı maska
ambivalent xarakter daĢıyır, ikincisi, fikir azadlığına,
deyim azadlığına malik olan Ģəxs bütün digər hüquqlardan
məhrum olsa da, Ģəxsiyyət kimi formalaĢmaq imkanına
malikdir.

Faciənin 3-cü pərdəsinin 6-cı səhnəsində Təlxək birdənbirə yoxa çıxır. Əsərin mətnində bununla bağlı heç bir
izahat yoxdur. ġekspirin tədqiqatçıları Təlxəklə bağlı bu
fenomeni müxtəlif rakurslardan Ģərh etmiĢlər. Məncə,
Təlxəyin yoxa çıxmasının əsas səbəbi artıq ona dramaturji
ehtiyacın olmaması ilə bağlıdır: Kral Lir onun
funksiyalarını bütünlüklə öz boynuna götürür: bir tərəfdən
cevrəsində olanları ələ salır, digər tərəfdən özünə
istehzalı-sarkastik münasibət bəsləyərək bir növ özü
özünün təlxəyinə çevrilir.
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Bu baxımdan Ġskəndər Kral Liri xatırladır: o həm ciddidir,
həm qeyri-ciddi, həm baĢqasını ələ salır, həm özünü, həm
"irəvanlılar"ı hədəfə alır, həm özünü. Könüllü Ģəkildə
divanəliyin qəlibinə girən Molla Abbas isə özünü ələ
salmaq imkanından məhrumdur; axı yalnız ağıllı, yaxud
ağıllı olmaq iddiasında olan Ģəxs baĢqasını ələ salmaq
səlahiyyətinə malikdir. Buna görə də onun özünə hədəf
seçdiyi "ağıllılar"a sarkastik münasibəti son dərəcə
kəskindir.

Həm ġekspirin, həm də Məmmədquluzadənin
qəhrəmanları dünyanı dəyiĢmək cəhdləri nəticəsində
özləri də köklü Ģəkildə transformasiyaya uğrayaraq
Ģəxsiyyət səviyyəsinə qalxsalar da, ingilis dramaturqunun
protaqonistləri məhv olduqlarına, azərbaycanlı
sənətkarınkılar isə cəmiyyət tərəfindən qəbul
olunmadıqlarına görə Ģəxsiyyət kimi fəaliyyət göstərə
bilmirlər. Bu o deməkdir ki, Ġngiltərədə XVII əsrin,
Azərbaycanda XX əsrin əvvəllərində sosial durum
Ģəxsiyyətin formalaĢmasına rəvac versə də, onun sərbəst
və müstəqil Ģəkildə fəaliyyətinə imkan yaratmamıĢdır.
Lakin Ġngiltərədən fərqli olaraq Azərbaycanda sosial
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durum artıq Ģəxsiyyətin fiziki məhvi üçün kifayət qədər
potensiala malik deyildir. Buna görə də Ġskəndər keflilik,
Molla Abbas isə divanəlik maskası taxmağa məcbur
olmuĢlar, yəni Ģəxsiyyət ola-ola öz səlahiyyətlərindən
imtina etmiĢlər. Ġskəndər də, Molla Abbas da faciəvi
situasiyada ölümə yox, gülüĢə önəm vermiĢlər. Onların
daĢıdıqları maskalar həm onlarınkıdır, həm onlara
yabançıdır: Ġskəndər həm keflidir, həm də ayıq, Molla
Abbas həm divanədir, həm də ağıllı. Hamlet kimi, Kral
Lir kimi... Ambivalentlik iki böyük sənətkarın
protaqonistlərini birləĢdirən ümumi cəhətdir.

Ġntibah dövrünün nümayəndəsi qismində ġekspir öz
faciələrində fərdin özünütəsdiqi prosesinin universal
xarakter daĢıdığını və cəmiyyətin bütün təbəqələrini
ehtiva etdiyini vurğulayırdı: təkcə müsbət qəhrəmanlar
Otello və Hamlet yox, Ģərin təmsilçiləri olan Yaqo və
Klavdi də özünütəsdiqə can atırlar. "Kral Lir"də
statistlərdən baĢqa bütün müsbət və mənfi personajlar bu
meylin təsirinə məruz qalırlar. Lakin birincisi, bu
özünütəsdiqə doğru hərəkət heç də bütün personajların
Ģəxsiyyətə çevrilməsi ilə nəticələnmir. ġekspir qəti Ģəkildə
638

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

əmindir ki, yalnız yüksək mənəvi potensiala malik fərd
Ģəxsiyyət kimi formalaĢa bilər. Ikincisi, bu özünütəsdiq
meyli faciədən faciəyə xırdalaĢan mənfi personajlarda
özünü büruzə verdiyinə görə özü də vüsətini itirir. Belə ki,
Yaqo öz intellektual səviyyəsi, hadisələrin gediĢinə təsir
edə bilməsi baxımından Otellodan üstündür. Yaqo bir an
da törətdiyi cinayətlər üçün peĢmançılıq hissi keçirmir.
Onun cinayət yoluna qədəm basmasının səbəbinin əsərdə
birmənalı Ģəkildə açıqlanmamasının özü də bu obraza
mistik bir aura, qəribə bir əzəmət verir. "Hamlet"də Ģər
meyilləri təcəssüm edən Klavdi artıq nə intellektual
potensialı, nə də iradəsi baxımından protaqonistin
səviyyəsində deyil. Əsərin üçüncü pərdəsində Klavdini
sınağa çəkmək üçün Hamlet tərəfindən təĢkil olunmuĢ
səhnədə sarsılması onun xaraktercə zəifliyindən xəbər
verir. "Kral Lir"də isə son dərəcə xırda praqmatik
məqsədlərdən çıxıĢ edən Qonerilya və Reqana
möhtəĢəmlik mücəssəməsi Lirlə və mənəvi bütövlük
simvolu Kordeliya ilə heç bir müqayisəyə girə bilməzlər.
ġekspir "Kral Lir"də çoxsaylı mənfi obrazların simasında
mənəviyyatsızlığın son nəticə etibarilə intellektual
tutarsızlıqla nəticələnəcəyini vurğulayır. Bu təkcə məhdud
düĢüncə tərzinə malik Osvalda yox, eyni zamanda daha
tədbirli və hiyləgər Qonerilyaya və Edmonda da aiddir.
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Məmmədquluzadənin mənfi personajları bu baxımdan
"Kral Lir"dəki analoji obrazlara yaxındırlar; onlar da
ingilis dramaturqunun obrazları kimi xırda və
məhduddurlar. Lakin əgər ġekspirin mənfi personajları
ictimai iyerarxiya sisteminin ən aĢağı pilləsində qərar
tutduqlarına baxmayaraq (Osvald nökərdir, Edmond bütün
vərəsəlik hüquqlarından məhrum qeyri-qanuni övladdır)
özünütəsdiqə can atırlarsa, Məmmədquluzadədə onlar
cəmiyyətdə hörmət-izzət sahibidirlər, öz statuslarından
tam razıdırlar və heç bir hərəkət etmək fikrində deyillər.

Bir qayda olaraq fərdin özünütəsdiqi meylinin yaranması
Ġntibah dövrünə Ģamil olunur. Lakin "Kral Lir" obyektiv
olaraq bu prosesi Orta əsrlərə aid edir. Belə ki, əgər Kral
Lirin özünütəsdiqi ictimai münasibətlərin xarakterinin
köklü Ģəkildə dəyiĢməsi məqamına, Ģərti olaraq Ġntibah
dövrünə təsadüf edirsə, onun qızları və kürəkəni bu
prosesə ondan əvvəl məruz qalmıĢlar. Məsələ burasındadır
ki, Orta əsrlərin sonlarına yaxın hər bir fərd rəsmi Ģəkildə
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malik olduğu mülkiyyətin dəyərindən asılı olaraq
iyerarxiyanın uyğun pilləsində qərar tuturdu. Bu halda
fərdin mənəvi-əxlaqi keyfiyyətləri və onun hansı üsulla varislik, hədiyyə, yaxud zorakılıq yolu ilə bu mülkiyyəti
ələ keçirməyi nəzərə alınmırdı: Orta əsrlər Avropasında
hüquqi hərki-hərkilik, "bacarana can qurban" prinsipi
hökm sürürdü.

Ölkənin paylarına düĢən hissəsini ələ keçirməklə sosial
iyerarxiya sistemində ən yuxarı pilləyə qalxa bilmək Ģansı
hərislikdən alıĢıb-yanan Qonerilya və Reqananı "izharieĢq" məzhəkəsində valideyni bütün varlığı ilə sevən
məsum övlada çevirir. Onların bu yöndəmsiz oyununun
süniliyi o dəqiqə nəzərə çarpır. Bunu zorən tamaĢaçı
rolunu ifa etməyə məcbur olan Kordeliya da, Kent də,
Qloster də hiss edirlər. Qızların bu zəif, boğazdanyuxarı
oyununu özünü bütün insanların rəğbətinin və
məhəbbətinin yeganə hədəfi hesab edən, fil qulağında
yatmıĢ sadəlövh Kral Lir hiss etmir.
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Ölkənin paylarına düĢən hissəsini ələ keçirən kimi
Qonerilya və Reqananın atalarının üzünə ağ olmaları
cəmiyyətdə patriarxal münasibətlərin aĢınması dövrünə
təsadüf edir. Kordeliyanın "izhari-eĢq”dən imtinasını da
həmin bu proseslə izah etmək mümkündür. Lakin əgər
böyük bacılar patriarxallığın təməlini dağıtmaqla
cəmiyyətdə düĢmənçilik ovqatı zəminində təĢəkkül tapan
atomlaĢma prosesinə təkan verirlərsə, kiçik bacı bu
münasibətləri təmiz, heç bir asılılığa söykənməyən
qarĢılıqlı insani hisslərlə əvəz etməyə cəhd göstərir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu meyil daha açıq, daha kəskin,
mən hətta deyərdim, daha tipik Ģəkildə özünü Edmond
obrazında büruzə verir. Bu hər Ģeydən əvvəl onunla
bağlıdır ki, nəcib nəsli təmsil etmələri - hər halda axı Kral
Lirin qızlarıdırlar! - Qonerilyanı və Reqananı saxta
Ģəkildə olsa da, müəyyən ədəb və nəzakət qaydalarına
riayət etməyə məcbur edir. Halbuki qeyri-qanuni dünyaya
gəlmiĢ, deməli, apriori iddiasında olduğu bütün
hüquqlardan məhrum olan Edmond bütün əxlaq və
mənəviyyat normalarını pozmağa məhkumdur. Edmond
atasına qarĢı qurduğu fitnə-fəsada belə haqq qazandırır:
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"O, ömrünü sürmüĢdür...Bəsidir. Ġndi növbə mənimdir".
Qeyd etmək lazımdır ki, bu təbii görünən düĢüncə tərzi
sabit mənəvi və əxlaqi dəyərlər çərçivəsində, "baĢqasının
azadlığı baĢlayan yerdə mənim azadlığım qurtarır"
prinsipi ilə yaĢayan və buna görə də bir sıra hallarda öz
təbii instinktlərini boğmağa üstünlük verən yetkin insanın
məntiqinə yox, həddi-buluğa çatmamıĢ, özünü dünyanın
mərkəzi fiquru hesab edən uĢağın özünüsevərliyinə
söykənir. Lakin əgər normal ictimai münasibətlər
Ģəraitində uĢaq böyüyüb boya-baĢa çatdıqca öz
anadangəlmə eqoizmini birgəyaĢayıĢ qanunlarının xeyrinə
dəf edirsə, anormal ictimai durumun qurbanı olan Edmond
nəinki bu hissin dəf olunmasına, yaxud heç olmasa
cəmiyyətin strukturuna inteqrasiya olunmağa imkan verən
transformasiyasına nail olmağa can atmır, bəlkə də həyat
təcrübəsi geniĢlənib dərinləĢdikcə - bu baxımdan o həm
atası Qlosterdən, həm də qardaĢı Edqardan üstündür heyvani instinkti insani fitnə-fəsadla çulğalaĢdırıb
"uğurla" fəaliyyət göstərir.

Heyvanlar aləmində mahiyyəti etibarilə nəslin
qorunmasına xidmət edən, vaxtı gələndə atanı məhv edib
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aradan götürməklə nəticələnən özünüqoruma instinkti
təbiidir. BəĢər cəmiyyətinin məhz bəĢər toplumu kimi
formalaĢmasında isə bu instinktin dəf olunması son dərəcə
böyük rol oynamıĢdır. Təsadüfi deyildir ki, Z. Freyd Allah
ideyasının yaranmasını da qocalıb əldən düĢmüĢ atanın
oğulları tərəfindən toplumdan qovulması, yaxud məhv
edilməsi və sonralar öz hərəkətləri üçün keçirdikləri
peĢmançılıq hissi ilə bağlamıĢdır.

Əslində, cəmiyyətdə zaman-zaman əxlaq normalarının və
mənəvi dəyərlərin aĢınması və böhranının əsasında
"zooloji eqoizm" durur: heyvanlar aləmində hökm sürən
nəslin qorunub saxlanması naminə atanın ölümü ilə
nəticələnən oğul üsyanı transformasiyaya uğrayaraq ailə
eqoizminə, tayfa eqoizminə, zümrə eqoizminə, dövlət
eqoizminə, millət eqoizminə, irq eqoizminə çevrilir.

Lakin "zooloji eqoizm" baĢqa yönümdə də
transformasiyaya uğraya bilər: mənəvi dəyərlər və əxlaq
normaları əslində sublimasiyaya - təmizlənməyə,
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saflaĢmağa məruz qalmıĢ instinktdən baĢqa bir Ģey
deyildir.

Normal Ģəraitdə suya atılan daĢın yaratdığı geniĢləndikcə
zəiflənən dairələr sayağı bu anadangəlmə təbii eqoizm və
öz əksi olan mənəvi-əxlaqi dəyərlərə çevrilir və bu proses
son nəticə etibarilə universal xarakter kəsb edir. Bununla
belə "zooloji eqoizm"in bəzi hallarda normal təkamül
məcrasından çıxıb bu və ya digər səbəbə görə
"atomlaĢmıĢ" fərdin öz Ģəxsi marağını toplumun
mənafeyindən üstün tutmasına rəvac verən "bəĢəri
eqoizm"ə çevrilməsi hallarına da təsadüf olunur. Bu
hallarda əxlaqsızlıq və mənəviyyatsızlıq üçün geniĢ
meydan açılır. Yaqo, Edmond, ġeyx Nəsrullah kimi
obrazlar "zooloji eqoizm"in belə bir anormal
transformasiyasının nəticəsi kimi meydana gəlirlər.

ġekspirin faciələrində fərdin özünütəsdiq meylindən
qaynaqlanan Kral Lir və onun qızları, həmçinin Edqar və
Edmond, Məmmədquluzadənin dramlarında isə Ġskəndər,
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Molla Abbas və ġeyx Nəsrullah obrazları sübuta yetirirlər
ki, heyvanlar aləmindən bəĢər cəmiyyətinə nəql olunan
"zooloji eqoizm"də həm Xeyirin, həm də ġərin daĢıyıcıları
ola biləcək fərdlərin formalaĢması potensialı mövcuddur.

ġekspirin mənfi personajları arasında xarakteri etibarilə
Məmmədquluzadənin ġeyx Nəsrullahına ən yaxını
Edmonddur. Hər Ģeydən əvvəl onların hər ikisi mahir
aktyordurlar, roldan rola girməyi və baĢqalarını da öz
oyunlarına cəlb edib onlardan öz məqsədləri üçün statist
kimi istifadə etməyi bacarırlar. Belə ki, Edmond qardaĢı
Edqarı, atası Qlosteri, Kral Lirin böyük qızlarını çox
məharətlə qurduğu tamaĢanın iĢtirakçılarına çevirir. ġeyx
Nəsrullah da öz növbəsində "Irəvan Ģəhərlərindən biri"ni
faktiki olaraq böyük bir teatra döndərir və onun əhalisini
istədiyi kimi idarə edir. Kənarda dayanıb "Irəvan" adlı
səhnədə cərəyan edən hadisələri seyr edən Ġskəndər
yeganə tamaĢaçıdır.
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Bununla yanaĢı bu iki personaj arasında müəyyən fərqlər
də mövcuddur. Hər Ģeydən əvvəl Edmondun dağıdıcı
fəaliyyəti dar çərçivədə - ailə miqyasında həyata keçirilir.
Lakin o, kiçik məkandan "böyük" məqsədinə çatmaq sosial iyerarxiyanın ən yüksək pilləsinə qalxmaq üçün
istifadə etmək məqsədi güdür. ġeyx Nəsrullahın isə
fəaliyyət dairəsi son dərəcə geniĢdir; o, dələduzluğunu
bütün Yaxın ġərq müsəlman aləmində həyata keçirmək
imkanına malikdir. Əgər Edmondun hərəkətlərinə rəvac
verən impuls cəmiyyətdəki mövqeyi ilə bağlıdırsa, ġeyx
Nəsrullah öz durumundan razıdır. Əgər Edmondun
fəaliyyətinin təsiri məhdud bir məkanda - Qlosterin
ailəsində və Qonerilya - Reqana münasibətlərində
duyulursa və ictimai rezonans yaratmırsa, ġeyx
Nəsrullahın dələduzluğu bədxassəli xərçəngin metastazları
kimi bütün cəmiyyəti bürüyür, insanlarda mənəvi-ruhi
dəyərlərə inamı məhv edir; ġeyx Nəsrullah Edmondun
XX əsrin əvvəlləri müsəlman Yaxın ġərqində fəaliyyət
göstərən daha təhlükəli, daha dağıdıcı, eyni zamanda daha
primitiv variantıdır. Bu hər Ģeydən əvvəl onunla bağlıdır
ki, ġekspir cəmiyyətin dinamik, Məmmədquluzadə isə
statik məqamını qələmə almıĢlar, yəni ingilis dramaturqu
Avropada Broun hərəkətinin hökm sürdüyü bir dövrü,
azərbaycanlı sənətkar tarixi proseslərin ayaq saxladığı
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məqamı təsvir etmiĢlər. Məmmədquluzadənin təsvir etdiyi
zaman kəsimi cəmiyyətin həyatında bir tərəfdən ətalətin
tam təntənəsi, digər tərəfdən köklü dəyiĢikliklərin
zəruriyyəti ilə xarakterizə olunur. Belə bir Ģəraitdə
Ģəxsiyyətin formalaĢması prosesi qeyri-təbii, eybəcər
səciyyə kəsb edir. ġekspirdə olduğu kimi
Məmmədquluzadədə də cəmiyyət - fərd qarĢıdurması
dramaturji konfliktin əsasını təĢkil edir. Lakin əgər
məsələn, "Kral Lir"də cəmiyyətlə fərd ölüm-dirim
mübarizəsi aparırlarsa, cəmiyyət fərdi məhv etməyə, fərd
isə onu köklü Ģəkildə dəyiĢdirməyə can atırlarsa,
"Ölülər"də hər iki tərəf passivdir; cəmiyyət fərdi məhv
etmir, lakin onun qol-qanad açmasına da imkan vermir,
fərd də öz növbəsində cəmiyyəti köklü Ģəkildə
dəyiĢdirmək ideyasından birdəfəlik imtina etmiĢdir,
cəmiyyəti arabir sancmaqla kifayətlənir. Nəticədə
ġekspirin qəhrəmanlarından fərqli olaraq
Məmmədquluzadənin personajlarının fəaliyyətdə
bulunduqları gerçəklik həddindən artıq məhdud və dardır,
buna görə də onları inkiĢaf perspektivindən məhrum edir.
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Durğunluq azərbaycanlı dramaturqun dramlarında
protaqonistdən daha artıq statistlərə dağıdıcı təsir göstərir,
onları mənən məhv edir və eybəcərləĢdirir, məsələn, "Dəli
yığıncağı"nda olduğu kimi Ģəhvətə müncər edir.

Bu baxımdan ġekspirin qəhrəmanlarının fəaliyyəti böyük
zaman, Məmmədquluzadəninki isə kiçik zaman
kontekstində cərəyan edir. Bunun nəticəsidir ki, ġekspirin
faciələrində keçmiĢ zaman strukturformalaĢdırma
funksiyasını yerinə yetirir, halbuki Məmmədquluzadənin
dramlarında keçmiĢ ya ümumiyyətlə mövcud deyil ("Dəli
yığıncağı"), ya da onun haqqında son dərəcə dumanlı
təsəvvür mövcuddur ("Ölülər"). Ġskəndərin keçmiĢi xırda,
əhəmiyyətsiz hadisələr silsiləsindən ibarətdir. KeçmiĢdən
məhrum olduqlarına ğörə Məmmədquluzadənin
qəhrəmanları prinsipial Ģəkildə ümidsiz və pessimistdirlər,
cəmiyyətin həyatında nəyi isə dəyiĢdirməkdən,
yaxĢılaĢdırmaqdan və kamilləĢdirməkdən əllərini üzürlər.
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Əgər Ġskəndər və Molla Abbas özlərini Ģəxsiyyət kimi
gerçəkləĢdirmək potensialına malikdirlərsə, lakin sosial
durum buna imkan vermirsə, Məmmədquluzadə
dramlarının digər personajları ümumiyyətlə belə bir
potensialdan məhrumdurlar; onlar eyni düĢüncə tərzinə
malik və eyni funksiyaları yerinə yetirirən, seriya ilə
"istehsal olunmuĢ" robotdurlar. Cəhalət və mövhumat
cəmiyyəti sinkretik vəhdətdə birləĢdirmiĢdir, buna görə də
onlar toplum bütövlüyündən qopub həyatda öz yerlərini
tapmaq və müstəqil mövqe nümayiĢ etdirmək iqtidarında
deyillər.

Məlumdur ki, Ģəxsiyyət ilk baxıĢdan bir-birini inkar edən,
lakin əslində dialektik vəhdətdə olan iki cəhəti - düĢüncə
sərbəstliyini və dinamik Ģəkildə aramsız dəyiĢən sosial
mühitə plastik Ģəkildə uyğunlaĢmağı özündə
birləĢdirməlidir. Məmmədquluzadənin robot personajları
bu keyfiyyətlərin hər ikisindən məhrumdurlar; onlar
mövhumatın proqramlaĢdırdığı stereotiplər əsasında
düĢünür və fəaliyyət göstərirlər. Bir-birlərindən seçilsinlər
deyə valideynləri onlara fərqli adlar vermiĢlər. ("Ölülər"də
Həsən, BaxĢəli, Kərim, Kazım; "Dəli yığıncağı"nda
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Məmmədəli, Xudaverdi, Cəfər) Lakin "hacı" titulu onları
yenidən sinkretik müstəvidə birləĢdirir. Maraqlıdır ki,
"Dəli yığıncağı"nda dəlilər bir-birindən həm zahiri
görünüĢləri, həm də ovqat əlamətləri ilə fərqlənirlərsə,
"hacı" titulunun daĢıyıcıları olan "ağıllılar" heç bir
cəhətdən bir-birilərindən seçilmirlər.

"Ölülər"də mənfi obrazlar bir sıra məqamlarda, məsələn,
Ġskəndəri cəmiyyətdən təcrid etməkdə, ġeyx Nəsrullahın
möcüzələrinə inam baxımından vahid cəbhədən çıxıĢ
etsələr də, Ģəxsi mənafeləri toqquĢanda aralarındakı
ziddiyyətlər bütün eybəcərliyi ilə üzə çıxır. "Dəli
yığıncağı"nda isə tamah və Ģəhvət hisslərinə müncər
olunmuĢ hacıların Ģəxsi mənafeləri üz-üzə gəlmədiyi üçün
dəlilərə qarĢı bütün əsər boyu vahid mövqedən çıxıĢ
edirlər; onlar ən elementar əxlaq normalarını pozaraq ruhi
xəstəliyə tutulmuĢ yaxınlarının mal-dövlətini, hətta həyat
yoldaĢlarını da ələ keçirmək istəyirlər. Heyvani hisslərin
onların varlığına hakim kəsilməsinə səbəb olan bu
əxlaqsızlıq və mənəviyyatsızlıq labüd Ģəkildə "ağıllılar"ın
intellektual səviyyələrinin aĢağı düĢməsi ilə nəticələnir.
Onların düĢüncə kütlüyü o dərəcədə açıq Ģəkildə özünü
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büruzə verir ki, Ģəhər sakinlərini kənardan müĢahidə edən
doktor Lalbüz, ruhi xəstəliklər üzrə mütəxəssis, dəliləri
ağıllılardan fərqləndirə bilmir.

ġekspirin və Məmmədquluzadənin mənfi obrazlarını
səciyyələndirən bu mənəvi düĢkünlük və intellektual
məhdudluq onların xarakterlərində bir sıra ümumi
cəhətlərin formalaĢmasına səbəb olur. Lakin ingilis
dramaturqunun və azərbaycanlı sənətkarın bu obrazları bir
prinsipial məqamda bir-birlərindən fərqlənirlər: ġekspirin
personajları öz Ģər əməllərində "yüksəklərə, daha
yüksəklərə" can atırlarsa, Məmmədquluzadənin "hacılar"ı
cəmiyyətdə tutduqları mövqelərini mühahizə etməklə
məĢğuldurlar; bu baxımdan "Ölülər"in və "Dəli
yığıncağı"nın "hacı" obrazları arasında prinsipial fərq
yoxdur. Ġntəhası "Ölülər"də onlar bir-biri ilə didiĢərək,
"Dəli yığıncağı"nda bir-birini dəstəkləyərək dünyanın
mövcud durumunu qoruyub saxlamağa cəhd göstərirlər.
ġekspir qəhrəmanlarının mütəhərrikliyi Ġntibah
dinamizmi, Məmmədquluzadə personajlarının
hərəkətsizliyi Yaxın ġərq dünyasının durğunluğu ilə
müəyyənləĢir.
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***

Konkret zamanda və məkanda yaĢayan sənətkar məhdud
görmə bucağına malikdir. Hər bir tamaĢaçı/oxucu əsərə
özünün Ģərhini verdiyinə görə labüd Ģəkildə onun yeni
çalarlarlarını üzə çıxarır və onun ehtiva dairəsini
geniĢləndirir. Lakin birincisi, təsvir etdiyi hadisələri,
ikincisi isə onların dərkini özlərinin konkret zaman və
məkan çərçivələrinə sığıĢdırmağa cəhd göstərdiklərinə
görə məqsədlərinə nail ola bilmirlər. Cünki bədii
nümunələrdə təsvir olunan ən kiçik, lap əhəmiyyətsiz
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görünən hadisə də insan ağlının əhatə etməyə qadir
olmadığı saysız-hesabsız qırılmaz tellərlə bu vaxta qədər
dünyada cərəyan etmiĢ, hal-hazırda cərəyan edən və
gələcəkdə cərəyan edəcək bütün hadisələrlə bağlıdır. Buna
görə də hər bir bədii nümunə müəllifin iradəsindən asılı
olmayaraq dünyaya açıqlığın və tamaĢaçı/oxucu
dünyanıdərk məhdudluğuna müncər olunduğuna görə
qapalılığın dialektik vəhdətidir. ġərti olaraq bi iki,
M.Baxtinin terminologiyasından istifadə etsək, xronotopu
bir-birindən ayıraraq bədii nümunələrdə bilavasitə öz
əksini tapmamıĢ, lakin kontekstdə açıq-aydın duyulan
dünyaya açılan tərəfini "böyük zaman-məkan kəsimi",
qapalılığa və məhdudluğa meyil edən tərəflərini isə "kiçik
zaman-məkan kəsimi" adlandıraq.

Eyni dərəcədə həm açıq zaman və məkan, həm də qapalı
zaman və məkan xofu mərəzindən əziyyət çəkən xırda
sənətkarlar böyük dünyanın sonsuzluğu və kiçik dünyanın
məhdudluğu qarĢısında vahiməyə düĢüb özləri üçün rahat
olsun deyə birincisini qəlibə salmağa, ikincisini isə
geniĢləndirməyə çalıĢırlar və bununla da gerçəklik
haqqında təhrif olunmuĢ təsəvvürlər yaradırlar.
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Bu xof ġekspirə və Məmmədquluzadəyə tamamilə yaddır.
Belə ki, ingilis dramaturqu "Kral Lir" faciəsində
protaqonistin məhdud ömür yolunu uzun yüzilliklər
kontekstində təsvir etməklə formal cəhətdən təhrifə yol
vermiĢdir; insan ömrü qısadır və heç cür bir neçə əsri
ehtiva edə bilməz. Lakin bu əslində böyük həqiqəti
vurğulamaq, təsdiq etmək naminə kiçik həqiqəti təhrif
etməkdir. Məhz bu təhrif nəticəsində Lir obrazı 950 il
yaĢamıĢ Bibliya personajı Nuh kimi əzəmət və
möhtəĢəmlik kəsb edir.

Diqqətlə fikir verdikdə məlum olur ki, faciənin süjeti birbirindən xeyli aralı zaman müstəvilərində cərəyan edən
hadisələr əsasında qurulmuĢdur və bu hadisələrin birbirini izləməsini və bir-birini Ģərtləndirməsini astronomik
zaman məntiqi ilə izah etmək qeyri-mümkündür. Hər
Ģeydən əvvəl əsərin baĢlanğıcında hadisələr əfsanəvi və
arxaik bir zamanda cərəyan edir. Bu, ġekspirin öz əsərini
yaradarkən istinad etdiyi mənbələrlə bağlıdır. Onların
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arasında Cofri Monmoutun "Britaniya krallarının tarixi"
əsərini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Əsər latın dilində
yazıldığı üçün onun mötəbərliyi və onda öz əksini tapmıĢ
faktların həqiqətə uyğunluğu bütün müasirlərində olduğu
kimi ġekspirdə də heç bir Ģübhə oyatmamıĢdı. Monmout
göstərirdi ki, qədim dövrlərdə sehirbaz kral Baldudun oğlu
Leir (ġekspirdə "Lir") Britaniyada hökmranlıq etmiĢ və
Roma Ģəhərinin təməli qoyulmazdan 54 il əvvəl dünyasını
dəyiĢmiĢdir. Ġngilis dramaturqunun bu mifoloji-arxaik
zamana müraciəti təsadüfi deyildlir. Bununla sənətkar
fərdin cəmiyyətin sinkretik bütövlüyü kontekstindən
ayrılmasının ilkin mərhələsinin özəlliklərini üzə
çıxarmağa cəhd göstərmiĢdir.

Zaman etibarilə faciədə növbəti qat Orta əsrlərlə bağlıdır.
XV əsrdə Ġntibah düĢüncəli italyan tarixçiləri öz dövrlərini
antik mərhələdən ayıran dönəmi "Orta əsrlər" adlandırmıĢ
və onu radikal Ģəkildə yeni dövrə qarĢı qoymuĢ və özlərini
bir növ antik ənənələrin davamçıları hesab edərək Orta
əsrlərlə sələf-xələf münasibətlərini inkar etmiĢlər. ġekspir
üçünsə Orta əsrlər yeni dövrü antik dövrdən ayıran
yüzilliklər olmaqla yanaĢı, xüsusilə Orta əsrlərin son
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dövrü həm fərdin Ģəxsiyyət kimi yetiĢməsi üçün Ģəraitin
yaranması, həm də eyni zamanda bu prosesin qarĢısını
alan bir dönəmdir.

Orta əsrlər zaman qatını nəzərə çarpdırmaq üçün ġekspir
bir sıra özümlü detallara müraciət etmiĢdir. Hər Ģeydən
əvvəl artıq əsərin baĢlanğıcında dramaturq personajlar
arasında mövcud olan münasibətləri Orta əsrlər sosial
iyerarxiya sistemi üçün səciyyəvi olan senyor-vassal
prinsiplərinə uyğun Ģəkildə təsvir etmiĢdir.

Ġntibah zaman qatı bir sıra personajların, xüsusilə
Kordeliyanın və Kentin öz hüquqları və insan ləyaqəti
uğrunda qətiyyətlə mübarizə aparmalarında və sözsüz ki,
ilk növbədə Kral Lirin bir Ģəxsiyyət kimi yetiĢməsi
prosesində özünü büruzə verir.
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Nəhayət, ġekspir tərəfindən əsərə təhtəlĢüur səviyyəsində
sövq-təbii daxil edilən, amma yalnız XX əsrin
əvvəllərindən baĢlayaraq gerçəkləĢib əyani fakta çevrilən,
buna görə də müasir tamaĢaçı/oxucu tərəfindən Ģüur
səviyyəsində dərk olunan çağdaĢ zaman qatı protaqonistin
bir Ģəxsiyyət kimi özünü təsdiq etməsi istiqamətində
məruz qaldığı məĢəqqətlərdə, fərdin Ģəxsiyyətə kimi
formalaĢması prosesinin labüd Ģəkildə onların birbirilərindən təcrid olunmaları və son nəticə etibarilə
atomlaĢmaları prosesinə çevrilməsində və bu prosesin bu
gün də - XXI əsrin əvvəllərində də nəinki davam
etməsində, bəlkə də daha geniĢ vüsət kəsb etməsində öz
əksini tapmıĢdır.

Bu isə o deməkdir ki, əgər ġekspir "Kral Lir" faciəsinin
kiçik zaman kəsimində ixtiyar qocanın uzun ömrünün son
dərəcə kiçik bir dönəminə toxunursa, böyük zaman
kəsimində faktiki olaraq bəĢər nəslinin keçmiĢini də, bu
gününü də, sabahını da ehtiva etmiĢdir.
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Buna görə də böyük zaman baxımından "Kral Lir"
faciəsində cərəyan edən hadisələri birmənalı Ģəkildə
keçmiĢə bağlamaq olmaz. Antik dövrdə, Orta əsrlərdə,
Yeni dövrün ilk çağlarında baĢ verən taleyüklü hadisələr,
qəhrəmanların üz-üzə gəldikləri və həll etməyə can
atdıqları ekzistensial xarakterli problemlər çağdaĢ dövrə
nüfuz üdib kəskin aktuallıq kəsb etdiklərinə görə keçmiĢin
özü də bu günlə çulğalaĢıb sanki indikiləĢir, gələcəyə can
atıb sabahlaĢır; "Kral Lir"də böyük zamanı bütün
zamanları ehtiva edən fövqəlzamandır.

Lirin faciəsi mədəni-humanitar baxımından Ġntibahın, ruhi
nöqteyi-nəzərdən isə Reformasiyanın böhranının
nəticəsidir. Lakin bu heç də o demək deyildir ki, ġekspir
Orta əsrlərin insan konsepsiyasını, yaxud vahid
xristianlığını qoruyub saxlamağa - Orta əsrlərin dəyərlər
sistemini bərpa etməyə cəhd göstərir. Mütəfəkkir sənətkar
bunun qeyri-mümkünlüyünü dərk edirdi; o yaxĢı baĢa
düĢürdü ki, müstəqil düĢüncəni dadmıĢ bir insanı yenidən
Orta əsrlərin Prokrust yatağına uzatmaq, dünyanın
mərkəzində qərar tutmuĢ Ģəxsiyyəti bir də Allahın əmrinə
müntəzir durmağa məcbur etmək olmaz. Dramaturqun
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əsərlərində Orta əsrlər üçün nostalgiya hissi öz ifadəsini
tapmamıĢdır. Lakin bu da bir həqiqətdir ki, Avropada Orta
əsr dəyərlər sistemindən total imtina ilə bağlı əmələ gələn
ruhi boĢluğu mahiyyət etibarilə dünyəvi prinsiplərdən
cıxıĢ edən Ġtibah adekvat dəyərlərlə doldura bilmədi.
Əksinə, Ġntibahın yaratdığı bu boĢluq get-gedə
geniĢlənmiĢ və dərinləĢmiĢ və son nəticə etibarilə XX
əsrdə maksimum həddə çatmıĢ, özgələĢmə üçün meydan
açmıĢdı: Intibah tərəfindən Avropa mədəniyyətinin
radikal Ģəkildə dünyəviləĢdirilməsi mənəvi-ruhi böhranla
nəticələnməli idi. ġekspir bunu apriori bilirdi və bu bilgini
hərtərəfli Ģəkildə "yüksək" faciələrində təcəssüm
etdirmiĢdir. L. Pinski "Kral Lir" faciəsində Ġntibah
insanının məruz qaldığı böhranını zaman kəsimində bədii
təcəssümünün xüsusiyyətlərini araĢdıraraq yazırdı:
"...hadisələrin gediĢində protaqonist ardıcıl olaraq üç hissə
məruz qalır: arxaik dönəmin baĢlanğıcında nə isə son
dərəcə qəribə, qeyri-mümkün nəsnənin oyatdığı ifrat
təəccüb; xristian-humanist dönəmin ilk mərhələsində mərhəmət; humanist-mənəvi dövrün baĢlanğıcında xəcalət".
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ġübhəsiz ki, həyat həqiqətləri bəĢər övladına birdən-birə
faĢ olmur, ictimai münasibətlərin təkamülü prosesində
mərhələ-mərhələ, hər mərhələdə də tərəf-tərəf
aĢkarlanırlar. Aydındır ki, hər bir yeni mərhələ, hər bir
tərəf insanda müxtəlif hisslər oyadır.

Lakin nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, yeni mərhələnin
məzmunu heç də köhnə mərhələnin məzmununun tam
inkarı deyil, onun dialektik ehtivasıdır, onu pozitiv Ģəkildə
öz içərisində əritməsidir. Bu baxımdan "humanistmənəvi" dönəm bir tərəfdən əvvəlki dönəmlərin
oyatdıqları hissləri - ifrat təəccübü və universal mərhəməti
özündə birləĢdirir və özünün tərkib hissəsi kimi gələcəyə
ötürür, digər tərəfdən gələcəkdə, XX əsrdə qlobal xarakter
kəsb edəcək özgələĢməyə rəvac verir.

Bir qayda olaraq tədqiqatçılar sivilizasiyaların
təmaslarının bütün tərəfləri həm mənəvi, həm də mədəni
cəhətdən zənginləĢdirdiyini iddia edirlər. Əlbəttə ki, bunu
inkar etmək olmaz. Lakin bununla yanaĢı Qərb
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sivilizasiyası ilə təmasdan Yaxın ġərqin spesifik formalar
kəsb edən özgələĢmə mərəzinə tutulması da bir həqiqətdir.
Məmmədquluzadənin dramları bu özümlü Yaxın ġərq
özgələĢmə mərəzinin bədii ədəbiyyatda ilk, lakin son
dərəcə dolğun təcəssümüdür.

Məlum olduğu kimi Yaxın ġərqdə intibah hərəkatının
baĢlanğıcının tarixi bir əsr əvvələ təsadüf edir və Qərb
Ġntibahından fərqli olaraq cismani dəyərlərdən daha çox
ruhi dəyərlər axtarıĢında olmuĢdur. Bu, Intibah insan
ekspansiyası qarĢısında aciz qalıb geri çəkilən xristianlığa
nisbətən islam dininin nə qədər böyük mənəvi-ruhi
dəyərlərə malik olmasından, onun vahid konsepsiya
çərçivəsində Allah-insan münasibətlərini təĢkil və inkiĢaf
etdirmək əzmindən xəbər verir. Lakin sonralar bu günə
qədər hələ hərtərəfli və dəqiq araĢdırılmamıĢ səbəblərə
görə ġərqin böyük mütəfəkkirlərinin zaman-zaman həyata
keçirdikləri Ġslamın yüksək mənəvi imkanlarından insanın
və cəmiyyətin inkiĢafı üçün Yaxın ġərq Ġntibahının canlı
istifadə təcrübəsi kənara qoyuldu və quru postulatlar və
ehkamlarla əvəz olundu. Belə bir Ģərait mövhumata və
cahilliyə geniĢ meydan açdı və əsl dini dəyərlərlə
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cəmiyyət arasında boĢluq yarandı. XIX əsrin ortalarından
baĢlayaraq Azərbaycan maarifçiləri, ılk növbədə
M.F.Axundov bu mənəvi boĢluğu cismani Qərb dəyərləri
ilə doldurmağa cəhd göstərirdilər. Onların bu sahədəki
fəaliyyətləri bəzən islam dəyərlərinin radikal və total
inkarı ilə müĢayiət olunurdu. Məhz buna görə də onların
Qərb rasional dünyaduyum və dünyagörüĢ prinsiplərinin
prioritetinə söykənən maarifləndirmə proyektləri axıra
qədər həyata keçmədi və keçə də bilməzdi. Müəyyən
görmə bucağından Məmmədquluzadənin Kefli Ġskəndəri
Azərbaycanın maarifçilik prinsipləri əsasında
avropalaĢdırılması niyyətinin tam iflasının bədii
təcəssümüdür. "Dəli yığıncağı"nda Məmmədquluzadə
Molla Abbas obrazı timsalında XX əsrin əvvəllərində
Yaxın ġərq mənəviyyatsızlığı Ģəraitində yalnız üzünə
divanəlik maskası taxıb yaĢamağın mümkün olmasını,
doktor Lalbüzün simasında isə Avropa maarifçiliyi
ideologiyasının dərin və hərtərəfli transformasiyaya
uğramadan Yaxın ġərq Ģəraitində səmərəli Ģəkildə
istifadəsinin qeyri-mümkünlüyünü ifadə edirlər.
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BəĢər tarixinin keçmiĢini və gələcəyini ehtiva etmək
baxımından Məmmədquluzadə ingilis dramaturqu qədər
böyük iddialı olmasa da (yeri gəlmiĢkən, buna
azərbaycanlı dramaturqun müraciət etdiyi janrın çərçivəsi
də imkan vermir), öz dramlarında Jaxın ġərq gerçəkliyinin
böyük bir dönəmini konkret Ģəkildə təcəssüm etməyə nail
olmuĢdur. Məmmədquluzadənin dramlarında kiçik zaman
kəsimi (məsələn, "Ölülər"də ġeyx Nəsrullahın Ġrəvana
gəlməsi xəbərinin yayılmasından tutmuĢ onun özünə siğə
etdiyi qızların Ġskəndər tərəfindən valideynlərinə
qaytarılması səhnəsinə qədər) ilə yanaĢı müəllif birbaĢa
olmasa da, müəyyən iĢarələr sistemi vasitəsilə zəlzələ
nəticəsində bir-birinə qarıĢmıĢ geoloji laylar kimi artıq
XIX əsrin ortalarından Azərbaycan gerçəkliyinin
qoĢulduğu Avropa zamanının içində, mən hətta deyərdim,
onun tərkib hissəsi qismində düz XX əsrin əvvəllərinə
gəlib çatmıĢ orta əsrlər zaman kəsiminin konturlarını
yaradır. Bu zaman kəsimi təhsilini baĢa çatdırıb xalqı
maarifləndirmək ümidi ilə vətənə dönən, lakin məqsədinə
nail ola bilməyib içkiyə qurĢanan Ġskəndərin ömür yolunu
ehtiva edir. "Dəli yığıncağı"nda regionun, Ģəhərin,
personajların keçmiĢi haqqında səhih məlumat
verilməməsinə baxmayaraq orta zaman kəsimi vaxtı ilə
vaiz və mərsiyəxan olmuĢ, çox güman ki, əsl islami
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dəyərləri təbliğ etmiĢ, lakin ideyalarının toplumda heç bir
əks-səda doğurmadığını görüb insanlardan küsmüĢ və
dəlilərə qoĢulmuĢ Molla Abbasın ömür yolunun
hüdudlarıdır.

Məmmədquluzadənin dramlarında böyük zaman kəsimi
özünün birbaĢa bədii ifadəsini tapmamıĢdır, sənətkar bunu
tamaĢaçının/oxucunun yaradıcı təxəyyülünün ixtiyarına
buraxmıĢdır. TamaĢaçı "Ölülər"də və "Dəli yıçıncağı"nda
cərəyan edən komik-faciəvi hadisələrin mahiyyətinə nüfuz
edib özü üçün açıqladıqca onların kökləri və meydana
gəlmə səbəbləri haqqında düĢünməyə məcbur olur; axı
irəvanlılar bir toplum kimi rəzilliyə və miskinliyə bu gün
düçar olmamıĢlar. Bu uzun müddət ərzində cəmiyyətin
həyatında mənəvi-əxlaqi çatıĢmazlığın nəticəsidir.
TamaĢaçı eyni zamanda öz zəmanəsini də
Məmmədquluzadənin dramlarının kontekstində dərk edir.
Bu, oxucu vasitəsilə yaradılan və əsərə nəql olunan böyük
zaman kəsimidir.
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Hər bir faciə - faciəvi komediya! - həyat mövqelərinin
toqquĢması, bir-birini ittiham etməsi zəminində qurulur.
Buna görə də müəyyən görmə bucağı altında hər bir dram
əsəri məhkəmə prosesidir. Ġntəhası, bu "dramatik"
məhkəmə prosesinin özəllikləri mövcuddur. Hər Ģeydən
əvvəl dramda məhkəmə prosesi eyni zamanda həm kiçik,
həm də böyük zamanda gedir. Böyük zaman məhkəməsi
ali instansiyadır, transendental səciyyə daĢıyır, ucu-bucağı
məlum olmayan keçmiĢdə və gələcəkdə cərəyan etməsi,
cəmiyyətin, sözün geniĢ mənasında, bəĢəriyyətin bu
prosesə cəlb olunmasıdır; o, kiçik zamanda ittiham
olunmuĢ həyat mövqeyinə bəraət qazandıra da, onun
cəzasını ağırlaĢdıra da bilər. Kiçik zaman məhkəməsinin
qərarından fərqli olaraq böyük zamanın məhkəməsi
aramsız, sonsuz gələcəyə açıq bir prosesdir; o, zamanzaman, məkan-məkan yeni oxucuların, yeni ictimai rəyin
simasında öz əvvəlki qərarına düzəliĢlər etmək, yaxud
qərarı köklü Ģəkildə dəyiĢdirmək səlahiyyətinə malikdir.

Prosesin özünün gediĢinə gəldikdə isə, birincisi, burada
hamı həm hakim, həm də müttəhimdir, hamı bir-birinə
qarĢı istintaq hərəkətləri aparır. Ġkincisi, dram əsərində
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bütün həyat mövqelərinin fövqündə dayanan instansiya
mövcud deyil. Nəzəri cəhətdən yalnız müəllif belə bir
mövqe nümayiĢ etdirə bilər. Lakin bir tərəfdən dram
əsərinin poetikası prinsipial Ģəkildə müəllifə öz mövqeyini
birbaĢa ortaya qoymağa imkan vermir, digər tərəfdən,
məsələn, Yaqonun ġekspirin, Ġskəndərin isə
Məmmədquluzadənin mövqeyini qeydsiz-Ģərtsiz qəbul
etmələrı ağlabatan deyil. Üçüncüsü, hər bir personaj
baĢqasını ittiham və müdafiə hüququna malik olduğu
kimi, özünün də həm hakimi, həm də vəkili qismində çıxıĢ
edə bilər.

Bu mənada ġekspirin bütün "yüksək" faciələrinin hamısı "Hamlet" də , "Otello" da, "Kral Lir" də, "Maqbet" də
çoxĢaxəli məhkəmə prosesləridir. Bu əsərlərdə personajlar
həm baĢqaları, həm də özləri üçün aramsız məhkəmə
qurur, qərar qəbul edir, cəzalandırır, özləri özlərinin vəkili
qismində çıxıĢ edirlər. Belə ki, "Otello" faciəsinin son
səhnəsi müəyyən görmə bucağı altında son dərəcə
intensiv, lakonik və dolğun məhkəmə prosesidir: vəkil
Otello, müttəhim Otellonu hakim Otellonun qarĢısında
müdafiə etməyə çalıĢır, lakin buna nail ola bilmir. Özü667
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özünü mühakimə edən Kral Lirin vəkillik fəaliyyəti isə
daha önəmlidir. O özünə bəraət qazandırmaqdan ötrü
bütün bəĢər nəslinin günahından keçməyə hazırdır
("Günahkar yoxdur! Yoxdur günahkar!").

ġekspir faciəsinin ideya məzmunu, universallığı, bədii
strukturu tamaĢaçını/oxucunu fərd-fərd, toplum-toplum,
zaman-zaman, məkan-məkan bəzən hakim, bəzən
istintaqçı, bəzən vəkil, bəzən Ģahid, bəzənsə hətta
müttəhim simasında məhkəmə prosesinə cəlb edir:
tamaĢaçı/oxucu bu gün üçün, sabah üçün məsuliyyət
daĢıdığını və yalnız ġekspir dərsləri iĢığında özüylə,
cəmiyyətlə, bəĢəriyyətlə münasibətlərini düzgün qura
biləcəyini baĢa düĢür. Bu baxımdan ġekspir faciələrinin
tamaĢaçıya aĢıladığı katarsis antik yunan faciəsindən
fərqli olaraq sadəcə mənəvi təmizlənmə deyil, Hamlet və
Kral Lirlə birlikdə minbir məĢəqqətə məruz qalıb
kirpikləri ilə od götürmək və azadlığa çıxmaqdır.
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"Kral Lir"də olduğu kimi "Ölülər"də də formal Ģəkildə
məhkəmə qurulmasa da, bu əsər mahiyyəti etibarilə bütün
toplumun ittiham olunduğu əsl ictimai məhkəmədir. "Kral
Lir"də olduğu kimi "Ölülər"də də personajların
məhkəmədə iĢtirakı ambivalent xarakter daĢıyır: onlar bu
prosesdə eyni zamanda müxtəlif statuslarda çıxıĢ edirlər.
Belə ki, ġeyx Nəsrullah Ģübhəsiz ki, hər Ģeydən əvvəl
müttəhimdir. Düzdür, bu qatı cinayətkar labüd Ģəkildə ona
qurulacaq real məhkəmədən qaçıb canını qurtarmağa nail
olur. Lakin onun tamaĢaçıların, gələcək nəsillərin virtual
məhkəməsindən yaxa qurtarması qeyri-mümkündür.
Lakin bununla yanaĢı ġeyx Nəsrullah həm də son dərəcə
bacarıqlı müstəntiqdir. O, peĢəkarların belə həsəd
aparacağı ustalıqla incə psixoloji üsullardan istifadə
edərək bütün dirilərin bütün ölülər qarĢısında günahkar
olduğunu üzə çıxarır. Müstəntiq ġeyx Nəsrullah
irəvanlıların yalnız zərərçəkən yox, həmçinin günahkar
olduqlarını ölülərin "dirildilməsi" səhnəsində əyani
Ģəkildə sübuta yetirməklə öz istədiyinə nail olur.

Lakin əsərdə Ģübhəsiz ki, həm əsas ittihamçı, həm də
hakim rolunda Ġskəndərin özü cıxıĢ edir. ġeyx Nəsrullah
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peyda olmazdan əvvəl və peyda olandan sonra o, keflilik
maskası arxasında gizlənərək bir sıra "istintaq hərəkətləri"
aparır. Əsərin final səhnəsində isə Ġskəndər barıĢmaz
ittihamçı kimi çıxıĢ edərək irəvanlıların nəinki günahkar,
məsum qızları qarĢısında qatı cinayətkar olduqlarını
sübuta yetirərək hakim qismində onlara hökm oxuyur.

"Ölülər"dən fərqli olaraq "Dəli yığıncağı"nda ittihamçı
funksiyasını həyata keçirə biləcək personaj mövcud deyil.
Düzdür, Molla Abbas çox tez-tez sərt və sarsıdıcı
replikaları ilə "ağıllılar"ı ifĢa edir. Lakin divanəlik
maskası ona bu funksiyanı birbaĢa və səmərəli Ģəkildə
həyata keçirməyə imkan vermir. Belə bir Ģəraitdə "Dəli
yığıncağı"nda Ģəhərdə hökm sürən əxlaqsızlıq və
mənəviyyatsızlıq üçün geniĢ meydan açan əhval-ruhiyyə
bərəks əsas ittihamçıya çevrilir.

Məmmədquluzadənin dramlarında cəmiyyətin fövqündə
dayanmaq iqtidarında olan hakim funksiyasını yerinə
yetirə biləcək personajlar yoxdur. Sənətkar bu iĢi
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bütünlüklə tamaĢaçıya/oxucuya həvalə edir. Bu,
tamaĢaçının maksimum aktivləĢməsi, əsərdə cərəyan edən
hadisələrə fəal münasibət bildirməsi üçün Ģərait yaradır.
Bu baxımdan Məmmədquluzadənin dramları böyük alman
dramaturqu B.Brextin əsərlərini xatırladır.

***

"Kral Lir"in ilk səhnələrində ixtiyar protaqonist
tamaĢaçıya bir tərəfdən böyük həyat təcrübəsinə malik,
digər tərəfdən insanlararası münasibətlərin dərkində son
dərəcə məsum, sadəlövh Ģəxs kimi təqdim olunur. Təkcə
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Kordeliya deyil, cəsarətli və sədaqətli, lakin intellektual
keyfiyyətləri ilə fərqlənməyən Kent də məmləkətin
bölüĢdürülməsi aksiyasının nə ilə nəticələnəcəyini baĢa
düĢür. Məhz buna görə də əsərdə müsbət və mənfi
personajlar arasında qütbləĢmə prosesi baĢa çatana kimi
hamı - bəziləri bilərəkdən, digərləri bilməyərəkdən ixtiyar
Lirə intensiv Ģəkildə həyat həqiqətlərini açıqlayırlar, onun
günahı ucbatından yaranmıĢ yeni Ģəraiti adekvat Ģəkildə
dərk etməkdə ona yardım edirlər. Yeri gəlmiĢkən, təkcə
müsbət personajlar deyil, Qonerilya və Reqana da
üzüdönüklükləri ilə qeyri-ixtiyari bərəks mövqedən
atalarına reallığı anlamaq dərsi verirlər: onların öz
niyyətlərinə nail olduqdan sonra ataları ilə həyasız
davranıĢları Kral Lirin hadisələrə xarici təzahür
formalarına görə yox, mahiyyət və məzmun baxımından
yanaĢmaq, yeni Ģəraitə cavab verməyən patriarxal
prinsiplərdən imtina edib universal mənəvi-əxlaqi
dəyərlərə keçmək zəruriliyi qənaətinə gəlməsinə Ģərait
yaradırlar. Düzdür, tezliklə yüksək mənəvi və intellektual
potensiala malik Lir müdriklikdə və qarĢıya çıxan
problemlərin dərinliyinə nüfuz edib mahiyyətini üzə
çıxarmaqda hamını ötüb keçir və öz növbəsində
yanındakılara çərxi-fələyin gərdiĢinin gözlənilməz
dönəmlərinin qanunauyğunluqlarını baĢa salır. Ġkincisi,
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Lir sosial iyerarxiyanın ən yüksək nöqtəsindən ən aĢağı
pilləsinə yuvarlandığı üçün, deməli, digər personajlara
nisbətən daha ağır təhqirlərə və iztirablara məruz
qaldığına görə çevrəsində olanları "maarifləndirməklə"
yanaĢı bütün nəhəng mənəvi-intellektual potensialını
daxili kamilləĢməyə yönəldir, çox qısa zaman kəsimində
sadəlövh körpə düĢüncə tərzindən yaĢına uyğun müdrik
qocaya çevrilə bilir. Buna görə də Lirlə eyni haqsızlığa və
iztirablara məruz qalmıĢ zorən səfil yol yoldaĢlarının onun
ətrafında vaxtı ilə hökmdar olduğuna görə yox, böyük
insani cazibə qüvvəsinə malik olması ilə bağlı birləĢməsi
təbiidir: Kent, Qloster və oğlu, Təlxək bunu sövq-təbii
hiss edirlər və Lirin tez bir zamanda mənəvi lider kimi
yetiĢməsi üçün əllərindən gələni edirlər.

ġekspirin "Kral Lir" faciəsində hadisələrə rəvac verilən
məqamda övladlar (Kordeliya, Edqar) valideynlərinə (Lir,
Qloster) nisbətən daha çox dünyagörmüĢdürlər. Bu,
onların hadisələrə daha çevik, daha operativ münasibət
bəsləmələri ilə, yaĢlı nəslin qavramaq iqtidarında olmadığı
yeni yaranan tendensiyalara daha həssas olmaları ilə
bağlıdır. Lakin əgər ġekspirin əsərində Kordeliya yalnız
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ilk səhnələrdə atasına nisbətən daha müdrik və
uzaqgörəndirsə, "Ölülər"də Ġskəndər öz müdriklik
prioritetini özündən xeyli yaĢlı olan hacılara nisbətən
qoruyub saxlayır. Bu hər Ģeydən əvvəl cəhalət içərisində
donub qalmıĢ, ġeyx Nəsrullahın gəliĢi kimi güclü
zəlzələdən sonra da ayılmaq iqtidarında olımayan
hacıların inkiĢaf perspektivlərindən məhrum olmaları,
maarifçiliyin yayılması uğrunda mübarizədə məğlub olsa
da, öz ideolgiyasından imtina etməyən Ġskəndərin isə
əksinə, belə bir perspektivə malik olması ilə bağlıdır.

"Dəli yığıncağı"nda dramaturq problemi bir qədər fərqli
bucaq altında həll edir; o, problemi "övladlar valideynlər" müstəvisindən "dəlilər - ağıllılar"
müstəvisinə keçirir. Əsərdə dəlilər ağıllılara nisbətən daha
ağıllı olmasalar da, onlara nisbətən daha müdrikdirlər. Hər
halda dəlilərin ağıllılarla mənəvi-əxlaqi baxımdan
müqayisədə misli görünməmiĢ dərəcədə yüksək olması
belə bir qənaət hasil etməyə haqq verir.
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"Kral Lir"in lap baĢlanğıcında əsas diqqətini protaqonistin
üzərinə cəmləmiĢ tamaĢaçıda Lirin ardınca cəmiyyətin
bütövlüyü, konfliktlərdən uzaq olması ilə bağlı təsəvvür
yarana bilər. Lakin çox keçmədən Kordeliya, Kent və
xüsusilə kiçik qızı ilə sərt rəftarı nəticəsində Kral Lir bu
illüziyanı təməlindən darmadağın edirlər. Qonerilya və
Reqana əvvəlcə gizli (Kral Lirə izhari-eĢq etməklə faktiki
olaraq onu ələ salırlar), sonra açıq ( məmləkətin paylarına
düĢən hissəsini ələ keçirən kimi onu saraylarından
qovurlar) Ģəkildə bu ibtidai patriarxal sinkretizmi
təsəvvürlərinin aldadıcı olması faktını aĢkarlayırlar.
Cəmiyyətin bu vaxta qədər Kral Lirin iradəsi sayəsində
mövcud olan süni strukturu dağılır və bir müddət xaos
vəziyyəti yaranır. Hər halda kiçik qızının dikbaĢlığı,
böyüklərin isə xəyanəti ilə üzləĢən Kral Lir dünyanı bu
Ģəkildə dərk edir. Lakin çox tezliklə cəmiyyətin
"restrukturizasiya"sı baĢ verir; mənəviyyatlılıq və
mənəviyyatsızlıq qütblərinə parçalanmıĢ yeni dünya
yaranır. Bu isə labüd Ģəkildə müxtəlif dəyərlər sisteminə
söykənən sosial tendensiyaların təĢəkkülünə, insanların
bir-birindən aralanmasına, cəmiyyətdə antaqonist
xarakterli özgələĢmə üçün əsas yaranmasına səbəb olur.
Onu da qeyd etmək yerinə düĢər ki, qütblər ətrafında
formalaĢmıĢ qrupların daxilində bir-birindən diametral
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Ģəkildə fərqli proseslər baĢ verir: əgər Qonerilyanın və
Reqananın çevrəsində bir-birlərini fiziki cəhətdən məhv
etmə həddinə qalxmıĢ qızıĢma müĢahidə olunursa, Kral
Lirin ətrafında toplaĢmıĢ Ģəxslər mənəvi yaxınlaĢma,
qarĢılıqlı yardım, həmrəylik nümayiĢ etdirirlər. Universal
bəĢəri dəyərlərin daĢıyıcıları olan Kent, Qloster, Edqar,
Təlxək analoji, yaxud oxĢar bədbəxtliklərə düçar
olduqlarına və gerçəkliyin hadisələrini eyni meyarlar
əsasında dəyərləndirdiklərinə görə bu faciəvi qütbləĢmə
prosesində bir-birlərinə yaxınlaĢır, ilkin sinkretizmin
dağılması nəticəsində məruz qaldıqları cəmiyyətdən
özgələĢməni tədricən dəf edirlər və amansız taleyə layiqli
müqavimət göstərmək üçün Kral Lirin dövrəsində
birləĢirlər.

ġekspir faciəsi ilə səsləĢən Məmmədquluzadə dramlarının
da strukturu qütbləĢməyə söykənir. Belə ki, "Ölülər"də
hadisələr Ġskəndərlə ġeyx Nəsrullahın təmsil etdikləri
dünyagörüĢ mövqeləri arasında yaranmıĢ gərginlik
sahəsində cərəyan edirlər. Lakin ġekspirdən fərqli olaraq
Məmmədquluzadədə müsbət qütbdə yalnız bir nəfər protaqonist qərar tutmuĢdur, bütün digər personajlar isə
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mənfi qütbdə və yaxud onun cazibə dairəsində
yerləĢmiĢlər. Düzdür, Kral Lir kimi Ġskəndər də bütün
personajlardan daha geniĢ və dərin dünyagörüĢə malikdir,
daha müdrik və ağıllıdır. Lakin Kral Lirdən fərqli olaraq
Ġskəndərin çevrəsində ona dəstək verən yol yoldaĢı
yoxdur. Maarifçiliklə bağlı niyyətləri puça çıxandan sonra
ömrünün mənasını təĢkil edən illüziyalardan azad olması
nəticəsində özünü yer üzündə tək-tənha hiss edən
Ġskəndərin ayıq optimizmdən kefli pessimizmə
yuvarlanması təbiidir. Görünür, ideyalarını həyata
keçirmək prosesində Ġskəndər öz yerlilərinin ürəklərinə
nəinki yol tapa bilməmiĢ, bəlkə xüsusilə içkiyə
qurĢanmağı ilə onlardan faciəvi Ģəkildə uzaqlaĢmıĢdır.
Hər halda, onunla Ġrəvan əhli arasında keçilməz uçurum
əmələ gəlmiĢdir.

Bu uçurum o qədər dərindir ki, hətta ġeyx Nəsrullahın
gəliĢi ilə bağlı yaranmıĢ kritik məqamda da Ġskəndər
yerlilərinin baĢının üstünü almıĢ fəlakətdən xəbərdar edə
bilmir. Düzü, onun fırıldaqçının gəliĢi ərəfəsində və gəliĢi
zamanı hərəkətləri təhlükənin miqyasına adekvat deyil; o,
yerliləri ilə yenə də iĢarələrlə danıĢır, sanki Ġskəndər ġeyx
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Nəsrullahın öz fırıldaqlarını həyata keçirməsini gözləyir
ki, irəvanlıları ittiham etsin. Görünür, maarifçilik
ideyalarının iflası ilə bağlı içində yaranmıĢ uçurum daha
dərin və keçilməz imiĢ. Məhz bu cəhət irəvanlıların
Ġskəndərin ətrafında birləĢməsinə mane olur.

Əgər "Kral Lir"də bütün xeyirxahlar səfil qismində
marginaldırlarsa, yəni ictimai həyata müdaxilə etmək
hüququndan məhrumdurlarsa, "Ölülər"də təkcə Ġskəndər
marginaldır - hadisələrin axarından kənardadır. Bütün
digər personajlar sosial gerçəkliyə bütünlüklə inteqrasiya
olunmuĢlar. (Düzdür, "Ölülər"də də, "Dəli yığıncağı"nda
da sosial gerçəklik insanlararası münasibətlərdən daha çox
onların imitasiyasına söykənir). Heç də təsadüfi deyildir
ki, ümumiyyətlə Ġskəndərə hörmət və məhəbbətlə yanaĢan
kiçik qardaĢı Cəlal da ictimai rəydən ehtiyat edərək özü
ilə böyük qardaĢı arasında müəyyən məsafə saxlamağa
cəhd göstərir. Nazlının da Ġskəndərə isti münasibəti heç də
böyük qardaĢın həyat mövqeyini və yaxud yaĢam tərzini
təqdir etməsi ilə bağlı deyil - buna 12 yaĢlı qızcığazın
dünyagörüĢ səviyyəsi imkan verməzdi! - bacının qardaĢa
bəslədiyi təbii hisslərdir. Bu məqamda Nazlının
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hisslərinin ümumiyyətlə qadının təqib və təhqir olunan
bütün məxluqlara yazığı gəlməsi, onlara Ģəfqət hissi ilə
yanaĢması ilə bağlılığını da unutmaq olmaz.

Ġlk baxıĢdan belə bir təsəvvür yarana bilər ki, "Kral Lir"də
xeyirxahlar protaqonistin ətrafında toplaĢdıqları kimi
"Ölülər"də də dəlilər Molla Abbasın çevrəsində
cəmləĢmiĢlər. Lakin əslində ruhi xəstələrin hər hansı bir
məxluqla, təbii ki, Molla Abbasla təması qeyrimümkündür. Düzdür, Molla Abbas tənhalığını dəf etmək
və "ağıllı" hacıların cəmiyyətindən aralanmaq üçün
intellektual anlaĢma əsasında olmasa da, heç olmasa fiziki
yaxınlıq naminə dəlilərə qoĢulmaqdan ötrü özünü
divanəliyə vurur. Lakin bu heç də dəlilərin onun ətrafında
birləĢməsi demək deyildir. "Kral Lir"də olduğu kimi "Dəli
yığıncağı"nda da Molla Abbas baĢda olmaqla dəlilər
marginaldırlar. Lakin onların marginallığı təkcə
cəmiyyətdən kənarda olmaqları ilə yox, həmçinin
hermetik Ģəkildə bir-birilərindən təcrid olunmaları, ümumi
talelərinin onların birləĢməsinə zəmin yaratması ilə
Ģərtlənir.
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***

Ġctimai tərəqqinin ziddiyyətli xarakter daĢıması problemi
bütün kəskinliyi ilə Ġntibah dövründə özünü büruzə verdi.
Yeni dövrün baĢlanğıcında hiss olunmağa baĢlandı ki,
Bokkaçço, Leonardo da Vinçi, Rable kimi mütəfəkkirlərin
yaradıcılığında formalaĢan yeni insan konsepsiyası - onun
taleyi ilə bağlı birtərəfli-optimist təsəvvürlər real
zəmindən uzaq imiĢ. Uzun müddət Orta əsrlərin dar
qəfəsində saxlanılan və nəticədə müstəqil düĢüncə, qərar
qəbul etmək və fəaliyyət kimi keyfiyyətlərdən yadırğamıĢ
insanlar azadlığa çıxandan sonra heç də bütün hallarda
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eyni istiqamətdə hərəkət etmirlər: aralarında zirvələrə
ucalananlar da, uçuruma yuvarlananlar da olur. Hər halda
Ġntibahın rəvac verdiyi mərkəzdənqaçma qüvvələrinin
təsirinə məruz qalan insanlar labüd Ģəkildə atom-atom birbirilərindən aralanmağa məhkumdurlar. Bu isə sözsüz ki,
cəmiyyətin təməlinin sarsılması ilə nəticələnir. Ġlk dəfə bu
təhlükəni görən və öz faciələrində təçəssüm edən ġekspir
olmuĢdur. Bununla yanaĢı o, son nəticə etibarilə Ģər
qüvvələrin bir-birini didərək məhv olacağı, xeyir
qüvvələrin isə bir-birini dəstəkləyərək qalib gələcəyi
ümidində idi. Lakin bəĢər tarixinin sonrakı dönəmləri
birmənalı Ģəkildə sübuta yetirdilər ki, dahi dramaturqun
bəĢəriyyətin gələcəyi ilə bağlı optimist təsəvvürləri
gerçəkliyin inkiĢaf meyillərini əks etdirməkdən xeyli uzaq
utopiya imiĢ. Ġntibahın rəvac verdiyi özgələĢmə pisi
yaxĢıdan, Ģəri xeyirdən ayırmadan, onların arasında heç
bir fərq qoymadan xərçəng xəstəliyinin metastazları kimi
sosial münasibətləri kökündən didib-dağıdır, ayrı-ayrı
fərdləri də, bütün toplumu da fəlakətə sürükləyir. BəĢər
nəslinin Ġntibahdan sonrakı təkamülünün vektorunu
nəzərdən keçirərkən belə bir qənaətə gəlmək olar ki,
Intibah ideologiyası birləĢdirici, çulğalaĢdırıcı meyillərdən
daha çox təcridedici, dağıdıcı tendensiyalara meydan açdı.
Amma bu da bir həqiqətdir ki, əsl sənət əsəri heç vaxt
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pessimist sonucla barıĢmır; əgər onun ideya məzmunu
optimist nəticəyə gəlməyə imkan vermirsə, ən azı öz
gözəl, ölməz deyim tərzi ilə dünyanın harmoniyasını
bərpa etməyə can atır, deməli, pessimizmə qarĢı mübarizə
aparır. "Kral Lir"də faciə janrının poetikasının
qanunauyğunluqlarına müvafiq olaraq simvolik Ģəkildə
mütərəqqi ideyalar qalib gəlirlərsə (faciə mahiyyəti
etibarilə optimistdir, burada Xeyirlə ġərin mübarizəsi
həmiĢə birincinin təntənəsi ilə baĢa çatır), bu heç də o
demək deyildir ki, günlərin bir günü Qonerilya, yaxud
Edmond yenidən peyda olmayacaqlar və yenidən Kral
Lirlə və Qlosterlə mübarizəyə giriĢməyəcəklər.

Beləliklə, ġekspir gec Ġntibah dönəmində dahiyanə və
uzaqgörən sövq-təbii ilə bəĢər nəslinin mövcudluğu üçün
ən böyük təhlükəyə çevriləcək təcavüzkar özgələĢmə
tendensiyasını Yaqonun, Klavdinin, Qonerilyanın
obrazlarında təcəssüm etmiĢdir. Məmmədquluzadə isə
təxminən dörd əsr keçdikdən sonra Ġntibahın təkan
verdiyi, sonrakı dövr ərzində isə get-gedə kəskinləĢib
antaqonist xarakter kəsb etmiĢ bu prosesin nəticələrini
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Yaxın ġərq gerçəkliyi Ģəraitində üzə çıxartdı və onu öz
dramlarında inikas etdi.

Əlbəttə ki, Avropa Ġntibahının təkan verib yaratdığı
meyillərin birbaĢa nəticələri bugünkü Avropa
gerçəkliyində özlərini daha aydın və kəskin Ģəkildə büruzə
verirlər. Lakin Qərbdə bu prosesin uzun müddət ərzində
davam etməsi özgələĢmənin ictimai hadisə kimi
təĢəkkülünün və ədəbiyyatda inikasının
qanunauyğunluqlarının dərkində müəyyən yayğınlıqlar
yaratmıĢdır ki, bu da proses üçün prinsipial əhəmiyyətə
malik məqamları ikinci dərəcəlilərdən ayırmağa imkan
verməyir. Lakin XIX-XX əsr Azərbaycan gerçəkliyi və bu
gerçəkliyin M.F.Axundov və Məmmədquluzadə
yaradıcılıqlarında bədii ifadəsi sübuta yetirir ki, xalqımız
yüksək Ġntibahın optimizmini də, gec Ġntibahın
pessimizmini də, XX əsrin əvvəllərindən baĢlayaraq
antaqonist xarakter kəsb edən özgələĢməni də özümlü
Ģəkildə - son dərəcə qısa müddətdə və fors-major
Ģəraitində yaĢamıĢ və sənətkarlarımız bu prosesi adekvat
tərzdə təcəssüm etməyə nail olmuĢlar. ÖzgələĢmənin bu
"sıxılmıĢ" Azərbaycan variantı və onun
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Məmmədquluzasdə dramlarında inikası Qərb
ədəbiyyatlarında onun təcəsümü qanunauyğunluqlarını
daha aydın Ģəkildə üzə çıxarmağa yardım edir.

***

Dünya nəhəngdir, ucsuz-bucaqsızdır. Ġncəsənət, o
cümlədən və xüsusilə ədəbiyyat bu ucsuz-bucaqsızlığı
ehtiva etmək niyyətindədir və aydın məsələdir ki,
niyyətinə nail olmaq iqtidarında deyildir. Buna görə də
bədii söz binayi-qədimdən zaman-zaman gerçəkliyi
natamam təcəssüm etməyə məhkumdur. XX əsrdə bu
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natamamlığı dəf etməyın iki diametral Ģəkildə bir-birindən
fərqli üsulu ortaya qoyulmuĢdur. "Aysberq" üsulunun
tərəfdarları natamamlığı aradan qaldırmağın ən kəsə
yolunu onu daha da dərinləĢdirməkdə görürlər: klassik
ədəbiyyatdan fərqli olaraq gerçəklik haqqında ən
əhəmiyyətli, ən baĢlıca informasiyanı təcəssüm etmək
əvəzinə onun haqqında susmağı, onu "boĢ iĢarə" qismində
sözlərin, cümlələrin arasında - mətnaltında - gizlədərək
ifadə etməyi üstün tuturlar. Bu bir tərəfdən əlbəttə ki,
oxucunun yaradıcı təxəyyülünü stimullaĢdırır və
fəallaĢdırır, lakin digər tərəfdən oxucular müxtəlif
dünyaduyuma, dünyagörüĢə, intellektual və bilik
səviyyələrinə malik olduqları üçün "boĢ iĢarələr"i
dolduranda labüd Ģəkildə sapmalara, həqiqətdən uzaq
Ģərhlərə yol verməyə məhkumdurlar. Ġdeal Ģəkildə
"aysberq" prinsipi bütün informasiyanı mətnaltında
gizlətməklə mətndən ümumiyyətlə imtina etməklə, yəni
susmaqla (susmaq qızıldır?) nəticələnir.

Əks mövqedə dayananlar, məsələn, fransız "yeni
roman"ının nümayəndələri, gerçəkliyin son dərəcə kiçik
və məhdud bir parçasını götürüb onu maksimum təfərrüatı
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ilə təcəssüm etməyi üstün tuturlar. Maksimum təfərrüatlı
üsul vasitəsilə gerçəkliyi təcəssüm etmək cəhdi isə
yazıçını nəsnə və hadisələrin səthində "iliĢib" qalmağa,
onların dərinliyinə varıb təsvir etməkdən imtinaya gətirib
çıxarır.

Mənə elə gəlir ki, gerçəkliyi təcəssümdə ġekspir
ənənələrini davam etdirən Məmmədquluzadə maksimum
təfərrüatlı təsvirlə ümumiyyətlə təsvirdən imtina ,
danıĢmaqla sükut arasında tarazlığı qoruyub saxlaya
bilmiĢ, ədəbi əsərdə gerçəkliyin bədii təqdimatının ən
optimal variantını vermiĢdir.

Antik dövrdə dramaturq tamaĢaçının tam Ģəkildə, bütün
çalarları ilə axıra kimi baĢa düĢdüyü birölçülü mifoloji
dildə danıĢırdı. Düzdür, Yunanıstanda istehzaya
köklənmiĢ çoxölçülü Sokrat dili də əmələ gəlmiĢdi, lakin
bu dil dramaturgiyanın dilinə çevrilə bilmədi.
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Yeni dövrdə vahid mifoloji dil kənara atıldı; xristianlıq bu
iddiada olsa da və Orta əsrlərdə müəyyən mənada bu
funksiyanı yerinə yetirsə də, cəmiyyətdə mərkəzdənqaçma
meyillərin güclənməsi, müxtəlif sosial təbəqə və
zümrələrin, saysız-hesabsız təsisatların hərəsinin öz
dilində danıĢması dramaturgiya qarĢısında yeni-yeni
vəzifələr qoydu. Universumu ehtiva edib bütöv Ģəkildə
tamaĢaçıya təqdim etmək üçün sənətkar bu dilləri
dramaturji dövriyyəyə cəlb etmək məcburiyyətində qaldı.
Dramaturgiyada ilk dəfə bu problemi ġekspir həll etməli
oldu.

Doğrudur, dram sənətində üç vəhdət prinsipinə əsaslanan
klassisizm antik mifoloji düĢüncənin aydın, birölçülü
ifadə tərzini bərpa etməyə cəhd göstərdi. Lakin yeni
gerçəklik öz ruhuna uyğun olaraq zamandan və məkandan
dinamiklik, deyim tərzindən rəngarənglik tələb edirdi.
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Yeni dövrdə ġekspirin ingilis dramaturgiyasında həyata
keçirdiyi çoxölçülü dil konsepsiyası XVIII əsrdən
baĢlayaraq əvvəlcə Avropa məkanını, sonra bütün dünyanı
əhatə etdi. Bu hər Ģeydən əvvəl onunla bağlıdır ki, ġekspir
dramı yalnız antik insanın baĢa düĢdüyü mifoloji deyim
tərzindən imtina edib tamaĢaçı ilə fərdlərin ayrı-ayrılıqda
və bəĢəriyyətin bir yerdə baĢa düĢdüyü və danıĢdığı bir
dildə - universal ekzistensial dildə ünsiyyətə girdi;
sənətkarlar tamaĢaçı ilə məhəbbət dilində, nifrət dlində,
qısqanclıq dilində, vicdan dilində danıĢmağa baĢladılar.
ġekspirin əsasını qoyduğu bu spesifik-universal
dramaturji dil konsepsiyası yaĢadığı zamandan və
məkandan asılı olmayaraq bütün yeni dövr
dramaturqlarını birləĢdirən amilə çevrildi. Əlbəttə ki,
zamanın, məkanın, xarakterin, ictimai-siyasi durumun,
ideologiyanın, milli özünəməxsusluğun və sairə spesifik
amillərin sənətkar qarĢısında qoyduğu imperativləri də
qulaq ardına vurmaq olmaz. Kral Lir Orta əsrlərdən
Ġntibah dövrünə keçid dövründə Britaniya, Ġskəndər XIX
əsrin sonu - XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan gerçəkliklərini
təmsil edirlər. Bu fərqli gerçəkliklər onların
dünyaduyumlarına və dünyagörüĢlərinə, deməli, deyim
tərzlərinə öz damğalarını vurmuĢlar. Lakin bu da bir
həqiqətdir ki, məsələn, fərqli dünyagörüĢə malik, fərqli
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problemləri həll edən Hamlet ilə Ġskəndər, Kral Lirlə
Molla Abbas eyni dildə danıĢmasalar da, bir-birilərini
baĢa düĢmək iqtidarındadırlar.

Bu iki sənətkarın yaradıcılıqlarının müqayisəsində bir
önəmli faktoru da yaddan çıxarmaq olmaz: ġekspir
Avropa Ġntibahının yetirməsidir, Məmmədquluzadə isə
tənqidi realizm məktəbini keçmiĢdir. Bu isə o deməkdir
ki, ġekspir qlobal situasiyaların təcəssümünə, "adidə
qeyri-adi"ni görmək prinsipini mənimsəmiĢ,
Məmmədquluzadə isə lokal durumların inikasına meyil
etmiĢdir. Bununla yanaĢı ġekspir və Məmmədquluzadə
sənətlərini yaxınlaĢdıran bir cəhəti də xüsusilə qeyd etmək
lazımdır. Ġngilis dramaturqu kimi azərbaycanlı sənətkar da
öz dram əsərlərində protaqonisti ilk növbədə universal
dəyərlərin daĢıyıcısı qismində təqdim edir, fərdi
keyfiyyətlər isə bu universal dəyərlərin funksiyası kimi
meydana gəlirlər. Belə ki, Hamlet ilk növbədə xəyanətlə
üz-üzə gələn ümumiyyətlə bəĢər övladıdır, onu baĢqa
personajlardan fərqləndirən istehza isə "ağlı çaĢmıĢ"
dünyada yaĢamaq məcburiyyətində olan insanın üzünə
taxdığı maskadır; Ġskəndər ilk növbədə dünyanı köklü
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Ģəkildə dəyiĢməyə cəhd göstərən maarifçidir, sonra isə
niyyətini həyata keçirə bilməməsi ilə bağlı onun fərdi
xüsusiyyətini təĢkil edən içkiyə qurĢanmıĢ ziyalıdır. Yeri
gəlmiĢkən, əgər Məmmədquluzadə dramaturji xarakter
yaratmaq sahəsində əsasən ġekspirin intibah ənənələrini
davam etdirirsə, nəsrdə daha çox tənqidi realizmin
prinsiplərinə riayət edir: heç də təsadüfi deyildir ki,
sənətkar Xudayar bəyin əzəli zalımlığını, Məmmədhəsən
əminin və Zeynəbin əbədi məzlumluğunu, Novruzəlinin
anadangəlmə avamlığını fərdi keyfiyyət qismində ön
plana çəkir. Bütün bunlar Məmmədquluzadənin öz
əsərlərində müxtəlif yaradıcılıq metodlarının prinsiplərini
üzvi vəhdətdə birləĢdirməsindən xəbər verir.

***
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Belə hesab olunur ki, zəmanə həmiĢə dünyaya yeni, qeyriadi görmə bucağı ilə gələn sənətkarı qəbul etmir. Bu
mülahizədə, əlbəttə ki, həqiqət var, lakin bu bütöv həqiqət
deyil, yalnız onun bir hissəsidir. Əvvəla, bir qayda olaraq,
dahi sənətkarların dünyanı təcəssüm etmə rakursu o qədər
geniĢ və əhatəli olur ki, onun bir hissəsini müasirləri də
qəbul etmək iqtidarında olurlar. Ġkincisi, zəmanə dahi
sənətkarı qəbul edib/ - qəbul etmədiyi kimi, o da
zəmanəsinin hüdudlarına sığıĢır/-sığıĢmır. Özü də
dövrünün köklü problemləri ilə nə qədər sıx bağlı olursa,
bir o qədər baĢqa zaman kəsimlərində özünü ifadə etmək,
aktuallaĢmaq Ģansı əldə edir. Deməli, dahini yetiĢdirən
xalq tədricən onun dünyanıduyma və dünyanıgörmə
səviyyəsinə yüksəlir. Lakin dahi sənətkarlar öz
zamanlarına sığmadıqları kimi öz məkanlarında da
yerləĢmirlər: onlar həm zaman-zaman, həm də məkanməkan özlərini açıqlayırlar. Bu baxımdan XVII əsrin
əvvəllərindən baĢlayaraq tədricən dünyanı fəth edən
ġekspir yaradıcılığı səciyyəvidir. Dünyada elə bir xalq
çətin tapılar ki, ġekspir onun mədəniyyətinə və
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ədəbiyyatına - onun milli özünüdərki prosesinə təsir
göstərməmiĢ olsun. ġekspir Məmmədquluzadənin
simasında Azərbaycan ədəbiyyatına XX əsrin əvvəllərində
xalqın üz-üzə gəldiyi problemləri dərk etməkdə yardımçı
olmaqla yanaĢı Yaxın ġərq gerçəkliyi kontekstində
özünün yeni, gözlənilməz tərəflərini açıqlamıĢ, sonsuz
yaradıcı potensiala malik olduğunu sübuta yetirmiĢdir.

Məmmədquluzadə dram sənətində gerçəkliyin bədii
təcəssümünün əsas vasitəsi olan dialoqu ədəbiyyatlararası
müstəviyə çıxarmaqla ingilis dramaturqunu Azərbaycana
gətirmiĢdir; ġekspirlə münasibətdə Məmmədquluzadənin
yaradıcılığı baĢdan-ayağa dialoji, postmodernistlərin
təbirincə desək, "intertekstual" səciyyə daĢıyır: məsələn,
Ġskəndər məĢhur Hamlet istehzasının əsasında dayanan
pessimizmin maksimuma, Molla Abbas Kral Lir
özgələĢməsinin son həddə çatdırılmasıdır. Mahiyyəti
etibarilə Məmmədquluzadə yaradıcılığı ilk baxıĢdan
tamamilə bir-birindən təcrid olunmuĢ XVII əsr ġekspir
teatrı ilə XX əsr absurd teatrı arasında körpüdür.
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Yaqub BABAYEV
ANADĠLLĠ POEZĠYAMIZIN QAZĠSĠ

XIV əsr anadilli ədəbiyyatımızın Nəsimidən sonra ikinci
böyük sənətkarı Qazi Bürhanəddindir. Əhməd Əbu Abbas
Qazi Bürhanəddin 1344-cü ildə indiki Türkiyə ərazisində
(Orta Anadoluda) yerləĢən Qeysəriyyə Ģəhərində anadan
olmuĢdur. Əziz ibn ƏrdəĢir Q.Bürhanəddinə həsr etdiyi
"Bəzm və rəzm" ("Məclis və savaĢ") əsərində onun Oğuz
türklərinin Salur boyundan olduğunu qeyd edir.
Qaynaqların verdiyi məlumata görə, Ģairin ulu babası
Məhəmməd mənĢəcə Xarəzmdəki Salurlardan olub, XIII
əsrin əvvəllərində həmin yerdən Kastamona köç etmiĢ,
sonra isə Qeysəriyyəyə gələrək orada məskunlaĢmıĢdır.
Sənətkarın:
Bənə Xorəzm oldu nəğmən ilə,
DüĢəli yadıma Xorəzm hər dəm.(1) -
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misralarında da Xarəzm həsrəti aĢkar Ģəkildə duyulur və
ehtimal ki, bu misralar nəslin mənĢə və ilkin məkani
mənsubiyyətinin Xarəzmlə bağlılığından nəĢət etmiĢdir.
ġairin:
Rum elin yüzün görəli könülüm yurd eylədi,
Görəli gözüni leykin rayi-Türküstan edər(2) misralarında da obrazlı deyimlə Türküstandan Rum elinə
köçüb, oranı yurd etməyin avtobioqrafik motivi və ruhu
sezilir.
Salur boyundan olan Məhəmməd Kastamonda ikən, onun
bir oğlu doğulmuĢdur. Cəlaləddin Həbib adı ilə tanınan bu
Ģəxs yüksək tərbiyə və təhsil görmüĢ, eyni zamanda
Anadolu Səlcuq dövlətində nüfuzlu mənsəb sahibi olan
Qazi Cəmaləddin Xotaninin qızı ilə evlənmiĢdi. Çox
keçmədən Xotaninin köməkliyi ilə Qeysəriyyə qazisi təyin
edilmiĢdi. Mənbələrdəki 1243-cü ilə aid məlumatlarda
onun adı Qeysəriyyə qazisi kimi çəkilir. Cəlaləddin
Həbibin oğlu Hüsaməddin Hüseyn, nəvəsi Siracəddin
Süleyman və nəticəsi ġəmsəddin Məhəmməd də tarixi
ardıcıllıqla Qeysəriyyədə qazi vəzifəsində çalıĢmıĢlar.
ġəmsəddin Məhəmməd isə Qazi Bürhanəddinin atasıdır.
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Deməli, bu nəslin Qeysəriyyədə qazılıq etməsinin
Ģəcərəyə bağlı sürəkli bir tarixi ənənəsi mövcud olmuĢdur.
Sənətkarın babası Siracəddin Süleyman qazı olmaqla
bərabər, həm də Ərətna dövlətində yüksək nüfuz və
etimad sahibi kimi hökmdar Ərətnanın diplomatik
fiqurlarından birinə çevrilmiĢdir. Belə ki, ərəb tarixçiləri
onun bir neçə dəfə Ərətna ilə Misir məmlük sultanları
arasındakı münasibətləri qaydaya salmaq üçün danıĢıq
aparmaqdan ötrü elçi sifəti ilə Misirə göndərildiyini
söyləyirlər. ġəmsəddin Məhəmməd də Səlcuq dövlətinin
tanınmıĢ Ģəxslərindən Cəlaləddin Mahmud Müstövfinin
oğlu Abdulla Çələbinin qızı ilə evlənmiĢ və həmin
izdivacdan Əhməd Bürhanəddin doğulmuĢdur. Lakin o, öz
anasını çox tez itirmiĢ, onun tərbiyə və təhsili ilə atası
məĢğul olmuĢdur.
Bürhanəddin dörd yaĢından etibarən təhsil almağa
baĢlamıĢ, elə ilk vaxtlardan dərin zəka və qabiliyyəti ilə
diqqəti cəlb etmiĢdir. Belə ki, o, qısa müddətdə ərəb və
farsca əsərləri oxumağı və anlamağı öyrənmiĢdi. Hətta
farsca bir əsəri sərbəst oxuduğu üçün o dövrün
Ģeyxlərindən Əli Misri mükafat olaraq onun belinə kəmər
bağlamıĢdı. On iki yaĢına girdikdə atasının köməyi ilə
dövrün orta təhsil məktəblərində öyrədilən dil, sərf-nəhv,
ritorika, bəyan, əruz, hesab, məntiq və hikmət kimi elmləri
695

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

mənimsəmiĢdi(3). Elm və təhsildəki xüsusi bacarıq və
istedadı ilə fərqlənən Əhməd Bürhanəddin on iki yaĢında
ikən müəllimliklə də məĢğul olmağa baĢlamıĢdı.
1252-ci ildə Ərətna dövlətinin qurucusu Ərətna bəyin
ölümündən sonra onun oğlanları və onların tərəfdarları
arasında hakimiyyət uğrunda mübarizə baĢ verir. Getdikcə
kəskinləĢən həmin mübarizə nəticəsində ölkədə qarıĢıqlıq
yaranır və bu səbəbdən ġəmsəddin Məhəmməd öz oğlunu
da götürüb, ölkəni tərk edərək, Suriyaya gəlir. Bir neçə
aydan, yəni ara sakitləĢəndən sonra yenidən Qeysəriyyəyə
qayıdırlar. Ancaq 1358-ci ildə atası ilə birlikdə Misirə
yollanır və burada təhsilini davam etdirir. Dövrünün təfsir,
hüquq, fiqh, hədis, astronomiya, tibb və s. elmlərini bu və
ya digər dərəcədə mənimsəyir.
Ümumiyyətlə, Bürhanəddinin elm və təhsilə böyük
marağı olmuĢdur. Onun Misirə getməkdə də əsas marağı
bu idi. O, hətta zəmanəsinin məĢhur alimlərindən
Mövlana Qütbəddin Razinin ġamda olduğunu eĢidib,
ondan dərs almaq məqsədilə Misirdən ġama yola düĢür.
Təxminən il yarıma qədər ġamda bu görkəmli alimdən
dərs alır. Ġlahiyyat, riyaziyyat, təbiət elmlərini
mənimsəyir. Atasının vəfat etdiyini eĢidib, Hələbə gələn
Bürhanəddin bir ilə qədər də burada qalıb, elmi biliyini
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artırmaqla məĢğul olur. Beləliklə, beĢ ildən artıq o, Misir,
ġam və Hələb kimi elm və mədəniyyət ocaqlarında təhsil
alıb mükəmməl bir alim, geniĢ dünyagörüĢə malik bir
Ģəxsiyyət kimi yetiĢir.
1364-cü ildə Qeysəriyyəyə qayıdan Bürhanəddin onu
istəməyən bəzi adamların müqaviməti ilə də üzləĢir. Lakin
çox keçmir ki, Ərətnanın oğlu və hakimiyyəti ələ almıĢ
əmir Qiyasəddin Məhmədin qızı ilə evlənir. Həmin
hökmdar tərəfindən 1365-ci ildə atasının yerinə
Qeysəriyyəyə qazı təyin edilir. Ölkədə baĢ verən ictimaisiyasi qarıĢıqlıq, qeyri-sabitlik nəticəsində Qeysəriyyənin
məhkəmə sistemində, vəqf idarələrində də müəyyən
nizamsızlıq və yarımxaos yaranmıĢ, bir sıra vəqf mülkləri
əldən getmiĢ məhkəmələrdəki ədalətsizlik kütlə arasında
narazılıq doğurmuĢdu. Bürhanəddin özünün ağlı, idrakı,
Ģəxsi bacarığı və ədaləti ilə tezliklə Qeysəriyyənin
məhkəmə sistemində qayda-qanun yarada bilir. Ədaləti
bərpa edir, imkanlı və imkansız arasında fərq qoymur,
obyektivliyi və düzgünlüyü təmin edir. Əldən getmiĢ vəqf
mülklərinin əksəriyyətini geri qaytarır və vəqfin gəlirlərini
artıra biləcək tədbirlər həyata keçirir. Beləliklə, qazılıq
etdiyi 13 il (1365-1378) ərzində o, kütlə arasında böyük
hörmət və nüfuz qazanır. Cəmiyyətin müxtəlif
təbəqələrinə qarĢı tarazlaĢdırılmıĢ, ədalətli, insani və
697

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

doğrucul mövqeyi, münasib rəftarı, həqiqətpərəstliyi onu
yüksək etimad sahibinə çevirir.
Ərətna dövlətinin sərhədləri, Anqara da daxil olmaqla,
Konyadan Ərzincanadək uzanırdı. Dövlətin paytaxtı Sivas
Ģəhəri idi. Güclü və iradəli bir Ģəxsiyyət olan Ərətnanın
ölümündən sonra dövlət xeyli dərəcədə zəiflədi. Həm
onun oğlu Məhmədin, həm də Məhmədin oğlu Əli bəyin
hakimiyyəti dövründə ölkənin bəzi torpaqları itirildi. Qazi
Bürhanəddin Qeysəriyyə qazısı təyin edildikdən xeyli
sonra, onun qayınatası Məhməd bəy öldürüldü və
hakimiyyət onun oğlu Əli bəyin əlinə keçdi. Gənc Əli bəy
xaraktercə atasından daha zəif, iradəsiz, dövləti idarə etmə
qabiliyyəti olmayan bir Ģəxs idi. Süst təbiətə malik Əli
bəyin hakimiyyəti dövründə ölkədə ixtiĢaĢlar artdı,
müxtəlif bəyliklərin mərkəzdən qaçma meyli gücləndi. Bir
sıra türkman və monqol tayfaları itaətdən çıxdılar. Hətta iĢ
o yerə gəlib çatdı ki, Sivas, Toqat, Amasiya və Qoyul
Hisar hakimləri tabelikdən çıxıb, özlərini müstəqil
hökmdar kimi aparmağa baĢladılar. Ġctimai-siyasi
hadisələr getdikcə daha dramatik vəziyyət aldı. Sivas
hakimi Hacı Ġbrahim döyüĢlərdən birində öldürülsə də,
onun naibi Hacı Müqbil Əli bəyi əsir götürdü və həbs edə
bildi. Gənc hökmdarın həyatı bütünlüklə təhlükə altına
düĢdü. Belə mürəkkəb vəziyyətdə onu bu təhlükədən
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yalnız Qazi Bürhanəddin xilas edə bilir. Qazinin iĢə
qarıĢması və səyi nəticəsində Əli bəy həbsdən azad olunur
və fəlakətdən qurtarır. Məhz bu hadisə onun vəzifə
pilləsində irəliləməsinə, nüfuzunun daha da artmasına
gətirib çıxaran mühüm bir amil kimi qiymətləndirilir.
Həbsdən Qazi Bürhanəddinin sayəsində canını qurtaran
Əli bəy 1378-ci ilin mayında onu özünə vəzir təyin edir.
1378-1381-ci illər Qazinin həyat və fəaliyyətinin vəzirlik
dövrü kimi səciyyələnir.
Mötəbər məxəzlərin sızdırdığı bilgi əsasında söyləmək
mümkündür ki, Qazi Bürhanəddin taxt-taca gəlməzdən
xeyli əvvəllər də mövcud sosial-siyasi ab-havadan,
mərkəzi hakimiyyətin zəifliyindən, həm də dövləti xilas
etməkdən ötrü güclü bir ələ ehtiyac yarandığını duyaraq,
özünün hakimiyyətə gəlməsi üçün ideoloji hazırlıq,
təbliğat və təĢviqat iĢləri də aparır, bunun üçün müəyyən
qüvvələrdən istifadə edirmiĢ. Əziz ibn ƏrdəĢir məlumat
verir ki: "Bürhanəddin ġamda olarkən ġeyx Qutlu ġir adlı
bir Ģəxslə tanıĢ olmuĢdu. Bu müdrik kiĢi Ərətna oğlu
Məhəmmədbəyin öldürülməsindən sonra Qeysəriyyəyə
gəlmiĢ, Qazi ilə görüĢmüĢdü. Qazı da bundan belə hər
dəfə çətinliyə düĢəndə, iĢin həlli üçün ona müraciət
edərdi; bir gün də həmin Ģeyxə verdiyi: "Bu iĢləri kim
düzəldəcək?" - sualına - "Bu iĢləri sən düzəldəcəksən,
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dünya-aləm nizama düĢəcək", - deyə cavab almıĢdı.
Söhbət əsnasında həmin Ģəxs Bürhanəddinə həmiĢə
"hökmdar (məlik)" - deyə müraciət edərmiĢ. Bütün bunlar
göstərir ki, Bürhanəddin hakimiyyətin onun taleyinə
yazıldığı inamını yaymaqdan çəkinməmiĢ... bu iĢ üçün
dərviĢlərdən istifadə etmiĢ, ölkə daxilindəki zaviyələrdə
onların vasitəçiliyi ilə xalq arasında təbliğat aparırmıĢ"(4).
Ġbn ƏrəbĢah da Qazinin Misirdə olarkən rastlaĢdığı və pul
verdiyi bir kasıb kiĢinin ona: "Sizə burada gəzmək layiq
deyil, siz Rum sultanısınız" - dediyini söyləyir.
Qazılıq etdiyi dövrdə Əhməd Bürhanəddin qayınatası
Məhmədin və qayını Əli bəyin dözümsüz və zəif düĢmüĢ
hakimiyyət problemlərinə, ictimai-siyasi iĢlərə və
diplomatik məsələlərə ancaq zərurət düĢdükcə qarıĢır,
həmiĢə də müsbət və uğurlu məsləhət və tədbirləri ilə
diqqəti cəlb edirdi. Bu isə onun həm xalq arasında, həm də
sarayda Ģəxsi nüfuzunun yüksəlməsinə səbəb olurdu.
Zərurət düĢmədikdə isə Bürhanəddin kənara çəkilir, öz
iĢləri ilə məĢğul olurdu. Vəzirlik etdiyi illərdə isə o, daha
mühüm vəzifələr icra etməli olur. Ġctimai-siyasi və
diplomatik hadisələrin, iqtisadi proseslərin, ölkədəki
inzibati-hüquqi sistemin mərkəzi fiquruna çevrilir. Az bir
zaman ərzində o, idarəçilik sistemindəki əsas iĢləri öz
əlinə ala bilir. Xalqla dövlət arasındakı münasibətlərdə
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müsbət istiqamətdə ciddi dönüĢ yaradır, təsərrüfat
həyatında və iqtisadi idarəçilikdə müəyyən tədbirlər
həyata keçirməklə əhalinin vəziyyətini qismən də olsa,
yaxĢılaĢdırır. Məhkəmə və dövlət idarəçiliyi sahəsində
bəzi faydalı islahatlar keçirir. Eyni zamanda öz mövqeyini
möhkəmlətmək üçün ona tərəfdar olan və rəğbət bəsləyən
adamları daha çox dövlət vəzifələrinə yerləĢdirir. Qısa
müddət ərzində gördüyü bu cür iĢlər onun hakimiyyətə
gedən yolunu daha da hamarlaĢdırır. 1380-ci ilin
avqustunda Əli bəy Amasiyaya yürüĢ edərkən, qəflətən
Qazabadda taun xəstəliyindən vəfat edir. Bu, hadisələrin
dinamikasını daha da sürətləndirir.
Əli bəyin azyaĢlı oğlu hökmdar elan edilsə də, çox kiçik
olduğundan o, hakimiyyəti idarə edə bilməzdi. Elə buna
görə də Əshabi Divan onun naibi kimi hakimiyyəti idarə
edəcək üç nəfərin namizədliyini irəli sürür: Qazi
Bürhanəddin, Seyyidi Hüsam və Qılıc Arslan. Ancaq son
dərəcə tədbirli və uzaqgörən Ģəxsiyyət olan Bürhanəddin
lazımi məqamın yetiĢmədiyini dərk edib, naibliyə Qılıc
Arslanın namizədliyini irəli sürür. Bu Ģərtlə ki, bir sıra
səlahiyyətlər onun özündə, ordu komandanı vəzifəsi isə
Seyyidi Hüsamda qalsın. Belə də olur.
Təkəbbürlü, tamahkar və ədalətsiz bir Ģəxs olan Qılıc
Arslan özünün yarıtmaz, zülmkar və diktator fəaliyyəti
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nəticəsində çox tez hörmət və etimadını itirir. Əli bəyin
dul qalmıĢ arvadı ilə evlənməsi onun nüfuzunu daha da
aĢağı salır. Həm xalq arasında, həm də sarayda ona qarĢı
nifrət yaranır. Belə bir məqamda Əhməd Bürhanəddin
Qılıc Arslanın ona qarĢı sui-qəsd təĢkil etdiyindən xəbər
tutur. Artıq məqamın yetiĢdiyini və daha cəld tərpənməyin
zəruri olduğunu dərk edir və bir gəzinti vaxtı Qılıc Arslanı
xəncərlə öldürür. Qazının bu hərəkəti xalq tərəfindən
rəğbətlə qarĢılanır. 1381-ci ilin 9 fevralında toplanan xalq
məclisi onu Əli bəyin azyaĢlı oğlunun naibi vəzifəsinə
seçir. Həmin uĢağın adından hakimiyyəti idarə edən Qazi
Bürhanəddin ən ciddi və qatı düĢməni olan Amasiya
hakimi Hacı ġadgəldini məğlubiyyətə uğradır. Bəzi
əmirləri də özünə tabe edir. Beləliklə, Qazinin
hakimiyyətə gedən yolunda əsas maneələr aradan qalxmıĢ
olar. Nəhayət, məqamın yetiĢdiyini zənn edən Qazi 1381ci ilin payızında özünü rəsmən hökmdar elan edir. Tarixdə
onun öz adı ilə tanınan bu dövlət 17 il ömür sürür.
Dövlətin paytaxtı Sivas Ģəhəri idi.
Hakimiyyəti ələ aldıqdan sonra tam müstəqilliyə nail olan
Bürhanəddin ölkənin daxili və xarici siyasətində,
diplomatik münasibətlərdə, iqtisadi-təsərrüfat sistemində,
mədəni həyatında əsaslı dəyiĢikliklər həyata keçirir.
Sakitliyi və sabitliyi təmin etməyə, mərkəzi hakimiyyəti
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möhkəmləndirməyə çalıĢır. Xalqın xeyrinə olan xüsusi
fərman-buyruq verir. Həmin buyruqda ölkədə haqqədalətin bərpa ediləcəyi, münaqiĢə və vətəndaĢların
Ģikayətlərinin Ģəriətin hökmünə uyğun həll olunacağı, bəzi
vergilərin ləğv ediləcəyi, hamının can, mal və namusunun
qorunacağı vəd olunurdu.
Təbii ki, onun hakimiyyəti ələ keçirməsi bəzi müxalif
qüvvələri razı salmır. Seyyidi Hüsam və Amasiyanın
keçmiĢ əmiri Hacı ġadgəldinin oğlu Əhməd bəy baĢda
olmaqla müəyyən qüvvələr Qazinin hökmdar nəslindən
olmadığını, Ərətna oğullarının hakimiyyət haqqını qəsb
etdiyini, Əli bəyin azyaĢlı oğlunun hakimiyyətini bərpa
etmək istədiklərini və bunu qanuni bir varislik prinsipi
kimi qəbul etdiklərini bəhanə gətirərək Bürhanəddinə
qarĢı çıxırlar. Onun hakimiyyətinin ilk illəri, xüsusilə,
gərgin və dramatik xarakter daĢıyır. Hətta ona qarĢı bir
neçə dəfə baĢ tutmayan sui-qəsd cəhdləri də olur. Lakin
belə bir mürəkkəb vəziyyətdə Qazi gah diplomatik, gah
hərbi məharətindən, gah da nüfuzundan istifadə edir.
Rəqiblərini müxtəlif yollarla itaətə məcbur edir. Bəzilərini
vəzifəyə təyin etmək, bəzilərinə bəxĢiĢlər vermək,
bəzilərini isə savaĢ yolu ilə özünə tabe edir. Ölkə
daxilində iğtiĢaĢ yaradan, bəzən də quldurluq və
talançılıqla məĢğul olan türkmən və monqol tayfalarını da
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sakitləĢdirməyə və itaət göstərməyə nail olur. Toqat,
Turhal, Əndiz, Qeysəri, Niksar, Simalu və s. kimi qalaları
müzəffər yürüĢlə zəbt edir. Hətta bu qalaların bəzilərinin
alınması barədə onun Ģeirlərində qalibiyyət müjdəli
notlara da rast gəlirik:
Toqat qələsində səbuhiyi ver tolu,
BaĢəd ki, sübhə irürə tanrı səfa ilə.(5)
və yaxud:
Nola əgər fəth oldı isə bizə Simalu,
Ki görməmiĢ ola göz xubi iĢbu simalu.(6)
Ciddi səy və bacarıqla Bürhanəddin Ərətna dövlətinin
əvvəlki sərhədlərini, əsasən, bərpa edə bilir. Onun
hakimiyyət dövrü eyni zamanda Teymurləngin fütuhatı,
geniĢ bir coğrafi ərazini və çoxlu sayda dövlətləri
məğlubiyyətlə təhdid etdiyi zamana təsadüf edir.
Q.Bürhanəddin dövləti üçün də belə bir təhdid yaranır. Bu
zaman o, əvvəllər döyüĢdə məğlub etdiyi osmanlı
hökmdarı sultan I Bəyazid, Qızıl Orda xanı ToxtamıĢ və
Misir məmlük sultanı Bərquqla Teymur əleyhinə ittifaqa
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girir. Onun ittifaq bağladığı dostlarına səadətini poetik
Ģəkildə ifadə edən bir tuyuğu da vardır:
Oldı müsəxxər bizə çü ġamla Rum,
DüĢmənə dəmir boldux, dostlara mum,
Nər kiĢilər yürüsün yollarına,
Çün dosta mübarəkbiz, düĢmənə Ģum. (7)
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Qazinin, Teymur kimi,
ToxtamıĢa münasibəti də yaxĢı olmamıĢdır. Onunla
bağlanan ittifaq isə yalnız məcburi xarakter daĢımıĢdır.
Bunu Ģairin bir tuyuğunda ifadə etdiyi mətləb də aydın
Ģəkildə sübut edir:
Əzəldə həq nə yazmıĢ isə bolur,
Göz nəni ki, görəcək isə görür.
Ġki aləmdə həqə sığınmıĢuz,
ToxtamıĢ nə ola, ya axsax Temur.(8)
Qazi Bürhanəddin 1398-ci ildə Ağqoyunlu bəylərindən və
Qazinin xidmətində olan Qara Yülük Osman bəy
tərəfindən öldürülmüĢdür. Bütün qaynaqlar yekdil olaraq
bu faktı təsdiq edir. Ancaq həm Osman bəyin Qazinin
xidmətinə gəlməsinin səbəbləri, həm də sonralar onunla
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münasibətlərinin pozulması barədə məlumatlar fərqlidir.
Məsələ burasındadır ki, Sivas hökmdarının yanına gəlib,
bir müddət ona sədaqətlə xidmət göstərən Ağqoyunlu
Osman bəy sonradan ondan incik düĢüb düĢmənə çevrilir.
1398-ci ildə Əhməd Bürhanəddinin ölümündən sonra I
Bəyazidin oğlu Süleyman Çələbinin qoĢunu ilə birlikdə
Sivasa gələn avropalı Ġohann ġiltberger (0, 2 il əvvəl
Niqbolu döyüĢündə I Bəyazidə əsir düĢmüĢdü) bu
hadisələri yaxĢı bilən bir Ģəxs kimi öz xatirələrində
məlumat verir ki, əvvəl Qazinin xidmətində olan, sonralar
ondan incik düĢüb Sivası tək edən Qara Yülük Osman
bəyi cəzalandırmaq üçün Qazi müəyyən qədər qüvvə ilə
onunla döyüĢə yollanır. Amma Osman bəy qəfil hücumla
onu məğlub edir. Məğlub Bürhanəddin atına minib
qaçmaq istəyərkən, düĢmən əsgərlərindən biri onun
dalınca düĢüb, tuta bilmiĢdi. Qazi bu Ģəxsə müəyyən
vədlər verib, onu buraxmağı xahiĢ etsə və hətta
inandırmaqdan ötrü barmağındakı hökmdar üzüyünü ona
vermək istəsə də, həmin adam bununla razılaĢmamıĢ və
Qazini Osman bəyə təhvil vermiĢdi. Osman bəy isə onu
Sivasa gətirmiĢ, Ģəhərin əyanlarına Ģəhəri təslim etməyi,
əks təqdirdə hökmdarı öldürəcəyi ilə hədələmiĢdi. Ancaq
sivaslılar Qara Yülükün tələbini yerinə yetirməmiĢlər.
Buna görə də Osman bəy Qazinin boynunu vurdurmuĢdur.
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Bürhanəddin öldürüldükdən sonra əmir və əyanlar onun
yeganə oğlu, 13 yaĢlı Ələddin Əli Çələbini hökmdar elan
etsələr də, Osman bəyə müqavimət göstərməyə gücləri
çatmayacağını görüb, osmanlı sultanı I Bəyazidə məktub
göndərərək, Ģəhəri ona təhvil verməyə razı olduqlarını
bildirmiĢlər. I Bəyazidin oğlu Süleyman Çələbinin
komandanlığı ilə göndərdiyi qoĢun tezliklə gəlib Sivasa
daxil olmuĢdur. Beləliklə, Əhməd Qazi Bürhanəddin
dövlətinin əraziləri osmanlı dövlətinin ixtiyarına
keçmiĢdir. Qazinin oğlu Ələddin Əli bəy isə uzun müddət
osmanlı dövlətinin qulluğunda çalıĢmıĢdır.
Orta əsr müəlliflərinin bəzən "Əbül-Fəth" ləqəbi ilə
təqdim etdikləri Qazi Bürhanəddin qüvvətli xarakterə
malik, iradəli və cəsur bir Ģəxsiyyət, Ģair, dövlət xadimi və
alim idi. Mənbələr onu xoĢxasiyyət, dözümlü, zəkalı, elm
sahibi, alimlərlə ünsiyyəti xoĢlayan, bilikli və vüqarlı bir
insan kimi təqdim edirlər. O, üç dili - türk, ərəb və fars
dillərini mükəmməl Ģəkildə mənimsəmiĢdi. Qazi həm də
nikbin, zövq-səfa məclislərini xoĢlayan, savaĢ
meydanlarında iĢini qurtardıqdan sonra tez-tez eyĢ-iĢrət,
saz və Ģərab məclisləri quran bir əyləncə əhli olmuĢdur.
Hökmdar Ģairin bədii yaradıcılığında da bu məziyyət
qabarıq Ģəkildə özünü büruzə verir.
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Hənəfi məzhəbinə meyil göstərən Qazi yaratdığı dövləti
ədalətlə, Ģəriət qaydalarına və fiqhə (müsəlman hüququna)
uyğun qanunlarla idarə etməyə çalıĢmıĢdır. O, türk
xalqlarının tarixində Ģərəfli bir hökmdar, sərkərdə və
istedadlı Ģair kimi yaĢamaqdadır.
***
Qazi Bürhanəddinin həyatı, fəaliyyəti, Ģəxsiyyəti və
dövlətinin öyrənilməsi, həmçinin yaradıcılıq irsinin
araĢdırılması və nəĢri sahəsində müəyyən iĢlər
görülmüĢdür. Lakin bu məsələdən danıĢarkən, bir cəhəti
xüsusi olaraq qeyd etmək lazım gəlir. Onun barəsində bir
çox orta əsr qaynaqlarında bu və ya digər dərəcədə
məlumatlara rast gəlmək olar və həmin mənbələrin sayı
heç də az deyil. Bunların içərisində Qazinin öz tarixçisi
olmuĢ, 1394-cü ildən onun xidmətində bulunan Əziz ibn
ƏrdəĢir Astarabadinin Qazi Bürhanəddinə həsr etdiyi
"Bəzm və rəzm" əsərini xüsusi qeyd etmək olar. Ġbn
ƏrəbĢahın "Əcaib əl-Məqdur" əsərində, habelə Anadolu
səlcuqları və bəylikləri, Teymur və Ağqoyunlular dövrünə
aid məxəzlərdə, həmçinin bir sıra ərəb və osmanlı
salnamələrində, tarixi əsərlərdə də onun haqqında dəyərli
bilgilər vardır. Ancaq bütün orta əsr məxəz və mənbələri
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həmiĢə Qazinin ictimai-siyasi, diplomatik və sərkərdəlik
fəaliyyətinə, hərbi yürüĢlərinə, dövlətinin xarakterinə,
baĢqa dövlət, tayfa və ictimai toplumlarla münasibətlərinə,
Ģəxsiyyətinə, tərcümeyi-hal faktlarına və s. diqqəti cəlb
etmiĢ, bir Ģair kimi ondan ikinci planda söz açmıĢlar.
Daha dəqiqi, onun sənətkarlıq fəaliyyəti orta əsr
müəllifləri üçün kölgədə qalmıĢ, onları az
maraqlandırmıĢdır. Bu təbii ki, Qazinin hökmdar və
dövlət xadimi, həmin əsərlərin isə ədəbiyyatĢünaslıq
yönümlü deyil, tarixi əsərlər olması ilə əlaqədardır.
Q.Bürhanəddinin bir sənətkar kimi öyrənilməsi,
əsərlərinin tədqiqi və nəĢri isə, əsasən, son əsrlərə aiddir.
Sənərkarın rus, Avropa və ümumiyyətlə, ingilisdilli
oxuculara tanıdılmasında ədəbiyyatĢünas alimlərdən
P.Melioranski, A.Krımski, H.Gibb, L.Levonyan,
F.Qodsel, A.Bombaçi və baĢqalarının müəyyən əməyi
olmuĢdur. P.Melioranski 1895-ci ildə "Vostoçnıye
zametki" jurnalında Ģairin bir neçə tuyuğ və rübaisinin rus
dilində tərcüməsini oxuculara təqdim etmiĢ, onun
barəsində qiymətli məlumat verən məqalə yazmıĢdı.
H.Gibb isə "Osmanlı ədəbiyyatı tarixi" (1900) əsərində
sənətkarın həyatı və yaradıcılığının bəzi məziyyətləri
haqqında Avropa oxucularına məlumat vermiĢdi.
Amerikada dil məktəbinin müdiri F.Qodselin Azərbaycan
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Ģairinin tuyuğları barədə yazıb, nəĢr etdirdiyi məqaləsi də
müəyyən dəyərə malikdir. 1922-ci ildə nəĢr edilmiĢ bu
məqalədə Ģairin tuyuğlarının bəzi çalarları təhlil edilir və
sənətkarın bu sahədəki məharətindən söhbət açılır.
Q.Bürhanəddinin yaradıcılıq irsinin öyrənilməsi və nəĢri
sahəsində türk alimlərinin də müəyyən əməyi olmuĢdur.
ġ.Süleyman, V.M.Qocatürk, Ə.Kabaklı, N.S.Banarlı və s.
kimi ədəbiyyatĢünaslar türk ədəbiyyatının tarixinə həsr
olunmuĢ fundamental ədəbiyyat tarixi kitablarının
Azərbaycan türkcəsində ədəbiyyat bölməsində Qazi
Bürhanəddinə də ayrıca yer vermiĢ, onu nikbin ruhlu,
dünyəvi motivli, bəĢəri duyğulu hökmdar Ģair, həmçinin
türkdilli ədəbiyyatda tuyuğ janrının görkəmli ustadı kimi
dəyərləndirmiĢlər. M.F.Köprülü həm Ģairlə bağlı "Dərgah
məcmuəsi"ndə (1922) ayrıca məqalə yazıb nəĢr etdirmiĢ,
həm də "Azəri ədəbiyyatına aid tədqiqlər" kitabında
yığcam Ģəkildə olsa da, bu Azərbaycan sənətkarından söz
açmıĢdır. F.Köprülü onun dünyəvi mövzuda qəzəllər
yazdığını, "mənzumələrində hərgünkü həyatdan alınmıĢ
səmimi milli məfhumlar" olduğunu, "qaba sətirlər altında
kəndisinin cəngavər, cəsur ruhu göründüyünü" xüsusi
olaraq vurğulamıĢdır.
Türk alimi Y.Yucel isə son illərdə "Qazi Bürhanəddin
Əhməd və dövləti"(9) adlı çox fundamental bir
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monoqrafiya yazmıĢdır. Doğrudur, burada Q.
Bürhanəddinin bədii irsini tədqiq etmək, onu bir Ģair
olaraq araĢdırmaq məqsədi izlənilmir. Əsas diqqət onun
ictimai-siyasi, diplomatik, hərbi fəaliyyətinə, hökmdarlıq
missiyasına, həyat və Ģəxsiyyətinin araĢdırılmasına
yönəlir. ġairlik fəaliyyətinə isə arabir, yeri gəldikcə
toxunulur. Mötəbər məxəz və mənbələrə, tarixi faktlara
əsaslanan müəllifin adı çəkilən monoqrafiyası, həqiqətən,
xüsusi elmi dəyərə malikdir.
Azərbaycan ədəbiyyatĢünaslığında da Qazi Bürhanəddinin
bədii irsinin tədqiqi və təbliği ilə əlaqəli ilk cığırı
M.F.Köprülü, daha sonra isə Ġ.Hikmət açmıĢdır.
M.F.Köprülü "Azəri ədəbiyyatına aid tədqiqlər" kitabında
ondan qısa Ģəkildə danıĢsa da, Ġ.Hikmət Azərbaycan
Ģairinə geniĢ oçerk həsr etmiĢdir.(10) Burada o, Qazinin
mühiti, həyatı, Ģəxsiyyəti barədə məlumat və onun
yaradıcılığından nümunələr vermiĢ, Ģeirlərinin mövzu,
məzmun, ideya, dil və üslub xüsusiyyətlərinə diqqəti cəlb
etmiĢ, türkdilli ədəbiyyatda tuyuğ janrının inkiĢafındakı
xidmətlərini xüsusi olaraq qeyd etmiĢdir. H.Araslı,(11)
M.Quluzadə4 Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə aid
kitablarda, Ə.Səfərli və X.Yusifov isə ali məktəb
dərsliyində(12) sənətkara ayrıca oçerk həsr etmiĢlər.

711

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

ġairin yaradıcılığından poetik örnəklər müxtəlif ölkələrdə
ayrı-ayrı toplu və müntəxəbatlarda çap olunmaqla yanaĢı,
onun Ģeirlər kitabı da iĢıq üzü görmüĢdür. 1943-cü ildə
Ġstanbulda Türk dil qurumu tərəfindən, onun divanının
fotofaksimilesi nəĢr edilmiĢdir. Türk alimi M.Ergin isə
1980-ci ildə Qazinin divanını bütöv Ģəkildə çap
etdirmiĢdir. Bakıda sənətkarın əvvəlcə Ģeirlərindən
seçmələr,6 daha sonra isə iki dəfə divanı iĢıq üzü
görmüĢdür.(13) Tərtibçi və ön sözün müəllifi Ə.Səfərlidir.

1 Bürhanəddin Q. Divan.B., 1988, s.152.
2 Yenə orada, s.205.
3 YaĢar Yucel. Qazi Bürhanəddin Əhməd və dövləti. B.,
Elm, 1994, s.16.
4 YaĢar Yucel, göstərilən əsər, s.20-21.
1 Bürhanəddin Q., Divan, B., AzərnəĢr, 1988, s.93.
2 Yenə orada, s.129.
3 Yenə orada, s.637.
4 Bürhanəddin Q., Divan, B., AzərnəĢr, 1988, s.614.
5 YaĢar Yucel. Qazi Bürhanəddin Əhməd və dövləti
(1344-1398), Bakı, Elm, 1994.
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6 Hikmət Ġ., Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, I cild, B.,
AzərnəĢr, 1928.
7 Araslı H., Müxtəsər Azərbaycan ədəbiyyatı, I cild, B.,
1943.
8 Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. I cild, B., 1960.
9 Səfərli Ə., Yusifov X., Qədim və orta əsrlər Azərbaycan
ədəbiyyatı. B., 1982; 1998.
10 Q.Bürhanəddin. GülĢənə gəl nigara (seçilmiĢ Ģeirlər tərtib edəni: Ə.Səfərli). Bakı, 1976.
11 Q.Bürhanəddin. Divan (tərtib edəni: Ə.Səfərli). Bakı,
1998; 2005.
Asif ATA
ĠNSAN HAQQI
Fəlsəfi-bədii məqam

1. Ədalət
Dünyada bir əzəli haqq var: Ġnsan haqqı.
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Ġnsan haqqının bir əzəli adı var: Ədalət.
2. Burulğan
Ġnsanın Ġdeal tapmaq, Ġdeala tapınmaq haqqı var.
Bu haqq - Əzəli, Zəruri, Daxili haqdır, xəyalda yaranan.
Ġnsan həyatda arayır Ġdealı və sarsıntılı həyəcanlar,
düĢüncələr, tərəddüdlər, ümidlər burulğanına düĢür.
Xəyalda görünən Ġdeala bənzəmir həyatdakı Ġdeal,
mürəkkəb, ziddiyyətli bilinir.
Uzun, çətin yol keçir Ġnsan Ġdeala yetməkçün və özü
yetkinləĢir, ideallaĢır bu yolda.
Ġsa Hüseynovun «Ġdeal» romanının qəhrəmanı Səməd
Ġdealını gah tapır, gah itirir, keĢməkeĢli, düyünlü daxili
münaqiĢələrdə Ġdealını tanıyır.
Kimdir Sultan Əmirli, Səmədin Ġdeal saydığı insan: polad
iradəli əqidə fədaisimi, yoxsa səadət qatilimi,
xalqsevərmi-mənsəbpərəstmi, xeyirxahmı- bədxahmı?
ĠkiləĢir Səmədin gözündə ideal saydığı: ikiləĢdikcə
toranlaĢır, kölgələĢir, heyrət miskinləĢir, qürur məyus
olur:
«Çox gərgin yaĢayırdı...
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Yataq otağında «adam kimi» yatdığı gecələrdə
rahatlanmayıb, yuxunun içində elə ah-nalə çəkər, elə
inildəyər, zarıyardı, deyərdin, ətindən ət çəkiblər.»
«Səməd cınqırını da çıxarmayıb, əmisinin qara qalın
qaĢlarının o gecələrdə necə çallaĢıb pırpızlaĢdığına, bozala gözlərinin necə heybətli qan çanağına döndüyünə
tamaĢa edərdi və təkcə Mirqəzəb kəlməsindən körüyə
dönən köksü atlana - atlana əmisinin canındakı alovu öz
canında duyardı... »
«Qapıları, pəncərələri taybatay açıq yataq otağında
stolüstü lampanın iĢığında arxası üstə uzanıqlı Gülgəzin
elə bil son nəfəsdə iqamətə tikilmiĢ iĢgəncəylə dolu
gözləri parıldayardı. Balıncın üstündə dağılmıĢ qara
hörüklər arasında Sultanın çal tükləri iĢıldayırdı.
KiĢi töyĢüyürdü.»
Xalqını inildəyə-inildəyə dəhĢətdən qoruyan, əsilli-nəsilli,
o taylı-bu taylı fədai özündən 30 yaĢ kiçik qızı yatağına
gətirməyə necə qıyır, gözü gördüyündən necə
qəddarcasına göz kirəsi istəyir, vəhĢi dərəbəyliyi insafına
necə sığıĢdırır?
«Qurğudur!»-deyirlər, «keflənmiĢdi» - deyirlər, «ani
haldır» - deyirlər, ancaq Gülgəzlər fəlakəti göz önündən
çəkilmir, tapdalanmıĢ Ġnsan haqqı, sevmək, sevilmək,
niĢanlısına qismət olmaq haqqı göz önündən çəkilmir və
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Sultan Əmirli - sultanlaĢır, qəddarlaĢır, qatilləĢir,
fədailiyilə qatil yanaĢı dayanır və fədailik qətl olunur.
«O balıncının üstündə dəbərə qalan, iĢgəncəylə dolu
gözləri, o qara saçların arasında iĢıldayan çal tükləri
xəyalından uzaqlaĢdırmağa, eĢitdiyi tövĢüyü və o sözləri
qulağından çıxartmağa çalıĢdı, mümkün olmadı.
O gözlər daha da böyüdü, dəhĢət dünyanı tutdu və
Səmədin «qaraçı gözəli», Gülgəz adında qara tikanlı, gur
tikanlı, qara ağaclı, gur ağaclı düynyası ilə birgə Sultan
Əmirli adında möhtəĢəm dünyası da yoxa çıxdı.»
Yoxa çıxan möhtəĢəmlik Səmədin daxilində təzədən var
olur, xalqın baĢının üstünü almıĢ fəlakəti duyduqca, xalqın
fəlakətinə qarĢı Sultan Əmirli duruĢunu duyduqca, böyük
əməllər sultanını tanıdıqca Gülgəz fəlakəti kölgələĢir,
yoxa çıxır.
Xalq fəlakətinin yanında bir Gülgəz fəlakəti nəymiĢ ki?
Xalqa qıyanlarla ölüm-dirim döyüĢünə çıxmıĢın bir
Gülgəzə qıyması nəymiĢ ki?
Sultan Səmədin qəlbində ideallığını saxlayır, Sultan
Səməd və yazıçı hökmündə tam bəraət qazanır, alqıĢlanır,
ülviləĢir.
«Əlləz oğlunun qızı da qurban olsun Sultan Əmirliyə,
mənim eĢqim də qurban olsun Sultan Əmirliyə, özüm də
qurban olum Sultan Əmirliyə!» -deyir Səməd. «Atam,
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Mədədim; o tayım, bu tayım, parçalanmıĢ vətənim.
Qurbanın olum, qurbanın olum!» - deyib göz yaĢı tökür
tabutunun üstündə, «Ġdealımsan!» - deyir dəfələrlə...
Gülgəz fəlakətini unutmaq istəyirlər.
Unutmaq omaz Gülgəz fəlakətini, bir insanın fəlakətindən
baĢlayır xalq fəlakəti, bir insanın qətlindən baĢlayır xalq
qətli; çünki bir insan miniatürdə xalqdır, hər bir fərd
xüsusi, əvəzsiz, xəlqi bir dünyadır; «milyonları səadətə
çıxarıram, ona görə yüzlərini qətl eləyirəm!»-fəlsəfəsi
görünməmiĢ fəlakətlər yaratdı, sağalmaz yaralar vurdu
bəĢərin sinəsinə, Gülgəzə qıyan - xalqına da qıyar, bir
dəfə zorakılıq eləyən yüz dəfə də eləyər, Ġnsan haqqından
kənarda Xalq haqqı da yoxdur.
Gülgəz adlı bir dünyanı məhv etdi Sultan və bunu heç bir
ülvi niyyətlə doğrultmaq olmaz.
Elə buna görə də təbiiliyilə seçilən yazıçı bu romanında
hadisələri öz arxasında «sürüyür», istəyinə uyğunlaĢdırır,
yazıçı niyyəti bu əsərdə çox qabarıq aĢkara çıxır, hadisə
axını «fikir sxeminə» tabeləĢdirilir. Romanın gücü - xalq
aqibətinə qatil kəsilən amansız, qəddar və pozğun Zorun
təsvirində və xalq həyatının Ruhani mənasının
təsdiqindədir.
Əsərdə xalqın ömrünə-gününə daraĢmıĢ canavar xislətli
Zor bütün mənfur möhtəĢəmliyiylə, fitnə-fəsad
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məharətiylə, qəddar qatilliyilə, zülmətiylə, qanlı
özünəinamıyla və zəhərli Ģübhəsiylə, yağılıq həvəsiylə,
dağıtmaq eĢqiylə, yas nəfəsiylə canlandırılır...
Zorun xalqa gətirdiyi müsibətin sayı-hesabı, həddi-hüdudu
varmı?
Vaqona basılıb sürgün edilən yetim - yesir yiyələri.
BaĢları xurcunda gətirilən fəlakətlilər.
Venasını kəsən qeyrətkeĢlər.
Yandırılan binalar, söndürülən ocaqlar.
Pozulan tarix.
Qırılan talelər.
«Ayna bacı yox, QarıĢqa qarıdan da quru, ömrü - günü
qurtarmıĢ, ağsaçlı bir qarı cəhrə ilə paltar maĢınının
arasında divara söykənib, oturduğu yerdəcə keçinmiĢ
kimi, heç nəfəs də almırdı... »
«O zərif durna boğazı yoxdur; o zərif çənə, zərif dodaqları
da yoxdur, əriyib, itib-batıb, o zərifliklərə bir az xətər
gətirən qabarıq alnının altında dərindən baxan gözlər isə
elə quyuya düĢüb ki, o bir cüt quyudakı qarayanıq dərinin
altında göz olduğu da bilinmir.»
«Fəlakət, fəlakət» -deyə ölür Nəcəfoğlu.
««Boğulurlar» xalislər, təmizlər.
Parçalanır, paralanır, qərib düĢür müqəddəsatımız.
MəĢhər ayağına çəkilir yurdumuz!
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Xain üsüllarla:
Axtarılan, tapılan, ixtira edilən, iftira günahlar («ġah
tərəfdarlarından töhfə alırsınız».)
Axtarılan, taplan, ixtira edilən, iftira «dəlillər» (o taydakı
əmirlilərin mülklərini, öz Ģəkillərini çəkmək!).
Öldürmək məqsədilə «diriltmək», alçaltmaq məqsədilə
«ucaltmaq», ayağa salmaq məqsədilə «baĢa çıxarmaq... »
«Məhv etmək istədiyi adamı əvvəlcə qaldırır. Bir tərəfdən
ulduz taxır döĢünə Sultan əmiyin, yastıq qoyur baĢının
altına, o biri tərəfdən də podpolkovnik Xudiyevi çağırıb
zağ-zağ əsdirib hüzurunda: «Dövlət təhlükəsizliyiylə yox,
əmir törəmələrinin, Ģeyx qardaĢlarının himayədarlığıyla
məĢğulsan!» - deyirdi.
«DiĢli» ĠĢlər: («çax-çuxun köməyiylə beĢ ildə Pers yekə
bir «delo» hazırlayıb»).
«Gözlənilməz» Qəzalar: («Dümdüz yerdəcə maĢın
aĢmıĢdı»)
«Xəlqi» cəsuslar: «Nəcəf oğlunun bağbanı».
Gizli canilik: Quyuya tullanmıĢ meyid.
Çapılan ruhaniyyat: Kitab qətli.
Nəslə, kökə qəsd: «Ot bitdi fədai ocağında, ot bitdi!»
Nəyə yağıdır Zor, kimə yağıdır Zor?
Ġnsan haqqına və xalq haqqına.
Hər bir insana və xalqa...
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Ġnsanın xalqlaĢma haqqına...
Ġnsanı kiçik görmək istəyir Zor, xalqı kiçik görmək istəyir
Zor.
Bu səbəbdən də insanın baĢını kəsir, xalqın dilini kəsmək
istəyir.
Baqdayı soldurmaq istəyir.
Ərlərsiz qoymaq istəyir Yurdu, itirmək istəyir
Qədimliyimizi, özümüzdən ayırmaq istəyir bizi.
Əzəli ruhani mahiyyətimizdən ayrı salmaq istəyir
sabahımızı.
Alabaydaq eləmək istəyir Baydaqlarımızı!
Özü böyük görünmək üçün kiçik görür böyük olanları.
Yerə - göyə sığmayan əzəli mənanı danır!
Baydaqlıq, ərodluq, oddaĢlıq siqlətinə yağı kəsilib Zor!
Parçalanan, paralanan qüdrətin təzədən bütövləĢmək
imkanından qorxur Zor.
Onun böyüklüyü üçün Baydaqlıqdan, OddaĢlıqdan
möhtəĢəm təhlukə yoxdur.
Zor özündən baĢqa böyüklük tanımır, görmür, istəmir;
tanısa, görsə, istəsə o, Zor olmaz. Ona görə Nəcəfoğulları
Qana qəltan eləyirlər, dünyamızı üzümüzə qapayırlar,
Midilərdən yapıĢırlar, yazılarımızı pozurlar.
Bu səbəbdən də romanda hərarətlə səslənən:
«Müqəddəsatımız uğrunda döyüĢ ideyası», «Bağday
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haqqında ruhani bədiyyat» - əsil sözdür, xalis sözdür,
gərəkli, idraklı, sabahlı sözdür!
Ancaq düĢmən kimidir, Zor kimidir, müsibətlərin səbəbi
nədədir, kimdədir?
Yazıçı iki tip cinayətkar, baiskar qrupu tanıyır: Mirqəzəb,
Pers, Xudiyev güruhu və Qudalılar tayfası.
Birincinin məqsədi - Pəhləvi hökmranlığına xidmət,
ikincinin məqsədi - xalqı çapıb - talamaqdır.
Hər iki məqsəd antixəlqilik yönündə birləĢir və bu
səbəbdən də yağılar əl -ələ verirlər, fəaliyyətləri bir olur
canilərin.
Zənnimcə, romanda Zor nümayəndələrinin tarixi ünvanı
düzgün göstərilsə də, Zor fəlakəti bütöv izah olunmur.
Təbiidir ki, dövr, zaman Zora öz hökmünü verəcək və bu
hökm, hərtərəfli izah, vaxt tələb eləyir.
Bizcə Zorun arxasında tək Pəhləvilik niyyəti yox,
ümumən Ģovnizim deyilən - «böyük xalqların» «kiçik
xalqlar» üzərində hökmranlıq meyli durur.
Zənnimcə, Mirqəzəblər tək Pəhləvizmə yox, həm də
ümumən Ģovnizmə xidmət edirdilər və bu xidmətdə
canfəĢanlıq edirdilər, əldən gedirdilər, özlərinin bugününü
və sabahını həmin xidmətdə görürdülər.
Mirqəzəblərdə xəlqi Ģüur anadangəlmə yox idi, sonradan
onun yaranması üçün də mənəvi və maddi zəmin
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olmamıĢdı, onlar beynəlmiləlçiliyi antimillilik kimi
duymuĢdular, bu səbəbdən də millətin ölümünü bəĢər
üçün itki saymamıĢdılar, bəĢərin gələcəyini Ģovinizmin
qələbəsində görmüĢdülər.
Persizm - Mirqəzəblərin çərəziydi, xörək Ģovinizimi idi.
Mirqəzəblərin baxtlarından ölkədə vahimə iqlimi
yaranmıĢdı, xalqı qorxutmaq - prinsip səviyyəsinə
qaldırılmıĢdı və bu prinsip Mirqəzəblər üçün geniĢ imkan
açmıĢdı, belə bir iqlimdə Mirqəzəblərin cinayətləri
mükafatlandırılırdı; Mirqəzəblər yüksəlirdilər bu iqlimdə.
Onu da qeyd edək ki, Ġsa Hüseynovun əvvəlki əsərlərində
bütün dolğunluğuyla təsvir olunan və «Ġdeal»da
gözəlləĢdirilən Qılınc Qurbanlar, Sultan Əmirlilər bu
iqlimin yaradıcıları idilər və bu səbəbdən də insan haqqını
tapdalamaqda onların Ģəksiz xidmətləri var; «Yanar ürək»
romanından imtina etmək mümkün deyil, o, həyatımızın
müəyyən dövrü haqqında həqiqi bədii hekayətdir, həmin
dövrü ömrümüzdən silə bilmədiyimiz kimi, həmin əsəri də
duyğularımızdan, təsəvvürlərimizdən silə bilməyəcəyik.
Əsərin də insan kimi yaĢamaq haqqı var və bu haqqı
sənətkar özü belə onun əlindən ala bilməz!
... Səmədin qəlbində tüğyan edən burulğan kəsmir.
Ġnsan haqqı göyündən buludlar əskik olmur.
Ġnsanın baĢının üstünü alan təhlükə sovuĢmur...
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3. Qatillik irsi
YaĢamaq haqqından baĢlayır Ġnsan haqqı.
Qatillik irsi durur ona qarĢı.
Qatillik irsi haqqında zəruri, yetkin sözdür Yusif
Səmədoğlunun «Qətl günü» romanı.
Qanlılar
Qanlı hökmdar: əsgərlərini daim «son mərhələyə, son
həmləyə aparan», əzazil, inadkar, bədbəxt bir güc,
damarlarında qatillik irsi gəzdirən: «Qan su yerinə axırdı...
... Ətraf kəndlər yandırıldı, komalara od vuruldu, eĢiyə
çıxanların hamısını - qocanı, cavanı, uĢağı qılıncdan
keçirdilər, qanına qəltan elədilər».
Qanlı Rəis: gülüĢlü, bəxĢiĢli tələ quran Aslan Qəmbəroviç
Salahov.
«Qaqqanaq çəkib elə güldü ki, elə bil yüz xoruz birdən
banladı.»
«... Bu dəfə yüz xoruz yox, min xoruz birdən banladı, az
qala qulaqlarım batacaqdı.»
Biri qılıncla qan tökür, biri gülüĢlə.
Hər ikisinin ömrü qanlıdır:
«Ağ saqqallı baĢ nizəyə keçirildi.»
«Budet sdelano, tovariĢ Salaxov!»
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Hər ikisi xalqın qənimidir.
Hökmdar Ģairin dilini kəsir, Aslan Qəmbəroviç Sədi
Əfəndinin baĢını.
Hər ikisi xədimdir.
«Xudavəndi aləm buyurmuĢdu ki, hökmdar xədim olsun
və tale bu buyruğu həyata keçirmiĢdi, neçə-neçə sənələr
bundan qabaq - burdan çox-çox uzaqlarda yerləĢən bir
məmləkətin saray zirzəmisində, baĢı daz, qulaqları iri,
gözləri kipriksiz quzğun gözlərinə bənzəyən bir kiĢi,
kiminsə əmrini yerinə yetirərək beĢ yaĢlı oğlan uĢağını
bağırda- bağırda xədim edib, qanını da uĢağın üzünə
yaxmıĢdı.»
Çox sifətlərə yaxılacaq həmin qan sonralar, qatildən qatil
törəyəcək bu irsi gediĢatın Aslan Qəmbərov kiĢisizliyi
törəyəcək və bu kiĢisizlik çoxlarına baha baĢa gələcək,
çoxlarının baĢında çatlayacaq...
Hər ikisi yanğılıdır, qan tökmək yanğısına düçar olublar
və yanğı söndürməkdə acizdirlər.
«Bu yanğını söndürmək üçün, nə vaxtsa, kimin kimdənsə
aldığı intiqamın intiqamını peyğəmbər hüzurunda
müqəddəs borc kimi ödəmək üçün hökmdarın baĢı
üzərində yanan günəĢə qılınc çəkmək lazım gəlirdisə bunu da edəcəkdi!»
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Aslan Qəmbəroviç də «sinfi düĢmənlərdən» hayıf alır,
vaqonlarda dara çəkir yağılarını, həvəslə, eĢqlə,
usanmadan...
Hər iki qatilin sinəsində ürək əvəzində kin döyünür.
Hökmdar qanlı yollar çəkir Yer üzərindən, Aslan
Qəmbəroviç dəmir yolu.
«Neçə sənələr idi ki, məmləkət - məmləkət gəzib
düĢərgələr salırdı, baĢlardan qala qurub, obaları - elləri
odun ağzına verirdi, saray zirzəmisində bir vaxt bağırmıĢ
oğlan ürək yanğısını söndürmək istəyirdi, lakin bu istəyinə
nail ola bilmirdi.»
«Kupelərin qapıları bağlıdır və kilidli qapıların arxasında
bir kiĢi xeylağı ağlayırdı.»
Qan rənginə boyanır dünya.
Göy qanlanır.
«ġairi edam yerinə aparanda al günəĢ qan tuluğu kimi
sallanıb dururdu.»
Ulduzlar qanlanır.
«Atların da, adamların da ağzından yaĢıl köpük axırdı,
adamların da gözləri açıq qalmıĢdı və hər gözdə alma
boyda bir ulduzun əksi parlayıb yanırdı.»
Qan paltarı geyinir cəllad edam vədəsində.
Qan rəngi çökür sifətinə Kərimli qatilin.
Qan çiçəkləri bəzəyir Mirzəyan qatilin otaqlarını.
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Qan iyindən diksinir canavar:
«Canavarın burun pərələri titrəyirdi, heyvan qan iyi
almıĢdı, amma bu iydə nəsə baĢqa Ģey vardı: ac heyvanın
iĢtahı küsmüĢdü.»
Qan buludu görünür qoca Berqmanın gözlərində və qanlı
xatirə axır sinəsindən.
«Səmanın düz ortasında futbol topu boyda dəyirmi bir
bulub gördü, elə bil sirkullla çəkilib səmanın hamarlığına
yapıĢdırılmıĢdı.
Bu bulud parçası neçə-neçə illər bundan qabaq, buradan
çox - çox uzaqlarda qalın meĢədə ağacların arasında arxası
üstə göyə baxan bir oğlan uĢağının gördüyü buluddu.
O oğlan uĢağının allahdan dilədiyi o idi ki, kaĢ o bulud
yerə enib, onu qalın yorğan kimi örtüb görünməz
eləyəydi, at ayaqlarından və silinmiĢ qılınclardan
qoruyaydı.
KaĢ bir də onun qulaqları «Jidovskoe otrodıe» sözləri
eĢitməyədi.»
Qanlı adlar qoyur adamlara zəmanə:
«Dünyanın bəlası!»
Qana doyub dünya.
ġəhidlər
Əlləri bağlı, dili kəsilmiĢ, kimsəsizləĢmiĢ ġair.
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«Edam yerinə gedə-gedə ġair xəzan vaxtının sapsarı,
qırmızı-qırmızı yarpaqlarına baxırdı.
Bu dünyanın yaĢıl yarpaqları hanı?»
Qatillər pəncəsinə keçmiĢ məsum, kimsəsiz Sədi Əfəndi:
«Neynim, a kiĢilər!
Kimin yanına gedim, kimə dərdimi deyim?»
Ġki bənzərli sual, rica, xiffət, hiddət!
Dünyanın yaĢıl yarpaqları hanı?
Dünyanın kiĢiləri hanı?
Dünyanın yaĢıl yarpaqlarını qorxudublar.
Dünyanın kiĢilərini çapıb- talayıblar.
YaĢılsız təbiət kimsəsizliyi.
Neynim! qəribliyi...
... hər iki Ģairin əsərləri yol gedir: biri Üfləmə Qasımın
arabasında, biri Uzaq ġərq qatarında...
Dərdlilər
Xacə Əmir dəhĢətli azara mübtəla olub, ayaq ağrısı tapıb,
gündüzü - gecəsi yoxdur:
«Heç itə, heç çaqqala qıymadığı bir əzabı xudavəndi aləm Xacə Ənvərin adına yazıb və buyurub ki, son
nəfəsinə kimi, canın ağzından çıxana kimi bu ağrıları
bədənində gəzdir və Ģükür elə ki, səni kor xəlq
eləməmiĢəm.»
Gələcəyin Xəstəsi, Xəstə olası yatağa pərçim qalıb.
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Sədi Əfəndlinin yadigarı Səlimə əsəb xəstəliyinə tutulub.
FeldĢer Mahmud araqla dərmanlanır.
Tatar Temir dərddən obasından ayrılıb qəribliyə pənah
gətirib.
Çünki Qatillik dünyanı məhvərindən döndərib.
Çünki «hamı adamlıqdan çıxıb».
Çünki «adamları bir-birinə bağlayan dərddi.»
Qan rəngli Qatillik Sarılıq yayır dünyaya.
Sarılığa qərq edir - göyü.
Saraldır duyğuları, əhvalları, ömürləri.
Xəstənin alnına sarılıq düĢür.
Dərdlilərin sifətindən sarılıq əskik olmur.
Göy sarılığa bürünür:
«GünəĢ sıldırımlı budaqların üzərində çətir kimi açılmıĢ
göy qübbəsinin tən ortasında nəhəngdən də nəhəng bir sarı
ləkə kimi dayanıb durmuĢdu».
Yer sarılığa bürünür: «Bu meĢənin payız yarpaqları orda
arxada qalmıĢ tüstüdən boğulan baĢı bəlalı məmləkətin
yarpaqları kimi sapsarı idi.»
Sarılıq çökür ruhlara qandan.
Öldürənlər-ölənlər
Öldürənlər də ölürlər, əvvəl mənən, sonra cismən!
Öldürənlərin də ölüm məqamı gəlir.
Vicdan dirilir və qatili öldürür...
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Ölüm mənəvi dirilik olur...
Ölüm vasitəsilə xilas olurlar.
Ölüm xeyiri yaranır.
Ölüm çağırılır.
Qatillər və qətl olunanlar bir - birinə «Ölümün Xeyir!» deyirlər.
Zülfüqar kiĢini öldürdüyü Sarıca oğlu Məhəmmədin
xəyalı dirildir, həmin xəyalın arxasınca gedir Zülfüqar
kiĢi, ölümə tapınır...
«Ölümün xeyir, Zülfüqar kiĢi!
Ölümün qənĢər, Sarıca oğlu.»
Dərdliləri də ölümdən ölüm qurtarır, dərdlərindən ölümə
yol açılır, dərdləri ölümdə tamlanır, tamamlanır - ölümə
pənah gətirir dərdlilər və ölüm XeyirləĢir, SavablaĢır.
Ölüm xilasında dərddən azad olurlar Xəstə, Mahmud
dostları.
Ölənlərin yuxusuna girirlər Ölülər və özləriylə aparırlar
ölənləri.
Ölümə xeyir oxuyurlar ölənlər...
Ölüm soyuğu çökür öldürülənlərin cisminə.
Ölüm soyuğu isindirir dərdliləri.
«Hökmdarın alnı buz bağlamıĢdı, bu buz parçası küncdə
yanan çırağın iĢığını Xacə Ənvərin gözlərinə salırdı və əks
olunan bu iĢıqla Xacə Ənvərin gözlərinin içərisində soyuq
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axmağa baĢladı, ayaqları, qarnı, hülqumuna kimi bədəni
soyuqla doldu.»
Mahmud da ölüm ayağında ölüm soyuqluğunu duyur,
Xəstə də .
Soyuqluqla dolur həyat ölüm ayağında .
Kiminin qatilliyini soyudur, kiminin dərdini söndürür
ölüm.
Çirklilər
ġairin baĢını istəyir Ģairlər.
Qatil «belə məmləkəti almağa nə var ki» - deyib bir anlıq
Çirkdən iyrənən kimi olur.
ġairin baĢını Ģairlərə təqdim edirlər. ġairlərin qatil fərəhi
yerə-göyə sığmır.
«Üç-dörd cavan Ģair vardı, pəncərə qabağında dayanıb
uzun papiros çəkirdilər, dönüb bir xeyli tərs-tərs mənə
baxdılar.» (Sədi Əfəndinin gündəliyindən).
«Üç günün içində bir poema yazıb tərəqqimizə əngəl
törədənlərin hamısını məhv eləyim getsin! «(ġair Qədim
Pünhanın çıxıĢı).
Əslində, yeni Ģairlər yeni hökmdar Kərimlidən Ģair baĢı
istəyirdilər.
Əslində, qatillik irsi davam eləyir, sözlər baĢqa-məna
birdir, Ģair baĢı gərəkdir Ģairlərə!
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Çirk yuyulmayıb, elə qaldığı yerdə qalıb, rəng də
dəyiĢməyib, elə əvvəlki qan rəngindədir.
Çirk və zibilxana mütəfəkkiri siçovul kirlidir, adam
çirkindən ikrah eləyir: cavan qızların bədəninə daraĢan
kim, zəhərdən varidat düzəldən kim; mənsəb çirki, Ģöhrət
çirki, hamısının da rəngi qanlı!
AlqıĢlar, qarğıĢlar, nifrinlər
«EĢq olsun!» -deyirlər hökmdara.
«EĢq olsun!» - deyirlər Kərimliyə.
AlqıĢ yağır Qala alınanda.
AlqıĢ yağır Sədi Əfəndi qalalananda...
AlqıĢlar da itmir, əsrlərlə bitir...
QarğıĢlar, nifrinlər yağır dünyanın baĢına.
«Tfu, sənin hərci - pətərinə belə dünya!».
«Tfu, sənin təxtinə, ay çərxi-fələk!»
«Atana lənət, belə zəmanə!»
«Bu nə dünyadır biz yaĢayırıq, ömür sürürük!»
«Gözün tökülsün fələk, bu nə yanıqlı iniltidir!»
Qatillər alqıĢlandıqca, dünya qarğıĢlanır.
Dünya çəkir qatilliyin bəlasını, poza bilmir qatillik irsini...
Qətl edə bilmir qatilliyi.
«Yandım, kül oldum, a dağlar» - naləsi qopur dərdli
sinələrdən.
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Qətl bayramları
Bayram edirlər ki, Qətl bilinməsin, görünməsin; təzə
zurna tüğyan eləyir, Zibeydələr bülbül kimi cəh-cəh vurur,
Qədir Pünhanların təbi daĢır, Kərimlilər, Salahovlar
qürrəsi yerə-göyə sığmır, gurultular, həĢirlər təbiətin
qulağını batırır: Qətl bayramı keçirirlər qatillər!
Baba Kaha küləyi
Harda olsan da qatil, səni tapacam, çapacam, ədalətə
yetirəcəm!
Sənin qədər qədiməm!
Sənin kökünü kəsmək istəmiĢəm - bacarmamıĢam, ancaq
əlimdən də yaxa qurtarmamısan, üzərində əsəcəm, taxtdan
salacam səni, tapdayacam, sənin qənimin mənəm!
«Çox- çox uzaqlarda, haradasa dünyanın o baĢında bir
külək yatağından baĢ qaldırıb, Baba Kahanın zülmətində
gərnəĢib, oradan çıxıb, ağır-ağır, sürünə-sürünə, batman
ləngəriylə torpaqda dərin Ģırımlar açırdı, daĢ qayanın
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gövdəsində uğultu sala-sala bu baĢıbəlalı dünyaya meydan
oxumağa hazırlaĢırdı.
... Gəlirəm ki, yuxusuz gözlərindəki kinin, hiddətin
səbəbindən agah olam, qaysaq bağlamıĢ dodaqların
arasından çıxan tüpürcəkli söyüĢlərin mənasını anlayam,
bu payız gününün sazağında çiyin-çiyinə verib dayanmıĢ
çadırların həndəvərində oturmuĢ, yorğunluğundan su
qaynatmağa da taqətləri qalmamıĢ, əti çiy-çiy yeyən,
sonra qana bulaĢmıĢ dodaqların seliyini sifətlərinə yayan
iki ayaqlı bəndələr bu bəlalı dünyadan nə istəyirlər?»
Qatillər qorxur Baba Kaha hənirindən, nəriltisindən,
yelindən!
Baba Kaha küləyini qətl eləyə bilmirlər.
Ədalət küləyini susdura bilmrlər.
«ġığımıĢdı, qəfil ildırım kimi, yanar dağ püskürtüsü kimi,
arxadan kürəyin ortasına sancılan nizə ağrısı kimi;
ĢığımıĢdı havanı qamçılaya -qamçılaya, qantarğaları
gəmirib ağzı köpüklənən atları Ģahə qaldıra-qaldıra zəlzələ
uğultusuyla, torpaqda açdığı dərin Ģırımlarda yaraqla yasaqla basdıra - basdıra və göydə uçan quĢların
qanadlarını qıra-qıra ĢığımıĢdı.»
Qatlilliyin Baba Kaha hüdudu var.
Cinayət cəzayla tamamlanır.
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Üfləmə Qasım
Qətl olunmuĢ Ģairin əsərlərini arabasına doldurur Üfləmə
Qasım - müdrik, istiqanlı təlxək, qanlı - qadalı
məmləkətdən çıxarır bərabərsiz neməti, on yetimlə
doğmalaĢır yolda, on yetimin yasını qətl eləyir və bu
murdar dünyanın ortasında yetimlərə təlxək oyunu
göstərir, fərəhlə doldurur məyus qəlbləri, günəĢləĢir təlxək
libası, müqəddəsləĢir təlxək zınqırovu, təbiətin rəngi
ağarır, balalaĢır Üfləmə Qasım, atalaĢır yetimlər!
Qətl gətirirlər, qan gətirirlər mərhələ - mərhələ, oba - oba,
məkan - məkan qatillər; savab gətirir, mərhəm gətirir, iĢıq
gətirir dünyaya Üfləmə Qasım.
«Əvvəl hoppandı, əlləri üstə durub, ayaqlarını yana
aralayıb havada oynatdı, sonra yenə xoruz kimi banlaya banlaya mayallaq aĢdı, otun üstündə özünü sürüĢdürdü,
ayaqlarını qayçı kimi açıb oturdu, daha sonra yenə quĢ
təkin qanad açdı, yenə mayallaq aĢdı, özünü yıxıb
baĢından tutub «uf, uf, öldüm, yandım» - dedi və daha
nələr eləmədi.»
GülüĢürlər ata-anaları gözlərinin qabağında Ģaqqalananlar,
qandan - qadadan, qorxudan ayrılırlar, dirilirlər,
gerçəkləĢirlər, həyatlaĢırlar, Qasım atalarına söykənirlər;
Qasım ata bir sürü bala yiyəsi olub bir anın içində,
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çörəyini bölür balalarıyla və çörəyin dadına çörək çatmır,
azuqəsini bölür balalarıyla və azuqəsinin dadına azuqə
çatmır...
Təzələtdi dünyanı yetimlərin gözündə Üfləmə Qasım!
DəyiĢdi dünyanı yetimlərin gözündə Üfləmə Qasım!
Sildi, süpürdü, təmiz elədi dünyanı yetimlərin gözündə
Üfləmə Qasım!
Təzə dünya verdi balalarına!
Qan yerinə, qada yerinə bir parça ürək verdi dünyaya
Üfləmə Qasım!
Dünyaya Üfləmə Qasımlar çatmır.
ĠnsanlaĢmaq gərəkdir bəĢərə, qatillik irsindən qurtarmaq
üçün!
4. Xalq olmaq haqqı
Ġnsanların XalqlaĢmaq haqqı var.
Bu haqq ölümdən keçir, kədərdən keçir, naĢılıqdan keçir,
yağılıqdan keçir. Mövlud Süleymanlının «Köç»
romanında xalqlaĢma yolu bilinir, yoxuĢuyla - eniĢiylə,
qara tikanıyla, baĢının üstündəki ĢimĢəyi - dolusuyla,
ürəyindəki ümidi - iĢığıyla.
Əzəli YaddaĢ
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DöyülmüĢ, söyülmüĢ, «ruhu yerindən oynadılmıĢı» balaca
Ġmir Heç kəsin görmədiyini görür, bilmədiyini bilir.
Əslində, bu görüm, bilim- hamının görümüdür, bilimidir,
Ġmirə bəxĢ olunub, Ġmirdə cəm olunub. Ġmir - nəslin,
kökün əzəli yaddaĢıdır, dünəndən doğan, sabaha aparan.
Həkk olunub Ġmirin yaddaĢında Qarakəllə aqibəti,
səksəkəsiylə, ölümüylə, təhlükəsiylə birgə və sehirli bir
güzgüyə çevrilib, olacağı göstərən.
Qırılanların, əksilənlərin yaddaĢıdır Ġmir: bu yaddaĢ
məĢəqqəti hamıdan tez duyur.
Qırılanların, əksilənlərin çağırıĢıdır Ġmir; bu səbəbdən də
o, hamıdan əvvəl xəbərdar eləyir təhlükədən adamları.
Əzəli yaddaĢ - hadisələri saxlayır, həm də qabaqlayır:
«Altı yaĢlı Ġmir bir il idi ki, yuxusunda burulğana düĢürdü.
Göydümü, suydumu, quruydumu, haraydısa bir quyunun
ağzıyla, min cür boya bir-birinə qarıĢa-qarıĢa Ġmir də
içində yumurlanıb - yumurlanıb dərd oynayırdı.
Nəsə deĢilirdi, bir-birinə qarıĢa-qarıĢa burulan rənglərin
qanı axırdı, Ġmir yavaĢ-yavaĢ yerindən dururdu,
yatağından qalxırdı, iri-iri açılan gözləriylə yox, bütün
canıyla görə-görə dünyanın üstüylə addımlayırdı.
Bu göylü, sulu, quyulu yaddaĢda, dünyaüstü xatirədə
aqibət yaĢayırdı- uca, məğrur, müsibətli.
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Göy görənlərin, su içənlərin, quyuya düĢənlərin aqibəti.
Ġmir dünəni görür və dünənin iĢığında bugünə çıxır,
sabaha boylanır.
6 yaĢlı Ġmirin əsrlərə bərabər yaddaĢ ömrü var və bu ömür
dərddən yoğrulub.
Dərd, məlal, Ģikəstlik həssaslaĢdırıb Ġmiri, məĢəqqətli
müdriklik düĢüb Ġmirin çatdaq çiyninə, yuxusunu
qarıĢdırıb, dincliyini aparıb.
«Ġmir gördü ki, yam - yaĢıl, yep - yekə, böyük göy üzüdü,
yaĢıl - yaĢıl qaraltılarla qarıĢıb uçur.
Su kimidimi, hava kimidimi, quĢdumu, necədisə, yumĢaq
- yumĢaq, sərin - sərin böyük göy üzündə süzməkdəydi.
Otların arasında özünü gördü.
Yuvasının üstündə çırpınan quĢ kimi öz üzərində
çırpınırdı.»
Havalı Ġmir sabahlarını yuxuda görür, tanıĢ gəlir Ġmirə
gördükləri nə varsa, içərisindən keçir hamısı, gerçəkləĢir
gördükləri.
Əvvəldən görür qanlı izləri...
«Dəli Domrulun kəsdiyi itlərdən biri Ġmirin qolunu
gəmirməkdəydi.
Hürü qarı Ġmirin ayaqlığında gözlərini yumub əllərini
qaranlıqda allaha sarı uzatmıĢdı.
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Pıçıltıları damarlarının qanı kimi axırdı, axıb-axıb
boĢalmaqdaydı»
Ġmir son yuxusunda balıq görür, soyuq balıq gözləri
zillənir üzünə, soyuqluqdan üĢüyür Ġmir, soyuqluq çökür
ümidinə və ölü balıq görür həqiqətdə...
Dünyanın üstüylə gedənlər
At üstündə yeriyirlər Qara kəllələr. Dağlara, daĢlara,
yollara atlanırlar; ölkələrə, məmləkətlərə doluĢurlar;
paralanırlar, parçalanırlar; məmləkət-məmləkət azalırlar,
dünyaya yerləĢmirlər və dünyada yerləri olmur. MeĢələrlə,
çaylarla, ordularla alaylarla qarĢılaĢırlar, xəlqi talelərindən
uzaqlaĢırlar.
Dünyanın üstüylə yeriyirlər, dünyanın daxilindən uzaq
düĢürlər.
«Ġllər boyu atlı, dəvəli, inəkli, qoyunlu yol gəlməkdə olan
bu köç haradan gəlirdi, neçə min idi ki, yol gəlirdi, niyə
gəlirdi?
Qurulu dövlətmi yıxıb gəlirdi bu köçün adamları, yoxsa
dövlətmi qurmağa gəlirdi ki, belə azman, belə göylərdən,
yellərdən qorxmaz, belə bir, belə qayım, belə bütöv.»
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Qayımlıq yaranmırdı, bütövlük yaranmırdı, hamıya gərək
olurdular, özlərinə gərək olmurdular, dünyalaĢırdılar yurdlaĢmırdılar, həmdəmləĢirdilər - doğmalaĢmırdılar.
«Dövlətdən dövlət görüb, quruluĢdan quruluĢ görub, neçə
sultan yorub, yola salıb. Qorxuların, ölümlərin gözünün
içinə baxa-baxa, hiylələri, bicliyi yaranmamıĢ duya-duya,
anlardan, ömürlərdən, vaxtını özündən irəlidə dünyanı
qocala-qocala, yaĢlana-yaĢlana, otura-otura qoyub
Ģahlardan, sultanlardan, ölkələrdən sərhədlərdən
uzaqlaĢırdılar.»
Uzaqlığa qoĢulurdular Qarakəllələr, uzaqlıq çağırırdılar
Qarakəllələr, yaxınlıqdan uzaq olurdular; çox yerdə Ocaq
qalayırdılar bir yerə kül tökmürdülər, fəlakət yazırdılar
baxtlarına.
«Dünyanın beli uzunu səfərlərə çıxmıĢ yüz min, min-min
Qarakəllə kimi köklər idi ki, bir millət adına sığıĢmadılar;
hər kök ayrıca bir millət havasıyla qılınc qurĢadı.
Hərənin öz kökü özünə millət oldu. Elə bu cur də yüz-yüz,
min-min millət kimi bir-birinin üstündən keçib getdilər,
sular yerin yatağına axdığı kimi, hansı kök gücsüz
göründü, ora üz tutdular. Yollara, torpağa hopa-hopa
azaldılar.»
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... OzanlaĢdılar, sazlaĢdılar, rəvayətləĢdilər: «at
üstündəki» əzəmət çalındı, çağırıldı; ancaq yeriĢlərinə dar
gələn dünyada qərib oldular.
Doğmalıq harayı
Çağırdılar Qarakəllələri doğma iz, doğma yol, doğma
meĢələr, bulaqlar, qayalar, əzəli Yurd adlanan Məkan.
Dədə ölməyə yer axtarırdı.
«Harada ölsəm, ora yurdumuzdu!» - dedi.
«Yuxulardan haqqa sarı yol açıldı!»
Ürəklərə kədər doldu, xiffət doldu, həsrət doldu: «göyçəgöyçə azman dağlar itirdim, od-ocaqlı yurdu qoydum o
yerdə.»
Tanındı yurd, əzəli tanımlıq duyğusu ürəklərə axdı.
«Otlaqda otlar, güllükdə çiçəklər, meĢədə ağaclar, çayda
balıqlar, dağlarda daĢlar ona tanıĢ gələ - gələ ətək boyu
yamaclara sarı qalxırdı.»
«... Bu dolama cığırları, bu göycə dağları, bərələribələnləri, arxac yerlərini harada görmüĢdü, anlaya
bilmirdi.»
Çağırdı Qarakəllələri ruhani bağlılıq hökmü:
«Artıq Dədə otların, ağacların özünü yox, kökünü hiss
eləyiri.
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Torpaq Dədəyə sarı qalxırdı, yer Dədəni belə çəkirdi.»
Torpaq Atlıları özünə çəkdi, Atdan düĢürdü, Dünyanın
üstündən, dünyanın daxilinə endirdi, YurdlaĢmaq
aqibətinə çağırdı.
Əzəli Ucalıq
Qocalıq -Ucalıqdır. Həmin Ucalıqdan Dünyanın hər üzü
görünür.
Qədimlik çökür idraka və idrak iĢıqlanır.
Qədimliyə tapınırlar, Qədimliklə tanınırlar Əsllər.
Qədimliyin gözündə görürlər özələrini.
«Damarları çıxmıĢ arıq bir qarıydı.
Yüzü çoxdan keçmiĢdi.
Tərpənməsəydi, sağlığına inanmaq olmazdı.
Dipdiri gözləri yerin o üzündən baxırmıĢ kimi baxdığını
doğrayıb tökürdü.»
Qocalıqda ucalıblar qocalar, cavanlıqdan, yamanlıqdan
uzaqlaĢıblar, doğrulublar, nurlaĢıblar; yerin altını da,
üstünü də biliblər, yer altına getməmiĢdən qabaq...
«Qarının üzü sərt idi, elə bil qarı öz içindən çıxıb, havaya,
nəfəsə qarıĢıb gülümsənirdi, gözləri də ona görə yerin o
üzündən baxan kimi görünürdü.»
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Qoca halallıq qalırdı qocalardan, qoca bərəkət qalırdı,
mərifət, həqiqət qalırdı.
«Al, bu undu, bərəkətimiz olsun.
Birinci çörəyi bunnan biĢirin.
Halal elə, haram qatma!»
«Atın yamanı qannan, inəyin bərəkəti haramnan,
damazlığı oğurluqdan uzaqdı!»
«Sənə yad gözlər baxacaq, amma ruhuna yaxın qoyma,
ruhunu təmiz saxla!
«Kimin gözünə baxsan, ürəyini görəcəksən!»
«Odun - ocağın, günün nuru, suyun aydınlığı ona görə
yaranıb ki, ürəyimizi yuyaq!»
Qoca fərəh qalır qocalardan.
«Dağlar, daĢlar boĢ qalmıĢ kimi, qara zurnanın səsini udub
səs-səsə verdi. Quzeydəki uçurum qorxulu - qorxulu
uğuldadı, qayaların arasından dağ keçiləri qopdu,
dırnaqlarının səsi böyüyüb - böyüyüb gurultuya döndü, bu
səs ayaqlarının iziymiĢ kimi dallarınca sürüĢüb
uzaqlaĢdı.»
Qoca Yas qalır qocalardan:
«Arvadla - gəlinlər, qızlar üç - üç, dörd - dörd cənazənin
qabağına çıxıb əllərini yelləyə -yelləyə avazla ağlayıb
oynaĢırdılar.»
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Qocalıq uca tutulanda adət qocalmır, mərifət qocalmır,
həqiqət qocalmır.
Əzəli Qüdrət
SəsliymiĢ, nəfəsliymiĢ Qarakəllələr!
Səslərindən dağ- daĢ titrəyirmiĢ.
Təbiətlə tən imiĢlər, Göy səsliymiĢlər Qarakəllələr.
«Yeri - göyü qorxulu bir səs bürüdü, bu səs o qədər
güclüydü ki, dağlar da duruĢ gətirə bilmədi, titrəyib
üstündən daĢ saldı.»
Səsli - səmirliymiĢlər Qarakəllələr!
Nərəli, nəriltiliymiĢlər, düĢməni əsdirən!
Yerə-göyə sığmayan Əzəli Qüdrət səslənərmiĢ
nərələrindən, aqibətlərindən güclü.
«Bəkilin səsi atlıların üstündən ildırım kimi keçdi.
Kəndin qara daĢları titrədi, yerə qara torpaq ələndi.
Atların qorxusundan az qaldı bağrı çatlasın, Ģahə qalxıb
kiĢnədilər.
Atlılar baĢlarını aĢağı əydilər ki, Bəkilin səsi baĢlarına
dəyməsin!
Qorxa-qorxa çəpərlərin dibinə yığıĢıb tamaĢaya duranlar
Bəkilin səsindən yerə çökdülər.»
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Daxili dünyanın dərinliyindən gəlir Qarakəllə səsi və bu
səbəbdən də dünyanı lərzəyə salır.
Daxili dünyanın dərinliyində bulud kimi dolur səs və səda
gələndə ĢimĢək kimi çaxır:
«Birdən-birə Uğurun içi yay kimi dartılıb açıldı.
BaĢını aĢağı salmıĢ, nələr olduğunu, nələr olacağını yaxĢı
anlamayan Qarakəllə kiĢilərinin baĢı üstündə bağırdı:
- Qalxın!
Əyriqarın quzeyindəki sıldırımı uğultu bürüdü, qayalar
zarıya-zarıya çatdadı, çatlamıĢ qayalar üĢənib dərələrə
axdı, həyətlərdəki toyuq-cücəynən yerə yapıĢdı. Bu
Uğurun aylarla-illərlə içinə yığıb qarsıya-qarsıya əzələ
kimi bərkiyib düyünlənmiĢ bir səs idi ki, bir anı
gözləyirdi.»
Səslər səslərə calanır, səslər səslərdə böyüyür, yağı baĢına
çırpılır.
«Babam, vur gəldim!
Atam, vur gəldim!»
Səsləri də boyları kimi ucaymıĢ Qarakəllələrin, seçmə
kökdən xəbər verirmiĢlər.
«Enli yapıncıların içində, enli, boylu, buxunlu
Qarakəllələr səsləriylə, görünüĢləriylə, gecələrin qara
qorxusundan dinc çıxmıĢ, ərklə səhərin üzərinə lələyən
tükləriylə günəĢdən tutmuĢ torpağacan arada nə vardısa
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bir - birinə bağlı olub dünyanın görüĢünü tamamlayan
bütün Ģeylərin baĢında dayanmıĢdılar.
Bütün Ģeylərdən birinciydilər.»
Qüdrət çağırılır Qarakəllələrin səsində...
Alay «Səyliyi»
Ən qədim gözdü Alay - Səy sayılır.
Ən sabahlı gözdü Alay - Səy sayılır.
Alayın gördüyünü görə bilmirlər.
Alayın bildiyini bilə bilmirlər.
Alay - Qarakəllələrin Qarakəllələrdən artıq olan
Mahiyyətidir, Mənasıdır. Elə bu səbəbdən də yad görünür.
Doğmadan da Doğmadır Qarakəllələrə Alay. Ancaq
qorxunc görünür, əcaib görünür, yabançı görünür.
«Həyət - bağçada otlaĢan mal - qara Alaya səksənə səksənə, səpilə - səpilə baxırdılar. Yurdun qurdbasan itləri
də Alayın baxıĢlarından sıxılır, dərisinə yığılmıĢ kimi
görünürdülər, bir him axtarırdılar ki, yalmansınlar!»
Səbəb odur ki, Alay üzünü daĢlara sürtə - sürtə yazı
oxuyur, fəlakətli sabahdan xəbər verir: «Gün gələcək
qardaĢ-qardaĢı tanmayacaq» - deyir; Qarıdan dərs alıb,
qədimliyin izinə düĢüb...

745

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

«Elə bil Qarakəllələr elə bir kökdən, elə bir yerdən qopub
gəlirdilər ki, bu yazılarla, kitablarla, dərin-dərin elmlərlə
sirlər yaradıbmıĢ, dövlətlər qurublarmıĢ ki, sonra bu
yazılarla, kitablarla yaratdıqları dağılıb, yox olub.»
Qarakəllələr öz Qədimliyindən xəbərsizləĢəndə - Alay
səyləĢər.
Qarakəllələr Sabahlarından xəbərsizləĢəndə - Alay
səyləĢər.
Qədimliyindən agah olduğu dərəcədə səydi Alay,
sabahından agah olduğu dərəcədə səydi Alay...
BaĢqa dünyanın adamı yox, Qarakəllə dünyasının
adamıdır Alay.
Ancaq Qarakəllələr uzaqlaĢırlar özlərindən, görmürlər
sabahlarını, bu səbəbdən də Alayı özgə sayırlar.
Alay özgəliyində əsaslı və məĢəqqətli Doğmalıq faciəsi
var.
Hamıdan Doğma olanın hamıya yad görünməsi var.
Ġtgin salırlar Alayı Qarakəllələr və arxasınca baxa-baxa
qalırlar...
YurdlaĢmaq
YerləĢmək məqamı gəlir Qarakəllələrin.
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Atdan düĢmək, yerə enmək, yer əhli olmaq, bir yerə kül
tökmək, torpaq becərmək, ot biçmək, ev tikmək vədəsi!
YerləĢmək ağır baĢa gəlir atlılara, çətin tapırlar özlərini
yerdə, çətin yəhərləyirlər yeri, varlanma, pullanma,
çəpərlənmə ayırır Qarakəllələri özlərindən.
Dağdan dərəyə enən kimi olurlar, dərədən dağa niskilli
baxan kimi olurlar.
Yerlərdəkinə bənzədikcə özlərinə bənzərliyi azalır.

BicləĢə bilmirlər, yerləĢə bilmirlər, gözləri dünəndə qalır,
öyrəĢmirlər yer fitnəsinə, dağ parçası kimi tökülürlər yerə,
ayrılırlar bir - birindən.
«Enin, a kiĢilər, enin atlardan, bu dünyanın üstündə biz də
bardaĢ quraq. Bu boyda yol yerimək olmaz, getməyə yol
qalmadı. ĠĢ təkcə məmləkətlər yıxıb səltənətlər qurmaqda
deyildi ki, dünyayla, varlıqla üz - üzə durub dil tapmaq
lazım idi. Yüz - yüz illər yaz aylarına qarıĢıb birdən - birə
hansı yerəsə tökülüb, yurd salıb, yuva qaralayıb, ocaq
yandırmalıydılar.»
«KiĢiləri baĢı kəsilmiĢ ağac kimi enləndi, arvadları
kökəldi», evlərin, torpaqların dörd bir yanına çəpər
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çəkildi, mal-qara yiyəsi oldular, mal-qara üstə dava düĢdü
aralarında.
«Bəkilin iti Oğuza hürdü, Oğuzun iti Orala hürdü.»
«Bu yaĢamağın yoluydu, çəpərlərin içində, sürülərin,
ilxıların ardında otura-otura, əyləĢə-əyləĢə yaĢamağın
yoluyla gedirdilər.
Bu da əslində bir-birindən uzaqlaĢmaqdı.»
DəyiĢdikcə yadlaĢırlar, yadlaĢdıqca içəridən yanıb
yaxılırlar.
«BaĢqa dünyanın adamı bu dünyada rahat yaĢaya bilməz.
YaĢamaq üçün çox dəyiĢməli, çox Ģeylər itirməliydilər.»
Təzə dad gəlirdi damaqlarına, acıdan betər.
«Kənd özünə gizlin-gizlin hazırlıq görürdü. Pul yığan, pul
artıran get-gedə öz içinə çəkilirdi.
Dünyanın heç bir var-dövləti pulun dadını vermirdi.
Molla quranını, mürid meyxanasını pulla oxuyurdu.»
Halallıq itməyə, haramlıq ayaq açıb gəzməyə baĢlayırdı.
Oral cinayəti törəmiĢdi, Qarakəllələr bir-birinin sifətinə
tüpürməyə baĢlamıĢdılar.
«Balacalı-böyüklü bütün Qarakəllə camaatı bir-bir gəlib
Oralın üzünə tüpürdülər.»
Bərəkət itmiĢdi, «sürülər yatmaqdan xəpəng olub, öpgə
ağrısı tapmıĢdılar.»
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«Atlar qulunc gətirmiĢdi, gündə beĢ kərə hürkürdülər ki,
quluncları açılsın.»
«Ġtlər bir bağda qaldığından çox vaxt yiyəsini də
tapmırdı.»
TüfəngləĢdilər qılınclılar, rəiyyətləĢdilər dünyanın üstüylə
gedənlər, bugünləri olmadı, sağ olurdular, var olmurdular.
«Yaz gəlirdi, daĢlara, qayalara dəydiyi kimi onlara da
dəyirdi.
YaĢıllıq yan-yörələrindən cücərib, bitib, aĢıb-daĢıb çıxıb
gedirdi.
Buludlar səssizcə-səssizcə yumĢaq-yumĢaq yer sulayıb, ot
cücərtdiyi kimi, onlar da qoyun-quzu bəsləyirdilər.
Payız gəlirdi Əyriqarın daĢlarına, qayalarına bənzəyən
Qarakəllələrin kürəklərindən siyrilib çıxıb gedirdi.»
Fərəh dünəndə qalmıĢdı.
«Qalıb bir-birimizi yeyəcəyik!» - deyirdilər.
«KiĢilər qəribsəyirdi, at belində keçirdikləri günləri köhnə
yurd kimi xatırlayıb doluxsunurdular.»
«Bu dağılmıĢa gələni diriliyimiz yox» - deyirdilər.
«YaĢaya-yaĢaya Dədədən uzaqlaĢırdılar.»
«Köç itləri qapı itlərinə çevrilmiĢdi, yürüĢ atları qoĢqu
atlarına.»
Tanrıdan uzaqlaĢıb allahlı olurdular.
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«Tanrı adı yer üzündən çox-çox uzaqlarda, əlçatmazlıqdan
çox-çox uzaqdaydı.
Allah adı yer üzünə bir az yaxın oldu. Yerlərin, yurdların
bölünməsində, qırğınlarda, döyüĢlərdə, tüfəngin belə
yaranmasında elə bil allah adının əli vardı.
Özümlük əvəzinə Özümünkülük törəmiĢdi, hər kəs özü
üçün yaĢayırdı, bu səbəbdən də heç kəs özü olmurdu.»
«Bir zaman sirli, qorxulu baĢaçılmaz bir göl kimi bütöv,
bir-birinin içində olan Qarakəllələr öz gözləri görə-görə
hərəsi bir yana axırdı.»
Darala-darala yurdlaĢırdılar Qarakəllələr:
«Atlardan enməkdəydilər, birdən-birə qocalmaq
baĢlayırdı.»
Qocalırdılar ki, Ucalsınlar, qocalara çatsınlar.
«Bizimdi buralar. Babamızdan qalandı.»
YurdlaĢırdılar, TəbiətləĢirdilər.
«Qızlar ona görə gözəl, sağlam idilər ki, suya oxĢayırdılar.
Oğlanlar təzə ağac kimi boya verirdilər, sonra tumurcuq
açacaqdılar. QuĢları, adamları, sürüsü, otu, çiçəyilə göz
qabağında olan həyat - varlıq tanrının adından da böyük
iĢlər görürdü, quĢ kimi, ot kimi cəh-cəh vuran adamlarını
kürüyə-kürüyə gələcəyə aparırdı.»YurdlaĢırlar,
əbədiləĢirlər.«Dünyada qalan elə bunlarmıĢ.Ad da bunlara
yaraĢırdı.Vəkil gəlib-gedəcəkdi, Beyrək gedəcəkdi, Tarqut
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gedəcəkdi, qalan Əyri qarıydı, Qılınc Düzüydü,
Bibiqayasıydı, Naltökəndi.»

Yadlıq

Yadlıqla qarĢılaĢırlar Qarakəllələr - Qurtanların tərəqqisi yeni həyatıyla, çaydaq itləriylə, açıq- saçıq qızlarıyla,
topuyla - tüfəngiylə, hökumətiylə, hökmüylə.ÜĢüdür
Qarakəllələri Yadlıq, həm də həvəsləndirir.Qatilcəsinə
naməhrəmlik var yadlıqda, həm də iblisanə cazibə.«Ġki
təkərli top arabaları, birinci dəfə gördükləri çaydaq itlər,
açıq üzlü, açıq topuqlu qızlar, təkəsaqqal kiĢilər, əli kitablı
uĢaqlar, mənasını anlamadıqları bir həyatın
baĢlanğıcıydı.»Təzə, məkrli, iĢvəli hava gəlir Qarakəllələr
yurduna və Qarakəllələr bu havaya oynamağa
baĢlayırlar.«Hər Ģey - toplarla, çaydaq itlərlə, təkəsaqqal
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kiĢilərlə, açıqtopuqlulara qarıĢmıĢ qızıl pul havası
Qarakəllə kiĢilərini o həyata səsləyirdi.»Zavod
salınmalıydı, təzə imarətlər tikilməliydi, təzə adətlər
qurulmalıydı Qarakəllələr Yurdunda və təzələĢdikcə,
tərəqqiləĢdikcə yurdsuzlaĢmalıydı Qarakəllələr...
Cazibəyə uydular, cəzb oldular Yadlığa və itirdilər
özlərini.Çəkdi özünə Qarakəllələri təzəlik.«Birinci kərədi
baĢları, topuqları açıq qız görürdülər.»Soyudular dağ
gözəllərindən, Qurtansayağı yaĢamağa baĢladılar və
yaĢadıqca ölümlə üzləĢdilər hər anda.«Qurtan ağanın
dağın döĢündə açdığı daĢ karxanası, daĢ kəsib evlər
tikməkdə olan iĢçilər, hər axĢam Qurtan ağanın sayıb
verdiyi pullar, gündə neçə dəfə harasa gedən pendir, yağ,
süd, yun arabaları, təmiz geyinmiĢ kiĢilər, əli kitablı
arvadlar, qızlar uĢaqlar Qarakəllələri yerindən
oynatmaqdaydı... ... Dörd yandan Qurtan ağanın əyriqara
gətirib çıxartdığı həyata oxĢar həyatının havası vururdu.
Bu, pul havasıydı.»
QuraĢdırılmıĢ həyat gətirdi Qurtan Qarakəllə yurduna,
quraĢdırılmıĢlarla qarĢılaĢdılar Qarakəllələr,
təəccübləndirdilər süniləri və uydular sünilərə.«Qurtan
ağanın tamaĢaya durmuĢ adamları elə bil oxuduqları
kitablara baxırdılar, ləzzət içində gülümsüyürdülər.Uca
boylu, enli kürəkli, tökmə bədənli Qarakəllələr də qızlar
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üçün bu boy-boya vermiĢ dağlar, sıldırımlı qayalar kimi
təzə idi. Qarakəllə uĢaqları bir düzüm bağ alması təki birbirindən seçilməyə - seçilməyə qaynaĢırdı.»Uyurlar
Qarakəllələr təzəliyə, iĢartıya, parltıya; unudurlar
yaxındakını, özününkünü.Qaragün eləyir Qarakəllə
qızlarını Qarakəllə oğlanlarının dönüklüyü.«Qarakəllə
qızlarının ayaqlarının səsindən kənd batırdı. Göyə acıq
eləyirdilər, yerə acıq eləyirdilər, gün çıxırdı, gözəl səhər
açılırdı, yağıĢlar yağırdı, qurĢaqlar sallanırdı, Qarakəllə
qızları qəhərləĢirdilər.»Qurtan ağa təzəliyinin açdığı hər
bir iz Qarakəllələr həyatının əzəli ahəngini pozur, saldığı
hər bir yol Qrakəllələri özlərindən ayırır, özlərinə yad
edir.
Təzə həyat quraĢdırırlar, düzəldirlər quraĢdırılmıĢlar,
düzəltdirilmiĢlər, özlərinə bənzər: təbiilikdə sünilik
yaradırlar, təbiiliyi süniliklə Ģirnikdirirlər, süniliyə
uyaĢdırırlar.«Qurtan ağanın adamları sonradan
düzəlmiĢlərə, qurulmuĢlara oxĢayırdılar. Qarakəllələr kimi
damda, yaylaqlarda, otlara, çiçəklərə qarıĢa bilmirdilər,
bütün bunlardan uzaq idilər.Sonradan düzəlmiĢlər,
qurulmuĢlar Qarakəllə həvəsiylə havalanır, həm də
Qarakəllələri havalandırırdılar.Cəzb edir, cəlb edir
Qarakəllə qurulmuĢları, donmuĢları, həm də qurur,
dondurur Qarakəllələri.«Qarakəllə kiĢilərinin səsi,
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Əyriqaradan qalxan tüstülər, atların kiĢi nəriltisi, itlərin
hürüĢməsi - bütün bunlar dağlara, dağların baĢından
enməkdə olan dumana, çiskinə, yaylaqlara, yaylaqların
otuna, çiçəyinə o qədər uyğun idi ki, o qədər ayrılmaz idi
ki, Qurtan ağa bunu duydu, ayağa qalxdı.»«... Qurtan
ağanın alaçıqlarında qaynayan həyatın parıltısına
uymaqda olan, gündən - günə vara-dövlətə susayan,
yiyəsiz öz qapılarına dönən malı - qoyunuyla, yalnız öz
həyət - bacasını qoruyan itləriylə bir-birndən uzaqlaĢan
Qarakəllə kiĢiləri... »Məhəbbət qarıĢır yadlığa, əslində
yadlıqdan yox, əzəli, bəĢəri Doğmalıqdan, yadlığa qənim
kəsilən iki qəlb istəyindən yaranır məhəbbət və yadlığa
uyuĢmur, qurulmuĢların, düzəldilmiĢlərin yeni həyatından
yox, Təbii, Əbədi, Qədim Həyatından xəbər verir.«Aman
qalxdı, hara getdiyini bilmədən, böyüyüb - böyüyüb,
tanrının üzü kimi göyü tutmuĢ atasının üzündən aĢağılarda
qaça-qaça özünü Ellaya yetirdi.Çiçəklər təki nəfəsləri
içlərində dərənin qaĢından endilər.Yüz il bundan qabağın
güllü-çiçəkli bir yamacında oturdular.Ella dizin-dizin
gəlib Amanın qarĢısında durdu, titrəyə-tirəyə öz dilində
nəsə dedi.Aman Ellanın nə dediyini yox, yalnız səsini
anlayırdı.Bu səs elə bil birdən-birə dil açmıĢ bir çiçəyin
səsiydi.»Doğmalıq yağır məhəbbətdən yer üzünə, ancaq
Qarakəllə düzlərindən yadlıq əskik olmur.Qarakəllə
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meĢələrinə Ģığıyır Yadlıq, Qarakəllə evlərinə dolur Yadlıq
və nifrət Ģilləsi açılır Yadlığın sifətinə:«O biri qolunu ağırağır qaldırıb qadına bir Ģillə çəkdi, qadın onun dizlərini
daha da bərk qucaqlayıb üzünü qanlı geyməsinə sürtdü.
Artıc ayağıyla onu itələyib döĢəməyə yıxdı: - Sarı
qancıq!»YurdsuzlaĢır Qarakəllələr, Qurtana qismət olur
Qarakəllə yurdu, qırılıb-tökülürlər Qarakəllələr, qandal
vurulur ayaqlarına, əcnəbi ölkədə gəzir Amanın yadigarı,
nazik səsli kiĢilərə qalır gur səsli dünya...
Yağılıq
Yağılıqla qarĢılaĢır Qarakəllələr - Qanıqlarla, təzəlikdən
barlananlarda, Qurtanlara yalmananlarla, hamıdan tez
«yerləĢənlərlə», hökumətləĢənlərlə; yeni havadan bol-bol
udanlarla, kələyə arxalananlarla, zamanlaĢan qanlılarla!
Müsibətlə rastlaĢırlar, nakamlıqla rastlaĢırlar, namərdliklə,
müxənnətliklə rastlaĢırlar.
Zamandan beĢəlli yapıĢırlar və zamanın əliylə vururlar
zərbələrini qonĢuya Qanıqlar.
Hökumət adamı olurlar, siyasət adamı olurlar və fəlakətlər
gətirirlər Qarakəllələrin baĢına.
Zamana əyilirlər ki, rəqibini əysinlər.
«Qanıq evinin dolanmağın, yaĢamağın yolunda kələkləri
vardı ki, dünyanın baĢına ip salıb oynadırdılar.»
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Qurtan məclisinin ayağında oturur Qanıqlar ki,
Qarakəllələr yurdunda baĢ olsunlar.
Müsibətlər, fəlakətlər yaradırlar...
«Sənəm xatının içindən quzu qulağının turĢ dadına sarı
uzanan əl elə bu Ağsaçlı dağına sarı çapan atlıymıĢ!
Ġçini dartıb - dartıb çıxartdılar.
Qulaqları qurğuĢun tökülmüĢ kimi batdı, arxası üstə
otluğa yıxılıdı.»
«Əvvəlcə elə bil GöyüĢün sağ döĢünün altına buz
bağladılar, sərin, gözəl yaylaq havası doldu içinə, yavaĢ yavaĢ da alıĢdı, qayaya diksənib atını çağırdı.»
Qanlıdır Qanıqlar, həm də qeyrətə, namusa yağıdırlar,
dəvə kinləri var qanlarında, dəvə quyruğu kəsəndilər...
«Söylənən nağılların, yaddaĢlarında qalan tarixlərin
qədimliyinə, köhnəliyinə oxĢar görkəmiyə quruyub
qalmıĢdı. Gözləri Dədəni axtarırdı.
Artıq it də adamıydı, daĢ da adamıydı, ağ dəvə özünü
itlərə vururdu, daĢlara, qayalara vururdu.
Dörd yandan ağ dəvəni oxladılar, heç nə anlamadan, heç
kəsi tanımadan ağ dəvə özünü uçruma saldı.
Yer kimi titrəyib ağzı köpükləndi, daha dünyanı seçə
bilmədi.»
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«Ġllər boyu döyüĢüb döyüĢlər görmüĢ, yurdlar almıĢ,
yurdlar itirmiĢ Qarakəllə kökü belə qan, belə düĢmənçilik
görməmiĢdi.»
Bu, təzə döyüĢ idi, təzə üsul idi, zamana uyğun...
«Yanılıb yaxĢı iĢ tutanda özlərində olmurlar Qanıqlar,
özlərini unudurlar, yuxuya gedirlər...
«Yallının baĢındakı Qutluğun oğlanlarıydı, hamı yuxulu yuxulu, düĢüncəli - düĢüncəli oynayırdı.»
«Yerin altında yatırmıĢlar kimi üstlərində dağ varmıĢ
kimi, ağırlaĢıb - ağırlaĢıb ağır at yuxusuna getdilər. Atları
da yatırdı, itləri də, quĢları da...
... Qanıq evinin adamları oyanmadı.
Qulaqlarına yuyucu barmağı girmiĢ kimi lallıq, karlıq
ağırlığıyla yuxuların qaranlıq diblərinə çökmüĢdülər.
Obada canlı nə varsa, hamısı özündən getmiĢdi.»
Özlərindən gedirlər yaxĢı iĢ görəndə Qanıqlar, yuxuda
yaxĢı iĢ görürlər Qanıqlar, ayıq olanda - baĢ kəsirlər, qan
tökürlər, bir kiĢinin üstünə on atlıyla gedirlər, qonĢu
qoyunlarına ağı verib öldürürlər, hökumət əsgərlərinə
qoĢulub rəqiblərinə qəsd edirlər, bu səbəbdən də dinc ölə
bilmirlər, yer götürmür yağıları.
«Üç gün idi ki, can verə bilmirdi.
Üç gün idi ki bağırırdı.
-Allah iraq elə, yer götürmürdü Dursun kiĢini.
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«Qanıq nəsli diri-diri kiĢiyə ehsan verirdilər, qapı - qapı
paylayırdılar ki, Dursun ağaya allahın yazığı gəlsin, alsın
canını.... Canı gəlib boğazına yığıĢmıĢdı, səsi də ona görə
belə qorxunc idi. PiĢiklər bu səsin qorxusundan ağaca
dırmaĢmıĢdı, atlar kiĢnəyə-kiĢnəyə kəndi dörd dolanırdı.
Dursun ağa dilini bağlayıb acından öldürdüyü atları
görürdü.
Qarakəllə kökünün duzluq daĢlarına ağı töküb qırdığı
sürüləri görürdü.
Atla ayaqladığı uĢaqları, qarnını yırtdığı qarıları, yediyi
haramları görürdü, ona görə də ölə bilmirdi.
Dursun ağanın ruhu it olmağa hazırdı, təki ağzından çıxa
biləydi.»
Ancaq qorxurlar həm də Qarakəllələrdən Qanıqlar,
qorxuyla yaĢayırlar, qorxuyla da ölürlər çox vaxt,
qorxurlar təmiz kökdən, soydan, qədim eldən: qorxurlar
dirilərdən.
«Bir Ģeyi bilirdilər ki, nə olubsa yenə Qarakəllələrdən
olub.
Obanın yüz yaĢlı qocaları, qarıları bu səksəkəyə üçcə gün
dözə bildilər. Bir-birlərinə Baxa-baxa canlarını tapĢırdılar.
Öləndə də qorxa-qorxa öldülər, öldüklərindən də
qorxurdular.
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Eləcə də qorxduqlarından bağıra-bağıra öldülər.
Qalanların üzündən bu qorxu uzun illər çəkilmədi.»
DəhĢətli qorxaqlıq var yağılıqda!..
Qayıtma
Elinə qayıdırlar Eldən köçənlər!
Qayıdırlar ki, köç eləsinlər Doğmalığa...

Hökm
Əzəli bir hökmü var Dünyanın:
«Ġnsan haqqdır!»
Qaranlıqlar Yarılsın!
Yükümüzdən Böyük Fərəhimiz Yoxdur!
20 GünəĢ ayı, 10-cu il, Bakı
(20 mart 1987-ci il)
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Kursivlər hər yerdə bizimdir - A.A.
Əsəri redaksiyaya ĠĢıqlı Atalı təqdim edib.

Rüstəm KAMAL
CAVANġIR YUSIFLI: ÖMRÜN POETIK SIXLIĞI

“Mən ədəbiyyatĢünas deyiləm, mən tale adamıyam”
V.Sklovskinin B.Eyxenbayma məktubundan
CavanĢir Yusiflinin ədəbi taleyi ona qardaĢı, görkəmli
tənqidçi Vaqif Yusiflinin “CavanĢir” adını verən gündən
baĢlayıb. Deməli, CavanĢir düz əlli ildir ki,
ədəbiyyatdadır.
Bir neçə yerdə və dəfələrlə demiĢəm, indi də təkrar
edirəm: CavanĢir Yusifli ədəbiyyat haqqında, bədii mətn
və əsər haqqında fərqli nəzəri təcrübələr və ənənələr
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kontekstində düĢünə və yaza bilən beĢ - altı
filoloqumuzdan biridir.
CavanĢir mətni (bəzən ”tekst” yazır) çox sevir. Mətnlə
davranmağı , iĢləməyi bacarir.
Onun sevdiyi filoloji mövqe - kontekstinin (estetik,
ideoloji ... .) tapılması və mətnin (R.Bart kimi, o da mətnlə
əsəri fərqləndirir) hüdudlarını və “sıxlıq dərəcəsini”
göstərməsidi.
Sevdiyi Ģairlərin (Nəsimi, Ə.Kərim...) yaradıcılığına
Tınyanov prinsipini -“Ģeir sırasının sıxlığı” prinsipini
tətbiq edir. CavanĢir semantik əlaqələri yalnız qonĢu
sözlər arasında, sətirdə, beytdə deyil, bütövlükdə Ģeirin
simmetrik yerləri arasında da aparır.
ÇağdaĢ poeziyamızın istedadlı nümayəndələrinə həsr
olunmuĢ məqalələrini xatırlamaq və gözdən keçirmək
kifayətdir. Poeziya haqqında ən yaxĢı yazanlardan biridir
CavanĢir.
Onu poeziyada “dilin arxa planı” maraqlandırır. Onu
yaxın-uzaq sətirlərin, obrazların gizli əlaqələri, mənalar
mübadiləsi və s. maraqlandırır.
CavanĢirin bütün cəhdləri XX əsr Azərbaycan
poeziyasının iyerarxiyasını anlamağa yönəlib.
Yazılarından və söhbətlərindən gəldiyim qənaət budur: bu
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ədəbiyyatda hər kəsin yerini gözəl və dəqiq bilir.Və heç
vaxt ölçü həddini itirmir.
Onun sevimli Ģairlərini mən də tanıyıram.”Əli Kərim
xəstəliyi “ ilə məni də yoluxdurdu. Sağ olsun.
Azərbaycanın bir böyük Ģairinə mən də “yaxınlaĢa”
bildim. Əli Kərimə həsr olunmuĢ ağıllı kitabına kiçik bir
söz də yazdım...
CavanĢir janrından asılı olmayaraq, bütün əsərlərə poeziya
bucağından baxır. Onun üçün poetika poeziya haqqında
elmdir. CavanĢir hətta klassik Azərbaycan komediyalarını
poeziya kimi araĢdırır.
CavanĢirin Ģairliyindən də xəbərim var. Ġlk dəfə bir neçə
Ģeirini bir soyuq qıĢ axĢamı “ Baksovet”də bir kafedə
oxumağı da yadıma gəlir. Bu Ģeirləri oxuyandan sonra
ağlıma gələn ilk nəzəri qeydlər bunlar oldu: Bu Ģeirlərdə
məna obrazla kəsiĢmir- daha doğrusu, hansısa sürreal
bucaq altında kəsiĢir. Bəzən predmetin mənası və
simvolik obrazı arasında əlaqəni pozur. CavanĢirin poetik
mətnlərində (N. Sarrotda olduğu kimi) vahid obyekt
yoxdur, fraqmentlərə- “kubiklərə” (məsələn, “Lal” Ģeiri)
bölünür və hər birinin Ģəffaf süjeti var...
O, Azərbaycan poeziyasını struktur baxımdan təĢkil
olunmuĢ vahid süjet kimi anlamağa, araĢdırmağa çalıĢır...
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Fikrimcə, Azərbaycanda filoloqları və milli oxucuları iki
yerə bölmək lazımdır: Mirzə Fətəlini oxuyanlara və
oxumayanlara.
CavanĢir Mirzə Fətəlini mükəmməl oxuyub. Namizədlik
və doktorluq dissertasiyalarını Azərbaycan komediyasının
poetikasına həsr edib. Komediya, gülüĢün poetikası,
M.F.Axundov dramaturgiyası isə əslində realizmi, realist
təfəkkür tarixini, etnik varlığı ifadə tərzini anlamaq
istəyidir. Mirzə Fətəlini isə dönə-dönə oxumaq və ona
qayıtmaq gərək- “bir çox düyünlü nöqtələr məhz onun
bədii və nəzəri irsində özünə yer tapır” (C.Yusifli).
CavanĢir Azərbaycanın filoloji məkanında sevdiyim,
inandığım insandır. Mən yazılarımı ona baxıb yazıram.
Onun baxıĢlarını həmiĢə üzərimdə hiss edirəm. Tam
səmimi deyirəm
Haydı, qardaĢım, irəli ! Filoloji fikrimizin inkiĢafı naminə,
yürüyəlim!

CavanĢir YUSĠFLĠ
AZƏRBAYCAN KOMEDIYASININ YALAN VƏ
ABSURD POETIKASI
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Məlum məsələdir ki, Mirzə Cəlil yaradıcılığında, xüsusən
«Ölülər» komediyasında oyun təkcə ümumi struktur
prinsipi yox, həm də komik obrazdır. Bu obrazın dialektik
təbiətini açmaq, fikrimizcə, həm Mirzə Cəlil gülüĢünü
açmağa və eyni zamanda onun komik qəhrəmanlarının
struktur-tipoloji xüsusiyyətlərini fərqləndirməyə yardımçı
olar. Bu problemi aydınlaĢdırmaq üçün isə, təkcə «Ölülər»
konteksti ilə məhdudlaĢmaq olmaz. Ona görə də tədqiqata
ədibin digər əsərləri də cəlb edilməlidir. Lap ondan
baĢlamaq lazımdır ki, Mirzə Cəlil anlamında gülüĢ bir
hadisə kimi nə demək idi? Adətən, heç kəs tənqidi,
satiranı öz ünvanına qəbul eləmir. Bu, obyektiv bir
xüsusiyyətdir. Mirzə Cəlil gülüĢün ünvanı barədə
dəqiqləĢdirmələr apardı: ”/..əgər bilmək istəsəniz ki, kimə
gülürsünüz, onda ayinəni qoyun qənĢərinizə və baxın gül
camalınıza... ”. Dəlilik həddinə çatmıĢ cəmiyyətdə dəli
kimi gülməkdən özgə çarə yoxdur; gülüĢ - dirilik suyudur,
özündən getmiĢ adamın üzünə çilənmiĢ sərin su kimidir.
Azərbaycan satiriklərinin konsepsiyalarında ayinə obrazı
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çox önəmli cəhətlərdəndir. Bu, təkcə metaforik düĢüncə
tərzinin xüsusiyyətləri ilə bağlı deyildir, həm də ayinənin
daxilindən o yana uzandıqca uzanan bir baĢqa aləmin
ənginliyini ifadə edir. Aynanın, güzgünün iki tərəfi var:
insanı, əĢyanı əks eləyən tərəf və bunun əksi olan, adətən
rənglənmiĢ arxa tərəf. Arxa tərəfin rənglənməsi simvolik metaforik səciyyə daĢıyır, yəni görsədən, əks edən tərəfin
daxili «dibsizdir», ənginliklərə gedib çıxır. Aynanın
səthindən görünən üzdür, simadır, bütün mənəvi aləmnaqislikləri, mürəkkəb dünyası həmən o daxili strukturda
öz mahiyyətini üzə çıxardır. Mirzə Ələkbər Sabirdən:
... Niyə bəs böylə bərəldirsən, a qare, gözünü,
Yoxsa bu ayinədə əyri görürsən özünü?!
GülüĢ bu «tərs proyeksiyaya» - əyri görmək obrazına
düzəliĢlər verir.
Oyun obrazı Mirzə Cəlilin ilk qələm təcrübələrindən son
əsərinə qədər qoyduğu mətləblərin mahiyyətini
açıqlamağa kömək edir. Alleqorik səciyyəli «Çay
dəstgahı»: çox primitiv Ģəkildə olsa da onun bədii
təfəkkürünün əsas istiqamətlərini müəyyən etməyə imkan
yaradır. Məhz bu əsərdən baxanda Mirzə Cəlil gülüĢünün
bütün rəng çalarlarının rüĢeym formaları görsənir. Belə bir
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oynaq ovqat tərkibində mürəkkəb bədii «reaksiyaları» hifz
edirdi və ondan cəmiyyətin canındakı oyunbazlığı vurub
çıxardan, baĢqalarına göstərən elementlər törəməliydi.
«Ölülər» komediyasında da gülüĢ məhz belə bir təbiətə
malik ciddiyyətdən doğur. Ancaq bütün komediya mətni
boyunca ciddiyyət «sıxıla-sıxıla» gəlir, yayın axırına
çathaçatda əks nöqtəyə qayıdır, sürəkli gülüĢ doğurur. Bu
gülüĢ fəlsəfi mahiyyətdədir. «KiĢmiĢ oyunu»ndan fərqli
olaraq burada bir-birinin içərisinə «geydirilmiĢ» oyunlar
silsiləsi mövcuddur və burada mətləb heç finalda da
açılmır, mətndən gələcək əsrlərə proyeksiya edilir. Sual
Ģəklində. Xitab formasında.
“Ġskəndər ... Mən dağları, daĢları, quĢları, fələkləri, ayları:
ulduzları və dünya-aləmləri bura Ģahid çəkərəm və bu
qızları onlara niĢan verərəm, soruĢaram ki, bu camaata nə
ad vermək olar?”
Komediyadakı gülüĢ konsepsiyasını incələmək üçün belə
bir rəvayət də maraqlı mülahizələrə meydan açır: Bir
oğlan dirilik suyu axtarırdı. Getdi bir bulaq tapdı. Gördü
bu bulağın baĢında bir qoca oturub. Dedi:
- Qoca, bu nə sudu belə?
Qoca dedi:
- Bu dirilik suyudu.
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Oğlan istədi əyilə dirilik suyundan içə, qoca qoymadı,
dedi:
- Bala, içmə. Mən içib dadını görmüĢəm: yaĢım keçib,
bütün bədənim çürüyüb əldən gedib, ancaq ölə bilmirəm.
Ölüm də gözəl ĢeymiĢ, bala. Bu sudan içib mənim
günümə düĢmə.
ġeyx Nəsrullah da bütün hərəkəti, gücüylə camaata iksir,
dirilik suyu vəd edir. Rolan Bart yazır ki, mifdə, söhbət
onun müasir anlamından gedirsə, həmiĢə forma ilə məna
arasında «gizlənpaç» oyunu gedir. Belə bir oyun ayrı-ayrı
vəziyyətlərdə dəyiĢir, cəmiyyətdə baĢ verən hərəkətləri,
hadisələri tərs yozum müstəvisinə gətirir. Belə bir mif
modeli Mirzə Cəlil dövründə və kontekstində də xeyli
dəyiĢmiĢ, komediya dünyasında güclü metamarfoza
potensialı yaratmıĢdı. BaĢqa mifoloji mətnlərdə bütün
hadisələr uğurla baĢ verəndən sonra, dirilik suyunun əldə
edilməsinə lap bircə addım qalmıĢ nəsə baĢ verir və bu nə
isə bütün dünyanın altını üstünə çevirir. «Ölülər»də də
belə bir struktur elementi mövcuddur və mifdə baĢ verən
son həlledici hadisənin mahiyyəti ilə oppozisiya təĢkil
edir; arxaik inamda baĢ verən son hadisə güclü fəlsəfi
tutuma malikdir, elə bir mətləbi ortaya qoyur ki,
«qəhrəman» bütün daxili təbəddülatları ilə bir nöqtəyə
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sıxılır, yüz illik, min illik təcrübəsi bir saniyənin içində
boĢa çıxır, dünyanın faniliyi ideyası onu sarsıdır.
ġeyx Nəsrullah komediya qəhrəmanıdır, yuxarıda dedik
ki, o, yaxĢı oyunçu olduğu üçün bu təhlükəni axıra qədər
oynamır, sadəcə olaraq aradan çıxır və bu hadisə
cəmiyyətdə dibsiz bir boĢluq yaradır; dünyanın «dibi»
partlayır, təkəbbürlü, özlüyündə özünü hamıdan ağıllı
sayan qəhrəmanlar bir-bir o dibsizliyə quylanır. ġeyx
Nəsrullah bu hərəkəti ilə hamını bir də öldürür, onun
aqressivliyi son nəticədə mif modelinin xeyrinə iĢləyir,
hamıda dərin bir Ģübhə, çaĢqınlıq yaranır ki, bundan sonra
papaqlarını qarĢılarına qoyub fikirləĢəcəklər: biz kimik?
Bu nə müsibət idi bizim baĢımıza gəldi? Ömrün, dünyanın
bir mənası varmı ki, gedib dirilik suyu da axtarasan?
Beləliklə, ölülər dünyası ölməmək, ölə bilməmək
azarından da qurtulur. Komediyada dirilik suyu bir neçə
paralel strukturlarda iĢlədilir və hər dəfə də qəhrəmanların
səciyyəsindən, xarakterlərindən asılı olaraq bir məna
qazanır. Ümumən komediyada bu motivlə bağlı
mənaçoxaldıcı sistem funksional aspektdədir və
komediyanın özünün diriliyini sübuta yetirir. Ölülər
dünyası dirilik suyu axtarır; ġeyx Nəsrullah ölüləri
diriltməklə mövcudluğun əsasında duran bir prinsipi
dəyiĢdirir, hamıya əbədi ömür vəd eləyir. Ġskəndər diriliyə
768

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

səsləyir, bu mümkün olmadıqda hərfi mənası «abi-həyat»
olan araq içir. Ancaq bu içki Ģəriətə görə qadağandır. Onu
içib ayıq olmaq, hər kəsin eybini üzünə vurmaq cəmiyyət
üçün qorxu törədir, Ģeyx Nəsrullah «sən Ģərab istemal
edirsən» deyib onun əlini rədd edir. ġəriət içkini qadağan
etsə də, ġeyx Nəsrullahı rədd etmir. Burada Ġskəndərin
kiçik qardaĢı Cəlalla söhbətləri də çox səciyyəvidir.
“Cəlal. (Ġskəndərə) Vallah, dadaĢ, ağam gələndə
deyəcəyəm ki, dadaĢım iti küĢkürdürdü adamların üstünə.
Ġskəndər. (bir qədər Cəlala baxandan sonra) Mən də
deyəcəyəm ki, Cəlal dərsini bilmirdi. Xa... xa... xa...
(gülüb qurtarandan sonra bir az baxıb gəlir Cəlalın
yanına). Yox, yox, demənəm. Sən bilirsən ki, mən səni
çox istəyirəm (üzünü əlləyir). Amma dadaĢının sözünə
baxmamaqda bir az yaxĢı eləmirsən. Ġndi, məsələn, bu
kitabı qoyubsan qabağına, oxuyursan (kitabı götürür
əlinə). Ġndi yəqin ki, ağan bu kitaba üç abbası, bəlkə hələ
dörd abbası, ya bir manat verib, alıb, sən axmaq qabağına
qoyub oxuyursan. Amma o pulları aparıb Karapetə
versəydin, sənə iki ĢüĢə Smirnov arağı verərdi. Sən də
gətirib verərdin Ġskəndər dadaĢına.”
«Ölülər» komediyasında dirilik məfhumu əbədi, metafizik
mahiyyətdədir, bu heç də komediyanın öz konteksti ilə
çərçivələnmir, həyatın «eqzistensial» nöqtələrinə toxunur.
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Mirzə Cəlil «Ölülər»dən sonra «Dəli yığıncağı»nı qələmə
alır; əsərin ilk adının «Dəlilər» olması və sonradan bunun
dəyiĢdirilməsi xeyli sual doğurur. Bu dəyiĢmə təsadüfi bir
səbəblə bağlı deyildir, onun kökləri komediyanın öz mətni
daxilindədir. Əvvəla, onu deyək ki, ikinci ad Mirzə Cəlilin
ad seçmə prisiplərinə çox uyğun gəlir: «Çay dəstgahı»,
«KiĢmiĢ oyunu» və «Dəli yığıncağı» - məhz bu adlar
komik obraz olan oyunun əsl komik mahiyyətini açıqlayıb
ortaya qoya bilir. Bizə belə gəlir ki, komediya
qəhrəmanının bədii strukturunu bəlləmək üçün məhz bu
mətləb üzərində dayanmaq vacibdir. Çünki əsər tam bir
struktur vahiddir və konkret desək: qəhrəmandan əvvəl
pyesin baĢlığı gəlir. Bu incə məsələni araĢdırmamıĢ
qəhrəmanın struktur təhlilinə adlamaq olmaz. Oxucu
əsərlə tanıĢlığa onun baĢlığından baĢlayır. Belə bir qanadlı
ifadə var ki, teatr qarderobdan, kitab isə... addan baĢlayır.
Komediyanın baĢlığı göydəndüĢmə yaranmır, baĢlığın
seçilməsi müəllifin xarakterindən, iĢ üsulundan, bədii
təfəkkürünün özümlülüyündən asılı olaraq ziqzaqlı yollar
keçir, olsun ki, bu yolun sonunda müəyyən bir aydınlaĢma
yaranır: baĢlıq bütövlükdə bədii strukturu özündə əks
etdirə bilirmi? Burada həm də müəllifin fərdi-psixoloji
xüsusiyyətlərini də nəzərə almaq lazımdır. Bu problemi
fərdi nüanslar Ģəklində qoyduqdan sonra, ümumilikdə
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Azərbaycan komediyasında baĢlığın poetik
xüsusiyyətlərindən söz açmaq mümkündür. BaĢlıqda ilkin
olaraq fərdi bədii təfəkkürün Ģtampı öz əksini tapır; məhz
baĢlıq vasitəsilə bu və ya digər komediya yaradıcısını
fərqləndirmək olar. Nəyə görə, məsələn, Axundovun
bütün komediyalarının adının altında belə bir «əlavə»
gedirdi: güzariĢi-əcib. N.B.Vəzirovda əksər komediyaların
adı atalar sözlərindən seçilir. Üzeyir Hacıbəylinin
komediyasının adı («O olmasın, bu olsun») sonradan
atalar sözünə çevrilir, situativ vəziyyətdən çıxıb
ümumiĢlək sferaya daxil olur. Komediya ustası Mirzə
Cəlildə baĢlıq baĢqa sənətkarlıqla müqayisədə tamam
baĢqa və xeyli əlavə funksiyalar daĢıyır.
Göründüyü kimi, suallar çoxdur və onların hamısına ciddi
Ģəkildə cavab vermək lazımdır.
Mirzə Fətəli «Tənqid risaləsi»ndə Firdovsi və Sədi kimi
Ģairlərin üslubunu bəyəndiyini qeyd edir və onlar kimi
məsnəvi tərzində müxtəlif xalqların əhval və adətini
bildirən hekayətli Ģeir deməyə... çağırırdı. Bu ideyanı o,
Ģair Hacı Nurunun dilindən də bəyan edir:
“Hacı Nuru Ģair (bimövqe cibindən bir kağız çıxarmıĢ).
Həzərat, bir yaxĢı əhvalat, yəni, avar ləzgisi altmıĢ il
bundan əqdəm Xanbutayın sərkərdəliyi ilə Nuxunu gəlib
çapdığını nəzm etmiĢəm. Hələ bir qulaq asın onu oxuyum;
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görün bu keyfiyyəti necə bəlağət və fəsahətlə bəyan
etmiĢəm.
Ağa Zaman həkim. Eh, Hacı Nuru, bu məclis nə Ģeir
məclisidir! Ağzımızda söz danıĢırıq, məsləhət edirik, bu
da gəldi ki, mən altmıĢ il bundan əvvəl olan keyfiyyəti
nəzm etmiĢəm. Ləzgi belə gəldi, bizə nə və bundan bizə
nə faydası var?
Hacı Nuru Ģair (incimiĢ). Necə nə faydası var? Görərsiniz
ki, o vaxt ləzgilər nə iĢlər sizin babalarınızın baĢına
gətiriblər, nə birəhmlik onların haqqında ediblər? Məgər
keçmiĢ güzariĢatı bilmək bifaydadır?”
M.F.Axundov da Ģeir, nəsr və dramaturgiyada məhz
keçmiĢ güzariĢatı bilib öyrənməyi əsas tuturdu.
M.F.Axundovun bütün ədəbi mübarizəsi keçmiĢ zamanı
indiki zamana yaxınlaĢdırmaq üstündə gedirdi və bu
cəhət, yəni bu mübarizəyə münasibətdə qəhrəmanın
xarakter və temperamentinin dəyiĢməsi onun bütün
komediyalarının poetik mahiyyətini təĢkil edir. Bu
mənada o özü də komediyalarının adının altında «təmsiligüzariĢi-əcib» ifadəsini iĢlədirdi. Bu məsələ ilə bağlı
ədəbiyyatĢünas B.Məmmədzadənin maraqlı mülahizələri
vardır. Tədqiqatçı düzgün mülahizə yürüdür ki, bu
ifadədəki sözlərin (təmsili-güzariĢi-əcib) hər biri bədii
həqiqət anlayıĢı ilə bağlı olub, müəllifin sənət anlayıĢını
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açıqlayır, onun komediyalarında, konflikt və xarakter
yaradılması xüsusiyyətlərində real bədii əksini tapır.
«Əciblik, qəribəlik və yenilik, türfəgilik və təzəlik bədii
məzmunun əsas Ģərtlərindən sayılır. GörünməmiĢ,
təkrarsız, qeyri-adi olan məzmun bu dram əsərlərində öz
təcəssümünü tapır. Faktikilik, əcaib olan bədii məzmunda,
konfliktdə, xarakterdə, bədii-publisist məqamlarda
aĢkardır, maarifçi estetika və poetikanın tərkib
hissələrindəndir, realist inikas prinsiplərinin sistemində
müəyyən mərhələyə daha çox xasdır».
Bu xüsusda biz «Ölülər» komediyasını müəyyən qədər
təhlilə çəkmiĢik, indi isə «Dəli yığıncağı» adının
komediyanın daxilində «gizləndiyi» yeri tapaq. Gizlin
mətləbi aĢkarlamaq üçün əvvəl aĢkar məqamlara nəzər
yetirmək lazımdır. «Dəli yığıncağı» ifadəsi komediyada
yalnız bircə dəfə iĢlədilir, o da sonda. Molla Abbas əlini
uzaqlaĢmaqda olan zəvvarə tərəf uzadır və deyir: Vallah
və billah biz «dəli yığıncağına» düĢmüĢük. Ancaq
komediyanın sonunda iĢlənənə yaxın bu ifadə onun hər
qatında səslənmiĢ, oxucuya əsl mətləbin nədən ibarət
olduğunu niĢan vermiĢdir. Bir Ģeyi deyək ki, baĢlığın
mətndə hökmən xatırlanması heç də əsas deyil. Bizə belə
gəlir ki, «Dəli yığıncağı» adının finalda - Molla Abbasın
son fəryadında (sonuncumu-?) səslənməsi tamam Ģərti və
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təsadüfi səciyyə daĢıyır və belə olduğu üçündür ki,
bütövlükdə belə bir məqamın heç bir bədii-estetik
funksiyası yoxdur. Əlbəttə, əsərin poetik sistemində.
Bizim fikrimiz paradoksal səslənə bilər, onun üçün də biz
izahata bir az uzaqdan baĢlamaq istəyirik. Əvvəlcə
yuxarıdakı paradoksun gücünü bir az da artırmaq üçün
əlavə edirik: komediya müəllifinin baĢı çoxqatlı və
mürəkkəb sistemli oyuna elə qarıĢıb ki, baĢlıq da oyunu
davam etdirir və oxucunu intellektual oyuna dəvət edir.
Məhz belə olduğu üçündür ki, baĢlığın estetik enerjisi
komediya çərçivəsindən çox-çox kənara, gələcəyə
«səyahətə» çıxır, diqqət edilərsə, bizim günlərdə də onun
bir azca «nəfəs dərdiyinin» Ģahidi olmaq olar.
Məsələ belədir ki, komediya ilkin nüsxələrdə «Dəlilər»
adlanırmıĢ və sonradan bu ad «Dəli yığıncağı» ilə əvəz
edilib. «Dəlilər» Mirzə Cəlilin tədqiq etdiyi, yaralarının
qaysağını qopartdığı cəmiyyətin «Ölülər»dən sonra ikinci
adıdır və trilogiyada bu baĢlıq bədii tədqiqatın bitibtükənmədiyinə, konkret dövrdə baĢqa formalarda davam
etdiyinə iĢarə vururdu. Bir Ģeyi də qeyd edək ki, ədibin
doğulub böyüdüyü Naxçıvan mühitində «Dəlilər» adlı
məhəllə də olmuĢ və bu məhəllə özünün farmasyonları ilə
ad çıxarmıĢdır. Ġskəndərin prototipləri sayılan Mirzə
Cəlilin müasirləri də farmasyon olmuĢlar. Professor Əziz
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ġərif «Molla Nəsrəddinin yaranması» əsərində bu
farmasyonluq anlayıĢından az da olsa, bəhs edir və onu
müəllifin bədii təfəkkürünün, dünyagörüĢünün
formalaĢmasında bir məxəz kimi götürür. Bunun daha
əhatəli və elmi izahı prof. Əziz Mirəhmədovun
tədqiqlərində, xüsusilə «Azərbaycan Molla Nəsrəddini»
adlı sanballı monoqrafiyasında vardır. Müəllif çox dəqiq
qeyd edir ki, bu iki anlayıĢ - nöqtəvilik və farmasyonluq
bir-biri ilə sıx Ģəkildə əlaqədə olmuĢdur. «Naxçıvanın bəzi
adamları M.F.Axundovun özünün nöqtəviliyə mənsub
olduğunu güman edirdilər». Yenə həmin səhifədə
tədqiqatçı K.N.Smirnovun çox maraqlı mülahizələrini
verir: «... burada bəzilərini «AldanmıĢ kəvakib»
povestinin adı da düĢündürür; çünki, nöqtəvi
terminologiyasına görə, bu təlimin baĢçıları Ģah
xəfiyyələrindən gizlənmək üçün özlərinə kəvakib adı
götürmüĢdülər». Nöqtəvilikdə ağıl, real həyat, təbiət
varlığın canı hesab edilir. Diqqət edilərsə, burada
M.F.Axundovun maarifçi dünyagörüĢü və fəlsəfi görüĢləri
ilə sıx bir təmas var. Bu mətləbi götürüb «Yek kəlmə
haqqında» və digər fəlsəfi səciyyəli risalələrlə paralel
oxumaq yerinə düĢərdi.
Ġskəndərin prototipi sayılan farmasyonun məscidə girib
Ģeyxin hüzurunda beĢ dəqiqə fransızca danıĢmağını
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yadımıza salaq; dərhal onunla nöqtəvilərin (kafir, zindinq
və babi sözlərinin sinonimi) nə qədər yaxın olduğunu baĢa
düĢərik.
Bəs fərq, ayrıntı harada idi? Farmasyonlar daha rasional
və maksimalist idilər, onlar dini xurafatın tənqidində daha
irəli gedirdilər. Onların davranıĢı, konkret hərəkətləri daha
çox məsxərə formasında reallaĢırdı. Nöqtəvilər fəlsəfi
dünyagörüĢləri etibarilə hürufiliklə bağlı idilərsə,
farmasyonlar artıq avropalaĢmaqda idilər. «F.ġeyxov
haqqında xatirələrində dediyinə görə, ondan «niyə dini
kitab oxumursan» - soruĢanda cavab veribmiĢ ki, mən
onun əvəzinə ġeksprin əsərlərini oxumağı tərcih verirəm».
Əziz Mirəhmədovun gətirdiyi, əsaslandığı məxəzlər çox
qiymətlidir, bunların əsasında alimin yürütdüyü
mülahizələr də özünün dəqiqliyi və aydınlığı ilə seçilir.
Ancaq burada bizim üçün bir mübahisəli məqam var və
elə bilirik ki, bu məqamın aydınlaĢdırılması baĢlıq
seçimində ikincisinə üstünlük verilməsi üzərinə də
aydınlıq gətirə bilər. Müəllif yazır: «Kompozisiya və
süjetindən, Həzrət ƏĢrəf kimi fars hakimdən və tacirlərin
xarakterindən tutmuĢ spesifik dil və üslub məsələlərinə
qədər bir çox keyfiyyətləri ilə Ģəksiz Cənubi Azərbaycan
mühitini canlandıran bu əsəri biz həmçinin dramaturqun
özünün vaxtilə yaĢadığı Naxçıvan mühitinin məhsulu
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hesab etsək, yanılmarıq». Tədqiqatın baĢqa bir yerində
müəllif özü də qeyd edir ki, komediya 1927-ci ildə ədib
Cənubi Azərbaycandan qayıtdıqdan bir neçə il sonra
qələmə alınmıĢdır. Bu faktı oxuyuruq və dərhal ilkin yada
düĢən yenə də farmasyon Molla Abbasın son cümləsi olur:
Vallah və billah biz «Dəli yığıncağına» düĢmüĢük. Böyük
komediya ustasının, dahi sənətkarın öz müasirləri və
gələcək nəsillərlə oynadığı oyunun məğzi də elə
buradadır. Bu oyun tam sürətlə «Ər» komediyasında da
davam edir, çarx fırlanır və kommunist rejiminin
əxlaqsızlığı, insanları təbdən salıb dəli gününə salmağı,
beyinləri tərsinə çevirməyi bitib tükənmir, sonsuza qədər
davam edir. «Dəli yığıncağı» bir baĢlıq kimi eyni zaman
anında keçmiĢə və gələcəyə proyeksiyalanır, bütün
zamanların naqis, əxlaqa zidd keyfiyyətlərini - Cənubi
Azərbaycanda, Naxçıvanda gözü ilə gördüklərini uzaq
gələcəkdə, bu günümüzdə görmədiklərini bir nöqtəyə
cəmləyir və nəticədə heç kəs amansız gülüĢün hədəfindən
yayına bilmir. «Dəli yığıncağı» baĢlığında və paralel
Ģəkildə Molla Abbasın farmasyon xarakterində ədibin
fəlsəfi konsepsiyası (dünya və insan haqqında, gərdiĢin
əbədi sualları - ölüm, həyat və s. barədə) ifadə olunur.
Ancaq təkcə nöqtəvilik, təkcə onun bir baĢqa
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ĢəkildəyiĢməsi olan farmasyonluq bu konsepsiyanın olsaolsa xırdaca, ancaq əhəmiyyətli komponentidir.
BaĢlıq komediyanın bütün (istisnasız) poetik-struktur
komponentləri ilə və xüsusən də komediyanın
«mövcudluq forması» sayılan komik oyunun min bir
bilməcələri ilə bağlıdır. Üzeyir Hacıbəylinin «O olmasın,
bu olsun» komediyasının baĢlığı bu mənada çox
xarakterikdir. Tədqiqatçıların qeyd etdiyinə görə
Hacıbəyovun komediyalarında konflikt mürəkkəb və
dolaĢıqdır. Hərəkətin elə ilk mərhələsindəcə hadisələr
qəfildən adi məcrasından çıxır və oxucunu çaĢ-baĢ salan
bir çaĢqınlıq ovqatı yaranır. Süjetin inkiĢafındakı bu
dinamika finala qədər sonsuz sayda dolaĢıqlıqlar təqdim
edir. BaĢlanğıcda hadisələr qəfil dolaĢdığı kimi, finalda da
qəfil aydınlaĢma baĢ verir: xoĢbəxt sonluq özündə oynaq
gülüĢün bütün nüanslarını təqdim edir. Əslində, bu
«dolaĢıq», getdikcə çarpazlaĢan, çarpaĢıq düĢən
münaqiĢənin daxili qatında çox sadəlövh bir oyun gizlənir
və bunun özü də gülüĢ doğurur ki, o boyda gərginlik belə
əhəmiyyətsiz bir mətləbin üstündəymiĢ. Belə bir ovqat,
diqqət edilərsə, baĢlıqdakı «ikitirəlikdə» də ifadə
olunmuĢdur: O olmasın... Müəllif baĢlığı təqdim edəndə
də oyundan vaz keçmir və elə bu nöqtədən baĢlayaraq Ģux
zarafat, oynaq gülüĢ hamıya sirayət edir.
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GülüĢün ambivalentlik (ikibaĢlıq) xüsusiyyəti Üzeyir
Hacıbəyovda olduğu qədər heç bir Azərbaycan
dramaturqunda geniĢ Ģəkildə istifadə edilməmiĢdir. Onun
bədii gülüĢü son dərəcə konkret, yığcam, orijinal hadisə
və əhvalatlardan doğur. O, bəzən bir əsərində bir neçə
məsələyə toxunur və tənqid etmək istədiyi məsələlərə
uyğun konkret, həyati fakt və ad tapır. Və bu mənada
Üzeyir Hacıbəyov yaradıcılığı elə bil ki, baĢlıq-ad seçmə
iĢində heç bir mürəkkəblik ortaya qoymur. Ġlkin təəssürat
bu olur ki, baĢlıq sanki əsər sona yetdikdən, son nöqtəsi
qoyulduqdan sonra özü peyda olur və əsərin bədii aləminə
bir təzəlik gətirir. Üzeyir Hacıbəyovun bədii yaradıcılıq komedioqraf təfəkküründə musiqiçi təfəkkürü də güclü
Ģəkildə iĢtirak edir və orada ilk baxıĢdan primitiv, hətta
bəsit görünən süjet-kompozisiya dinamikası yalnız bu
amillə Ģərtlənir. Musiqidə hər bir açar, not iĢarəsi
müəyyən, dolğun musiqi iĢarəsidir, bu element Üzeyir
bəyin yazı texnikasında, bütövlükdə bir komediya ustası
kimi poetikasında açıq-aĢkar özünü göstərir. Bunun
ifadəsini görmək üçün ədibin felyetonlarının birinə «Təzə xəbərlərə» nəzər yetirmək olar. Felyeton üç
hissədən ibarətdir. Birinci hissədə altı kiçik, ikincidə üç,
üçüncüdə isə iki abzas vardır. Birinci hissədəki altı
abzasda cəmiyyətin altı xəstə tərəfi tənqid edilir. Və eyni
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zamanda buna müxalif olan (eyni struktur daxilində-!) altı
yeni fikir təqdim edilir. «Bakıda iĢlər elə haman tərzdə
qalıbdır, gecələr səhərə kimi part-part, gündüzlər isə get
qazamatda yat... Müsəlman oğruları müsəlman
kiĢilərindən əl çəkib, indi də müsəlman arvadlarını
soymağı, bir-iki gündür ki, qayda qoyublar. Partapart
əsnasında yaylım güllələrinin hamısı, həmiĢəki kimi, yenə
Ġran əhlinə dəyir. Bakı polisi oğruları və quldurları tutmaq
üçün, elə bir ucdan tədbirlər ittixas eləyir. Deyirlər ki,
məhərrəm ayı qurtarandan sonra Ģəhərin müsəlmanları
qayda üzrə gündüzlər qoç döyüĢdürüb və it boğuĢdurub,
gecələr də fiĢəng atmağa baĢlayacaqlar».
Ü.Hacıbəyov dramaturgiyasını tədqiq edənlərin hamısı
onun mahir mükalimə ustası olduğunu qeyd etmiĢlər. Bu
mükalimələri oxuyursan, yuxarıdakı fikri bir daha sövqtəbii təsdiqləyirsən, ancaq onların qurulması ustalığındakı
mexanizmi aĢkara çıxarmaq xeyli çətinlik törədir; çünki
Üzeyir Hacıbəyovun bədii təfəkkürü məlum prosesdə
hadisəni təbii Ģəkildə elə «gözəgörünməz» sirlə ikiyə
bölür ki, bunun hətta mükamilə olduğunu da unudursan.
Biz əlbəttə, burada «mükamilə» prosesinin özünü təsvir
etmək fikrində deyilik, bircə bunu deməklə kifayətlənirik
ki, Üzeyir Hacıbəyov təsvir etdiyi hadisənin daxilindəki
təbii, saf qatı, necə deyərlər, natural formanı dərhal
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götürür, təbiiliyin obrazını yox, özünü qurub-yaradır.
Bayaq Üzeyir Hacıbəyov gülüĢünün ikibaĢlılıq
(ambivalentlik) səciyyəsindən danıĢdıq. Yeri gəlmiĢkən
deyək ki, yenə də o mükamilələrdə ən axmaq, loru dildə
desək, heyvərə mətləb də (bunu yazmağa məcburuq və üzr
istəyirik) elə Ģən ovqatın içində verilir ki, bir anlığa çaĢıb
qalırsan. Sonra yəqin edirsən ki, məhz həmən yalançı Ģən
ovqat mükamilənin mənasız özülünü, absurd mahiyyətini
parlaq Ģəkildə meydana qoyur. Ġki kiĢi söhbət edir: MəĢədi
Ġbad və Rüstəm bəy.
Rüstəm bəy qızını pula satır.
MəĢədi Ġbad. - Pul verimmi?
Rüstəm bəy. - Verginən!
MəĢədi Ġbad. - Qız verərsənmi?
Rüstəm bəy. - Verərəm!
MəĢədi Ġbad. - Deginən sən öl!
Rüstəm bəy. - Bu sən öl!
MəĢədi Ġbad. - Bəs elə isə?
Rüstəm bəy. - Ver əlini!
Fikir verilərsə, burada qəribə gülüĢ ovqatı və mexanizmi
mövcuddur; son dərəcə ciddi mətləb biabırcasına aĢağı
endirilib, o dərəcəyə və səviyyəyə qədər ki, artıq burada
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qorxu-qadağa sərhədi, ar-namusdan çəkinmək məsələsi
olmasın. Adətən, kiĢiyana iĢlədilən «ver əlini» ifadəsi də
bu mətndə bayağılığın ən sonuncu mərtəbəsində qərar
tutub. Əsər bütün mətni, avara Ģən əhval-ruhiyyəsi ilə
hamıya təlqin edir ki, dünya artıq dəyiĢib, mahiyyətcə
nəsə baĢqa bir Ģeyə çevrilib, elə bir Ģeyə ki, bu dünyanın gerçəkliyin əksi var orda; bu dünyada bir-birinə əks
anlayıĢlar o aləmdə doğma və məhrəmdir. Bu dünyada
kiĢi kiĢiyə qızını pula satmaz və üstəlik, «ver əlini» də
deməz, o dünyada isə bu, adi bir Ģeydir və yüksək əxlaq
norması hesab edilir. Bu məqamda Hacıbəyov gülüĢünün
ironiya qatı açılır, bayaqdan altdan-altdan iĢ görürdüsə,
indi onun qabağını kəsmək mümkün olmur. Ü.Hacıbəyov
komediyalarının hamısında belə bir model-oppozisiya tipi
mövcuddur. Bu ovqat ədibin həm komediyalarının, həm
də qəhrəmanlarının ad-baĢlıq semantikasında ifadə
olunub. MəĢədi Ġbadın güzgüdəki MəĢədi Ġbadla
söhbətində də belə bir modeli aydınca görə bilərik. Güzgü,
ayna haqqında biz Mirzə Cəlildən bəhs edərkən
danıĢmıĢdıq. Mirzə Cəlil qəhrəmanları heç vaxt güzgüyə
baxmırlar. Güzgünü Mirzə Cəlil onlara göstərmək
istəyirsə də bu, alınmır. Çünki güzgü onlar üçün onuncu
dərəcəli bir Ģeydir, onların baĢı çox «ciddi» məsələlərə
qarıĢıb.
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Kərbəlayı Qulamalı. Doğrusu mən bilsəm ki, uĢqolda
oxuyan uĢaqlar qulluq sahibi olacaqlar, mən oğlum
Mustafanı uĢqola verməyə sözüm yoxdur.
Uçitel. Mərhəba, mərhəba! Bax, bu kiĢi ağıllı kiĢiyə
oxĢayır. Əlbəttə, hər bir atanın borcudur övladının
tərbiyəsinin fikrinə qalsın. Mərhəba!
Qasım kiĢi. Ay uĢkol, bu nəçərnikin dilmancı,
Mirzəməhəmmədqulu, belə görükür ki, böyük yerdə
oxuyub ki, nəçərnikə dilmanclıq edir. Yəni səndən çox
dərs oxuyub?
Bu cəmiyyətdəki adamlar üçün ayinə rolunu oynayan,
onun funksiyasını yerinə yetirən heç nə yoxdur. Qarpızın
içini arĢınla ölçən uĢkola da bir böyük güzgü lazımdır ki,
orada öz batinini görsün. Hacıbəyov isə öz komik
qəhrəmanını güzgü qabağına gətirir. Bu hərəkətin
qabağına biz belə bir sədd çəkirik: güzgü o dünya ilə bu
dünyanın sərhəddidir və güzgü qabağına gəlmək məqamı
da (əlbəttə, komediyada, gülüĢ aləmində) varlığın
metafizik qatlarına toxunmaq, onlardan bəhs etmək
qədərincə qəhrəmanın həyatında, özü bilməsə də ən
əhəmiyyətli hadisələrdən biridir. Bunu təsəvvürə gətirib
fikrimizi təsdiq etmək üçün MəĢədi Ġbadın güzgü
qabağında çıxardığı oyunları yada salın: ... əgər belə
qoysam... Güzgü qabağına gəlmək bu komik qəhrəmanın
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elə bil ki, olum-ölüm məsələsidir, paradoksallıq xatirinə
deyək ki, komik planda yox, lap elə ən ciddi mətləblər
kontekstində. El ədəbiyyatında, arxaik mədəniyyət qatında
- güzgünün oynadığı rolu yada salaq. Və müqayisə üçün
güzgünün baĢqa bir funksiyasını da xatırlayaq: bayılan,
yaxud, bioloji ölüm «kamerasına» düĢən adamda dirilik
əlamətlərini yoxlamaq üçün adətən, güzgüdən istifadə
edirlər. Güzgü tərləyərsə... MəĢədi Ġbadın isə, bütün bu
mətləblərdən heç xəbəri də yoxdu, o, sadəcə olaraq güzgü
qabağındadı və özünü cavanlaĢdırmaqla məĢğuldur.
Özünü «cavanlaĢdırmaq» isə yenə də dirilik suyu
axtarmaq motivini yada salır və MəĢədi Ġbadın da ruhunda
bir komediya dünyasının sakini kimi bu «qartımıĢ» mərəz
var. Məhz bu cəhət onun daxilindəki hissləri zahirə
çıxmağa, güzgüdə əks olunmağa məcbur edir. MəĢədi
Ġbad güzgü qabağındakı məĢqini qurtardıqdan sonra
cavanlaĢdığına doğrudan da inanır və ölçüyə, əndazəyə
gəlməyən hərəkətlər eləyir. Bu hərəkətlərdəki
«deformasiya» keyfiyyəti o saat gözə dəyir və gülüĢ
doğurur.

Vilayət QULIYEV
ĠSA SULTAN ġAHTAXTĠNSKĠNĠN QƏRĠBƏ HƏYATI
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Oljas Suleymenovun uzun illər bundan əvvəl oxumaq
üçün vur-tut bir gecəliyinə tanıĢlarımın birindən böyük
xahiĢ-minnətlə aldığım "Az-ya" kitabındakı əksər
mətləbləri artıq çoxdan unutmuĢam.
Amma aradan xeyli zaman keçməsinə baxmayaraq, indi
yaddaĢımdan silinməyən çox maraqlı və ibrətamiz bir
məqam var.
MəĢhur qazax Ģairi xatırlayırdı ki, bu əsər üzərində
iĢləyərkən hər dəfə məĢhur Lenin kitabxanasına gedəndə
sifariĢ etdiyi kitabların səhifələrini kəsmək üçün özü ilə
mütləq sümük bıçaq götürürmüĢ. Çünki, XIX əsrin
ortalarına qədər kitabların çoxunu sadəcə rəfdən götürüb
vərəqləmək mümkün deyildi. Dövrün çap
texnologiyasının bəsitliyi ucbatından əvvəlcə səhifələri,
necə deyərlər, fərdi qaydada kəsib ayırmaq tələb
olunurdu.
Əgər oxumaq istədiyin kitabla sənə qədər kimsə
maraqlanmıĢdısa, o zaman iĢin asanlaĢırdı, səhifələri bir785
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bir kəsib ayırmağa lüzum qalmırdı. Yox, əgər ilk oxucu
idinsə, vəziyyət çətinləĢirdi: mütləq sümük bıçaqla
sılahlanıb bu iĢi özün görməli olacaqdın...
Oljas Suleymenov xatırlayırdı ki, məĢhur əsəri üzərində
iĢləyərkən qazax xalqının və ümumən türk etnosunun
tarixi ilə bağlı çoxlu əski çap kitablarının səhifələrini ilk
dəfə kəsmək məcburiyyəti qarĢısında qalmıĢdı.
Və təəssüflənirdi ki, müxtəlif dünya ölkələrinin kitabxana
və arxivlərində hələ də onu maraqlandıran mövzularla
bağlı səhifəsinin qatı açılmamıĢ, sətirləri tədqiqatçı nəfəsi
ilə isinməmiĢ onlarla, bəlkə də yüzlərlə naməlum kitablar,
əlyazmaları qalmaqdadır.
ÖyrənilməmiĢ Ģəxsiyyətlər də oxunmamıĢ kitablar
kimidir...
Kitabxanalarda Azərbaycanın bizə naməlum tarixi ilə
bağlı nə qədər səhifələri kəsilib ayrılmayan, hələ də sirli
və gizli qalmaqda davam edən kitabların olduğunu deyə
bilmərəm. Hər birinin zəngin həyatı, çoxĢaxəli fəaliyyəti
onlarla kitaba mövzu ola biləcək az tanınan, yaxud
naməlum Ģəxsiyyətlərimiz də bu naməlum kitablardan az
deyildir.
Ġndiyə qədər həqiqi qiymətini ala bilməyən belə görkəmli
Ģəxsiyyətlərdən biri də XIX əsrin ikinci yarısında
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Azərbaycan elmi və ictimai-siyasi fikir tarixində parlaq
bir meteor kimi yanıb-sönən, böyük arzularının çoxunu
həyata keçirə bilməyən Ġsa Sultan ġahtaxtinski idi.
Azərbaycanda ailə sülalələrinin tarixi mütləq
öyrənilməlidir.Çünki ġahtaxtinskilər, CavanĢirlər,
Vəzirovlar, Ağaoğlular, Ziyadxanovlar,
Xasməmmədovlar, Vəkilovlar, Rəfibəylilər, Hacınskilər,
Mehmandarovlar, ġıxlinskilər, TalıĢxanovlar və b. ailə
sülalələri Azərbaycanın son bir neçə əsrlik siyasi-mədəni
həyatı ilə sıx bağlı olduğundan, onların tarixi həm də
xalqımızın mürəkkəb və dramatik həyat yolunun tarixidir.
Böyük və qollu-budaqlı ġahtaxtinskilər nəslinin nisbətən
az tanınan nümayəndələrindən biri olan Ġsa Sultan
haqqında Azərbaycan ədəbiyyatĢünaslığında ilk dəfə
görkəmli tədqiqatçı-alim, Azərbaycan MEA-nın müxbir
üzvü mərhum Əziz Mirəhmədov söz açmıĢdı. Onun 1970ci ildə "Elm və həyat" jurnalında çap etdirdiyi "Alimjurnalist" adlı məqaləsi çağdaĢ Azərbaycan tarixi-filoloji
fikrinin həmin vaxta qədər diqqətdən kənarda qalan
Ġ.S.ġahtaxtinski Ģəxsiyyətinə ilk müraciəti idi.
Sonralar bu məqalə daha da təkmilləĢdirilərək alimin
1982-ci ildə Bakıda nəĢr olunan "Azərbaycan
ədəbiyyatına dair tədqiqlər" kitabına daxil edilmiĢdi. Əziz
müəllim özünün də əhatəli saymadığı axtarıĢlarına yekun
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vuraraq yazırdı ki, "Ġsa Sultan ġahtaxtinski haqqında
hələlik əldə edilmiĢ müxtəsər məlumat onu Mirzə Cəlilin Cəlil Məmmədquluzadənin sələfləri sırasına daxil etməyə
əsas verir".
Kifayət qədər ciddi qiymətdir. Əgər belə bir
dəyərləndirmədən sonra da Ġsa Sultanın həyatı, Ģəxsiyyəti,
ədəbi-publisistik fəaliyyəti diqqətdən kənarda qalıbsa,
bunu baĢa düĢmək sadəcə çətindir.
Ötən əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısında Tiflisdə,
Gürcüstan Mərkəzi Dövlət Arxivinin Azərbaycana dair
fondları ilə tanıĢ olarkən ədəbiyyat və mədəniyyətimizin
bir sıra digər görkəmli simaları ilə birlikdə Ġsa Sultan
haqqında qarĢıma çıxan sistemsiz, dağınıq materialları da,
necə deyərlər, özüm üçün ayrıca bir dəftərə qeyd
etmiĢdim.
Ġndi, aradan illər keçəndən sonra, məhz o zaman
topladığım sənəd və materiallar əsasında bu yazını qələmə
almaq qərarına gələndə, o dövrdəki "uzaqgörənliyimə"
görə ürəyimdə özümü hətta bir balaca tərifləməkdən də
çəkinmirəm.
Çünki, uzaq xaric bir yana qalsın, indi Rusiyanın, habelə
keçmiĢ sovet respublikalarının arxivlərində,
kitabxanalarında, fondlarında xalqımızın qədim tarixi,
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mədəniyyəti ilə bağlı çoxsaylı sənəd və materiallar müasir
tədqiqatçılarımız üçün az qala əlçatmaz olmuĢdur.
Azərbaycanlı araĢdırmaçı bir də Matenadaranda fondlarında tarix və mədəniyyətimizə dair yüzlərlə
təkrarsız əlyazmalarının mühafizə edildiyi bu mühüm elmi
mərkəzdə bir də nə zaman iĢləyə biləcək? Sözün həqiqi və
məcazi mənasında erməni əsirliyində, bağlı qapılar
arxasında qalan bu əlyazmaları öyrənmədən, mənəvi
irsimizin miqyası və zənginliyi haqqında dolğun təsəvvür
yaratmaq çətindir.
Azərbaycanlı tədqiqatçının Tiflisə, Moskvaya, Peterburqa,
Qazana (hələ mən Ankaranı, Ġstanbulu, Tehranı, Dehlini,
Londonu, Drezdeni və s. demirəm) istədiyi vaxt getmək
və orada iĢləmək, həmkarları ilə fikir mübadiləsi aparmaq
imkanları nə dərəcədə realdır? Professorun aldığı aylıq
məvacib onun həmin Ģəhərlərdə bir gün yaĢamağına
kifayət etmədiyi halda, bu arzu nə dərəcədə gerçəkdir?
Sosializm dövründən fərqli olaraq indi, sərbəst
iqtisadiyyat və bazar münasibətləri prinsiplərinin hər
yerdə tətbiq edildiyi bir Ģəraitdə kitabxana, arxiv və
fondların əksəriyyəti pullu xidmətə keçiblər. Elmlər
Akademiyası və ali məktəblər isə, nəinki alimi hər hansı
bir Avropa paytaxtına uzunmüddətli elmi ezamiyyətə

789

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

göndərir, hətta əksər hallarda onun öz vətənindəki
minimum yaĢayıĢ tələblərini belə ödəyə bilmir.
Bəlkə də təəssüf notları üstündə köklənmiĢ bu publisistik
məqamlar sırf elmi araĢdırma ilə bir araya sığmır. Bir
vaxtlar xalqımızın gerçək tarixi və yetirdiyi görkəmli
Ģəxsiyyətlər haqqında həqiqətlərin bağlı qapılar arxasında
saxlanmasından, sovet rejiminin məlumat monopoliyası
siyasəti yürütməsindən Ģikayətlənmək dəbdə idi.
Ġndi bağlı qapılar açılandan, qadağalar aradan
götürüləndən, geniĢ informasiya imkanları yaradılandan
sonra, nə qədər qəribə görünsə də, ən az fəallıq
göstərənlər məhz keçmiĢ Ģikayətçilər özləridir. Bütün
varlığı ilə elmə bağlı olan alimlərimizin sayı azaldıqca,
kitabxana və arxivlərdə çalıĢanların, ciddi elmi tədqiqatla
məĢğul olanların da sıraları seyrəlir.
Qatı kəsilməyən kitabların və yaradıcılıqları üzərinə iĢıq
salınmayan Ģəxsiyyətlərin sayı isə, təbii ki, dəyiĢməz qalır.
Nə isə... Yenidən Ġsa Sultan ġahtaxtinsikinin üzərinə
qayıdaq.
Qafqaz caniĢinliyinin rəsmi nəĢri olan "Kavkaz" qəzetinin
7 noyabr 1894-cü il tarixli sayı qarĢımdadır. 1917-ci ilin 7
noyabrına hələ düz 23 il qalır. Bir həftə əvvəl Peterburqda
sonuncudan əvvəlki rus çarı III Aleksandr vəfat etmiĢdi.
Yeni və sonuncu Romanovun - çar II Nikolayın tacqoyma
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mərasimi və qanlı Xodınka faciəsi də hələ qarĢıdadır.
Çarizmin barıĢmaz düĢməni kimi tarixə düĢəcək Lenin
Peterburqda inqilabi fəaliyyətinin ilk addımlarını
xalqçılara qarĢı mübarizə Ģəraitində atmaqdadır.
Ġmperiyanın hər yerində olduğu kimi, Qafqaz
caniĢinliyinin mərkəzində də matəm əhval-ruhiyyəsi
hökm sürürdü. Həm də Tiflis təkcə rus imperatorunun
ölümünə ağlamırdı. "Kavkaz" qəzetinin 7 noyabr 1894-cü
il tarixli sayındakı qara çərçivəyə alınmıĢ "Ġsa Sultan
ġahtaxtinski. Bir ideal uğrunda" adlı nekroloqda
"Qafqazın istedadlı və görkəmli Ģəxsiyyətlərindən" birinin
vaxtsız ölümü haqqında xəbər verilirdi.
Yanılmıramsa, bu rusdilli Qafqaz mətbuatında
Azərbaycan mədəniyyətinin və ictimai fikrinin tanınmıĢ
nümayəndələrindən birinin vəfatı ilə bağlı dərc edilən ilk
nekroloq idi. 1878-ci ildə həmin dövrün ən məĢhur
azərbaycanlısı Mirzə Fətəli Axundov Tiflisdə vəfat
edəndə illər boyu sıx yaradıcılıq əlaqələri saxladığı
"Kavkaz" onun ölümü barəsində aradan xeyli keçəndən
sonra cəmisi bir cümləlik məlumat vermiĢdi.
Ən pisi isə bu idi ki, mərhumun xidmətlərinə və ruhuna
hörmətsizlik nümunəsi olan həmin məlumat tamamilə
səthi və yanlıĢ idi.

791

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

"Kavkaz" digər tanınmıĢ azərbaycanlı əməkdaĢının A.Bakıxanovun ölümünə də eyni laqeydlik və
sayğısızlıqla yanaĢmıĢdı.
Nekroloq mükafat deyil. Amma bir məsələ də var ki,
dünyadan köçən hər Ģəxs, nə keçmiĢdə, nə də indi,
nekroloqa layiq görülür. Xüsusən də Ġ.S.ġahtaxtinskinin
mənsub olduğu xalqın ikinci dərəcəli vətəndaĢ,
"inorodets" və "tuzemets" sayıldığı Rusiya imperiyası
Ģəraitində...
Nekroloq mükafat deyil. Amma onu da uzunluğundan,
yaxud qısalığından asılı olmayaraq, ən ali mükafat kimi,
bütün həyatını Ģərəflə yaĢayaraq və böyük iĢlər görərək
qazanmalısan...
***
Ġsa Sultan Nəcəfqulu oğlu ġahtaxtinski 1851-ci il may
ayının 5-də o dövrdə hələ tam bir Azərbaycan Ģəhəri olan
Ġrəvanda doğulmuĢdu. Tərcümeyi-halına dair sənədlərdə
"Ġrəvan quberniyasının əsilli-köklü bəylərindən" sayılan
atası Nəcəfqulu ağanın bu quberniyanın tərkibinə daxil
olan ġahtaxtı kəndindən olduğu bildirilirdi.
Naxçıvanın indiki Sədərək rayonu ərazisində, ġərur
düzündə yerləĢən ġahtaxtı kəndi sonralar Azərbaycan
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tarixində silinməz izlər buraxan, onilliklər boyu davam
edən ailə ənənələrini bu gün də yaĢadan, hərbçilərin və
dövlət adamlarının, yaradıcı ziyalıların və elm
xadimlərinin soyadında əbədiləĢərək Ģöhrət qazanmıĢdı.
Bu soyadı fəxrlə daĢıyanların və tanıtdıranların ilk
sıralarında Ġsa Sultan ġahtaxtinski də dayanırdı.
1865-ci ildə atası 14 yaĢlı Ġsa Sultanı Tiflisə gətirmiĢ və
təhsilini davam etdirmək üçün məĢhur gürcü maarifçisi
David Kipianinin pansionuna vermiĢdi. Kipianinin adı
azərbaycanlı oxuculara mərhum xalq yazıçısı Ġsmayıl
ġıxlının "Dəli Kür" romanından yaxĢı tanıĢdır.
Tiflis pansionuna daxil olana qədər Ġsa Sultan mükəmməl
ev təhsili almıĢ, habelə dərslərin rus dilində keçirildiyi
Naxçıvan ikisinifli Ģəhər məktəbinin məĢğələlərinə davam
etmiĢdi.
Tiflisə gəldikdən sonra əksəriyyəti rus, gürcü, yəhudi,
erməni olan sinif yoldaĢlarının Ġsay adlandırdıqları Ġsa
Sultan D.Kipianinin pansionunda da çox qalmadı.
Müəyyən hazırlıq mərhələsi keçdikdən sonra 1867-ci ildə
yeni açılmıĢ Tiflis gimnaziyasının ilk tələbələri sırasında
yer aldı.
Bu gimnaziyada bütün fənlər, xüsusən də xarici dillər,
habelə rus dili və ədəbiyyatı yüksək səviyyədə tədris
olunurdu. ġagirdlərin əqli və fiziki inkiĢafının, onların
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bacarıq və istedadlarının üzə çıxması üçün hər cür Ģərait
yaradılmıĢdı.
Azərbaycanlı gənclərin Qafqazın və Rusiyanın təhsil
ocaqlarında hələ tək-tük gözə dəydiyi bir dövrdə Ġsa
Sultan, tezliklə öz zəhmətsevərliyi və istedadı sayəsində
gimnaziyanın "birinci Ģagirdi" adını qazana bilmiĢdi.
Tiflis gimnaziyasının 1870-ci ilə dair hesabatında
aĢağıdakı sətirlər diqqəti cəlb edir: "...öz yoldaĢları
içərisində nəzərəçarpacaq dərəcədə fərqlənən və necə
deyərlər, qələmə malik olan (burada, müstəqil yaradıcılıq
nəzərdə tutulur- V.Q.) Ģagirdlərdən 6-cı sinifdə oxuyan
Aksyurini (rus) və 7-ci sinifdə oxuyan ġahtaxtinskini
(tatar) qeyd etmək lazımdır"
Gimnaziyanın həmin dövrdəki yeganə azərbaycanlı
Ģagirdinin həm də birinci olması, Ģübhəsiz ki,
qürurvericidir. Diqqəti çəkən baĢqa bir məqam isə, Ġsa
Sultanın hələ yeniyetməlik dövründə "qələm əhli" kimi
tanınmasıdır. Sonuncu sinifdə o, daha Tiflis
gimnaziyasında yeganə azərbaycanlı deyildi. Kiçik
qardaĢı Əbülfət də burada təhsil alırdı.
1871-ci ildə gimnaziya təhsilini uğurla baĢa vuran Ġsa
Sultan artıq gələcək həyat yolunu da müəyyən etmiĢdi - o,
Peterburqa getməyi və Əkinçilik Institutuna daxil olmağı
qərara almıĢdı. Nə üçün məhz Əkinçilik Ġnstitutu? Ġsa
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Sultanın bu qərarı hansı amillərin təsiri altında qəbul
etməsi ilə bağlı hər hansı dəqiq məlumata malik deyilik.
Gimnaziya illərində o, alman və fransız, habelə qismən
latın və yunan dillərinə yiyələnmiĢdi. Sonralar bu klassik
və Qərb dillərinin üzərinə ingilis dili də əlavə olunmuĢdu.
Təbii ki, ruscanı da əla bilirdi. Fars və türk dillərinə də
müəyyən bələdliyi vardı. Heç Ģübhəsiz, ġərqi və Qərbi
əhatə edən belə bir zəngin dil bilgisi zəminində Ġsa Sultan
humanitar sahəni seçsəydi, yəqin ki, daha böyük uğurlar
qazana bilərdi.
Lakin o, tamamilə baĢqa yolla getməyə qərar vermiĢdi.
Bəlkə də vətəni Azərbaycanın və ümumən Qafqazın
həmin dövrdə sırf aqrar ölkə olması, həmvətənlərinə bu
sahədə daha çox faydalı olmaqla bağlı düĢüncələr onu
Əkinçilik Ġnstitutuna gətirib çıxarmıĢdı.
Hər halda, 1871-ci ilin yayında Ġsa Sultan ġahtaxtinski
artıq Rusiya paytaxtında idi və imtahanlar zamanı
professorları heyrətləndirən parlaq cavabları, zəngin,
hərtərəfli biliyi, yüksək erudusiyası nəticəsində birdənbirə Peterburq Əkinçilik Ġnstitutunun... ikinci kursuna
qəbul edilmiĢdi.
Rusiya ali məktəblərinin tarixində imperiyanın ögey
övladlarına- "inorodetslərə" belə qeyri-adi ehtiram və
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etimad nümayiĢ etdirilməsi çox nadir təsadüflərdən biri
idi.
"Qeyri-adi tatar" haqqındakı söhbətlər həmin dövrdə
Rusiya imperiyasının xalq təhsil nazirliyinə rəhbərlik edən
knyaz Livenə də çatmıĢdı və o, Əkinçilik Ġnstitutuna
növbəti gəliĢlərindən birində Ġsa Sultanla Ģəxsən tanıĢ
olmaq istədiyini bildirmiĢdi. Əgər nazirlə tələbənin
dostluğundan danıĢmaq mümkündürsə, qısa zamanda
onların arasında yaranan münasibətləri yalnız belə
xarakterizə etmək olardı.
Ġsa Sultan haqqında yuxarıda xatırlatdığım nekroloqda
təhsil nazirinin "öz gənc dostuna xüsusi diqqət
göstərməsi" faktı vurğulanırdı. Hər halda düĢünmürəm ki,
knyaz Liven öz intellektual və mənəvi keyfiyyətlərinə
görə digər dinlərə və millətlərə mənsub tələbələrdən də
qat-qat yüksəkdə dayanan azərbaycanlı gənci məhz
"Ģərqli" olduğuna görə, yaxud ruslar üçün yeni, ekzotik
mədəniyyətin daĢıyıcısı kimi orijinal təsir bağıĢladığına
görə belə yüksək qiymətləndirsin. YaĢlı nazir-knyazla
gənc tələbənin dostluğu, ilk növbədə, yüksək intellektə və
istedada hörmət prinsipinə əsaslanırdı.
Yeri gəlmiĢkən, 1861-1865-ci illərdə Moskva
Universitetinin təbiyyat fakültəsində təhsil alan gələcək
jurnalist və ictimai xadim, Azərbaycan milli mətbuatının
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və teatrının yaradıcısı Həsənbəy Zərdabi (1842-1907) də
tələbəlik illərində təxminən oxĢar situasiya ilə
qarĢılaĢmıĢdı. Həmin dövrdə universitetin rektoru olan
məĢhur rus tarixçisi, çoxcildlik "Rusiya tarixi" əsərinin
müəllifi professor S.M.Solovyov gənc Həsənbəylə
saatlarla islam tarixi və ġərq sivilizasiyası haqqında
söhbət etməkdən yorulmurdu.
Həyat yoldaĢı Hənifə xanım Abayeva-Məlikovanın
yazdığına görə, gənc Həsənbəy tezliklə S.M.Solovyovun
evinin az qala ailə üzvlərindən birinə çevrilmiĢ və
rektorun gənc, gözəl qızının sevgisini qazanmıĢdı. Lakin
həyatını hələ ilk gənclik illərindən proqramlaĢdıran və
gələcəyini istisnasız olaraq xalqına xidmətdə görən
Həsənbəy cəlbedici perspektivlər açan bu sərfəli
izdivacdan qətiyyətlə imtina etmiĢ, vətəninə qayıdaraq
maarifçilik fəaliyyəti ilə məĢğul olmağı daha üstün
tutmuĢdu.
Burada xatırlatdığım hər iki epizod - yəni nazir Livenlə
tələbə Ġsa Sultan ġahtaxtinskinin, rektor Solovyovla tələbə
Həsənbəy Məlikov-Zərdabinin qarĢılıqlı ünsiyyət və
dostluqları təkcə qabaqcıl rus adamlarının yüksək
humanizmindən və nəcibliyindən xəbər vermir. Bu həm
də yeni yetiĢən Azərbaycan gəncliyinin yüksək
intellektindən, nəcib mənəvi keyfiyyətlərindən irəli gəlir,
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onların öz dünyagörüĢlərində, fikir və düĢüncələrində
ġərq və Qərb mədəniyyətinin ən yaxĢı cəhətlərini
məharətlə sintez edə bildiklərini göstərirdi. Rusiyanın
mədəni-mənəvi mühitində həmin gənclərə maraq da ilk
növbədə bundan irəli gəlirdi.
Lakin üstəlik də nazir olan rus knyazı ilə dostluq Ġsa
Sultanı imperiyanın da qeyd-Ģərtsiz dostuna çevirə
bilməmiĢdi. XIX əsrin 70-ci illəri Rusiyada inqilabi
hərəkatın geniĢləndiyi dövr idi. Bu hərəkatın aparıcı
qüvvələrini isə, ölkə universitetlərində və xaricdə təhsil
alan tələbə gənclər təĢkil edirdilər.
"Rusiyada inqilabi hərəkat nümayəndələri. Biobiblioqrafik lüğət"də Peterburq Əkinçilik Ġnstitutunun
tələbəsi Ġsa Sultan ġahtaxtinskinin də adına təsadüf edilir.
Məxfi jandarm məlumatlarından birində onun hətta
inqilabi fəaliyyətinə görə institutdan xaric edildiyi
bildirilir.
Lakin azərbaycanlı tələbənin 1874-cü ildə Əkinçilik
Ġnstitutunu vaxtından əvvəl və parlaq müvəffəqiyyətlərlə
bitirdiyi barədə sənədlər olduğundan, bu iddia inamsızlıq
doğurur. Eyni zamanda, ehtimal etmək mümkündür ki,
hətta Ġsa Sultan institutdakı məĢğələlərdən müvəqqəti
uzaqlaĢdırılsa da, sonradan bu qərarın yanlıĢlığını
əsaslandıra bilib və tələbələr sırasına qayıtmağa müvəffəq
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olub. Bəlkə də bütün bu məsələlərdə istedadının
pərəstiĢkarı olan knyaz Livenin ona müəyyən yardımı
dəyib...
Jandarm idarəsinin məlumatlarında Ġsa Sultanın
"Qafqazlılar dərnəyi"nin fəal üzvlərindən biri olduğu
göstərilirdi. Adından da göründüyü kimi, dərnək əslən bu
regiondan olan tələbələri birləĢdirirdi. Aralarında
azərbaycanlıların, gürcülərin, ermənilərn və dağlı
xalqların nümayəndələrinin olduğu dərnək üzvləri
O.V.Kananovanın mənzilində toplaĢırdılar. Burada onlar
gizli ədəbiyyatla tanıĢ olur, müxtəlif çağırıĢ və
intibahnamələr hazırlayır, kütlələr arasında inqilabi
ideyaları yaymaq yollarını müzakirə edirdilər.
Bir sıra toplantılar Ģəhər kənarında, əsasən sahiblərinin
müvəqqəti tərk etdikləri bağ evlərində keçirilirdi. Ġsa
Sultan ġahtaxtinski ilə yanaĢı, dərnəyin fəal üzvləri
sırasında M.K.Kipianinin (yuxarıda adını çəkdiyim
D.Kipianinin kiçik qardaĢı-V.Q.), Q.F.Zdanoviçin,
M.Q.Bayevin, N.A.Xudadadovun, ġahnazarovun və
Ġskəndərovun (məlumatlarda sonunci iki nəfərin inisialları
göstərilməmiĢdir-V.Q.) adları çəkilirdi.
"Qafqazlılar dərnəyi"nin fəaliyyəti onun izinə düĢən gizli
polisə o qədər mühüm və əhəmiyyətli görünmüĢdü ki, bu
barədə hətta imperator Ġkinci Aleksandra Ģəxsən məlumat
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verilmiĢdi. Rus çarının Ģəxsi dərkənarı ilə 1874-cü ildə
bütün dərnək üzvlərinin, o cümlədən də Ġsa Sultanın
üzərinə gizli polis nəzarəti qoyulmuĢdu.
Əlamətdar haldır ki, keçən əsrin 60-cı illərindən etibarən
ali təhsil almaq üçün Rusiyanın universitet mərkəzlərinə Moskvaya, Peterburqa, Qazana, Xarkova, Kiyevə
yollanan azərbaycanlı gənclər yalnız baĢlarını aĢağı salıb
dərs oxumaqla kifayətlənmirdilər. Onlar, imkan daxilində
ölkə miqyasında baĢ verən siyasi proseslərə qoĢulur,
Rusiyada günü-gündən geniĢlənməkdə olan tələbə
hərəkatı ilə yaxından maraqlanırdılar. Azsaylı
azərbaycanlı tələbələr özlərinin digər millətlərdən olan
dostları ilə birlikdə mütləqiyyətə qarĢı mübarizədə
yaxından iĢtirak edirdilər.
Doğrudur, hələlik bu azərbaycanlı gənclərin aydın ifadə
olunmuĢ siyasi platformaları, milli proqramları yox idi.
Onlar qoĢulduqları hərəkatın qələbə çalacağı təqdirdə, öz
kiçik vətənlərinin, təmsil etdikləri millətlərin nəyə nail
olacağı ilə bağlı konkret təsəvvürlərə malik
deyildilər.Amma cəmiyyətin qabaqcıl nümayəndələri
kimi, daha belə yaĢamağın mümkün olmadığını baĢa
düĢür və mövcud münasibətlər sistemini dəyiĢmək
uğrunda mübarizənin labüdlüyünə tərəfdar çıxırdılar.
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Rusiyanın tələbə gəncliyini bürümüĢ üsyankarlıq hissi və
barıĢmazlıq əhvali-ruhiyyəsi qaynar qanlı qafqazlılardan
da yan keçməmiĢdi.
Belə Ģəraitdə Ġ.S.ġahtaxtinski siyasi baxıĢlarına görə polis
təqiblərinə məruz qalan ilk və yeganə azərbaycanlı tələbə
deyildi. Bu sahədə onun sələfləri də, davamçıları da
olmuĢdu.
Hələ Ġsa Sultanın Tiflis gimnaziyasında oxuduğu 1870-ci
ildə Moskva polisi radikal əhvali-ruhiyyəli tələbə
S.Q.Neçayev tərəfindən yaradılmıĢ "Xalq intiqamı"
("Narodnaya rasprava") adlı gizli təĢkilatın izinə düĢmüĢ
və onun əksər üzvlərini həbs etməyə müvəffəq olmuĢdu.
Həbs olunanlar arasında Moskva universitetində təhsil
alan azərbaycanlı tələbələr - Ġbrahim Rəhimov, Həmid
Hacıbəyov, Ġdris ġanıyev və Tələt Xəlilov da var idi.
Azərbaycan xalqının əsarət altında saxlandığı, ona hər
vasitə ilə imperiyanın "ikinci dərəcəli vətəndaĢı" hissinin
aĢılandığı bir Ģəraitdə yad mühitdə, yad dilli və yad dinli
insanlar arasında, doğma vətəndən min kilometrlərlə uzaq
məsafədə ayrı-ayrı azərbaycanlı gənclərin imperiyaya
meydan oxuyanların sırasında olmaları haqlı qürur
doğurmaya bilməz.
Lakin tale onları ayrı-ayrı yollarla aparmıĢdı.
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Ġsa Sultan ġahtaxtinski haqqında hekayətimiz hələ
qabaqdadır.
Həmid Hacıbəyov 1850-ci ildə Tiflisdə doğulmuĢdu.
Atası Mirzə Məhərrəm rus ordusunun mayoru idi, Qafqaz
caniĢinliyi BaĢ idarəsində ġərq dilləri tərcüməçisi
vəzifəsində çalıĢırdı. Ərəb, fars, türk, rus və fransız
dillərini yaxĢı bilirdi. O, Abbasqulu ağa Bakıxanovla
birlikdə Amerika qitəsinin kəĢfindən bəhs edən "KəĢfülqərayib" əsərini farsca nəĢrə hazırlamıĢdı. Dövrünün M.
F. Axundov və Ġ. QutqaĢınlı kimi görkəmli Ģəxsiyyətləri
ilə yaxın dostluq əlaqələri saxlayırdı. Rusiya Coğrafiya
Cəmiyyəti Qafqaz Ģöbəsinin fəal üzvlərindən biri idi.
Belə bir ziyalı ailədə böyüyən Həmid Hacıbəyov 1868-ci
ildə Tiflis gimnaziyasını birirərək Moskva universitetinin
fizika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuĢ, bir il sonra isə
öz istəyinə əsasən tibb fakültəsinə dəyiĢilmiĢdi. 1869-cu
ildə "Narodnaya rasprava"nın üzvləri sırasına daxil olmuĢ,
təĢkilatın bir sıra tapĢırıqlarını yerinə yetirmiĢdi.
1870-ci ilin fevralında anasının yas mərasimində iĢtirak
etmək üçün gəldiyi Tiflis Ģəhərində həbs olunmuĢ və
təhlükəli dövlət canisi kimi Peterburqa aparılaraq
Petropavlovsk qalasında saxlanılmıĢdı. 1871-ci ildə
"Narodnaya rasprava" üzvləri üzərində keçirilən məhkəmə
zamanı günahsızlığını sübut etmiĢ, bəraət alaraq həbsdən
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azad olunmuĢdu. Lakin azərbaycanlı gəncə Rusiya
universitetlərində təhsilini tamamlamaq, yaxud gələcəkdə
xalq maarifi sahəsində çalıĢmaq qadağan edilmiĢdi.
Digər tərəfdən, keçmiĢ əqidə yoldaĢları onun məhkəmədə
bəraət qazanmasını inqilabi iĢə xəyanət etməsi ilə
əlaqələndirirdilər. Belə bir Ģəraitdə dərin ruhi sarsıntı
keçirən 22 yaĢlı Həmid Hacıbəyov 1872-ci ildə intihar
etmiĢdi. Həmin vaxt Ġsa Sultan artıq Peterburq Əkinçilik
Ġnstitutunun tələbəsi idi və təbii ki, Rusiya paytaxtındakı
azsaylı Azərbaycan icmasının üzləĢdiyi bu ağır itkidən
xəbərsiz qala bilməzdi.
Çətinliklər qarĢısında tab gətirməyən Həmid
Hacıbəyovdan fərqli olaraq, "Narodnaya rasprava"nın
digər azərbaycanlı üzvü Ġbrahim Rəhimov baĢladığı
mübarizəni sona qədər davam etdirmiĢdi.
O, 1849-cu ildə indiki Qazax rayonunun Dağkəsəmən
kəndində anadan olmuĢdu. Atası Molla Rəhim Süleyman
oğlu Tiflis gimnaziyasının Ģəriət müəllimi vəzifəsində
çalıĢırdı.
Ġbrahim 1867-ci ildə Moskva universitetinin təbiyyat
fakültəsinə daxil olmuĢ, sonra isə təhsilini tibb
fakültəsində davam etdirmiĢdi. 1869-cu ildə "Narodnaya
rasprava"nın fəal üzvlərindən biri kimi həbs olunmuĢdu.
AxtarıĢ zamanı mənzilindən gizli mətbəə üçün əldə
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edilmiĢ Ģriftlər tapılmıĢdı. Ġki ilə yaxın Petropavlovsk
qalasında saxlanan Ġbrahim Rəhimov rus
universitetlərində təhsil almaq hüququndan məhrum
olunmuĢ və açıq polis nəzarəti altında yaĢamaq Ģərti ilə,
beĢ illiyə Xerson vilayətinin Aleksandrovsk Ģəhərinə
sürgünə göndərilmiĢdi.
1872-ci ilin əvvəllərində sürgün yerinə gələn və LozovoSevastopol dəmiryol xəstəxanasında iĢə düzələn
Ġ.Rəhimov həmin ilin aprelində müəmmalı Ģəkildə yoxa
çıxmıĢdı. Rusiya gizli polisi onun izinə bir də aradan on
beĢ il keçəndən sonra düĢə bilmiĢdi.
Doğrudur, yoxa çıxandan az sonra Ġbrahimin keçmiĢ
tələbə yoldaĢı L.A.Tetelmana göndərdiyi məktub polisin
əlinə keçmiĢdi. Həmin məktubda Ġ.Rəhimov həbsə və
təqiblərə baxmayaraq, yenə də inqilabi fəaliyyətlə məĢğul
olacağını yazır və bunu ləyaqət hissini sona qədər
itirməmiĢ hər bir namuslu adamın borcu saydığını
bildirirdi.
Bəs on beĢ il ərzində Ġbrahim Rəhimov harada olmuĢdu?
Həqiqətən də, macəralarla dolu həyat yaĢayan
azərbaycanlı gənc 1872-ci ildə qeyri-leqal yolla Avropaya
keçmiĢ, burada əvvəlcə Vyana, sonra isə Ġyen
universitetlərində təhsil almıĢdı. Avropada olduğu dövrdə
də inqilabçılarla əlaqələrini kəsməmiĢ, marksist
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dərnəklərin iĢində iĢtirak etmiĢdi. 1880-cı ildə Rusiyaya
qayıtmıĢ, Xarkovda məskunlaĢaraq uzun illər quberniya
zemstvo xəstəxanasında həkim iĢləmiĢdi.
Qızı, sonralar Azərbaycanın mükəmməl Qərbi Avropa
təhsili görmüĢ ilk professor-oftalmoloqlarından olan Sona
xanım Vəlixan da 1883-cü ildə bu Ģəhərdə doğulmuĢdu.
Azərbaycanla əlaqələrini heç zaman itirməyən Ġbrahim
Rəhimov vətənə yalnız 1925-ci ildə ağır xəstə halda
qayıtmıĢ və 1927-ci ildə Bakıda vəfat etmiĢdi. Onun
maraqlı və ibrətamiz ömür yolu tarixçi-alimlər
V.Səmədov və N.Tahirzadənin, habelə mərhum jurnalist
Osman Mirzəyevin araĢdırmalarında öz əksini tapmıĢdı.
Moskvada, Petrovski-Razumovski Kənd Təsərrüfatı
Akademiyasında təhsil alan baĢqa bir azərbaycanlı
tələbənin-Əsgərağa Adıgözəlov-Goraninin (1857-1910)
müəllimi H. Zərdabiyə göndərdiyi 4 oktyabr 1875-ci il
tarixli məktub da yeni yetiĢən gəncliyin fəal həyat
mövqeyindən və cəmiyyətdəki proseslərə tənqidi
münasibətdən xəbər verməkdədir.
"Əkinçi"nin tutduğu kursun mülayimliyindən o qədər də
məmnun qalmayan Ə.Adıgözəlov-Gorani bu məsələdə
müəlliminin mövqeyi ilə razılaĢmayaraq yazırdı:
"Cəmiyyəti tənqid etmək fikrindən çəkinmək xəbərdarlığı
mənə qəribə görünür. Doğrudanmı "Əkinçi"nin
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proqramında belə bir bənd var? Məncə, cəmiyyəti tənqid
etməmək, əslində, cəmiyyətlə barıĢmaq, yəni bütün
məsələlərdə onun münasibətinə tərəfdar olmaq deməkdir.
Doğrudanmı biz müsəlman cəmiyyətinin bütün
prinsiplərini bəyənməliyik? Onda "Əkinçi"nin özü nəyə
lazımdır? "
Məktub müəllifi daha sonra həmin prosesdə yeni
Azərbaycan gəncliyinin, ilk növbədə, universitet təhsili
alan tələbələrin roluna toxunaraq yazırdı: "Biz mövcud
cəmiyyətlə mübarizə aparmağa və bütün həyatımızı bu iĢə
sərf etməyə borcluyuq. Peterburqda bizim Kərimlə yeni
cəmiyyət - kasıb müsəlman tələbələrinə yardım cəmiyyəti
haqqında xeyli söhbətimiz oldu".
Burada adı çəkilən Kərim - tanınmıĢ həkim və ictimai
xadim Kərimbəy Mehmandarov (1854-1929) Ġsa
Sultandan bir il sonra Peterburqa gəlmiĢ, 1873-1879-cu
illərdə Hərbi-Tibb Akademiyasında oxumuĢdu. O, da
Rusiyanın universitet Ģəhərlərində təhsil alan azərbaycanlı
tələbələrin birləĢməsi, özlərinin və təmsil etdikləri xalqın
hüquqlarını qorumaq istiqamətində fəaliyyət göstərmələri
üçün səylərini əsirgəməmiĢdi.
H. Zərdabinin Baki gimnaziyasındakı digər tələbəsi sonralar ġamaxı qəzasından Rusiya Dövlət Dumasına
deputat seçilmiĢ Məhəmmədtağı Əliyev də Petrovski806
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Razumovski Akademiyasında təhsil aldığı illərdə
Moskvadakı azərbaycanlı, gürcü və erməni tələbələri
birləĢdirən Qafqazlılar dərnəyinin qurucularından və fəal
iĢtirakçılarından biri olmuĢdu.
Onun müəlliminə ünvanladığı məktublar M.Əliyevin
üsyankar təbiətindən, dərin və analitik ağlından,
cəmiyyətdəki proseslərə ciddi əsaslandırılmıĢ tənqidi
münasibətindən xəbər verir. "Ġnstitutda mövcud olan
intizam, tələbələrin hər vasitə ilə sıxıĢdırılması halları
mənim torpağın sahibinə və cəmiyyətin faydalı üzvünə
deyil, yaxĢı əsgərə çevrilməyimə daha çox kömək edir"deyə o, ali təhsil müəssisələrinin get-gedə daha artıq
dərəcədə həqiqi məqsədlərindən uzaqlaĢmasına etirazını
bildirirdi.
Məmmədtağı Əliyevin fəal üzvlərindən olduğu
"Qafqazlılar dərnəyi" öz qarĢısına daha çox maarifçiliklə
bağlı vəzifələr qoyur, regionun xalqlarını gələcək
birgəyaĢayıĢa hazırlamaq, onların arasındakı mövcud
anlaĢılmazlıq və münaqiĢələrdən çıxıĢ yolu tapmaq
haqqında düĢünürdü. Maraqlıdır ki, ermənicə çıxan
"MĢak" qəzetinin redaktoru Arsruninin Azərbaycan
türkləri haqqındakı hədyanlarına "Əkinçi" də H.Zərdabi,
Qafqazlılar dərnəyində isə M.Əliyev tutarlı cavab
vermiĢdi.
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Ġsa Sultanın kiçik qardaĢı Əbülfət ġahtaxtinskinin Rusiya
və Avropadakı tələbəlik həyatı da özünün bir sıra əsas
xətləri ilə digər həmvətənlərinin və həmyaĢıdlarının ömür
yolunu xatırladırdı. 1858-ci ildə Naxçıvan qəzasının
ġahtaxtı kəndində doğulan Əbülfət, yuxarıda da qeyd
edildiyi kimi, Tiflis gimnaziyasında təhsil almıĢ, 1877-ci
ildə Peterburq Texnologiya Ġnstitutuna daxil olmuĢdu.
Tezliklə o, Rusiyada geniĢ miqyas alan tələbə hərəkatının
fəallarından biri kimi tanınmıĢdı.
"Tələbələri qadağan olunmuĢ toplantılarda iĢtiraka təhrik
etdiyinə görə" azərbaycanlı tələbə 1879-cu ilin dekabrında
institutdan xaric edilmiĢdi. Gizli polis tərəfindən
fəaliyyətinin bu Ģəkildə qiymətləndirilməsi, əslində,
Əbülfət ġahtaxtinskinin Texnologiya Ġnstitutundakı tələbə
narazılıqlarının təĢkilatçılarından biri olduğunu
düĢünməyə əsas verir.
O, eyni zamanda Rusiyanın ali məktəblərindəki
həmvətənlərinin ictimai-siyasi fəaliyyətini
əlaqələndirməyə, onları müəyyən bir təĢkilat ətrafında
birləĢdirməyə çalıĢırdı. Ə.ġahtaxtinski Moskvada,
Petrovski-Razumovski Kənd Təsərrüfatı Akademiyasında
təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin yaratdığı "Ġmdadiyyə"
təĢkilatının Nizamnaməsi ilə yaxından maraqlanmıĢ və
onun qurucularından biri olan gələcəyin məĢhur
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dramaturqu Nəcəfbəy Vəzirova (1854-1926) ünvanladığı
məktubda "imdadiyyəçilərə" yalnız maarifçilik və
xeyriyyəçiliklə məhdudlaĢmamağı, milli zülmə və sosial
ədalətsizliklərə qarĢı mübarizəni də fəaliyyət proqramına
daxil eməyi məsləhət görmüĢdü.
Bu məktub gizli polisin əlinə keçdikdən sonra Əbülfət
ġahtaxtinskinin üzərindəki nəzarət daha da
gücləndirilmiĢdi. Ġnqilabi fəaliyyətə görə təqibə məruz
qalan digər həmvətənləri kimi, institutdan çıxarıldıqdan
sonra ona da Rusiya ali məktəblərində təhsilini davam
etdirmək qadağan olunmuĢdu.
1879-cu ildə Moskvaya gələn Ə.ġahtaxtinski burada bir
müddət Lazarev ġərq dilləri institutunda oxumuĢdu. Lakin
bu özəl təhsil müəssisəsinin gələcəkdə müəyyən mənsəb
qazanmaq üçün kifayət qədər imkanlar açmadığını
görərək, 1880-cı ildə Almaniyaya getmiĢ və üç il sonra
Heydelberq universitetindən bakalavr dərəcəsi almıĢdı.
Rusiya imperiyası ərazisində qeyri-xristianların orta və ali
təhsil müəssisələrində pedaqoji fəaliyyətlərinə izin
verilmədiyindən, Ə.ġahtaxtinski gələcək həyatını hərbi
sahə ilə bağlamaq qərarına gəlmiĢ və Peterburq Yunker
məktəbini bitirmiĢdi. Mənbələrdə onun batalyon
komandiri kimi 1904-cü il rus-yapon müharibəsində
iĢtirakı haqqında məlumatlara təsadüf olunur. 1912-ci ildə
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artıq polkovnik rütbəsində olan Ə.ġahtaxtinskinin, Rusiya
silahlı qüvvələrinin səlahiyyətli nümayəndəsi kimi, Ġsveç
ordusunun hərbi manevrlərini müĢahidə etməsi faktı da
məlumdur.
Əbülfət ġahtaxtinski tam əsasla həm də XX əsrin
əvvəllərində Azərbaycan-alman ədəbi əlaqələrinin
inkiĢafına müəyyən töhfə vermiĢ milli ziyalıların
cərgəsinə daxil edilə bilər. O, alman klassiki Ġ.V.Hötenin
"Gənc Verterin iztirabları" romanını orijinaldan ana dilinə
çevirmiĢdi. Polkovnik Ə. ġahtaxtinski 1913-cü ilin
mayında 55 yaĢında Kutaisi Ģəhərində vəfat etmiĢ və
doğma ġahtaxtı kəndində dəfn olunmuĢdu.
Ġsa Sultanın gizli polis nəzarəti altında Peterburqda
yaĢadığı 1873-1874-cü illərdə çar xəfiyyələri baĢqa bir
"narahat" azərbaycanlı gənclə - Peterburq Hərbi Tibb
Akademiyasının tələbəsi Ġbrahimbəy Mehmandarovla
ciddi maraqlanırdılar. Əslən Qarabağdan olan
Ġ.Mehmandarov 1852-ci ildə Lənkəranda, qulluqçu
ailəsində doğulmuĢdu. O, məĢhur sərkərdə, 1918-1920-ci
illərdə Azərbaycan Cümhuriyyətinin ilk hərbi naziri olmuĢ
Səmədbəy Mehmandarovun (1857-1931) böyük qardaĢı
idi.
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Hərbi Tibb Akademiyasında təhsil aldığı dövrdə
Ġbrahimbəy M.L.Paperin gizli dərnəyinin məĢğələlərində
iĢtirak edirdi. 1875-ci ilin martında xəfiyyələr bu dərnəyin
izinə düĢə bildilər. Nəticədə Paper polis nəzarəti altında
yaĢamaq Ģərti ilə Yekatrinoslav quberniyasına sürgün
edildi. Sıravi üzvlər isə repressiyalardan xilas ola bildilər.
Maraqlıdır ki, Peterburqda ali təhsilini baĢa vurduqdan
(1879) sonra Ġ.Mehmandarov da Yekatrinoslava getmiĢ və
bir müddət burada həkim iĢləmiĢdi. O, həyatının sonuna
kimi tələbə yoldaĢı, məĢhur fizioloq-alim, akademik
Ġ.P.Pavlovla dostluq əlaqələri saxlamıĢdı. 1927 - ci ildə
Pavlovun Ģəxsi dəvəti ilə alimin Leninqradda qeyd olunan
70 illik yubiley təntənələrində iĢtirak etmiĢdi.
Xatırlatdığım bütün bu faktlar XIX əsrin 60-cı illərindən
etibarən Avropa mədəniyyəti ilə daha sıx təmas imkanları
qazanan Azərbaycan gəncliyinin həyatında və
dünyagörüĢündə ciddi dəyiĢikliklərin baĢ verdiyini
göstərir. Ġmperiya maarif məmurlarının qeyri-xristianların,
ilk növbədə isə, müsəlmanların universitet təhsili
almalarına müxtəlif yollarla maneçilik törətdikləri bir
Ģəraitdə, bu gənclər öz bilik, ağıl və istedadları sayəsində
Rusiyanın qabaqcıl və nüfuzlu ali məktəblərinə yol
tapırdılar.
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Həm də bu zaman onlar yalnız ali təhsil almaqla
kifayətlənmirdilər. Cəmiyyət həyatında fəal iĢtirak
etməyə, tələbə hərəkatından və gəncliyin adı ilə bağlı
digər siyasi proseslərdən kənarda qalmamağa can atırdılar.
Imperiya ideoloqlarının "müsəlman gənclərin zərərli
təsirlərdən qorunması" məqsədi ilə xüsusi canfəĢanlıq
göstərdikləri bir Ģəraitdə onlar (təbii ki, "müsəlman"
dedikdə söhbət, ilk növbədə, azərbaycanlılardan
gedir;çünki qismən tatarlar istisna olmaqla, Rusiyadakı
digər türk-müsəlman xalqlarının nümayəndələri yalnız
əsrin sonlarına doğru imperiya daxilindəki ictimai-siyasi
və mədəni proseslərlə nisbətən yaxından maraqlanmağa
baĢlamıĢdılar) siyasətə daha çox meyl göstərir,
mütləqiyyət quruluĢuna qarĢı mübarizədə iĢtirak etməyə
çalıĢırdılar.
Rusiya imperiyasının türk-müsəlman xalqları arasında ilk
peĢəkar teatrın, milli mətbuatın, dünyəvi məktəblərin,
ictimai təĢkilatların və nəhayət, siyasi partiyaların məhz
Azərbaycanda meydana gəlməsi, 1918-ci ildə isə bütün
müsəlman ġərqində demokratik respublika tipli ilk
müstəqil dövlətin Azərbaycanda qurulması, heç Ģübhəsiz,
XIX əsrin ortalarından baĢlayan bu dirçəliĢ prosesi ilə,
Azərbaycan gəncliyinin ictimai-siyasi həyatdakı fəallığı
və ayıqlığı ilə sıx bağlı idi.
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Ġsa Sultan ġahtaxtinskinin üzərinə qayıdaq.
1874-cü ildə o, Peterburq Əkinçilik Ġnstitutunun tam
kursunu vaxtından əvvəl və uğurla baĢa vurdu. Ali təhsil
diplomu aldıqdan sonra vaxt itirmədən vətənə dönmək
olardı. Amma Ġsa Sultan yalnız Rusiya ilə kifayətlənmək
niyyətində deyildi. O, təhsilini daha da təkmilləĢdirmək,
ən baĢlıcası isə, Avropa ölkələrini gəzib-dolaĢmaq
istəyirdi.
"Kavkaz"dakı nekroloqda bildirilir ki, Peterburqda "elmlər
kursunu baĢa vurduqdan sonra Ġsa Sultan əvvəlcə Parisə,
daha sonra isə Londona yollandı. Bu Ģəhərlərdə siyasiiqtisadi elmlərə dair mühazirələri dinlədi. Daha sonra isə
Sürixə getdi və burada Politexnikumda (adının mütəvazi
səslənməsinə baxmayaraq, Sürix Politexnikumu onilliklər
boyu Qərbi Avropanın ən nüfuzlu təhsil ocaqlarından biri
kimi tanınmıĢdı. Nisbilik nəzəriyyəsinin müəllifi Albert
EynĢteyn də Politexnikumda təhsil almıĢdı-V.Q.) təbiət
elmlərinə dair mühazirələrə qulaq asdı. Xaricdə keçirdiyi
iki ilin nəticəsi olaraq o, meĢələrin xalqların iqtisadi
həyatında oynadığı rola dair iri həcmli elmi iĢ dissertasiya yazdı. Bu dissertasiya mərhuma meĢəçilik və
kənd təsərrüfatı namizədi elmi adını qazandırdı".
Avropa ölkələrində, xüsusən də azad və neytral Ġsveçrənin
Sürix Ģəhərində keçirdiyi iki ilə yaxın bir dövr Ġsa
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Sultanın Ģəxsiyyət və mütəxəssis kimi yetiĢməsində
mühüm rol oynamıĢdı. Onun sonrakı təhsil üçün Ġsveçrəni
seçməsi də təsadüfi sayılmamalıdır.
Nəzərə almaq lazımdır ki, həmin dövrdə Ġsveçrə rus
gəncliyinin Məkkəsinə çevrilmiĢdi. Bu ölkənin Sürix,
Bern, Lozanna, Cenevrə kimi Ģəhərlərində çoxsaylı rus
icmaları mövcud idi. Rusiyadan təhsil almaq üçün
Ġsveçrəyə gələnlər arasında qafqazlılar, xüsusən də
gürcülər az deyildi. 1873-cü ildə onlar Sürixdə "Uqeli"
adlı tələbə cəmiyyəti təĢkil etmiĢdilər.
Əziz Mirəhmədov yuxarıda istinad etdiyim məqaləsində
yazırdı: "Ġllər boyu Qərbi Avropada yaĢayan Niko
Nikoladzenin təĢəbbüsü ilə 1873-cü ildə Sürixdə "Uqeli"
adlı tələbə cəmiyyəti təĢkil edilmiĢdi ki, üzvlərinin çoxu
gürcü gənclərindən ibarət olan bu dərnəkdə Qafqazın
baĢqa xalqlarına mənsub cavanlar da yox deyildi. Çox
güman ki, Sürixdə təhsil alan Ġ.S.ġahtaxtinskinin
N.Nikoladze ilə dostluğu da məhz bu zaman baĢlamıĢ və
hətta ola bilsin ki, azərbaycanlı gənc "Uqeli" dərnəyinə bu
və ya baĢqa Ģəkildə bağlı olmuĢdur".
Ehtimal kifayət qədər ağlabatan olsa da, Ġsa Sultanın bu
dərnəklə əlaqələri barəsində əlimizdə heç bir konkret
məlumat yoxdur. Lakin eyni zamanda unutmaq olmaz ki,
həyatının bir neçə ilini Tiflisdə keçirən, gürcü dilini
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kifayət qədər yaxĢı öyrənən və özünü müəyyən mənada
tiflisli sayan Ġsa Sultanın yad Ģəhərdə ilk növbədə
qafqazlıları, xüsusən də dillərinə və xarakterlərinə bələd
olduğu gürcüləri axtarması və onlarla ünsiyyətə can
atması tamamilə təbii və baĢa düĢülən idi.
Lakin bununla belə azərbaycanlı gəncin gürcü
"altmıĢıncılarının" görkəmli nümayəndələrindən biri, Ġlya
Çavçavadzenin obrazlı Ģəkildə "gənc nəslin bahadırı"
adlandırdığı Niko Nikoladze ilə ilk dəfə Sürixdə tanıĢ
olması mülahizəsi müəyyən polemika doğurur.
Niko Nikoladze XIX-XX əsrlər gürcü ədəbiyyatının və
ictimai-siyasi fikrinin ən koloritli fiqurlarından biridir. O,
təmsil etdiyi xalqın mədəniyyət tarixinə publisist və
ədəbiyyat tənqidçisi, iqtisadçı və sosioloq, hüquqĢünas və
politiloq kimi daxil olmuĢdur.
Onun tanıĢları və dostları, məktublaĢdığı və əməkdaĢlıq
etdiyi Ģəxslər sırasında K.Marks və P.Lafarq, V.Hüqo və
A.Dode, A.Gertsen və N.Oqaryov, Q.Uspenski və
A.PleĢĢeyev, L.Blank və M.Bakunin, N.ÇernıĢevski və
M.Antonoviç kimi məĢhur adlara təsadüf olunur. Ġsa
Sultan ġahtaxtinskidən on il əvvəl dünyaya gələn və
ondan otuz dörd il çox ömür sürən N.Nikoladzenin
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müxtəlif millətlərdən olan dostları iĢərisində gənc
azərbaycanlı həmkarı da özünəməxsus yer tuturdu.
Onların bioqrafiyalarında da müəyyən oxĢar cəhətlər yox
deyildi. Daha doğrusu, Niko Nikoladzenin həyat yolunu
aradan bir müddət keçəndən sonra Ġsa Sultan sanki
təkrarlamıĢdı. Maraqlıdır ki, N.Nikoladze də əvvəlcə
Peterburqda təhsil almıĢ, sonra isə Qərbi Avropaya
səyahət edərək, bir müddət Parisdə və Sürixdə yaĢamıĢdı.
O da Ġsa Sultandan beĢ il əvvəl, 1869-cu ildə Sürix
Politexnikumunda adı və mövzusu öz dövrü üçün bir
qədər qəribə və gözlənilməz təsir bağıĢlayan dissertasiya
müdafiə etmiĢdi. N.Nikoladzeyə siyasi elmlər namizədi
adı qazandıran həmin tədqiqat iĢi "Tərksilah və onun
sosial-iqtisadi nəticələri" adlanırdı...
Niko Nikoladze 1869-cu ildə vətənə qayıtmıĢ, 1871-ci ilə
qədər Tiflisdə yaĢamıĢdı. Bu illərdə o, gürcü
ədəbiyyatının G.Sereteli, S.Mesxi, K.Lordkipanidze kimi
gənc nümayəndələri ilə əl-ələ verərək milli azadlıq
hərəkatına xidmət edən yeni ədəbiyyat yaratmaq üçün
çalıĢmıĢdı.
Həmin illərdə Tiflis gimnaziyasının son siniflərində təhsil
alan Ġsa Sultan jurnalistika ilə yaxından maraqlanır, rus və
gürcü dillərindəki dövrü nəĢrləri izləyirdi. O, gənc gürcü
yazıçılarının bir çoxunu Ģəxsən tanıyırdı. Yeni ədəbi nəsil
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təmsilçilərinin, necə deyərlər, barmaqla sayılması
mümkün olduğu bir Ģəraitdə Ġ.S.ġahtaxtinskinin Tiflis
gəncliyi arasında populyar olan Niko Nikoladzeni
tanımaması istisna edilməlidir.
Lakin bu yalnız formal məntiq meyarları əsasında irəli
sürülən bir ehtimaldır. Və ümumiyyətlə, bu cür tanıĢlıqları
mütləqləĢdirməyə də xüsusi zərurət yoxdur.
1871-ci ildə vətənindəki polis təqiblərindən cana doyan
N.Nikoladze yenidən Sürixə qayıtmıĢ və G.Sereteli ilə
birlikdə yuxarıda adı çəkilən "Uqeli" dərnəyini qurmuĢdu.
Məqsəd Avropada təhsil alan gürcü gənclərinin milli
zəmindən uzaqlaĢmalarının qarĢısını almaq və onları
vətənlərinin gələcəyi ilə bağlı mübarizəyə hazırlamaq idi.
1874-cü ildə isə Ġ.S.ġahtaxtinski Sürixə gəlmiĢdi.
Onları - milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, yeni
Rusiya gəncliyinin nümayəndələrini neytral Ġsveçrəyə
çəkib gətirən hansı qüvvə idi? Bu gənclər nə üçün
Avropanın universitet mərkəzləri içərisində məhz Sürixi
seçirdilər?
Bu suallara Rusiyada xalqçılıq hərəkatının
ideoloqlarından biri olan S.Stepnyak-Kravçinskinin "Gizli
Rusiya" kitabında cavab tapmaq mümkündür. Onun
müĢahidələrinə görə, Sürixə gələn Rusiya gəncliyinin
nümayəndələri burada tələbə auditoriyaları əvəzinə
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"...Ġnternasionalın iclaslarına gedir, Marksın, Bakuninin,
Prudonun və Avropa sosializminin digər banilərinin
əsərlərini öyrənirdilər. Tezliklə Sürix elmi məĢğələlər
mərkəzindən böyük bir siyasi kluba çevrildi. Bu Ģəhərin
Ģöhrəti bütün Rusiyaya yayılmıĢdı və o, yüzlərlə gənci
özünə çəkirdi".
Görünür, XIX əsrin 70-ci illərində qabaqcıl Rusiyanı
bürümüĢ bu "Sürix maqnetizmi" azərbaycanlı gəncdən də
yan keçməmiĢdi.
Eyni zamanda Ġsa Sultanın məhz 1874-cü ildə Sürixə
yollanması, əslində, cəsarətli bir addım sayılmalıdır.
Çünki Sürixin yeni düĢüncə və inqilabi ideyalar ixrac edən
mərkəzə, siyasi ixtisasartırma ocağına çevrildiyini görən
çar hakim dairələri 1873-cü ildə bu Ġsveçrə Ģəhərindəki
bütün vətəndaĢlarının dərhal geriyə qayıtmaları haqqında
gülünc bir qərar çıxarmıĢdı. Qayıtmayanlar qanundan
kənar elan edilmək və haqlarında cinayət iĢi açılmaqla
hədələnirdilər.
Aradan çox qısa bir müddət keçəndən sonra imperiya
ideoloqlarının bu qərarı onların özlərinə qarĢı iĢləməyə
baĢladı.
Necə deyərlər, piĢiyin könlü samanlıqda idi, it də onu
qovub saldı samanlığa... Bəlkə də Sürixdə "siyasi
ixtisasartırma kursu" keçənlər Rusiyaya tək-tək
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qayıtsaydılar, o qədər də mütəĢəkkil və qorxulu qüvvəyə
çevrilməzdilər. Amma onlar yaxĢı nəzəri hazırlıq keçmiĢ,
kifayət qədər təĢıkilatlanmıĢ qüvvə kimi kütləvi Ģəkildə
geri döndülər və S.Stepnyak-Kravçinskinin də doğru
müĢahidə etdiyi kimi, "Rusiyada öz dostları tərəfindən
böyük hərarətlə qarĢılanaraq gəncliyə xas olan
coĢqunluqla beynəlxalq sosializm ideyalarını yaymağa
baĢladılar".
Rəsmi dairələr düĢünülməmiĢ, yanlıĢ addım atdıqlarını
tezliklə baĢa düĢdülər. Lakin artıq gec idi, necə deyərlər,
cin ĢüĢədən çıxmıĢdı. Sadəcə, uğursuzluqla nəticələnən
həmin qərardan sonra Rusiya hökumətinin nəzərində
Sürixə getmək siyasi etimadsızlıq üçün əsas verən
xoĢagəlməz bir səyahətə çevrildi...
Ġstənilən halda, inzibati yolla "Sürix xofu" yaratmaq
mümkün olmadı. Azad həyat və liberal düĢüncə mərkəzi
sayılan Ġsveçrəyə can atanların qarĢısını almaq cəhdi baĢ
tutmadı.
Ġsa Sultan ġahtaxtinski də bu uzaq (hər halda həmin
dövrün azərbaycanlısı üçün!) və təmin olunmuĢ rahat
gələcək baxımından o qədər də yaxĢı vədlər verməyən
təhlükəli səfərə çıxdı. Gələcəyi ilə bağlı bu ciddi qərarı
qəbul edəndə onun 21 yaĢı vardı.
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Taleyin iĢinə bax ki, aradan illər keçəndən sonra onun qızı
da 21 yaĢında atasının seçdiyi yolla gedəcəkdi və XX
yüzilliyin baĢlanğıcında azərbaycanlı qızlar içərisində
birinci olaraq Ġsveçrədə, Lozanna universitetinin tibb
fakültəsində təhsil alacaqdı...
Lakin bu barədə bir qədər sonra.
***
1876-cı ilin payızında Ġsa Sultan beĢ il əvvəl tərk etdiyi
Tiflisə döndü. Bu müddət ərzində o, Peterburq Əkinçilik
Ġnstitutunun beĢ illik kursunu üç ilə baĢa vurmuĢ, nüfuzlu
Avropa ali məktəblərindən birinin elmlər namizədimagistr diplomunu qazanmıĢdı. Həmin dövrdə o,
Qafqazın inzibati və mədəni mərkəz sayılan Tiflisdə bəlkə
də yeganə mükəmməl Avropa təhsili görmüĢ azərbaycanlı
ziyalı idi.
DüĢünmək olardı ki, rəsmi dairələr əsilli-köklü ailədən
çıxan, parlaq təhsil alan və qeyri-adi istedadı,
zəhmətsevərliyi ilə diqqəti çəkən Ġsa Sultan ġahtaxtinski
ilə yaxından maraqlanacaq, o, səviyyəsinə və savadına
uyğun iĢlə təmin ediləcək.
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Ġmperiya məmurları Qafqaz müsəlmanlarına etinasız
münasibətlərini həmiĢə onların arasından kifayət qədər
yaxĢı rus, yaxud Avropa təhsili almıĢ ziyalı Ģəxslərin
yetiĢməməsi ilə əlaqələndirirdilər. Ġndi isə belə bir
"müsəlman", necə deyərlər, öz ayağı ilə gəlmiĢdi və ona,
sadəcə, etimad göstərmək tələb olunurdu.
Lakin yaradıcı naturaya və böyük enerjiyə malik 25 yaĢlı
Ġsa Sultan Qafqaz adminstrasiyasından bilik və bacarığını
mövcud idarəçilik sahəsində tətbiq etməyə imkan verən
heç bir təklif almadı. Bilmirəm, bəlkə də o özü əl-qolunu
sıxan, sərbəstliyini əlindən alan rəsmi dövlət qulluğuna
ümumiyyətlə, maraq göstərməmiĢdi...
Qafqaz caniĢinliyinin mərkəzi Tiflis XIX əsrin son
rübündə mədəni baxımdan tərəqqi etmiĢ əyalət
Ģəhərlərdən sayıla bilərdi. Burada teatr fəaliyyət
göstərirdi. Rus, gürcü, erməni dillərində ondan çox qəzet
nəĢr olunurdu. Hətta Ģəhərdə universitet yaradılmasının
zəruriliyi barəsində səslər eĢidilməyə baĢlamıĢdı.
Qafqaz xalqlarının bir çox tanınmıĢ ziyalıları - ədəbiyyat
və mətbuat aləminin nümayəndələri, yüksək çinli
məmurlar və hərbçilər, aristokratik təbəqənin təmsilçiləri
bu Ģəhərdə yaĢayırdılar. Ġsa Sultan beĢ illik fasilədən sonra
yenidən Tiflisə dönəndə boĢa çıxmıĢ ümidlərin üzüb əldən
saldığı xəstə, yorğun Mirzə Fətəli Axundov hələ də
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caniĢin dəftərxanasında ġərq dilləri tərcüməçisi
vəzifəsində çalıĢırdı. Onun Ġsa Sultanla yaĢıd olan oğlu
RəĢid isə, Brüssel universitetində təhsil alırdı.
Ümidini yeni yetiĢən gəncliyə bağlayan Mirzə Fətəli nə
"Kəmalüddövlə məktubları"nı çap etdirmiĢdi, nə də əlifba
islahatı ideyasını həyata keçirə bilmiĢdi. Artıq yaradıcılıq
iĢlərindən də əli soyumuĢdu. Belə bir ümidsizlik və ruhi
böhran məqamında, ölümündən dörd il əvvəl pyeslərindən
birinin Bakıda tamaĢaya qoyulması ona həyatının son
illərində payına çox nadir hallarda düĢən sevincli
dəqiqələr yaĢatmıĢdı.
Milli mədəniyyət patriarxının ömrünün son iki ilinin ən
fərəhli hadisəsi isə, Bakıda Həsənbəy Zərdabinin naĢirliyi
və redaktorluğu ilə ilk Azərbaycan qəzetinin - "Əkinçi"nin
nəĢrə baĢlaması idi. Mirzə Fətəli bu hadisədən o dərəcədə
sevinmiĢdi ki, xəstəlikləri və ruhi iztirabları bir tərəfə
buraxaraq yenidən qələmə sarılmıĢdı və "Vəkilinaməlumi-millət" təxəllüsü ilə qəzetdə məqalələr çap
etdirmiĢdi.
Əgər Ġsa Sultan ġahtaxtinski ilə tanıĢ olmuĢdusa, Mirzə
Fətəli, heç Ģübhəsiz, buna da az sevinməmiĢdi. Çünki o,
nadanlıqdan və qəflət yuxusundan ayıltmaq üçün
təkbaĢına mübarizəyə baĢladığı millətinin gələcəyini məhz
belə yüksək təhsilə malik ziyalı gənclərdə görürdü.
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Təəssüf ki, bu tanıĢlıq barəsində də əlimizdə hər hansı
təsdiqləyici bir sənəd, yaxud yazılı mənbə yoxdur.
Azərbaycan ziyalıları biri-birlərinə məktub yazmaqda,
fikir və düĢüncələrini sənədləĢmiĢ Ģəkildə bölüĢməkdə
həmiĢə laqeyd və tənbəl olublar. XIX əsrdə də belə idi,
indi də belədir...
Ona görə də eyni Ģəhərdə yaĢayan, eyni fikir və
düĢüncələri paylaĢan iki Azərbaycan ziyalısının (məsələn,
deyək ki, M.F.Axundov və A.Bakıxanov) biri-birləri ilə
tanıĢlığı, fikir mübadiləsi, yaxud yaradıcılıq əlaqələri
haqqında heç bir yazılı mənbəyə təsadüf etməyəndə,
günahı həmin laqeydlik və tənbəllikdə axtarmaqdan baĢqa
bir yol qalmır.
Eyni zamanda bu gün bizə nə qədər xoĢ təsir bağıĢlamasa
da, xatırlatmağa borclu olduğum baĢqa bir məqam da var.
Bəlkə də onu Mirzə Cəlilin məĢhur pyesinin adı ilə
"Anamın kitabı sindromu" adlandırmaq daha
məqsədəuyğun olardı. Məsələ buradadır ki, indi olduğu
kimi, XIX əsrdə də anadilli və rusdilli (ötən əsrlərdə
üstəlik farsdilli, ərəbdilli və s.) Azərbaycan ziyalıları vardı
və onlar hətta bir məqsəd uğrunda mübarizə aparsalar da,
bir çox hallarda bağlı olduqları dil və mədəniyyət
baryerini aĢa bilməyərək bir-birlərinə yaxınlaĢmırdılar.

823

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

ġübhəsiz, bu bizim yaradıcı ziyalılarımızın faciəsi idi və
həmin faciə Ġsa Sultandan da yan keçməmiĢdi.
Aydındır ki, təhsilini rus dilində alan, bu dildə daha asan
və gözəl yazmağı bacaran Ġ.S.ġahtaxtinski rusdilli
ziyalılar arasında, rusdilli ədəbi-mədəni mühitdə daha tez
və uğurlu özünütəsdiqə nail ola bilərdi.
Rus dilində təhsil alıb azərbaycanlı kimi düĢünmək, ana
dilində yazmaq onun üçün asan deyildi. Lakin tezliklə
bunu bacaranlar ortaya çıxacaqdı. Belə inqilabi
dəyiĢikliyə hazır olmayan Ġsa Sultan isə, Tiflisin rusdilli
mətbuatı ilə əməkdaĢlıq yolunu tutdu. Əslində, mənsub
olduğu milləti Rusiya imperiyası miqyasında təqdim
etmək və tanıtmaq üçün rusca yazmağı bacaranlara da
böyük ehtiyac vardı.
Çox güman ki, elə bu amil də onu "Tiflisski vestnik"
qəzetinə gətirib çıxarmıĢdı. "Tiflisski vestnik"in ilk sayı
1873-cü il yanvarın 2-də çıxmıĢdı. Onun naĢiri və baĢ
redaktoru istefada olan keçmiĢ hərbçi - poruçik
Konstantin Bebutov idi. Əslində, qəzetin təsisi zamanı
K.Bebutovun yaradıcı keyfiyyətlərindən daha çox onun
hökumət yanındakı etibarlılığı və Qafqaz caniĢinliyi
məmurlarının inamını qazanması amili ön plana
çəkilmiĢdi.
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Qəzetçilik haqqında çox məhdud təsəvvürləri olan cavan
zabit bu iĢə dostlarının, ilk növbədə isə, haqqında
yuxarıda bəhs edilən N.Nikoladzenin təĢviqi ilə
baĢlamıĢdı. Nikoladze və həmfikirləri daha çox
ümumqafqaz maraqlarına cavab verən, maarifçi istiqaməti
və demokratik ruhu ilə seçilən yeni bir mətbuat nümunəsi
ortaya qoymaq istəyirdilər. Onlar həmin niyyətlərini
"Tiflisski vestnik"də reallığa çevirmək qərarına
gəlmiĢdilər.
Bu nəĢr barəsində maraqlı tədqiqat əsəri yazmıĢ gürcü
alimi Leyla Çikovani əsaslı olaraq belə bir nəticəyə gəlir
ki, "Tiflisski vestnik" Gürcüstanda və bütün
Transqafqazda rus dilində çap olunan ilk demokratik
mətbuat nümunəsi idi. Həmin dövrdə Rusiyanın milli
ucqarlarından heç biri belə mətbu orqana malik deyildi".
Qəzeti sivil yollarla cəmiyyətin yeniləĢməsinə nail olmaq,
mövcud problemlər barəsində açıq, birbaĢa dialoq
aparmaq istəyən maksimalist ruhlu və qətiyyətli gənclər
nəĢr edirdilər. Onlar riskli bir iĢə baĢladıqlarının fərqində
idilər və ona görə də ilk nömrədə ironik bir tərzdə
bildirirdilər ki, "ədəbi düĢmənlərimiz tezliklə bu nəĢrin öz
ömrünü onlara bağıĢlayacağını və ölümü ilə digərlərini də
həvəsdən salacağını düĢünürlər". "Tiflisski vestnik" isə
qətiyyən belə bədbin ehtimalları həqiqətə çevirmək
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niyyətində deyildi. Onun müəllifləri ilk saydan baĢlayaraq
mübarizə üçün gəldiklərini və mövqelərində möhkəm
dayandıqlarını göstərdilər.
Tiflisə döndükdən az sonra Ġsa Sultan da bu yeni nəĢrin
fəal müəllifləri sırasında yer aldı. Və tez bir zamanda
tanınmıĢ gürcü yazıçısı knyaz David Eristavi ilə birlikdə
qəzetin iki əsas müəllifindən biri oldu. Yuxarıda istinad
etdiyim L.Çikovani bu münasibətlə yazır: "Özlərinin
bütün mənəvi və yaradıcı qüvvələrini (bir sıra hallarda isə
maddi vəsaitlərini) təmənnasız Ģəkildə qəzetçilik iĢinə sərf
edən Ġ.S.ġahtaxtinski və D.Eristavi kimi bir-iki
entuziastdan baĢqa ilkin mərhələdə "Tiflisski vestnik"
ədəbi baxımdan elə bir diqqətəlayiq qüvvəyə malik
deyildi. Çünki qəzetin ilk vaxtlarda heç olmazsa
əməkdaĢlara zəhmət haqqı ödəmək imkanı da mövcud
deyildi".
Çox güman ki, bir tərəfdən gənclik entuziazmı və ictimai
fəaliyyət arzusu, o biri tərəfdən isə mətbu tribuna əldə
etmək istəyi və yazmaq Ģövqü Ġsa Sultanı nəinki zəhmət
haqqı tələbində olmağa, hətta əlindəki vəsaiti də "Tiflisski
vestnik"ə xərcləməyə vadar etmiĢdi.
Qəzetdəki fəaliyyəti onu XIX əsrin yetmiĢinci illərində
xalqçılıq hərəkatının ideya təsirini öz üzərlərində hiss
edən, mənsub olduqları xalqa təmənnasız xidməti həyat
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amalı sayan qabaqcıl və demokratik ruhlu Qafqaz
gəncliyinin ön sıralarına çıxarmıĢdı.
Digər tərəfdən, Tiflisin mətbuat aləminə daxil olması Ġsa
Sultan gürcü "terqdaleuli"ləri (hərfi tərcüməsi "Terek
çayından su içənlər", XIX əsrin 50-ci illərində Qafqazın
hüdudlarını tərk edərək ali təhsil almaq üçün Rusiya
universitetlərinə yollanan və burada qabaqcıl, demokratik
ideyalara yiyələnən gürcü ictimai-siyasi xadimlərinə və
ziyalılarına verilmiĢ simvolik addır-V.Q.) ilə xüsusilə
yaxınlaĢdırdı. O, Niko Nikoladzenin vasitəsilə gürcü
mədəniyyətinin A.Sereteli, Y.QoqebaĢvili, G.Sereteli,
M.MamasaĢvili, D.Eristavi kimi görkəmli nümayəndələri
ilə tanıĢ oldu.
Ġ.S.ġahtaxtinski qəzetin fəaliyyətə baĢladığı ilk günlərdən
onun siyasət Ģöbəsinə rəhbərlik edirdi. Bu, simptomatik
faktdır. Çünki aradan illər keçəndən sonra rus senzurası,
xüsusi ilə də qərəzli məqsədlər güdən və nəyin bahasına
olursa, olsun, Azərbaycan mətbuatının qarĢısına sədd
çəkmək istəyən erməni senzorları elə bir dözülməzlik
mühiti yaradacaqdılar ki, Cəlil Məmmədquluzadənin
obrazlı ifadəsi ilə desək, Azərbaycan ziyalıları siyasətə
qurĢanmaqda ittiham ediləcəklərindən ehtiyatlanaraq hətta
"s" hərfini yazmaqdan çəkinəcəkdilər.

827

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Təbii ki, bu böyük satirikin acı sarkazm dolu istehzası idi
və əslində, Azərbaycanda həqiqi siyasi mühit və əsl
siyasətçi düĢüncəsi yaradanların ön sıralarında bütün
təqiblərə və senzura sıxıntılarına baxmayaraq, elə "Molla
Nəsrəddin"inin özü gedirdi.
Lakin mühitin və zəmanənin yaratdığı "Molla
Nəsrəddin"in ilk sayının iĢıq üzü görməsindən düz otuz il
əvvəl Mirzə Cəlilin sələflərindən biri sayılan
Ġ.S.ġahtaxtinskinin Tiflisin aparıcı qəzetlərindən birinin
siyasət Ģöbəsinə rəhbərlik etməsi də, Ģübhəsiz, diqqəti
çəkən hadisədir.
Liberal istiqamətli "Tiflisski vestnik" Qafqazda, hətta
Rusiyada çap olunan bir sıra qəzetlərlə, xüsusən də
caniĢinliyin ofisiozu sayılan "Kafkaz"la daimi polemika
aparırdı. Yəqin ki, bu polemikanın ara-sıra daha da
qızıĢmasında Ġsa Sultanın kəskin ruhlu məqalələri də az
rol oynamırdı.
Bəlkə elə bu səbəbdən də "Kafkaz"ın 16 iyun 1876-cı il
tarixli sayında dərc olunmuĢ "Əyalətdə siyasət" adlı
məqalədə Ġ.S.ġahtaxtinskinin üzərinə xüsusi kəskinliklə
hücum edilirdi.
Məqalə müəllifi Ġsa Sultan ġahtaxtinskini və knyaz
K.Bebutovu "əyalət siyasətçiləri" adlandırır və onları
qonĢu Osmanlı imperatorluğunda baĢ verən hadisələrin əsl
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mahiyyətini dərk etməməkdə günahlandırardı. Bununla
kifayətlənməyərək həm də iddialı bir tərzdə gənc
yazarlara əxlaq dərsi verməyə və ağıl öyrətməyə can
atırdı.
Əslində isə, bu məsələdə "Kafkaz"ın özünün
maariflənməsinə daha ciddi lüzum vardı. Qəzet 1876-cı il
may-iyun saylarında "Konstantinopolun astar üzü" adlı
silsilə yazılar dərc etmiĢ və bu yolla da Ġstanbulda baĢ
verən son siyasi proseslərə, xüsusən də yenicə taxta
çıxmıĢ Sultan Əbdül Əzizin qeyri-adi intihar cəhdinə
aydınlıq gətirməyə çalıĢmıĢdı.
1876-cı il Osmanlı imperatorluğu üçün həqiqətən də ciddi
dəyiĢikliklər dönəmi idi. Hər halda, özlərini türklərin
dostu sayanlar belə düĢünürdülər və ehtimal ki, daha çox
Ġsa Sultanın təsiri altında "Tiflisski vestnik" qəzeti də
qonĢu dövlətdə gedən siyasi prosesləri diqqər mərkəzində
saxlamaqla eyni mövqeni paylaĢırdı.
Həmin il imperiyanın dövlətçilik həyatında və idarəçilik
prinsiplərində əsaslı dönüĢ gözlənilirdi. "Yeni osmanlılar"
hərəkatının ideoloqlarından biri olan sədri-əzəm (baĢ
vəzir-V.Q.) Midhət PaĢa ilk türk konstitusiyasının
layihəsini hazırlamıĢdı. Osmanlı imperatorluğunun
mütləqiyyət üsuli-idarəsindən konstitusiyalı monarxiyaya
keçidi, hər yerdə olduğu kimi Rusiyada, eləcə də Anadolu
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ilə daha sıx əlaqələrə malik Qafqazda da maraqla
izlənirdi. Ġ.S.ġahtaxtinski və K.Bebutovun "Tiflisski
vestnik"də çap edilən bir neçə siyasi təhlil və proqnoz
xarakteri məqaləsi də bu məsələlərə həsr olunmuĢdu.
Məqalə müəllifləri konstitusiyalı monarxiya üsulidarəsinin üstünlüklərindən söz açırdılar (bəlkə də bu
zaman onlar vətəndaĢı olduqları Rusiya imperiyasında da
eyni xarakterli dəyiĢikliklərin həyata keçməsinin
arzusunda idilər?!), hətta yeni taxta çıxmıĢ sultan V
Muradın dinlə dövləti ayıracağı, özünün dünyəvi
hakimiyyətini daha da möhkəmləndirərək, bütün
müsəlman dünyasının xəlifəsi titulundan imtina edəcəyi
barəsində cəsarətli proqnozlar verirdilər.
Və bu zaman çar üsul-idarəsinin keĢiyində dayanan
"Kavkaz" qəzetinin mühafizəkar mövqeyi ilə
razılaĢmırdılar.
Ġki qəzet arasında mübahisə və qarĢıdurma da məhz belə
bir fikir ayrılığı zəminində baĢlamıĢdı. "Kavkaz"
redaksiyası "kavalerist-yazıçılar" (bu, təbii ki,
K.Bebutovun istefaya çıxmıĢ süvari zabiti olmasına iĢarə
idi-V.Q.) deyə ironiya hədəfinə çevirdiyi "Tiflis
siyasətçilərinə" - cənab K.Bebutova və "adı olmayan
cənab ġahtaxtinskiyə" (çox güman ki, Ġsa Sultanın bir sıra
məqalələrini sadəcə soyadı, yaxud inisialları ilə çap
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etdirməsi belə bir yersiz sarkazm üçün əsas vermiĢdiV.Q.) ağıl öyrətmək qərarına gəlmiĢdi.
Görünür, azərbaycanlı publisist "Kavkaz" redaksiyasını
daha çox hiddətləndirmiĢdi. Ona görə də arxasında Qafqaz
caniĢinliyinin dayandığı qəzet hətta jurnalistikanın adi
etika qaydalarını unudaraq, öz həmkarını açıq-aĢkar
hədələməkdən də çəkinmirdi: "Deyin görək, sizə qarĢı nə
tədbir görməli və sizinlə necə rəftar etməli, cənab
ġahtaxtinski?" - deyə ona meydan oxuyurdu.
"Kavkaz"dakı anonim müəllifin öz yazısına yekun kimi
gətirdiyi aĢağıdakı Ģeir parçasına da diqqət yetirmək
yerinə düĢərdi:
“Ved na vas qlyadet bez smexa
Nevozmojno... stıd kakoy!
Vı sroslis kak dva orexa
Pod odnoyu skorluroy...”
Müəllifin bu yersiz ironiyası, əslində, yalnız onun özünün
yox, bütünlükdə Qafqaz administrasiyasının Ġsa Sultana
münasibəti haqqında təsəvvür yaradır. Buradan onun
"Tiflisski vestnik"dəki rol və mövqeyinin, təbii ki, həm də
məsuliyyətinin naĢir-redaktorla eyniliyi qənaəti hasil
olunur. AydınlaĢır ki, Qafqaz rəsmilərinin nəzərində
Ġ.S.ġahtaxtinski təsadüfən, yaxud təcrübəsizliyi
ucbatından yanlıĢ yola düĢmüĢ "yerli müsəlman" ziyalısı
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deyil, bu yanlıĢlığın baĢında dayanan və ona rəvac verən
iki əsas ideya müəllifindən biridir.
Rəsmi çar ofisiozunda qələm dostlarına Ġ.S.ġahtaxtinskiyə və knyaz K.Bebutova qarĢı yönələn
haqsız hücumlar Niko Nikoladzenin diqqətindən
yayınmamıĢdı. O, həmin məsələ ilə əlaqədar "Tiflisski
vestnik"in 22 iyun 1876-cı il tarixli sayında "Kavkaz"ın
baĢ redaktoru Ġ.Stalinskiyə kəskin kinayə və sarkazmla
dolu cavab vermiĢdi.
N.Nikoladze özündən qat-qat yüksək səviyyəyə malik
istedadlı gənclərə ağıl öyrətmək fikrinə düĢən cənab
Stalinskinin intellektinin, ümumiyyətlə, ortadan aĢağı
olduğuna diqqəti cəlb edir, düĢünülməmiĢ addımlar
atdığına, lovğalıq və ədalılığına görə onu qədim yunan
təmsilçisi Ezopun dənizi içmək iddiasına düĢən qəhrəmanı
Ksanfa müqayisə edirdi.
O, Stalinskinin özü də daxil olmaqla, "Kavkaz"ın ətrafına
topladığı ədəbi qüvvələrin həqiqi peĢəkarlıq və polemika
mədəniyyətindən uzaq olduğunu vurğulayır və göstərirdi
ki, "belə qüvvələrə arxalanan qəzetin vəziyyəti həqiqətən
də dramatikdir. Bu qəzet həqiqətən də cənab Bebutova
qarĢı nə tədbir görməyi, cənab ġahtaxtinski ilə necə rəftar
etməyi bilməyəcəkdir".
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Ġ.S.ġahtaxtinski və K.Bebutovun kifayət qədər
əsaslandırılmıĢ obyektiv mövqeyinin müdafiəsinə qalxan
N.Nikoladze daha sonra yazırdı: "Cənab Stalinskinin
Sultan Əbdül Əzizə (intiharı ilə iki qəzet arasında kəskin
polemika yaradan türk sultanı-V.Q.) müəyyən bənzəyiĢi
var. Lakin onun redaktoru olduğu "Kavkaz" qəzeti bu
zavallı sultana daha çox oxĢayır. Qəribə deyilmi ki,
onların ikisi də intihar üçün eyni alət - qayçı seçmiĢlər?!
Amma aralarında bir balaca fərq də var - təbəələrinin
xoĢbəxtliyindən, sultan özünü bir gecənin içində öldürdü,
cənab Stalinski isə, abunəçilərinin bədbəxtliyindən bu
əzabı illərdir ki, uzadır..."
Azərbaycanlı publisist ara-sıra öz məqalələrini
"ġahtaxtinski" soyadı, bəzən isə "Ġ", "Ġ.ġ.", "ġ" inisialları
ilə imzalasa da, onun "Tiflisski vestnik"dəki yazıları bir
redaksiya adından, imzasız çap olunmuĢdur. Müasir
tədqiqatçı bu yazıları daha çox tematikasına və üslubi
xüsusiyyətlərinə görə müəyyənləĢdirə bilər.
Ġsa Sultanın "Kavkaz" redaksiyası ətrafında birləĢən
əleyhdarları isə, onun üslubunu və yazı manerasını o
dərəcədə mənimsəmiĢdilər ki, hətta imzasız çap olunan
məqalələrinin müəllifliyini də çətinlik çəkmədən
müəyyənləĢdirə bilirdilər. Niko Nikoladze bu cəhətə
diqqət yetirərək yazırdı ki, "Nə "Tiflisski vestnik", nə də
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cənab ġahtaxtinski qaldırılan məsələlərə öz
münasibətlərini gizlətmək fikrində deyillər. Lakin bununla
belə, ġahtaxtinskinin hətta altında imzasını qoymadığı
məqalələrinin də cənab Stalinski tərəfindən aĢkara
çıxarılması bu centlmenin xəfiyyəçilik fəaliyyətinə meylli
olmasından xəbər verir".
Tam hədəfə dəyən bu yazıdan sonra "Kavkaz" özü üçün
uğursuzluqla sona çatan polemikanı dayandırmalı oldu.
"Tiflisski vestnik"də tez-tez siyasi məsələlərlə bağlı
analitik yazılarla çıxıĢ edən Ġsa Sultan özünün ixtisasca
kənd təsərrüfatı mütəxəssisi, Qafqazın isə aqrar ölkə
olduğunu da heç zaman unutmurdu. Bəlkə də çox güman
ki, ilk növbədə, məhz onun sayəsində qəzetdə aqrar
məsələ, o biri tərəfdən isə, 1861-ci il islahatından sonra
tamamilə yeni səpkidə üzə çıxan kəndli məsələsi həmiĢə
diqqət mərkəzində dayanmıĢdı.
Ġ.S.ġahtaxtinski baĢqa bir həqiqəti də unutmurdu - o,
caniĢinliyin mərkəzi Tiflisdə yaĢasa da, rus dilində nəĢr
edilən qəzetin əməkdaĢı sayılsa da, Azərbaycan türkü
olduğunu heç zaman yadından çıxarmırdı. Odur ki,
Qafqazdakı digər qonĢularla müqayisədə, daha çətin və
acınacaqlı durumda olan həmvətənlərinə imkan daxilində
yardım göstərmək, onların səsinə və sözünə çevrilmək
istəyirdi.
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"Tiflisski vestnik" səhifələrində Azərbaycan mövzusuna
müəyyən dərəcədə yer verməsi ilk növbədə Ġsa Sultanın
xidməti və onun səylərinin nəticəsi kimi
qiymətləndirilməlidir.
ġübhəsiz, Qafqazın Azərbaycan hissəsində XIX əsrin
birinci yarısında iqtisadi münasibətlər və iqtisadi həyatın
vəziyyəti ilə maraqlananlar üçün Ġsa Sultanın "Naxçıvan
və Kulpi duz mədənləri", "Quba xanlığında əkinçilik"
kimi sırf professional yazıları maraq doğurmaya bilməz.
Sonuncu məqalə, əslində, müstəqil iqtisadi tədqiqat idi və
"Tiflisski vestnik"in dörd sayında (1876, 68-71-ci saylar)
çap olunmuĢdu. Təbii ki, yuxarıda adı çəkilən məqalələri
sırf mütəxəssis nöqteyi-nəzərindən araĢdıraraq
qiymətləndirmək fikrindən uzağam. Ən azı ona görə ki,
ədəbi həyat faktı kimi ümumi Ģəkildə diqqətimi çəkən bu
yazılar ədəbiyyatĢünas kimi məndə elə bir ciddi maraq
doğurmur.

Lakin onlar Ġ.S.ġahtaxtinskinin Azərbaycanı öyrənmək,
rus mətbuatında M.C.TopçubaĢov, M.A.Kazımbəy,
A.Bakıxanov, M.F.Axundov, M.Səfiyev kimi
həmvətənləri tərəfindən əsası qoyulan və uğurla inkiĢaf
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etdirilən elmi azərbaycanĢünaslıq ənənələrinə töhfə
vermək baxımından müəyyən əhəmiyyətə malikdir.
Digər tərəfdən, bu yazılar yalnız iqtisadi oçerklər deyildi.
Onların hər birində, əgər belə demək mümkündürsə, insan
faktoru da mühüm yer tuturdu. Məsələn, "Naxçıvan və
Kulpi duz mədənləri" məqaləsi 1876-cı ilin oktyabr
ayında Naxçıvan duz mədənlərindən birində insan tələfatı
ilə nəticələnən uçqun münasibəti ilə yazılmıĢdı.
Məqalə müəllifini hiddətləndirən əsas cəhət həmin
bədbəxt hadisənin hökumət dairələrində heç bir əks-səda
doğurmaması idi. Hər il onlarla belə hadisə baĢ verirdi.
Duz mədənlərinin istismarını nəzarət altında saxlayan
aksiz idarəsi isə, yalnız öz gəlirləri barəsində düĢünürdü.
Ġstehsalın müvafiq texnologiya və elmi əsaslarla
aparılması, lazımi təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi
heç kimi maraqlandırmırdı.
Ġ.S.ġahtaxtinski Naxçıvanda duzun yenə də dədə-baba
qaydası ilə çıxarılmasını Qafqazın mədən sənayesinin
inkiĢafını ləngidən amillərdən biri kimi tənqid edirdi.
Onun Naxçıvan duz yatağındakı duz qatının qalınlığı ilə
bağlı hesablamaları da maraq doğurur və gənc alimpublisistin öz vətəninin təbii sərvətləri, həmvətənlərinin
həyat və məiĢəti ilə kifayət qədər yaxından maraqlandığını
göstərirdi.
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"Quba xanlığında torpaq sahibkarlığı" məqaləsində isə Ġsa
Sultan bir tərəfdən, öz ampluasında çıxıĢ edir və kənd
təsərrüfatı, aqrar məsələlər sahəsində dərin biliyə malik
olduğuna, mütəxəssis kimi rəy bildirmək səlahiyyəti
qazandığına oxucularını inandırırdı. O biri tərəfdən isə,
Quba xanlığının tarixini kifayət qədər diqqətlə öyrəndiyini
nümayiĢ etdirirdi.
Məqalədə Rusiyanın tərkibinə daxil edildiyi zaman 25
min nəfər əhalisi olan bu xanlığın müxtəlif dövrlərdə
ərəblər, səlcuq türkləri, monqollar tərəfindən iĢğalı, daha
sonra isə növbə ilə Ġran və Osmanlı dövlətlərindən asılılığı
barəsində məlumat verilirdi.
Müəllif Quba xanlığının həyatındakı son siyasi proseslərə
toxunaraq yazırdı: "Yalnız 1747-ci ildə Nadir Ģahın
öldürülməsindən sonra xanlıq müstəqillik qazandı. Lakin
bu o qədər də uzun çəkmədi. XIX əsrin baĢlanğıcında
xanlıqlar hamısı tənəzzülə uğradılar və biri-birinin ardınca
tədricən Rusiyaya birləĢdirildilər. Xalqın 50 illik müstəqil
həyatı insan ömrünün 50 dəqiqəsi kimi bir Ģeydir. Ona
görə də Quba xanlığı ġərq dövlətlərindən - monqol
xanlıqlarından, Osmanlı, yaxud Ġrandan fərqlənə bilmədi.
Fatehlərdən irsən alınmıĢ siyasət və əxlaq haqqındakı
təsəvvürlərin Quba xanlarının beyinlərindən asanlıqla
silinməsi mümkün deyildi. ġərq hökmdarlarının ənənələri
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və əxlaqı əsasında tərbiyələnmiĢ Quba xanları idarəçilik
iĢlərində iranlılar kimi davranırdılar".
Bu sətirləri oxuyanda istər-istəməz M.F.Axundovun eyni
ilə Qubaya bənzəyən baĢqa bir Azərbaycan xanlığının
idarəçilik üsullarından bəhs edən "Vəziri-xani-Lənkəran"
komediyasl yada düĢür və hər iki halda müĢahidələr öz
dəqiqliyi ilə diqqəti cəlb edir...
Ġ.S.ġahtaxtinski öz məqaləsində Quba xanlığının 1806-cı
ilə qədərki tarixini izləmiĢdir. "50 illik müstəqillik"
dedikdə o, xanlığın 1747-1806-cı illər arasındakı bağımsız
siyasi mövcudluğunu nəzərdə tuturdu. Qafqaz
caniĢinliyinin arxivlərində saxlanan bir sıra ilkin mənbələr
və materiallar (xanlığın siyasi tarixi, zəngin əsilzadə
ailələri, iqtisadi həyatı, gəlirlər, vergilər, torpaq
sahələrinin bölüĢdürülməsi və s. məsələlərlə əlaqədar)
yazılmıĢ bu məqalədə Abbasqulu ağa Bakıxanov və
Ġskəndərbəy Hacınski kimi Azərbaycan tarixçilərinin də
müəyyən təsiri duyulmaqdadır.
Ehtimal ki, Ġ.Hacınskinin 1847-ci ildə "Kavkaz" qəzetində
hissə-hissə çap olunan "Qubalı Fətəli xanın həyatı"
tədqiqatı Ġ.S.ġahtaxtinskiyə bəlli idi.Çünki onun "Quba
xanlığında torpaq sahibkarlığı" məqaləsində Fətəli xanın
Ģəxsiyyəti və hakimiyyəti haqqında irəli sürülən fikirlər
Ġ.Hacınskinin mülahizələri ilə səsləĢir.
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Müəllif məqaləsinin sonunda artıq müstəqilliyinə son
qoyulmuĢ və Rusiya imperiyasının tərkibinə daxil edilmiĢ
Quba xanlığında torpaq sahibkarlığı məsələlərini
araĢdıracağını vəd edirdi. O, öz vədini 1876-cı ilin
payızında yerinə yetirdi. "Tiflisski vestnik"in beĢ sayında
(211-212, 231-232,237) çap olunan "Quba qəzasında
torpaq sahibkarlığı" araĢdırmasında artıq Rusiya
imperiyasının bir ərazi vahidi olan keçmiĢ xanlığın
iqtisadi vəziyyəti və aqrar problemləri öz əksini tapmıĢdı.
Burada Qubanın iri torpaq sahiblərindən olan
Bakıxanovlar ailəsi, onların mülkləri, gəlirləri və s.
barəsində verilmiĢ məlumatlar diqqəti cəlb edir. Həmin
dövrdə Bakıxanovlar nəslinin bir sıra nümayəndələrinin
Tiflisdə yaĢadıqlarını nəzərə alsaq, Ġsa Sultanın bu
məlumatların çoxunu necə deyərlər, ilk mənbədən əldə
etdiyini düĢünmək olar.
***
1876-cı il may ayının 22-də "Tiflisski vestnik" qəzetində
Ġsa Sultanın "Zaqafqaziya müsəlmanlarının intellektual
tələbatı" adlı maarifçilik və doğma xalqa məhəbbət ruhu
ilə aĢılanmıĢ çox aktual səslənən məqaləsi çap olunmuĢdu.
Bu tarixi nə üçün belə dəqiqliyi ilə diqqətə çatdırıram?
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Həmin il mayın 5-də Ġ.S.ġahtaxtinski Azərbaycan
mətbuatının banisi, "Əkinçi"nin naĢiri və redaktoru
Həsənbəy Zərdabiyə günümüzə gəlib çatan ilk (həm də
son olduğuna inanmıram) məktubunu yazmıĢdı.
Bu məktubla yuxarıda adını çəkdiyim məqalənin eyni
vaxtda yazılması təsadüfi sayılmamalıdır. Çox güman ki,
məhz bu yazıların qələmə alındığı günlərdə Ġsa Sultan
xalqa xidmətin ən yaxĢı yolunun mətbuat olduğu
həqiqətinə bir daha dərindən inanmıĢdı.
Bir qədər aĢağıda üzərində daha geniĢ dayanacağım
məqalə onu Azərbaycan türklərinin sözünü deyə biləcək
azsaylı qələm adamlarının bir araya gəlməsi qənaətinin
möhkəmlənməsinə təkan vermiĢdi. Və bu hisslərin təsiri
altında milli mətbuat uğrundakı təkbaĢına mübarizəsini
böyük heyranlıqla izlədiyi Həsən bəyə rus dilində
aĢağıdakı sətirləri yazmıĢdı:
"9 may 1876- cı il
Tiflis
Mərhəmətli cənab Həsən bəy!
Artıq çoxdandır ki, Sizin baĢladığınız və mənin qəlbim
üçün də əziz olan ədəbi fəaliyyətlə bağlı ən səmimi
hisslərimi və hərarətli arzularımı ifadə etməyə
hazırlaĢıram. Bu sətirləri Sizə yazan Cənubi Qafqaz
sakinidir, Naxçıvan Ģəhərinin müsəlmanlarındandır.
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Peterburqda ali təhsil alıb, Parisdə və Ġsveçrədə xarici
ədəbiyyatı öyrənməklə məĢğul olub. Keçən ilin payızında
Qafqaza qayıtdıqdan sonra "Tiflisski vestnik" qəzetinin
siyasət Ģöbəsinin müdirliyi vəzifəsini öz öhdəsinə götürüb.
Təəssüf ki, hələ öz dilimizi o dərəcədə bilmirəm ki, Sizə
bu dildə yazım. Lakin əgər Sizin rus dilindən tərcümə
üçün vaxtınız və həvəsiniz varsa, o zaman məmnuniyyətlə
redaktoru olduğunuz qəzetin iĢində iĢtirak etməyə
hazıram. Belə bir imkan varsa, qəzetdə xarici siyasət
Ģöbəsi açmaq olardı və mən iki həftədən bir Sizə siyasi
icmallar göndərərdim.
Sizə bəslədiyim rəğbəti sözlə deyil, iĢlə sübuta yetirmək
istədiyimdən, bu məktubun predmeti haqqında söhbəti
bitmiĢ saymaq olar.
Cavabınızı gözləyirəm. Sizinlə Ģəxsən tanıĢlıq səadətinə
nail olmasam da, icazə verin, əlinizi dostcasına və
qardaĢcasına sıxım".
Gələcək məktublaĢmalar üçün Tiflis Ģəhəri, "Tiflisski
vestnik" qəzeti redaksiyasının ünvanı göstərilmiĢdi.
Məktubun Ģərhini bir tərəfə buraxaq. Onsuz da burada hər
Ģey öz-özlüyündə aydındır. Millətinə mətbuat vasitəsi ilə
xidmət etmək istəyən, lakin onun dilini yetərincə
bilməyən Ġsa Sultanın milli ziyalı faciəsi, həyəcan və
əndiĢələri də baĢa düĢüləndir.
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Amma bir məsələyə münasibət bildirməyə ehtiyac var.
Ġlk baxıĢdan Ġsa Sultanın "Əkinçi" də xarici siyasət Ģöbəsi
açmaq haqqındakı təklifi ağıllı və səmərəli fikir təsiri
bağıĢlayırdı. Lakin digər tərəfdən, elə bu təklifin özü
Tiflisdə yaĢayan və millətinə fayda gətirmək istəyən gənc
publisistin, bir tərəfdən "Əkinçi"nin mətbəxinə, o biri
tərəfdən isə, təəssüf ki, hələlik yalnız bir qəzetdən ibarət
milli mətbuatın acınacaqlı vəziyyətinə kifayət qədər bələd
olmadığından xəbər verir.
Bir neçə il davam edən üzücü yazıĢmalardan və süni
bürokratik əngəllərdən sonra H.Zərdabi ilk Azərbaycan
qəzetinin nəĢrinə istər daxili, istərsə də xarici siyasətdən
yerli-dibli yazmamaq Ģərti ilə icazə ala bilmiĢdi. Moskva
universitetini namizəd diplomu ilə bitirən, siyasi
məsələlərdən kifayət qədər yaxĢı baĢ çıxaran intellekt
sahibinə naĢiri və redaktoru olduğu qəzetdə yalnız kənd
təsərrüfatından, əkin-biçindən, bir sözlə, müasirlərindən
birinin çox gözəl ifadə etdiyi kimi "süddən yağ qayırmaq"
məsələlərindən söz açmaq səlahiyyəti vermiĢdilər.
Bakı quberniya mətbəəsinin mürəttibi erməni Minasov
"Əkinçi"nin siyasi məsələləri, xüsusən də 1877-1878-ci il
Osmanlı-Rusiya müharibəsinini iĢaqlandırması haqqında
Ģeytançılıq edən kimi Qafqaz hakim dairələri qəzetin
nəĢrini dayandırmıĢdılar.
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Belə bir Ģəraitdə əgər Həsənbəy Zərdabi Ġ.S.ġahtaxtinski
ilə əməkdaĢlıq etmək, onun yazdığı siyasi məzmunlu
məqalələrə qəzetin səhifələrində yer versəydi, o zaman
yeganə mətbu tribuna olan "Əkinçi"nin bağlanması daha
da sürətlənərdi.
Çox güman ki, məhz bu mülahizəyə görə milli mətbuatda,
ana dilində ciddi siyasi xarakterli yazılarla çıxıĢ etmək
istəyən Ġsa Sultanın arzusu baĢ tutmamıĢdı. "Əkinçi"ni
yaĢatmaq üçün, Həsənbəy istəməsə də bir sıra məsələlərdə
güzəĢtə getməli olurdu.
O, inanırdı ki, milli mətbuatın böyük missiyasını
"Əkinçi"dən sonra gələn nəĢrlər yerinə yetirəcəklər. Nəyin
bahasına olursa olsun, "Əkinçi"nin nümunəsini qoruyub
saxlamaq lazım idi ki, millət qəzet oxumağı öyrənsin və
yeni mətbuat üçün zəmin hazırlansın.
Hələlik isə vəziyyət acınacaqlı idi - nə xalq mətbuata
xüsusi maraq göstərir, nə də hakim dairələr yeni, maarifçi
ruhlu milli mətbuatın yaranmasına və yayılmasına imkan
verirdi.
Ġyirmi beĢ yaĢlı Ġsa Sultan "Zaqafqaziya
müsəlmanlarının", təbii ki, ilk növbədə azərbaycanlıların
əqli tələbatlarının düĢünülmüĢ Ģəkildə ödənilməsini
onların gələcək iqtisadi, mədəni və mənəvi inkiĢaflarının
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guĢə daĢı sayırdı. Onun fikrincə, azərbaycanlılar Cənubi
Qafqazın bütün ərazisində yaĢadıqları halda, Bakıda, iki
həftədə bir dəfə 500 nüsxə tirajla kiçik formatda və sərt
senzura tələbləri altında çıxan "Əkinçi" qəzetinin bu
tələbatı ödəməsi qeyri-mümkün idi.
Həsənbəy Zərdabiyə ünvanlanmıĢ məktubla eyni günlərdə
yazılmıĢ "Zaqafqaziya müsəlmanlarının intellektual
tələbatı" məqaləsində Ġsa Sultan regionun müsəlman
əhalisi arasında maarifin, kitab və qəzet nəĢrinin
acınacaqlı vəziyyəti ilə bağlı fikirlərini bölüĢürdü.
Onun məqaləsində Cənubi Qafqazda sakin olan əsas
millətlər arasında kitabların və digər mətbu nəĢrlərin
yayılması ilə bağlı maraqlı rəqəmlər açıqlanmıĢdı.
Tədqiqatçının araĢdırmalarına görə, 1875-ci ildə regionda
rus dilində 15 (ümumi tiraj 7016 nüsxə; bundan sonra tiraj
mötərizə içərisində göstəriləcəkdir-V.Q.), gürcü dilində 3
(1150), erməni dilində 5 (4780), Azərbaycan türkcəsində
isə vur-tut 1 (500) dövri mətbuat orqanı nəĢr edilmiĢdi.
Eyni ildə rus dilində 42 (26 610), gürcü dilində 26 (46
400), erməni dilində 23 adda (29 540) kitab çap
olunmuĢdu. Azərbaycan türkcəsində isə heç bir kitab iĢıq
üzü görməmiĢdi.
Xalqın maariflənməsində və intellektual-mədəni tələbatın
ödənilməsində yaranmıĢ bu qeyri-bərabərliyin Qafqazın
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azərbaycanlı əhalisinin həm öz günahı, həm də
imperiyanın onlara ögey münasibətinin nəticəsi kimi
dəyərləndirən Ġsa Sultan yazırdı: "CaniĢinliyimizin
ərazisində tatar (Azərbaycan-V.Q.) əhalisinin sayı artıq bir
milyona çatmıĢdır (1862-ci il siyahıyaalmasının
nəticələrinə görə 977 191 nəfər). Bunların üzərinə əksər
hissəsi müsəlmanlardan ibarət olan 897 945 nəfər dağlı
əhalisini də gəlmək lazımdır. Ən mötədil hesablamalara
görə müsəlmanlar caniĢinlik əhalisinin ən azı üçdə bir
hissəsini təĢkil edirlər. Bu üçdə bir hissə təĢkil edən
əhalininin əhəmiyyəti bir də ona görə artır ki, onların
əksəriyyəti imperiyanın Türkiyə və Ġranla həmsərhəd
bölgələrində yaĢayırlar. Müsəlman əhalisinin həmin
ölkələrə yalnız tarixi xatirələr deyil, dil və din birliyi də
bağlayır. Bütün bu mülahizələri nəzərə alaraq, cəmiyyət
Ġrandan və Türkiyədən ayrılıb Rusiyaya birləĢdirilən
müsəlman əhalisinə münasibətdə diqqətli olmalı idi".
Həmin diqqətin təzahürləri Ġ.S.ġahtaxtinskinin fikrincə,
müsəlman əhalisinin maddi vəziyyətinin
yaxĢılaĢdırılmasında, onların arasında maarifin və
mədəniyyətin yayılmasında, yerli sənayenin və ticarətin
inkiĢaf etdirilməsində, iri torpaq sahiblərindən köləcəsinə
asılılığa son qoyulmasında görürdü. Onun fikrincə, həmin
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tədbirlərin ardıcıllıqla və planlı Ģəkildə həyata keçirilməsi
Qafqazın müsəlman əhalisinin Rusiya ilə daha da
yaxınlaĢması, mənəvi əlaqələrin yaranması və vətəndaĢlıq
hissinin daha aydın təzahürü yolunda mühüm addım idi.
Qafqaz caniĢinliyində torpaq üzərində mülkiyyətlə bağlı
məsələləri, ümumilikdə aqrar məsələni kifayət qədər yaxĢı
bilən müəllif bu sahədə müsəlmanların hökumətdən daha
çox incik salındıqlarını da ayrıca qeyd edir və özünün
"Tuflisski vestnik" də çap olunmuĢ "Ağrılı yer", "Quba
xanlığında torpaq sahibkarlığı" məqalələrinə istinad
edirdi. Ġ.S.ġahtaxtinski burada bir qədər üstüörtülü Ģəkildə
Qafqaz müsəlmanlarının-azərbaycanlıların ata-baba
torpaqlarının Ġrandan və Osmanlı imperatorluğundan
köçüb gələn ermənilərə verilməsi məsələsinə də
toxunurdu.
Lakin "Zaqafqaziya müsəlmanlarının intellektual tələbatı"
məqaləsində müəllifi maraqlandıran yalnız torpaq
məsələsi deyildi. Onun fikrincə, hətta torpaq məsələsinin
özünün də düzgün və ədalətli həlli üçün müsəlman
əhalisinin savadlandırılmasına ciddi ehtiyac vardı. Yalnız
bu yolla onlar ölkənin həqiqi vətəndaĢları ola bilərdilər,
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mövcud qanunlardan baĢ çıxara və öz haqlarını lazımi
Ģəkildə qoruya bilərdilər.
Məqalənin bu məsələlərə həsr olunmuĢ hissəsində
deyilirdi: "Onu da yadda saxlamaq lazımdır ki, bizim
müsəlman həyatının əqli və mənəvi tərəfi hələ də son
illərdə baĢ verən dəyiĢikliklərin təsirini öz üzərində hiss
etməmiĢdir. Cəmiyyətimizdə belə bir yanlıĢ təsəvvür
mövcuddur ki, müsəlmanların əqli inkiĢafına nə qədər az
diqqət yetirilsə, onlar Rusiya ilə daha tez qaynayıbqarıĢacaqlar. Ġndiyə qədər cəhalət içərisində qalmıĢ
müsəlman əhali üçün bircə məktəbin açılmaması da məhz
bu yanlıĢ təsəvvürlə izah edilir. Müsəlman əyalətlərində
xalq maarifinin inkiĢafı məsələlərinə yersiz dəbdəbə kimi
baxılır, uĢaqların təhsili yalnız müsəlman ruhanilərinin
öhdəsinə buraxılır. Sübut etməyə ehtiyac vardırmı ki, bu
səhv addımdır? Sübut etməyə ehtiyac vardırmı ki,
hökumət özü müsəlman əhalinin az-çox normal və düzgün
təhsil almasında maraqlı olmalıdır? Çünki məhz belə bir
təhsil müsəlmanlar arasında mövcud olan dini və tayfa
nifaqlarını aradan qaldıra bilər".
Qafqazın müsəlman əhalisi arasında mütərəqqi baxıĢların,
maarifin və mədəniyyətin yayılması iĢində, məqalə
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müəllifinin fikrincə, mətbuat, həm də məhz ana dilində
mətbuat əvəzsiz rol oynaya bilərdi. Bu cəhətdən
Qafqazdakı rus administrasiyasının müsəlman əhalinin
ana dilində mətbuat və kitablar çap etməsi məsələsinə
laqeyd münasibəti, görünür, hələ müəyyən illüziyalardan
xilas olmayan Ġ.S.ġahtaxtinskini heyrətləndirirdi:
"Doğrudan da qəribə deyildirmi ki, əhalisinin üçdə bir
hissəsi müsəlmanlardan ibarət olan ölkədə yalnız tatar
(Azərbaycan-V.Q.) dilində bir qəzet, özü də sırf kənd
təsərrüfatı istiqamətli "Əkinçi" çap olunur? Qəribə
deyildirmi ki, bu qəzet də yalnız 1875-ci ilin payızından
(müəllif səhv edir, "Əkinçi"nin ilk sayı 1875-ci il iyulun
22-də çıxmıĢdı-V.Q.) çıxır və onun nəĢri Bakı
qubernatoruna qəzetin senzuradan Tiflisdə deyil, Bakıda
keçirilməsi üçün necə çətinliklərlə icazə alması bahasına
baĢa gəlib? Rəsmi mənbələr "Əkinçi"nin yalnız 500 nüsxə
tirajla çıxdığını göstərir. Qafqaz caniĢinliyinin hüdudları
daxilində bu qəzetdən baĢqa heç bir dövri, yaxud qeyriardıcıl müsəlman nəĢri mövcud deyil".
O da diqqətəlayiqdir ki, Ġ.S.ġahtaxtinski "müsəlman dövri
nəĢrlərinin" olmamasını əhalinin mətbuata, mədəniyyətə
laqeyd yanaĢması ilə deyil, çar məmurlarının imperiyanın
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qeyri-xristian əhalisinin inkiĢafına barmaqarası münasibəti
ilə izah edirdi. Müəllif bu fərqli yanaĢma tərzi ilə bağlı
fikirlərini konkret fakt və müĢahidələrlə əsaslandıraraq
yazırdı:
"Qafqazın bir milyonluq əhalisinin dövri nəĢrlərə
ehtiyacını hər Ģeydən daha aydın Ģəkildə belə bir rəqəm
aydın ifadə edir ki, xarici ölkələrdən abunə yolu ilə
mətbuat orqanları gətirməyin bütün çətinliklərinə,
bahalığına və s. baxmayaraq, ötən 1875-ci ildə bura ərəb,
fars, türk, tatar dillərində 14 min nüsxədən çox qəzet,
jurnal, kitab və broĢüra gətirilmiĢdir. ġübhə yoxdur ki,
yerli dillərdəki nəĢrlər bundan üç-dörd qat artıq tirajla
yayıla bilərdi. Lakin nədənsə, bu məsələyə əhəmiyyət
verən yoxdur".
Ana dilində yerli mətbuatın və kitab nəĢrinin olmaması,
Ġsa Sultanın fikrincə, "müsəlman ziyalılarının" fars, yaxud
Osmanlı mədəniyyətinin təsiri altına düĢməsi üçün münbit
zəmin yaradırdı. Bu isə, öz növbəsində, Bakını, yaxud
Tiflisi deyil, Tehran və Ġstanbulu azərbaycanlı ziyalı üçün
əsas cazibə mərkəzinə çevirirdi.
Publisistin fikrincə, əgər hökumət müsəlman əhalini
özündən uzaqlaĢdırmaq, kənar təsirlər altına salmaq
istəmirdisə, milli mətbuat və maarif Ģəbəkəsini
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geniĢləndirməklə belə cazibə mərkəzlərini Rusiya
müsəlmanlarının toplu halda yaĢadığı ərazilərdə yaratmalı
idi. Xüsusən, ġərq məsələsinin daha böyük aktuallıq kəsb
etdiyi və yeni Rusiya-Osmanlı müharibəsinin baĢlandığı
XIX əsrin 70-ci illərində bu məsələnin ağıllı və
məqsədyönlü həlli, müəllifin fikrincə, zəruri idi.
Amma, görünür, imperiya ideoloqları üçün azərbaycanlı
əhalinin bir hissəsinin rus, baĢqa bir hissəsinin fars,
üçüncü bir qisminin Osmanlı yönümlü olması və müxtəlif
etnik-mədəni təsirlər altına düĢməsi daha sərfəli idi. Çünki
belə olduqda, millətin ayrı-ayrı təbəqələrini bir-biri ilə üzüzə qoymaq, imperiyanın mövcudluğunu təmin edən
"parçala və hökm sür!" siyasətini həyata keçirmək daha
asan idi.
Məhz azərbaycanlıların ana dilində təhsili məsələsinə belə
münasibətin nəticəsində Azərbaycan cəmiyyətində Cəlil
Məmmədquluzadənin "Anamın kitabı" pyesində böyük
ürək ağrısı ilə təsvir etdiyi sindrom yaranmıĢdı - eyni ataananın övladları fərqli dillərdə danıĢır, fərqli düĢüncələri
paylaĢır, doğma ana dillərinə və milli mədəniyyətlərinə isə
xor baxırdılar.
Ġ. S. ġahtaxtinski Qafqaz müsəlmanları arasında maarif və
mətbuatın geniĢ yayılmasının zəruriliyi ideyasını
əsaslandırarkən, ilk növbədə, bu cür yad, bölücü və
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dağıdıcı təsirlərin qarĢısını almaq barəsində düĢünürdü.
Amma təbii ki, bir tərəfdən gəncliyi və təcrübəsizliyi, o
biri tərəfdən isə, milli mövcudluğa kifayət qədər bələd
olmaması ona Mirzə Cəlil kimi dərin və ümumiləĢdirici
nəticələr çıxarmaq imkanı verməmiĢdi.
Lakin istənilən halda o, millət üçün öz "anasının
kitabının" vacibliyi ideyasını anlamıĢdı.
***
Gürcü tədqiqatçısı Leyla Çikovani 1964-cü ildə
"Literaturnaya Qruziya" jurnalında çap olunan
"Gürcüstanda ilk demokratik rus qəzeti" adlı məqaləsində
azərbaycanlı Ġ.S.ġahtaxtinskinin XIX əsrin 70-ci illərində
Tiflisdə müstəqil mətbuat orqanı yaratmaq təĢəbbüsünə
toxunaraq yazırdı: "Görkəmli gürcü inqilabçıdemokratları ilə yaxın dostluq əlaqələri saxlayan,
"terqdaleylilərin" ideya rəhbəri Ġ.Çavçavadzenin ən
sədaqətli əməkdaĢları- N.Nikoladze, A.Sereteli,
K.Bebutov, D.Eristavi ilə daimi ünsiyyətdə olan, yerli
ədəbi gəncliyin sıralarında özünə layiqli yer tutan Ġsay
ġahtaxtinski jurnalistika ilə heç bir əlaqəsinin olmamasına
(müəllif səhv edir, sonradan "Tiflisski vestnik" qəzetini
daha diqqətlə təhlil edib araĢdırdıqdan sonra o, özü
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səhvini etiraf etmiĢdi- V.Q.) Azərbaycan mətbuatı
tarixində ilk dəfə Tiflisdə qəzet, yaxud jurnal nəĢr etmək
cəsarətini və qətiyyətini öz üzərinə götürdü".
Bu dövri nəĢr hansı dildə çap olunacaqdı?
N.Nikoladze gənc azərbaycanlı dostuna ana dilində qəzet
nəĢrinə baĢlamağı məsləhət görmüĢdü. Əldə edilən
razılığa əsasən, naĢir N.Nikoladze, redaktor isə
Ġ.S.ġahtaxtinski olacaqdı. Lakin Ġsa Sultan ana dilini qəzet
redaktorluğu səviyyəsində bilmədiyindən, ilk vaxtlar
Tiflisdə yaĢayan azərbaycanlı ziyalıların yardımından
istifadə olunacaqdı.
L.Çikovani sonradan bu ideyanın həyata keçməməsini
prozaik bir amillə - gənc entuziastların qəzet təsisi və
nəĢri üçün tələb olunan maddi vəsaiti tapa bilməmələri ilə
izah edir.
BaĢqa bir ehtimal da mümkündür - bəlkə də Ġsa Sultan,
N.Nikoladze ilə bütün yaxın və səmimi dostluq
münasibətlərinə baxmayaraq, bir gürcü ziyalısının
naĢırlıyı ilə çap ediləcək Azərbaycan qəzeti ideyası ilə
sona qədər razılaĢa bilməmiĢdi?!
Ġndi bu suala cavab vermək çətindir. Daha doğrusu,
mümkün deyil.
Yeri gəlmiĢkən, 1871-ci ildə gürcü ədəbiyyatının baĢqa
bir nümayəndəsi, Tiflisdə gürcü dilində çıxan "Saspalo
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qazeti"nin ("Kənd qəzeti") redaktoru G.Sereteli də
Azərbaycan türkcəsində qəzet nəĢr etmək fikrinə
düĢmüĢdü. Qafqaz Kənd Təsərrüfatı Cəmiyyətinin həqiqi
üzvü olan G.Sereteli "Kənd qəzetəsi" adı ilə gürcü dilində
eyni mənanı ifadə edən "Saspalo qazeti"nin azərbaycanca
dublikatını buraxmaq istəyirdi.
Lakin ideyasını həyata keçirmək üçün G.Sereteli ya
Qafqaz caniĢinliyinin, ya da imkanlı azərbaycanlıların ona
900 manat maddi yardım göstərməsini əsas Ģərt kimi irəli
sürürdü. Qəzetin redaktorluğuna isə Tiflisdə, yaxud
Qafqazın digər yerində yaĢayan azərbaycanlı ziyalının
deyil, əvvəlcə müsəlman olmuĢ, sonra isə xristianlığı
qəbul etmiĢ acar Ġvan Asatianinin (o,Azərbaycan dilini
mükəmməl bilirdi) gətirilməsi nəzərdə tutulurdu.
Niyyətin nəcibliyindən asılı olmayaraq, bu ideyanın
həqiqi azərbaycanlı ziyalıları sevindirəcəyini düĢünmək
sadəlövhlük olardı.
Maraqlıdır ki, Kənd Təsərrüfatı Cəmiyyətinin milliyyətcə
erməni olan üzvü Q.Kələntərov da bu məsələdə xüsusi
canfəĢanlıq göstərirdi. Sənədlərdən aydın olur ki,
G.Seretelinin "Kənd qəzetəsi" orijinal materiallar çap
etməyəcəkdi. Burada gürcücə yazılmıĢ məqalələrin
tərcümələrinin verilməsi nəzərdə tutulurdu. Təbii ki, belə
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bir nəĢri Azərbaycan qəzeti adlandırmaq o qədər də
həqiqətə uyğun səslənmirdi.
Əslində, G.Sereteli redaktoru olduğu gürcü nəĢrinin ağır
maliyyə vəziyyətini düzəltmək üçün ilk baxıĢdan cəlbedici
görünən belə bir avantüraya əl atmıĢdı. O, yalnız
Həsənbəy Zərdabinin kənd təsərrüfatı yönlü qəzet nəĢri
üçün Bakı qubernatoru Staroselskidən razılıq aldığını
öyrənəndən sonra, təĢəbbüsündən əl çəkməli olmuĢdu.
N.Nikoladzenin Ġsa Sultanla birlikdə qəzet nəĢr etmək
planlarının arxasında hər hansı maliyyə marağının
dayanması fikri inandırıcı görünmür. Səbəb baĢqa idi.
Həmin dövrdə Qafqaz gəncliyinin qabaqcıl nümayəndələri
xalqçılıq ideyalarının təsiri altında milli və sinfi zülmə
qarĢı mübarizəni həyat idealı sayırdılar. Belə Ģəraitdə
N.Nikoladzenin Azərbaycan dilində qəzetin naĢiri olmaq
istəməsində qeyri-adi heç bir Ģey yox idi.
Dolayısı yolla "öz nəĢrinin" maliyyə problemlərini həll
etmək istəyən G.Seretelidən fərqli olaraq, N.Nikoladze
yaxĢı baĢa düĢürdü ki, azərbaycanlı müəlliflərin aparıcı rol
oynamadığı, milli reallıqla bağlı mövzuların əsas yer
tutmadığı hər hansı bir mətbu nəĢr Azərbaycan ziyalıları
və oxucular tərəfindən inamsızlıqla qarĢılanacaq, qarĢısına
qoyduğu məqsədlərə çata bilməyəcək. Bu məsələ ilə bağlı
məhz Ġ.S.ġahtaxtinskiyə müraciət isə, bir tərəfdən, yaxın
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tanıĢlıq və dostluq münasibətlərinə əsaslanırdı; o biri
tərəfdən isə, N.Nikoladzenin həmin iĢi öhdəsinə götürəcək
baĢqa bir azərbaycanlı ziyalı tanımamasından irəli gəlirdi.
Ġsa Sultanın H.Zərdabiyə məktubu anadilli mətbuata
göstərilən böyük marağın əyani sübutudur. Onun
"Əkinçi"də sıravi müəllif kimi iĢtirak arzusu da baĢa
düĢüləndir. Ġsa Sultan yazmaq istəyirdi, həm də potensial
oxucuları ilə onların baĢa düĢdükləri dildə danıĢmağa can
atırdı. Lakin necə yazmağı, harada yazmağı və səsini,
sözünü üz tutmaq istədiyi həmvətənlərinə necə yetirməyi
bilmirdi.
Bəlkə də onun dilə gətirmədiyi fikirləri aradan otuz il
keçəndən sonra Mirzə Cəlil səmimi bir tərzdə ifadə
edəcəkdi: "Yazmaq istəyirdim. Çox istəyirdim yazmaq!
Amma bilmirdim niyə yazım və kimdən ötrü yazım?"
Yəqin ki, "Tiflisski vestnik"in ən fəal müəllifi olan Ġsa
Sultan yalnız rusdilli auditoriya üçün yazmaqla
kifayətlənmir, gec-tez həqiqi oxucularını və öz
mövzularını tapmaq haqda düĢünürdü.
Lakin artıq yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, rus dilinin
incəliklərinə yiyələnmiĢ azərbaycanlı gənc doğma dilində
yazmağa çətinlik çəkirdi. Bu heç də onun ana dilini
bilməməsi kimi dəyərləndirməməlidir. Həmin dövrün
ədəbi dili ərəb, fars və türk dillərinin qarıĢığından ibarət
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qəribə bir simbioz idi. Ġsa Sultan belə bir dildə yazmağı
bacarmırdı. Digər tərəfdən isə, onun hər hansı fayda
gətirəcəyinə inanmırdı.
Xalq danıĢıq dilini ədəbiyyata gətirmək, ötən əsrin 30-cu
illərindəki Azərbaycan tənqidçilərinin birinin obrazlı
Ģəkildə dediyi kimi, ədəbiyyat Məkkəsinə Novruzəlinin
çarıqları ilə daxil olmaq böyük cəsarət və novatorluq tələb
edirdi. XIX əsr Azərbaycan ədəbi-ictimai fikrinin bir sıra
nümayəndələri - H.Zərdabi, N.Vəzirov, F.Köçərli,
Ə.Haqverdiyev, N.Nərimanov və baĢqaları orta, yaxud ali
təhsillərini rus dilində almıĢdılar. Cəlil Məmmədquluzadə
də rus dilində savad verən Qori müəllimlər seminariyasını
bitirmiĢdi. XoĢbəxtlikdən, bu böyük Ģəxsiyyətlərin
vətəndaĢlıq cəsarətləri və milliyyətçilik duyğuları eyni
dərəcədə yaxĢı bildikləri rus, yaxud fars dilindən imtina
etmələrinə, həmvətənləri ilə "türkün ana dilində"
danıĢmalarına təkan vermiĢdi.
Ġ.S.ġahtaxtinski müəyyən səbəblər üzündən belə cəsarətli
addım atmağı bacarmamıĢdı. Təbii ki, bu onun
Azərbaycan ictimai fikri tarixindəki bəlkə o qədər də
böyük olmayan xidmətlərinin üzərindən bütünlüklə xətt
çəkməyə əsas verməməlidir.
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O, Azərbaycan dilində qəzet nəĢr edə bilməsə də, XIX
əsrin 70-ci illərində Tiflis ədəbi mühitinə azərbaycanlı
müəllif tərəfindən rus dilində çap olunan ilk dövri nəĢrin
yaradıcısı və redaktoru kimi daxil ola bildi.
Bu, 1876-cı ilin noyabr ayında olmuĢdu. Ġsa Sultan artıq
bir il idi ki, Tiflisə qayıtmıĢdı və bir il ərzində özünü
bacarıqlı publisist və müasir ifadə ilə desək, həm də
nüfuzlu politoloq kimi tanıda bilmiĢdi.
"Əkinçi" həmin 1876-cı il noyabr ayında çıxan sayında
H.Zərdabi yazırdı ki, "insan üçün zindəganlıq etmək
günü-gündən düĢvar olur... Amma oturub ah çəkməkdən
fayda yoxdur".
Müsəlman mühitini bir hörümçək toru kimi sarmıĢ gerilik
və ətalətdən acı-acı Ģikayətlənən qəzet daha sonra ana
dilində təhsilin vəziyyəti, kitab çapı və dərsliklər kimi
mühüm mövzulara toxunaraq qeyd edirdi ki, məktəblərdə
"Məcnunun elədiyi qələti oxudunca, elmi-coğrafiya kitabı
oxusaq həm yazıb-oxumağı öyrənnik, həmi də dünya
üzərində olan vilayətlərdən xəbərdar olarıq".
Bu sətirləri Ġsa Sultanın oxuyub-oxumadığını söyləmək
çətindir. Amma onun məhz həmin ilin noyabr ayında
qəbul etdiyi qərar və baĢladığı iĢlə "Əkinçi" nin yazdıqları
arasında ən azı mənəvi bağlılıq vardı.
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Ġsa Sultan Tiflisdə "Kavkazski almanax" adlı dövri nəĢr
təsis etmək qərarına gəlmiĢdi. Məqsədi Qafqazı, eləcə də
həmsərhəd bölgələri siyasi, tarixi, coğrafi, statistik,
etnoqrafik, etnik və s. baxımdan daha yaxĢı tanıtmaq idi.
Bəlkə bu yolla o da, Həsənbəy kimi istəyirdi ki,
həmvətənləri, "dünya üzərində olan vilayətlər" bir yana
qalsın, öz doğma vətənlərindən az-çox xəbər tutsunlar,
"Məcnunun elədiyi qələtləri" bir tərəfə buraxaraq, "elmicoğrafiyadan" xəbərdar olsunlar?!
"Kavkazski almanax" məcmuəsini nəĢr etmək istəyən 25
yaĢlı Ġsa Sultan artıq müəyyən fikir ayrılıqlarının və ruh
düĢkünlüyünün özünə yer tapdığı "Tiflisski vestnik"
redaksiyasını tərk etmək və tam müstəqil fəaliyyət
göstərmək istəyirdi.
(Bu yerdə yadıma "ġərqi-rus"la əməkdaĢlığından ümidləri
doğrulmayaraq, o dövrdəki baĢqa bir ġahtaxtinskinin Məhəmməd ağanın baĢ redaktor olduğu qəzeti tərk edən
və "öz mətbuatını" yaratmaq istəyən Mirzə Cəlilin
ürəyinin dərinliklərindən gələn sözləri düĢür: "Ax, necə
arzu edirdim ki, mən də sahibi-ixtiyar olub ürəyimin
dərdlərini meydana qoyaraq intiĢar edə bilim...")
Nəzərdə tutduğu dövri nəĢrin hər sayını hazırlamaq üçün
Ġsa Sultana mütləq Qafqazın iqtisadi həyatı, statistikası,
idarəçilik fəaliyyəti və s. bağlı müvafiq məlumatlar əldə
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etmək məqsədi ilə caniĢinlik arxivlərindəki sənədlərlə
tanıĢ olmaq lazım idi.
Bu məqsədlə də "kənd təsərrüfatı və meĢəçilik namizədi
Ġsa Sultan ġahtaxtinski" 1876-cı il noyabr ayının 2-də
Qafqaz caniĢinliyinin BaĢ idarə rəisinə "yazılı məruzə" ilə
müraciət edir. Tiflisin Çavçavadze küçəsindəki 5 saylı
evdı yaĢayan "Qafqaz sakini Ġ.S.ġahtaxtinski" yazır:
"Kavkazski almanax" məcmuəsini çapa hazırlayarkən
Qafqaz caniĢinliyinin hüdudlarında torpaq sahibkarlığının,
əkinçiliyin, meĢəçiliyin, heyvandarlığın, sənayenin və
ticarətin vəziyyəti ilə bağlı məlumat və rəqəmlərə ehtiyac
duyduğumdan, eyni zamanda, yerli elmi cəmiyyətlərin
əsərlərində, yerli qəzetlərdə, Statistika komitəsinin
materiallarında tam və dəqiq bilgilərə təsadüf
etmədiyimdən, Zati-alilərinizdən mənə yerli
qubernatorların və qəza rəislərinin son on il ərzində
hökumət üçün hazırladıqları hesabatlardan və onların
əlavələrindən, habelə kəndli məsələsi ilə məĢğul olan
komitənin və gömrük idarəsinin hesabatlarından istifadə
etməyə icazə verməyinizi xahiĢ edirəm".
(Və burada yenə də Cəlil Məmmədquluzadəni
xatırlayıram: "Və qələm götürdüm, ərzi-hal yazıb Tiflis
qubernatoruna verdim və "Novruz" qəzetini nəĢr etməyə

859

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

icazə istədim. Bilmirdim, veriləcəkmi bu icazə, ya yox.
Və lakin ürəyimin dərdi çox idi")
DüĢünmək olardı ki, Ġsa Sultanın xahiĢinin yerinə
yetirilməsi ilə bağlı heç bir maneə ortaya çıxmayacaq.
Çünki, o, dövlət sirri sayıla biləcək hər hansı material əldə
etməyi qarĢısına məqsəd qoymamıĢdı. O, Qafqazda torpaq
sahibkarlığı ilə bağlı məsələləri öyrənərkən əvvəllər də
müəyyən arxiv sənədləri və rəsmi yazıĢmalarla tanıĢ
olmuĢdu. Lakin, görünür, gənc azərbaycanlı publisistin
"Tiflisski vestnik"də çalıĢması, N.Nikoladze ilə yaxınlığı
yerli hakimiyyət dairələrinin nəzərində artıq onun
Ģəxsiyyəti və fəaliyyəti ilə bağlı Ģübhəli fikirlərə düĢməyə
rəvac vermiĢdi.
Qafqaz caniĢinliyi BaĢ idarəsinin rəisi noyabrın 17-də
Tiflis qubernatoruna bildirirdi ki, "kənd təsərrüfatı və
meĢəçilik namizədi Ġsay ġahtaxtinski " idarəyə
"Kavkazski almanax" məcmuəsinin hazırlanması ilə
əlaqədar qubernatorların, kəndli məsələsi ilə məĢğul olan
komitənin və gömrük idarəsinin hesabatlarından istifadə
etmək xahiĢi ilə müraciət etmiĢdir. Ona görə də
qubernatora tapĢırılırdı ki, ərizə sahibinin Ģəxsiyyəti,
vəzifəsi, fəaliyyəti, mənəvi-əxlaqi keyfiyyətləri, tanıĢlıq
və dostluq əlaqələri, düĢüncə tərzi haqqında tez bir
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zamanda məlumatlar toplayıb, BaĢ idarəyə çatdırılmasını
təmin etsin.
XIX əsr rus ədəbiyyatı klassiklərinin birinin obrazlı
ifadəsi ilə desək, " i poĢla quberniya pisat..."
Tiflis qubernatoru 1876-cı il dekabrın 4-də BaĢ idarə
rəisinə ünvanladığı "tam məxfi" yazılı məruzədə Ģəhərin
baĢ polismeystrinin topladığı məlumatlara əsaslanaraq
göstərirdi ki, "Ġsay ġahtaxtinski" Ġrəvan quberniyasının
Naxçıvan qəzasının ġahtaxtı kəndindəndir, atası və digər
qohum-əqrəbaları indi də bu kənddə yaĢayırlar. Ġlk
təhsilini Naxçıvan qəza məktəbində alıb. Daha sonra Tiflis
real gimnaziyasında oxuyub. Seçdiyi ixtisas üzrə SanktPeterburq Əkinçilik Ġnstitutunda elmlərin tam kursunu
baĢa vurduqdan sonra xarici ölkələrə səyahətə yollanıb.
Tiflisə qayıtdığı vaxtdan "Tiflisski vestnik" qəzetində
iĢləyir. Burada siyasət Ģöbəsinə rəhbərlik edir.
Çavçavadze küçəsində vəkil Zveniqorodskinin mənzilində
yaĢayır. Yaxın dostları "Tiflisski vestnik"in əməkdaĢları
olan N.Nikoladze və knyaz D. Eristavidir. "Kavkazski
almanax" məcmuəsini də onlarla birlikdə nəĢr etmək
istəyir. Tiflisə qayıtdığı bir ildən artıq müddət ərzində
davranıĢında və hərəkətlərində onu nədəsə
günahlandırmağa əsas verə biləcək heç bir Ģey müĢahidə
edilməmiĢdir.
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Qubernator bütün bu məlumatların tam məxfilik Ģəraitində
toplandığını qeyd etməyi də yaddan çıxarmırdı.
Daha sonra o, mülahizələrini BaĢ idarə rəisi ilə bölüĢərək
yazırdı: "Bütün bu məlumatları Zati-alinizə çatdıraraq onu
da əlavə etməyi lazım bilirəm ki, ġahtaxtinskinin
xaricdəki həyatı barəsində əlimizdə heç bir məlumat
olmadığından, habelə onun siyasi etibarsızlığına görə
polis nəzarəti altında yaĢayan Niko Nukoladze ilə
yaxınlığını nəzərə alaraq, dövlət xidmətində olmayan bir
Ģəxs kimi, qubernatorların hesabatlarından "Kavkazski
almanax" üçün materiallar toplamağa icazə verməməyi
təklif edərdim. Çünki bu hesabatlarda ictimaiyyətə elan
edilməsi məqbul sayılmayan fikir və rəylər öz əksini
tapmıĢdır".
Görünür, Tiflis qubernatoru Sürixdə təhsil alan tələbələrin
geri çağrılması haqqında 1873-cü il tarixli sərəncamın
mövcudluğunu yaddan çıxarmamıĢdı. Və Ġsa Sultanın da
vaxtı ilə bu Ģəhərdə olması artıq onun keçmiĢi ilə bağlı
müəyyən Ģübhəli fikirlərə düĢməyə əsas verirdi.
Rəsmi dairələrin "Sürix xofu" həyatının sonuna kimi qara
bir kabus kimi Ġsa Sultanı təqib edəcəkdi...
Bürokratiya maĢını isə öz iĢini davam etdirirdi. 1877-ci il
yanvarın 4-də BaĢ idarə dəftərxanasından Tiflis
polismeysterinə tapĢırılırdı ki, ġahtaxtinskini idarəyə
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çağırıb xahiĢinin yerinə yetirilməsinin mümkün
olmadığını onun diqqətinə çatdırsınlar.
Ġmtinanın motivi diqqəti çəkir və ən dəqiq tərcümənin
belə orijinalın ruhunu tam əks etdirmədiyini nəzərə alaraq,
məmur "otpiskasının" mətnini olduğu kimi vermək
istəyirəm: "...prosba eqo ne mojet bıt udovletvorena, tak
kak v oznaçennıx ġaxtaxtinskim otçetax pomeĢayutsya
otzıvı i mneniya po takim voprosam, kotorıe ne podlejat
qlasnosti".
Qorbaçovun beynəlxalq miqyaslı demaqoqiyası
nəticəsində bir çox dünya dillərinə daxil olan "qlasnost"
sözünü bir tərəfə buraxsaq, burada XX əsrin 70-ci illəri ilə
səsləĢən baĢqa bir məqamın mövcudluğu da diqqəti çəkir.
Təsəvvür edək ki, 1976-cı ildə Ġ.S.ġahtaxtinskinin yaĢıdı
olan bir azərbaycanlı gənc ölkə iqtisadiyyatı ilə bağlı real
rəqəmləri açıqlamaq istəyir. Və bundan ötəri həmin
məlumatların saxlandığı müvafiq orqanlara müraciət edir.
Təbii ki, müraciətin yüz il sonra edilməsinə baxmayaraq,
o da oxĢar, hətta bəlkə də eyni bir məmur "otpiskası"
alacaqdı...

Ġmperiyalar dəyiĢir, imperiya təfəkkürü isə dəyiĢilmir.
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Amma imperiyalar da tədricən köhnəlir, laxlayır, kökdən
düĢür. Qüdrətli dövrlərində saat mexanizmi kimi dəqiq,
ahəngdar iĢləyən imperiya maĢını sonradan zamandan
dala qalır, həmiĢə və hər yerə gecikir və günlərin birində
məhvə məhkumluğun labüdlüyü ilə üzləĢir.
1877-ci ildə Rusiyanın imperiya maĢını hələ kifayət qədər
dəqiq və ahəngdar iĢləyirdi. Ona görə də xüsusi
operativliklə toplanmıĢ materialla Ġ.S.ġahtaxtinskini tanıĢ
etmək üçün onu dərhal baĢ polismeysterin yanına
çağırmıĢ, rəsmi cavabı elan etmiĢ, hətta məlumatla tanıĢ
olması barəsində, necə deyərlər, "dilindən kağız da
almıĢdılar".
Məmur düĢüncəsinin və əxlaqının meyarları ilə yanaĢılsa,
proses əvvəldən axıra kimi qanun çərçivəsində aparılmıĢdı
- xahiĢ diqqətlə öyrənilmiĢ, onun yerinə yetirilməsinin
mümkünsüzlüyü barəsində ərizəçiyə əsaslandırılmıĢ
Ģəkildə məlumat verilmiĢdi.
Təbii ki, Ġsa Sultan bu qərarla, bütünlükdə isə həmin
baxıĢlar sisteminin özü ilə barıĢmaq istəmirdi. Ona görə
də ərizəsinə "yerli-yataqlı" rədd cavabı almasına
baxmayaraq, "Kavkazski almanax"ı hazırlayıb nəĢr etmək
fikrindən daĢınmamıĢdı.
Onun inadkarlığı sonda nəticəsini verdi. Doğrudur,
arxivlərdən əldə etmək istədiyi materialların hamısını
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toplaya bilməsə də, 1877-ci il martın 11-də məcmuənin
nəĢri üçün lazımi icazəni ala bildi.
"Gürcüstanın rus dövri mətbuatının biblioqrafiyası"
əsərinin müəllifi kitabĢünas V.Q.Zertsalov "Kavkazski
almanax"ı təqvim xarakterli nəĢr sayır və qeyd edirdi ki,
burada "müxtəlif məlumatlarla birlikdə qafqazĢünaslıq və
Qafqazın iqtisadiyyatına dair məqalələr toplanmıĢdır".
Əslində, Ġ.S.ġahtaxtinski Tiflis, ümumən Qafqaz
mühitində hamı üçün maraqlı, faydalı və gərəkli olan
dövri bir nəĢr meydana qoymaq istəyirdi və yalnız ilk
kitabını çapdan buraxdığı "Kavkazski almanax"la öz
istəyinə müəyyən dərəcədə nail ola bilmiĢdi. Hər ilin
sonunda məcmuənin bir kitabını çap etmək nəzərdə
tutulurdu. Ġlk vaxtlar almanax məhdud sayda - iki min
nüsxə tirajla çap olunacaqdı. Tələbat artdıqca tiraj da buna
uyğun Ģəkildə tənzimlənəcəkdi.
"Kavkazski almanax" sıravi oxucudan tutmuĢ dövlət
məmurlarına və qafqazĢünas alimlərə qədər hər kəsi
maraqlandıra bilən nəĢr idi. Ən əsası isə, burada toplanmıĢ
materiallar əməli cəhətdən faydalılığı və gərəkliliyi ilə
seçilirdi və bu mənada almanax istər Tiflis sakinlərinin,
istərsə də Qafqazın digər yerlərində yaĢayanların "əl
kitabına", əsas soraq mənbəyinə çevrilə bilərdi. NəĢr iki
hissədən ibarət idi. Birinci hissəyə, sadəcə, müxtəlif
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mənbələrdən alınan infopmativ materiallar toplanmıĢdı.
Ġkinci hissə isə daha çox elmi-nəzəri xarakteri ilə diqqəti
çəkirdi.
Birinci hissəyə "Astronomiya", "Meterologiya", "Poçt",
"Teleqraf", "Tədris hissəsi", "Qafqazın yol bələdçisi" kimi
bölmələr daxil edilmiĢdi. Buradakı materialların, demək
olar ki, hamısı Ġ.S.ġahtaxtinski tərəfindən hazırlanmıĢdı.
Çoxsaylı diaqramlar, sxemlər, statistik göstəricilər onun
həm də idarəçilik və dəqiq elmlər sahəsində əsaslı
biliklərə malik olduğunu göstərir. Astronomiya ilə bağlı
izah və Ģərhlər, metereoloji proqnozların kənd
təsərrüfatına tətbiqi və s. barəsindəki materiallar sırf
praktiki əhəmiyyəti və gündəlik iĢə yararlılığı ilə diqqəti
cəlb edirdi.
Almanaxın birinci hissəsindəki "Təqvimlər" bölməsində
Qafqazdakı bütün dini konfessiyaların tarixi nə cür
hesablamaları öz əksini tapmıĢdı. Tərtibçi müsəlman,
pravoslav, qriqorian, katolik, protestant, yəhudi
təqvimlərini həmin bölməyə daxil etmiĢdi.
Qafqaz caniĢinliyinin mərkəzi sayılan Tiflisin inzibati
həyatı ilə bağlı materiallar da maraq doğurur.
Ġ.S.ġahtaxtinski almanaxa Tiflis Ģəhər Duması, Ģəhər
idarəsi, Dumanın əsas komissiyaları, onların fəaliyyət
sahələri, Ģəhər büdcəsi, büdcənin mədaxil hissəsini təĢkil
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edən gəlirlər və xərclər barəsində geniĢ məlumatlar daxil
etmiĢdi. "Kavkazski almanax"dakı bu tipli məlumatlar
Tiflisin 1877-ci ildəki inzibati-təsərrüfat və maliyyə
həyatının bütün istiqamətləri barəsində dolğun təsəvvür
yaradırdı.
Ġkinci hissə isə, artıq qeyd edildiyi kimi, əsasən analitik
materialları ehtiva edirdi. Burada tanınmıĢ gürcü publisisti
D.Eristavinin "Ötən ilin yekunları", K.Bebutovun "Tiflis
teatrı", N.Nikoladzenin "Bizim bir ilimiz" və Ġsa Sultanın
özünün "ġərq böhranı" adlı məqalələri toplanmıĢdı.
Mündəricatdan da göründüyü kimi, "Kavkazski
almanax"ın əsas yaradıcı heyəti də "Tiflisski vestnik"in
əməkdaĢlarından təĢkil olunmuĢdu.Sadəcə, bu dəfə onlar
artıq Ġ.S.ġahtaxtinskinin rəhbərliyi altında fəaliyyət
göstərirdilər. Hər iki nəĢrdə əlbir çalıĢan bu dördlük
Tiflisin elmi-mədəni həyatına müəyyən bir yenilik
gətirmək, onu heç olmazsa informasiya təminatı və
mənəvi baxımdan bir qədər azad görmək istəyirdilər.
Ġ.S.ġahtaxtinskinin özünün almanaxdakı 44 səhifəlik
"ġərq böhranı" məqaləsi onun indi Yaxın ġərq
adlandırdığımız regionda, ilk növbədə, Ġran və Türkiyədə
gedən ictimai-siyasi və mədəni-mənəvi prosesləri diqqətlə
müĢahidə və təhlil etdiyini göstərir. Məqalədə Rusiya ilə
yeni hərbi qarĢıdurma ərəfəsində olan Osmanlı
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imperiyasının daxili və xarici siyasəti xüsusi ilə ətraflı
təhlil olunurdu.
Bir neçə ay sonra baĢlanan və Osmanlı imperatorluğu
üçün yeni ərazi itkiləri ilə nəticələnən növbəti rus-türk
hərbi qarĢıdurması Ġsa Sultanın bir çox proqnozlarının
həqiqətə nə qədər yaxın olduğunu göstərdi.
ġərq böhranından yazan Ġ.S.ġahtaxtinski öz həyatının və
həmfikirləri ilə birgə baĢladıqları iĢin də böhranlı
mərhələyə daxil olduğunu görməyə bilməzdi. "Kavkazski
almanax"ın ikinci kitabı üçün hazırlıq iĢlərinə baĢlayarkən
o, yenə də süni maneə və əngəllərlə üzləĢmiĢdi. Növbəti
cilddə Ġsa Sultan yalnız soraq kitabçaları üçün səciyyəvi
olan materiallarla kifayətlənmək fikrində deyildi.
Qafqazın mövcud durumu və tarixi haqqında, habelə
regionun iqtisadi həyatı və təbii resursları barəsində daha
əhatəli bilgilər vermək istəyirdi.
"Tiflisski vestnik"də isə, iĢlər arzu olunan səviyyədə
getmirdi. Ġndi daha çox almanaxla məĢğul olan Ġsa Sultan
qəzetə kifayət qədər vaxt ayıra bilmirdi. O biri tərəfdən
də, nəĢrin üzərinə olan hücumlar səngimirdi. Köhnə Tiflis
mühiti ənənəvi sakitliyi pozmaq, ağılları və ürəkləri
hərəkətə gətirmək istəyən gənclərin fəaliyyətini sakit
nəzərlərlə seyr etmək istəmirdi.
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1877-ci ilin aprelində baĢlanan növbəti rus-türk
müharibəsi sakitliyi pozanlara qarĢı təsirli tədbirlər
görmək üçün Qafqaz administrasiyasına yaxĢı imkan
yaratdı. Tezliklə N.Nikoladze səfərbərliyə alındı və hərbi
jurnalist kimi döyüĢən orduya göndərildi. Əslində, macəra
arayan gürcü publisisti üçün bu yeni təyinat əyalət
Ģəhərində daimi polis nəzarəti altında yaĢamaqdan daha
xoĢ idi. Qafqaz Senzura komitəsi ilə ardı-arası kəsilməyən
münaqiĢələrdən yorulmuĢ K.Bebutov "Tiflisski vestnik"i
taleyin ümidinə buraxaraq paytaxta - Peterburqa köçdü.
Rəhbərsiz, maddi vəsaitsiz qalan qəzetin nəĢri müvəqqəti
dayandırıldı.
Rus ordusunun Qafqaz cəbhəsindəki uğurları, xüsusən də
1877-ci il oktyabrın 15-də Qarsın iĢğalı Ġsa Sultanı da
gələcək həyatının əsas məĢğuliyyəti kimi gördüyü və
ürəkdən bağlandığı mətbuatdan həmiĢəlik ayırdı.
Onun üçün yeni, narahat günlər, daldabucaq əyalət
Ģəhərində darıxdırıcı məmurluq, sevdiyi iĢlərdən və
dostlardan uzaq, sıxıntısı və kədəri sevincindən qat-qat
çox olan bir həyat baĢlandı...
***
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Türkiyə Cümhuriyyətinin Ərzurum Ģəhərindəki Atatürk
Universitetində çalıĢdığım narahat və səksəkəli 1993-cü
ilin bir sentyabr günü adı mənə bayatılarımızdan,
dastanlarımızdan yaxĢı tanıĢ olan Qarsa yollandım.
Əlbəttə, desəm ki, səfərimin əsas məqsədi Ġsa Sultanın bu
Ģəhərdəki izlərini axtarmaq idi - bu, səmimi səslənməzdi.
Sadəcə, bir zamanlar və elə indinin özündə də Azərbaycan
türklərinin sıx yaĢadıqları, hətta 1918-1919-cu illərin
dəhĢətli erməni soyqırımı ilə müĢayiət olunan dövründə
öz dövlətlərini - Cənub-Qərbi Qafqaz Cümhuriyyəti
qurduqları yerləri-Qarsı, Ərdəhanı, SarıqamıĢı, Kağızmanı
görmək istəyirdim.
Bu Cümhuriyyətin qurucusu Ġbrahimbəy Cahangirov
haqqında Azərbaycan mənĢəli məĢhur türk yazıçısı və
siyasi xadim Səməd Ağaoğlunun "Məchul qəhrəman"
memuarlarını yeni oxumuĢdum və yaxın tariximizin çox
həyəcanlı səhifələrinin yazıldığı o yerləri görmək arzumda
bu əsərin də müəyyən təsiri olmuĢdu.
Nəhayət, Qars yaxınlığında yerləĢən və orta əsrlər
müsəlman və xristian memarlığının nadir nümunələrini
yaĢadan məĢhur Ani Ģəhərinin xarabalıqlarına da baxmaq
istəyirdim.
Bu yaxınlarda məĢhur türk yazıçısı, Nobel mükafatı
laureatı Orxan Pamukun böyük ustalıqla qələmə alınmıĢ
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və hadisələri əvvəldən axıra kimi Qarsda cərəyan edən
"Qar" romanını oxuyarkən, on beĢ il əvvəl gördüyüm
mənzərələr bütün təfərrüatı ilə yenidən nəzərimdə
canlandı...
Qarsa gəldim və birdən-birə özümü onilliklər boyu qardaĢ
Türkiyədə yaĢamalarına baxmayaraq, danıĢdığımız
Azərbaycan türkcəsinin bütün özəlliklərini, bütün Ģirinlik
və lətafətini, insanlarımızın xarakterindəki
özünəməxsusluqları, mətbəximizin təkrarsız dad-tamını
mühafizə etmiĢ soydaĢlarımızın arasında gördüm. Küçədə,
meydanda, bazarda söz-söhbətlərini dinlədiyim adamların
danıĢıq tərzindən və ləhcələrindən onların bir zamanlar
Azərbaycanın hansı guĢəsindən köçüb gəldiklərini çətinlik
çəkmədən müəyyən etmək olurdu. Məhrumiyyət bölgəsi
sayılmasına və sakinlərinin müəyyən qisminin Ģəhəri tərk
etməsinə baxmayaraq, Qarsda yenə də bir Azərbaycan
ruhu hakim idi.
Qarsı Türkiyənin digər Ģəhərlərindən fərqləndirən baĢqa
bir özəllik də buradakı sayı o qədər də çox olmayan
tamamilə fərqli memarlıq üslubuna malik binaların
mövcudluğu idi. XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində
rus, polyak, yaxud alman memarlarının layihəsi əsasında
tikilmiĢ bu tipli binalara Bakıda, Gəncədə, Lənkəranda da
təsadüf etmək mümkündür.
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Qarsın yerli əhalisinin "urus yapıları" adlandırdıqları
həmin binalar 1877-ci ildən 1914-cü ilə qədər davam
etmiĢ ikinci rus ağalığı dövründə tikilmiĢdi. Həmin dövrdə
Qarsda, SarıqamıĢda və Qars çevrəsindəki bir sıra
kəndlərdə Rusiyanın mərkəzi quberniyalarından
köçürülmüĢ müəyyən sayda rus əhalisi
məskunlaĢdırılmıĢdı.
Ruslar yeni iĢğal olunmuĢ ərazilərdə əhalinin etnik
tərkibini imperiyanın xeyrinə dəyiĢdirmək üçün buraya
gətirilmiĢdi. Sonralar Birinci Dünya müharibəsində
məğlubiyyətə uğrayan Rusiya Qars bölgəsindən çıxsa da,
rus əhalisinin bir qismi artıq isiniĢdikləri, özlərinə ikinci
vətən saydıqları bu yerləri tərk etməmiĢdilər. Ərzurum
universitetində birlikdə çalıĢdığım qarslı Çingiz
Alyılmazın uĢaqlıq illəri ruslarla Azərbaycan türklərinin
qarıĢıq yaĢadıqları Qars ətrafındakı kəndlərin birində
keçmiĢdi və arabir söhbət əsnasında o, yaddaĢının
dərinliklərində iliĢib qalmıĢ tək-tük rus sözlərini və rus
adlarını çox Ģirin bir tələffüzlə xatırlayırdı.
ġəhərdəki "urus yapıları" yadıma həyatının böyük bir
dönəmi bu Ģəhərlə bağlı olmuĢ Ġsa Sultanı saldı.
SoraqlaĢıb vaxtı ilə Qarsda rus hərbi qubernatorluğunun
yerləĢdiyi binanı tapdım. Qarsda çəkdiyim onlarla
fotoĢəkil indi də durur. Amma nədənsə, iki-üç mərtəbəli
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köhnə evlərdən ibarət türk məhəllələrinin fonunda daha
əzəmətli görünən həmin binanın Ģəklini kağızlarımın
arasında tapa bilmirəm. Ümid edirəm ki, nə vaxtsa yenə
də yolum Qarsa düĢəcək və bu dəfə həmin binaya
tamamilə baĢqa nəzərlərlə baxacağam.
Ġsa Sultan ġahtaxtinskinin həyatının son on altı ili bu
Ģəhərdə və Qarsdakı həmin binada keçib...
***
XIX yüzillikdə Qars-Ərzurum bölgəsini iki dəfə ələ
keçirən Rusiya 1877-1878-ci illər savaĢında Balkanlarda
və Qafqazda qazandığı qələbələrdən sonra, üç əsr aramsız
müharibələr apardığı Osmanlı imperatorluğunu həm
Ģimaldan, həm də cənubdan sıxıĢdırmaq siyasəti
yürüdürdü. Ona görə də Qarsın iĢğalından az sonra, tələsik
Ģəkildə Ģəhərdə rus idarəçiliyinin yaradılmasına baĢlandı.
Rus və türk dillərini bilən hərbçilərə və məmurlara tələbat
böyük idi. Belə Ģəraitdə hələ də Tiflisdə "azad sənətkar"
kimi yaĢayan və özünü yaradıcılıq iĢlərinə həsr etməyi
daha üstün tutan Ġ.S.ġahtaxtinski də səfərbərliyə alındı və
1877-ci ilin sonlarında Qarsa göndərildi.
Ömrünün 27-ci ilini o, özü də istəmədiyi və gözləmədiyi
halda dövləti vəzifədə qarĢıladı - 1878-ci il yanvarın 1-dən
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Qars vilayəti rəisi yanında xüsusi tapĢırıqlar üzrə məmur
vəzifəsinə təyin olundu.
Bütün bunlara səfərbərliklə bağlı fövqəladə və müvəqqəti
hal kimi baxan Ġsa Sultan Qarsda həyat öz axarına
düĢəndən sonra yenidən Tiflisə qayıtmaq və "Kavkazski
almanax"ın nəĢrini davam etdirmək istəyirdi.
Lakin tale elə gətirdi ki, aradan illər keçəndən sonra o,
Tiflisə bir də həyatla əbədi vidalaĢmaq üçün dönə bildi.
Cavan məmurun iĢgüzarlığı, bilik və bacarığı tezliklə
onun üzərinə yeni-yeni vəzifələrin qoyulması ilə
nəticələndi. 1878-ci ildə Ġsa Sultan əvvəlki iĢində
saxlanılmaqla, həm də Qars əhalisinin Osmanlı
hakimiyyəti dövründəki mülkiyyət hüquqlarını və
mükəlləfiyyətlərini müəyyənləĢdirən komissiyanın sədri
vəzifəsinə təyin olundu. Bu çox mürəkkəb, və necə
deyərlər, cəncəl bir iĢ idi. Rusiya hakimiyyətinin
müvəqqətililiyinə ümid edən qarslılar yeni ağaların
qoyduqları qayda-qanunlarla yaĢamaq istəmirdilər.
Həmin ilin oktyabr ayında ona baĢqa, bu dəfə daha ciddi
və məsuliyyətli bir vəzifə də tapĢırıldı - Ġsa Sultan yeni
təsis edilən Qars Ģəhər idarəsinin rəisi təyin olundu.
DağılmıĢ Ģəhər təsərrüfatının bərpası və idarəçiliyin
yenidən, bu dəfə artıq Rusiya imperiyasının qaydaqanunları əsasında qurulması həmin idarəyə həvalə
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edilmiĢdi. Ġ.S.ġahtaxtinskinin rəhbərliyi ilə Ģəhər idarəsi
1880-cı il aprelin 1-nə qədər fəaliyyət göstərdi və
qarĢısına qoyulmuĢ vəzifələrin öhdəsindən uğurla gəldi.
Ġndi dilimizin daha çox öyrəndiyi "əmək kitabçası"
anlayıĢını Rusiya imperiyası dövründə "formulyar siyahı"
deyilən sənəd əvəz edirdi. Dövlət xidmətində çalıĢan
məmurların formulyar siyahılarında onların tərcümeyi-hal
faktları, iĢ yerləri, məzuniyyətə getdikləri və qayıtdıqları
müddət, xəstəlikləri, ezamiyyələri, təltifləri, töhmətləri,
ailə vəziyyəti, övladları və s. haqqında məlumatlar öz
əksini tapırdı.
Formulyar siyahıdakı sonuncu qeyd, adətən, məmurun
tutduğu vəzifədən istefaya göndərilməsi, yaxud ölümü ilə
bağlı olurdu və bundan sonra sənəd arxivə verilirdi.
Arxivlərdə iĢləyərkən həm nazik, həm də qalın
formulyarlara təsadüf etmiĢəm. Sənədin qalınlığı və
buradakı qeydlərin çoxluğu onun sahibinin
diribaĢlığından, vəzifə pillələri ilə sürətlə irəliləməsindən,
səmərəli fəaliyyətindən, cəmiyyətdəki mövqe və
əlaqələrindən xəbər verirdi.
Ġsa Sultan ġahtaxtinskinin formulyar siyahısı ikinci qismə
aiddir.
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1879-cu il yanvarın 1-dən etibarən o, Qars vilayəti hərbi
qubernatorunun dəftərxanasında xüsusi tapĢırıqlar üzrə
baĢ məmur vəzifəsinə keçirilir.
Həmin ilin mart ayında qubernator dəftərxanasındakı
iĢində saxlanmaqla Qafqaz ordusu və Qafqaz hərbi
dairəsində baĢ məmur vəzifəsinə təyin edilir.
1879-cu ilin dekabrında Rusiya dövləti ilə Osmanlı
imperatorluğu arasında Qars və ətraf bölgələrlə bağlı bir
sıra mübahisəli məsələləri nizama salmaq üçün bir neçə
aylığa Ġstanbula ezam edilir.
1880-1882-ci illərdə Qars hərbi qubernatorluğunun mülki
iĢlər üzrə dəftərxanasının rəisi vəzifəsində çalıĢır.
1880-cı ildə yenə də mübahisəli ərazi məsələlərin həlli ilə
əlaqədar Ərzurum Ģəhərində ezamiyyətdə olur.
1883-cü ilin aprelində Qars vilayəti hərbi qubernatorunun
dəftərxana rəisi təyin olunur və həyatının sonuna kimi bu
vəzifədə çalıĢır.
Mülki rütbələrin də hərbi rütbələr kimi dəqiq
müəyyənləĢdirilmiĢ zaman fasilələri ilə verildiyi köhnə
Rusiya Ģəraitində cəmi beĢ illik xidmətdən sonra
"dəftərxana rəisi" təyin olunmaq böyük uğur sayılırdı. Ġsa
Sultan yalnız özü kimi kadrlara ehtiyac duyulduğuna görə
deyil, həm də yüksək iĢgüzarlığına, bacarıq və istedadına
görə tezliklə belə bir məsul vəzifəyə təyin olunmuĢdu.
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"Kavkaz" qəzeti "Bir ideal uğrunda" adlı nekroloqda onun
mənsəb pillələri ilə sürətlə irəliləməsinin səbəblərini
açıqlayaraq yazırdı: "Rəhbərlik mərhumun həqiqətən də
hüdud bilməyən qabiliyyətini, geniĢ biliyini, Avropa və
ġərq dillərinə hərtərəfli bələdliyini nəzərə alaraq tezliklə
ona son dərəcə geniĢ və çoxcəhətli fəaliyyət sahəsinə
malik dəftərxana rəisliyi vəzifəsini təklif etdi".
Bürokratik idarəçilik sistemində həqiqətən də "geniĢ və
çoxcəhətli fəaliyyət" tələb edən bu iĢin bütün vaxtını və
enerjisini almasına baxmayaraq, Ġsa Sultan yenə də qəlbən
bağlandığı jurnalistikadan və yaradıcılıq fəaliyyətindən
uzaqlaĢmamıĢdı. 80-ci illərdə ara-sıra "Kavkaz" və
"Novoe obozrenie" qəzetlərində onun Qarsdan göndərdiyi
məqalə və korrespondensiyalar çap olunurdu.
Artıq bir neçə dəfə istinad etdiyim nekroloqun naməlum
müəllifi Ġsa Sultanın Rusiyanın bir sıra mərkəzi qəzetləri
üçün də yazdığını, Moskvada çıxan "Nedelya" qəzetinin
isə Qafqaz və Türkiyə üzrə müxbiri vəzifəsini yerinə
yetirdiyini bildirir.
Bu məlumat həqiqətə nə dərəcədə uyğundur?
Fikrimizcə, nekroloq müəllifi Ġsa Sultanı eyni soyadı
daĢıyan baĢqa bir həmvətəni və qohunu ilə - Məhəmməd
ağa ġahtaxtinski (1846-1931) ilə qarıĢıq salmıĢdı.
Sonuncu ötən əsrin 80-ci illərində "Moskovckie
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vedomosti" (qaragüruhçu Katkovun redaktorluğu ilə çıxan
bu nəĢr Rusiyanın "kiçik xalqlarına" və müsəlman əhaliyə
münasibətdə qatı imperiyapərəst mövqe tuturdu və bir
müddət həmin qəzetdə çalıĢması sonralar
M.ġahtaxtinskiyə baĢqaxıncı olmuĢdu-V.Q.) əməkdaĢı və
Ġstanbul müxbiri idi.
Amma bir məsələ var ki, nekroloqda "Moskovskie
vedomosti"nin deyil, "Nedelya"nın adı çəkilir. Burada
əksini tapmıĢ digər məqamlardan da göründüyü kimi,
nekroloq müəllifi Ġsa Sultanı kifayət qədər yaxından
tanımıĢ, onun ömür yoluna və bioqrafiyasına yaxĢı bələd
olmuĢdu. Deməli, ötəri xatırladılan bu faktın özü də
diqqətlə araĢdırılmalıdır.
Təbii ki, imperiyaya yeni qatılmıĢ ərazilər və rus silahının
yeni zəfərləri barəsindəki yazılara mərkəzi qəzetlər öz
səhifələrində həvəslə yer verirdilər. Bu mənada, rus dilini
mükəmməl bilən və jurnalistika təcrübəsinə malik olan
Ġ.S.ġahtaxtinski yalnız rusdilli Qafqaz mətbuatı üçün
deyil, Moskva və Peterburq qəzetləri üçün də həqiqi
mənada tapıntı ola bilərdi. Bir sözlə, bu istiqamətdə yeni,
daha əhatəli araĢdırmalara ehtiyac vardır.
Qarsda Ġ.S.ġahtaxtinski yalnız dövlət məmuru kimi deyil,
həm də maarifçi, tədqiqatçı-alim və jurnalist kimi
fəaliyyət göstərirdi. Formulyar siyahasındakı bir qeyddən
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onun 1882-ci ildə Kağızman Ģəhərində ikisinifli, rus
dilində təhsil verən məktəbin təĢkilindəki xidmətlərindən
və açılıĢındakı rolundan bəhs edilir.
Əslində, həmin kiçik məktəb regionun azərbaycanlı
əhalisi üçün təĢkil edilən ilk yeni tipli maarif ocağı idi. Bu
məktəbin müəllimi də bizə tanıĢdır. O, Qori
seminariyasının məzunu, milliyyətcə aysor olan Ġosif
Novruzov idi. Sonralar Ġ.Novruzov Mirzə Cəlillə birlikdə
Ġrəvan quberniyasının Uluxanlı və BaĢ NoraĢen
məktəblərində çalıĢmıĢdı. Azərbaycan Ģifahi xalq
yaradıcılığı nümunələrinin toplanması və nəĢrində
xidmətləri olmuĢdu. Bir sıra folklor nümunələrimizi ilk
dəfə yazıya alaraq SMOMPK ("Sbornik po opisaniyu
mestnostey i plemyon Kafkaza") məcmuəsində dərc
etdirmiĢdi.
Qarsın mədəni həyatında Ġ.S.ġahtaxtinskinin adı və
fəaliyyəti ilə sıx bağlı olan baĢqa bir yenilik isə, 1882-ci
ilin oktyabrında burada yerli mətbəənin təĢkil edilməsi idi.
Tezliklə bu mətbəədə azərbaycanlı publisistin
redaktorluğu ilə rus dilində həftəlik "Kars" qəzeti nəĢrə
baĢlamıĢdı.
Nekroloqda bu barədə oxuyuruq: "Ġsa Sultanın xidməti
fəaliyyəti sözün həqiqi mənasında yorulmaz və qaynar idi.
Özünün mürəkkəb və çoxsaylı birbaĢa xidməti iĢləri ilə
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yanaĢı, mərhum həftədə bir dəfə çıxan "Kars" qəzetini
qurmuĢ və ilk redaktoru olmuĢdu. O, eyni zamanda
gündəlik teleqraf bülletenləri hazırlayıb çap etdirirdi".
Tiflisdə, daha sonra isə Leninqradda-indiki Peterburqda
müəyyən axtarıĢlar aparsam da, "Kars" qəzetinin
komplektini aĢkara çıxarmaq mümkün olmamıĢdır. Təbii
ki, bu qəzetlə tanıĢlıq Ġsa Sultanın redaktorluq və
publisistik fəaliyyəti barəsində daha geniĢ materiallar və
çoxsaylı faktlar əsasında danıĢmağa imkan verərdi.
Gözdən-könüldən iraq, hələ tərkibinə qatıldığı imperiya
ilə qaynayıb-qarıĢmayan və əslində, buna çox da can
atmayan kiçik Qars Ģəhərində qəzet nəĢri ideyası, heç
Ģübhəsiz" Ġsa Sultana aid idi. Yeni təĢəbbüsü ilə o, özünün
onsuz da az olmayan iĢlərini daha da artıracağını, necə
deyərlər, ağrımaz baĢına dəsmal bağlayacağını yaxĢı
bilirdi. Lakin mətbuata, jurnalist fəaliyyətinə olan sevgi və
maraq, habelə daxili tələbat qarĢısında həmin çətinliklər
ona xırda, əhəmiyyətsiz görünmüĢdü.
"Kars", təbii ki, əyalət qəzeti idi. Burada daha çox vilayət
hərbi qubernatorluğunun rəsmi əmr və sərəncamları,
bölgənin inzibati və iqtisadi həyatı ilə bağlı informasiyalar
və s. çap olunurdu. Lakin mənbələrdəki ayrı-ayrı dağınıq
məlumatlardan da göründüyü kimi, Ġsa Sultan hətta çox
cüzi imkanlara malik olan əyalət qəzetində də maarifçi
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fikirlərini yayır, polemist və publisist istedadını nümayiĢ
etdirirdi.
Əgər belə olmasaydı, onlarla maraqlı qəzet və jurnalın
nəĢr olunduğu paytaxt Ģəhəri Peterburqda yaĢayan Niko
Nikoladze əyalətdə çıxan "Kars"la yaxından
maraqlanmazdı.
Bu barədə Ġsa Sultanın Niko Nikoladzeyə göndərdiyi 30
mart 1883-cü il tarixli məktubdan xəbər tuturuq.
Tale Tiflisdən sonra onları müxtəlif yollarla aparsa da,
aralarındakı əlaqələr qırılmamıĢdı. Rus-türk savaĢı bitincə
1878-ci ilin sonlarında Tiflisə dönən N.Nikoladze burada
"Obzor" qəzetini nəĢr etməyə baĢlamıĢdı. Lakin tezliklə
qəzet bağlanmıĢ, redaktor isə, polis nəzarəti altında
yaĢamaq Ģərti ilə Stavropola sürgün edilmiĢdi.
N.Nikoladze yeni gəldiyi yerdə də sakit dayanmamıĢ,
N.Saltıkov-ġedrinin redaktorluğu ilə çıxan "Oteçestvennıe
zapiski" jurnalı ilə yaradıcılıq əlaqələri quraraq, yenidən
çap imkanları qazanmıĢdı.
N.Nikoladze "Kars"ın nəĢrindən xəbər tutduqdan sonra
Peterburqdan azərbaycanlı dostuna yazdığı məktubda
qəzetlə bağlı ona daha geniĢ məlumat göndərilməsini
xahiĢ etmiĢdi. Təəssüf ki, Ġ.S.ġahtaxtinskinin arxivi
qorunub saxlanmadığından N.Nikoladzenin məktubunun
(yəqin ki, məktublarının!) məzmunu haqqında geniĢ
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danıĢmaq mümkün deyildir. Ġsa Sultanın görkəmli gürcü
maarifçisi ilə yazıĢmasını əks etdirən yeganə sənəd isə,
N.Nikoladzenin Gürcüstan Mərkəzi Dövlət Tarix
Arxivindəki Ģəxsi fondunda (13-397 Ģifrəsi ilə) mühafizə
olunur. Cavab səciyyəli həmin məktubda Ġsa Sultan
yazırdı:
"Əziz Nikolay Yakovleviç, qəzetciyimizin (rusca
orijinalında "qazetik" - bu kəlmə redaktorun öz nəĢrinə
münasibətdə bir qədər ironik mövqeyini nümayiĢ etdirir
və Ġsa Sultanın "Kars"ı arzu etdiyu Ģəkildə çıxara
bilmədiyinə iĢarə vurur-V.Q.) Sizə göndərilməsi
haqqındakı xahiĢinizi böyük məmnuniyyətlə yerinə
yetirirəm. O, son dərəcə məhdud proqrama malik sırf
bürokratik nəĢrdir (orijinaldakı "kazennoe izdanie"
ifadəsi, təbii ki, müəllifin fikrini daha dəqiq ifadə edirV.Q.) Mən imkan daxilində bu proqramdan uzaqlaĢmağa
çalıĢıram. Təəssüf ki, qəzetin ilk üç sayı, ümumiyyətlə,
qorunub saxlanmamıĢdır".
Qəzetin proqramı və mündəricəsi ilə bağlı Ġsa Sultanın özözünə tutduğu irad onun "Kars"ı əmr və sərəncamların,
rəsmi məlumatların çap edildiyi "bürokratik nəĢrdən"
cəmiyyət həyatının müxtəlif sahələrinə nüfuz etməyi
bacaran dinamik bir mətbuat orqanına çevirmək
niyyətindən xəbər verir.
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Məktubun sonrakı sətirləri onun Qarsdakı həyat tərzi,
məĢğuliyyəti, maraqları və s. barəsində müəyyən təsəvvür
əldə etməyə imkan verir: "Dəftərxana rəisi vəzifəsini
tutduğumdan, qəzetə çox az diqqət yetirə bilirəm. Son
vaxtlar həm də göz ağrısından əziyyət çəkirəm. Ona görə
də axĢamlar iĢləyə bilmirəm. Bu səbəbləri üstəlik də yerli
Ģəraitlə əlaqələndirəndə, qəzetciyimizin məzmun
baxımından kasadlığının nədən qaynaqlandığını bilmək
Sizə çətin olmayacaqdır"
Qarsdakı həyatı ilə bağlı dostunun suallarını
cavablandıran Ġsa Sultan daha sonra bildirirdi: "Özümlə
bağlı yazmalı elə bir Ģey yoxdur. Hər bir əyalət məmuru
kimi, səhərlər qulluq iĢləri ilə məĢğul oluram, axĢamlar isə
kart oynayıram". Daha sonra o, Peterburq həyatı,
Ģəhərdəki son dəyiĢikliklər və s. barəsində yazmağı Niko
Nikoladzedən xahiĢ edirdi.
1887-ci ildə, on üç illik fasilədən sonra Ġsa Sultan
tələbəlik illərini keçirdiyi Peterburq Ģəhərində iki aylıq
ezamiyyətdə olmuĢdu. Səfərin məqsədi Qars əyalətinin
vergi sisteminin təkmilləĢdirilməsi ilə bağlı idi. Bu həm
də Qarsın yeknəsəq, darıxdırıcı mühitindən müvəqqəti də
olsa uzaqlaĢmaq, mədəni dünya ilə yenidən, qısamüddətli
də olsa təmas qurmaq baxımından da həyatının son
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illərində Ġsa Sultanın əlinə nadir hallarda düĢən
fürsətlərdən idi...
Ġ. S. ġahtaxtinski aradan bir müddət keçdikdən sonra
yalnız dövlət məmuru kimi deyil, torpaqĢünas-alim və
kənd təsərrüfatı mütəxəssisi kimi də Qafqazda tanınmağa
baĢlamıĢdı. O, Rusiya Kənd Təsərrüfatı Cəmiyyəti Qafqaz
Ģöbəsinin həqiqi üzvü seçilmiĢdi.
Bütün bunlarla yanaĢı, təbii ki, mənsub olduğu xalqın
tarixi də onu yaxından maraqlandırmaya bilməzdi. Qarsda
yaĢadığı illərdə Ġsa Sultan bölgənin tarixi abidələrini
araĢdırmaq və təsvir etmək istiqamətində müəyyən səylər
göstərmiĢdi. Bu baxımdan onun əvvəlcə "Kars" qəzetində,
daha sonra isə "Kavkaz"da çap olunmuĢ "Qars vilayətinin
Ərdəhan dairəsində qədim tarixi abidələr" məqaləsi
diqqəti cəlb edir. Məqaləni yazarkən müəllif tarixi
qaynaqlarla bir sırada yerli əhali arasında gəzib-dolaĢan
əfsanə və rəvayətlərdən də yararlanmıĢdı.
Yenə də "Kars"a istinadən, "Kavkaz"da çap olunan baĢqa
bir məqaləsində - "Qarsın tədris müəssisələri" adlı
yazısında Ġ.S.ġahtaxtinski vilayətin maarif sistemini yeni
Ģərait və tələblər əsasında necə qurmaqla bağlı fikir və
mülahizələrini bölüĢmüĢdü.
Həmin dövrdə, Qafqazın bir sıra digər yerlərində olduğu
kimi, Qarsda da yeni tipli tədris müəssisələrinin
884

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

əksəriyyəti ermənilərin nəzarətində idi. Bu məktəblərin bir
çoxu çağdaĢ rus maarifinin tələb və prinsiplərindən
tamamilə uzaq düĢmüĢdülər. Xristian həmrəyliyi prinsipi
ilə rus müstəmləkəçilərinin bölgədə açdıqları tək-tük
məktəbləri əllərinə keçirən ermənilər bu məhdud maarif
Ģəbəkəsindən daha çox millətçiliyi yaymaq və türk
düĢmənçiliyi təbliğ etmək məqsədi ilə yararlanırdılar.
Ġsa Sultan səlahiyyətləri daxilində bunun qarĢısını almağa
və yerli məktəblərdə mürtəce erməni keĢiĢlərinin pedaqoji
təhsil görmüĢ həqiqi müəllimlərlə əvəz olunmasına
çalıĢırdı.

Ġsa Sultan 1885-ci ildə istefada olan kapitan Allahyar
Ağalarovun qızı Səkinə xanımla ailə qurmuĢdu. Səkinə
xanım evdə xüsusi təhsil almıĢdı, Azərbaycan və rus
dillərində savadlı idi. Əsrin əvvəllərində Tiflisin zadəgan
mühitində Sofya xanım ġahtaxtinskaya adı ilə tanınırdı və
Ģəhərdəki Azərbaycan icmasının, xüsusən də azərbaycanlı
qadınların mədəni həyatda daha yaxından iĢtirakları üçün
təĢəbbüs göstərmiĢdi.
Ġsa Sultanın Səkinə xanımla nikahından altı qızları
doğulmuĢdu. Ailənin ilk övladı Leyla Banu (bəzi
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mənbələrdə Leylabəyim kimi də təqdim edilir-V.Q.)
1886-cı il yanvarın 13-də, Nazlı Banu 1887-ci il
sentyabrın 25-də, Fatma Banu 1889-cu il mayın 3-də,
Adilə Banu 1891-ci il aprelin 4-də, Cəmilə Banu 1893-cü
il fevralın 5-də anadan olmuĢdu. Adı Ġsa Sultanın
formulyar siyahısına düĢməyən sonuncu qız övladı isə
atasının ölümündən bir neçə gün sonra dünyaya
gəlmiĢdi...
***
Ġ.S.ġahtaxtinskidə ilk əlamətləri özünü hələ 1879-cu ildə
göstərən ürək-damar xəstəlikləri getdikcə xroniki hal
almağa baĢlayırdı. Qars Ģəraitində normal müalicə
olunmaq mümkün deyildi. O, ara-sıra Tiflisə qısamüddətli
iĢgüzar səfərləri zamanı vaxt tapıb özünü həkimə göstərir,
təyin olunan müalicəni almağa və verilən məsləhətləri
yerinə yetirməyə çalıĢırdı.
Lakin bir tərəfdən maddi sıxıntılar, o biri tərəfdən iĢinin
çoxluğu ucbatından müalicəsi ilə ardıcıl və əsaslı məĢğul
ola bilmirdi. Bacarıqlı məmuru fasiləsiz istismar edən
rəisləri onun səhhətinin və sağlamlığının qeydinə qalmaq
barəsində düĢünmürdülər. Qarsın sərt iqlimi də səmərəli
müalicənin aparılmasını çətinləĢdirirdi.
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Əslində, həyatının son illərində Ġsa Sultan normal
yaĢamaqdan daha çox mövcudluq uğrunda mübarizə
aparırdı. Arxivdə saxlanan bir sıra rəsmi yazıĢmalarda o,
"dövlət qarĢısında görkəmli xidmətləri olan gözəl əxlaqi
sifətlərə malik məmur", "on yeddi il ərzində öz vəzifə
borcunu qüsursuz, ləkəsiz və böyük bacarıqla yerinə
yetirmiĢ kollegiya müĢaviri", "uĢaqlarını saxlamaq üçün
gündəlik vəsaiti olmayan adam", "tamamilə sağalmasına
heç bir ümid yeri qalmayan xəstə" adlandırılsa da,
müalicəsi üçün hər hansı bir əməli yardım
göstərilməmiĢdi.
Ġsa Sultanın xidmət yerinin dəyiĢdirilməsi, Qarsla
müqayisədə daha mötədil və yumĢaq iqlimi olan baĢqa bir
bölgəyə köçürülməsi haqqındakı xahiĢləri də cavabsız
buraxılırdı. ġairin dediyi kimi, onun dağ-daĢda əks-səda
verən fəryadları insanlıq duyğuları və mərhəmət hissləri
çoxdan korĢalmıĢ rəislərinin qəlbinə heç bir təsir
göstərmirdi.
1894-cü il avqustun 26-da, ölümündən təxminən iki ay
əvvəl Qarsın hərbi qubernatoruna yazdığı növbəti ərizədə
Ġsa Sultan səhhətinin tamamilə pozulduğunu bir daha
diqqətə çatdırır və bildirirdi ki, "hazırkı vəzifəmlə
əlaqədar (dəftərxana rəisliyi nəzərdə tutulur-V.Q.) yerinə
yetirdiyim ağır, üzücü iĢlər məni tamamilə əldən
887

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

salmıĢdır. Bu il səhhətim o dərəcədə pozulmuĢdur ki, Qars
həkimləri təxirə salınmadan daxili xəstəliklər mütəxəssisi
tərəfindən müayinə olunmağımı zəruri hesab etmiĢdilər.
Ona görə də yerli həkimlərin təkidi ilə təcili Tiflisə gəlib
doktor Qasparyantsa müraciət etməli oldum. O, məni
hərtərəfli Ģəkildə müayinə etdikdən sonra ürək
geniĢlənməsi xəstəliyinə tutulduğumu aĢkara çıxardı və
bildirdi ki, bu vəziyyətdə Qarsın iqlimi mənə öldürücü
təsir göstərir və həmin Ģəhərdə bundan sonra da qalıb
yaĢamağım səhhətimin daha da pozulması ilə nəticələnə
bilər. Doktor Qasparyantsın fikrincə, mülayim iqlimi olan
yerdə mən hətta qocalana qədər yaĢayıb xidmət göstərə
bilərəm".
Sonuncu cümlədəki incə bir nüans diqqəti çəkir - Ġsa
Sultan yalnız qocalana qədər yaĢamaqdan deyil, həm də
cəmiyyətdə faydalı olmaqdan, dövlətə xidmət etməkdən
bəhs edir.
Lakin qocalana qədər yaĢamaq ona nəsib olmadı.
Xəstəlikləri qarĢısında rəislərinin laqeyd, təbabətin isə
əlacsız qaldığı Ġsa Sultan 1894-cü il oktyabrın 17-də 41
yaĢında Tiflisdə vəfat etdi.
Dəfn mərasimi dörd gün sonra keçirildi. Ġsa Sultanın
Naxçıvandakı yaxınlarının - atasının, qardaĢının və digər
qohumlarının gəlməsini gözləmiĢdilər. "Kavkaz" və
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"Novoe obozrenie" qəzetlərinin yazdığına görə, mərhumu
son mənzilə yola salmaq üçün Tiflisin müsəlman
qəbiristanlığına müxtəlif millətlərin nümayəndələri azərbaycanlılar, ruslar, yəhudilər, gürcülər, ermənilər
toplaĢmıĢdılar. Yəqin ki, Ġ.S. ġahtaxtinski Tiflisdə belə
beynəlmiləl həmrəylik və ehtiramla torpağa tapĢırılan ilk
azərbaycanlı ziyalı və ictimai xadim idi.
Onun vaxtsız ölümü, mətbuatda yer almıĢ xəbərlərdən də
göründüyü kimi, hətta daim münaqiĢədə olan sünni və Ģiə
məzhəblərinin baĢçılarını da bir araya gətirmiĢdi.
Mərhumun cənazəsi üzərində ölü namazını Zaqafqaziya
Ģeyxülislamının özü qılmıĢdı. "Kavkaz"ın yazdığına görə,
"ağsaçlı Qafqaz müftisi göz yaĢları içərisində mərhum
haqqında hamını riqqətə gətirən təsirli nitq" söyləmiĢdi.
***
Bəlkə də Ġsa Sultanın qəribə həyatı barəsindəki yazıya
burada nöqtə qoymaq olardı. Lakin onun XX yüzilliyin
baĢlanğıcında Azərbaycan qadınlarını fanatizm və
cəhalətin əzici təsirindən xilas etmək, yeniliyə, bütün
sevinc və kədərləri ilə normal insan həyatına,
bərabərhüquqlu münasibətlərə qovuĢdurmaq üçün heç
nədən çəkinmədən mübarizə aparan xanımının və
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qızlarının mənbələrdə xəsisliklə əksini tapmıĢ fəaliyyəti
üzərinə də müəyyən qədər iĢıq salmadan, kədərli notların
daha üstün olduğu bu hekayəti bitirmək istəməzdim.
Səkinə xanım ġahtaxtinskaya birdən-birə taleyin amansız
zərbələrinə məruz qalmıĢdı. Hanının gələcəyinə böyük
ümidlərlə baxdığı cavan, yüksək istedada və insani
keyfiyyətlərə malik ərini itirmiĢdi. Böyüyü səkkiz yaĢında
olan altı qız uĢağı ilə tənha qalmıĢdı. Ġsa Sultanı layiqincə
qiymətləndirməyən yerli rus administrasiyasının onun
övladlarına əl tutacağı, ailəsinin güzəranı və uĢaqlarının
təhsili ilə maraqlanacağı sual altında idi.
Hələ 30 yaĢına çatmamıĢ Səkinə xanımın həmin anlarda
keçirdiyi qorxu, həyəcan, ümidsizlik və gələcək üçün
narahatlıq hissləri baĢa düĢüləndir. Ərinin ölümündən
sonra Tiflisə pənah gətirən gənc ananın və onun altı körpə
qızının - çətinliklər girdabına düĢmüĢ bu yeddi qadının
fəlakətli vəziyyətini göz önünə gətirmək də çətin deyildir.
DüĢünmək olardı ki, bütün bu çətinliklər Səkinə xanımı
sındıracaq, ruhdan salacaq, o, ərinin fikir və əməllərinin
davamçısı olmaq haqqında düĢünməyəcək və tədricən baĢı
məiĢət qayğılarından açılmayan sıravi bir ev qadınına
çevriləcək.
Amma xoĢbəxtlikdən belə olmadı. Altı qızı ilı tək qalmıĢ
Səkinə xanım onları atalarının arzuladığı kimi boya-baĢa
890

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

çatdıra bildi. Üstəlik, özü də içərisində yaĢadığı mühitin
bütün yasaqlarına, cəhalət və fanatizmin bütün təpkilərinə
baxmayaraq, Tiflis azərbaycanlıları arasında milli
təəssübkeĢliyi ilə seçilən ictimai bir Ģəxsiyyət,
Azərbaycanda qadın hərəkatının ilk təĢkilatçılarından biri
kimi tanındı.
Onun bütünlükdə xalqımız və mədəniyyətimiz qarĢısında
xidmət adlandırıla biləcək nəcib, xeyirxah addımı isə Cəlil
Məmmədquluzadə ilə Həmidə xanım CavanĢirin
həyatında oynadığı mühüm rol sayılmalıdır. Hər cəhətdən
biri-birlərinə layiq olan, bəlkə də illərlə bir-birlərini
arayıb-axtaran bu iki nəcib insan məhz Səkinə xanımın
sayəsində talelərini birləĢdirmiĢ, xoĢbəxt ailə həyatı
qurmuĢdular.
Səkinə xanımın - Sofya ġahtaxtinskayanın həyatının Ġsa
Sultandan sonrakı dövrü ilə bağlı müəyyən məlumatlara
Həmidə CavanĢirin "Cəlil Məmmədquluzadə haqqında
xatirələrim" adlı memuarlarında təsadüf etmək
mümkündür.
Bu iki açıq fikirli və ziyalı xanımın dostluğu, çox güman
ki, Qarsdan baĢlamıĢdı. Çünki Həmidə xanımın birinci əri,
rus ordusunun podpolkovniki Ġbrahimbəy Davatdarov da
XIX əsrin 90-cı illərində bir müddət bu Ģəhərdə qulluq
etmiĢdi. Hətta onların sonrakı talelərində də kədərli bir
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bənzərlik vardı - Səkinə xanım kimi Həmidə CavanĢir də
həyat yoldaĢını erkən itirmiĢ, övladlarını - oğlu Müzəffəri
və qızı Minanı təkbaĢına böyütməli olmuĢdu.
Görünür, sonrakı illərdə biri-birlərindən uzaq yaĢasalar da,
aralarındakı əlaqələr heç vaxt qırılmamıĢdı. 1905-ci ilin
sentyabrında qızı Mina xanımı Tiflisdəki Nücəba Qızlar
Ġnstitutuna, sınaq imtahanlarına gətirən Həmidə xanım
Ģəhərdə baĢqa yerə deyil, Sofya ġahtaxtinskayanın
Krasnoqorskaya küçəsindəki evinə düĢmüĢdü.
Bəlkə də taleyin qəribə və sirli təsadüfi idi ki, Cəlil
Məmmədquluzadə də həmin küçədə yaĢayırdı. Doğrudur,
o, hələ adını əbədiləĢdirən "Molla Nəsrəddin" jurnalının
nəĢrinə baĢlamamıĢdı. Azərbaycanlı Ģagirdləri
gimnaziyaya hazırlaĢdıran kiçik bir pansionat saxlayırdı.
Eyni zamanda, Ömər Faiq Nemanzadə və MəĢədi Ələsgər
Bağırovla birlikdə "Qeyrət" adı verdikləri mətbəəni
iĢlədir, burada müxtəlif kitablar, broĢüralar, elanlar,
blanklar və s. çap edirdilər.
Cəlil Məmmədquluzadə ilə Səkinə-Sofya xanımın tanıĢlıq
əlaqələri və aralarındakı səmimi münasibət də diqqəti cəlb
edir. Çox güman ki, illərlə davam edən həmin ünsiyyət
hələ Ġsa Sultanın sağlığından baĢlanmıĢdı. Mirzə Cəlil
sonralar da həmyerlisi və dostunun ailəsini heç vaxt
yaddan çıxarmamıĢ, imkanı daxilində onlara arxa və
892

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

dayaq olmağa çalıĢmıĢdı. Ġkinci nikahla Məhəmməd ağa
ġahtaxtinskinin dul bacısı Nazlı xanıma evləndikdən sonra
isə onun qollu-budaqlı ġahtaxtinskilər ailəsi ilə qohumluq
əlaqələri yaranmıĢdı.
Tezliklə Həmidə xanımın qızını Nücəba Qızlar Ġnstitutuna
qəbul etdilər. Həmin ərəfədə Səkinə xanımın iki qızı Fatma Banu ilə Nazlı Banu da bu institutda oxuyurdular.
Ailənin böyük qızı Leylabəyim isə artıq orta təhsilini baĢa
vurmuĢdu və ali təhsil almaq üçün Peterburqa getməyə
hazırlaĢırdı.
Həmidə xanımın Tiflis səfərindən əsas məqsəd yalnız
övladının təhsil məsələsini yoluna qoymaq deyildi. O,
atası Əhmədbəy CavanĢirin əlyazmalarını - orijinal
əsərlərini və rus klassiklərindən tərcümələrini kitab
Ģəklində çap etdirmək istəyirdi. Bu, 1903-cü ildə həyatdan
köçən Ə.CavanĢirin qızından son təmənnası idi.
Tiflisdəki tanıĢları bu kitabın nəĢri ilə əlaqədar "Qeyrət"
mətbəəsinin müdiri Mirzə Cəlilə müraciət etməyi
məsləhət görmüĢdülər. Tezliklə (Həmidə xanım birgə
həyatlarının baĢlanğıcı olan bu tarixi dəqiqliklə yadında
saxlamıĢdı - həmin gün 1905-ci il oktyabrın 13-ü idi)
Sofya xanımın dəvəti ilə Mirzə Cəlillə Ömər Faiq
Nemanzadə ġahtaxtinskilərin mənzilinə gəlmiĢ və burada
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əlyazmasının çapı ilə bağlı məsələni birlikdə müzakirə
etmiĢdilər.
Ġlk baxıĢdan diqqəti o qədər də cəlb etməyən bu faktın özü
də Sofya xanımın Tiflisdəki Azərbaycan mədəni mühiti və
milli ziyalılarla əlaqəsinin bir göstəricisidir.
Mənsub olduqları xalqın Qafqazdakı digər qonĢularla
müqayisədə geriliyini, mədəni-ictimai həyatdakı
mövqelərinin zəifliyini Tiflis Ģəraitində daha aydın görən
və bundan həqiqi üzüntü duyan bu dörd nəfər ziyalı Ģəxs iki kiĢi və iki qadın 1905-ci ilin həmin 13 oktyabr axĢamı
yalnız əlyazmasının çapını müzakirə etməmiĢ, həm də
dövrün Azərbaycan gerçəkliyinin bir sıra mövzuları
ətrafında fikir bölüĢmüĢdülər.
Mirzə Cəlil Tiflisdə Müsəlman Qadın Xeyriyyə Cəmiyyəti
yaratmaq təklifini irəli sürmüĢdü. Həm Sofya xanım, həm
də Həmidə xanım bu ideyanı, necə deyərlər, göydə
tutmuĢ, vaxt itirmədən onu necə həyata keçirmək yolları
üzərində düĢünməyə baĢlamıĢdılar.
Həmidə xanımın "Xatirələri"ndə oxuyuruq: "Bu fikir çox
xoĢumuza gəldi. Dərhal onun həyata keçirilmə yollarını
aramağa baĢladıq. Sofya xanım Tiflis sakini kimi Ģəhərin,
demək olar ki, bütün müsəlman ziyalı ailələrini tanıyırdı,
ünvanlarını bilirdi. O, diqtə etdi, mən yazmağa baĢladım.
45 ailənun siyahısını tutduq. Ertəsi gün fayton
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kirayələdim, əvvəlcə Krılov küçəsinə - Mirzə Fətəli
Axundovun nəvəsi Mələksima xanımın yanına getdik.
Ondan təĢəbbüsümüzə qoĢulmasını və ümumi yığıncaqlar
üçün öz zalını verməsini xahiĢ etdik. Mələksima xanım
həvəslə razılaĢdı. Burada mən onun nəcib və yaraĢıqlı
anası, sevimli dramaturqumuzun qızı Nisə xanımla tanıĢ
oldum.
Ümumi iclas gününü müəyyənləĢdirdikdən sonra biz
qalan ailələrə getdik. Hamı dəvətimizi həvəslə qəbul edir
və iclasa gələcəyini bildirirdi. Gövhər xanım Qacar isə
təklifimizə lap çox sevindi və özünü tamamilə bizim
ixtiyarımıza verdiyini bildirdi".
Ədalət naminə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda
qadın xeyriyyə cəmiyyətlərinin qurulmasına ilk təĢəbbüsü
sonralar ilk Cümhuriyyətimizin qurucuları sırasında yer
almıĢ Həsənbəy Ağayev göstərmiĢdi. Lakin onun Gəncədə
baĢladığı iĢ uğurla nəticələnməmiĢdi. Qadınların fəaliyyəti
ilə bağlı bütün təĢəbbüsləri, necə deyərlər, beĢikdəcə
boğan fanatik və mühafizəkarların müqaviməti hələ
yetərincə qüvvətli idi.
Doktor Həsənbəyin Gəncədə gerçəkləĢdirə bilmədiyi
təĢəbbüsü Tiflisdə iki qadın həyata keçirdi. Tezliklə onlar
məĢhur pedaqoq və maarifçi Firudinbəy Köçərlinin həyat
yoldaĢı Badisəba xanımı, general Əlixan Avarskinin
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zövcəsini, habelə Tiflisin digər tanınmıĢ, nüfuzlu
müsəlman ailələrinin xanimlarını və qızlarını da bu iĢə
cəlb etdilər.
Gövhər xanım Qacarın təklifi və ümumi iclasın qərarı ilə
müsəlman Qadınları Xeyriyyə Cəmiyyətinin fəxri
sədrliyinə Qafqaz caniĢini Ġ.Ġ.Vorontsov-DaĢkovun xanımı
seçildi. Bu bir tərəfdən, yeni cəmiyyətin problemlərinin
həllində yüksək rütbəli çar məmurunun yardımından
istifadə etmək, o biri tərəfdən isə, qurumun nüfuzunu
artırmaq və fəaliyyətini asanlaĢdırmaq məqsədini
güdürdü. Qurucuları sırasında Ġ. S. ġahtaxtinskinin həyat
yoldaĢı Sofya xanımın da yer aldığı Tiflis Qadın Xeyriyyə
Cəmiyyəti 1917-ci ilə qədər fəaliyyət göstərmiĢ və
azərbaycanlı qadınların maarifl və mədəniyyətə
yiyələnməsində öz dövrü üçün mühüm rol oynamıĢdı.
Tiflisdəki Nücəba Qızlar Ġnstitutunda 1905-ci ildən
etibarən Azərbaycan türkcəsinin tədrisinə baĢlanmasında
da Həmidə xanimla Sofya xanımın qətiyyət və
təĢəbbüskarlıqları da mühüm rol oynamıĢdı. Gürcü və
ermənilərdən fərqli olaraq, məktəbdə təhsil alan 15
azərbaycanlı qıza ana dili dərslərinin keçilməməsi bu
ziyalı xanımları xeyli hiddətləndirmiĢdi. Onlar institut
direktorunun yanında olmuĢ, habelə Qafqaz
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müsəlmanlarının dini liderinə - Ģeyxülislama müraciət
etmiĢdilər.
Xanımların təĢəbbüsünü məmnunluqla qarĢılayan
Ģeyxülislam ilk vaxtlar bu vəzifənin icrasını öz üzərinə
götürmüĢdü. Aradan bir müddət keçdikdən sonra isə,
Həmidə xanım Sofya ġahtaxtinskayanın mənzilində tanıĢ
olduğu Heydər Kəngərlinin (Cəlil Məmmədquluzadənin
ikinci xanımının birinci nikahdan olan oğlu, "Xatirələr"də
onun soyadı səhvən ġahtaxtinski kimi getmiĢdir-V.Q.)
məsləhəti ilə Mirzə Cəlilin özünü institutda Azərbaycan
türkcəsi müəllimliyinə cəlb etməyə çalıĢmıĢdı. Hətta bu
məqsədlə Sofya xanımla birlikdə onun mənzilində də
olmuĢdu.
Lakin həmin dövrdə fəal jurnalistlik fəaliyyəti ilə məĢğul
olan və "Molla Nəsrəddin"in nəĢrinə hazırlıq görən Cəlil
Məmmədquluzadə iĢlərinin çox olduğunu bildirərək, bu
vəzifəyə "ġərqi-rus"dakı əməkdaĢlıq dövründən yaxĢı
tanıdığı Məhəmməd ağa ġahtaxtinskini məsləhət
görmüĢdü. M. ġahtaxtinski Ġkinci Dövlət Dumasına
deputat seçilib Peterburqa gedənə qədər kübar qızlara
Azərbaycan türkcəsini öyrətmiĢdi.
Artıq yuxarıda da qeyd etdiyim kimi Mirzə Cəlillə
Həmidə xanımın ailə həyatı qurmaları da yalnız Sofya
xanım ġahtaxtinskayanın sayəsində mümkün olmuĢdu.
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Həmidə xanım bu barədə "Xatirələr"ində yazır: "1906-cı il
dekabrın əvvəllərində Sofya xanımdan məktub aldım.
Həmin məktubda o, Mirzə Cəlilin adından mənim onunla
ailə həyatı qurmağımı xahiĢ edirdi. Cavab verdim ki,
göstərilən diqqətə görə minnətdaram, lakin ərə
getməyəcəyəm, çünki mərhum atamın vəsiyyətlərini
yaddan çıxara, onun iĢlərini yarımçıq qoya bilmərəm".
Lakin Sofya xanımın təkidləri nəticədə öz bəhrəsini verdi.
1907-ci ilin mayında Həmidə xanım qızı Minanın institutu
bitirməsi münasibəti ilə yenidən Tiflisə gəlib
ġahtaxtinskilərin mənzilinə düĢəndə, Sofya xanım elçilik
məsələsini təzələdi və bu dəfə istəyinə nail oldu...
Bəlkə də o, çətin vəzifəni öz üzərinə götürməsəydi,
utancaq və azdanıĢan Mirzə Cəlillə sərt və inadkar
Həmidə xanımın ailə ittifaqı heç zaman baĢ tutmayacaqdı.
Ġki qeyri-bərabər nikahdan, uğursuz izdivacdan sonra
Həmidə xanım kimi ömür-gün yoldaĢı, mübarizə və amal
dostu tapdığına görə Cəlil Məmmədquluzadə yəqin ki, hər
kəsdən və hamıdan daha artıq ailə xoĢbəxtliyinin
təĢəbbüskarı və qurucusu olan Sofya xanım
ġahtaxtinskayaya minnətdar idi...
***
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1907-ci ilin dekabr ayında artıq çətinlikləri arxada
buraxmıĢ kimi görünən ġahtaxtinskilər ailəsinə yeni faciə
üz verdi - Ġsveçrədə, Lozanna universitetinin tibb
fakültəsində təhsil alan Leylabəyim Ġsa Sultan qızı
ġahtaxtinskaya 22 yaĢında uzaq və qürbət ölkədə
iztirabını sevincindən daha çox daddığı həyatla vidalaĢdı.
Bu qeyri-adi azərbaycanlı qızın ölüm xəbəri hətta onu
yaxından tanımayanları da sarsıtdı...
Həmin kədərli günlərdə Gəncədən ġəfi adlı müəllif
"Zakafkazye" qəzetində çap etdirdiyi təəssüf və həyəcan
dolu məktubda yazırdı:
"YaxĢı adamlar nə qədər azdırlar və bizim qəddar zəmanə
onlarla nə qədər amansızlıqla rəftar edir! Ġnsan həqiqətə,
xeyirxahlığa, iĢığa can atdığı bir zamanda ölümün
məhvedici qüvvəsi öz qurbanının kimliyinin fərqinə belə
varmadan ayrılıq hökmünü verir. Lakin elə bir Ģey də var
ki, onu heç bir qüvvə dağıdıb məhv edə bilmir, o, əbədi
yaĢayır. Gənc, sinəsində sonsuz həyat eĢqi qaynayan
Leylabəyim çadra mühitinin əhatə dairəsi və atmosferi ilə
məhdudlaĢa bilməzdi. Bu mühit və onun fəlsəfəsi gənc
qıza boğucu görünürdü. Orta təhsil aldıqdan sonra o,
yalnız həmin təhsillə kifayətlənmək istəmədi. Ġsveçrəyə
gedərək Lozanna universitetinə daxil oldu. Çadranın və
xurafatın həmvətənlərinə, bacı və qardaĢlarına necə
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dəhĢətli ziyan vurduğunu bir an belə unutmadan böyük
maraq və səylə həm təbabəti, həm də ictimai elmləri
öyrənməyə baĢladı. Arzuları böyük idi. Leylabəyim
Cenevrədə xəstələnib həyata əlvida dedi. Lakin onun
xatirəsi, onun baĢladığı xeyirxah iĢ, çadranın altından da
olsa, gözünün ucu ilə həyata baxmaq, dünyanı görmək
istəyənlərin yaddaĢında həmiĢə yaĢayacaqdır. Qoy sənin
bu addımın xeyirxahlığa və iĢığa can atanlar üçün həmiĢə
bir nümunə olsun!"

Leylabəyimin ölümü özünü ailə xoĢbəxtliyinə görə ilk
növbədə ġahtaxtinskilərə minnətdar sayan Cəlil
Məmmədquluzadəni də dərindən sarsıtmıĢdı. Sırf satira
jurnalı olan "Molla Nəsrəddin" yaradıcılıq prinsiplərini
pozaraq ilk dəfə (sonralar dahi Sabirin və böyük tatar Ģairi
Tukayın vəfatı zamanı da bu hal təkrarlanmıĢdı)
səhifələrində ciddi və kədərli materiala - Leyla bəyimin
vaxtsız vəfatı münasibəti ilə nekroloqa yer vermiĢdi.
Bir qayda olaraq, Rotterin, ġmerlinqin, daha sonralar Xəlil
Musayev və Əzim Əzimzadənin fırçasından çıxan dərin
məzmunlu karikaturalarla səhifələrini bəzəyən məcmuə
1908-ci ildə çıxan sonuncu - 52-ci sayında Leyla bəyim
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ġahtaxtinskayanın vəfatının bir illiyi münasibəti ilə onun
qara çərçivəyə alınmıĢ portretini vermiĢdi.
Mirzə Cəlil Leylabəyimin qısa bioqrafiyası ilə oxucularını
tanıĢ etməyi də zəruri saymıĢdı. O, yazırdı: "Sahibimənsəblərimizdən məĢhur Ġsa Sultanın qızı Leyla xanım
ġahtaxtlı anadan olub 1886-cı ildə Qars Ģəhərində. 1904cü ildə Tiflisdə qız institutunu bitirəndən sonra 1906-cı
ilin sentyabr ayında gedib ġvetsariyaya və orada
darülfünunun həkimlik Ģöbəsinə girib və Hacı
Zeynalabdin Tağıyev cənablarının köməyi ilə üç il orada
təbabət elmini oxumaqda idi. Ġki ildən sonra həkimlik
dərsini qurtarıb Ģəhadətnamə alacaq idi və gəlib vətənində
biçarə müsəlman övrətlərinin min-min dərdlərinə Ģəfa
verəcəkdi..."
Bu tərcümeyi-hal bilgilərinin ardınca Mirzə Cəlilin
səmimi ürək sözləri və özünəməxsus ümumiləĢdirmələri
gəlirdi:
"Əfsus... Qismət olmadı...
Leyla xanım keçən il ġvetsariyada soyuqdəymədən vəfat
elədi.
Yevropaya elm dalınca gedən müsəlman qızlarından biz
Leyla xanımdan savayı bir özgəsini eĢitməmiĢik.
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"Molla Nəsrəddin"in arzularından xəbərdar olanlar gərək
bilsinlər ki, belə bir vücudun yox olmağı bizim üçün
təskinsiz dərddir".
Bu sətirlər Mirzə Cəlilin məĢhur "Erməni və müsəlman
qadınları" felyetonunu, onun əsərlərində dərd və faciələri
ürək ağrısı ilə təsvir olunan binəsib Azərbaycan qadın və
qızlarının acı, fərəhsiz həyatını yada salır. Leylabəyim
ġahtaxtinskaya öz iradəsinin gücü və mübarizə əzmi ilə
sübut etmiĢdi ki, Azərbaycan qızlarının ağlı və intellekti
heç də baĢqa millətlərin qadınlarınınkından az deyil.
Onları hüquqsuz, zavallı vəziyyətə salan cəmiyyətdir,
mövcud münasibətlər sistemidir, gerilik və cəhalətdir,
lüzumsuz tabular və çadra əsarətidir. O, qarĢısına
Azərbaycan qadınını təqdim edildiyi, göründüyü kimi
deyil, olduğu və olması lazım gələn kimi göstərmək
məqsədini qoymuĢ, gənc yaĢında bu qayəsini
gerçəkləĢdirmək üçün həqiqətən də fədakarlıq
göstərmiĢdi. Məhz bu səbəblərə görə də 22 yaĢlı
Leylabəyimin vaxtsız ölümünü Mirzə Cəlilin özü və
"Molla Nəsrəddin" əməkdaĢları "təskinsiz dərd" sayırdı.
Lakin dərdin ağırlığına baxmayaraq, Cəlil
Məmmədquluzadə Azərbaycan xanımlarının gələcəyindən
naümid deyildi. O, vətən qızlarını Leylabəyimin yolu ilə
getməyə səsləyərək, onun baĢladığı iĢin davam
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etdirilməsini millətin Ģərəf və ləyaqət borcu kimi
dəyərləndirirdi:
"Məcmuəmizin səhifəsini mərhumənin Ģəkli ilə bəzədik
ki, gələcək Leyla xanımın vətən bacıları hər dəfə həmin
vərəqi görəndə desinlər: bu bacımız vəfat etdi, bəs
rəvadırmı bunun yeri boĢ qalsın? Rəvadırmı bundan sonra
ġvetsariyada elə bilsinlər ki, dünyada müsəlman qızı tək
bircə imiĢ? Dəxi dünyada müsəlman qızı yoxdur və bəlkə
dünyada heç müsəlman yoxdur?
Rəvadırmı?"
Bunun millətin adına və ləyaqətinə rəva olmadığını Ġsa
Sultan ġahtaxtinskinin ailəsində yetiĢmiĢ baĢqa bir gənc
xanım - Leylabəyimin kiçik bacısı Adilə xanım
ġahtaxtinskaya - ilk azərbaycanlı qadın tibb
professorlarından biri sübuta yetirdi.
O, Azərbaycanı beynəlxalq miqyasda təmsil edən məĢhur
ginekologiya mütəxəssi kimi tanındı, tibb elminin həmin
sahəsinə dair kitab və məqalələr yazdı, davamçı və
ardıcıllarını yetiĢdirdi.
Yəqin ki, Adilə xanım ġahtaxtinskaya yalnız öz ömrünü
deyil, həm də nakam bacısının yarıda qırılmıĢ ömrünü
yaĢadığının, onun yarımçıq qalmıĢ arzularını həyata
keçirməyə borclu olduğunun fərqində idi...
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***
Atası kimi Leylabəyimin də Ġsveçrəyə, Lozanna
universitetinə gedən yolu Peterburqdan keçmiĢdi.
Anası, "kollegiya müĢavirinin" dul qadını Sofya xanım
ġahtaxtinskayanın Tiflis qubernatoruna 2 iyun 1905-ci il
tarixli ərizəsindən də göründüyü kimi, Leylabəyim Tiflis
Nücəba Qızlar Ġnstitutunu bitirdikdən sonra Peterburq
Qadın Tibb Ġnstitutunda ali təhsil almaq qərarına gəlmiĢdi.
Bu məqsədlə Sofya xanım qızına siyasi baxımdan etibarlı
sayılması barəsində arayıĢ verilməsini xahiĢ edirdi.
Tiflis jandarm idarəsi 17 iyun 1905-ci il, Tiflis
polismeysteri 30 iyun 1905-ci il tarixli məktublarında
1902-ci ildən etibarən Tiflisdə yaĢayan Leylabəyim
ġahtaxtinskayanın heç vaxt istintaq altında olmadığını və
məhkəmə qarĢısında dayanmadığını, qanuna müğayir heç
bir suç iĢləmədiyini bildirir və tələb edilən etibarlılıq
haqqında arayıĢın verilməsini mümkün sayırdılar.
Leylabəyim ġahtaxtinskaya Peterburq Qadın Tibb
Ġnstitutunda (Bestujev kurslarında) yalnız bil il oxumuĢ,
1906-cı ilin sentyabrında daha mükəmməl ixtisas təhsili
almaq üçün Ġsveçrəyə yola düĢmüĢdü.
"Rusiyanın ilk qadın universiteti" adlanan Bestujev
kurslarında təhsil alan qızların böyük əksəriyyəti sadə
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ailələrin övladları idi. Odur ki, onlar ehtiyacın hər üzünü
görür, sözün həqiqi mənasında, bir yaĢam mücadiləsi
verməli olurdular. Bu ali təhsil müəssisəsi haqqında
maraqlı araĢdırma müəllifi M.Tsebrikova həkim olmaq
istəyən qızların ali təhsili, əslində, həyatlarını riskə
qoyaraq sağlamlıqları bahasına qazandıqlarını yazırdı:
"Ali təhsil çoxlarına böyük qurbanlar bahasına baĢa
gəlirdi. Bəzən üç və ya dörd dinləyici nəm və qaranlıq bir
küncdə qalır, əksər hallarda bu üç-dörd nəfər növbə ilə bir
yataqdan istifadə edirdilər. Soyuqda, insanın iliklərinə
qədər donduran Ģaxtada yüngül paltolarının üstündən Ģal
bağlayıb küçəyə çıxırdılar. Ucuz və keyfiyyətsiz nahar
yeyir, bəzən isə yalnız kolbasa və kif atmıĢ çörəklə
kifayətlənməli olurdular. Uzun gecələri istirahət əvəzinə
müqabilində qəpik-quruĢ aldıqları əlyazmalarının üzünü
köçürmək məcburiyyəti qarĢısında qalırdılar".
Yenə həmin 1905-ci ildə müxtəlif qadın kurslarında təhsil
alan tələbə qızların gündəlik həyatı ilə bağlı hazırlanmıĢ
baĢqa bir sənəddə də eyni ağır notlar duyulmaqdadır: "Hər
hansı maddi imkandan məhrum qızların sayı həddindən
çoxdur. Əksər hallarda əyalətdən gələn dinləyicilər ilk
yarım il üçün təhsil haqqını ödədikdən sonra əllərində bir
neçə manat pulla qalırlar. Qızların çoxunun isti paltarı, qıĢ
ayaqqabısı yoxdur. Zəruri kitablar almaq haqqında isə,
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ümumiyyətlə, danıĢmağa dəyməz. Odur ki, əlavə qazanc
əldə etmək üçün həyəcanlı axtarıĢlar baĢlayır..."
Bu sətirləri oxuyanda gözlərim önündə Peterburqda və
Cenevrədə təkbaĢına yaĢayan, maddi, daha çox isə mənəvi
sıxıntılarla üzləĢən, yəqin ki, bəzən ürəyini deĢən sözlərini
deməyə, dərdlərini bölüĢməyə munis bir adam tapmayan
Leylabəyim canlanırdı.
Təbii ki, maddi çətinliklər də bu gənc xanımdan da yan
keçməmiĢdi. Təkcə elə onu nəzərə almaq lazımdır ki, Ġsa
Sultanın ölümündən sonra Sofya xanım biri-birindən kiçik
altı qızı ilə təkbaĢına qalmıĢdı. Onları böyütmək, təhsil
vermək, cəmiyyət arasına çıxarmaq üçün sözün həqiqi
mənasında qəhrəmancasına səylər tələb olunurdu.
Lakin bununla belə, yəqin ki, XX yüzilliyin baĢında
qürbətdə tək yaĢamaq Leylabəyim üçün çətin idi, çox
çətin idi...
Onu həyatının son günlərində uzaq və yad Ģəhərdə
qızdırma içərisində çırpınan, sayıqlayan vəziyyətdə
təsəvvürümə gətirməyə çalıĢıram. Həyata göz yumduğu
anda son sözlərinin, pıçıltılarının nə olduğunu fəhmlə,
gümanla müəyyənləĢdirmək istəyirəm...
Qəfil əcəl gəlməsəydi, Leylabəyimin təhsil almıĢ ziyalı
qadınların barmaqla sayıldığı o zamankı Azərbaycan
cəmiyyətində hansı mövqe tutacağını, həmvətənlərinə, ilk
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növbədə isə, cəmiyyətin hüquqsuz üzvləri sayılan qızlara
necə bir nümunə olacağını təsəvvürümə gətirməyə
çalıĢıram.
Hətta düĢünürəm ki, amansız əcəl Leylabəyimi gənc
yaĢlarında haqlamasaydı, bacısı Adilə xanım kimi,
ġahtaxtinskilər soyunun bir sıra digər nümayəndələri
kimi, o da "böyük terrorun" tüğyan etdiyi 1937-ci ildə
həbs oluna bilərdi. Ġttiham üçün uzağa getməyə də ehtiyac
yox idi - zadəgan ailəsində doğulmuĢdu, xaricdə təhsil
almıĢdı. Deməli, bir-birindən absurd ittihamların baĢ alıb
getdiyi həmin o dəhĢətli dövrdə L.ġahtaxtinskaya da ən
azı Ġsveçrə casusu kimi həbs oluna bilərdi... Ömrünün
qısalığına, həyatda bir meteor kimi yanıb-sönməsinə
baxmayaraq, Leylabəyim, məncə, bir insan kimi üzərinə
düĢən vəzifəni-vətəndaĢlıq borcunu yerinə yetirə
bilmiĢdi...
Təəssüf ki, Leylabəyimin ölümündən yazan qəzetlər bir
məsələyə aydınlıq gətirmirlər - görəsən, o, qürbətdə dəfn
olunmuĢdu, yoxsa atası ilə yan-yana, uĢaqlıq və ilk
gənclik illərinin keçdiyi, özünə ikinci vətən saydığı Tiflis
Ģəhərində torpağa tapĢırılmıĢdı?
***
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Ġsa Sultan ġahtaxtinski Tiflisin sonralar Botanika bağı
kimi məĢhurlaĢan müsəlman qəbiristanlığında dəfn
edilmiĢdi. Ondan əvvəl bu məzarlıq XIX əsr Azərbaycan
ədəbiyyatının digər tanınmıĢ simalarını - Mirzə ġəfi
Vazehi, Mirzə Fətəli Axundovu öz qoynuna almıĢdı.
Ġsa Sultandan sonra da burada həyatlarını Azərbaycana
həsr etmiĢ, millətinin mövcudluq haqqı uğrunda mübarizə
aparmıĢ həqiqi vətən oğulları - XX yüzillikdəki ilk
müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucularından olan
Fətəli Xan-Xoyski, Həsənbəy Ağayev əbədi rahatlıq
tapmıĢdılar.
Bilmirəm, məzar qonĢuluğundan danıĢmaq
mümkündürmü?
Hər halda, dilimizdə bir "gor qonĢusu" ifadəsi mövcuddur.
Azərbaycanın siyasi və mədəni tarixində mühüm
xidmətləri olan böyük Ģəxsiyyətlərlə yan-yana uyuyan
"sahibi-mənsəblərimizdən məĢhur Ġsa Sultan ġahtaxtinski"
(Cəlil Məmmədquluzadə) taleyinə yazılmıĢ bu Ģərəfli
məzar qonĢuluğuna hər cəhətdən layiq idi.
O, həmin Ģərəfli qonĢuluğu qısa, lakin mənalı həyatı ilə
qazanmıĢdı.
Çox təəssüf ki, bu gün onun məzarı da qalmayıb.
Amma adı yaĢayır və yaĢamalıdır.
ġahtaxtinskilər soyu bu adla fəxr edə bilər.
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Almaz ƏLIQIZI
"YARIMÇIQ ƏLYAZMA"
VƏ YAXUD TARIXIMIZIN IBRƏT DƏRSLƏRI

Universitetdə oxuyarkən bir dəfə dərsdə Bəxtiyar
Vahabzadə (bizə müasir Azərbaycan ədəbiyyatından dərs
deyirdi) rus dilini bilənlərə bir bolqar yazıçısının "Baryer"
adlı əsərini oxumağı tövsiyə etmiĢdi. Səhv etmirəmsə,
həmin yazı "Ġnostrannaya literatura" jurnalında dərc
edilmiĢdi. DüĢünərsiniz ki, Kamal Abdullanın "Yarımçıq
əlyazma"sı ilə bu hadisənin nə əlaqəsi? ĠĢ bundadır ki,
gənclik illərində o əsəri oxuyub bitirəndən sonra baĢqa bir
dövrə, zamana düĢdüyümü zənn etmiĢdim. Bəlkə də
yazıçı insan düĢüncəsi və psixologiyası ilə bağlı
məsələləri gözəl bildiyindən, təsvirləri inandırıcı
olduğundan əhvalım dəyiĢmiĢdi. Qəribədir, üstündən nə
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qədər illər keçib, birdən-birə o anları, o hissləri yenidən
yaĢadım. Mən bu hissləri izah etməkdə acizəm. Hadisələr,
zaman baxımından yanaĢmalar da tamamilə bir-birinin
əksidir. Bajenovun əsəri fantastik əsərdir. Zaman
baxımından da, hadisə və insanlar da fərqlidir, daha çox
sonrakı əsrlər təsvir olunur. Məkan da baĢqadır. DüĢüncə
və əxlaq da həmçinin... Tələbəlik illərində keçirdiyim o
hissi çox-çox sonralar "Yarımçıq əlyazma"nı oxuyandan
sonra ikinci dəfə yaĢadım. Odur ki, "Yarımçıq əlyazma"nı
oxuyandan sonra düĢündüklərimi yazmaq qərarına gəldim.
Ġlk növbədə romanda tariximizin müxtəlif dövrlərinin
sintezi diqqətimi çəkdi.
Məlumdur ki, yazıçı hər hansı bir əsər üzərində o vaxt
çalıĢmağa baĢlayır ki, təsvir edilən hadisə və problem
yazıçını həddindən artıq düĢündürür, onu rahatsız edən hər
hansı bir ideyanı təlqin etmək istəyir. Kamal Abdullanı
uzaq keçmiĢimizlə bağlı hansı problem maraqlandırır?
Kitabi-Dədə Qorqud dastanının qəhrəmanları ilə səfəvilər
hakimiyyətinin əsasını qoyan ġah Ġsmayıl Xətai dövrünün
bəzi məqamlarının əsərə daxil edilməsində yazıçının
məqsədi nədir? Müəllifin bir dilçi-alim olaraq "Dədə
Qorqud" boyları ilə əlaqədar ciddi tədqiqatları olduğu elm
aləminə məlumdur. Ancaq həmin qəhrəmanların bədii
obrazlarını yaratmaq, ġah Ġsmayıl dövrünün bəzi
910

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

məqamlarına müraciət etməklə əsəri istintaq səpkisində
yazmaq görəsən yazıçıya hansı mətləbləri açmağa kömək
edib? Kiçik bir məqalədə bütün bu suallara cavab
verməyin müĢkül bir məsələ olduğunu nəzərə alıb, bizi
daha çox düĢündürən mətləblər ətrafında fikirlərimizi
cəmləĢdirməyi lazım bildik.
Əvvəla, yazıçının böyük tarixi keçmiĢimizi, igid
babalarımızın yaĢam, du-yum və qəhrəmanlıqlarla dolu
həyatını əks etdirən Dədə Qorqud dastanının
qəhrəmanlarına müraciət etməsi təqdirəlayiq bir haldır.
Maraqlısı budur ki, tarixi qəhrəmanlıq dastanından müəllif
onu düĢündürən sorğularına cavab almaq üçün məharətlə
faydalana bilmiĢdir.
Təkzibedilməz faktdır ki, düĢmənlərimizin həmiĢə türk
torpaqlarında gözü olmuĢ, türklərin yaĢadıqları əraziləri
mənimsəmək üçün yollar axtarmıĢ, bəzən öz içimizdən
zəif iradəliləri, təkəbbür və mənəmlik xəstəliyinə
tutulmuĢları, bizə qarĢı çevirməyi bacarmıĢlar. Bu isə çox
zaman türk dünyasının daxildən zəifləməsi, qardaĢın
qardaĢa qarĢı qoyulması ilə nəticələnmiĢdir. HəmiĢə içimi
yeyən bir sual əsəri oxuyandan sonra məni daha çox
düĢündürdü. Doğrudanmı, biz bu qədər sadəlövh olmuĢuq
ki, bütün olub-keçənlərdən nəticə çıxara bilməmiĢik?!
Bunu isə tarix heç zaman bağıĢlamır. Təəssüf ki, biz bu
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gün də babalarımızın səhvlərini təkrar etməkdə davam
edirik. Səhvlərimizin kökü isə tarixin daha dərin qatlarına
gedib çıxır.
Romanda Bayandır xanın casusu qaçırdanları və Oğuzda
daxili düĢmənləri üzə çıxarmaq üçün çalıĢdığını görürük.
Əsərin sonrakı hissələrilə tanıĢ olan oxucu tədricən
Oğuzda baĢ verənlərdən məlumatlanır, çox mətləblərdən
hali olur. Məlum olur ki, Qazan xan Oğuzun bölünməsinin
əsasını qoyur. Hadisələri qələmə alan gənc Qorqud həmin
mənzərəni belə ifadə edir. "Ölüm, bir tək ölüm, ancaq
ölümdü onun mükafatı, Ģaqqalamaq, ikiyə bölmək, asmaq,
kəsmək, yox olmaq, məhv eləmək, tək onu yox, hələ
Ģübhəli bir çox adam var Oğuzda. Dəli Dondar var, Alp
Rüstəm var, Bəkil var... Aruz var, Xanım. DıĢ oğuz
baĢdan-baĢa düĢmən ocağıdı, ağızlarına gələni danıĢırlar,
nə istirlər edirlər. Onlar bizi Ġç oğuzu yox etmək dilərlər,
amma heç vədə! Olmayacaq. Biz onları məhv edəcəyik.
Hamısını, bircəciyinə qədər hamısını...".
Ġstintaqı xatırladan bu hadisələri qələmə alan gənc Qorqud
ürəyində öz-özünə deyir: "Qadir Tanrı, xeyrə cala. Qadir
Tanrı, sən böyüksən. BağıĢla, bağıĢla bizi. Mən Qazanı
heç düz-əməlli tanımamıĢam. Qadir Tanrı, bağıĢla, bağıĢla
onu, özü də duymadı nələr söylədi, beləcəsinə Oğuzu
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bölmək istədi. Ayrı-seçkilik salmaq dilədi. BağıĢla onu.
Qadir Tanrı, sən bağıĢla".
Daha sonra oxuyuruq: "Qazan düĢündüyünü bir qədər
sonra həyata keçirəcək idi. Bayandır xan barıĢ üçün ona
"...evini Ġç oğuz, DıĢ Oğuz bəylərinə yağmalat"
buyruğunu verəcək idi. ...Əməl eləməyəcəkdi. Evini
yağmaladacaqdı. Amma DıĢ Oğuz bəylərini
çağırmayacaqdı. Bu səbəbdən də düĢmənçilik get-gedə
artmağa baĢlayacaqdı".
DüĢməni kənarda deyil, öz içimizdə aramaq, var-dövlət,
mənsəb və hakimiyyət üçün toplumu parçalamaq, ən
böyük səhvimiz və qəbahətimiz deyildimi? Tariximizdən,
babalarımızın yaĢadıqlarından nəticə çıxara
bilməməyimiz, səhv üstündən səhvlər buraxmağımız ən
böyük bəlamız deyildimi?
Bəlkə Bayandır xanın gənc Qorquda dediyi: "Oğul, bir
gün gələcək, bütün bu əhvalatlar, qəziyyələr, vaqeələr,
duĢlar sənə gərək olacaq, lazım olacaq. Odur ki, diqqətin
olsun. Diqqətin olsun, amma ondan da öncə ədalətin
olsun. Ədalətli olmaq asan bir iĢ deyildir - biləsən".
Bayandır xanın dediyi "bir gün gələcək bütün bu
əhvalatlar, qəziyyələr, vaqeələr, duĢlar sənə gərək olacaq,
lazım olacaq" sözlər dediklərimizi bir daha təsdiq edir.
Göründüyü kimi, Bayandır xanın tövsiyələrindən biri də
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ədalətli olmaqdır. Ədalətli olmaq mənəvi-əxlaqi
keyfiyyətdir. Bayandır xan üçün ədalət həm də dövlətin
dayağıdır. Ədalət olmadan çağdaĢ və gələcək nəsil heç bir
nailiyyət və yükĢəliĢ yoluna çıxa bilməz.
Qorqudun əsil dedikləri əlyazmada xarici təsir nəticəsində
pozulub ya da oxunmur. Müəllif bunu kiminsə etdiyini
düĢünür, sonra isə buna inanmadığını söyləyir.
Biz isə hesab edirik ki, yazıçı nəticə çıxarmağı oxucunun
öhdəsinə buraxır. Müəllif çox uğurlu bədii gediĢlə daha
qlobal məsələlərə toxunur, demədiklərini oxucunun
özünün dərk etməsinə səy edir. "Yarımçıq əlyazma"
deyərkən, həm də orada qoyulan problemlərin əsərin özü
kimi yarımçıq qaldığını, onların davamının bu günümüzə
qədər gəlib çıxdığını göstərir. Əvvəl oxucu doğrudan da
müəllifin yarımçıq bir əlyazma ilə rastlaĢdığına,
əlyazmalar fondunda çalıĢan qızın son dərəcə həvəssiz bir
Ģəkildə onunla (müəlliflə) soyuq davranıĢına az qala
inanır. Sanki oxucu bədii bir əsər deyil, əlyazmalar
fondunda çalıĢan bir alim-tədqiqatçının gündəliyini
oxuyur. Həmin əlyazmanı çox illər əvvəl kimlərsə
oxuyub, sovet dönəmində bir çox hadisələr və əlyazmalar
kimi, həmin hissələr də əbədi olaraq tarixdən silinib. Nə
üçün? Ona görə ki, DıĢ Oğuzla Ġç Oğuzda baĢ verənləri
türk olaraq dərk edəcək, ayılacaq, nəticə çıxaracaqdıq.
914

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Əsərdə elə hissələr var ki, onları təsirlənmədən, daxili
sarsıntı keçirmədən oxumaq olmur. Ġstintaqın baĢa
çatması məqamında məlum olur ki, xanlar xanı Bayandır
xana hər Ģey əvvəldən aydınmıĢ. Onun məqsədi Qalın
Oğuzu içəridən gəmirən canavarı tapmaqdır. Bu isə kimə
aydın olmasa da Bayandır xana məlumdur. Ən sonda
xanlar xanı içini dağıdan mətləbləri heç kimə yox, yalnız
Oğuza söyləyir. "Bilirəm bir zaman gələcək, gərəyin
olacaq. Qorqud, oğul, ava gedən qonaq bütün ordunu özü
ilə apararmı?... Qazan ava çıxınca Aruz ona doğru getdi
sordu: Uzağa, çox uzağa qorxulu səfərə gedirsən, yurdda
ordun üstünə kimi qorsan? Qazan nə etdi? Aruzu ordusu
üzərinə qoymadı, ağzından süd qoxusu gələn oğlançığını
qoydu. Aruzu küsdürdü. Aruz Qazandan sonra birinci
olmaq dilər. Qoymadı, olmaz dedi, mən səni saymanam,
dedi. Sonuc? DüĢmən yurdu daradı, ulu savaĢ oldu...
Bəkilin yediyini burnundan tökdü, hünərinə sənin hünərin
deyil, atın hünəridir dedi. Bəkili dəxi küsdürdü. Bəkil geri
evinə gedər oldu, Oğuza asi olmaq istədi, qoymadılar, ava
çıxdı, dərdini dağıtsın deyin, atdan yıxıldı, sındı, düĢmən
Qoca Təkur Oğuzun sınırına qondu. Sonuc? Yenə savaĢ!
Bunları Qazan yapdı, Qorqud, Qazan... düĢünürmüsən?
Bu yana, qavat oğlu qavat evini yağmalatdı. Ġç Oğuzu
çağırdı, bu dəfə DıĢ Oğuzu çağırmadı. Səbəb nə idi?... Bir
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səbəb yox ki. Bəylərbəyinin kefi belə istədi, demi?
Olurmu? Olurmu soruram, Qorqud? Sənə soruram.
Olmaz! Olmaz, Qorqud, oğul, olmaz. Heç olmaz."
Göründüyü kimi, düĢmənçilik ədalətsizlikdən törəyir.
Hakimiyyət isə hər Ģeydən əvvəl ədalət tələb edir. Qazan
xan isə təcrübəsinə, yaĢına baxmayaraq uzaq səfərə
gedərkən ordunun baĢında Aruzu deyil, öz oğlunu
qoymaqla sonrakı bəlaların özülünü qoyur. Ədalətin
pozulmasıyla dövlətin əsasları laxlayır. DıĢ və Ġç Oğuz
arasında olan mübarizə, narazılıq bunun üstündə rəvac
tapır. Oğuzun parça-parça olmasının təməli qoyulur, daxili
çəkiĢmələrə gətirib çıxarır.
Bəlkə də əsərdən gətirdiyimiz sitat həcminə görə çoxdur.
Ancaq Bayandır xanın dediklərindən bir sözü belə
çıxarmaq günahdır. Çünki xanlar xanının dedikləri
ibrətamizdir. Elin, ulusun baĢında duran Qazan
ədalətsizlik etdiyi üçün digər ədalətsizliklərin baĢ alıb
getməsinə özü rəvac verir, zəhməti olanlara deyil, heç bir
iĢ görməyərək hazıra nazir olanlara meydan verilir.
Deməli, məhĢər günü yaxınlaĢır. Bayandır xan isə ağıllı,
tədbirli, uzaqgörən bir baĢçı kimi bunları görür,
yaxınlaĢan fəlakətin qarĢısını almaq üçün yollar axtarır.
Qurulan istintaq da məhz bu səbəbdən reallaĢır, nəticədə
isə bir çox qaranlıq mətləblərə aydınlıq gəlir. Əsər irili916
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xırdalı bir çox problemləri özündə ehtiva edir. Romanın
baĢ xətti vətən, onun tarixi və bütövlüyüdür. Təbii ki,
fikirlərimizi yenə də romandan gətirdiyimiz parçalarla
təsbit etməyə çalıĢacağıq.
"Bir dəxi onlara adam salalım əhvalatı necə var eləcə də
söyləyəlim! Xanlar xanı bir tədbir töksün. Bu gün DıĢ
Oğuzun baĢı dərdli isə, sabah Ġç Oğuz, sonra baxarsan
Qalın Oğuzun baĢı dərdə girər".
Güman edirik ki, romandan gətirdiyimiz bu sitatın heç bir
izaha ehtiyacı yoxdur. Dövlət yaratmaq, onu qorumaq,
ədalətlə idarə etmək qədim türklərin ən böyük tanrı
vergisi, onları baĢqalarından fərqləndirən xüsusiyyətlər
idi. Təsadüfi deyildir ki, bəzi Avropa mənbələrinin və
alimlərinin yazdığı kimi, Avropa xalqları dövlət qurmağı
və döyüĢməyi türklərdən öyrəndilər. Ancaq sonrakı tarixi
inkiĢaf göstərdi ki, daxili çəkiĢmələr, ədalətsiz idarəçilik,
mənəmlik iddiaları onların ən zəif cəhətləri kimi,
məğlubiyyət və süqutlarının əsasını qoydu.
"Yarımçıq əlyazma" əsərində bir çox problemlərlə yanaĢı,
insanı düĢündürən, böyük idraki əhəmiyyət kəsb edən
məsələlər də var. Bu günümüz üçün son dərəcə aktual
olan fikir və mülahizələr insanı bir daha dönüb keçmiĢinə
baxmağa, bu günümüzün özündə belə amansız zamanın
silə bilmədiyi izləri görməyə imkan yaradır.
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Doğrudan da dastanda olan bəzi fikir, mülahizə və atalar
sözlərinə çevrilmiĢ deyimlərin yaranma Ģəraiti və səbəbi
aydınlaĢır. DüĢünürük ki, dastanı tədqiq edən tədqiqatçılar
diqqətlə əsəri oxusalar, oradan yeni məlumatlar əldə edə
bilərlər. Tariximizlə, ədəbiyyatımızla, mədəniyyətimizlə,
bütünlükdə söykökümüzlə bağlı olan nəinki, yarımçıq
əlyazmaların, hətta kiçik bir yazının, hətta səhifənin də
böyük qiyməti var. BaĢqa xalqlar tarixlərinin daha zəngin,
daha qədim olduğunu göstərmək üçün dəridən-qabıqdan
çıxdıqları bir zamanda biz daha diqqətli, daha ayıq
olmalıyıq.
"Yarımçıq əlyazma"da ədalətin istintaq Ģəklində üzə
çıxması məsələsi ilə millətin, dövlətin bütövlük məsələsi
önə çıxır. DanıĢılanlar, yuxugörmələr, Nur daĢı ilə
söhbətlər, bəzi insanların sirlərini Qorquda danıĢması bir
xəttə - Ġç və DıĢ Oğuzun bütövlüyünü qorumağa,
həmçinin ikitirəliyin, bölücülüyün əsasının qoyulmasına
"yardımçı" olanların üzə çıxmasına səbəb olur. Əslində
casusun kimlər tərəfindən qaçırılması ətrafında baĢlanmıĢ
istintaq daha böyük məsələləri aydınlaĢdırır.
Qorqudun yuxu adı altında bildiklərini Bayandır Xana
çatdırması bütün bu əhvalata yeni bir ahəng, yeni bir çalar
verir. Azərbaycan nağıllarından gələn - haqq aĢiqlərinə
yuxuda buta verilməsi, hadisələrin bəzi məqamlarda
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danıĢılan söhbət və əhvalatlarda üzə çıxması və bir çox
digər xüsusiyyətlər bu əsərdə də özünü göstərir. Xüsusilə,
Qorqudun bir çox mətləblərin açılmasında yuxuda
gördüklərinin əhəmiyyəti dediklərimizi bir daha sübut
edir. Digər tərəfdən, Qorqudun bütün hadisələrdən
xəbərdar olması, hamının inanaraq öz sirrini ona deməsi,
onun qeyri-adi bir insan olması - müqəddəsləĢdirilməsi və
s. məsələlər də bu qəbildəndir.
ġah Ġsmayılla bağlı hissələr isə daha böyük maraq
doğurur. Əvvəla, Azərbaycan tarixinin daha qədim
dövrlərindən birdən-birə Səfəvilər hakimiyyəti illərinə
düĢmək öncə oxucunu bir az çaĢdırır. Ancaq müəllif
məharətlə çıxıĢ yolu tapır. Bütün hadisələrin
yuxugörmələr, Nur daĢı ilə danıĢmalar vasitəsilə
verilməsi, əsərdə gözəgörünməz sirli bir qüvvənin də
varlığından xəbər verir. ġah Ġsmayıl hələ sağlığında
özünəoxĢar bir insanı yerinə hazırlayır. DuruĢu, baxıĢı,
boy-buxunu, ədaları, hətta Ģairliyilə ġah Ġsmayılın eyni
olan bu insanı yerinə hazırlamaqda onun məqsədi nə idi?
Görünür, ġah özündən sonra da onun qayda-qanunlarının
yaĢamasını, xalqı idarə etmənin özünün varlığı zamanında
olduğu kimi qalmasını arzulayır. Odur ki, ġahın həyatda
olmadığı bir məqamda da onun xofu camaatın baĢı
üzərindən əksik olmur.
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Romanda maraq doğuran bir sıra qadın obrazları vardır.
Müəllif bu obrazların hər birinin vasitəsilə müəyyən
mətləbləri diqqətə çatdırmaq istəmiĢdir.
Qazanın arvadı Burla xatun xanlar xanı Bayandır xanın
qızı olduğu üçün ona aid olmayan iĢlərə baĢ qoĢur, bundan
sui-istifadə edir.
Boğazca Fatma ana olmaqla bərabər həm də çox hiyləgər
bir insan kimi verilir. Digər tərəfdən, istər-istəməz
düĢünürsən ki, eli, toplumu idarə edə bilən bu ər igidləri
Boğazca qarı necə olur ki, aldada bilir? Oğlunu ölümdən
qurtarmaq üçün Qazan xandan tutmuĢ digər bəylərin
hamısını aldadaraq ayrı-ayrılıqda oğlunun onların övladı
olduğunu deməklə tək övladını ölümdən qurtara bilir.
Burada ikinci, digər bir cəhət də oxucunun gözündən
yayınmır. Deməli, səlahiyyət sahibi olan bu insanlar heç
də özlərinə arxayın deyillər. Boğazca Fatma onların bu
zəif cəhətlərini bildiyindəndir ki, istəyinə asanlıqla nail
olur. Nəhayət, digər bir cəhət isə onların tutduqları yüksək
mənsəbdən dövlət maraqları üçün deyil, Ģəxsi maraqları
üçün istifadə etmələri aĢkarlanır.
Əsərin "Yarımçıq əlyazma" adlandırılması, əlyazmada
yazıların pozulması və yarımçıq qalmıĢ bəzi məsələlər də
diqqətdən yayınmır. Müəllifin qurduğu forma ilə əsərin
məzmunu arasında eynilik mövcuddur. Göründüyü kimi,
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roman "Yarımçıq əlyazma" adlanır. Yəni əsər hələ
tamamlanmayıb. Çox mətləblərə aydınlıq gətirilməyib.
Kamal Abdulla həmin problemlərin bu gün də öz həllini
gözlədiyini nəzərə çatdırır. Keçən bu əsrlər ərzində
yarımçıq qalan ziddiyyətlər, problem və naqisliklər həll
olunmayıb. Romanın Bayandır xanın "...Deyəcəyəm,
həpsini deyəcəyəm. Dinlə məni, gərəkin olacaqdır. Babam
Qamğan derdi ki,..." yarımçıq cümləsi ilə bitməsi də bir
daha dediklərimizi sübut edir.
Ruhumu titrədən, məni düĢündürən, qürurlandıran, həm
də mütəəssir edən romanın təsiri altında qələmə alınmıĢ
bu yazıda təbii ki, Ģəxsi fikir və düĢüncələr üstünlük təĢkil
edir. Ancaq bütün müsbət keyfiyyətlərinə baxmayaraq
Kitabi-Dədə Qorqud dastanlarından tanıdığımız Qazan
xan, Beyrək və s. obrazların bu romanda qüsurlu, kobud
səhvlər edən insanlar kimi təqdim edilməsi bir az qəribə
görünür. Çünki oxucu qəhrəmanların çoxunu dastandan
kifayət qədər tanıyır və sevir.
Tövsiyə xarakterli digər iradımız isə əsərin əvvəlində
dünyanın qədim xalqları sırasında müəllifin bədnam
qonĢularımızın da adını çəkməsilə (səh.9) bağlıdır. Kamal
Abdullanın bir alim-tədqiqatçı olaraq tarixi həqiqətlərə
vicdanla yanaĢmasını qəbul edirik. Çox zaman həqiqətdən
möhkəm-möhkəm yapıĢaraq bu naqis, paxıl, xüdbin
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millətin bir vaxt yazdıqlarımızı əsas gətirərək, bizi öz
əlimizlə vurmağa çalıĢacaqlarını, həmən mənbədən bizə
qarĢı istifadə edəcəklərini unuduruq. Müəllifin vətən və
millət sevgisinə zərrə qədər Ģübhə etmədən bunları
söyləməyi özümüzə borc bildik.
Təbii ki, məzmununda böyük mətləb və ideya daĢıyan bir
əsər üçün de-diklərimiz çox cüzi iradlardır.
Əsərlə bağlı fikirlərimizi belə yekunlaĢdıra bilərik. Bu gün
bütün dünyada mənəvi köklərə qayıdıĢ prosesi gedir. Artıq
millətindən asılı olmayaraq hamı dərk edir ki, mənəvi
əsaslara söykənməyən cəmiyyət gec-tez iflasa uğrayır.
Bunu dərk etdikləri üçün hər kəs soy-kökünü öyrənmək,
araĢdırmaq, həyata tətbiq etməklə mənəvi çürümənin,
mənəvi tənəzzülün qarĢısını almağa çalıĢır. Biz də
bəĢəriyyətin bir parçası olaraq bu mütərəqqi prosesdən
kənarda qala bilmərik. Və qalmırıq.
RÜSTƏM ĠBRAHĠMBƏYOVUN 70 YAġI

ĠNSANDA ĠNSANLIĞIN TƏRƏNNÜMÜ
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Əsərləri dünyanın onlarca dilində iĢıq üzü görmüĢ
Rüstəm Ġbrahimbəyovun Azərbaycan dilində ilk və son iri
kitabı, yanılmıramsa hələ keçən əsrdə, 1987-ci ildə nəĢr
olunmuĢdu. Yazıçının doğma dılimizdə cap olunan yeni
kitabina onun povestləri, hekayələri daxil edilib.
Rüstəm rus dilində yazır, bu bəzən mübahisələr doğurur:
BaĢqa dildə yazıb-yaradan müəllifi nə dərəcədə milli
sənətkar saymaq olar? Ən radikal mövqedə duranlar
ümumən yalnız doğma dildə yaradan yazıçını öz xalqının
sənətkarı sayır. Məncə bu, kökündən yanlıĢ mövqedır.
Əlbəttə, bunu mən də dəfələrlə demiĢəm, yazmıĢam, hər
bir ədəbiyyat ilk növbədə dogma dildə yaranır, nəsrin,
Ģeirin əsas magistral yolu ana dilindən keçir. Amma
müəyyən tarixi, ictimai, hətta, ailə, Ģəxsi tale
səbəblərindən baĢqa dildə təhsil almıĢ, baĢqa dili
mənimsəmiĢ adamları milli ədəbiyyatımızdan ayırsaq, çox
böyük itkilərimiz olar. Onda gərək bütün əsərlərini fars
dilində yazmıĢ Nizamini, Xaqanini, Məhsətini ədəbiyyat
tariximizdən çıxaraq. Füzuli necə? Türkcə yazdığı Ģah
əsərlərində Azərbaycan Ģairi, ərəbcə yazdıqlarında ərəb,
farsca divanında fars sənətçisidir? Mirzə Fətəli
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Axundzadə PuĢkinin ölümünə yazdığı "ġərq poeması"yla
fars Ģairi, "Hacı Qara"sıyla Azər türk dramaturqudur?
Ġyirminci əsrdə yetiĢmiĢ, rus dilində təhsil almıĢ və rus
dilində yazan neçə istedadlı Ģairi, nasiri ədəbiyyatımızdan
xaric etməliyikmi? Yaxud kim rus dilində yazdıqları üçün
Çingiz Aytmatovun qırğız yazıçısı, Oljas Süleymenovun
qazax Ģairi olmadığını iddia edə bilər? Yenə də təkrar
edirəm, dil ünsürü ədəbiyyatda ən mühüm, ən vacib, ən
əsas ünsürdür, amma yeganə ünsür deyil. Müəllifin milli
mənsubiyyəti, əsərlərinin məzmunu, mövzusu, ruhu,
qaldırdığı milli problemlər, yaratdığı milli xarakterlər
onun hansı ədəbiyyata mənsub olduğunun dəqiq
göstəricisidir.
Hər hansı bir ədəbiyyatın fəxri sayıla biləcək Rüstəm
Ġbrahimbəyovun beynəlmiləl mövzularda pyesləri,
ssenariləri də var, bu və baĢqa əsərlərinə görə o keçmiĢ
SSRĠ-nin, indiki Rusiya Federasiyasının, bir çox Avropa
ölkələrinin və ABġ-ın ən yüksək mükafatlarını, o
cümlədən "Oskar" ödülünü qazanıb. Amma Azərbaycan
Xalq yazıçısı, Azərbaycanın Dövlət mükafatı laureatı
Rüstəmin Azərbaycan həyatından yazdığı povestləri,
hekayələri sırf milli və hətta məhəlli koloriti ilə, dedikləri
rus kəlmələriylə ifadə olunmuĢ personajların dilindəki
Azərbaycan özəllikləri hər xarakterin milli səciyyəsi,
924

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

əsərlərin ümumi ovqatı, ab-havası bu dəyərli sənət
örnəklərini milli ədəbiyyatımızın qızıl fonduna daxil
etmiĢdir. "9-cu Xrebtovıda", "UnudulmuĢ avqust", "Park",
"Ad günü", "Nəğmə dərsi", "Ezamiyyətdə" mənim
fıkrimcə, çağdaĢ nəsrimizin Ģah əsərlərındəndir.
Hələ çox illər bundan əvvəl Rüstəmin "9-cu Xrebtovıda"
povestini oxuyarkən müəllifin ilk iri əsəri olan bu yazı
məni heyran etmiĢdi: ən ağrılı ictimai və milli məsələlərə
toxunan gənj nasirin cəsarəti, məiĢət səhnələrini bu qədər
müfəssəl və yerli-yataqlı təsvir etmək məharəti, insan
xarakterlərini bunca ustalıqla açmaq bacarığı qibtəyə layiq
idi. Ġlk yazılarından özünü ciddi qələm sahibi kimi tanıdan
müəllif ömrü boyu sadiq qaldığı mənəvi mövqeyi elə ilk
əsərlərindən bəyan etmiĢdi. Mən bu mövqeyi insanda
insanlıq axtarıĢı kimi müəyyənləĢdirərdim. Gördüyü,
tanıdığı, müĢahidə etdiyi hər bir insanda Rüstəm ilk
növbədə onun insani cəhətlərini, bəzən ilk baxıĢda
sezilməyən, çox dərin qatlarda gizlənən insanlığını axtarır
və üzə çıxarmağa çalıĢır.
Eyni zamanda o bu insanlığa qənim kəsilən cəhətləri:
qəddarlığı, əzazilliyi, zoru nəzərə çatdıra bılir. Adi bir
Ģəhər həyətində, yaxud Ģəhər kənarında çöllükdə
yeniyetmələr arasında baĢ verən qarĢıdurma ("UnudulmuĢ
avqust" povesti), təmənnasız fədakarlıqla zülmün
925

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

toqquĢması ("YaĢıl qapı arxasındakı qadın" pyesi) daha
qlobal problemlərin, insanlıqla tutalım elə faĢizmin üz-üzə
gəlməsinin modelidir.
"Ezamiyyətdə" hekayəsində bəhs olunan hadisələr "9-cu
Xrebtovı"da cərəyan edən olaylardan çox uzaqdır.
Məkanlar da fərqlidir. Hekayənin qəhrəmanı elmi iĢçi
Mərdanov Moskvada ezamiyyətdədir, "9-cu Xrebtovı"nın
sakinləri öz məhəllələrindən kənara çıxmır. Beləliklə,
müxtəlif məkanlar, müxtəlif mühit, müxtəlif maraqlar və
müxtəlif davranıĢ qaydaları. Amma buna rəğmən hekayə
də, povest də dəruni mənəvi bağlarla bir-birinə bağlıdır,
bir-birinə calanır, bir-bırini tamamlayır. Onların ümumi
cəhəti müəllifin insanda insanlıq axtarıĢlarının inikasıdır.
Yəni mətləb eynidir: insanın həqiqi mahiyyəti, ona təlqin
olunan yalançı əxlaq və rəftar ülgülərinə qarĢı Ģəxsiyyətin
təbii özlüyü, saxta xətt-hərəkətlərlə pərdələnmiĢ, zahiri
əlamətlərin altında ya arxasında insanın üzvi varlığı, əsl
mahiyyəti...
"Ezamiyyətdə" hekayəsinin sadə süjetini açıqlamayacam,
hekayəni oxuyub orada nədən bəhs edildiyini bilmək olar.
Yalnız ilk oxunuĢda da, sonralar yenə bu hekayəyə
qayıdarkən də məni həyəcanlandıran sonluqdan danıĢmaq
istəyirəm. Mərdanovun Ģaxtalı Moskva küçələrində, qarlı
qıĢ gecəsində balaca oğlanı çağırması:
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"O, gedir və hey oğlanı çağırırdı. Gedir və çağırırdı".
Hekayə bu cümləylə bitir. Soyuq ġimal. Gecə. Ġki tənha
insan – yaĢlı kiĢi və balaca uĢaq. Çovğunun uğultusu və
bu uğultuda eĢidilib itən səs – insanlıq səsi.
"9-cu Xrebtovı"nın iqlim göstəricisi bambaĢqadır. Mənə
elə gəlir ki, yazıldığı dövrdə amansız və ədalətsiz
tənqidlərə məruz qalmıĢ bu əsərin belə müqavimətlə
rastlaĢması ilk növbədə bu cəhətiylə bağlı idi. Guya ki,
milli adətlərimizi təhrif etməsi, xalqımızın mənfi
cəhətlərini qabartması, iĢıqlı həyatımızı qara boyalarla
təsvir etməsi kimi ittihamların arxasında rəsmi
ideologiyanın və ona xidmət edən tənqidçilərin basqa
qorxusu, ayrı xofu vardı - yazıçı, ümumiyyətlə,
yaĢadığımız cəmiyyətin paxırını açırdı, insan təbiətinə
zidd olan ehkamlarını damğalayırdı. Bu povest əsasında
çəkilmiĢ "Bir cənub Ģəhərində" fılmi də (rejissor Eldar
Quliyev, operator Rasim Ocaqov) məhz elə bu baxımdan
ideoloji serberləri vahiməyə salmıĢdı. Amma nə yaxĢı ki,
elə o dövrdə həm povestin, həm filmin əsl dəyərini
anlayan və qiymətləndirən adamlar tapıldı. O cümlədən
Azərbaycanda da.
Bu ardıcıl müəllif mövqeyi Rüstəmin ondan sonra yazdığı
əsərlərinin əksəriyyətində də izlənir, həm də bütün
janrlarda – nəsrdə, dramaturgiyada, kinoda.
927

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

SSRĠ Dövlət mükafatına layiq görülmüĢ "Ġstintaq"
filmində də (rejissor Rasim Ocaqov), "YaĢıl qapı
arxasındakı qadın" pyesində də, müstəqil Azərbaycan
Cümhuriyyətinin faciəvi taleyi haqqında ilk dəfə (əlbəttə,
o dövrün imkanları çərçivəsində) gerçəyi səhnəyə gətirən
"Ultumatum" pyesində də, "Ad günü", "Nəğmə dərsi"
kimi həzin qüssəli hekayələrdə də Rüstəm Ġbrahimbəyov
Ġnsanda insanlığı tərənnüm edir.
Mən Rüstəm Ġbrahimbəyov haqqında dəfələrlə çıxıĢ etmiĢ,
yazılar yazmıĢam – "9-cu Xrebtovı" haqsız hücumlara
məruz qalanda "Literaturnaya qazeta"da, "Ultimatum"
pyesi haqqında yenə o qəzetdə yazılarım çıxıb, yazıçının
50 illiyi münasibətilə Bakı mətbuatında "GöndərilməmiĢ
məktub"um dərc edilib.
Bu yazımı isə uzun illərin hər sınağından keçmiĢ
dostumun insani keyfiyyətləri haqqında bir-iki kəlmə ilə
bitirmək istəyirəm. Adi dillə desək, Rüstəm əsl kiĢidir –
mərd, cəsur, etibarlı, heç nədən qorxmayan, beç bir
çətinlikdən çəkinməyən. Təhsili etibarilə kibernetikdir,
Allah vergisiylə - sənətçi. Onun yüksək sənətkarlıq
istedadına kibernetik dəqiqliyi, hər Ģeyi kibernetik maĢın
kimi tez dərk edib, nəticə çıxarmaq bacarığı da əlavə
olunanda təkrarsız Rüstəm Ġbrahimbəyov fenomeni çağdaĢ sənətimizin və həyatımızın unikal hadisəsi yaranır.
928

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Rüstəmin ömrünün bir qismi təyyarələrdə keçir; bir həftə
ərzində Ģəhərdən Ģəhərə, ölkədən ölkəyə, qitədən qitəyə
uça bilər. Mahir təĢkilatçı, iĢ adamı kimi də fəaliyyət
göstərir. Təbii ki, ilk növbədə ən müxtəlif mövzularda və
janrlarda dəyərli bədii əsərlər yaradır, amma eyni
zamanda heç vaxt bir dost təklifindən, dost məclisinə
dəvətdən də imtina etmir. Mən həmiĢə iki Ģeyə təəccüb
qalıram: bir müddət Bakıda olmayan Rüstəm Ģəhərimizə
qayıdanda görürsən ki, burada baĢ vermis hadisələr
haqqında hamımızdan artıq məlumatı var. Bir də Bakıda
olduğu zaman əsər yazmaqla, yaratdığı "Ġbrus" featrının,
rəhbərlik etdiyi Kinoçular Ġttifaqının fəaliyyətilə bağlı
bütün öhdəsinə düĢənləri yerinə yetirməklə bərabər,
çoxsaylı dostları, tanıĢlarıyla görüĢməyə də vaxt tapa
bilir...
ġÖHRƏT BƏDƏLOV
"EY XƏTAI, AFƏRIN QILMAQ GƏRƏK IDRAKINƏ"
Xətai yaradıcılığının xəlqi xüsusiyyətləri haqqında
qeydlər
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Xətai yaradıcılığının böyük qismi qəzəllərdən ibarətdir.
Onun qəzəl yaradıcılığı özündən əvvəl və sonra yaĢamıĢ
Ģairlərin qəzəllərindən xalq dilinə yaxınlığı ilə fərqlənir.
Xətai qəzəllərinin dili klassik ədəbi dillə xalq danıĢıq
dilinin sintezindən yaranıb. Bu xüsusiyyət Azərbaycan
klassik poeziyasında folklor intibahının xüsisi bir
mərhələsi idi. Onun qəzəllərində baĢ verən vəzn
dəyiĢiklikləri də milli heca vəzninə doğru baĢlanan
inqilabi dinamikadan doğurdu. Ona görə Xətainin
qəzəllərində bəzən vəzn ölçüləri pozulur. Bu əsl
Azərbaycan sözlərinin daha çox istifadə olunduğu
qəzəllərdə özünü daha qabarıq büruzə verir.
Neyləyim, neyləyim, yar yad olubdur,
Ahımdan, zarımdan fəryad olubdur.
Yarın məhəbbəti könlüm evində,
Yuca dağlar kimi bünyad olubdur.
Apardı könlümü, verməz muradım,
Əvvəl iqrar, Ģimdi inkar olubdur.
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Xorasan elində xərac verənlər,
Bağdada varınca azad olubdur.
...Pirə xidmət eylə sultan Xətai,
Pirə xidmət edən ustad olubdur.
Qəzəl quruluĢunda olsa da, bu Ģeir qoĢmanı xatırladır.
Təsəvvüf rəmzlərindən istifadə olunmasına baxmayaraq,
nağıl ifadələrinin çoxluğu onu klassik qəzəl dilindən
ayırır. Xətainin qəzəllərində, ümumən, ərəb-fars
tərkiblərinə az təsadüf olunur. XətaiĢünas alim M.Abbaslı
yazırdı: "ġah Xətai yazılı ədəbiyyatla olduğundan daha
artıq, Ģifahi ədəbiyyatla, ozan - aĢıq Ģeirləri ilə bağlıdır.
Belə ki onun əruz vəzni ilə yazdığı əsərlərinin əksəri də
əruzla hecanın qatıĢacağı bir Ģəkildədir. O, əruzun "
həcəz" tək oynaq bəhrlərində elə sadələĢdirici, nümunəvi
formalar seçmiĢdir ki, bunları cüzi əlamətlərlə yalnız
mütəxəssislər qoĢmalardan ayıra bilərlər."
Xətai təsəvvüf məzmunlu qəzəllərində folklor
ənənələrindən sufi-qızılbaĢ ideyalarının təbliği məqsədilə
istifadə edir və bu zaman xalq arasında məĢhur olan dini
hadisə və obrazlara üz tutur. Nəsimi istisna olmaqla,
Xətaiyəqədərki qəzəl janrında təsəvvüf rəmzləri özünün
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sistemli ifadəsini, demək olar ki, tapmamıĢdı. Ġstər Molla
Qasım, istər Mövlana Cəlaləddin Rumi, istərsə də Yunus
Ġmrənin qoĢma və gəraylılarında təsəvvüfün Ģiəlik
niĢanları Xətai qəzəllərindəki qədər ardıcıl və sistemli
deyil. Sufizmin ən güclü inkiĢaf dövrləri Ģiəliklə bağlıdır.
Xətai qəzəllərində Ģiəliyin təbliği ideoloji mahiyyət
daĢıyır və folklorlaĢmıĢ hədis nümunələrinin çoxluğu ilə
xarakterizə olunur. Bu özünün ən parlaq ifadəsini Ģiəliyin
ən böyük Ģəxsiyyət kimi qəbul etdiyi Həzrət Əlinin təbliği
və mədhində tapır:
...ġəha, bu doğru yola varmaq üçün,
Sənin tək rəhnüma istər Xətai.
Yezidü kafirü Mərdanə hər dəm,
Qazilərdən qəza istər Xətai.
Məhəmmədü Əlinin hörmətiçün
Yəqin bilgil, xuda istər Xətai.
Sufilər Əlini ilk öncə bir imam kimi mədh etsələr də,
sonralar onun adı batini rəmzlərin əsas göstəricisinə
çevrilmiĢdi. Xalq təsəvvüf ədəbiyyatında Həzrət Əlinin
bütün görüntülərindən ən ümdəsi onun elmi-fürqana
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(Quran elminə) müstəsna vaqifliyidir. Bunun əsasında
Ġslam dini peyğəmbərinin Əli barədəki "Mən elmin Ģəhri,
Əli isə onun qapısıdır" hədisi dururdu.
Xətai öz dövrünün Əlisi sayılır, təriqət baĢçısı kimi
müqəddəsləĢdirilir, onun sərkərdə kimi məğlubedilməzliyi
də bu müqəddəsliklə əlaqələndirilirdi. ġair hökmdarın bu
mənada öz nəsil xəttini Əliyə bağlaması tamamilə məntiqi
və məqsədəuyğun idi:
...Səfi nəsli Cüneydi - Heydər oğlu,
Əliyyəl - Mürtəzaidir Xətai.
Həsən eĢqinə meydanə gəlibdir,
Hüseyni Kərbəlaidir Xətai.
Yorulmaz dövlət və təriqət baĢçısı olan Xətai istər qılınc,
istərsə də söz sahibi kimi Həzrət Əlinin " iti qılınc"
rəmziyyətinə, əlbəttə ki, böyük önəm verməliydi.
Göründüyü kimi, Ģeirlərinin digər formalarından daha çox
qəzəllərində Xətai dini - mifoloji süjetlərdən istifadəyə
üstünlük vermiĢdir. Lakin digər orta çağ təsəvvüf
Ģairlərindən fərqli olaraq, Xətai qəzəllərindəki dinimifoloji süjetlər Qurani-kərimin xalq arasında məĢhur
hədisləri ilə bağlıdır. Belə folklorlaĢmıĢ süjetlərə müraciət
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ġərq ədəbiyyatında bir ənənə olsa da, bu xüsusiyyət hər
qələm sahibinin baĢ vura biləcəyi bir iĢ deyildi. Təsadüfi
deyil ki, klassik Azərbaycan ədəbiyyatı tədqiqatçıları elmi
dünyagörüĢ baxımından zəngin qələm sahiblərini xüsusi
fərqləndirmiĢlər. M.Ə.Rəsulzadə "Azərbaycan Ģairi
Nizami" tədqiqatında yazırdı:" Nizaminin fikrincə, özünü
az qala qiblə sayan xudbin qətiyyən allah adamı və ya
allahsevər ola bilməz. Xudbinlik və allahsevərlik, Ģairə
görə, bir araya sığmayan Ģeylərdir. Allahsevərlik, onun
fikrincə, özündən keçmək deməkdir. ...Allah yalnız onun
yolunda özündən keçən abidləri seçər. MəĢhur ifadə ilə
desək, Nizami "fəna fillah"dır. O " əvvəllərin əvvəli və
sonların sonu olub", "heç bir Ģey yox ikən var olan"
yaradana etiqad edir."
Ümumiyyətlə, sufi xalq ədəbiyyatının rəmzləri ilə bağl
ürfani məsələlərə müraciət edən qələm sahibləri "fəna
fillah" sayılmalıdır - hürufi Nəsimi və sufi-qızılbaĢ Xətai
kimi. Nizami yaradıcılığından gətirilmiĢ "heç bir Ģey yox
ikən var olmaq" fikri üç yüz il sonra Xətai poeziyasında
orijinal biçimdə, dini-folklor koloriti ilə, daha vüsətli
Ģəkildə belə təzahür edir:
Yer yox ikən, göy yox ikən, ta əzəldən var idim,
Gövhərin yekdanəsindən iləri pərgar idim.
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Gövhəri ab eylədim, tutdu cahani sərbəsər,
Yeri, gögi, ərĢü kürsi yarədən səttar idim.
Gah Hüseynilə belə pustimi soydu qazilər
Gah o Mənsur donuna girdim "ənəlhəq"dar idim.
Girdim Adəm cisminə, kimsənə bilməz sirrimi,
Mən bu Beytullah içində ta əzəldən var idim.
Sufi xalq ədəbiyyatının dini-əxlaqi simvolikası və
təsəvvüf folklorunun batini niĢanlarından istifadə edən
Xətai insanın baĢlanğıcı barədə dünyəvi elmlərin gəldiyi
nəticələri ortaya qoyur. Məhz buna görə, Xətainin qəzəl
yaradıcılığında dini-mifoloji süjetlər Qurani-kərim və xalq
təsəvvüf ədəbiyyatı ilə bağlı təhlil edilə bilər.
FolklorĢünas M.Təhmasib bu məsələ ilə bağlı yazırdı:
"Rəngarəng Azərbaycan dastanlarının müxtəlif növləri
vardır ki, bunlardan biri də dini təbliğ dastanlarıdır... Bu
dastanların süjeti də, kompozisiyası da, təfərrüatı, hətta ən
kiçik naxıĢları, xalları da bu məqsədlə düĢünülmüĢ,
qurulmuĢ, iĢlənmiĢdir. Xüsusilə qoĢmalar, ustadnamələr,
deyiĢmələr, qıfılbəndlər, bağlama və açmalar ancaq və
ancaq Allahın mədhi, Məhəmmədin vəsfi, Əlinin tərifi,
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Quran ayələrinin təfsiri, namaz, oruc və baĢqa vacibatın
Ģərhi, xurafatın, ərəb-islam əsatirinin izahı və sair bu kimi
məsələlərə həsr edilir ki, biz də bütün bunları nəzərə
alaraq bu dastanları belə bir ad altında ( dini-təbliği - ġ.B.)
birləĢdirməyi daha düzgün hesab edirik."
Əslində, "dini-təbliği" ifadəsini Ġslam mifologiyası
adlandırmaq daha düzgün olardı. "ġah Ġsmayıl Xətainin
poeziyası" adlı monoqrafiyasında professor M.Qasımlı bu
termini aĢağıdakı Ģəkildə xarakterizə edərək yazır:"... bu
qəbildən olan Ģeirlərdə (dini-təbliği - ġ. B.) Quran surə və
ayələrindən gələn iĢarə və eyhamlar, islam mifologiyasına
məxsus demonik məhfumlar, təsəvvüf simvolikasını ifadə
edən rəmzi-məcazi obrazlar mühüm yer tutur".
Göründüyü kimi, Azərbaycan klassik ədəbiyyatında təkcə
Xətainin deyil, ümumən klassik qəzəl ədəbiyyatının elmi
folklorĢünaslıq baxımından təhlili bu aspekt olmadan
naqis olardı. Əlbəttə, sovetlər dönəminin elmi
metodologiyasının qoyduğu məhdudiyyətlər uzun illər
istər folklor, istərsə də klassik ədəbiyyatımızın tədqiqində
dini nöqteyi-nəzərə imkan vermirdi. C.C.Frezer "Əhdiətiq"dəki folklor" adlı məĢhur əsərində böyük epoxaların
dini-mifoloji aspektdən elmi təhlilini verməklə,
ümumdünya folklorĢünaslıq elmi üçün geniĢ üfiqlər açıb.
Belə elmi yanaĢma müsəlman mədəniyyətinin filoloji
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araĢdırmaları üçün də çox vacib təhlil mənbəyi olar, bu da
çağdaĢ folklorĢünaslıqda Xətai kimi klassiklərin
yaradıcılığının araĢdırılmasına daha geniĢ meydan verə
bilərdi.
Xətainin qəzəl yaradıcılığında folklor qaynaqları birbaĢa
Ġslam mifologiyasının qnoseoloji mahiyyəti ilə bağlıdır.
Onun bəzi qəzəllərində dini, tarixi, və bədiilik bir-birini
tamamlayır. Xətai yaradıcılığında kifayət qədər bu tipli
qəzəllər var. Az qala folklorlaĢmıĢ belə qəzəllərdən biri
"Doğrusu" rədifli qəzəlidir.
Bu qəzəlin yaranma tarixi Xətainin Bağdad səfəri
çağlarına təsadüf edir. Qəzəl Xətainin əmrinə əsasən
1508-ci ilin oktyabr ayında Kərbəla düzündə Hürr
Dilavərin qəbri üzərində icra olunanları əks etdirir.
Qəzəldə folklorlaĢmıĢ sufi-ürfani rəmzlər Ġslam
qissələrindən götürülüb. YetmiĢ iki Ģühədanın biri olan
Hürr haqqında əfsanələrin güclü təsirindən bu qəzəl özü
də sonralar bir rəvayətə çevrilib. Müsəlman dini
ehkamlarına hörmət edən ġərq hökmdarı və böyük təriqət
mürĢidi kimi Xətai, heç Ģübhəsiz ki, Hürrün qəbrin
açılmasına göstəriĢ verməzdi. Amma yerli əhali arasında
dolaĢan Ģayiələrə görə, guya bu qəbirdə cənazə olmadığı
söylənilirmiĢ. Xətai məhz bu Ģübhələri aradan qaldırmaq
üçün qəbrin açılmasına göstəriĢ verib. Rəvayətə görə,
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məzar açıldıqdan sonra dünən dəfn olunmuĢ kimi təzə
görünən cənazə sufi Xətainin özünü də vəcdə gətirib:
Ey müsəlmanlar, əsiri-zülfi-yarəm, doğrusu,
Bu siyəhkarın əlində biqəraram, doğrusu.
Bir quru candan nolur qurban edəm cananimə,
Ol pəri rüxsaridən çox Ģərmsarəm, doğrusu.
... ġah Xətai seyrə çıxdı, açdı Hürrün qəbrini,
Bar ilahi, əfv qıl kim tövbəkarəm, doğrusu.
Qəzəldəki süjet barədə "Məad" kitabında oxuyuruq:
"Mühəddis Cəzairi "Ənvari-nömaniyyə" kitabında Hürr
Ġbni Yəzidin qəziyyəsini belə nəql edir: "ġah Ġsmayıl
Səfəvi Kərbəlaya gəldiyi vaxt eĢidir ki, Kərbəlada Yəzid
qoĢunundan üz döndərib Ġmam Hüseyn (ə) yoldaĢlarına
qoĢulan Hürrə tənə edib, onun haqqında pis danıĢanlar
var. Onun Allah tərəfindən bağıĢlanıb sevimli bəndə
olmasını sübut etmək üçün ġah Ġsmayıl qəbrin açılmasını
əmr edir. Qəbri açıb cənazənin təravətli qaldığına Ģahid
olurlar. Sanki yenicə Ģəhid olmuĢ, baĢında Həzrət
Hüseynin dəsmalı bağlanmıĢdı ( Tarixi AĢura günü bu
dəsmalla Ġmam Hürrün yarasını bağlamıĢdı). ġah Ġsmayıl
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bu dəsmalı öz kəfəninə qoymaq üçün açdırır. Qan axdığını
görüb yaranı baĢqa dəsmalla bağlayırlar, amma qan
dayanmadığından həmən dəsmalla bağlamağa məcbur
olurlar. Hadisə Hürr haqqındakı pis fikirləri aradan
götürür. ġah Ġsmayıl burada məqbərə tikdirib xidmətçi
təyin edir".
Xətainin bu addımı həm də dərin hərbi-siyasi anlam kəsb
edirdi. Belə ki, qızılbaĢların Ģahı müxtəlif döyüĢlərdə
tövbə edib, onun tərəfinə keçənlərə tarixi nümunə
göstərirdi. Qəzəldən də göründüyü kimi, dini etalon kimi
tövbənin Ġslam əxlaqında müstəsna müqəddəs əhəmiyyəti
var.
Sonralar folklorlaĢmıĢ Xətai qəzəlləri istər folklor, istərsə
də klassik yazılı ədəbiyyatımıza dərin təsir göstərib.
Xətainin qəzəl yaradıcılığındakı folklorizmlər elə biçim və
bədiiləĢdirmə səviyyəsindədir ki, bu təsir tamamilə
təbiidir. Amma digər klassiklərimizdən fərqli olaraq,
Xətai yaradıcılığı tədqiqat baxımından uzun illər
diqqətdən kənarda qalıb. Buna görə Ģairin özünəməxsus
sənətkarlıq keyfiyyətləri vaxtında öz qiymətini ala
bilməyib. Bununla belə, hələ iyirminci əsrin əvvəllərində
Xətai yaradıcılığına, səthi və "mövsümi" də olsa,
müraciətlər olmuĢdu: "ġah Xətai üstündə çox böyük
gurultu, parıltılar qopdu və bir çox par-par parlayan fulad
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qələmlər ikiyə bölündüklərindən dolayı, məsələni
cığırından çıxararaq mübahisədən mücadiləyə keçdilər.
Nəticədə, ġah Xətai bir tərəfin təqdirinə məzhər olaraq,
digər tərəfin də təkdirinə məruz qaldı. "Molla Nəsrəddin"
məcmuəsi müdirinin karikaturasına məruz qalan ġah
Xətai, eyni zamanda, Leninqrad əncümənidaniĢ əzasından
müstəĢriqi-Ģəhir professor Marrın tarixi məktubu ilə
məmcid olundu. Xülasə, müĢadimeyi-əfkardan bu
bariqeyi-həqiqət parladı və hər kəs Azərbaycan tarix
ədəbiyyatında ġah Xətainin ali-əba bir mövqeyi olduğuna
gerçəkdən qənaət hasil etdi."
Salman Mümtazın hələ C.Məmmədquluzadənin
sağlığında dərc olunmuĢ bu məqaləsindən aydın görünür
ki, akademik Marrın münasibəti olmasaymıĢ, müəllifin
təbirincə, nəinki "fulad qələmli" tədqiqatçılar və eləcə də
bir mühərrir kimi Mirzə Cəlil də özünün "Molla Nəsrədin"
jurnalı vasitəsi ilə oxucularda Xətai barəsində yanılıĢ rəy
yarada bilərmiĢ. 1924-cü ildə "Maarif və mədəniyyət"
jurnalında dərc olunmuĢ həmin məqalənin tarixi-filoloji
əhəmiyyəti bir də ondadır ki, S.Mümtaz Xətai irsinin
toplayıcılarından olmuĢ, el ədəbiyyatı nümunələrini
qələmə almaqla bərabər, Xətainin "Nəsihətnamə"sini də
yazıya almıĢ Dərgahqulu Kirmani barəsində də məlumat
vermiĢdi: "Dərgahqulu ġah Xətaiyə xitabən bir rübai
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söyləyərək özünün Hüseyni məzhəb, yəni Sadat
Hüseynidən və ġah Səfiəddin Ərdəbilinin dərgahı
qullarından olduğunu bildirir və bu münasibətlə adının
Dərgahqulu qoyulduğunu bədahətən söyləyir:
Mən Hüseyni məzhəbəm, Ģahın qulu,
Yəni kim mən də allahın qulu.
Ey Xətai, padiĢahımız kiĢi,
Olmayınca uĢ bədrgahın qulu.
Bu fikirlərdən, eləcə də Dərgahqulu Kirmaninin
rübaisindən aydın görünür ki, təkcə yaxın dövrlərin
tədqiqatçıları deyil, eyni zamanda, Xətai çağlarına yaxın
yaĢamıĢ təzkirəçilər də Ģairin xalq dilinə, xalq
ədəbiyyatına, səfəviyyənin folklorlaĢmıĢ sufi-qızılbaĢ
ənənələrinə və rəmzlərinə sadiqliyini açıq-aydın görmüĢ
və buna öz münasibətlərini bildirmiĢlər.

Klassik üslubun tələblərindən daha çox xalq ədəbiyyatının
üslubuna yaxın olan Xətai qəzəlləri Səfəvi hakimiyyətinin
nüfuz dairəsində olan bütün ərazilərdə özünün novator
qəzəlçilik ruhu ilə seçilirdi. Təkcə sufi dərviĢlərin təbliğ
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xarakterli ədəbi materialları yox, dil və üslub imkanlarına
görə də Xətai qəzəlləri bir örnək sayılırdı. Bu funksiyanı
stimullaĢdıran əsas amil folklorlaĢmıĢ dini-mifoloji
mündəricənin klassik qəzəl üslubu ilə birləĢməsi idi.
PüxtələĢmiĢ qəzəl Ģairi Füzulinin digər Ģairlərə deyil,
əsasən Xətaiyə meyl etməsinin səbəbi də məhz yeni dil
imkanları və xalq ədəbiyyatı prinsiplərini özündə əks
etdirən ġah Xətai qəzəlləri idi. Yəqin buna görə Füzulinin
bir çox qəzəlləri Xətai qəzəlləri ilə səsləĢir:
Gözüm yaĢın tökərmən ayağinə,
Bəli, sərv ayağində su gərəkdir.
Xətai
Mərdümi-çeĢmim əyağinə rəvan su tökdü
Ki, gərək su tökülə sərvin əyağinə müdam.
Füzuli
Ġçi doludur əz abi-heyvan,
Aləmdə nisanı biniĢandır.
Xətai
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FaĢ oldu ki, sirri-həq nihandır,
Aləmdə niĢanı biniĢandır.
Füzuli
Bir Ģair kimi xəlqiliyə, xalq ədəbiyyatından gələn süjet və
deyim tərzinə ömrü boyu həssas olan Füzuli ustad kimi
qəbul etdiyi Xətainin folklor koloriti ilə cilalanmıĢ
qəzəllərinə biganə ola bilməzdi. Təsadüfi deyil ki,
Xətainin yenilikçi Ģair kimi klassik ədəbiyyatımızın
inkiĢafına təsir etdiyi dəfələrlə qeyd edilmiĢ, tədqiqatçılar
tərəfindən ayrıca təhlilə cəlb olunmuĢdur. Bu mənada
professor M.Qasımlı yazır: "...ġairin xalq üslubunda
qələmə aldığı Ģeirlərinin əksəriyyətində folklor mayasının
aparıcılığı diqqət mərkəzində dayanır. Folklor ovqatı
Xətai Ģeirini klassik üslub boyunca da izləyir. Onun
qəzəllərindəki poetik sistem bir xeyli dərəcədə
folklorlaĢmıĢ klassik üslubdur."
Göründüyü kimi, folklorlaĢmıĢ klassik üslubun yaradıcısı
olmaq Xətainin ardıcıl və ciddi bədii orijinallığından
xəbər verir. Lakin bütün hallarda Xətai tədqiqatçıları
Ģairin yaradıcılığına belə obyektiv yanaĢmamıĢ, əksinə,
primitiv müqayisə ilə bir sıra tədqiqi məsələlərə
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mürəkkəblik gətirmiĢlər. Bu mənada "ġah Ġsmayıl Xətai"
məqalələr toplusunda "Xətai Ģeirinin vəzni" adlı
məqaləsində tədqiqatçı alim Sabir Əliyev belə bir
müqayisə aparır: "Füzuli sələflərindən öyrənməklə
bərabər, onların əyər-əskiyini düzəltmək vəzifəsini də
yerinə yetirmiĢdir. Məsələn, Xətainin belə bir beyti var:
Onunçun eyləməz ahı bu canım rəhgüzarında
Həramilər çaparlar karvanı çün tütün görgəc.
Zahirən beytdə hər Ģey yerindədir, lakin burada iki ciddi
qüsur vardır: 1) karvan nədir? Axı bir candan, bir dəvədən
karvan olmaz. Bir atdan ilxı olmadığı kimi. Deməli,
birinci cümlədəki mübtəda həcmcə ikinci cümlədəki
mübtəda ilə həmtəraz deyil; 2) ah, haramıları duyuq salan
tüstüyə bənzədiləndə Ģair qeyri-adi ustalıq göstərir, lakin
çapılmaqdan qorxanda onda həqiqi aĢiqlikdən əsər qalmır.
Bax, məhz bu cür uyğunsuzluqlar, uzlaĢmazlıqlar,
yarımçıqlıq və namütənasibliklər Füzulini razı salmır,
təkrar iĢləməyə, təmirə təhrik edirdi".
Tədqiqatçı Xətai yaradıcılığının vəzn spesifikasını
müxtəlif tərəflərdən təhlil edib, onu "Ģairləri xəlqi
yazmağa həvəsləndirən Ģair" adlandırır və Xətainin xalq
ədəbiyyatına - ümumilikdə folklora bağlılığını məqalədə
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ön plana çəkir. Lakin Xətai kimi dühanı az qala bir
qəzəldə bir neçə dəfə redaktəyə ehtiyacı olan həvəskar
qələm sahibi səviyyəsində xarakterizə etməkdən də
qalmır. Əvvəla, Xətai qəzəlindən gətirdiyi beytə
tədqiqatçının verdiyi təhlilə diqqət edək. Müəllif beytin
mübtədaları barədə fikir yürüdərkən nədənsə Ģeir dilinin
özəl poetik sintaksisini unudur. Eləcə də "tütünüm
təpəmdən çıxdı" kimi xalq deyim tərzini yaddan çıxarır.
Halbuki çağdaĢ bədii folklor semantikamızda bu ifadənin
bariz nümunələri hələ də yaĢamaqdadır:
Gəmi gəlir, gəmiçi verir fitini,
Asimana çatır onun tütünü.
O ki qaldı "çapılmaq qorxusu"na, burada da məsələ
S.Əliyevin münasibətindən fərqlidir. Bu "qorxu", əslində,
lirik mənin özündən çox məĢuqunu təhlükəyə salmamaq
istəyindən irəli gəlir. AĢiq öz məĢuqunun xatirinə ah etmir
ki, tüstüyə bənzəyəcək ahın iziylə onları taparlar. Buna
görə, S.Əliyevin burdakı "qorxu" anlayəĢəna verdiyi təhlil
qəzəlin ümumi ruhu və məzmununa uyğun deyil. Digər
tərəfdən, Füzulinin özündə də eyni bədii məntiqin anoloji
variantı var:
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Canı kim cananı üçün sevsə cananın sevər,
Canı üçün kimi ki, cananın sevər, canın sevər.
Deməli, Füzuli Xətaini redaktə edib yox, Xətai ədəbi
məktəbinin ənənələrindən biri olan folklorlaĢmıĢ təriqət
rümuzatları, folklordan gələn deyim tərzinə sadiq qalıb
demək bu məqamda daha doğru olardı.
Füzuli tədqiqaçılarının bir qismi Xətai yaradıcılığının
folklorla bağlılığını dönə-dönə qeyd etsələr də, Füzuli
xəlqiliyini ön plana çəkmək xatirinə Xətaini ziddiyyətli
bir Ģair kimi qələmə verirlər və bunun səbəbi aydın deyil.
Görkəmli füzuliĢünas alim M.Quluzadə yazır: "Xətai
Nəsimi Ģeirindəki mistik motivləri, hürufilik meyllərini
müəyyən dərəcədə davam etdirir, digər tərəfdən,
özünəməxsus qızılbaĢ görüĢlərini, Ģiə müqəddəsatını,
imamları, "Ģahi-mərdan"ı, "Ģiri-yəzdan"ı əfsanəvi bir
qəhrəman kimi tərənnüm edir. Bu dini-mistik motivlər
ədəbiyyata mürtəce təsir göstərmiĢdir... Lakin bu
ziddiyyətli sənətkarın (dini folklorizm ümumdünya
ədəbiyyatĢünaslığında qanuni bir mərhələ olmaqla, artıq
yüz ildən çoxdur ki, qəbul edilir - ġ.B.) lirikasında onu
gələcəyə, Füzuliyə bağlayan dünyəvi ruh, həyat və insan
məhəbbəti üstündür."
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Əvvəla, folklorlaĢmıĢ ürfan süjetləri, ümumilikdə Islam
mifologiyası bütün sufi Ģairləri kimi Xətainin də
yaradıcılığında ilkin və aparıcı qaynaqlardandır. Müəllifin
"dini-mistik" motivlər adlandırdığı cəhətlər Xətainin
əsasən qəzəl yaradıcılığında tez-tez təsadüf edilən Quranın
ayə və surələrindən götürülərək sadə xalq anlayıĢları
səviyyəsində təqdim olunub. Rus, türk, Avropa
tədqiqatçıları Ģairin qəzəllərində təsəvvüf xalq
ədəbiyyatının bədii görüntülərinin bu Ģəkildə inikasını sufi
ədəbiyyatında orijinal bir xüsusiyyət, təkrarolunmaz cəhət
kimi məxsusi qeyd etmiĢlər. Xətai xalq Ģeiri səpgisində
yazdığı Ģeirlərindən fərqli olaraq qəzəllərində təsəvvüf
poeziyasının daha dərin qatlarına enə bilmiĢdir. O, qəzəl
ölçüsündə ürfan fəlsəfəsinin folklorlaĢmıĢ dini
mündəricəli manifestini yaradıb:
Nəfəsi əhli-dilin gövhəri-candır bilənə,
Nitqimiz qüdrəti-həq, ruhi-rəvandır bilənə.
Mətifət gövhərinin kaninə mədən ola gör,
ÜĢtə bu gənci-hünər, elmi-nihandır bilənə.
ġərbəti-həqdən içən eĢq ara azad olur,
Eylə sərməst olanın küfri imandır bilənə.
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Istədi abi-həyat çeĢməsi kim, irdi Xızır,
Ol verir doğru xəbər, cümlə əyandır bilənə.
Ələ girməz, xanı ol əsrüki-divanə aĢiq,
Leyk məĢuqənin ol dərdi amandır bilənə.
Qövli yalançı ilə olma müsahib, çək əlin,
Həmdəm olmaq div ilə külli ziyandır bilənə.
Ey Xətai, tanı sən həqqi özündən sakın ol,
Dəxi söz söyləmə var, bu söz əyandır bilənə.
Qəzəldəki "qüdrəti-həq", "mərifət gövhəri", "Ģərbəti-həq",
"əsrüki-divanə aĢiq", "div" kimi ifadələrlə Ģair sanki
sufizmin təsəvvüf rəmzləri ilə iĢarələnmiĢ böyük bir dinimifoloji folklor xəritəsi yaradıb.
Ġstər özündən əvvəlki Nəsimi qəzəlləri, istərsə də özündən
sonra Füzuli qəzəllərində xalq ədəbiyyatının ürfani
kodeksləri Xətai qəzəliyyatındakı tarixilik və təriqi
dürüstlüyə malik deyil. Belə ki "Böyük ideallar Ģairi" adlı
əsərində görkəmli alim M.Quluzadə yazır: "...Nəsimidə
sufizm meylləri olduğunu qeyd etmək heç də kafi deyildir.
Bu meyllərin məzmun və mahiyyətini də aydınlaĢdırmaq
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lazımdır... Sufizmdə Nəsimini cəlb edən cəhət onun Ġslam
dini ehkamlarına tənqidi münasibəti, allahın insanda
təcəssümü və insanın daxili təkamül nəticəsində allah
dərəcəsinə yüksələrək "ənəlhəq"deməsi idi."
Lakin Xətaidə sufizm bir sənət kredosu, bir dini-bədii
sistem kimi təzahür edir:
Həqi könüldə sir saxla, özündən bixəbər sufi,
Bu dəryadan dərin sirri nə bilsin dəngəsər sufi.
TanımamıĢ o nəfsini, necə bilsin ki, rəbbini,
Qalıbdır ladə, illadə görün nə zikr edir sufi.
Sevibdir sin ilə zəri, qoyubdur vəsli-didari,
Əgər doğrusini dersən olur xəĢm ilə nər sufi.
Özüni bilən ər sufi, həm oldur sufi ya safi,
Desən rəva durur anə, gəl ey sahibnəzər sufi.
Xətai, mürĢidi pirlər ərini tutub ar etmə,
Əgər arif isən anla, kərəm qıl olma xər sufi.
Qəzəldə "ladən", "illadən" keçib "özüni bilən ər sufi"
mərhələsinə qədər yüksələn sufi, dastan qəhrəmanını
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xatırladır. Bu isə ġah Xətai ilə Ģair Xətaini qovuĢdurur,
birləĢdirir və bir edir. Bu qəzəlin bədii məntiqində
mürĢidi-kamil deyilən sufi Xətai dayanır. Bu cəhətlərinə
görə, Xətai ürfani xalq folklorunun təkümülündə sələf və
xələflərindən daha ardıcıl, daha monolit görünür.
Bu mənada M.Qasımlı Ģairin qəzəllərindəki ürfanimifoloji koloritə belə aydınlıq gətirir: "Vəhdəti-vücud
fəlsəfəsindən gələn haqqa qovuĢma uğrundakı mənəviruhani mübarizə Xətainin sufiyanə qəzəllərində öz qabarıq
əksini tapır. ġair təsəvvüf aĢiqinin haqqa qovuĢmaq üçün
dörd mərhələdən keçməsini vacib sayır. Bu mənada Ģair
Xətai həm də dərviĢ Xətaidir".
ġair xalq ədəbiyyatına bağlılığın fərqində olduğunu
qəzəllərində qeyd etmiuĢ, bununla fəxarət duyduğunu belə
dolayısı ilə qeyd etmiĢdir:
Bu Xətai Ģerinə eyb etmə, ey nakəs həsud,
Cümlə üĢĢaq əhlinə həmdəm onun divanıdır!
Yaxud
Nəzmi-əĢarın Xətai, hər biri dürdanədəndir,
Söyləgil ta Ģahların guĢində olsun guĢivar.
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Mən eyləmə Xətai kəlamini, ey rəqib,
Yaz dəftərinə sözləri nəzmü nizamdır.
Eləcə də
Xətai, nəzmi-əĢarinə yüz min afərin gəlsin,
Ki, aqillər xəyalindən deyil, divanələrdəndir!
Ey Xətai, afərin qılmaq gərək idrakına,
Böylə tər sözləri məgər kim, Sədiyi-ġiraz edər?
Beytlərdəki müəllif fəxarətinin mənası aydındır. Özünə
qədər təxminən altı əsr yol gəlmiĢ qəzəl sistemində
dəyiĢiklik və yenilik cəhdləri böyük yaradıcılıq cəsarəti
tələb edirdi. ġah Xətai bu cəsarəti xalq ədəbiyyatının
bulağından su içmiĢ istedadında və təsəvvüf xalq
ədəbiyyatının bədii folklor məntiqində tapa bildi. Bu
xüsusiyyət bir tendensiya olaraq orta çağ anadilli
Ģeirimizdə Nəsiminin də yaradıcılığında özünü büruzə
vermiĢ, fars Ģeirinin adət-ənənələrinə Xətai kimi Nəsimi
də tənədarlıq etmiĢdir. Xətai "Sədiyi-ġiraz" ifadəsi ilə
əslində fars qəzəliyyatının anadilli Ģeirimizin müqabilində
gücsüzlüyünü nəzərdə tuturdu. Nəsiminin aĢağıdakı
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beytindən də göründüyü kimi, anadilli Ģeir təəssübkeĢliyi
Nəsimi və Xətaidə birbaĢa səsləĢir:
Nə kiĢidürür ġirazi ki, bəyan edə bu razı,
Düzübən bu sözü sazı mən uĢ zəbanə gəldim.
Təyyar SALAMOĞLU (CAVADOV)
ĠSMAYIL ġIXLI VƏ MĠLLĠ - TARĠXĠ VARLIĞIMIZ

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində görkəmli nasir kimi
yaĢamaq hüququ qazanan Ġsmayıl ġıxlı bədii yaradıcılığa
1930-cu illərin sonu, 40-cı illərdə gəlmiĢdir. Əksər
yaradıcı adamlar kimi o da əvvəlcə poeziyada müəyyən
"gəziĢmələr" etmiĢ, xalq Ģeiri üslubunda yazdığı qısa
müddətli Ģeir yaradıcılığından sonra nəsrə keçmiĢdir.
Ġ.ġıxlı ilk nəsr əsərlərini 40-cı illərin sonlarında yazmıĢdır.
Müharibənin od-alovunu gözləri ilə görən, onun törətdiyi
bəlaların ağrısını canında yaĢadan Ġ.ġıxlı 1942-ci ildən
qələbə gününədək döyüĢ yolu keçmiĢdir. O, "Həkimin
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nağılı", "Konserv qutuları", "Səhəri gözləyirdik", "Kerç
sularında" adlı hekayələrində bir nasir kimi qələmini
sınaqdan çıxarmıĢ, müharibə və insan mövzusunun
psixoloji tərəflərini bədii təsvirin mərkəzinə çəkməyə
çalıĢmıĢdır. Hekayələrinin mövzusunu iĢtirakçısı olduğu
müharibə həyatından götürdüyü üçün bədii əksetdirmədə
dəqiqlik, canlılıq və reallıq əsas məziyyətə çevrilmiĢ və
yazıçının ilk uğurunu ĢərtləndirmiĢdir.
Bununla belə, Ġ.ġıxlının həqiqi sənətkar uğuru "Ayrılan
yollar"dan baĢlanır. Dövrün ədəbi tənqidinin "Ayrılan
yollar"a münasibəti birmənalı olmamıĢdır. Yazıçının bədii
dilinin səlisliyi, təsvirlərdəki canlılıq və təbiilik, süjetin
qəhrəmanların düĢüncələrindən, qəlb aləmindən güc alan
hərəkəti və bir sıra baĢqa cəhətlər yüksək qiymətləndirilsə
də, insanların əmək prosesindəki hərəkətinin müəyyən
mənada arxa plana keçirilməsi, mövzu və problematikanın
kənd həyatından yazılmıĢ baĢqa əsərlərdəkindən əsaslı
Ģəkildə fərqlənməməsi, konfliktin zəifliyi, baĢqa sözlə,
yazıçının konfliktsizlik nəzəriyyəsinin təsirindən yaxa
qurtara bilməməsi əsərin qüsurları kimi qabardılırdı.
Tənqidin "Ayrılan yollar"a bu münasibəti obyektiv və
elmi-analitik qiymətləndirmənin yox, ideoloji münasibətin
nəticəsi kimi qəbul edilməlidir.
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Məlumdur ki, 50-ci illərin sonu - 60-cı illər insan amilinin
ön plana keçməsi ilə ədəbiyyatımızda yeni mərhələnin
baĢlanğıcı olur. Ədəbi tənqid və ədəbiyyatĢünaslıq bu
mənada bədii nəsrimizdə Ġ.Hüseynovun "Yanar ürək",
M.Ġbrahimovun "Böyük dayaq", M.Hüseynin "Yeraltı
çaylar dənizə axır" romanlarına xüsusi dəyər verir.
"Ayrılan yollar" bu əsərlərin hər üçündən qabaq
yazılmıĢdır. Əmək prosesində qarĢıya çıxan
çətinliklərdən, problemlərdən doğan konflikt əsasında
hərəkətə gələn süjet "Ayrılan yollar"da bədii təsvirin üst
qatıdır, örtüyüdür.
"Ayrılan yollar"da insanlar planı yerinə yetirmək uğrunda
gecə-gündüz çalıĢan və bu çalıĢma prosesində sadəcə
"canlı insan olmağa vaxtı qalmayan surətlər" (Elçin) kimi
yox, öz duyğu və düĢüncələri, sevinc və iztirabları ilə özəl
bir dünya yaĢayan təbii varlıq kimi də uğurla təsvir
edilmiĢdir. Bu mənada "Dağlar səslənir"dən "Ayrılan
yollar"a qədər Ġ.ġıxlının yaradıcılığındakı irəliyə doğru
hərəkəti görməmək mümkün deyildir.
Ġ.ġıxlı sosrealizmin mövzu standartlarını ancaq "Dəli
Kür"də tamam qıra bilmiĢ, həm də mövzuya dövrün yox,
iç dünyasının istəyi ilə giriĢmiĢ və bədii həll vermiĢdir.
Ġ.ġıxlı xarakter etibarı ilə kökə, milli-tarixi varlığa bağlı
insan idi. "Dəli Kür"də seçilən mövzu, qoyulan
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problemlər ruh etibarı ilə ona yaxın olduğu üçün
yaradıcılığının sonrakı mərhələsində də o, bu mövzuya
sadiq qalmıĢdır. Onun "Dəli Kür"dən sonra yazdığı
"Əfsanələr və rəvayətlər" silsiləsindən olan əsərlərində də,
"Qızıl ilan", "Namus qaçağı" hekayələrində də etnik
yaddaĢdan gələn xüsusiyyətlər aparıcıdır.
Lakin "Dəli Kür" ruhu daha çox onun son romanında "Ölən dünyam"da görünür.
Romanda bədii təsvirin mərkəzində 20-ci illərin hadisələri
durur. Roman qəhrəmanları ilə ilk tanıĢlıqlar ailə-məiĢət
hadisələri çərçivəsində baĢ verir. Lakin romanın məiĢət
süjeti də kifayət qədər dramatikdir.
Alqazaxlıların ağbirçəyi Güllü arvad, Çıraqlılar nəslinin
ağsaqqalı Ömər koxa yazıçının romanında yaratdığı
möhtəĢəm obrazlardır. Güllü arvad da, Ömər koxa da
dünyanın hər üzünü görmüĢ, böyük həyat təcrübəsi
toplamıĢ müdrik insanlardır. Onlar həyatın mənasını
namusla yaĢamaqda görürlər.
Əslində müəllifin məqsədi ayrı-ayrı fərdlərin həyat yolunu
izləmək deyil. Nə Güllü arvad, nə də Ömər koxa fərdi
xarakterin ümumiləĢdirilmiĢ obrazı kimi yaradılmamıĢdır.
Baxmayaraq ki, Güllü arvadın da, Ömər koxanın da
xarakteri çox aydın və parlaq cizgilərlə cızılmıĢ,
özünəməxsus fərdi keyfiyyətləri olan obrazlar kimi oxucu
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yaddaĢında silinməz izlər buraxırlar. Güllü arvad da,
Ömər koxa da milli-tarixi varlığın simvolları olmaqla, bu
tarixi gerçəkliyə məxsus ən əlamətdar keyfiyyətlərin
daĢıyıcısı kimi bədii təsvirin mərkəzinə çəkilirlər.
Güllü arvadın Ömər koxanın ölümündən sonrakı həyatı
milli xarakterin sovetləĢmə dövründəki faciəsini
ümumiləĢdirir. Məhz bu həyat yolu kontekstində müəllif
sovetləĢmə dövrünün ən acı həqiqətlərini oxucuya çatdırır.
Ġ.ġıxlının ən böyük uğurlarından biri yaĢanılan və
yaĢanmaqda olan həyatı qarĢılaĢdırması, müqayisə
müstəvisinə gətirməsidir. Oxucu Ömər koxanın və Güllü
arvadın, həmçinin Çıraqlıların və Alqazaxlıların
inqilabaqədərki həyat tərzi ilə inqilabdan sonrakı həyat
tərzinin ən səciyyəvi məqamları ilə tanıĢ olur. Yazıçı
süjetə müdaxilə etmir, hadisələrə tendensiyalı münasibət
göstərmir. Sadəcə epik təhkiyəni davam etdirir, iki nəslin
xoĢbəxt, təbii bir həyat yaĢamaq imkanını itirib faciəli bir
tale yaĢamasını, bu yaĢantının ürək göynədən təfsilat və
detallarını təsvir edir. Bu təhkiyə və təsvirlər sovetləĢmə
dövründə itirdiklərimiz, daha çox isə mənəvi itkilərimizlə
bağlı çəkilməz, dözülməz ağrıların təsvirinə yol açır,
sonralar üzləĢdiyimiz milli faciələrimizin kökünü
görməyə istiqamət verir. Müəllifin "ölən dünyam"
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ifadəsini nə üçün sərlövhəyə çıxarmasının səbəblərini
açıqlayır.
Ġ.ġıxlı ölməz sənətkardır. Çünki o, yaradıcılığında
milliliklə bəĢəriliyin üzvi vəhdətinə nail ola bilib. Bununla
belə, onun sənət dünyasında "Dəli Kür"ün müstəsna
mövqeyi var. "Dəli Kür" Azərbaycan nəsrində bir də fəth
olunması mümkün olmayan zirvədir və bu mənada
professor N.Cəfərovun onu "ədəbiyyatımızın
S.Vurğundan sonrakı Ģah əsəri" adlandırmasında mən
böyük həqiqət görürəm (Klassiklərdən müasirlərə. Bakı.
"ÇaĢıoğlu", 2004, s. 170).
"Dəli Kür" "bütün zamanlar üçün" yazılmıĢ bir əsərdir.
Görkəmli sənətkarın anadan olmasının 90 illiyi ərəfəsində
biz romanın üzərinə yenidən qayıtmağı və bu əsəri həmiĢə
təzə-tər saxlayan keyfiyyətləri imkanımız daxilində
hərtərəfli incələməyi daha məqsədəmüvafiq hesab etdik.
***
"Dəli Kür" romanında XIX əsrin ikinci yarısının, daha çox
isə son onilliklərinin hadisələri təsvir olunur. Əsrin ikinci
yarısının ilk onillikləri romanın birbaĢa təsvir obyekti
deyil. Həmin tarixi zaman kəsiyi birbaĢa təsvir predmetinə
çevrilən zaman kəsiyi ilə müqayisə kontekstində estetik
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düĢüncənin predmetinə çevrilir. "Hər kəsin öz kiĢiliyinə
və adına görə dolanmağı var idi. Qanlı da qanını özü
alırdı, nə divan var idi, nə də dərə. Ġndi bu nədir?"
Romanın aparıcı qəhrəmanının - Cahandar ağanın daxili
hiddət və etirazla, təəccüb və təəssüflə içindən keçirdiyi
bu düĢüncələr və qoyduğu sual onun ömrünün çox
hissəsini yaĢadığı keçmiĢ zamanın səciyyəsini açır;
patriarxal münasibətlər, milli adət - ənənələrlə
tənzimlənən həyatın sabitliyinin pozulmağa, "dünya"nın
dəyiĢməyə doğru getdiyini iĢarələyir.
Ġ.ġıxlı romanının mövzusunu "dəyiĢməyə doğru gedən"
zamandan götürür və onun obyektiv səciyyəsini verməyə
çalıĢır.
Ġlk növbədə milli varlığın min illər ərzində formalaĢan
həyat tərzinə müstəmləkəçi rejimin - çar hökumətinin,
roman qəhrəmanlarının dili ilə desək, "divan - dərə"nin
bütün gücü ilə nüfuz cəhdi bədiiləĢdirilir. Romanda çar
hökumətinin Azərbaycanda siyasi və iqtisadi cəhətdən
möhkəmlənməsinin konkret mənzərələri əks olunmuĢdur.
Bu mənzərələr həmin dövrün ictimai-siyasi
münasibətlərini dolğun və tam obyektiv əks etdirir.
Yazıçı romanda çar hökumətinin Azərbaycana gəliĢinin,
burada möhkəmlənmək niyyətlərinin bütövlükdə
müstəmləkəçi xarakter daĢıdığını və milli varlığa qarĢı
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çevrildiyini əks etdirir. Çar hökumət nümayəndələrinin
yerlərdə hər cür və hər hansı münasibətlə görünüĢü, bir
qayda olaraq, narazılıqla və bir çox hallarda isə
müqavimətlə qarĢılaĢır. Roman müəllifi bu münasibəti
həm keçmiĢ, həm də çağdaĢ planda süjet xəttinin üzvi
tərkib hissəsinə çevirir:
"Bu ölü sükutu hiss edən kazaklardan biri Əhməddən
soruĢdu:
- Camaat hanı, köçüblər?
- Yox.
- Bəs niyə görünmürlər?
- Sizdən qorxurlar.
- Niyə?
- Sizdən xeyir gözləmirlər".
Göytəpəlilərin keçmiĢdə olanları yaxĢı xatırlamaları
fonunda müəllif çar hökumət nümayəndələri ilə xalq, yerli
camaat arasındakı bu etimadsızlığın kökünü açır:
"Göytəpəlilərdən neçə dəfə atlı kazakların tökülüĢüb
gəldiklərini və "Zayej"də gecələdiklərini görənlər az
olmamıĢdır. Hətta həmin kazakların ətraf kəndlərdən,
eləcə də Göytəpənin özündən adamlar tutub döydüklərini,
sonra da atın döĢünə salıb siyirtmə qılınc altında Ģəhərə
apardıqlarını xatırlayanlar, onları unutmayanlar çoxdur".
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Retrospektiv planda romana daxil olan bu təsvirlər çar
hökumətinin müstəmləkəçi siyasətinin, kiçik millətlərə,
hərb gücü ilə ələ keçirdiyi torpaqların dədə-baba
sakinlərinə münasibətinin ilk mərhələsini səciyyələndirir.
Romanda Göytəpə kəndinin ətrafında yerləĢən və dədəbabadan göytəpəlilərə məxsus olan meĢənin qoruq elan
edilməsi əhvalatı çar hökumətinin Azərbaycan
torpaqlarını iqtisadi fəthinin yeni mərhələsini
səciyyələndirməklə dramatizmi artırır, hadisələrin
cərəyanını məiĢət planından çıxararaq bədii konfliktdə
milli konteksti gücləndirir. Çarizmin Göytəpə kəndinə və
bu kəndin sakinlərinə münasibəti bütövlükdə Azərbaycana
və Azərbaycan xalqına münasibət kimi mənalanır.
Göytəpə kəndi mikromühit olaraq makromühiti Azərbaycanı simvollaĢdırır. MeĢənin qoruğa çevrilməsinə
göytəpəlilərin kəskin reaksiyası milli varlığın
özünümüdafiə gücünü göstərir.
Bu özünümüdafiə tam dərk edilmiĢ zərurət kimi baĢ
vermir. Milli varlığın daxilindəki inersiyadan güc alır.
Həqiqət budur ki, hansı səbəbdən olur-olsun, hansı
mənbədən qidalanır-qidalansın, zərurət anında millət bir
yumruq kimi birləĢə, öz haqqının müdafiəsinə qalxa bilir:
"Pristav Göytəpəyə yola düĢəndə elə zənn etmiĢdi ki,
camaatın üstünə təpinən kimi hamı qorxub geri çəkiləcək,
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kazakları meĢədə ağaca sarıyan adamları dərhal tapıb
tutacaq, kazakların qabağına qatıb həbsxanaya
göndərəcəkdi. Amma indi gözləmədiyi bu vəziyyətdə
çaĢıb qalmıĢdı".
"Gözlənilməz vəziyyət" nədən ibarət idi? Pristav elan edir
ki, "Kürün o üzündəki meĢə bundan sonra padĢahın ov
yeri olacaq. Ora yaxın getmək, qoruğa girmək
qadağandır". Bu məqamda "Kürün o üzündəki meĢə"
bütün Azərbaycan torpaqları mənasında metaforalaĢır və
Göytəpəlilərin hökumətin bu qərarına kəskin reaksiyası
müstəmləkəçi rejim Ģəraitinin mövcudluğuna rəğmən
xalqın içində milli özgürlük düĢüncəsinin güclü olduğunu
nümayiĢ etdirir. Doğrudur, pristav kəndə gələndə onun
"gəliĢini hərə bir cür izah edir, xatanın özündən uzaq
olmasını arzulayırdı". Lakin məsələnin (pristavın
gəliĢinin) mahiyyəti açıqlanıb Göytəpə camaatının taleyi
ilə - milli tale ilə bağlananda hər cür fərdi istəklər, hətta
tayfa mənafeləri də bir kənara qoyulur (baxmayaraq ki,
kənddə fərdi münaqiĢələr də çoxdur, idarəçilik daha çox
tayfa münasibətləri üzərində qurulub), camaat heç bir
tərəddüdsüz milli birlik nümayiĢ etdirir: "Bir az bundan
əvvəl bölük-bölük, tayfa-tayfa oturan kəndlilər zəncir
halqası kimi birləĢdilər". Bu "birləĢmə"
ədəbiyyatĢünaslıqda çox vaxt "patriarxal - feodal
961

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Azərbaycan" mühiti kimi təqdim olunan və bir qayda
olaraq tənqidi münasibət hədəfi kimi götürülən XIX əsrin
II yarısının milli gerçəkliklərinin bir çox obyektiv və həm
də ürəkaçan məqamlarını ortaya qoyur.
Romanın üçüncü hissəsindəki pristav - göytəpəlilər
qarĢılaĢmasında çar hökumət nümayəndəsinin tayfaları,
onların ağsaqqallarını, baĢqa sözlə, kənd camaatını birbirinə qarĢı qoymaq, bu tayfaların özlərinin aralarındakı
"ziddiyyətlər"dən istifadə niyyəti baĢ tutmur. Qoruq
məsələsi ortalığa gələndə yazıçı təsvir edir ki, "Cahandar
ağa papirosunu tüstülədirdi, Molla Sadıq isə təsbeh
çevirməyə ara vermirdi". "Papiros tüstüsü" ilə "ara
verilmədən çevirilən təsbeh" pristavın diqqətini ona görə
xüsusi cəlb edir və onda ciddi narahatlıq yaradır ki, o, bu
hərəkətlərdə milli həmrəylik əlamətləri görür. Ən qəribəsi,
sosrealist estetik və siyasi düĢüncədən sərf-nəzər etsək, ya
bəlkə də, ən qanunauyğunu budur ki, məsələyə ilk kəskin
reaksiyanı Molla Sadıq verir:
"- Cənab pristav, o yerlər dədə-babadan bizim kəndin
olub. Malımız, binələrimiz ora ilə dolanıb, indi camaat
neyləsin?"
UĢaqların oxumağa getməsinə hər vəchlə mane olmaq
istəyən Molla Sadığın xarakterində sosrealist estetikadan
gələn məqamlar var. Bu məqamda onun obrazı bizə
962

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

tamamilə tanıĢdır. Biz oxuduğumuz sosrealist ədəbiyyatda
molla həmiĢə xalqı geriyə çəkən, qaranlıq mühitdə
saxlamaq istəyən varlıq kimi təqdim olunub. Lakin
camaata məxsus meĢənin onların əlindən alınmasına,
baĢqa sözlə, milli mənafeyin tapdalanmasına qarĢı çıxıb
(həm də yüksək hökumət dairələri səviyyəsində), haqqı
müdafiə edən və bu zaman Ģəxsi mənafeyini arxa plana
keçirən molla obrazı - Molla Sadıq obrazı
ədəbiyyatımızda yenidir; Ġ.ġıxlının qələmində milli-tarixi
varlığın inkiĢafında potensial qüvvə olan din xadimlərinə
"sosial damğa"dan kənar, insani münasibət kontekstində,
mövcud ədəbi standartları dağıtmaq səviyyəsində olan
yeni tipli yanaĢmadır.
Romanla bağlı ilk yazılarda romanın problematikası ilə
bağlı bu gün də öz aktuallığını itirməyən, müasir səslənən
və əsərin ideya-bədii Ģərhini verməyə açar olan
mülahizələr də söylənmiĢdir: "Ġsmayıl ġıxlının "Dəli Kür"
romanı ona görə oxucunun məhəbbətini qazanmıĢdır ki,
orada yalnız ayrı-ayrı surətlərin deyil, müəyyən tarixi
dövr, bu dövrdə cəmiyyətin psixologiyası, ictimai
ziddiyyətləri, inkiĢaf meylləri düzgün bədii əksini
tapmıĢdır"1. ÇağdaĢ ədəbiyyatĢünaslıqda da romanın
ideya-estetik dəyərini bu istiqamətdə axtarmaq meylləri
var. Bu mənada T.Hüseynoğlunun aĢağıdakı tezisi maraq
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doğurur: "...Sakit Don" romanında olduğu kimi, "Dəli
Kür"də də əks etdirilən məsələlər epoxal səciyyə daĢıyır.
Bu əsərdə xalq taleyinin bədii inikası və xalq xarakterinin
canlandırılmasında milliliklə sinfiliyin əlaqə və tənasübü
məsələsinə bədii-estetik baxıĢın təzəliyi diqqəti cəlb
edir"2.
Tarixi və çağdaĢ ədəbiyyatĢünaslıq mövqelərindən
söylənilmiĢ bu tezislərdə maraq doğuran cəhətlərdən biri
də budur ki, həmin fikirlər məhz tarixi və çağdaĢ
ədəbiyyatĢünaslıqda romanın ideya-estetik dəyərini
müəyyənləĢdirmədəki əsas istiqamətlərdən birinə qarĢı
çevrilmiĢ polemik (çox sərt səslənsə də, əslində əks
mövqedən) mövqeyi ifadə edir. Məsələ burasındadır ki,
istər tarixi, istərsə də çağdaĢ ədəbiyyatĢünaslıqda "Dəli
Kür"ü "Cahandar ağanın romanı" kimi təfsir cəhdləri
geniĢ yayılmıĢdır. Əlbəttə, bu obrazın "Dəli Kür"
romanının canı, bel sütunu" (X.Əlimirzəyev) hesab
edilməsi etiraz doğurmur. Etiraz doğuran cəhət budur ki,
obrazın təbiəti çox vaxt əlahiddə götürülür, epoxanın
məzmunundan və səciyyəsindən ayrı salınır, xarakter
konkret tarixi kontekstdə yox, çağdaĢ insanın humanist
dünyagörüĢü kontekstində qiymətləndirilir. Nəticə isə ona
gətirib çıxarır ki, romanda hadisələrin epoxal xarakteri,
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epoxanın səciyyəsi açılmamıĢ qalır, aparıcı qəhrəmanın
səciyyəsi yanlıĢ qiymətləndirilir.

Bütün XIX əsr boyu Azərbaycanın ictimai-siyasi və
mədəni mühitindəki dəyiĢmələr çar hökumətinin
yerlərdəki siyasəti ilə birbaĢa bağlı idi. Rusiyanın özündə
baĢ verən hadisələr bu və ya digər dərəcədə öz təsirini
Azərbaycanda da hiss etdirirdi. Rusiyanı inqilab dalğaları
bürüyür, cəmiyyəti sıçrayıĢla irəli aparmaq istəyənlərlə
hökumət arasında ziddiyyətlər getdikcə daha kəskin Ģəkil
alırdı. Ġ.ġıxlı romanında bu qüvvələrlə üz-üzə duran,
onunla ölüm-dirim savaĢına girməyə məcbur qalan milli
tarixi varlığı geniĢ epik planda təsvir edir; tarixi varlığın
xarakterini açır, gücünü və gücsüzlüyünü göstərir.
Fəlsəfi ədəbiyyatda oxuyuruq ki, "vaxtı ilə mövcud olub,
indi isə yoxluğa çevrilmiĢ olanı ideal obraz yaratmaqla
ideal varlıq kimi təqdim etmək olar. Məhz bu mənada
ideyaların, hadisələrin tarixi, Ģəxsiyyətlərin, bizə yaxın
adamların ölməzliyi haqqında danıĢırıq"1. Fəlsəfi mənada
varlıq keçmiĢlə yox, indiki zamanla bağlı anlayıĢdır.
KeçmiĢdə olan və, deməli, vaxtı ilə varlıq kimi mövcud
olan indiki zamanda yaddaĢda yaĢamırsa, varlıq olmayana
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çevrilir. Əks məntiqlə desək, keçmiĢdə olanın indi də
varlıq kimi mövcud olması üçün onun yaddaĢda yaĢaması,
çağdaĢ insanın Ģüurunda obrazının olmağı zəruri Ģərtdir.
Ġ.ġıxlının "Dəli Kür"ündə təsvir edilən zaman yaĢadığımız
zamanla müqayisədə keçmiĢdir. KeçmiĢdirsə, deməli, bu
zamanda varlıq kimi mövcud olanın yoxluğa çevrilməsi
ehtimalı da var. "Dəli Kür" vaxtı ilə mövcud olan milli
varlığı estetik düĢüncənin predmetinə çevirir və əslində,
onu yaddaĢa köçürüb ictimai düĢüncəyə ötürür. Deməli,
"Dəli Kür" keçmiĢdə varlıq kimi mövcud olana yeni
həyat, yenidən yaĢamaq hüququ verir. Məhz "Dəli Kür"
vasitəsi ilə estetik Ģüurda özünə möhkəm yer edən və
estetik Ģüurdan ictimai Ģüura keçən XIX əsrin milli varlığı
(ideal varlıq Ģəklində) çağdaĢ milli varlıqla "dialoji"
münasibətə girir, onda gedən deformasiyaları müĢahidə
edir, ona müqavimət göstərir. Fikrimizcə, "Dəli Kür"ün
müasirliyini Ģərtləndirən ən əlamətdar keyfiyyət elə budur.
Romanın baĢ qəhrəmanı Cahandar ağadır. Ġ.ġıxlı təsvir
predmetinə çevirdiyi dövrün tarixi milli səciyyəsini aydın
görür. YaxĢı cəhətdir ki, gördüklərinə ideoloji mövqedən
yox, obyektiv mövqedən yanaĢıb reallığı düzgün əks
etdirir. ġəxsiyyətinin milli-tarixi varlığa bağlılığı onu
təsvir predmetinə çevirdiyi zamanın və mühitin

966

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

hadisələrini həssaslıqla duyub dərk etməyə, inikas və
qiymətləndirməyə imkan verir.
Bu mənada Ġ.ġıxlı "Dəli Kür"də sosrealist estetikanın
müqavimətini uğurla qırmıĢdır. Yazıçının sosrealist
estetika üzərində ikinci qələbəsi yaratdığı obrazları heç bir
ideoloji bəzək-düzəyə tabe tutmaması, həqiqi insan
xarakterləri yaratmağa müvəffəq olmasıdır. Fikrimizcə,
yazıçı romanda "insanda insanı kəĢf etmək" kimi həqiqi
yaradıcılıq qanununa axıra qədər sadiq qalmıĢdır. Onun
romanının həyatiliyini, yaĢarılığını və hətta oxunaqlığını
Ģərtləndirən ən əsas "özəlliyi", fikrimizcə, bu məqamda
axtarmaq lazımdır.
Ġ.ġıxlı heç bir qəhrəmanına sinfi münasibət bəsləmir.
Yazıçı insanı, öncə, təbii varlıq kimi dərk və inikas edir.
Bu xüsusiyyət onun qəhrəmanlarına həyatilık və canlılıq
gətirir.
Ġ.ġıxlı öz qəhrəmanlarını yaĢadıqları təbii mühitdən
ayırmır. Ġnsanın içində olduğu mühitin onun təbiətinə
təsirini aydın təsəvvür edir və bunu qəhrəmanlarının
xarakterində kifayət qədər uğurla əks etdirir. Ġnsan təbii
varlıqdır. Fəlsəfə sübut edir ki, zaman keçdikcə "insan
tədricən təbiətdən yaranmıĢ varlıqdan ondan fərqlənən
varlığa çevrilir, artıq təbiəti özündən kənar və ona qarĢı
duran qüvvə kimi qəbul etməyə baĢlayır"1. Ġ.ġıxlının
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təsvir predmetinə çevirdiyi milli mühitdə insan öz təbii
varlığından uzaqlaĢmayıb, bu mühitdə insan təbiətə "qarĢı
duran qüvvə" deyil, ondan güc alan, onunla gündəlik
təmasda olan varlıqdır. Ġ.ġıxlının qəhrəmanlarının
xarakterindəki bir çox keyfiyyətlər təbii mühitlə sıx
təmasdan gəlir. Bu mühit romanda necə əks olunur?
Ġ.ġıxlının qəhrəmanları Kürün sahilində yaĢayır. "Kürün
hirsli ləpələri az qalır ki, evlərin divarını yalasın. Sol
sahildə böyük bir meĢə var. Bu meĢə Kürün yaxası boyu
uzanıb üfüqlərə doğru gedir". Əsasən, maldar, əkinçi olan
bu insanlar meĢə ilə sıx bağlıdırlar. Onlar hər gün yüzillik
palıd ağacları ilə üz-üzə gəlir, səs-səsə verib oxuyan
quĢların nəgməsini dinləyir, "Kürə su içməyə gələn
marallara tamaĢa etməkdən" doymurlar. Təbiətin
ahəngdar və qayğısız həyatı insanlarda təmiz, saf duyğular
yaradır, xarakterlərinin möhkəm və vüqarlı olmasına,
məkrsiz, hiyləsiz bir həyat yaĢamalarına stimul verir.
AxĢamüstü heyvanlar örüĢdən qayıdanda boynu qumrovlu
bir maral da naxırla birlikdə Cahandar ağanın həyətinə
gəlir. Maralın Cahandar ağaya, Cahandar ağanın marala
münasibətindəki saflıq, təmənnasızlıq və təmizlik bu
insanların, doğrudanda da, ilkinlikdən ayrı düĢmədikləri
haqqında heyrətamiz təsəvvür yaradır: "Naxırın içində
fırlanan maral boynundakı qumrovu zınqıldada-zınqıldada
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Cahandar ağaya yaxınlaĢdı. KiĢinin əlini, paltarını iylədi,
sonra da iri buynuzunu oynadaraq, nəm burnunu onun
üzünə yapıĢdırdı. Cahandar ağa maralın boynunu
qucaqladı". Fikrimizcə, təbiətlə bu sıx təmas "Dəli Kür"
qəhrəmanlarının içindəki gücün, əyilməzliyin, vüqarın,
təmkinin, qüdrətin, zəhmin haradan və nədən
qidalandığını aydın göstərir. Təbiətlə insanın bu bağlılığı
bədii təsvirin xarakterinə də bir təbiilik gətirir.
Bənzətmələr öz məzmununu insanla təbiətin sıx
bağlılığından alır. Yazıçı qəhrəmanın psixoloji durumunu
oxucuya çatdırmaq üçün onun hərəkətini güc, qüdrət
simvolu olan vəhĢi heyvanların hərəkəti ilə müqayisədə
təqdim edir. Əsərdə "naqafil üstü alınmıĢ pələng kimi
hücuma hazırlaĢırdı", "qəfəsə salınmıĢ yaralı pələng kimi
dolandıqca..." kimi çoxsaylı müqayisələr üslub
keyfiyyətinə çevrilir. Obrazın (ġamxalın - T.S.)
ağlamasını təsvir edən aĢağıdakı səhnəyə diqqət yetirək:
"O, ağlamırdı. Ağzı üstə eĢələnir, daxildən qopan nəriltini
boğmaq istədikcə titrəyib çalxalanırdı". Bu təsvirdə
"daxildən qopan nərilti", "titrəyib çalxalanırdı" ifadələri
dəli Kürün və yaxud vəhĢi heyvanın - pələngin hərəkətinə
assosiasiya Ģəklində qəhrəmanın qarĢısıalınmaz gücə və
möhkəm xarakterə malik olmasını iĢarələyir.
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Ġnsan və təbiət münasibətləri ilə bağlı təsvirlərdə və
ümumiyyətlə, "Dəli Kür"də ifadə olunan müəllif
mövqeyində russoçuluğu müdafiə psixologiyası da var.
Ġnsanın təbiətdən tamamilə ayrı düĢdüyü və sözün həqiqi
mənasında təbiətə qənim kəsildiyi bir zamanda yazılan
əsərdə belə bir meylin olması ən azı qəribə görünmür.
"Təbii hüquq təlimi"nin müəllifi J.-J.Russo elmin və,
sivilizasiyanın inkiĢafının əxlaqi tərəqqiyə xidmət
etmədiyini söyləyərək "təbiətə doğru geriyə" qayıtmağı
təklif edirdi. ...Texniki tərəqqinin alovlu tərəfdarı Volter
Russoya cavab olaraq deyirdi: "Mən Russoya qulaq
asanda dördayaqlı olub, meĢəyə qaçmaq istəyirəm".1
Volterin təbirincə demiĢ olsaq, Ġ.ġıxlıya da qulaq asanda
"meĢəyə qaçmaq istəyi" bizim də içimizdən keçir. Ancaq
burası da var ki, "təbiətə doğru geriyə" düĢüncəsi "Dəli
Kür"dən yan keçməsə də, müəllifin baĢlıca məqsədinə də
çevrilmir. BaĢlıca məqsəd insanı öz təbii halında,
xarakterinin mürəkkəbliyi və ziddiyyətləri,
özünəməxsusluğunda göstərmək və onun xarakterinin
sosial amillərlə bərabər, təbii-bioloji amillərlə də
Ģərtləndiyini önə çəkməkdir. Bu yanaĢmadan kənarda
Ġ.ġıxlının qəhrəmanlarının xarakterini və bu xarakterdən
irəli gələn hərəkətlərini izah etmək mümkün deyildir.
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Məlumdur ki, "Dəli Kür" romanı Cahandar ağanın
baĢqasının kəbinli arvadını - Mələyi qaçırması hadisəsinə
ailəsinin, xüsusən, arvadı Zərnigarın kəskin reaksiyası ilə
baĢlayır. O da məlumdur ki, romanın məiĢət süjetindəki
dramatizm öz baĢlanğıcını bu hadisədən götürür və
sonadək səngimək bilmir. ƏdəbiyyatĢünaslıqda bu
epizodun təsvirinə xüsusi maraq göstərilmiĢ və demək
olar ki, romanın aparıcı qəhrəmanının "baĢ töhməti"nə
çevrilmiĢdir. Bu hərəkətinə görə onu "ailədə hakimimütləq bir zalım" (Q.Xəlilov), "namusa ümumi insani
keyfiyyət deyil, ancaq yüksək təbəqədən olan adamlar,
onun kimi ağalara, qoluzorlulara xas olan bir sifət" kimi
baxan insan (X.Əlimirzəyev), "nə arvaddan, nə yaĢlı
uĢaqlarından, nə camaatdan, nə də namusunu ləkələdiyi
kiĢidən çəkinməyən" (Y.Axundlu) adam kimi xarakterizə
etmək meyilləri diqqətdən yayınmır. Bu təfsirlərdə
məsələyə metodoloji yanaĢmadakı yanlıĢlıq obrazın
hərəkətinə onun yaĢadığı mühitin qanunlarından və
insanın təbii varlığından kənarda qiymət vermək cəhdidir.
ÇağdaĢ ədəbiyyatĢünaslıqda məsələyə daha çevik
təfəkkürlə yanaĢma faktı da diqqəti cəlb edir.
T.ƏliĢanoğlu yazır: "Qız götürüb qaçırmaq icma qaydaları
daxilindədir, necə ki, atası ilə çəkiĢib, ondan ayrılan
ġamxal da belə edir, amma hər iki halda digər patriarxal
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normalara əməl olunmamıĢdır: Cahandar ağa kəbinli
gəlini, ġamxal isə aĢağı zümrə qızını qaçırmıĢdır".2
T.ƏliĢanoğlu bir cəhəti də doğru vurğulayır ki, "cinayət"
cəzaya hazır olmağı tələb edir. Ata da, oğul da buna
hazırdır".3 Burası tamamilə doğrudur. Cahandar ağanın
yaĢadığı mühit, əxlaq qanun və qaydaları çərçivəsində
məsələnin həlli yolu budur ki, atdığı addım yanlıĢ olsa da,
o, bu addımı atmıĢdır və hər cür məsuliyyət də onun
üzərində qalır. Cahandar ağa heç kimə hesabat vermir və
vermək fikri də yoxdur. Bu mənada, hətta Y.Axundlu ilk
baxıĢda haqlı da görünə bilər. Amma, axı, əsərdə
patriarxal qanunların daĢıyıcısı Cahandar ağadan baĢqa
hiss, duyğu və istəklərə malik təbii varlıq - insan Cahandar ağa obrazı da var. Bu rakursda Mələyin - hətta
o, kəbinli gəlin olsa belə, qaçırılması epizodu fərqli
yanaĢmalara imkan verir.
Ümumiyyətlə, romanda patriarxal qanunların "yük"ünü
çəkən Cahandar ağa ilə daxilindəki insani duyğuların
"yük"ünü çəkən Cahandar ağanı fərqləndirməmək obrazın
mahiyyətinə varmamaq deməkdir. Neçə illər baĢ yastığa
qoyduğu arvadının, həmiĢə boy-buxunu ilə fəxr etdiyi
oğlunun evdən küsüb getməsi onun üçün həqiqi dərd olur.
Bu "yük"ü Cahandar ağa çox çətin çəkir. Daim əli tətikdə
olan, zəhmindən yer yarılan bu kiĢinin arvadı, oğlu
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sarıdan çəkdiyi nigarançılıqlar, daxilən yaĢadığı narahat
hisslər onun həqiqi insani xarakterini ortaya qoyur.
Fikrimizcə, Cahandar ağanın xarakterinə "Mələyin
qaçırılması" epizodu iĢığında qiymət vermək obrazın
həqiqi təbiətini açmaq üçün lazımi material vermir.
Z.Freyd göstərirdi ki, "insanlarda qeyri-Ģüuri və ya
Ģüuraltı psixi proseslər mövcuddur". Elmi ədəbiyyat onu
da təsdiq edir ki, "bu (qeyri-Ģüuri proseslər - T.S.) elə bir
fraqmentdir ki, indilikdə biz onu Ģüurun nəzarəti altında
saxlaya bilmirik"1. Bu prizmadan yanaĢsaq, Mələyin
qaçırılması qeyri-Ģüuri atılmıĢ addımın nəticəsidir. Bədii
mətndə də buna iĢarə var: "Cavan, ətli-canlı gəlini su
kənarında görəndə sönməkdə olan ehtirası birdən-birə
quduz kimi oyanmıĢdı". Fikrimizcə, bu hərəkəti yox, öz
hərəkətinə münasibəti obrazın təbiətinə daha dərindən
nüfuz etməyə imkan verir. Atdığı addımla bağlı Cahandar
ağanın narahatlığı, haqsızlığını daxilən duyması, bütün
bunlardan dolayı dərin peĢmançılıq hissi keçirməsi müəllif
təhkiyəsində dönə-dönə qeyd olunur. Hətta onun "ƏĢi, nə
olub, eldən çıxarı bir iĢ tutmamıĢam ki? Elə dədə-babadan
iki arvad saxlamaq peĢəmiz deyilmi?" - deyə, özünə ürəkdirək verməsində də peĢmançılıq hissi aĢkar görünür.
Cahandar ağanın tutduğu hərəkətdən peĢman olması və
əzab çəkməsi qızı Salatının düĢüncələrində də özünə yer
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alır: "Salatın duymuĢdu ki, atası əziyyət çəkir, tutduğu iĢə
peĢmandır. Ancaq tüpürdüyünü yalaya bilmir". Cahandar
ağanın peĢmançılığı romanda psixoloji cəhətdən
əsaslandırılır. Ailəsinin onun hərəkətinə gözləmədiyi
reaksiyanı verməsi, ailə rahatlığının tamam pozulması,
ata-oğul qarĢıdurmasının yaranması Cahandar ağanı daha
dərindən düĢünməyə, çıxıĢ yolu axtarmağa məcbur edir.
Geriyə yolun olmaması isə Cahandar ağanın bütün həyatı
boyu əzab çəkməsinə səbəb olur.
Cahandar ağa öz hərəkətlərində və sözündə sərtdir,
qətidir. Dediyi sözdən, elədiyi hərəkətdən geri dönən
deyildir. Sözünün qabağına söz çıxarılmasını xoĢlamır.
Cahandar ağa igiddir, cəsurdur, gözünə tuĢlanan güllədən
belə qorxub geri çəkilməyi ağlına gətirmir. Cahandar
ağanın xarakterində bir böyüklük var, müdriklik və təmkin
var. Cahandar ağa deyir: "Mənim öz ağlım var, istədiyim
kimi yaĢamıĢam, istədiyim kimi də öləcəm"". Bu sözlər
anarxist düĢüncəyə söykənmir. O, yaĢadığı mühitin
qanunlarını çox yaxĢı bilir. Bu qanunlardan kənara çıxmır,
ailəsini də bu qanunlar çərçivəsində yaĢamağa
istiqamətləndirir. Cahandar ağa dövrün namus qanununa
səcdə edən bir adamdır. Namusa, təmiz ada düĢən ləkədən
çox dünyada onu qorxudan heç nə yoxdur. Onun inamında
bəlkə də bir fanatizm, ifratcılıq da var. Ancaq bu inam
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onun içindən gəlir, varlığına hakim kəsilən əqidə
səviyyəsindədir. Cahandar ağanın sərtliyi bu inamın
gücündən qidalanır. Cahandar ağa sərtdir, lakin zalım
deyildir (elmi ədəbiyyatda bu xüsusiyyətin çox tez-tez
onun xarakterinə "calaq" edilməsinə rəğmən).
ġahnigarın və Qəmərin (atın - T.S.) öldürülməsi ağır,
tükürpədici səhnələrdir. Lakin Cahandar ağanın bu
hərəkəti dəhĢətli sarsıntıdan doğur, baĢqa çıxıĢ yolu tapa
bilməyən insanın əl atdığı son "çarə"dən - çarəsizlikdən
güc alır. Yazıçı hər iki epizodda qəhrəmanın çəkdiyi
iztirabın, yaĢadığı ağrıların nəhayətsizliyini psixoloji
cəhətdən sənətkarlıqla əks etdirmiĢdir. Qəhrəmanın bütün
varlığı ilə bağlı olduğu - öz həyatından da çox-çox üstün
tutduğu və müəyyən mənada, hətta müqəddəs bir istəklə
yanaĢdığı bacısını və atını öldürməsi yaĢadığı mühitin
qanunlarından kənara çıxa bilməmək, çıxmaq istəməmək
düĢüncəsi ilə bağlıdır. Əlbəttə, Cahandar ağa üçün bacısı
da, atı da əvəzedilməz varlıqlardır, lakin qanun da
pozulmaz, təftiĢedilməzdir. Bunu təkcə Cahandar ağa yox,
ailəsi də, bütün el-oba da yaxĢı bilir. Təsadüfi deyil ki,
ġahnigarın ölümünə dolayısı ilə səbəbkar olan Molla
Sadıq da məhz bu "qanun" çərçivəsində öz "cəza"sını
gözləyir.
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Allahyarın da Cahandar ağanı cəzalandırmaq istəməsi bu
"qanun" çərçivəsindədir. Lakin Allahyar öz düĢməninin
qarĢısına çıxa bilmir. Ona arxadan zərbələr vurmaqla
intiqamını almaq istəyir. (Əvvəlcə Salatına güllə atır.
Güllənin səhəngə dəyməsi qızı ölümdən xilas edir; sonra
ot tayasını yandırır, daha sonra isə Cahandar ağanın çox
sevdiyi maralı öldürür; Salatını qaçırmaq istəyir, amma
niyyətini axıra qədər həyata keçirməyə nail olmur. Ən
nəhayət, Qəmərin yalını, quyruğunu qırxır ki, bu da nəticə
etibarı ilə atın öldürülməsinə səbəb olur.) "Qanun"
intiqamı yasaq etmir, amma arxadan vurmaqla yox. Bu
hərəkətləri ilə, xüsusən, sonuncu ilə Allahyar mərdlik
qanununa bağıĢlanmaz xəyanət edir və cəza almağı haqq
edir. Cahandar ağa Allahyarı öldürür. Diqqətimizi cəlb
edir ki, bu zaman Cahandar ağa çox gərgin psixoloji
ağırlıq altında idi, lakin bütün bunlara rəğmən o, Allahyarı
mərdlik qanununa riyazi dəqiqliklə əməl etməklə
cəzalandırır. (O, düĢməni ilə üzbəüz gəlmək istəyir və
gəlir. Lakin ilk rastlaĢmada Cahandar ağa onu öldürmək
imkanından istifadə etmir. Çünki düĢməni qarĢısına
silahsız çıxır. Silahsız düĢmənə güllə atmaq olmaz. O,
Allahyara silahını götürüb atını minərək meydana çıxmaq
Ģansı verir. Allahyar onu gülləyə tutsa da, Cahandar ağa
ona arvad-uĢağı qorxutmamaq üçün həyətdən çıxmağı
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təklif edir. Yalnız bundan sonrakı qarĢılaĢmada o,
düĢmənini öldürür).
Zahiri parçalanmaya rəğmən Cahandar ağanın ailəsindəki
daxili bütövlük, ruhi birlik, bir-birinə dayaq durmaq
psixologiyası da diqqəti cəlb edir. ġahnigarın meyitinin
yuyulub kəfənə tutulmasını Cahandar ağanın ailədən
küsüb getmiĢ arvadı Zərnigara etibar etməsi (ġahnigarın
güllə yarasından öldüyü sirr olaraq qalmalıdır) və
Zərnigarın da bu "iĢi" ləyaqətlə və səssizcə görməsi, ərinin
bu "iĢi" məhz ona və nə üçün tapĢırdığını çox gözəl baĢa
düĢməsi, küsüb gedən ġamxalın uzaqdan-uzağa atasını hər
dəqiqə müdafiə etməyə hazır olması, onun varlığına
hakim kəsilən "atamın namusu mənim namusumdur"
düĢüncəsindəki ülvilik, "parçalanmıĢ" ailəni bir yerə
yığmaq üçün əldən-ayaqdan gedən, gündə yüz dəfə "ölübdirilən" Salatının həyəcanları və s. ailədəki monolitliyin
əlamətləridir.

Cahandar ağa ailəsinin təəssübünü çəkdiyi kimi, elinin obasının da təəssübünü çəkir və bu yolda hər cür
fədakarlığa hazırdır.
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Molla Sadıq tərəfindən qızıĢdırılan camaatın seminariyaya
uĢaq yığmaq üçün gələn Çernyayevski və Rus Əhmədə
qarĢı düĢünülməmiĢ münasibət və hərəkətinə Cahandar
ağanın reaksiyası təkcə qonağı müdafiə və qonağa hörmət
və yaxud oxumağa, təhsilə müəyyən mənada "loyal"
münasibəti ilə yadda qalmır. Bu təsvirlərdə qəhrəmanın
xarakterinin daha əhəmiyyətli cəhətlərini önə çəkən
məqamlar var. Burda baĢ verənlərə Cahandar ağanın
münasibəti göstərir ki, o, geniĢ düĢünməyi bacaran,
sözündə və hərəkətlərində özündən çox el-obanın
mənafeyini nəzərə alan bir insandır. Bu səhnələrdə
diqqətimizi belə bir cəhət çəkir ki, Cahandar ağanın əli hər
an tətikdə olsa da, tətiyi çəkməyə hər an hazır olsa da,
bütün hallarda o, hərəkətlərini soyuq ağlın, ayıq
düĢüncənin nəzarəti altında saxlamağı bacarır. Həmin
epizodlarda Molla Sadığın camaatı qızıĢdırmasının çox acı
nəticələrə gətirib çıxara biləcəyini düĢünən Cahandar ağa
nə qədər qəzəblənsə də təmkinini itirmir, həm cəsarətli və
qəti hərəkətləri və həm də böyük təmkin və dözümü ilə
mollanı "tərksilah" edir; ağsaqqallıq, böyüklük səriĢtəsi
nümayiĢ etdirir:
"Molla Sadıq Cahandar ağanın qıllı qaĢları altından üzünə
zillənən qan sağılmıĢ gözlərinə baxa bilmədi. Onun iri
qalın dodaqlarının səyridiyini, barmağının tüfəngin
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tətiyində titrədiyini görəndə sözünün dalını qısdı...
Müsahibinin dodağının bir balaca tərpənməsinə bənd olan
Cahandar ağa da susdu.Mollanın dillənməyə taqəti
olmadığını yəqin etdikdən sonra barmağını tətikdən çəkdi:
- Ağır otur, batman gəl. Burada səndən baĢqa da kiĢi var".
Cahandar ağa Molla Sadığın fitvası ilə qızıĢan camaatın
hərəkətinin son aqibətinin xoĢagəlməz nəticələr verəcəyini
irəlicədən görür. El-oba təəssübkeĢi, ağsaqqal kimi bunun
qarĢısını almağı özünə borc bilir, Molla Sadıq kimi "diĢli"
bir adamdan, onun arxasında duranlardan çəkinmədən
camaatı "fitva"ya getməkdən çəkindirir:
"- Fikriniz nədir, yoxsa könlünüzə Sibir düĢüb?
Bəs bunun sonrasından qorxmursunuz? Sabah atlı
kazaklar tökülüb gələndə cavab verə biləcəksinizmi? Hə,
niyə dinmirsiniz? Sizi bir-birinizə çataqlayıb atın döĢünə
salanda bu Molla Sadıq qabağa dura biləcəkmi? Sizdən
soruĢuram, onda harayınıza çatan olacaqmı?"
Bu suallarda xalq üçün yanan ürəyin onun taleyi ilə bağlı
narahatlığı aydın əksini tapıb. "Adam bir iĢ görəndə
fikirləĢər. Hər yetənin sözünə baxıb toy toğlusu kimi
ortalığa düĢməz. Bir də qonağa əl qaldırmazlar" Cahandar ağanın bu sözlərində el-obaya, camaata sonsuz
məhəbbət, bağlılıq var, onun problemlərini öz Ģəxsi
problemi kimi qəbul etmək, dərk etmək düĢüncəsi var. Bu
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mənada, elmi ədəbiyyatda "Cahandar ağa milli
xarakterdir" mülahizəsinin özünə yer almasını tamamilə
təbii hesab edirik. Elmi ədəbiyyatĢünaslıqda bu fikir
birmənalı qəbul olunmuĢdur. Amma görünür ki, bəzi
hallarda mahiyyətinə varılmadan qəbul olunmuĢdur.
Çünki çox vaxt bu tezisin ardınca "Cahandar ağa mənsub
olduğu təbəqə, istismarçı sinif kimi ölümə məhkumdur"
tipli mülahizələr gəlir. Halbuki bu iki fikir bir-birini tam
Ģəkildə inkar edir. Çünki xarakter millidirsə, deməli, o,
yaĢarıdır, heç vaxt "ölümə məhkum" ola bilməz. Yox,
əgər "ölümə məhkum"dursa, onda milli deyil. Sonuncu
fikir xarakterə sinfi yanaĢmanın nəticəsidir;
mülkədardırsa, deməli, ölümə məhkumdur. Əslində, "Dəli
Kür"ün qəhrəmanı "ölümə məhkumluğ"un yox, "ölümə
məhkum edilmə"nin aqibətini və ağrısını yaĢayır, həm də
mülkədar kimi yox, mənsub olduğu sinfin "yük"ünü çəkən
obraz kimi yox, mənsub olduğu millətin xarakterini
varlığında daĢıyan obraz kimi.
"Dəli Kür" romanında sinfi münasibətlər əks olunub. Yəni
romanda Göytəpə kəndinin "qara damlar"da yaĢayan
sakinləri də, "daĢ evlərin sakinləri" (B.Nəbiyev) də özünə
yer alıb. Romanda aĢağı təbəqənin ağır güzəranından da
bəhs olunub. Bu mənada Rüstəm kiĢi, gəmiçi Qoca və
onların ailələrinin ağır güzəranını təsvir edən səhnələr
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xüsusilə diqqəti cəlb edir. Lakin "qara damlar"ın və "daĢ
evlərin sakinləri" romana zamanın və mühitin reallığı kimi
gəlib, realist qələm bunu görməyə və təsvir etməyə
bilməzdi. Ġ.ġıxlı bu mənzərələri çox realistcəsinə əks
etdirib. Ancaq bu əksetmədə ideoloji münasibət yoxdur.
Romanda siniflərin dünyagörüĢü əks olunub. Cahandar
ağanın "aĢağılar"a münasibəti, "aĢağılar"ın - Rüstəm
kiĢinin, gəmiçi Qocanın, Çərkəzin "yuxarılar"a münasibəti
romanda verilib, ancaq sinfi qarĢıdurmanın təzahürü kimi
yox. Romanda siniflərarası münasibətlər antaqonist
ziddiyyətlər prizmasından bədii təsvir obyekti olmayıb.
Çərkəz - ġamxal, Güləsər - Salatın, Güləsər - ġamxal,
Osman - ġamxal xətlərində gerçəkləĢən münasibətlər
təmsil olunduqları siniflərin fövqündə duran insani
münasibəti simvollaĢdırır. ƏdəbiyyatĢünaslığın sinfi
ziddiyyətin ən tipik nümunəsi kimi qabartdığı gəmiçi
Qoca - Cahandar ağa xəttindəki münasibətlər də sinfi
düĢmənçilik səviyyəsində deyil. Ġkincinin birinciyə
yanaĢmasında sinfi ayrı-seçkilik var, ancaq sinfi
düĢmənçilik yoxdur. Digər tərəfdən, əsərdəki hər hansı
obrazın hadisələrə sinfi baxıĢı ilə, müəllifin baxıĢını
eyniləĢdirmək olmaz. Müəllif, əlbəttə, siniflərin
dünyagörüĢlərindəki ziddiyyətli məqamları da diqqətdən
yayındırmır, bunları tarixi reallıq kimi bədii düĢüncənin
981

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

predmetinə çevirir, lakin onları süni Ģəkildə bir-birinə
qarĢı qoymur, süni düĢmən cəbhələr yaratmır. Çünki
Ġ.ġıxlının məsələlərə estetik münasibəti milli bütövlük və
bəĢəri dəyərlər çərçivəsindədir.
Əsərin bədii konfliktinin müəyyənləĢməsində də, onun
inkiĢafında da məsələlərə milli bütövlük prizmasından
baxıĢ qorunub saxlanır. ġamxalın kasıb ailədən olan bir
qızla evlənməsi Cahandar ağanı, əlbəttə, ciddi Ģəkildə
narazı salır və sözün həqiqi mənasında qəzəbləndirir. Bu,
ailədaxili məsələyə Cahandar ağanın silki mövqedən
yanaĢmasının göstəricisidir. Onun gəmiçi Qocaya
münasibəti isə sinfi zəminə yox, insani meyarlara
söykənir. O, gəmiçi Qocanın güzəranının ağırlığına
təəssüflənir. Gəmiçi Qocanın maddi sıxıntı içərisində
yaĢaması müəyyən mənada hətta onu "darıxdırır", "ürəyini
ağrıdır".
"O, yenidən qudasını saymazyana süzdü. KiĢinin məyus
və müĢkül görkəmi, bulud kimi tutulub susması, həmiĢə
Ģuxluq edib aləmi güldürən Qocanın indi yumaq kimi
büzüĢməsi Cahandar ağanın da ürəyini ağrıtdı... O,
darıxdı".
Cahandar ağa mülkədardır. Çərkəzin sözləri ilə desək,
"biçənəklərinin ucu-bucağı görünmür". DüĢünülə bilər ki,
madam ki, ürəyi ağrıyır, onda öz torpaqlarından, yenə də
982

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Çərkəzin sözləri ilə desək, "beĢ-on tağarlıq" yer ayırıb nə
üçün gəmiçi Qocaya vermir? Demək lazımdır ki, bu,
məsələyə maarifçi baxıĢdır və romanın maarifçi
qəhrəmanlarından biri ƏĢrəf məsələni elə belə də qoyur:
"KiĢi dayandı. Onun qaĢının biri yuxarı qalxdı, o biri isə
gözünün üstünə endi:
- Nə demək istəyirsən?
- Bizim neçə hektar yerimiz var?
- Sözünü de.
- Kəndimizdə elə adam varmı ki, heç torpağı olmasın?
- Dedim ki, sözünü de!
- Olmazmı öz torpağımızdan bir az kasıblara verək?"
Təbiidir ki, Cahandar ağa oğlunun təklifi ilə razılaĢmır.
Onun məsələlərə sahibkar baxıĢı buna imkan verməz. Bu
mənada Cahandar ağanın "necə yəni kasıblara torpaq
payla, məktəb tikdir, bunlar mənim nəyimə lazımdır"
qənaətində təəccüblü cəhət yoxdur. Əslində, ƏĢrəfin
qoyduğu məsələnin kökü kifayət qədər dərindir. Onun
atasına etdiyi "təklif" çarizmin həmin dövrdə yürütdüyü
iqtisadi siyasətdən mayalanır. ƏĢrəfin "təklifi" çarizmin
1870-ci il "Əsasnamə"sində nəzərdə tutulanların əkssədası idi. Azərbaycan tarixində oxuyuruq: "Əslində, bu
"Əsasnamə"də yeni bir Ģey yox idi və o, 1847-ci il
"Əsasnamə"lərinin eyni idi. Həmin "Əsasnamə"lərdə də
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kəndlilərin Ģəxsən asılı olmaması, hər 15 yaĢına çatmıĢ
kəndliyə (kiĢiyə) beĢ desyatin pay torpağı verilməsi
nəzərdə tutulmuĢdu. 1870-ci il "Əsasnamə"sində bunlar
vəd edilirdi. Əslində, torpağı 5 desyatindən az olan
kəndlilərin böyük əksəriyyətinə əlavə torpaq payı
verilmədi... Rusiyada təhkimçilik hüququ ləğv ediləndə,
dövlət kəndliyə öz torpağını satın almaq hüququ ilə
bərabər, bu torpağı almaq üçün ona borc pul da vermiĢdi.
Amma Azərbaycan kəndlisinə borc pul verilməmiĢdi və
onun torpağı satın alması mümkün deyildi. Bu, çarizmin
milli müstəmləkə siyasətinin təzahürü idi".1 Tarixi
həqiqət aydın göstərir ki, kəndlilərin torpaqsız qalması və
buna görə də ağır maddi vəziyyət içərisində yaĢamasının
kökü "çarizmin milli müstəmləkə siyasəti"nin, milli ayrıseçkiliyin nəticəsi idi.
Rus kəndlilərindən fərqli olaraq müsəlman kəndliyə
torpaq almaq üçün "borc pul" verməməkdə çarizmin
siyasəti kifayət qədər məkrli idi. Çar hökuməti çox yaxĢı
baĢa düĢürdü ki, müsəlman mühitində torpaq probleminin
yarımçıq həll olunması sinfi qarĢıdurmanı gücləndirəcək.
Bu, çarizmin milli birliyə, milli bütövlüyə zərbə vurmaq
siyasəti idi. Azərbaycan maarifçiləri isə kəndlinin torpaq
probleminin həllini "mərhəmət fəlsəfəsi"ndə axtarır,
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kəndlinin torpaqsızlığının günahını yuxarı təbəqənin
mənəvi-əxlaqi naqisliyində görürdülər:
"- Eh, əmi, - Əhməd dərindən köksünü ötürdü, - elə dərd
də burasındadır ki, biz bir-birimizə kömək eləmirik.
Qalxan yıxılana baxmır. Kim güclüdürsə, hər Ģeyi
qamarlayıb alır. Biri var-dövlətini qoymağa yer tapmır, o
biri acından ölür. Biri gecə-gündüz dəridən çıxıb iĢləyir, o
biri at belində gəzir".
Diqqət edilsə, görmək çətin deyildir ki, Əhmədin nitqində
məsələlərə maarifçi baxıĢı inqilabi baxıĢ tamamlayır. "Birbirinə kömək eləmək", "qalxanın yıxılana baxması"
zərurətinin ifadəsi maarifçi dünyagörüĢ kimi milli birliyə
səsləyirsə, "var-dövlətini qoymağa yer tapmayan"larla
"acından ölən"lərin, "gecə-gündüz dəridən çıxıb
iĢləyən"lərlə "at belində gəzən"lərin qarĢılaĢdırılması milli
təfriqəyə təkan verən inqilabi mövqedir. Əhmədin bu
sözlərindən sosialist ideologiyasının "qoxusu" gəlir.
Əhmədin sosial Ģüurunda inqilabi düĢüncəyə ayrılan yer,
fikrimizcə, rus mühitindən Azərbaycan mühitinə Ģüurlu
(dövlət siyasəti səviyyəsində) transferin nəticəsi idi və
çarizmin "parçala və hökm sür" siyasətinə dolayısı ilə
təkan verirdi. Fikrimizcə, "Dəli Kür"dəki ata-oğul
qarĢılaĢmasının - Cahandar ağa ilə ƏĢrəf arasındakı
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ziddiyyətin dərinləĢməsinin kökündə də elə bu məsələ
dayanır.
Romanda Cahandar ağanın oğlanları - ġamxal və ƏĢrəf
obrazları da ciddi estetik yük daĢıyırlar. ƏĢrəf "yeniləĢən
dünya"nın simvoludur. O, seminarist paltarını bir daha
əynindən çıxarmaq fikrində deyil. O, etiraf edir ki,
"mənim yolum baĢqadır". ġamxal "ata-baba yolu"nun
davamçısıdır və atasının getdiyi yolu getməkdə israrlıdır.
Onun "ata yolu"nu tutması milli varlıq uğrunda
mübarizənin sönmədiyini, daha aramsız xarakter
daĢıyacağını göstərir.

ÇĠNGĠZ HÜSEYNOVUN 80 YAġI

Y.VAQĠF
ÇĠNGĠZ HÜSEYNOVUN SƏKSƏNĠNCĠ BAHARI
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Çingiz Hüseynov XX əsr Azərbaycan bədii fikrinin
aparıcı simalarından biridir. Sənətkarın uzun müddət,
təxminən altmıĢ ilə yaxın (1952-ci ildən) baĢqa bir
məmləkətdə-Rusiyada yaĢaması, əsərlərini Azərbaycan
dilində deyil, rus dilində yazması da onu öz doğma
vətənindən, mənsub olduğu millətin ədəbi-mədəni
mühitindən uzaqlaĢdıra bilməmiĢdir. Ümumiyyətlə,
sənətkarın milli müəyyənliyini təyin edən əsas
faktorlardan biri dil amili olsa da, baĢqa bir dildə əsərlər
yazıb milli mədəniyyətin xəzinəsinə töhfələr vermək
mümkündür və biz bunu fars dilində gözəl sənət inciləri
yaradan, amma farsın yox, türkün böyük sənətkarları
sayılan Nizaminin, Xaqaninin yaradıcılığı timsalında
izləyə bilərik. Bu gün Rüstəm Ġbrahimbəyovun, Maqsud
Ġbrahimbəyovun və Çingiz Hüseynovun rus dilində
yazdığını əsas götürüb onların müasir Azərbaycan
ədəbiyyatına dəxli olmadıqlarını "sübut" etməyə çalıĢanlar
unudurlar ki, azərbaycanlı təfəkkürü istənilən bir dildə
təzahür edə bilər. Çingiz Hüseynov Moskvada yaĢasa da,
heç bir vaxt rus yazıçısı olmamıĢdır. Çünki onun
əsərlərində əsas mövzu Azərbaycan həyatı və
gerçəkliyidir. Bu gerçəkliyi özündə əks etdirən
qəhrəmanlar isə tarixi Ģəxsiyyətlərimizdir- XIX əsrin
böyük fikir bahadırı Mirzə Fətəli Axundzadə, XX əsrin
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görkəmli partiya və dövlət xadimi -doktor Nəriman
Nərimanov, keçən əsrin 50-70-cı illərindən bizə tanıĢ olan
müasirlərimizdir. Çingiz Hüseynovun, eləcə də digər
tanınmıĢ rusdilli yazıçılarımızın əsərlərində canlanan milli
xarakterlər, milli kolorit, bizə tanıĢ olan müasirlərimizin
obrazları bir daha sübut edir ki, milli-mənəvi varlığımızın
təcəssümündə əsas amil yazıçının bədii təfəkkürünün
xarakteridir. Çingiz Hüseynov bu mənada əsl milli
yazıçıdır.
Yazıçının altmıĢ-yetmiĢinci illərdə qələmə aldığı "Mənim
bacım", "Novruzgülü", "Dəniz havası", "Adını demədi",
"Qızıl" povestlərində mənəvi-əxlaqi axtarıĢlar mövzusu
diqqət mərkəzində idi. Həmin əsərlər 60-70-ci illər
Azərbaycan nəsrinin o mövzuda ən uğurlu əsərləri ilə bir
sırada durur. Çingiz Hüseynovun təsvir etdiyi
qəhrəmanlar mənəvi və əxlaqi gözəlliyi təmsil edirdilər,
cəmiyyətdə baĢ verən hadisələr bu qəhrəmanların
həyatında dərin iz buraxırdı və gerçəklik onların fərdi
aləmində əks olunurdu.Yazıçının əsərləri nəsrimizdə
yaranan lirik-psixoloji təmayülü təmsil edirdilər. Onun
əsərlərinin qəhrəmanları həyatdakı mənfiliklərin,
eybəcərliklərin əhatəsində yaĢasalar da, mənən təmiz
olduqları üçün insanların mənəvi aləminə təsir etmək
qüdrətinə malik idilər. Sevgi, məhəbbət bu qəhrəmanların
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həyatını dəyiĢdirir, onlar bu gur iĢığı sönməyə
qoymayaraq mühitə də mənəvi gözəllik bəxĢ edirdilər.
"Mənim bacım" povestindəki Solmaz sevmədiyi bir
oğlana-Abbasa niĢanlanıb, "Novruzgülü"ndə isə Novruz
ərli bir qadına-Məryəmə aĢiq olub. Hər iki hadisə onların
yaĢadığı mühit üçün gözlənilməzdir - Ģüurlarda kök salan
əxlaqi təsəvvürlərə ziddir. Lakin onlar mühitin deyil,
ürəklərinin hökmüylə hərəkət edirlər. "XoĢbəxt sonluq"
heç də asanlıqla baĢa gəlmir, gərgin daxili sarsıntılardan,
mühitin mənəvi təzyiqlərindən, ailələrdəki dediqodulardan, münaqiĢələrdən keçərək baĢ verir. Ürəyin
qanunları mühitin qanunlarına qalib gəlir. Yeri gəlmiĢkən
qeyd edək ki, 60-70-ci illər Azərbaycan nəsrində bu tipli
qəhrəmanlar az deyildi və onlar həmin dövrün müsbət
qəhrəmanları kimi xarakterizə olunurdular. Xatırlayaq
Mirzə Ġbrahimovun "Mədinənin ürəyi" hekayəsindəki
Yavər və Mədinəni, Ġlyas Əfəndiyevin "Körpüsalanlar"
povestindəki Səriyyə və Qəribcanı, "Dağlar arxasındakı üç
dost" romanındakı Səlimə və ġahları, Elçinin "Bir görüĢün
tarixçəsi" povestindəki Məmmədağa və Məsməxanımı...
Bunlar 60-70-ci illər Azərbaycan nəsrində yeni tipli
qəhrəmanlar idi.
Çingiz Hüseynovun yaradıcılığını mərhələlərə və
mövzulara görə qruplaĢdırmaq fikrində deyilik. Ancaq
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bunu söyləyə bilərik ki, onun nəsr yaradıcılığını fikri
təkamül baxımından izləmək daha münasibdir. Belə ki,
Ç.Hüseynov yaĢadığı dövrün mənəvi-əxlaqi problemlərini
bədii nəsrdə uğurla əks etdirəndən sonra cəmiyyəti
narahat edən sosial problemlərə müraciət etmiĢ,
"Məhəmməd, Məmməd, MəmiĢ" və "Ailə gizlinləri"
romanlarını qələmə almıĢdır. Bu əsərlərin geniĢ
təhlilindən imtina edib yalnız bir neçə kəlmə ilə
kifayətlənəcəyik: istər "Məhəmməd, Məmməd, MəmiĢ"də,
istərsə də "Ailə gizlinləri"ndə müəllif artıq öz böhranlı
çağlarını yaĢayan bir quruluĢun kritik həddə çatan,
cəmiyyəti mənəvi depressiyaya sürükləyən mənfi, neqativ
halları kəskin tənqid hədəfinə çevirmiĢdir. Təsvir olunan
hadisələr daha çox Azərbaycan ictimai gerçəkliyi ilə bağlı
idi. "Məhəmməd, Məmməd, MəmiĢ"də böyük bir ailə
təsvir olunur, ailənin baĢçısı Xasay vaxtilə hambal oğlu
olmuĢdur, lakin öz Ģəxsi "fərasəti" sayəsində Ģəhər
nəqliyyatına rəhbərlik edən bir vəzifə sahibinə qədər
yüksəlmiĢdir. Yüksəldikcə də insanlıq cəhətdən pillə-pillə
aĢağı enmiĢ, həmiĢə öz Ģəxsi taleyini düĢünmüĢdür. O, ilk
arvadı Hüsniyyəni "xoĢluqla" boĢayandan sonra ikinci
dəfə oğlu Gülbalanın sevgilisi Rəna ilə evlənmiĢ, üçüncü
dəfə də Nigara meyil etmiĢdir. Xasay öz qardaĢlarının da
firavan dolanması üçün Ģərait yaratmıĢ, kasıb bacısı oğlu
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MəmiĢə isə məhz kasıb olduğu üçün həqarətlə baxmıĢdır.
MəmiĢ öz "doğmalarına" qarĢı mübarizə aparır, amma
təbii ki, qalib gələ bilmir, faciəli Ģəkildə həlak olur. Əsərin
belə bir bədbin sonluğu o zaman bir çox etirazlara səbəb
olmuĢdu. Axı, "müsbət" qəhrəman qalib gəlməli idi.
Çingiz Hüseynov isə belə bir Ģablon sonluqdan imtina etdi
və əsl həqiqəti yazdı.
Eyni dövrdə yazıçı paralel olaraq "Labüdlük" povestini və
"Fətəli fəthi" tarixi romanını yazmıĢ, son illərdə isə
N.Nərimanovun həyatından söz açan "Doktor N" romanını
çap etdirmiĢdir. Müasir mövzulardan tarixə müraciət isə
səbəbsiz deyil - Çingiz Hüseynov xalqımızın milli-mənəvi
Ģüurunun təĢəkkülü və intibahında böyük rol oynamıĢ
Mirzə Fətəli Axundzadəni və görkəmli Ģəxsiyyət,
inqilabçı demokrat Nərimanovu yaĢadıqları əsrlərin
fövqündə, ucalığında dərk edir, belə bir fikri aĢılayır ki, bu
Ģəxsiyyətlərin yaĢadığı faciələr təkcə onların Ģəxsi
faciələri deyil, həm də mənsub olduqları xalqın faciəsi
olmuĢdur. Çingiz Hüseynovun bir nasir kimi püxtələĢməsi
bu əsərlərdə daha bariz nəzərə çarpır. Belə ki, o, ilk
əsərlərində daha çox realist təsvir üsuluna üstünlük
verirdi, "Fətəli fəthi"ndə isə bu üsluba Ģərtilik elementləri
və bədii təsvirdə yeni formalar qarıĢır. Görkəmli tənqidçi
YaĢar Qarayev yazırdı ki: "Ona (Ç.Hüseynova- V.Y.)
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məxsus "daxili nitq" və "ucadan düĢüncə" üsulu...dramatik
fikirlərin gözlənilməz dalğaları ilə publisistik passajlarla,
"sənədli təxəyyüllə" və bədii hipotezlərlə münbitdir.
Müəllif M.F.Axundovun mənəvi aləminə daha dərindən
nüfuz etməyə kömək göstərən heç nədən imtina etmir,
yeri gələndə, fantastik üsula da, qroteskə də, simvollara da
bol-bol yer ayırır. Çingiz Hüseynovun təsvirində
qəhrəman çox tez-tez gərgin mənəvi halların, yuxu və
xatirələrin, təsadüfi təxəyyül və hipotezlərin bədii
büllurundan görünür".
"Fətəli fəthi" haqqında Azərbaycan nəsrinin uğurlu bir
nümunəsi kimi söz açan məqalələrə də istinad edə
bilərdik. Amma yaxĢı olar ki, Çingiz Hüseynovun
romanla bağlı özünün fikirlərinə müraciət edək: "Əsərsənədli fantaziyadır-yəni, sənədlər üzərində qurulmuĢdur,
heç bir uydurmaya yol verilməmiĢdir, amma sənədlər
"müasir gözlə" oxunmuĢdur. Axundovun gələcəyi bizə
məlumdur, bu gələcəkdən geriyə baxanda görürük ki,
Axundovun siması böyük və ucadır, lakin faciəsi də ildənilə böyüyür və günah Axundovda deyil, zəmanədədir.
Əlbəttə, onu deməliyəm ki, mən Axundovu və xalqımızı
rus dili vasitəsilə çalıĢdım dünyaya tanıtdıram,
Axundovun xarakterini tipikləĢdirib ĢiĢirtmiĢəm,
ucaltmıĢam-dahilərin ziddiyyətləri dərin və bəĢəri olur,
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Fətəli-Nikolay, Fətəli-ġamil və s.-bütün bunları mən ola
biləcək kimi vermiĢəm, bəlkə də Nikolayın Fətəlidən heç
xəbəri yox idi, amma ola bilərdi, bütün bunları Ģrift yolu
ilə vermiĢəm, kursivlə və bütün bu "ola biləcəklər tarixə
zidd deyil, o dövrə aiddir".
Yeri gəlmiĢkən qeyd edək ki, "Fətəli fəthi" Azərbaycan
nəsrində tarixə, tarixi Ģəxsiyyətlərə artıq yeni bir
münasibətin formalaĢdığından xəbər verirdi və biz həmin
illərdə Ġsa Hüseynovun "MəhĢər", sonrakı illərdə Yusif
Səmədoğlunun "Qətl günü", Elçinin "Mahmud və
Məryəm" romanlarında bunun əyani Ģahidi olduq.
Çingiz Hüseynovun "Doktor N" romanı (1998)
Azərbaycan nəsrində N.Nərimanova həsr olunan ilk
romanlardan biridir. Bundan xeyli əvvəl Mirzə Ġbrahimov
"Pərvanə" romanını qələmə almıĢdı, lakin həmin romanda
Nərimanovun həyatının yalnız birinci dövrü (uĢaqlıq və
gənclik illəri) əks olunmuĢdu. Ġki hissəli "Doktor N"də isə
Nərimanovun həyatı, mübarizələrdə keçən ömrü az qala
addım-addım izlənir. Amma burada tərcümeyi-hal faktları
sadalanmır, bəzi tarixi romanlarda olduğu kimi "bədii
avtobioqrafiya" yaratmır. Roman o yerdən baĢlanır ki,
Nərimanov 1925-ci ilin qarlı-çovğunlu bir günündə soyuq
tramvayda Kremlə gedir. Gecə o, qarıĢıq yuxular görüb,
indi ömrünün ötüb keçən illərini xatırlayır. Bu illər
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ərzində o, müxtəlif əqidəli insanlarla görüĢmüĢ, bəziləri
ilə silahdaĢ və həmfikir olmuĢ, bəziləri ilə münaqiĢəyə
giriĢmiĢ, bəzilərinin isə açıq düĢmənçiliyini hiss etmiĢdir.
Kimdir bunlar? Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Nəsibbəy
Yusifbəyov, ġaumyan, Məmməd Əmin Rəsulzadə,Kirov,
Mikoyan, Orconikidze, Stalin, Lenin... bir sözlə, dostlar
və düĢmənlər. Müəllif Nərimanovu məhz bu dostlar və
düĢmənlər əhatəsində təqdim edir, Nərimanovun
Azərbaycan naminə, onun tərəqqisi yolunda çəkdiyi
əziyyətlərini, bu yolda sevinclərlə bərabər təqiblərlə,
təzyiqlərlə, sürgünlərlə üzləĢməsini bütün roman boyu
izləyir. Ancaq, "Fətəli fəthi"ndə olduğu kimi bu romanda
da təhkiyə ənənəvi üslubda deyil, assosiativ tərzdədir,
daha doğrusu, "Ģüur axını" Ģəklində davam edir. Ona görə
də Ç.Hüseynovun romanları üslubu baxımından yeni
tiplidir. Roman haqqında söz açan bir çox müəlliflər sübut
etməyə çalıĢırlar ki, romanda bir yox, iki qəhrəman var.
Belə ki, romanın birinci hissəsində Nərimanov, ikinci
hissəsində isə Məmməd Əmin Rəsulzadə əsas qəhrəman
kimi təqdim edilir. Doğrudur, romanın ikinci hissəsində
Nərimanovla müqayisədə Məmməd Əminə bir qədər çox
yer verilir, burada məqsəd heç də Nərimanovu kölgədə
qoymaq deyil. Sadəcə olaraq, müəllif Azərbaycanın taleyi
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ilə bağlı məsələlərdə Məmməd Əminin düzgün yol
tutduğunu nəzərə çarpdırmaq istəmiĢdir.
Nərimanov - bu böyük insan həm də faciəli Ģəxsiyyət
olmuĢdur. Onun Lenin ideyalarına böyük inamı var idi,
ancaq Moskvada bu inamın get-gedə sarsıldığını hiss edir.
Çingiz Hüseynov bəlkə elə bu səbəbdən əsərini "faciə
romanı" adlandırmıĢdır. Doğrudan da böyük insanların
faciələri də böyük olur və romanı oxuduqca biz bunu daha
aydın hiss edirik.
...Çingiz Hüseynovdan söz açanda onun nəsr yaradıcılığı
ilə yanaĢı, həm də keçmiĢ SSRĠ məkanında tanınmıĢ bir
ədəbiyyatĢünas olduğunu (bu sahədə fəaliyyəti indi də
davam edir) da unutmuruq. Onun sovet ədəbiyyatının
müxtəlif problemləri, eləcə də milli ədəbiyyatların ən
aktual məsələləriylə bağlı onlarla məqaləsini xatırlamaq
olar. Deyək ki, o, Ģöhrətli yazıçı adının arxasında gizlənən
ədəbiyyatĢünaslardan olmamıĢdır, filologiya elmləri
doktoru, professor Çingiz Hüseynovun elmi-nəzəri
fikirləri həmiĢə mötəbər sayılmıĢdır.
Çingiz Hüseynov uzun müddət SSRĠ Yazıçılar Ġttifaqında
milli ədəbiyyatlar üzrə məsləhətçi olmuĢdur (1955-1972).
Onun həmin illərdə Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı
gördüyü iĢlərin sayı və sanbalı ancaq fərəh doğurur.
Azərbaycan klassik və müasir ədəbiyyatının təbliği,
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tərcüməsi, Ģair və yazıçılarımızın Moskvada digər qardaĢ
respublikalarda yubileylərinin keçirilməsi ilə bağlı
məsələlər məhz onun iĢgüzar fəaliyyətinin bəhrələri idi.
BeĢ il bundan əvvəl, "Azərbaycan" jurnalının avqust
nömrəsində Çingiz Hüseynovun "Ötən günə gün çatmaz"
("Gündəlikdən səhifələr-1964") xatirə-qeydləri çap
olundu. Həmin yazıda siz dediklərimizi sübut edə biləcək
onlarla faktla üzləĢə bilərsiniz.
Moskvada - bizdən uzaqda yaĢayan, amma bizim
ədəbiyyatımızın görkəmli nümayəndəsi kimi tanınan
Çingiz Hüseynovun səksəninci baharını ürəkdən təbrik
edirik. Əsərlərinin uzunömürlü olacağına hamımız inanır,
"ömrü də belə uzun olsun Çingiz müəllimin" deyirik...
Yaqub BABAYEV
CAMAL VƏ HÜSN LIRIKASI
(Ġ. Nəsiminin anadilli Ģeirlərində insanın hüsn
elementlərinin hürufi-metaforik yozumu)

996

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

BəĢəri xilqətin ilahi timsalında cəlal, qüdrət və əzəmətini
göstərmək və təqdim etməkdən ötrü görkəmli Azərbaycan
Ģairi Ġmadəddin Nəsimi insanın vücudi görkəm, zahiri
gözəllik və hüsn elementlərini coĢqun ilhamla, daxili
qürur və ehtirasla təsvir və tərənnüm etməyi bütün
yaradıcılığı boyu diqqət mərkəzində saxlayır. Bu mənada
Ģairin poetik irsinin mühüm bir qismini gözəli, gözəlliyi
təsvir və vəsf edən camal və hüsn lirikası təĢkil edir.
Doğrudur, sənətkarın dünyəvi gözələ və gözəlliyə həsr
olunmuĢ lirik örnəkləri də az deyil. Bununla belə, filosof
Ģairimizin bu mövzuda qələmə alınmıĢ poeziya
nümunələrinin bir çoxu məhz tərıqət ruhlu, hürufiyanə
baxıĢ və düĢüncənin məhsulu olan Ģeirlərdir.
Nəsimi təriqət lirikasında gözəli - bəĢər övladını zatimütləqin bir zərrəsi və bənzəri kimi tərənnüm hədəfinə
çevirir, adilikdən, maddilikdən, dünyəvilikdən çıxarır.
Onun lirik qəhərəmanına görə, insan "bəĢər surətli
rəhman, mələksima həbib"dir. Surətdə adi bəĢər olsa da,
mahiyyətcə zati-mütəhhərdir:
Surətdə gərçi adı bəĢərdir Nəsiminin,
Mə'nidə gör ki, zati-mütəhhər degilmidir?
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Azərbaycan Ģairi obyekt kimi götürdüyü nigarı adilikdən
çıxardığı kimi onun fiziki-cismani varlığına, hüsn
elementlərinə və gözəllik cizgilərinə də qeyri-adi poetikfəlsəfi linzadan baxır. Ġfadələrdən, lirik ovqatdan,poetik
terminlərdən tutmuĢ zahiri cizgilərə, gözəlliyi yaradan
atributlara və məramın ifadəsinə qədər hər Ģey rəmzi məna
kəsb edir. "QuĢ dili"nin hürufi-simvolik müstəvisinə keçir,
məcaziləĢir və rümuzat tülünə bürünür. Son idraki qənaətə
görə, insanın "Hüsnünün rümuzini nə mələk bildi, nə
bəĢər." Adəm övladına məxsus sifətlər rəmzlərin sirridir.
Onu bəyan edən bu məntiqdir:
Əsrari-rümuzdir süfatın,
Bu məntiq ilə bəyanə gəldi.
Həm də bütün xilqətin ən Ģərəflisi olmaqla yanaĢı, surət və
görkəmcə də ən gözəlidir. Hədisdə deyildiyi kimi, Allahtaala "gizli bir xəzinə"("küntə kənzə") ikən özünü aĢkara
çıxarmağa və tanıtmağa ehtiyac hiss etdi və bu səbəbə də
bəĢəri xəlq etmək qərarına gəldi. Bütün kosmik gerçəklik
və maddi kainat da insanın naminə yaradıldı. Nəsiminin
də isnad etdiyi hədisi-Ģərifin ("Sən olmasaydın göyləri
yaratmazdım”.-Nəsimidə:"lövlakə lima xələqtül əflak,
EĢqinlə yaratdı kainatı) hökmünə və məntiqinə görə,
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bütün varlığın yaradılıĢında son məqsəd insanla bağlıdır.
Elə buna görə də Tanrı insanı "əhsəni-təqvim" ("ƏtTin"surəsi, ayə 4), yəni ən gözəl görkəmdə xəlq etmiĢdir:
"Biz insanı ən gözəl biçimdə yaratdıq." Bu Quran ayəsi
hürufiməslək Ģairə bəĢəri gözəli və gözəlliyi təsvir və
tərənnümdən ötrü baĢlıca çıxıĢ nöqtəsi, ən mötəbər istinad
qaynağıdır:
Surətin əhsəni-təqvimü üzün qiblə imiĢ.
...///Əhsəni-təqvimə inkar eyləyən Ģeytan olur.
Həmin gözəl görkəm və camalda Haqqı görməyəndən
Haqq əbədi olaraq gizli qalmıĢ olur.
Ġlahi hüsnün daĢıyıcısı kimi qəbul edilən insanın dilbərin, cananın, nigarın camal gözəlliyini yaradan və
ona xidmət edən bir sıra vücudi-cismani detallar və hüsn
elementləri Nəsimidə xüsusi hürufi-rəmzi məna kəsb edir
və ali obraz səviyyəsinə qaldırılır. Bu obrazlar adilikdən
çıxır, sirli-əsrarəngiz məna ilə yüklənir və Tanrının bəĢəri
vücud və surətdəki atributlarına çevrilir. Üz, saç(zülf),
qaĢ, göz(çeĢm), kirpik, yanaq, xal(bən), dodaq(ləb),
ağız(dəhən), diĢ, qamət(qədd) və s. cizgi, xətt və bədən
üzvləri bu qəbildəndir. Bunların içərisində isə daha çox
tərənnüm hədəfi kimi götürülən üz və saçdır.
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Hətta sadalanan bədən üzvü və xətlərin bəzilərinin farsca
və ərəbcə yazılıĢı əbcəd yolu ilə müxtəlif üsullarla
hesablanaraq hürufilərə lazım olan müqəddəs rəqəmlər də
alınırdı. Məsələn: üz (ərəbcə:vəch)-v=6+c=3+h=5=14; saç
(ərəbcə: cə'd) əbcədi-səğirlə hesabladıqda-c=3+
"ayn"=10+d=4=17; qaĢ (ərəbcə:ha-cib)h=8+a=1+c=3+b=2=14; dodaq (farsca:ləb)-l=30+b=2=32.
Buradakı 32 fars əlifbasındakı hərflərin, 17 möminlərin
bir gün ərzində qılmalı olduqları namazdakı rükətlərin
sayına iĢarə kimi qəbul edilirdi. 14 rəqəmi isə həm 14
məsumə, həm də ərəb əlifbasının yazılıĢındakı 14 əsas
iĢarələr sisteminə müvazi olaraq anlaĢılırdı. Belə ki, ərəb
əlifbasında 28 hərf olsa da, həmin hərflərin bəzılərinin
yazılıĢ formaları (Ģəkilləri) bir-birinə oxĢayır və onları
yalnız nöqtələr fərqləndirir. (Məsələn: "nun" "be" yə,
"dal" "zal" a, "sin" "Ģin" ə, və s. oxĢayır.) Əlifbadakı əsas
iĢarələrin sayı isə 14-dür. Nəsimidə ən mütəhərrik rəmzipoetik obraz kimi diqqəti cəlb edən insan üzü də nitqiilahiyə, 28 və 32 hərfə müncər edilirdi.
Sivü dü, nitqi-ilahidir üzün.
...Üzündə haqqın ayəti oldu otuz iki.
...Vəchində yazmıĢ idi anın iyirmi səkkiz hərf.
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Üzün bir hürufi-poetik obraz kimi eyniləĢdirilməsi və ya
təĢbehat silsiləsi Haqqın özündən baĢlayıb aĢağıya doğru
enir, mənəvi və maddi gerçəkliyin çeĢidli müqəddəs
varlıqlarını əhatə edir. "Üzün Haqdır" birbaĢa qərarından
sonra "üzün" "Haqqın Nurudur","həqqül-yəqindir",
"məzhəri-həqdir", nuri-təcəllidir","Ģəmi-tövhidihidayətdir" və s. tipli etiqad hökmləri gəlir:
Surətin Həqdir,budur həqdən xəbər,
Söyləyən Həqdir,vəli adı bəĢər,
...ġəm'i-vəhdətdir üzün,gül narıdır,
...Ey camalın məzhəri-zati-qədim,
Surətin Allahü rəhmanür-rəhim.
...Əhli-mən'i xocəstə surətinə
Mə'niyi-vahibissüvər dedilər.
...Gördüm səni gümansız hər dilbərim yüzündə,
Həqqəl-yəqin görənə zənnü güman gərəkməz.
...Hər kim ki, deməz surətinə məzhəri-həqdir,
Vaqif degil andan.
Nəsiminin lirik qəhrəmanına görə, insanın surətinin
nəqĢlərində Haqq zühur etmiĢdir.Daha doğrusu, məna
bənzəri olmayan ("leysəkəmislihü" - "Ona bənzər Ģey
yoxdur") surətə düzülmüĢdür. (Surətdə düzdü mə'niyi,
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"leysəkəmislihü"dedi), onu görməyən kəs bibəsirət və
bibəsərdir.
Haqqın məkanı ərĢi də, Rəhmanın camal gözəlliyini də,
ilahi dərgahda olduğu güman edilən qeybi hikmət toplusu
lövhi-məhfuzu da, möminlərə vəd olunan əbədi cənnəti də
mütəfəkkir Ģairimizin nigarının üzündə tapmaq
mümkündür:
Rövzeyi-rizvan üzündür, vəssəlam,
Surəti-rəhman üzündür, vəssəlam,
ƏrĢi-həq, ey can,üzündür, vəssəlam,
Lövh ilə Qur'an üzündür, vəssəlam.
Dini təsəvvürdə Allaha ixlasla ibadətin mükafatı olaraq
vəd edilən cənnət Nəsiminin inancında gözəlin camalının
vüsalına yetiĢməkdən baĢqa bir Ģey deyil. Bu vüsalın
nəĢəsindən hasil olan mənəvi məstlik isə aĢiqi tərk etməz
xislətə malikdir:
AĢiqin cənnəti-ədni Ģol cəmalin vəslidir,
Ey Ģərabi-kövsərim, getməz xumarım, qandasan?
Məna aləminin sirrini özündə ehtiva edən gözəlin üzü
aĢağıya - kəsrət aləminə endikcə də öz ölçüsüz hikmətini
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hifz edir. BaĢqa sözlə, o, ayineyi-haqnüma olmaqla yanaĢı
həm də cami-cahannüma, on səkkiz min aləmin güzgüsü,
sirri-kainatdır.
Yer üzündə dilbərin camalının müqayisə və təĢbeh
obyekti islami nöqteyi-nəzərdən ən müqəddəs varlıq və
Allah kəlamı sayılan Qurandan(Müshəf) baĢlayır,sonra
onun surə, ayə və ifadələrinə doğru dərinləĢir. Qiyamət
gününə qədər hidayət nuru verən ölməz kitabı gözəlin
camalında görən("Müshəfi-ləmyəzəl ki, cəmalındadır
sənin") sənətkar belə hesab edir ki:
Müshəfdir anın üzü, ey Vallah,
Nun, eynü mim qülhüvəllah.
Burada gözəlin üzü Quran elan edilməklə onun qaĢı(nun?), gözü (eyn-?), və ağzı (mim-?) da Quranın 112-ci ("ƏlĠxlas") surəsinin 1-ci ayəsi ("qülhüvəllah" - "De ki, Allah
birdir.) kimi dəyərləndirilir.
Nəsimidə insanın camalı daha çox Quranın 1-ci və əsas
surələrindən olan, Qurana giriĢ hesab edilən, "ümmülkitab" ("kitabın anası") adlandırılan "Əl-Fatihə" surəsi ilə
müqayisə edilir. Hansı ki, dini təsəvvür və Ģərhlərdə onun
Allah kitabının əsas mahiyyət və məğzini özündə
cəmləĢdirib ehtiva etdiyi söylənilir. Yeddi ayədən ibarət
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bu surənin iki dəfə nazil olunduğu güman edilir və buna
görə də onunla bağlı Nəsimi lirikasında da tez-tez rast
gəldiyimiz "Səb'ül-məsani" (2 dəfə yeddi) ifadəsi iĢlədilir.
Bundan əlavə Ģair gözəlin üzünü "Taha", "Yasin", "Ġsra",
"Ər-Rəhman", "Nur", "Duxan" və s. surələrlə ya
eyniləĢdirir, ya da onlara bənzədir :
Ey üzün ümmül-kitabü Fatihə
...Surətin Tahavü həm Yasin imiĢ.
...Sureyi-Ġsrada gördüm üzünü.
...Çün camalındadır Ər-Rəhman ələl-ərĢ istiva.
...Zülfünlə rüxün hər necə kim, Müshəfə baxdım,
Gördüm ki, anın surələri Nurü Duxandır.
Daha sonra bəĢəri surətin bənzəyiĢ və vahidləĢmə hədəfi
Quranın ayə və ifadələrinə yönəlir: "Qülhüvəllahü əhəd,
Əllahüs-saməd" ("De ki, Allah təkdir, Allah ehtiyacsızdır"
- "Əl-Ġxlas", ayə1-2), "Ayətəl-kürsi"("Əl-Bəqərə",
ayə255-257), "Ġnna fətəhna" ("Biz sənə qələbə
qazandırdıq" - "Əl-Fəth", ayə 1) və s.kimi bu məfkurəyə
bağlı ifadələr silsiləsi, möminlərin hər gün beĢ vaxt
namazda zikr etdikləri "Vəhdəhü-laĢərikələh" ("O, təkdir,
Ģəriki yoxdur"), həmçinin "Əhsənə-ilah" ("Allah iĢin ən
gözəlini iĢlədi"), "Təali-Ģənahi" ("Allahın ehsanıdır"),
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"Leysə kəmislihü" ("Onun misli-bərabəri yoxdur") və s.
dini anlayıĢlarla davam etdirilir:
Ey camalın "qülhüvəllahü-əhəd",
Surətin yazusu "Əllahüs-səməd".
...Üzün "inna-fətəhna"dır, təbarək Ģə'ninə münzəl,
Bu vəchi əhsəni-surət bilənlər əhli-ürfandır.
..."ġahidi-laĢərikələh"Ģol sənəmin cəmalidir,
"Leysəkəmislihü"anın nun ilə mimü dalidir.
Təbii ki, söz-kəlam və buyruq silsiləsi hürufiliyin aləmin
hidayət və hikmət niĢanı kimi anlaĢılan ana kitabına qədər
gəlib çıxır:
Fəzli-həqqin "Cavidanıdır"üzün,
Aləmin doğru niĢanidir üzün.
Nəsiminin dilbərinin üzü ilahi gözəlliyin təcəssüm
güzgüsü, Haqq nurunun cismani təcəllisi kimi qüdsi
məkan və məfhumları-Kəbəni, qibləni, ehramı, səcdəgahı
da əvəz edir. Gözəl üzü ziyarət və onun vüsalı Həcci
ziyarət timsalındadırsa, gözəl üzə səcdə də qibləyə səcdə
anlamındadır. Din də, iman da nuri-nihayət, cümlə əĢya da
sənəmin hüsni-vəchindədir:
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Mə'nidə hacı oldurur, əhli-səfa derəm.
...Kəbə üzündür, ey sənəm, üzünədir sücudumuz,
...Məndən üzün yaĢırma kim, səcdəgahim oldur.
...AĢiqə iman ilə dindir üzün.
Haqqın camal gözəlliyinin bəĢəri vücuddakı təcəlli
atributlarından biri də saçdır. Saç (zülf) sufilərin rəmzifəlsəfi təfsirində neqativ məna tutumuna malikdir. Maddi
dünyaya, kəsrətə, Ģəbi-hicrana,məĢuqun gözəlliyini
aĢiqdən gizlədən hicaba və s.-ə iĢarədir. Təsəvvüfdə o, azaz hallarda pozitiv anlamda iĢlənir (məsələn: saç ruhların
məskənidir).
Hürufilərin simvolik-fəlsəfi yozumunda və rəmzimetaforik linzasından baxdıqda isə bütün spektrləri ilə
iĢıqlı çalara malik, müsbət məna daĢıyıcısı olan poetik
istilahdır.
Dahi sənətkarımızın qənaətinə görə, insani ruhun saça
meyl və mehri bəĢəri ruhun lap ilkin yaranıĢ çağında,
Vücudi-küll ilə ruhun əhd-peyman (imsaq) bağladığı
"bəzmi-əzəl"də, Ələst aləmində ruhun Tanrı həqiqətinə
"qalu" ("bəli") dediyi məqamda baĢ vermiĢ və əbədi hissə
çevrilmiĢdir:
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“Kimin ki, könlü dolaĢdı saçınla "qalu"də,
Ayırmaz anı saçın zülfi-dilrübasindən.”
Saça məhəbbətin bu əzəli məntiqindən çıxıĢ edən
Nəsiminin fikrincə, zülf canın vətəni,aĢiqin məskəni, əhliirfanın məqamıdır. Həqiqət yolçusu olan aĢiqi, tövhid
əhlini Haqqa bağlayan "həblülmətin"dir ("möhkəm
ip"dir). Zülf kafəri islama çəkib imanı qarət edir. Zülf və
qaĢ, Nəsimiyə görə, "vəchi-həsən"dir. Çünki Haqq
əzəldən öz sirrini saça əmanət etmiĢdir. ("Zülfünə vermiĢ
əmanət Həq əzəldə sirrini" (13,160)). Saç elə bir "səvadiəzəm"dir ("böyük ölkə") ki,ancaq həqiqi möminlər və
ariflər ona məhrəm ola bilərlər. Nəhayət, zülf aĢiqi meraca
yetirən isra ("leylətül-isra"), qədr (Quranın ilk ayələrinin
nazil olunduğu və ya talelərin müəyyənləĢdiyi gecə) və
bərat (Məhəmməd əleyhüssəlama peyğəmbərliyinin xəbər
verildiyi gecə) gecələridir. Əlbəttə, Nəsimi bu, bədiifəlsəfi və etiqadi Ģərhində gecənin qaralığı ilə saçın
qaralığı arasındakı rəmzi-metaforik təĢbehdən məharətlə
bəhrələnmiĢdir :
Ey xətin Xızrü, ləbin abi-həyat,
Ənbərin zülfün Ģəbi-qədrü bərat.
...Me'racə məni yetirdi zülfün,
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Qədrə irənin budur bərati.
Üz kimi saçın da hürufi təĢbehatı və vəhdəti vücudimütləqin zatına iĢarə olan "gənci-nihan"dan baĢlayıb
Quranın"Ən-Nur","Əd-Duxan", "Əl-ĠnĢirah" ("ƏləmnəĢrəh")və s. surələrinə, elmül-bəyana, küfr ilə imana
qədər vacib və mümkün aləmə aid miqyassız varlıqları
əhatə edir. Hətta "Əz-Züha" surəsində (ayə1-2) Haqqın
özünün and yeri kimi müqəddəs səviyyəyə qaldırılan gecə
("Vəlleyl") gözəlin saçı, gündüz isə ("vəz-züha") üzü kimi
mənalandırılır:
...Ey saçın "vəlleyl", üzün "vəzzüha",
Surətin Ģə'nində gəldi "qul kəfa".
Ey saçından çün əyan oldu mana,
Sirri-ərrəhman ələl-ərĢ istiva.
Deyilənlərlə yanaĢı saçın iman əhlinə "siratül-müstəqim"
("düz haqq yol"), "fəthün-qərib" ("yaxınlaĢan qələbə")
hesab edilməsi də onun insanın cismani varlığında vücudiküllə iĢarə kimi dəyərləndirilən hüsn ünsürü olduğunu
isbata yetirir.

1008

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Lakin bütün bu göstərilənlərə baxmayaraq zülf və xalın
gözəlliyini dərk hələ əbcədi öyrənmək kimidir. Rəhmanın
dərki isə surətin bəyanı ilə ola bilər:
“Zülfü xalindən Nəsimi əbcədi qıldı tamam,
ġimdi üzündən bəyani-surəti, rəhman edər.”
Saç kimi zəruri hüsn ünsürlərindən olan qaĢın da ilahi
hikməti və qüdsi mənası "sübhi-əzəl"dən, ələst aləmindən
baĢlanır. Həmin vaxtdan qaĢ bəsirət əhli üçün qiblə
məqamındadır. Kim ki o zamandan qaĢı qiblə kimi dərk
etmiĢdir, gecə və gündüz "Hu" ("Allah") deyir.
Kim ki, qaĢınla olmadı sübhi-əzəldən aĢina,
Ta əbəd ol qaragünün bəxti səhab içindədir.
Nəsiminin rümuzat lüğətində qaĢ vəhy,qiblə, "həq kitabı"
(Quran), mehrab, "nəsrin-minəllah" ("Allah tərəfindən
olan yardım"), merac zamanı islam peyğəmbəri ilə Allah
arasındakı məsafəyə iĢarə kimi qəbul edilir, "qabüqövseyn" ("iki qövs məsafəsi") və s. kimi mənalandırılır.
Ġnsan surətindəki xətlər-qaĢ,kirpik və saç "ismi-əzəm",
"ümmül-kitab" ("Əl-Fatihə" surəsi) hesab olunur. Kirpik
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də xətlər sistemində Quran, onun ayəsi "inna fətəhna" və
s.-lə eyni funksional mahiyyət kəsb edir:
Ey qaĢınla kirpigin, miĢgin saçın ümmül-kitab,
Əhli-tövhidin imamü mürĢidi Qur'an olur.
...QaĢları "nəsrin minəllah", çün saçı "fəthün-qərib",
Kirpigi "inna-fətəhna", çeĢmi mazağəl-bəsər.
BaĢqa fiziki bədən üzvləri, cizgilər və xətlər də gözəllik
elementi kimi ilahi hüsnün insan simasındakı təcəlli
niĢanələri olaraq müxtəlif simvolik-hürufi mənanın
daĢıyıcılarıdır. Məsələn:
Xətt və xal: "Sətri-bismillahir-rəhmanir-rəhim"dir, "hüvəllahüs-saməd"dir,
("Allah ehtiyacsızdır" - "Əl-Ġxlas", ayə2), "inna
fətəhna"dır ("biz sənə qələbə qazandırdıq" - "Əl-Fəth",
ayə1), "ümmül-kitab"dır, "sureyi-Vəlmürsəlat"dır
(Quranın 77-ci surəsi) və s. :
"Hüvəl-lahüs-səməd" söylər xətin, əlhəmdülillah kim.
...Müsnəfi-hüsnündə Ģol hərfü xətü xalun sənin.
Sətri-bismillahir-rəhmanir-rəhim olmuĢdurur.
...Zülfü xalın sureyi- Vəlmürsəlat.
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Dodaq (ləb) - "abi-heyvan"dır", "çeĢmeyiheyvan"dır","abi-həyat"dır (bu anlayıĢların hər üçü
"dirilik suyu" mənasındadır), səlsəbildir, abi-kövsərdir,
ruhül-qudsdur, aĢiqlərə can verir, müqəddəs ruh dodağın
tökdüyü Ģəraba qədəhdir. Elə buna görə də: "ġəha, lə'lin
Ģərabindən Nəsimi Ģöylə sərxoĢdur, Olubdur valehü
heyran, diləməz abi-ənguri". Çünki ləlin hikmətini
anlamayan və onu sormayan susuz ilğım içərisindədir.
Ona görə ki, bütün varlıq sözdən yaranmıĢdır, söz isə
dodaqlar vasitəsilə deyilir. Deməli, bütün xilqətin varlığı
dodağa bağlıdır.
Saqi, ləbindən doğmuĢuz, yə'ni ki, "bey"dən "lam"ilə,
Fitrət günündən ta əbəd Ģol dayədəndir Ģirimiz.
Bu beytdə "ləb" sözünün yazıldığı"lam" və "bey"
hərflərinin əbcədlə 32 rəqəmini ifadə etməsi
(l=30+b=2=32) mənasında da dodaq varlığın əsası hesab
edilir.
Ağız (dəhən) da bu mənada dodaqla eyniləĢdirilir,
"nöqteyi-pünhan" ("Ağzına nüqteyi-pünhan dedilər,
gerçək imiĢ"), "miftahi-qeyb" ("qeybin açarı"), xilqətin
yaradılıĢ vasitəsi kimi dərk edilir.
Göz - bəsirət vasitəsi, "ayətullah"("Allahın niĢanəsi"), həq
kitabıdır. Nigarın məstanə gözləri cahana qülqülə salmıĢ,
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sərxoĢ gözlərinin piyaləsindən dünya baĢdan-baĢa sərxoĢ
olmuĢdur:
QaĢındır vəhy, eynin ayətüllah.
...DüĢdü cəhanə qülqülə fitnəli nərgisindən uĢ.
...Sənin məstanə eynin sağərindən
Cəhan sərtasəri məstan deyilmi?
Qədd (qamət, boy) - "Cəllə cələllahü"dür ("uca zatı
ucalıqlarla anılsın"), tubadır, həqiqət sirridir, sidrədir və s.
Yanaq - "mətləül-ənvar", ("nurlar qaynağı"), Alın -"ƏĢġəms" (Quranın 91-ci surəsi), "nəsrin-minəllah"dır.
DiĢ - mənalar gövhərinin mədənidir, "vəs-sin"dir.
Laməkanı seyr edən, binıĢanı görə bilən maddi cövhərdir.
DiĢlərin sayı hürufi yozumda fars əlifbasındakı 32 hərfə
iĢarə kimi qəbul edilir:
Gövhəri-dürri-məani diĢlərin,
Seyr edər ol laməkani diĢlərin,
Gördü çün kim biniĢani diĢlərin,
Otuz iki gizli kani diĢlərin.
Ümumiyyətlə, Nəsiminin əqidəsinə görə, Allah-taala
özünəbənzər xəlq etdiyi insanı yaradarkən onun camalına
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hüsn ünsürlərinin timsalında Quranın surə və ayələrini
nəqĢ etmiĢdir. Obrazlı Ģəkildə desək, bu müqəddəs ilahi
kəlamlarla onun camalını bəzəmiĢdir:
Ji-vü jale,çeĢmü əbru zülfü rüx,bu xəttü xal,
Müshəfü-həqdir müəyyən gər oxursan taliba.
...Gözünə "Vən-Nəcm"ü yazdı,qaĢına "Vən-Naziat",
Alnına "nəsrün-minəllah", görünür eynül-yəqin.

ƏDƏBĠ DÜġÜNCƏLƏR

Kamil VƏLĠ
«SOVET ƏDƏBĠYYATI»:
GERÇƏKLĠKLƏR, HƏQĠQƏTLƏR, ZĠDDĠYYƏTLƏR
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«Allahım, məni bağıĢla və biz bədbəxtləri baĢa düĢməyə
çalıĢ. Tanrım, niyə bizi bu ağır, məĢəqqətli zamanda
dünyaya gətirib əlimizə qələm verdin? Bizdən rəhmini
əsirgəmə, Tanrım».
(Sovet yazıçısının bu dünyada son, o dünyada ilk duası)
«...Bir iĢıq nöqtəsi məni özünə çəkirdi. Nöqtə böyüdükcə
iĢıq quyusunun burulğanına düĢdüm və, ilahi, bir rahatlıq
hiss etdim. Sordum: «Bu iĢıq Allahdırmı?» Səs gəldi:
«Yox, iĢıq Allah deyil, onun nəfəsidir».
Dəli Ģairin səsi:
«O Ģair ki, göylərin qapısı açıldı və o, insanların yanına
gəldi, dünya, insan haqqında bir neçə söz deyib çıxıb
getdi».
K.Marksın gözəl bir sözü var: «BəĢəriyyət öz keçmiĢindən
gülə-gülə ayrılır». Qaliba, bu gözəl sözün bir də astar üzü
var: «BəĢəriyyət keçmiĢindən ağlaya-ağlaya ayrılır».
Sovet xalqları və əlbəttə ki, sovet ədəbiyyatı öz
keçmiĢindən həm gülə-gülə, həm də ağlaya-ağlaya ayrılır
(təəssüf ki, bu proses hələ də bitməyib, nə vaxt bitəcək,
Allah bilir). Bu göz yaĢları da, gülüĢ yaĢları da bizimdir.
Bizim taleyimizdir. Tarixin ibrət dərsləri deyilən bir
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trafaret deyim var. «KeçmiĢin gözünün içinə dik baxmaq»
kimi də Ģüar səciyyəli bir ifadəni də biz çox eĢitmiĢik.
Bir az sürtülsə də, üzü üzlər görsə də, mən bu deyimlərin
ilkin, bakirə mənasına inananlardanam. Və inanıram ki,
zaman keçəcək, gəldi-gedər olan hər Ģey gəlib keçəcək,
hafizələrdə, yaddaĢlarda yaĢamağa layiq olan Söz qalacaq.
O Sözün nə sovet ədəbiyyatı qavramına, nə hər hansı
direktivə, nə bizim yazımıza ehtiyacı olmayacaq.
Təbii seçmə yalnız təbiətə aid deyil. Sözün təbii seçməsi öz-özünü seçməsi Allahın iradəsi daxilində olduğu qədər
də, o böyük Yaradanın iradəsi daxilində deyil. Allahın
buna ehtiyacı yoxdur. Allahın sözü Sözün Allahından çox
yuxarıdadır - səhv və ya düz, bunu mən belə qəbul
etmiĢəm.
Ġ.V.Stalinin ədəbiyyata baxıĢı və ədəbiyyatın Ġ.V.Stalinə
baxıĢı olduqca zəngin və maraqlı mövzudur. Və sovet
ədəbiyyatının mahiyyətini, rejim və ədəbiyyat problemini,
mühacirət və repressiyanın sovet dövründəki faciələrini,
fəsadlarını anlamaq, dərk etmək üçün Stalin dövründə 1924-1953-cü (təxminən 30 il!) illərdəki mənzərəni əks
etdirən sənədlər, qərar və qətnamələr, rəsmi niqtlər və
çıxıĢlar, dəyərləndirmələr, müzakirələr, məqalə və
monoqrafiyalar ciddi əhəmiyyət daĢıyır.
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...Ölkədə siyasət qısırlaĢdırılanda və siyasi düĢüncəyə
yasaqlar, hüdudlar gətiriləndə ədəbiyyat və sənətin rolu və
funksiyası daha qabarıq Ģəkildə önə çıxır.
Bütün rejim ölkələrində (Hitler Almaniyası, SSRĠ, Çin,
Ġran...) senzura, ədəbiyyat üzərində qatı nəzarət bu
funksiyanı daĢıyır.
Azad fikri, sərbəst düĢüncəni, plüralizmi qidalandırıb
bəsləyən ən böyük amil sərbəst düĢüncənin məhsulu olan
ədəbiyyat və sənətdir. Sovet dövründəki siyasi ideologiya
çıxmazının yeganə maneəsi də ədəbiyyat və sənətdir. 20ci illər SSRĠ-nin ilk illəri və bir növ, məcbur qaldığı azad
düĢüncə qapısını açmasa da, tam qapada bilmədiyi
dövrdür. 20-ci illərdə Moskva və Leninqradda çap
olunmuĢ Z.Freyd, F.NitĢe, A.ġopenhauer, T.Vulf...
Rusiyanın XX əsrin əvvəllərində qazandığı fikir
böhranının, azad düĢüncə axtarıĢlarının davamıdır. Bir
tərəfdən Tolstoy, Dostoyevski geniĢliyi və dərinliyi,
Qoqolun, Çexovun ziddiyyət və harmoniya arayıĢları, o
biri tərəfdən Plexanovun, Sorokinin, Sokolovun ictimaifəlsəfi araĢdırmalarının önünü inqilab kəskin Ģəkildə ala
bilməzdi. Bu cəhd üçün öncə Leninə, sonra Stalinə 10-15
il lazım oldu. Ġlk öncə siyasi rəqiblər və siyasi müxalifət
məhv edilməyə baĢlandı. SənayeləĢdirmə,
kollektivləĢdirmə və mədəni inqilab kampaniyaları,
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onların ardınca ümumdünya iqtisadi böhranı, aclıq, köç və
repressiya. Bu tarixi kontekstdə azad düĢüncənin taleyi,
demək olar ki, ən azı birinci planda həll olundu.
Rejim Ģəraitində siyasətin funksiyası kompensasiya
edilmiĢ Ģəkildə bədii ədəbiyyata, ədəbi tənqidə,
publisistikaya sığıĢdırılır. Ġnsanların, xüsusilə yaradıcı
insanların cəmiyyəti təhlil, tənqid, araĢdırma ehtiyacı
ədəbiyyat və sənətdə mərkəzləĢmiĢ olur. Rejim
ölkələrində ədəbiyyatın və sənətin daha maraqlı, orijinal,
zəngin, çoxölçülü, metaforik olması həm də bu amillə
bağlıdır. Bu fikir demokratik ölkələrdə ədəbiyyatın
zənginliyini, təkrarsızlığını inkar etmir. Çünki əsasən,
dünyanın bütün böyük söz ustaları öz zəmanələrinə
müxalifdirlər.
Dəli Ģairin səsi:
«Lap Allaha müxalif-Ģeytanın özü kimi...»
Normal millət də, insan da öz tarixinə intiqam hissi ilə,
heyfalma təĢəbbüsü və haqq-hesab çəkmək məntiqi ilə
yanaĢmır. Tənqid və təhlil, zaman və səbəblər silsiləsi
kontekstində yanaĢma və araĢdırma özündən qisasalma
kompleksindən azad olduğu təqdirdə ədəbi mənzərə
aydınlıq qazana bilər.
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Bizim dinimizdə, adət-ənənəmizdə, mentalitetimizdə olan
səbr, təhəmmül, tolerans, xoĢgörü, bağıĢlama, əfv... kimi
mənəvi özəlliklər (institutlar) tariximizə, ədəbiyyatımızın,
sənətimizin keçmiĢinə münasibət üçün də doğrudur.
«Qoyunu qoyun, keçini keçi ayağından as», «Yüz ölç, bir
biç», «Ərənlər dünyanı ağılnan bulmuĢlar», «Əvvəl sözü
anla, sonra qızıb banla», «BağıĢlamaq savabdır»,
«YaxĢılığa yaxĢılıq hər kiĢinin iĢidir, yamanlığa yaxĢılıq
ər kiĢinin iĢidir»... deyən xalqımızın səbri, tədbiri, geniĢ
və dərin düĢünmə örnəyinin, bütün məsələlərdə olduğu
kimi, ədəbiyyat tariximizə baxıĢda da bizim üçün çox
qiymətli olduğu düĢüncəsindəyəm.
Ġnsan bəzən öz tarixi, mədəniyyəti ilə bağlı paradokslar
qarĢısında dayanmalı olur. Məsələn, «Fəxriyyə» Ģeiri
Sabirin qarĢısına, «DanabaĢ kəndinin əhvalatları» Mirzə
Cəlilin qarĢısına çıxmıĢ böyük paradoksun bədii
ifadəsidir. Manqurtluq, çıxılmazlıq... paradoksları da
inkaredilməzdir.
Həyat və insan mürəkkəbliyinin ifadəsi olan paradokslar
da həqiqətin bir parçasıdır. Onların da gözünün içinə dik
baxmaq və onların öz açarını tapmaq da bizim
vəzifəmizdir.
Bizim məqsədimiz bütün bu sənəd və elmi materialı
araĢdırmaq deyil. Sovet ədəbiyyatına yeni baxıĢın (nisbi
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yenilik olsa belə!) ictimai-siyasi, fəlsəfi-estetik tərəfləri
olduqca maraqlıdır və fraqmental Ģəkildə olsa da, bu
materiala söykənərək daha çox elmi-nəzəri, sosial-fəlsəfi
tərəfi vurğulayaraq, bu ziddiyət dolu problemi fərqli
yerdən iĢıq salmaq istərdim.
Belə bir fikirlə razılaĢmaq çətindir ki, Ģairin zəmanəsi ilə,
öz müasirləri ilə konflikti və ya onun müxalif ruhu həmiĢə
sosial fakt deyil. Ġnsan təbiətinin mayasındakı ziddiyyət,
ölkəsindən, dövlətindən asılı olmayan sənətkar faciəsinin
diqqətdən kənarda qalmasını doğru saymaq çətindir.
Sovet dövrü ədəbiyyatına da eyni meyarlarla yanaĢmanın
faydalı olduğunu düĢünürük.
Mən ədəbiyyata yanaĢmada meyl, motiv və prinsiplərin
(rejim, sosial-psixoloji Ģərait, idarəçilik, dünyəvi
ziddiyyətlər, təbiət Ģərtləri, Ģəxsi-fərdi motivlər,
komplekslər, genetik amillər, yaradıcılıq aləminin
mürəkkəbliyi və söz ağrısı...) ayrı-ayrılıqda
mütləqləĢdiriməsinin əleyhinəyəm və proses, kontekst
(sözün geniĢ mənasında) daxilində, kompleks araĢdırma
metodu ilə yanaĢma və sistemli təhlil tərəfdarıyam.
Bununla yanaĢı, subyektiv düĢüncəni, fərziyyəni,
esseistik-ədəbi-fəlsəfi yanaĢmanı da, sırf akademik
yanaĢma və təhlil qədər önəmli sayıram.
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Dəli Ģairin səsi:
«YaxĢı ki, Sovet dövrünü görmədi. Yoxsa indi sümüyü
Sibirdə çürüyürdü...»
Ədəbiyyat məsələlərinə keçməzdən öncə bir aksiomatik
məsələyə münasibət bildirməyi zəruri bilirəm. Hamımıza,
xüsusilə sovet elm-sənət adamlarına, yaxĢı bəllidir ki,
«ottepel»dən, sonra «aĢkarlıq və yenidənqurma»dan
baĢlanan 90-cı illərdə apogeyinə yüksələn inkarçı
antisovet ideologiyasındakı ifratçılığı, eyforiya tufanını da
göstərmək və nəzərə almaq zəruridir. «Sovet ədəbiyyatı»
qutusuna ələ gələn hər Ģeyi atmaq, rədd etmək, zamanı
nəzərə almadan hökmlər verməyin yanlıĢ olduğun
göstərməmək olmaz. Xüsusilə zaman keçdikdən, eyforiya
tufanı dayandıqdan sonra məsələyə bütöv, konseptual
baxıĢ formalaĢmağa baĢlayır.
Yaddan çıxara bilmərik ki, ədəbiyyat yalnız sosial
araĢdırma, ictimai təhlil deyil. Ədəbiyyata insanĢünaslıq
(termin Stalinindir) demək də hələ hər Ģeyi əhatə etmir.
Ədəbiyyat Ģüuraltı sezgilərin, ağrıların, dərdlərin
ifadəsidir - demək də ədəbiyyatın missiyasını ehtiva etmir.
Ədəbiyyat həm də (əsasən!) bədii sözün böyüklüyü, sehri,
cazibəsi, əl-kimyasıdır. Ədəbiyyat metafora sənətidir.
Metaforası böyük Ģair böyük ədəbiyyat ölçüləri ilə
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dəyərləndirilə bilir. ġekspir gücü, Füzuli məcazı,
Servantes sarkazmı, Rable qroteski, Erazm ironiyası,
PuĢkin geniĢliyi... gəliĢigözəl sözlər, anlayıĢlar deyil.
Bədii təfəkkürün söz təcəssümü bu anlayıĢlarsız,
ölçülərsiz keçinə bilməz.
Sovet ədəbiyyatına metafora meyarı ilə yanaĢma bir çox
mühüm estetika, poetika məsələlərini əhatə edir ki, biz
bunların üzərində təfərrüatı ilə dayana bilmirik. Ancaq bu
meyarın zəruriliyinin altını cızmağı da vacib hesab edirik.
Xatırladaq ki, bütün müqəddəs kitablar da (xüsusilə,
Tövrat və Quran) bədii sözün, Ģair sözünün missiyasını bu
və digər Ģəkildə göstərmiĢlər.
Sovet ədəbiyyatının idarə olunan, ideoloji standartlar,
siyasi tabular ədəbiyyatı olduğunu unutmaq bu dövrü elmi
dəyərləndirməyi ciddi Ģəkildə yaralayır.
Yazıçılar Ġttifaqı və Yazıçılar Ġttifaqı içərisində KQB
təmilçiliyini, Kommunist Partiyası özəyini və ədəbi
məhkəmələri nəzərə almadan dəyərləndirmə və təhlil
bitkin, obyektiv sayılmaz.
Bu mənada DTN arxivi ilə bərabər Yazarlar Birliyinin
(Moskva, Bakı...) arxivi, protokol, stenoqram materialı
olduqca əhəmiyyətlidir və bir gün bu materialların tam
Ģəkildə çap olunacağına inanıram.
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Bunu da vurğulayım ki, Yazıçılar Birliyinin Ģeytan yuvası,
KQB idarəsi, məhkəmə meydanı... ittihamlarını da haqsız
sayıram.
Bu baxıĢ hər Ģeydən əvvəl dilimizi, mənəviyyatımızı, söz
sənətimizi bağrında qoruyub saxlayanlara sayqısızlıqdır.
Sayqısızlıqdan baĢqa mədəniyyətsizlik və tarixə, keçmiĢə,
kökə sayqısızlıqdır.
Bu bolĢevik məntiqi gələcək nəsillərə insani heç nə
verməz və sovet rejiminin inkarçı, zorbalıq, qabalıq,
təzyiq, baskı siyasətinin bir baĢqa Ģəkildə davamıdır.
BaĢqa bir tərəfdən bu Ġttifaqda yaranan əsərlərin qədriniqiymətini zaman verəcək. Zamanın haqqını ondan almağa
heç kəsin gücü çatmaz.
Anarın 15-20 il bundan əvvəl Yazıçılar Birliyinin iclas
salonunda - Natəvan salonunda dediyi sözləri
xatırlayıram: «Dünyada hər kəs bir Ģeydən qorxur. Mən də
Natəvan salonundan qorxuram». Yazıçı haqlı idi və indi
də haqlıdır. Əlbəyaxa savaĢdan, ölüb-öldürmədən,
ittihamdan, həbs, sürgün hökmlərinin məddahlıqdan,
haqsızlıqdan... və nələrdən keçən bu salondan qorxmaq
təbiidir.
BaĢqa bir pəncərədən baxsaq, bu salon S.Vurğunun,
R.Rzanın, S.Rəhimovun, H.Mehdinin, Ə.Cəmilin,
M.Ġbrahimovun, Ġ.ġıxlının, N.Rəfibəylinin, M.Dilbazinin,
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B.Azəroğlunun, H.Arifin, Ə.Kərimin, M.Arazın... nəfəs
aldığı, sevindiyi, əsəbiləĢdiyi, narahat olduğu, sözünü
dediyi, haqqı tələb etdiyi, dilimizi, sözümüzü qoruduğu
salondur.
Mən Ģəxsən bu salona girəndə arxada oturan rəhmətlik
Vidadi Məmmədovu, Ġsa Ġsmayılzadəni, Ġ.Məlikzadəni...
qabaq cərgədə oturan rəhmətliklər Ġmran Qasımovu, Ġsaq
Ġbrahimovu, Hüseyn Abbaszadəni görürəm.
Və nədənsə həmiĢə Aydının əzab və ümid dolu səsini
eĢidirəm. Nə dediyini anlamasam da, bu səs mənə o qədər
çox Ģey deyir ki...
Heyf ki, onları yazmaq mümkün deyil. Bizim
anlamadığımız dilin sözlərini bizim dilimizin sözlərinə
çevirmək imkansızdır.
Bu salon hər Ģeyi ilə bizim tariximizin, o cümlədən
ədəbiyyat tariximizin muzeyidir. Bu muzeyin eksponatları
görünməyən üzlər, eĢidilməyən sözlər, nəfəslər, laldinməz xatirələrdir.
Dəli Ģairin səsi:
«Mən bu muzeydə ədəbiyyatımızın Ģəhidlərinin də,
mücahidlərinin də, satqınlarının da ruhlarının dolaĢdığını
gün kimi görürəm».
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Və eyni hissi Moskvada Yazıçılar Birliklərinin (artıq bir
neçə...) yerləĢdiyi binada da, L.Tolstoyun həyətdəki
heykəlinin yanında da, «qadyuĢnı» («ilan-çəyən yuvası»)
adlanan zirzəmi-kafedə də hiss edirəm. Bu hissin məni
duyğulandırdığını, düĢündürdüyünü gizlətmək istəmirəm.
Həyatın iki rəngi yoxdur, heç yeddi rəngi də yoxdur.
Həyatın rənglərinin sayı sonsuzdur. Bu sonsuzluq
olmasaydı həyatın mənası olardımı?
Ədəbiyyat da insanın ikinci həyatıdır. Çoxları üçün bəlkə
əsl həyatdan daha zəngindir, mübhəmdir. Ədəbiyyatı hər
Ģeyi ilə qəbul etməmək onun təbiətinə ziddir.
Bu məqamda sovet dövründə yaĢayıb sovet dövlətinin
kökünü öz gülüĢü, ironiyası ilə baltalayan böyük gülüĢ
ustası Arkadi Raykini xatırlayıram və canlı Arkadi
Raykini gördüyüm, dinlədiyim, güldüyüm və ağladığım
üçün qürur duyuram.
...KeçmiĢ SSRĠ-dən danıĢarkən həm daxildə, həm də
xaricdə yarızarafat, yarıciddi iĢlədilən «homossovetikus»
terminini sizə xatırlatmaq istəyirəm. Homo sovetikus nə
rusdur, nə ukraynalı, nə belorus, nə özbək, nə
azərbaycanlı, nə qırğız, nə də kalmık, türkmən, çukçi... O,
xüsusi bir tipdir. MaaĢı ilə, çax-çuxu ilə «hörmət» dediyi
rüĢvəti ilə, yalanı ilə, hardasa bədbəxtliyi və hardasa
xoĢbəxtliyi ilə...
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Sovet kinosunda (V.ġukĢin, E.Ryazanov...), ədəbiyyatında
(M.Qorkidən C.Aytmatova kimi...), teatrında,
rəssamlığında... parlaq, tipik obrazları olan sovet adamı nə
Pavel Korçagindir, Meresyevdir, nə Oleq KoĢevoy, nə
Ġvan, nə ġurik, nə Cəmilə, nə Berdi, nə Əhməd, nə də
Məhəmməd... Sovet adamı, eyni zamanda, həm Pavel
Korçagindir, həm Ġvandır, həm Meresyevdir, həm Oleq,
həm ġurikdir, həm Cəmilə, həm Berdi, həm Əhməd, həm
də Məhəmməddir...
Cəmiyyətin yaratdığı sosial tiplərin anası etnoslardan daha
çox rejim, Ģərait, mühitdir. Aldığı ev, aylıq, qopardığı
rüĢvət, yatdığı həbsxana, çəkdiyi əzab, içdiyi araq,
gördüyü keyf, gizlətdiyi inanc, partiya və həmkarlar
iclasları, Lenin cümə günləri bir Ģey baĢqa Ģey düĢünmək,
quru məddahlıq, Ģüar... yaĢadığı həyatın hər Ģeyi sovet
adamı tipinin bəlirli, tipik cizgilərini yaratmıĢdır. Hər kəs
öz ata-anası ilə bərabər, həm də öz zamanının övladıdır
tezisi sovet adamı tipləri qalereyasını yaradan sovet
ədəbiyyatının da əsas meyarlarından biri olmuĢdur. Ancaq
bunu da unuda bilmərik ki, insanın milləti, dini, inancı,
adət-ənənəsi, tarixi keçmiĢi, geni, yaddaĢı... var.
Və 60-70 il həmin o sovet adamının yüzilliklər boyu gələn
kimliyini məhv edə bilməz. Onu yıpradar, deformasiya
edər, zədələyər, ancaq silib apara bilməz.
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Bu ziddiyyəti, ağır və mürəkkəb prosesi də verən ən
böyük vasitə (yalnız vasitəmi?) ədəbiyyatdır. Və sovet
dövrü kinosu (Tarkovski, Romm, Paracanov, ġəmĢiyev...),
teatrı (Stanislavski, Tovstonoqov, Meyerxold, Zaxarov...)
və sənətin baĢqa növləri ilə birlikdə ədəbiyyat
(M.ġoloxovu, Y.Trifonovu, V.Belovu, F.Ġskəndəri,
T.Pulatovu, Ç.Aytmatovu, R.Rzası, B.Vahabzadəsi,
Ç.Hüseynovu, Anarı, O.Süleymenovu, H.Matevosyanı,
V.Voznesenskisi, Y.YevtuĢenkosu... ilə birlikdə) var idi
və bu varolma sənətin böyüklüyünün, ecazkarlığının
dəyərlərini də daĢıyırdı. Bu ədəbiyyatın gen yaddaĢında
«Dədə Qorqud» da var idi, «Manas» da, «Ġqor polku
dastanı»da var idi, nağıllar və xalq Ģeirləri də,
Dostoyevski və Tolstoy da, Mövlanə və Füzuli də, Sabir
və Mirzə Cəlil də...
Sözün geniĢ - kosmik mənasında ədəbiyyat coğrafi, etnik,
din, inanc, ideoloji... sərhəd tanımır.
60-70-ci illərdə o vaxtkı yeni ədəbi gəncliyin Kafka,
Kamyu, Folkner, Vulf, Kavabata, Markes... marağını,
ehtirasını dəyərləndirməmək olarmı?
60-70-ci illərdə «Azadlıq», «BBC», «Türkiyənin səsi»
radiolarından verilən dünya xəbərləri A. Soljenitsinin
əsərlərindən parçalar, «Əli və Nino» romanı,
Ə.Cəfəroğlunun ədəbi-siyasi söhbətləri, Krım tatarı
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dissident Mustafa Cəmiloğlunun müdafiəçilərinin,
xüsusilə sovet generalı insan haqlarının namuslu
müdafiəçisi Qriqoryenkonun çıxıĢları, rus mühacir
ədəbiyyatı nümayəndələrinin əsərlərindən verilən
parçalar, «samizdat» (əlyazma) əsərlərin gizli yayılması,
«pıçıltı ədəbiyyatı» deyilən gizli janrın yayılması,
çayxana, meyxana söhbətləri... öz iĢini görürdü və bu iĢ
sürətlə toplum keyfiyyəti daĢımağa baĢlayırdı.

YavaĢ-yavaĢ açılan qapılardan, pəncərələrdən, efirdən,
ekrandan gələn hava rejimlə bağlı sovet mənəvi, əxlaqi,
dünyagörüĢ sərhədlərini əritdikcə üfüqlər də geniĢlənir,
sənətin bütün insanları, millətləri, dinləri və
mədəniyyətləri birləĢdirən, bütövləĢdirən bəĢəri dəyərlər
sistemi müəyyənləĢməyə baĢlayırdı. Əslində, o dəyərlər
həmiĢə olmuĢdu. Bəzən, suların altında görünməz olmuĢ,
bəzən, aysberq kimi qismən görünmüĢ, bəzən də, olduğu
kimi ortaya çıxmıĢdır...
Burada bir haĢiyə çıxmaq istəyirəm. Bu haĢiyənin adı
Nazim Hikmət faciəsidir.
Türk ədəbiyyatına marağı, sevgini ayrıca qeyd etməyimin
səbəbi mənim Türkiyə sevgimlə bağlı deyil. Bu baĢqa
1027

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

maraqlı söhbətin mövzusudur. Əslində, Tofiq Fikrətdən,
Yəhya Kamaldan, R.N.Güntəkindən baĢlayıb Əziz
Nesinlə, Nazim Hikmətlə davam edən bu məhəbbət türk
dilinə, türklüyüyə sevginin ayrılmaz bir parçasıdır. Nazim
Hikmətə, Əziz Nesinə Türkiyədə olan siyasi münasibət
tamamilə təbiidir. Fəqət Azərbaycan türkü üçün, özbək,
tatar, qazax... türkü üçün türkcənin ustadı, türkcənin səsinəfəsidir. Və ədəbiyyat kriteriləri ilə yanaĢsaq, həqiqət də
çağdaĢ Azərbaycan ədəbi prosesinə çox dəxli və təsiri
olan Nazim Hikmətin, Əziz Nesinin siyasi ziddiyyətlər
yaĢayan və suçları da boyunlarında qalmaqla böyük
sənətkar olmaqları mübahisəsizdir. Yeri gəlmiĢkən,
Nazim Hikmətin Türkiyədə vətəndaĢlığının bərpa
olunmasını mən Türkiyədə son illərin ictimai-siyasi
həyatının ən böyük uğurlarından biri hesab edənlərdənəm.
Tarixin gözünün içinə dik baxanda çox Ģey görmək
mümkündür.
Qapılar, sərhədlər açıldıqdan sonra biz N.F.Kısakürəyi,
Sait Faiqi, F.H.Dağlarcanı, O.Akbalı, S.Çokumu,
Y.Kamalı, A.Kulini, O.Pamuku... da tanıdıq və sevdik.
Məncə, çağdaĢ Türkiyə ədəbiyyatı kontekstində təhlil və
yanaĢma ilə Türk Dünyası ədəbiyyatı kontekstində, eləcə
də Azərbaycan ədəbiyyatı kontekstində yanaĢma nəzəri
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baxımdan fərqli özəlliklər daĢıyır ki, bu barədə biz yeri
gəldikcə danıĢmağa çalıĢacağıq.
Xüsusilə, «Nazik Hikmət faciəsi» adlı yazıya Ģəxsi və
ictimai ehtiyac hiss edirəm. Bir dövrün və bir nəslin
faciəsini yaĢayan Nazim Hikmətin Bakıda 1928-ci ildə
çap olunmuĢ «GünəĢi içənlərin türküsü»ndən modernist,
antikommunist, insani Ģeirlərinə qədər görməyin,
tanımağın və tanıtmağın vacib olduğunu düĢünürəm.
...30-cu illərdə siyasi iftira ucundan KQB zindanında
saxlanıb incidilən Süleyman Rəhimovun yaradıcılığını
xatırladım. 60-70-ci illərdə yeni ədəbiyyat davasında
Süleyman Rəhimov ədəbiyyatının inkarçılarından biri də
mən olmuĢam. O zaman mənə və yaĢıdlarıma elə gəlirdi
ki, nəyinsə təsdiqi mütləq nəyinsə inkarından keçir. Bu,
bəlkə də, çox vaxt belədir. Ancaq sənət imperativ
yanaĢmalara doğma deyil. Hökmlərlə, iddialarla sənət özü
də, sənətin tarixi də yaranmır, yazılmır (mənim
yazılarımda bu ton varsa, o da istisna deyil).
Zaman keçdikcə anladım ki, Ġsa Hüseynov, Ġ.ġıxlı,
S.Əhmədov nəsri S.Rəhimov nəsri ilə, M.Araz, M.Yaqub,
Ġ.Ġsmayılzadə, Ə.Salahzadə, M.Aslan, F.Sadıq, A.Abdulla,
R.RövĢən, S.Rüstəmxanlı, V.Nəsib, M.Ġsmayıl, E.BaxıĢ,
T.Abdin, Azər Abdulla... Ģeiri S.Vurğun, R.Rza,
B.Vahabzadə Ģeiri ilə qırılmaz Ģəkildə bağlıdır.
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S.Rəhimovun leksikası az qala Azərbaycan ədəbi dili
lüğət tərkibinin (bədii üslub) az qala 2/3-ni əhatə edirsə,
bizim Ģeir dilimiz S.Vurğun, M.MüĢfiqlə, R.Rza,
B.Vahabzadə... ilə qırılmaz Ģəkildə bağlıdırsa, bizim
indiki ədəbi dilimizin özüdürsə, bunu necə inkar etmək,
«sovet ədəbiyyatı» yarlığı vurmaq olar?..
Doğrudur, yeni nəsrimizin yeni keyfiyyət göstəriciləri
olan Anar, Y.Səmədoğlu, Ə.Əylisli, Elçin, Ġ.Məlikzadə,
F.Kərimzadə, V.Nəsib, M.Süleymanlı, R.RövĢən,
A.Məsud, M.Oruc... Mirzə Cəlil nəsrinə daha çox istinad
edirdi. Mirzə Cəlil nəsrinin geniĢliyi, dərinliyi dil, üslub,
poetika baxımından da, fəlsəfi yük, dünyəvi anlam
baxımından da bu nəsil üçün estetik kredo idi.
Amma bu kredo S.Rəhimovun, M.Ġbrahimovun, Mir
Cəlalın, Ə.Məmmədxanlının, Ġ.Əfəndiyevin inkarı
sayılmaz. Hətta doğmalıq xətləri ilə yanaĢsaq, ortaq olan,
sələf-xələf davamlılığının göstəricisi olan çox Ģey
söyləmək olar. Və bu mənada Azərbaycan sovet
ədəbiyyatı deyərkən və təhlil apararkən, tarixi yanlıĢları
zaman və rejim kontekstində göstərmək nə qədər
vacibdirsə, ədəbi dəyərləri təsdiq etmək, sənətin öz
qiymətini vermək o qədər vacibdir. Eyforik, inkarçı,
birtərəfli münasibət bizə bir Ģey qazandırmaz, əslində,
ayırar, qırar və tariximizlə, o cümlədən, mədəniyyət,
1030

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

ədəbiyyat tariximizlə bizim aramızda sədd yaradar ki,
bunun bizim mənəviyyatımız, taleyimiz, dünyadakı
mövqeyimiz üçün faydalı olacağını düĢünmürəm.
Halbuki bizim bölünmüĢ, ayrılmıĢ xalqımızın Bütöv
Azərbaycan ədəbiyyatı qavramına, Ortaq türk ədəbiyyatı
anlayıĢına ehtiyacımız var. Bütün dünyada bədii sözün
tarixi distillə edilmiĢ su kimi deyil. Söz sənəti tarixin,
rejimin bütün ziddiyyətlərini spesifik Ģəkildə ifadə edən
fenomen kimi təkrarsızdır.
Sovet ədəbiyyatı tanımından söhbət getdiyi üçün mən bir
daha vurğulamaq istəyirəm ki, tarixi ilə, o cümlədən
ədəbiyyat tarixi ilə barıĢmayan, öz tarixinə nifrət, kin
bəsləyən və ya öz tarixində yalnız qara nöqtə axtaranlar
onu bütöv görə bilməz və tarixi sürəkliliyin mahiyyətini
anlamaqda çətinlik çəkər.
Bu o demək deyil ki, bizim ədəbiyyat tariximizin
ziddiyyətləri, böhtanları, çətin anlaĢılan məqamları
yoxdur. Köhnə SSRĠ məkanı da daxil olmaqla, bütün
dünyada ədəbiyyatların yolu kifayət qədər ziddiyyətlidir.
DüĢüncə, fikir yolu da belədir, fəlsəfənin girintili-çıxıntılı
tarixi də, elmi baxıĢların keçmiĢi də.
Kommunist Partiyasının 1946-48-ci illər «Zvezda»,
«Leninqrad» jurnalları haqqında qərarlarında ədəbiyyatın
ideoloji sapmaları, yanlıĢları kəskin tənqid edilərkən Anna
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Axmatova da tənqid olunanların sırasında idi. Burjua
meĢĢanlığı, yüngül əxlaqi keyfiyyətlər, kommunist
düĢüncəsinə xas olmayan mənfur özəlliklər və s.
ittihamlarla tənqid olunarkən 15 respublikanın Anna
Axmatovası da axtarılır və eyni özəlliklər tənqid atəĢinə
tutulurdu. Öncə qurultay və ya plenumlarda, sonra
yaradıcılıq ittifaqlarında, sonra müəssisələrdə, kolxoz və
sovxozlarda...
Yeri gəlmiĢkən, onu da deyim ki, o illərdə yuxarılar
Azərbaycanın Anna Axmatovası kimi Əzizə xanım
Cəfərzadəni seçmiĢ və kifayət qədər tənqid etmiĢlər.
Azərbaycanın qadın Ģair və yazıçılarından Mirvarid
Dilbazinin də, Nigar xanım Rəfibəylinin də, Mədinə
Gülgünün də... ədəbiyyat cəbhəsində baĢları az bəla
çəkməmiĢdir.
Anna Axmatova, Marina Svetayeva... kimi qadın
yazarların sovet rejimi ilə əlaqələri yalnız zərbə dəyənlər,
yaralananlar mövqeyindən olub və zadəgan Mirvarid
xanımın ilahiyyət mənĢəyi, Nigar xanımın müsavatçı bəy
mənĢəyi, Əzizə xanımın savadı, elmi, tarix bilgisi, Mədinə
Gülgünün cənub mənĢəyi və, əlbəttə ki, hər birinin həyata,
ədəbiyyata müasir, açıq-aydın baxıĢı ideoloji dairələri
narahat etməyə bilməzdi.
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Sovet yazıçısı damğası vurulan sovet dövrü yazıçılarının
millətindən, dinindən asılı olmayaraq, dünya ədəbiyyatı
prosesinə münasibəti, sovet sisteminə tənqidi baxıĢı,
dissident mövqeyi bu anlayıĢın nə qədər yetərsiz və boĢ
olduğunu göstərir.
Hətta daha çox sovet ideologiyasına yaxın olan, zamanzaman həmin ideologiyanın qatı təmsilçisi olan
Serafimoviç də, D.Bednı da, V.Katayev də, N.Ostrovski
də... Azərbaycanda S.Rüstəm də, M.Rahim də,
M.Ġbrahimov da, H.Mehdi də, Ə.Əbülhəsən də... milli
məsələlərdə, xalqın taleyi ilə bağlı ciddi problemlərdə, ana
dilinin varlığı uğrunda mübarizədə öz sözlərini demiĢlər
və həmin doğuran əsərləri, baxıĢları diqqətdən
yayınmamalıdır.
M.Ġbrahimovun Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi
iĢlənməsinin zərurəti ilə bağlı ağır mücadiləsi, S.Rüstəmin
dildən-dilə dolaĢan məĢhur «Cənub Ģeirləri», H.Mehdinin
prinsipial ədəbi-tənqidi konsepsiyası... Mir Cəlalın sadə
və səmimi nəsri ilə, S.Vurğunun, M.MüĢfiqin,
B.Vahabzadənin aydan arı, sudan duru milli poeziyası ilə,
R.Rzanın intellektual ağırlıqlı müasir Ģeir mədəniyyəti ilə,
Azəroğlunun cənub yanğılı Ģeirləri ilə,
Ə.Məmmədxanlının və Ġ.Əfəndiyevin, Ġ.ġıxlının,
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Ġ.Hüseynovun, S.Əhmədovun çağdaĢ nəsri ilə çiyin-çiyinə
dayanır.
Əgər söhbət S.Rüstəmin «Rus qardaĢıma» poemasından
və ya adını çəkdiyim və çəkmədiyim sənətkarların vulqarsosioloji düĢüncənin məhsulu olan Ģeirlərdən, donos
xarakterli məktublarından və ya mədhiyyə-yazılardan...
gedirsə, bəlağətli dildən, bürokratik ədəbiyyatdan, sifariĢli
yazılardan, baĢ məqalələrdən, siyasi ittihamlardan gedirsə,
sosial-ideoloji səbəbləri, siyasi motivləri açıqlanmaqla
araĢdırılarsa, ədəbiyyat bütöv mənzərəsi, ədəbi proses tam
dolğunluğu, zənginliyi ilə öz əksini tapar. ġərqdə də,
Qərbdə də inkiĢaf etmiĢ, böyük ədəbiyyatların tarixi bu
sistemlə öyrənilir, araĢdırılır. Bunu da unutmaq olmaz ki,
bədii sözün öz təbii seçmə prosesi var və böyük sənət
əsərləri zamanın ağır sınaqlarından keçməli olur.
Sovet ədəbiyyatına münasibətdə də bu amilləri unutmaq
olmaz.
Dəli Ģairin səsi:
«Elə oyunlar var ki, onu qalib udmur, məğlub uduzur, ay
yazıqlar!»
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Mühacir Azərbaycan ədəbiyyatı da, Cənubi Azərbaycan
ədəbiyyatı da sovet ədəbiyyatı anlayıĢından kənar olsa da,
çağdaĢ Azərbaycan ədəbiyyatı prosesinin tərkib hissəsidir.
ġübhəsiz ki, çağdaĢ ədəbiyyat tarixlərini, mədəniyyət
tarixlərini «sovet» təyini olmadan yazmaq vacibdir. Fəqət
altĢüurları «Sovet ədəbiyyatı» qavramını və ya 70 il
iĢlənən «Sovet ədəbiyyatı» terminini və ya o termin
altında anlaĢılan tanımı, mənanı açıqlığa qovuĢdurmadan
sosializm realizmi ədəbi metodundan, onun tərkib hissəsi
olan inqilabi romantikadan, ədəbiyyatda xəlqilikdən,
partiyalılıqdan... danıĢmamaq, onların mahiyyətinə
varmamaq mümkün deyil. Bir amili də unutmaq olmaz ki,
«sovet ədəbiyyatı» anlayıĢı daxilində olan sırf realist,
modernist və romantik əsərlər, poetika zənginliyi ilə
seçilən bədii əsərləri də ehtiva etdiyi diqqətdən
yayınmamalıdır.
Sovet ədəbiyyatının təmsilçiləri olub Sovet rejiminə qarĢı
olan Ġlf-Petrov, B.Pasternak, M.Bulqakov... ənənəsini,
Ç.Aytmatov, F.Ġskəndər, Y.YevtuĢenko, V.Voznesenski,
A.Bitov, V.ġukĢin, V.Belov, T.Trifonov, Anar, M. və R.
Ġbrahimbəyov qardaĢları, N.Dumbadze, H.Matevosyan,
Elçin, Ə.Əylisli, Y.Səmədoğlu... davam etdirirsə (öz milliədəbi ənənəsi zəmini üzərində!), bu sovet ədəbiyyatının
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get-gedə öz məcrasından çıxdığını, dünya ədəbiyyatına
inteqrasiya olduğunu təsdiq etmirmi?!
Bu anlam dairəsində «sovet dövləti öz-özünə yıxıldı» və
ya «sovet sistemini M.S.Qorbaçov yıxdı» hökmləri,
iddiaları elmi-tarixi əsasdan məhrumdur. Sovet
hakimiyyətini yıxan amilləri daxili və xarici amillər adı
altında ayırıb uzun, əhatəli bir təhlil aparmaq olar. Biz bu
fikirdə deyilik. Ancaq bir mühüm amili göstərməyə
bilmərik: Sovet sistemini yıxan amillərin baĢında Sovet
dövrünün ədəbiyyatı gəlir.
Bu amili bütün sovetoloqlar, sovet kontekstində milliazadlıq hərəkatının və müstəqil dövlət quruculuğunun
liderləri və ən baĢlıcası, xalq fikri təsdiq edir.
Milli düĢüncə amalının, müstəqillik ideyasının, suveren
dövlət dünyagörüĢünün, demokratik baxıĢ sisteminin
təməli ilk növbədə ədəbiyyatla bağlıdır.
Bu anlamda M.F.Axunzadənin, Ə.Hüseynzadənin, Mirzə
Cəlilin, Sabirin, Ü.Hacıbəyovun, H.Cavidin,
C.Cabbarlının, S.Surğunun, B.Vahabzadənin,
S.Rəhimovun, R.Rzanın, Ə.Məmmədxanlının,
Ġ.Əfəndiyevin, M.Arazın, Azəroğlunun, F.XoĢginabinin,
Anarın, Y.Səmədoğlunun, Ə.Əylislinin, Elçinin... əsərləri
Azərbaycan milli-azadlıq hərəkatının və müstəqil
Azərbaycan dövlətinin təməli, bünövrəsidir. Bu bünövrəni
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öyrənmədən, dərk etmədən Azərbaycan dövlətinin
demokratik gələcəyindən danıĢmaq imkansızdır.
Yeni nəsil Azərbaycan ədəbiyyatı da kifayət qədər
zənginliyi, çoxĢaxəliyi ilə diqqəti cəlb edir. ÇağdaĢ
ədəbiyyatın 1991-ci ildən sonrakı durumu, yeni ədəbi
nəsil, çağdaĢ ədəbi proses... baĢqa bir maraqlı mövzudur.
Bu yazıda mənim məqsədim tam sistemli elmi təhlil,
təsvir aparmaq deyil və növbəti yazılarımdan biri
«Postsovet ədəbiyyatı» olacaqdır ki, orada bəzi tezislər
inkiĢaf etdiriləcəkdir.
Həyatın obrazlarla bədii inikası olan ədəbiyyat və sənətin
baĢdan-baĢa rejim, diktatura Ģərtləri ilə dəyərləndirilməsi
kökündən səhvdir.
Sovet ədəbiyyatının yaradıcılıq metodu sosializm realizmi
və onun tərkib hissəsi olan inqilabi romantika haqqında,
ədəbiyyatın partiyalılığı və xəlqiliyi barədə uzun-uzadı
danıĢmağa ehtiyac yoxdur. Hər uĢaq öz ata-anasından
daha çox öz zəmanəsinə bənzədiyi kimi ədəbi cərəyan və
məktəblər də (çox zaman yazıçıların xəbərləri-ətərləri
olmadan tənqidçilərin düzüb-qoĢduğu dürlü-dürlü izmlər...) öz zəmanələrinin övladlarıdır - qanları, canları ilə.
Sosializm realizminin ölçüsüzləĢdirmə prosesi 20-ci
illərdən (əslində, əsrin əvvəlindən) 1905-ci ildə
M.Qorkinin yazdığı «Ana» romanından 1991-ci ilə kimi 1037
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təxminən H.Matevosyanın «DaĢkənd»inə, C.Aytmatovun
«Gün var əsrə bərabər»inə, Y.Səmədoğlunun «Qətl
günü»nə... qədər uzanır. Bu ölçüsüzlük inqilabi inkiĢafı,
tarixi konkretliyi, reallıq müstəvisini o qədər dəyiĢmiĢdir
ki, «Ana» romanı ilə A.Bitovun nəsri rusca olmaqdan
(əslində, M.Qorkinin ruscası ilə A.Bitovun ruscaçı mətn
və mətnarası konstutientləri ilə tamamilə fərqlidir) baĢqa
heç nə birləĢdirmir.

Hər halda, dünya ədəbiyyatında ideoloji ədəbiyyatların ən
parlağı sosrealizmdir. Realizmin postmoderni
postrealizmdir. Fəqət uydurma sosrealizmin nə
postsosmoderni var, nə də postsosredizmi. Bunu «qatır
cinsiyiniz törəyib-artmaz» (S.Vurğun) məntiqi ilə də izah
etmək olar (bu da tənqidin dodaqqaçdısıdır), üzvi, canlı
olmayan ideoloji fenomeninin qısırlığı və qanuni ölümü
kimi də. Hər halda, ideoloji ədəbiyyatları həyatı və taleyi
belədir. Və mən sovet dövrü ədəbiyyatının sənət olan
böyük qisminin sosrealizmi metodu ilə yazılmadığını
iddia edirəm.
Kolxozun buğdasını xəlvət ac uĢaqlarına götürdüyü üçün
öz atasını hökumətə satan və həbs etdirən Pavlik Morozov
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rejim ədəbiyyatının simvolu kimi məĢhurdur. 30-cu illərin
məĢhur «Sot» (L.Leonov), «Hirodsentral» (M.ġaginyan),
«Sement», «Enerji» (F.Qladkov), «Vaxtdır, irəli»
(V.Katayev)... əsərlərinə yerli ədəbiyyatların da yüzlərcə
örnəyini əlavə etmək olar. Bu yalançı quru təbliğat
ədəbiyyatı hətta sovet dövründə parodiyaya çevrilmiĢ
əsərlərdir. N.Ostrovskinin Sovet «üst insanı»nı təsvir edən
«Polad necə bərkidi», D.Furmanovun «Çapayev»... kimi
əsərləri parodiyaya çevrilməsə də, ciddi ədəbiyyat
dəyərini hələ sovet vaxtı itirmiĢ əsərlər sırasındadır. Elə o
dövrlərdə qələmə alınmıĢ «Ġkinci gün» (Ġ.Erenburq), «I
Pyotr» (A.Tolstoy), «Meymunun macəraları»
(M.ZoĢĢenko), «Turbinlərin günləri» (M.Bulqakov) və,
əlbəttə ki, O.MandelĢtamın, B.Pasternakın,
M.Svetayevanın əsərləri öz zamanına sığmayan böyük
ədəbiyyat örnəkləridir və ya örnəkləri olmağa layiqdir.
Sovet xarakteri anlayıĢının Qriqori Melexova (M.ġoloxov
«Sakit Don»), Sokolova (M.ġoloxov, «Ġnsanın taleyi)) və
ya ġukĢinin «Qırmızı qayınağacı»na, A.Bitovun,
V.Trifonovun Ģəhər qəhrəmanlarına, Ə.Məmmədxanlının
«Babək»inə, Ġ.Əfəndiyevin «Geriyə baxma, qoca»sına,
«Unuda bilmirəm»inə, Ġ.Hüseynovun Əmirlisinə,
Ġ.ġıxlının Cahandar ağasına, S.Əhmədovun Laçınına,
Anarın «Molla Nəsrəddin 66»sına, Y.Səmədoğlunun
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«Qətl günü»nə, Ə.Əylislinin «Adamlar və ağaclar»ına,
Elçinin BaladadaĢına, V.Nəsibin «Cəfəroğlunun
qayıtması»na, Dilsuzun «Yol»una, M.Orucun,
S.Səxavətin, Azər Abdullanın, S.Budaqlının, A.Məsudun,
Ə.Əmirlinin nəsr əsərlərinə, V.Səmədoğlunun, F.Qocanın,
Ġ.Ġsmayılzadənin, Ə.Salahzadənin, A.Abdullanın,
M.Yaqubun, M.Ġsmayılın, R.RövĢənin, V.Bayatlı Odərin,
S.Rüstəmxanlının, E.BaxıĢın, T.Abdinin, V.Bəhmənlinin,
R.Behrudinin, S.Qaraçöpün... poeziyasına nə dəxli var,
anlamıram ki, anlamıram.
«Həyatın kölgəli tərəflərini» əks etdirən bu sovet
ədəbiyyatı örnəkləri və adını çəkə bilmədiyim yüzlərcə
əsərlər də 74 illik ədəbiyyatın tərkib hissəsidir. Paradoks
və həqiqət də elə budur.
Yazıçının müdafiəsizliyini və qorxu sindromunu nəzərə
almadan sovet yazıçısı və onun əsəri haqqında danıĢmaq
imkansızdır.
Bir örnəyə diqqət yetirək.
1922-ci il iyulun 17-də Leninin Stalinə məktubu: «...Bunu
tezliklə etmək lazımdır... Bir neçə yüzünü həbs edib,
motiv göstərmədən «Cənablar, çıxıb gedin!» demək
lazımdır.
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«Ədəbiyyat evi»nin bütün müəlliflərini, Piterdəki
«Mısl»çıları» (jurnalın adıdır - K.V.)... Tezliklə
təmizləmək lazımdır».
«Təmizləmək» sözünü yadda saxlayaq. Çünki 20-30-40-cı
illərin repressiyalarının, təzyiq və cəzalarının hamısı
«təmizləmə» egidası altında gerçəkləĢəcəkdir. Ġndi
Türkiyədəki həbslərdə «təmizləmə» sözünü eĢidəndə
nədənsə diksindim.
Bunu da unutmayaq ki, Stalinin bütün cəza reseptlərinin
xaç atası V.Ġ.Lenindir. Sistemin ideyası və ilk təcrübi
örnəklərinin müəllifi Lenin, icraçısı və «yaradıcılıqla»
davamçısı Stalindir - siyasi mənzərə belədir. Ədəbiyyatı
da bu mənzərəsiz dəyərləndirmək olmaz. V.Aksyonovun
bir fikrini xatırlayıram. «Ədəbiyyat aləmində repressiya
zəruridir. Məhvetmə, əzab, sıxıntı olmasa, ədəbiyyat öz
cazibəsini itirərdi». Demək, həyatda artıq heç nə yoxdur.
Bütün zamanlar üçün doğru olan «hökmdar və sənətkar»,
«zaman və sənətkar» problemlərini mücərrədləĢdirərək
mütləq və birmənalı Ģəkildə «sovet ədəbiyyatı zərərli
ədəbiyyatdır», «Sovet ədəbiyyatı köhnəlmiĢ və saxta
ədəbiyyatıdır» hökmü vermək, «ölənlər-ölməyənlər»,
«satqınlar-fədakarlar» təsnifi aparmaq həqiqətdən uzaq
olduğu kimi elmilikdən də kənardır. Bu tipli ultimativ
hökmlər bolĢevizm əhval-ruhiyyəsinin davamı və
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kommunistləri söyə-söyə kommunistlərdən daha çox
kommunist olmaqdan baĢqa bir Ģey saymaq çətindir.
Ġnkarçılıq, nihilizm vulqar sosioloji təhlilin dost-doğma
qardaĢıdır.
Sovet ədəbiyyatı anlayıĢını bir statik zaman hüdudunda
donmuĢ məkan sərhədlərində alıb götürmək doğru deyil.
Bu diskretizm zamanca da, məkanca da obyektiv sayıla
bilməz.
M.Qorkinin yaratdığı sosializm realizmi metodu sosializm
sistemindən, ən azı, 15-20 il əvvəl yaranmıĢdır. 1991-ci
ildə SSRĠ dağıldı. Fəqət, bu sistemin ideologiyası rəsmən
çöksə də, həmin ideologiya da, onun ədəbiyyatdakı inikası
da günü bu gün də yaĢayırsa, bu prosesin məhdud bir
zamana-məkana sığmadığını göstərir. Ġkinci dünya
savaĢından sonra sosializmin bir ölkə çərçivəsindən çıxıb
sistem olması, bu sistemin üçüncü dünya ölkələrinin
mədəniyyətinə, ədəbiyyatına təsiri də nəzərə alınarsa,
mühacirət ədəbiyyatının marginal varlığı ictimai-bədii
dəyər olaraq bərtərəf edilməsi, kənara qoyulması mümkün
olmayan faktlardandır. Ümumi ədəbi axınların,
cərəyanların bir ölkəyə, bir zamana müncər edilməsi
Ģərtidir və bu Ģərtilik meyarlarını, eləcə də təcrübəsini
nəzərə almadan araĢdırılma aparılmasını bütöv və
obyektiv sayılması çətindir.
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Neçə minillik dünya ədəbiyyatı fərqli zamanlar,
hökmdarlar, sənətkarlar, savaĢlar, edamlar, sürgünlər
içində ortaq dəyərlər daĢımıĢdır. Rejimlər, ideologiyalar,
baxıĢlar ədəbiyyat adlı fenomenin sərt qabığı, içində
yaĢamalı olduğu Ģəraiti və mövcudluq Ģərtləridir. Bu
Ģərtləri (sadəcə Ģərtlər bu anlayıĢı tam ifadə etməsə də)
nəzərə alınmadan nə Homerə, nə Danteyə, nə Nizamiyə,
nə Mövlanəyə, nə Rotterdamlı Erazma, nə L. da Vinçiyə,
nə də ġekspirə, nə Mirzə Fətəli Axundzadəyə, nə Edqar
Poya, nə L.Tolstoya, F.Dostoyevskiyə və, əlbəttə ki,
ədəbiyyatın yaxın tarixinin B.Pasternakına,
V.Mayakovskisinə, M.Bulqakova, Ġ.Buninə,
A.Axmatovaya, Ġ.Erenburqa, eləcə də Soljenitsinə,
E.Heminqueyə, U.Folknerə, X.Borxesə, Y.Kavabataya..,
Kobe Abeyə, Q.Markesə, K.Kastanedaya, U.Ekoya,
C.Aytmatova, ġəhriyara, B.Vahabzadəyə... dəyər vermək,
onların sənət dünyasını açmaq qeyri-mümkündür.
...70-80-ci illərdə 60-cı illər ədəbiyyatını təhlil edərkən
iĢlətdiyim bir cümləni bu gün də özüm üçün böyük
həqiqət edirəm: «Mirzə Cəlilin baĢının üstündəki göy üzü
çox geniĢ idi». «Göy üzü» həqiqətən ədəbiyyat üçün yer
məĢəqqətlərindən, darlığından, sıxıntısından fərqli
anlayıĢdır.
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Ədəbiyyatın böyük zamanı, böyük dəyərlər, ilahi gücqüdrət mənasında iĢlənən «Göy üzü», əslində, ədəbifəlsəfi, estetik kredo olaraq Mirzə Cəlili özünə istinad
nöqtəsi götürən 60-cılar üçün də açar-anlayıĢ idi. Mirzə
Cəlilə yeni baxıĢ Anarın «Anlamaq dərdi» essesi, Elçinin,
Ə.Əylislinin yazıları və çıxıĢları... yalnız ideoloji
müstəvini deyil, poetikanı, sənətkarlığı, dili-üslubu da
əhatə edir. Əlbəttə, bu proses o illərin Yazıçılar
qurultaylarından birində deyildiyi və rəsmi dəstək aldığı
Ģəkildə «kopya», «yamsılama», «əllaməlik» deyildi.
QütbləĢən ədəbi qüvvələrin Mirzə Cəlil cəbhəsi «Xaç
atası» kimi deyil, sovet rejiminin ilk ədəbi qurbanı,
modern ictimai-siyasi baxıĢ və ədəbi-bədii unikallıq
anlamında iĢlətsə də, əks - «mühafizəkar tərəf
«köhnəlmiĢ», «XX əsrin son qərinəsi üçün yararını,
dəyərini çoxdan itirmiĢ klassik irs mənasına vurğulayırdı.
«Molla Nəsrəddin-66» (Anar), «Bayatı ġiraz»
(Y.Səmədoğlu), «BaladadaĢın ilk məhəbbəti» (Elçin),
«Bağdada putyovka var» (Ə.Əylilsli) və b. onlarca
hekayə, povest, dram əsəri 60-cıların Mirzə Cəlilə
qayıdıĢından daha çox yeni zaman kontekstində Mirzə
Cəlilin yenidən oxunması - yeni intertekst arayıĢları idi.
Ancaq Mirzə Cəlil yalnız post-baxıĢ deyil, diri, canlı bir
ədəbi hərəkatın daĢıyıcısı idi. Ateist - «Allahsız» Mirzə
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Cəlil Mərkəzi Komitənin orqanı olan «Kirpi»nin sələfi
sayılırdı.
Yenə həmin dövrün Anarı, C.Hüseynovu,
Y.Səmədoğlusu, Ə.Əylislisi, Elçini, Ġ.Məlikzadəsi, M. və
R. Ġbrahimbəyov qardaĢları... üçün Mirzə Cəlil özü də
ədəbi həyatın baĢı üstündəki göy üzü idi - həm həqiqi,
həm də Ģərti-simvolik anlamda.
Çap olunmayan əlyazmalarını yandırıb alovunda son dəfə
əllərini isidən Mirzə Cəlil, əslində, klassik nəsrin son, yeni
nəsrin ilk nümayəndəsi idi.
Dəli Ģairin sözü:
«...Ey gidi dünya... ġəhərin bir qapısından varid olan dəvə
karvanı Ģairə qızıl-gümüĢ, zər-ziba, xələt gətirirdi, Ģəhərin
o biri qapısından dəvə karvanları hökmdarın sərdabəsini
dəfn üçün qəbristana aparırdı...»
Dəli Ģairin söylədiyi cümlənin dəvə karvanlarının
səhradakı hərəkətini andıran ritmi mənə Ġ.Brodskinin
mürəkkəb taleyini xatırlatdı.
Nobel ödüllü məĢhur rus Ģairi-yazıçısı Ġosif Brodski Ġosif
Stalinin hədəf seçdiyi son ovdur desəm, yanıldığımı
düĢünmürəm.
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Ovçu qocalmıĢdı. Əli titrəyirdi. Onun atdığı ova dəymədi.
Ya da minlərlə ov ovlamıĢ qoca ovçu son ovunu
vurmaqdan vaz keçdi. Hər halda, Ġosif Stalin ölüm
yatağında son səfərə hazır olanda Ġosif Brodski də ölkədən
«birdəfəlik” səfərə hazır idi. Ölkənin bir baĢında bir Ġosif,
o biri baĢında digər Ġosif. Hər ikisi səfər üstəydi. Biri
baĢqa bir dünyaya, biri də o biri dünyaya.
Taledən qaçmaq olmaz.
Sonra L.Ġ.Brejnevə yazdığı məktubda Ġ.Brodski deyirdi:
«Dil daha qədim Ģeydir və daha qaçınılmazdır, nəinki
dövlət. Mən rus dilinə məxsusam, dövlətə gəldikdə isə,
məncə, yazıçının vətənpərvərlik dərəcəsi tribunadan
söylənən andlarla deyil, içində yaĢadığı onun xalqın
dilində yazabilmə bacarığı ilə ölçülür...»
Mən rus Ģairi olaraq qalır, SSRĠ vətəndaĢı olmaqdan
imtina edirəm.
Sizin mənə rus torpağına deyil, rus ədəbiyyatına məxsus
olmağıma izn verməyinizi xahiĢ edirəm. Mən Vətənim
qarĢısında özümü günahkar saymıram və haqlı bilirəm...
Mən «Brodskinin əbədiyyəti Soljenitsinin əbədiyyətindən
uzundur» deyən və əbədiyyət anlayıĢını da hüdudlara
ayıran B.Sarnova haqq qazandırıram. «Biz əbədiyyət üçün
yazırıq» söyləyən A.Tolstoy gündəlik yaltaqlığı,
satqınlığı, əyilməyi keçici saymıĢ və özünəbəraət üçün bu
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gözəl kəlamı söyləmiĢdir. Bir balaca haĢiyə çıxıram.
Deyək ki, Orhan Pamuk «Türkləri ermənilər soyqırım
edib» deyib Avropa bazarında Nobel mükafatı ala bilibsə,
Knut Hamsun da Nobel mükafatı alıbsa, Hitler faĢizmin
qızğın tərəfdarı olsa belə... Bəndənin bəndəyə verdiyi heç
bir mükafat onun satqınlığına haqq qazandırmaz.
Folknerin aldığı Nobel mükafatı bir günorta yeməyi qədər
onu sevindirib...
S.Vurğunun dediyi «ġair, hökmdarın hüzurundasan»
məntiqi çox maskaları yırtmıĢ, çoxlarını haqlı çıxarmıĢ,
ekstremal vəziyyətin normal duruma gətirilməsi kimi
anlaĢılmıĢdır. BağıĢlayan Allahdır. Və, əlbəttə ki, yer
üzündə bağıĢlayan Millətdir, daha geniĢ anlamda
bəĢəriyyətdir.
Dəli Ģairin səsi:
«Ġnsanın insanı bağıĢlamasından gözəl nə ola bilər, ay
mənim gözəl qardaĢım?!»
Bu aksiomu da heç unuda bilmərik ki, «sovet ədəbiyyatı»
anlayıĢı içində olan «eston ədəbiyyatı», «moldav
ədəbiyyatı», «özbək ədəbiyyatı», «Azərbaycan
ədəbiyyatı», «gürcü ədəbiyyatı» və s. qavramların sovet
ədəbiyyatı olmaqla bərabər, konsentrik və ya kəsiĢən
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çevrə modellərlə uyğun mədəniyyətə, bölgəyə,
coğrafiyaya, dilə, tarixə bağlılığını inkar etmir. Məsələn,
çağdaĢ Azərbaycan ədəbiyyatının (1920-1991) Sovet
ədəbiyyatı olmaqla bərabər, Bütöv Azərbaycan
ədəbiyyatının (yəni, Rusiya, Ġran, Ġraq, Gürcüstan,
Ermənistan sərhədləri və ya dövlətləri içində yaĢayan
Azərbaycan türklərinin), Transqafqaz (və ya Qafqaz)
ədəbiyyatının (Azərbaycan, gürcü, erməni, Dağıstan
xalqları ədəbiyyatı), ümumən Türk ədəbiyyatının (Türkiyə
türklərinin, qazaxların, özbəklərin, tatarların, qırğızların...
ədəbiyyatı), eləcə də ġərq və ya Asiya ədəbiyyatının (Ġran,
Ġraq, Misir, Suriya, Hindistan, Çin... ədəbiyyatları) tərkib
hissəsi olduğu da unudula bilməz. Tarix, mədəniyyət, dil
ənənələri bir kənara qoyula bilməz.
Məhz bu aksiomlar və postulatlar çərçivəsində
ideologiyadan ya tam, ya da qismən azad olan
metodologiya ilə ədəbi proses, ədəbi Ģəxsiyyətlər, poetik
axınlar, üslublar, müxtəlif metodlara (qarĢılaĢdırma müqayiəsli, semiotik, struktur, destruktur və s.) öyrənilib
araĢdırılırsa, biz daha çox obyektiv nəticələr ala bilərik.
Bu amillər humanitar elmlərdə, xüsusən ədəbiyyatĢünaslıq
və dilçilik üzrə tədris-təhsil iĢində xüsusilə faydalı ola
bilər.
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Azərbaycan sovet (və ya sovet dövrü) ədəbiyyatının son
siyasi-ədəbi davası və ədəbi məhkəməsi «Ulduz»
(Y.Səmədoğlunun redaktorluğu dövrü), «Azərbaycan»
(Ə.Əylislinin redaktorluğu dövrü), «Qobustan» (Anarın
redaktorluğu dövrü) «Gənclik» (M.Ġsmayılın redaktorluğu
ilə) jurnallarının ətrafında olmuĢdur.
Sonralar, xüsusilə 80-ci illərdə, «Kommunist» qəzetində,
«Azərbaycan kommunisti» və «Kirpi» dərgilərində (MKnın orqanları) yenə bu yazıçıları və V.Səmədoğlunu,
Ə.Salahzadəni, R.RövĢəni, V.Bayatlı Odəri (o vaxt Vaqif
Cəbrayılzadə), M.Süleymanlını, A.Məmmədovu,
K.Vəlini... kəskin tənqid edən yazılar çap olunmağa
baĢladı.

Qəsdən ortaya atılmıĢ mənasız, bölücü «Sərbəstçilər və
hecaçılar» davası, R.Rzaya hücum kampaniyaları, əslində,
ədəbiyyat məsələsində çox baĢqa məsələlərlə (yerliçilik,
qrupbazlıq, vəzifəpərəstlik...) bağlı idi.
Partiya üçün bu qeyri-elmi mübahisə və davam olduqca
əlveriĢli idi.
Ġntriqalar, süni konfliktlər, kvaziədəbiyyat davaları
bulanıq suda balıq tutmağı asanlaĢdırırdı.
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M.Süleymanlının «Dəyirman» romanının müzakirəsi bu
mübahisələrin bir növ kulminasiya nöqtəsi və hardasa
sonları idi.
Bu məhkəmə - müzakirədə yaĢlı nəsildən Ġmran
Qasımovun, Ġshaq Ġbrahimovun, Ġlyas Əfəndiyevin,
cavanlardan Anarın, Elçinin, Ə.Əylislinin,
Y.Səmədoğlunun, Ġ.Ġsmayılzadənin, Ə.Salahzadənin...
mövqeyi yeni ədəbiyyatı müdafiə etmək idi.
Zaman sürətlə dəyiĢir. Ədəbiyyat da dəyiĢmədən kənarda
deyildi. QarĢıdan böyük zaman çatları hələ uzaqda olan
siyasi zamanın ab-havası gəlirdi. Sovet ədəbiyyatı dövrü,
ümumən ədəbiyyat dövrü sona çatmaqda idi. Rus dəstəkli
erməni iĢğalının baĢlanması, Qarabağ oyunları, milliazadlıq hərəkatı və nəhayət, 1991-ci il. Sovetlər Birliyi
ömrünü baĢa vurur. Bir cümlə ilə ifadə olunmuĢ bu ağır
zamanı açmaq üçün çox kitablar yazılacaq...
...YaĢlar da ayrı-ayrı ölkələr kimidir. Hər yaĢın, nəslin öz
hüdudları var. Bizim anlamadığımız yaĢ dilini
bilmədiyimiz ölkələr, xalqlar kimidir.
Zövqlər, baxıĢlar, meyarlar, dəblər... yaĢlara görə dəyiĢir.
Bir-birini qəbul edən, hörmətə sevgi göstərən doğma, dost
yaĢlar olduğu kimi bir-birini qəbul etməyən, bəyənməyən
yad yaĢlar, hətta düĢmən yaĢlar da yox deyildir.
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Ədəbi nəsillər də belədir. Hər birinin öz rəngi olan bu
zaman kəsimləri - yaĢlar nisbidir. Çünki dəyiĢir, dünən
bugün olur, bugün də sabah. Yaradıcı nəsillərin özləri də
mücadilə edə bilir, onların yaratdıqları da.
Əsl mücadilə yaradıcı Ģəxslər, qruplar arasında gedə
bilməz. YaradılmıĢ əsərlərin böyük zaman kontekstində
mücadiləsi ən obyektiv mücadilədir. Sözün sözlə
mücadiləsi Ģərti anlayıĢdır. Böyük sözün kiçik sözü
udması, onu öz içərisində əritməsi, yaddaĢdan silməsi
təbii prosesdir. Yazıya pozu yoxdur - deyirlər. Fəqət,
yazını öz içərisində əridib onun izini itirən yazılar var.
Ədəbi cərəyanlar, məktəblər, ierarxiya, üstünlük deyil.
Üstünlük meyarları «izm»lərdən deyil, bədii
semantikadan, metafora gücündən, psixologizm
dərinliyindən, sənət ustalığından gəlir.
Bu mənada da sovet ədəbiyyatının, xüsusilə 60-cı illərdən
baĢlayan, maraqlı problemləri, nəsil-yaĢ mücadiləsi var.
Mən bu mücadiləni konkretləĢdirməyə ciddi ehtiyac
duymuram. Söhbət nəzəriyyədən getdiyi üçün məsələyə
baxıĢ bucağını və mahiyyəti açmağa yönəltməyin
tərəfdarıyam.
Ağır gəmiləri xatırladan rus-sovet ədəbiyyatından fərqli
olaraq manevr qabiliyyəti yüksək olan milli ədəbiyyatların
bu sahədə üstünlüyü göz qabağındadır. Okean sularında
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üzə bilmək üçün bu manevri qabiliyyətinin,
mütəhərrikliyin öz üstünlükləri var idi.
...Stalinin makiavellisayaq dahiliyi, «dövləti və dövlətin
baĢını qorumaq üçün hər Ģey məqbuldur» zirehi 1951-52ci illərdə yeni dəhĢətli soyqırıma hazırlıqla baĢladı.
Yəhudi həkimlər məsələsi, yəhudi antifaĢist komitəsi
rəhbərlərinin güllələnməsi, ölkənin baĢ yəhudisi
L.M.Kaqanoviçin rəhbərliyi altında gerçəkləĢdirilən yeni
antisemitizm dalğası hazırlanan soyqırımını bir dairəsidir.
Məsələnin paradoksal tərəfi onda idi ki, yeni tarixin ilk
yəhudi dövlətini - Ġsraili də Stalin yaratmıĢdı. Stalinin
özünün gürcü əsilli yəhudi olduğu söylənir. Əcəba, Stalin
sionist idimi, antisionist idimi, semit idimi, antisemit idimi
sualının tək bir cavabı var: Ġçindəki yırtıcı, ürəyindəki
Ģeytan Stalinə heç xəyanət etmədi. Stalin qatil idi. Bir
imperiyanın baĢında dayanan əliqanlı qatil. Qatillərinsə
milləti və dini olmur.
Bu dairənin geniĢlənə-geniĢlənə ölkəni tamamilə əhatə
etməli və müharibədən sonra yalnız SSRĠ aydınlarına
deyil, dünya sosializm sistemi aydınlarına müdhiĢ bir
qanlı dərs verilməli idi. Ali BaĢ Rejissor bu dərsin
ssenarisini baĢında yazmıĢ, kağızlarda, əmrlərdə,
tapĢırıqlarda bu ssenarinin ünsürləri gerçəkləĢmiĢdir. Ġkiüç həftəlik gecikmə, ani xəstəlik və ölüm milyonlarla
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insanı xilas etdi. Allahın insanlara rəhmi gəldi. Gün
doğmadan nələr doğar - burda deyiblər.
Bu sözləri ona görə yazıram ki, sovet ədəbiyyatının baĢı
üstündəki qara buludlara aydınlıq gətirim. Bu aydınlıq,
tarixi konteks olmasa, nə zamanın ədəbiyyatı, nə
Ģəxsiyyətlər olduğu kimi görünməyəcək.
...1953-cü ildə Stalin öləndə Ġosif Brodskinin 26 yaĢı var
idi. O, ölkəsini həmiĢəlik tərk edəcək, Nobel ödülü alacaq
və Vətənini, dərdini, qələm dostlarının faciəsini, zamanın
fəlakətini və acı ironiyasını «Cəhənnəmin törəmələri
haqqında düĢüncələr» əsərində baĢqa bir baxıĢla, fərqli bir
üslubla qələmə alacaqdır.
...Sovet ədəbiyyatının maraqlı proseslərindən biri nəzarət
və ədəbiyyatı idarəetmə ilə bağlıdır.
Lenindən baĢlayan, Stalin, XruĢĢov, Brejnev, Qorbaçov...
tərəfindən bu və ya digər Ģəkildə davam etdirilən bu
sistemin təpəsində birinci adam - Mərkəzi Komitənin
birinci katibi dayanır. Mərkəzi Komitə və onun bütün
iyerarxik silsiləsi, Yazıçılar Ġttifaqı, KQB, senzura,
mətbuat, tənqid bu prosesi açıq və gizli Ģəkildə tənzim
edir, nəzarət, idarə sistemini gerçəkləĢdirirdi. Ədəbi
məhkəmələr, repressiyalar, sürgünlər, həbslər,
təcridetmələr, iĢsizliyə məhkumetmələr, nəzarət və
idarəetmənin mürəkkəb strukturunun tərkib hissəsidir.
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Bu sistemi təfərrüatı ilə təsvir etməyə ehtiyacı yoxdur,
çünki «ədəbiyyat iĢi ümumproletar iĢinin tərkib hissəsi,
təkərciyi, vintciyi olmalıdır» (V.Ġ.Lenin) cümləsində bu
sistemin mahiyyəti dəqiq ifadə olunmuĢdur. Hələ orta
məktəbin son sinifində «Sovet ədəbiyyatı» kitabının bu
qəddar cümləsini oxuyanda Cəbrayılda evimizin
yanındakı rus hərbi hissəsindəki nəhəng qara tankı
görürdüm. Təkərciyi və vintciyi ilə bu tank bizim evimizi
dağıdır, atamı, anamı, bacılarımı, qardaĢımı tırtılları
altında məhv edir və gülərüzlü gənc rus əsgəri gülümsəyəgülümsəyə «Bu iĢ bitdi» deyib səliqə ilə qara, nəhəng
tankın təkərciyini, vintciyini yağlayır.
Sonralar, 90-cı ildə bu tankı mən Bakı küçələrində canlı
Ģəkildə dinc adamları qana boyayanda gördüm.
Yuxularımda indi də bu qara, nəhəng tankı tez-tez
görürəm və səhərəcən gözümə yuxu getmir.
Mən sosializm realizmindən də, rus-sovet tankından da
qorxuram, deməyə utanıram.
Cavanlığımdan canıma, qanıma hopan bu qorxu sancı
kimi, ağrı kimi məndə qalıb. Yəqin ki, ölüncəyə qədər bu
qorxu mənimlə olacaq. Sonralar oğlanlarım bu qorxunu
yada salıb ağlayacaqlar, bəlkə də güləcəklər...
Dəli Ģairin səsi:
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«Eyb etməz, qəm yemə, bir vaxt gələr öz oğlanları da
onlara gülərlər».
...HəmiĢə mənə elə gəlib ki, sovet mifi sovet həqiqətindən
çox-çox böyük olub. Belə ki, insandan, onun Ģüurundan,
təhtəlĢüurundan süzülən, günlərə, aylara, yuxulara, yollara
səpələnən qorxu gerçək, real qorxudan qat-qat böyük və
dəhĢətlidir.
Və, əlbəttə ki, «hər mif, hər bidət (apokrif) hansısa bir
reallığı əks etdirir» həqiqətini də inkar etmək çətindir.
Stalin mifi Fransada yaĢayan mühacir dahi yazıçı Ġ.Bunini
II Dünya müharibəsindən sonra ĢaĢırtmıĢsa, mifin
gerçəklikdən üstünlüyünü isbat etməyə ehtiyac qalmır. Bu
mifi yaĢayan milyonlarla insan, yüzlərlə yazar gerçək
Stalindən daha çox mif Stalinlə üz-üzə dayanmalı
olmuĢlar. Bu mifə inanan, bu mifi danıĢan, bu mifdən
qorxan, çəkinən milyonlarla insan bir dirijorun çubuğu ilə
idarə olunan nəhəng xora bənzəyir. Bu xorun içində
oxumayanlar da, dodaqaltı söyənlər də, nifrətlə tüpürənlər
də, tamam baĢqa hava oxuyanlar da yox deyil. Ancaq bu
xor o qədər nəhəngdir ki, yalnız dirijor çubuğunun
iĢarələrindən doğan səs və söz eĢidilir.
Dəli Ģairin səsi:
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«Bunun xorun mifi, ya mifin xoru olduğunu ayırmaq çox
çətindir».
Bəlkə də heç lazım deyil.
Yeri gəlmiĢkən, bunu da qeyd edək ki, sənətin inkiĢafı,
elmdən fərqli olaraq, Ģərti xarakter daĢıyır. Elm zamanla
düz mütənasibdir. Keçilən zaman elmin inkiĢafının
göstəricisidir. Sənət belə deyildir. Hər zamanın öz sənəti
var və bu varolma inkiĢafı deyil, unikallığı, təkrarsızlığı
əks etdirir. Ġki ana məktəb - romantizm və realizm,
onlardan doğan onlarca məktəb, cərəyan öz zamanının
mənzərəsi olduğu qədər də bütün zamanların
görünümüdür. Bu mənada Füzuli XVI əsrin qüdərtli Ģairi
olduğu qədər də XXI əsrin də modernisti, postmodernisti,
post postmodernistidir. Füzuli ədəbi cərəyanın, məktəbin
içində deyil, ədəbi cərəyanlar, məktəblər Füzulinin
içindədir. Eyni məntiqlə «Homer, Servantes», Rable...
sənətini də dəyərləndirmək təbiidir.
ÇağdaĢ mətn və mətnarası (intertekst) təhlil böyük söz
sənətinin ölümsüzlüyünü, sonsuzluğunu təsdiq edir.
Bu anlamda çağdaĢ hermenevtika - yorumla
Mayakovskinin, Pasternakın, Bulqakovun, Platonovun,
MüĢfiqin, Aytmatovun... yenidən oxunması, dərki
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zəruridir. Bu dərk və təhlil sovet dövrü ədəbiyyatının yeni
qatlarını açacağına inam bəsləməmək olmaz.
Bu mənada «Sovet ədəbiyyatı» qavramını fərqinə
varmadan yarlık, keçilmiĢ mərhələ və hətta aĢağılama
anlamında iĢlədən ədəbiyyat siyasətçiləri və siyasətbazları
özlərini, yazdıqlarını və sözün fəlsəfəsini unudanlardır.
Heç unutmayaq ki, Sözü davalar, hökmlər, təriflər,
hücumlar, dəstələr, fərmanlar, adlar, təltiflər, iddialar...
deyil, Sözün özü yaĢadır. Bütün mücadiləni Söz özü
aparır. Və mücadilə kəlməsi bizim siyasətdə iĢlətdiyimiz
anlamda deyil. Bu mücadiləni ifadə etməkdə mən də
çətinlik çəkirəm. Hər halda bu tarixdən süzülmə ağacın
bitməsi, gülün açması kimi möcüzədir. Elm dilində buna
təbii seçmə də demək mümkündür. Sözün bu möcüzəsini
və təbii seçmə yolunu olduğu kimi Ģərh etmək çətindir. Bu
barədə növbəti «Dil-dilçilik modernizm və
postmodernizm iĢığında» adlı yazımda ətraflı Ģəkildə bəhs
edəcəyəm.
A.Platonovun «Ehtiyat üçün» hekayəsini oxuduqdan sonra
Stalin belə bir dərkənar qoymuĢdur: «Olduqca istedadlı,
istedadlı olduğu qədər də əclafdır».
Və ya A.Fadeyevin «YoldaĢ Stalin, bu yaxınlarda biz və
Ģəxsən mən özüm Yazıçılar Ġttifaqı üzvləri sıralarında
«təmizlik iĢi» aparacağıq, ideoloji cəhətdən yad ünsürlər
1057

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Ġttifaqdan kənar ediləcək!» sözlərinə Stalin sərt təpki
göstərərək: «...bir buna baxın, qab-qaçaq dükanına
təpilmiĢ fil olub mənimçün! Nə siz filsiniz, nə də yazıçılar
- qab-qacaq! ƏyləĢin!» - deməsi Stalinin özünün
xarakterindəki kompleksi, qəddarlığı göstərir.
R.Medvedyev «Stalin və stalinizm» əsərində, E.Radzinski
«Stalin» kitabında, doğma qızı S.Allilyeva doğma atası
haqqında xatirələrində Stalinin ədəbiyyata, sənətə
münasibətini elə incə detal və təfərrüatlarla anlatmıĢlar ki,
onların hamısını verməsək də, psixoloji vəziyyəti ətraflı
Ģərh etməyə ehtiyac yoxdur. Ehtiyac sovet ədəbiyyatının
təpədən gələn, rejimlə qidalanan (əslində, zəhərlənən)
xislətini açmaqdır ki, bu mənada Leninin və ya Stalinin
qara silueti və onların yerlərdəki kölgəsi olan «birinci
katib» fiquraları ortaya çıxır.
Azərbaycan ictimai-siyasi fikrində, o cümlədən
ədəbiyyatında Mir Cəfər Bağırovla bağlı yüzlərcə
açıqlamalar, faktlar, anekdotlar M.C.Bağırovun müsbət və
ya mənfiliyi haqqında ziddiyyətin dərinliyini göstərir.
Fəqət bu ziddiyyət nə qədər dərin və ya geniĢ olursaolsun, Mir Cəfərin bir xeyli müsbət qərarından,
hərəkətlərindən, Moskva icraçısı olmağından asılı
olmayaraq (və həm də onun müsbət sayılan əməllərinin
üstünə xətt çəkmədən) 30-cu illərdə Azərbaycan
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soyqırımının baĢ aktyoru olduğunu, kimlərin onun
yanında olduğunu, kimlərin onun (və ya rejimin) qurbanı
olduğunu, kimlərin ölümdən yayındığını və nəyin
hesabına yayındığını inkar etmir. Mən hesab deyərkən,
rəhmətlikləri yarqılamaq, mühakimə etmək istəmirəm. O
mənim deyil, tarixin iĢidir. Və bu iĢdə hamı eyni
səviyyədə və müstəvidə deyil. Ancaq 50 yaĢında ən ağır
xəstəliyə yaxalanan S.Vurğun da, həyatı zəhərə dönən
R.Rza da, M.Ġbrahimov da, H.Mehdi... də və sağ qalan
onlarca yazıçının, alimin nələr itirdiyini, nələri qurban
verdiyini heç kəs hesablaya bilməz. Qurban gedənlərin
intiqamını qurban getməyənlərdən almaq ənənəsinin özü
sovet ənənəsi və sovet psixologiyasıdır. Və Ģübhəsiz ki,
Stalin-MandelĢtam, Stalin-Bulqakov... dixotomiyaları
kimi, Mir Cəfər - Cavid, Mir Cəfər - MüĢfiq...
dixotomiyaları da aradan qaldırmır.
«Zülmün öz-özünü məhv etməsi apokalipsisdir
(qiyamətdir)» - deyən A.Lavrukinə bircə əlavəm var. Bizi
öldürməyib hər Ģeyi məhv edən sistemin ən böyük
xəyanəti öncə bizi öldürməməsidir. Apokalipsisi
gözləmədən...»
Sovet ədəbiyyatından danıĢarkən, tərcümə
yaradıcılığından bəhs etməmək, o prosesi bütov
görməmək deməkdir.
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20-ci illərdən baĢlayaraq (hələ o zaman Z.Freydin,
T.Vulfun, F.NitĢenin, A.ġopenhauerin tərcümələri sovet
ideologiyasının tam əks qütbü olsa belə) rus dilinə
tərcümə olunan dünya ədəbiyyatı rejimin ağır havasının
təmizlənməsində, ədəbiyyatın orqanizm kimi mövcud
qalmasında misilsiz rol oynamıĢdır. Zaman-zaman
çevrilən və ədəbi prosesə ciddi Ģəkildə təsir edən
A.Morua, L.Araqon, N.Hikmət, P.Neruda, E.Heminquey,
A.Kamyu, F.Kafka, K.Hamsun, Y.Kavabata, Kobe Abe,
H.Böll, U.Folkner, Q.Markes, C.Selincer, T.Vulf,
V.Vulf... tərcümələri yalnız rus ədəbiyyatının deyil, o
zamankı bütün SSRĠ xalqları ədəbiyyatının dünyagörüĢü,
dünyayaçıxıĢı olmuĢdur. Əgər «dünyanın hər yerində
insan ruhunu tutmaq üçün tor toxunur»sa (M.Qorki)
rejimlərdən asılı olmayan bəĢər ədəbiyyatının
birgəyaĢayıĢını, dilindən, dinindən, irqindən, rejimindən...
asılı olmayan bütövlüyünü də unutmaq olmaz.
Azərbaycan türkcəsinə çevrilən (az da olsa) əsərlərin
bizim ədəbi proses üçün nə qədər əhəmiyyətli və ayrılmaz
olduğunu isbat etməyə ehtiyac yoxdur.
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Vaqonda Ģeirini satan Məzahir də, meyxananın araq
qoxulu tüstülü xanəsində, yeri gələndə, sözsüz də Ģeir
yazan, qəzəlləri ilə xəyal saraylarında yaĢayan Vahid də,
Ģeirinə, dediyi sözə görə Sibir sürgünü yaĢayan el Ģairi
Azaflı Mikayıl da, Alqayıt da və adı bilinməyən və ya az
adamın bildiyi onlarca söz adamı da sovet dövrünün
sənətkarlarıdır.
Hətta, Ə.Vahidi xalqın təzyiqi və tələbi ilə ən məĢhurların
uyuduğu dövlət qəbiristanlığında - Fəxri xiyabanda dəfn
etmiĢlər.
Sovet dövrünün xalq dissidenti olan bu sənətkarlar öz
etirazını qəzəl, sevgi Ģeirlərində bildirir, meyxana,
çayxana havası ilə dəbdəbəli salonlara dərviĢvari cavab
verməklə sovet ideologiyasının üzünə tüpürürdülər desəm, səhv etmərəm.
Sovet dövründə yaĢayıb sovet Ģairi olmayan, olmaq
istəməyən bu söz, sənət didərginlərinin yaradıcılığı nəzərə
alınmadan, öyrənilmədən dövrün ədəbiyyatını bütöv,
bitkin saymaq elmi ədalətdən uzaq olduğu kimi, insani
baxımdan da yanlıĢdır.
Öz dövründən razı böyük yazıçı yoxdur, əgər belə birisi
varsa, hər halda, bu, anomaliyadır.
Bu hər zamanın içində daha ağır zamanların olması da
təbiidir və tarixin belə ağır zamanlarından biri də,
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Ģübhəsiz ki, sovet dövrüdür. Ġnqilab və proletar diktaturası
ilə baĢlayıb NEP-lə (Yeni Ġqtisadi Siyasətlə),
sənayeləĢdirmə, kollektivləĢdirmə, mədəni inqilab, aclıq
(təkcə 1932-33-cü illərdə 50 mindən artıq insan acından
ölüb), səfalət, repressiya, müharibə, ajiotaj, yalan, hayküy... davam edən və ən təbii Ģəkildə dağılıb gedən bu
sistemdən müsbət nə axtarıb tapmaq olar? Antiinsan,
antitəbiət, antitarix olan hər Ģeyi.
Amma söhbət bu rejimdən, diktatura sistemindən getmir.
Söhbət bu sistemdə yaĢamağa məhkum olan insandan və
əlbəttə ki, yaradıcı insandan, onun yaratmağa məcbur
olduqlarından və yaratdıqlarından gedir. Faciəli dövrün
faciəli yazıçılarının faciəli əsərlərindən danıĢmaq, onları
təhlil etmək keçmiĢ üçün də, gələcək üçün də zəruridir desəm, səhv etdiyimi düĢünmürəm.
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Xədicə ĠSGƏNDƏRLĠ
"SÖYLƏRƏM PƏRDƏDƏ GĠZLĠN
BELƏ MƏZMUN, MƏZMUN"
Nəbati yaradıcılığının poetikasına dair mülahizələr

Seyid Əbülqasim Nəbati təkcə klassik Azərbaycan
poeziyasının deyil, bütövlükdə poetik mədəniyyət
tariximizin bənzərsiz simalarından biridir. Hələ sağ ikən
kifayət qədər geniĢ bir regionda qazandığı qeyri-adi
Ģöhrətə, vəfatından sonra da istər söz adamları və
mütəxəssislər, istərsə də sadə xalq kütlələri arasında
məĢhurluğuna baxmayaraq, Ģairin bədii irsinin lazımınca
və yetərincə öyrənildiyini söyləmək çətindir. Bu sahədə
görülən iĢlərə qədirqanlıqla yanaĢaraq və onların üzərinə
əsla kölgə salmadan qeyd etmək lazımdır ki, Nəbatinin
ədəbi-tarixi mövqeyi, yaradıcılığının fəlsəfi-etik
mahiyyəti, xüsusən onun poeziyasının bədii-estetik siqləti
və poetik-üslubi parametrləri ilə bağlı bir çox mühüm
suallar hələ də açıq qalmaqdadır.
1063

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

BaĢqa sözlə, Nəbati yaradıcılığının tədqiqi sahəsində
ədəbiyyatĢünaslıq elmimizin bütün nailiyyətlərinə
rəğmən, Ģairin Ģəxsiyyəti və poeziyası hələ də sirr haləsinə
bürünmüĢ haldadır, onun axıra qədər dərk edildiyini iddia
etmək cətindir və bu nadir sənətkarın təkrarsız irsi ilə
bağlı deyilməmiĢ, yazılmamıĢ mətləblərin mövcud olması
da danılmaz faktdır.
Əlbəttə, burada obyektiv amillərin təsirini də nəzərə
almaq lazımdır. Belə ki, Ģairin bədii irsi ilə bağlı tekstoloji
problemlər bir sıra yanlıĢ fikirlərə təkan vermiĢdir və
bunu, Salman Mümtazdan tutmuĢ Əbülfəzl Hüseyniyə
qədər, Nəbati yaradıcılığının tədqiqatçıları zaman-zaman
qeyd etmiĢlər. Mərhum Əbülfəzl Hüseyninin 1968-ci il
nəĢrinin və, xüsusən, Güney Azərbaycandan olan fədakar
tədqiqatçı Hüseyn Düzgünün (Sədiq) iki cildlik 1993-cü il
nəĢrinin əhəmiyyətini vurğulamaqla yanaĢı, deməliyik ki,
Nəbati divanının mükəmməl elmi-tənqidi mətni indiyədək
iĢıq üzü görməmiĢdir.
Digər tərəfdən, Nəbati yaradıcılığı ilə bağlı əsas
araĢdırmaların sovet dönəmində, məlum ideoloji
qadağalar-qəliblər Ģəraitində aparılması Ģairin
yanaĢmalara təsirsiz ötüĢməmiĢdir və yaradıcılığı,
dünyagörüĢü ilə bağlı ziddiyyətlər barədə məlum tezis
xeyli dərəcədə məhz buradan qaynaqlanır. Müstəqillik
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illərində Nəbati yaradıcılığına dair yalnız bir geniĢ
araĢdırma (namizədlik dissertasiyası) meydana çıxmıĢdır
ki, o da bütün uğurlu məqamlarına və pozitiv cəhətlərinə
baxmayaraq Nəbatinin "xeyrinə olmayan" nəticə ilə
sonuclanmıĢdır. Nəbatiyə yalnız bir təriqət Ģairi kimi
baxıb həqiqi Ģairin və bədii sözün bütün təriqətlərin
fövqündə durduğunu nəzərə almadıqda bu cür nəticəyə
gəlinməsi labüd bir hala çevrilir.
Nəbati yaradıcılığı ilə bağlı Güney Azərbaycanda aparılan
azsaylı tədqiqatlarda isə daha çox metodoloji və metodiki
yanlıĢlıqlar müĢahidə olunur, təsvirçilik, qaynaqlara
tənqidi yanaĢılmaması və s. kimi hallar diqqəti çəkir.
Bütün bu reallıqlar müstəqilliyin elmi düĢüncəmiz və
filoloji fikrimiz qarĢısında açdığı imkanlardan
faydalanaraq müasir ədəbiyyatĢünaslığın nailliyyətləri
prizmasından Nəbati yaradıcılığına yenidən baxılmasını,
onun ən müxtəlif aspektlərdə obyektiv və hərtərəfli
tədqiqini tələb edir. Fikrimizcə, burada ən təxirəsalınmaz
vəzifə Nəbati yaradıcılığının poetikasının dərindən
öyrənilməsindən ibarətdir ki, bu da bir sıra amillərlə
ĢərtlənmiĢdir.
Əvvəla, Nəbati irsinə həsr olunmuĢ dissertasiyalarda
(Rəfiqə Həmzəyeva. Seyid Əbülqasim Nəbatinin həyatı və
yaradıcılığı - 1967, Məti Bayramov. Nəbatinin lirikası 1065
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1996) və müxtəlif səpkili digər tədqiqatlarda Ģairin dövrü,
həyatı, yaradıcılığının ideya-tematik xüsusiyyətləri,
məzmun və mündəricəsi, bədii sənətkarlığının müəyyən
cəhətləri bu və ya digər dərəcədə iĢıqlandırılsa da, onun
divanının poetikası kompleks Ģəkildə xüsusi araĢdırma
obyektinə çevrilməmiĢdir. Bunu hələ mərhum Əbülfəzl
Hüseyni Nəbati əsərlərinin elmi nəĢrinə yazdığı
müqəddiməsində vurğulayaraq yazırdı: "Burada Nəbati
Ģeirinin bədii xüsusiyyətlərindən danıĢmaq mümkün
olmadı. Həmin məsələ özü ayrıca elmi-tədqiqat əsərinin
mövzusudur. Nəbati Azərbaycan, eləcə də Ġran
ədəbiyyatında təriqət cərəyanının yeni tipli son
nümayəndəsidir. Onun yaradıcılığının ayrı-ayrı cəhətləri
müstəqil Ģəkildə təhlil edilməlidir".
Ġkincisi, Nəbati yaradıcılığının qeyri-adi cazibəsi, sehri və
bənzərsizliyi Ģairin hansı təriqətə mənsubluğu ilə deyil,
məhz poetikası ilə əlaqədardır və Ģairin irsi ilə bağlı
yuxarıda qeyd etdiyimiz cavabsız suallara, qaranlıq
məqamlara məhz onun poetikasını araĢdırmaqla aydınlıq
gətirmək mümkündür. Burada böyük ədəbiyyatĢünas
Firudin bəy Köçərlinin əksər tədqiqatlarda verilən fikrini
bir daha xatırlamaq yerinə düĢər: "Seyid Əbülqasim
Azərbaycan türklərinin Xacə ġəmsəddin Hafizi və ġəms
Təbrizisi və bəzi məqamlarda Mövlana Cəlaləddin Rumisi
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mənziləsindədir. Necə ki, Hafiz fəsahət və bəlağətdə
Ģüərayi-farsın sərdəftəri olub, həmçinin Nəbati də
Azərbaycan Ģüərasının fəsihraqıdır..." Diqqət yetirmək
lazımdır ki, Firudin bəy Köçərli Nəbatini ġərq və
bütövlükdə dünya ədəbiyyatının ən böyük simalarından
olan Hafiz ġirazi ilə məhz "fəsahət və bəlağət" (oxu:
poetika) baxımından müqayisə edir və bu yerdə hətta dahi
Füzulini də "unudur". Nəbati irsinin tədqiqində xüsusi
xidmətləri olan görkəmli alim Feyzulla Qasımzadə isə
yazır: "Füzuli zirvəsinə yüksələn tənha Ģair Seyid
Əbülqasim Nəbati olmuĢdur". Ġran alimi Əbdüləli Nesfət
öz növbəsində Nəbati irsinə belə qiymət verir: "Nəbati
Ģeirinin xüsusiyyəti onda olan səfa və səmimiyyətdir.
Onun yaradıcılığında ruhsuz əsər gözə dəymir... Nəbati
yaradıcılığında Füzuli, Hafiz və Mövləvi ruhu vardır,
lakin heç zaman onlardan təqlid etməmiĢdir..." Bütün
bunlara Nəbatinin öz sözlərini də əlavə edə bilərik:
Kilki-neydən tökərəm kağəzə Ģəhdi-Ģəkəri,
Dürri-nəzmi edərəm gövhəri-qəltan ilə cəm.
Nəbatinin "Hafiz mənziləsində" olması da, "Füzuli
zirvəsinə yüksəlməsi" də, yaradıcılığında "ruhsuz əsərin
gözə dəyməməsi" də, "qamıĢ qələmindən kağıza tökülən
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sözlərin Ģəkər tək Ģirinliyi" də onun poeziyasının bədii
keyfiyyətləri və özünəməxsus poetikası ilə bağlıdır və
yalnız bu poetikanın hərtərəfli tədqiqi nəticəsində Ģairin
ədəbi irsinin estetik dəyərini və onun ədəbiyyat
tariximizdəki yerini dəqiq surətdə müəyyənləĢdirmək
mümkündür.
Nəbati yaradıcılığının poetikasından danıĢarkən, ilk
növbədə onun divanının janr tərkibinə diqqət yetirməliyik.
Burada klassik poeziyanın əsas janrları (qəzəl, qəsidə,
rübai, məsnəvi, müxəmməs, müstəzad, tərcibənd və s.) ilə
aĢıq Ģeirinin formaları (qoĢma, gəraylı, təcnis) yanaĢı
dayanmıĢdır. Ədəbiyyat tariximiz üçün heç də yeni
olmayan bu fakt Ģairin yaradıcılığının ümumi
xarakteristikası baxımından nə qədər əhəmiyyət kəsb etsə
də, məsələnin mahiyyəti əksər tədqiqatlarda qeyd
olunduğu kimi, yalnız Nəbati poeziyasında iki qolun
(klassik ədəbiyyat və folklor) mövcudluğunda deyildir.
Əsas məsələ qeyd olunan janrlarda baĢ verən
demokratikləĢmə və transformasiya prosesləridir ki, bu da
yeni dövr ədəbiyyatının tipologiyası baxımından müstəsna
əhəmiyyətə malikdir.
Janrın transformasiyası ilk növbədə, divanın kəmiyyətcə
əsas hissəsini təĢkil edən qəzəllərdə özünü aydın Ģəkildə
göstərir. Bu proses janrın istər ənənəvi semantik
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strukturunu, istərsə də formal parametrlərini əhatə edir.
AĢiqanə məzmun tez-tez öz yerini ictimai, fəlsəfi, dini,
əxlaqi mövzulara verir. Tematik diapazonun geniĢlənməsi
janrın həcminə də təsirsiz ötüĢmür. Bir qayda olaraq
beytlərinin sayı 7-11 arasında dəyiĢən qəzəl daha iri
həcmli forma sayılan qəsidə hüdudlarına qədər geniĢlənir.
Məsələn:
Məstəbeyi-eĢqdə badeyi-minayə bax!
Saqiyi-gülrəngi gör, sağərü səhbayə bax!
- mətləli qəzəl 23 beytdən ibarətdir. Bu fakt Nəbati
divanını nəĢrə hazırlayan Ə.Hüseyninin diqqətindən
yayınmamıĢ, lakin o, məsələyə nəzəri aspektdə
yanaĢmayaraq, problemin özünəməxsus "həlli"ni
tapmıĢdır. Ə. Hüseyni yazır: "Nəbati qəzəllərinin bəzisi
həcm etibarilə klassik qəzəl çərçivəsindən çıxır... Biz Ģərti
olaraq bu növ Ģeirləri qəsidələr sırasına daxil etdik".
Əlbəttə, bu halda qəzəli qəsidələr sırasına daxil etmək
yox, məsələnin elmi-tarixi izahını vermək lazım idi.
DəyiĢikliklər daha kiçik formal elementlərdə də müĢahidə
olunur. Misal olaraq, qafiyə təkrarını göstərmək
mümkündür. Ən maraqlısı budur ki, Ģair özü də həmin
fakta iĢarə edərək yazır:
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Küfrdür qafiyədə bir sözü təkrar demək;
Mən mükərrər deyirəm: dur gəti mina, mina!
Beləliklə, Nəbati bədii-fikri məntiqinin tələbi ilə klassik
poetoloji traktatların müəyyən etdiyi normalar baxımından
"küfr" sayılan hallara yol verməkdən çəkinmirdi.
Janrın "demokratikləĢməsi" qəzəllərin leksikasında bütün
parlaqlığı ilə üzə çıxır. Və Ģairin məharəti bundadır ki, o,
bu iĢi klassik bədii harmoniyanın tələblərini maksimum
gözləməklə həyata keçirir. Divandakı az qala hər qəzəldə
bunun bariz nümunələri vardır. Üstəlik, qəzəl üçün yeni
olan söz və ifadələr Güney Azərbaycandakı xalq dilindən
əxz edilmiĢdir. Yüz il sonra bu iĢ dahi ġəhriyar tərəfindən
baĢqa bir səviyyədə həyata keçirilir. Bu baxımdan da
Nəbatinin poetik leksikasının tədqiqi böyük əhəmiyyət
kəsb edir.
Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, Nəbati divanında
klassik janrlarla folklor formalarının paralel mövcudluğu,
yaxud mexaniki Ģəkildə birləĢməsindən deyil, mürəkkəb
sintezi və qarĢılıqlı təsirindən danıĢmaq lazımdır və bu
prosesin hərtərəfli tədqiqi yeni dövrdə ədəbiyyatımızda
baĢ verən dəyiĢikliklərin aydınlaĢdırılması, eləcə də bu
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iĢdə Nəbatinin rolunun müəyyənləĢdirilməsi baxımından
vacib və zəruridir.
Nəbati yaradıcılığındakı transformasiya prosesləri ənənəvi
struktur-məna paradiqması ilə müəllif Ģəxsiyyətinin
nisbəti timsalında da araĢdırılmalıdır. Belə ki, Ģairin
klassik janrlarda yazdığı əsərlərdə, ilk növbədə,
qəzəllərində janrın Ģərtləndirdiyi müəllif obrazının ciddi
surətdə dəyiĢməsi göz önündədir və bu da qəzəldə fərdi
baĢlanğıcın güclənməsinin birbaĢa nəticəsidir. Nəbatinin
lirik qəhrəmanı kifayət qədər fərdi cizgilərə malik, ətraf
gerçəkliyə kəskin və bir çox halda ironik münasibət (bu
cəhət onun özünə münasibətində də kifayət qədər
qabarıqdır) sərgiləyən bir aĢiq və arifdir. Burada klassik
qəzəlin baĢlıca semantik mərkəzləri olan aĢiq-məĢuq
paradiqmasında "qüvvələr nisbəti"nin birincinin xeyrinə
dəyiĢdiyini görürük. Bu da qəzəldə yeni tipli lirik
qəhrəmanın formalaĢması prosesindən bəhs etməyə imkan
verir və onun səciyyəvi cəhətlərinin aydınlaĢdırılması
Nəbati poeziyasındakı özünəməxsusluğun dərkinə Ģərait
yaradacaqdır.
Qeyd edək ki, Ģairin fars divanında da analoji situasiya ilə
qarĢılaĢırıq. Bu mənada M.Bayramovun, "Nəbatinin
farsca əsərləri janr normativlərinin tələblərinə əməl
olunması baxımından daha "sığallı" təsir bağıĢlayır, Ģair
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ana dilində yazdığı əsərlərdə göstərdiyi sərbəstliyi farsca
Ģeirlərində göstərmir", - fikri ilə razılaĢmaq çətindir.
Yuxarıda sadalanan xüsusiyyətlər Nəbatinin farsca
Ģeirlərində də aydın Ģəkildə görünməkdədir və bu mənada
Ģair özünü "dürdnuĢu" saydığı Hafizin, "məhrəmi-xəlvətiünsü" adlandırdığı Saibin farsdilli qəzəldə gördüyü iĢi
yeni tarixi Ģəraitdə özünəməxsus Ģəkildə və uğurla davam
etdirmiĢdir. Bu da hər Ģeydən öncə ənənəvi obrazların
yenidən mənalandırılması, onların tam yeni, bəzən tam
fərqli poetik-semantik təfsirinin həyata keçirilməsi
Ģəklində təzahür edir. Sufi simvolikası da həmin
prosesdən nəinki kənarda qala bilmir, hətta bu iĢin əsas
obyektinə çevrilir. Bu mənada Nəbati yaradıcılığında sufi
terminologiyasının funksional mahiyyətinin araĢdırılması
böyük əhəmiyyətə malikdir.
Nəbati poeziyasının obrazlar sisteminin ən qabarıq cəhəti
bütün divan səviyyəsində aydın müĢahidə olunan
dinamikadır. ġairin dünyaduyumu və bədii təfəkkürünün,
gerçəkliyə özünəməxsus münasibətinin təzahürü olan bu
dinamizm poetik mətndə çeĢidli vasitələrlə reallaĢır. Misal
olaraq, Ģairin fellərdən qafiyə qismində bol-bol
faydalanmasını göstərmək olar. Bədii təkrirlərdən qeyriadi bir məharətlə, bəzən, az qala, hər beytdə istifadə
olunması baxımından Nəbati poeziyası ədəbiyyat
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tariximizdə analoqu olmayan hadisələrdəndir və bu üsul
da həmin dinamikanın "maddiləĢməsinə" xidmət edir.
Ümumiyyətlə, Nəbati divanındakı poetik-üslubi fiqurların
tədqiqi onun obrazlar sisteminin qurulma prinsiplərini
aydınlaĢdırmağa imkan verəcəkdir. Burada belə bir
mühüm cəhəti də vurğulamaq lazımdır ki, Ģairin iĢlətdiyi
məcazlar klassik ġərq poetikasının kateqoriyaları
baxımından araĢdırılmalıdır. Yalnız bu halda, yəni
əsaslandığı poetoloji təsəvvürlər kontekstində nəzərdən
keçirildikdə Nəbati poetikasındakı bədii fiqurların adekvat
dərkindən söhbət gedə bilər. Son dövrlərdə milli
ədəbiyyatĢünaslığımızın klassik ġərq poetika elminin
nəzəri əsaslarının tədqiqi sahəsindəki uğurları buna
əlveriĢli Ģərait yaradır.
Eyni sözü Nəbatinin aĢıq Ģeiri formalarında olan əsərləri
haqqında demək olar. Xüsusən, Ģairin təcnisləri bu janrın
klassik örnəkləri sayıla biləcək səviyyədədir və Ģairin
yüksək bədii ustalığının əyani göstəriciləridir. Bu Ģeirlər
həmçinin Nəbati yaradıcılığında klassik poetika ilə folklor
estetikasının necə üzvi Ģəkildə çulğaĢdığını izləmək
baxımından maraq doğurur.
Nəbati poeziyasının ritmik xüsusiyyətləri və poetik
sintaksisinin araĢdırılması da son dərəcə mühüm bir
problemdir. Nəbati Ģeirin vəzn, qafiyə, rədif kimi
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fundamental kateqoriyalarından, alliterasiya, assonans
kimi fonetik vasitələrdən, xitab, nida, ritorik sual və s.
kimi bədii üsullardan istifadə etməklə poeziya tariximizdə
ritmik Ģeirin bənzərsiz nümunələrini yaratmıĢdır. Əruzun
dürlü bəhrləri Ģairin poetik ilhamına tam tabe olur və
burada "həĢv" adlanan hadisəyə, demək olar ki, rast
gəlinmir. Əksinə, Ģair Azərbaycan-türk sözlərini əruz
təfilələrinə "oturtmaq" sahəsində misilsiz məharət
nümayiĢ etdirir.
Nəbati yaradıcılığının poetikası ilə bağlı bütün bu
məsələlərin geniĢ Ģəkildə tədqiqi ədəbiyyatımızda Nəbati
fenomenini daha dərindən anlamağa, onun özündən
sonrakı poeziyamıza səmərəli təsirinin sirrini və miqyasını
daha aydın dərk etməyə Ģərait yaradacaqdır. MüĢahidələr
göstərir ki, Nəbati Ģeirinin klassik ġərq Ģeiri ilə əlaqələri
indiyədək aĢkarlananlardan daha geniĢ olduğu kimi, onun
son əsr yarım ərzində istər Quzey, istərsə də Güney
Azərbaycanda söz sənətinə təsiri də təsəvvür edildiyindən
qat-qat güclü olmuĢdur.
Bir sözlə, Nəbati poetikasının tədqiqi:
Yoxdu bir kimsə ilə ülfətü rəbtim, rəbtim,
Söylərəm pərdədə gizlin belə məzmun, məzmun,
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- söyləyən böyük Ģairin bədii "gizlinlərinin"
aĢkarlanmasına imkan verəcəkdir.

Tofiq HACIYEV
AZƏRBAYCAN ƏDƏBĠ DĠLĠ TARĠXĠNDƏ
FÜZULĠ

Elmdə milli dil və onun davamı kimi milli ədəbi dil
anlayıĢı var. Bu anlayıĢ avropaĢünaslıqdan gəlir. Elmi
semantikadan çox Avropa mərkəzçiliyi (avrosentrizm) ilə
bağlıdır. Bu doktrinaya görə, millət və təbii ki, onunla
bağlı törəmələr (milli ədəbi dil, milli dil) kapitalizmlə
bağlıdır. Həmin düĢüncəyə görə, kapitalizm dünya tarixi
üçün yeni mədəni, elmi səviyyə yaradır və müasir yüksək
tərəqqinin baĢlanğıcı və hərəkətverici, siyasi-ictimai
təĢkilatçısı kapitalizmdir. Deyirlər ki, xalq ictimai
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kollektiv olaraq millət həddinə çatanda ən yüksək inkiĢaf
səviyyəsinə qovuĢmuĢ olur. Həmin mövqedən, deməli:
Avropa ölkələrinin xalqları, millət məzmunu kəsb edərək,
müasir dünyanın ən mədəni cəmiyyətlərini təĢkil ediblər.
Bilindiyi kimi, ġərqin və Qərbin yaĢadığı tarixi-coğrafi,
siyasi, hərbi, mədəni Ģəraitlər müxtəlif olmuĢdur və təbii
ki, xalq və millət anlayıĢlarını da bu iki mədəniyyət
coğrafiyası üçün eyni kontekstdə dəyərləndirmək gerçək
məntiq deyil. Avropalıların millətin ayağına yazdıqları
atributları biz ġərqdə, Türk Dünyasında və onun tərkib
hissəsi kimi Azərbaycanda xalq kimi iĢlənmiĢ terminin
içində görürük. Məsələn, Nəsimidə, hətta "Dədə Qorqud
kitabı"nda, birində bir qədər çox, birində nisbətən az
Azərbaycan milli ədəbi dilinin əlamətləri ilə rastlaĢırıq.
Milli dil, müasir dilçilik anlayıĢı ilə, millətin iĢlətdiyi
ünsiyyət vasitəsidir. Bugünkü Azərbaycan dilinin əsas
lüğət fondu tamamilə və qrammatik quruluĢu ümumən
həmin mənbələrdə (DQK-da və Nəsimidə) görünür. Bu
milli dil Nəsimidən əvvəl formalaĢmağa baĢlayıb, onda
xüsusi kütlə və semantik güc kəsb etmiĢ və yolunu davam
etdirmiĢdir. Ölkələrini milli dillərin ilk vətəni sayan
avropalılarda da bu milliliyin formalaĢmasının əsrlərlə
davam etdiyi göstərilir. Məsələn, mütəxəssislərin fikrincə,
alman milli dilinin formalaĢması XIV-XIX əsrlər arasında
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baĢ verir1. "Ġlk kapitalist milləti italyanlarda" (K.Marks)
həmin proses daha uzun çəkmiĢdir (XIII-XIX)2.
Azərbaycan dili tarixində həmin proses xalq dilinin içində
getmiĢdir. Yəni, bizdə xalq dilinin müəyyənləĢməsi milli
dilin formalaĢması deməkdir. Əlimizdə olan ilk yazılı
abidəmiz "Dədə Qorqud kitabı"nın VII əsrə aid olduğunu
nəzərə alanda Azərbaycan dili tarixində həmin inkiĢaf
daha artıq davam etmiĢdir - M.Füzulidə baĢa çatmıĢdır.
Bu iĢdə obyektiv və subyektiv faktorlar bir-birini
tamamlayır.
VII əsrdən gələn ilk yazılı abidəmizin dilində Azərbaycan
xalqının dilini (yəni, millətin dilini, milli dilini) əsas lüğət
fondu və qrammatik quruluĢu ilə görürük: QoĢa badam
sığmayan dar ağızlum, Qurulu yaya bənzər çatma qaĢlum,
Güz almasına bənzər al yanaqlum; Bir gün Qamğan oğli
xan Bayındır yeründən durmıĢdi. ġamı günlügi yer yüzinə
dikdirmiĢdi. Ala seyvanı gög yüzinə aĢanmıĢdi. Bin yerdə
ipək xalçası döĢənmiĢdi. Bu, min üç yüz il bundan əvvəlki
dilimizin bugünkü dilimizlə səsləĢməsidir. Heç bir Avropa
milli dilinin baĢlanğıcı bugünkü Ģəkli ilə bu qədər
səsləĢmir. Bu, Azərbaycan türkcəsinin altı əsr ondan
("Dədə Qorqud kitabı"ndan) sonrakı XIII əsr nümunəsi:
ġəha, Ģirin sözin qılur Misirdə bir zaman kasid; BaĢumdan
getmədi hərgiz sənünlən içtigüm badə; Necəsin, gəl, ey
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yüzi ağum bənüm. Sən əritdün odlara yağum bənüm...
Hüsn içündə sana manənd olmaya, Əsli yuca, könli
alçağum bənüm (Ġ.Həsənoğlu). Bu, XIV əsr: Haqqa Ģükür,
qoçlarun dövranıdur, Cümlə aləm bu dəmün heyranıdur,
Gün batardan gün doğan yerə dəkün EĢq ərinün bir nəfəs
seyranıdur (Q.Bürhanəddin). Bu da XV əsr: Dodağun
qənd imiĢ, bal anda neylər, Nə nazik xətt imiĢ, xal anda
neylər; Çoq dualar qılmıĢam mən xaliqün dərgahinə, Çün
muradım hasil olmaz, mən duanı neylərəm (Ġ.Nəsimi).
Milli deyilən dil kimi XIII-XIV əsrlərdən XIX-ya kimi
inkiĢaf yolu keçən Avropa dillərindən heç birində əsrlər
arasında bir-biri ilə bu qədər səsləĢmə, bir-birinə bu qədər
yaxınlıq yoxdur. Bu, dilimizin keçmiĢindən müxtəlif
əsrlərə aid misallardır. Bu yazılı nümunələr ədəbi dil faktı
olmaq etibarilə, Ģübhəsiz, yaĢayan, var olan xalq dilinin
üstündə durur, burada Türküstan türkcəsi deyil, cağatay
örnəkləri deyil, göründüyü kimi, məhz Azərbaycan
türkcəsi iĢlənmiĢdir. Yəni, xalqımızın dili bu örnəklərdə
Avropada "millətin dili" deyilən dil səviyyəsindədir.
Deməli, Avropa dilçiliyinin "milli ədəbi dil" saydığı dil
olmağa dilimiz neçə əsr əvvəldən hazır olmuĢdur. Ancaq
Azərbaycan xalqının mövcud dilinin "milli ədəbi dil" kimi
çıxıĢ etməsi üçün siyasi, mədəni, tarixi-ictimai Ģərait
müəyyənləĢməyibmiĢ. Bu Ģərait Azərbaycan tarixinin XVI
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əsrində baĢ verir. Bu zaman obyektiv tarixi Ģərait yetiĢir,
mərkəzləĢmiĢ Azərbaycan dövləti yaranır, bu dövrdə həm
də subyektiv faktor meydana çıxır - mədəniyyətimizin
tarixinə Füzuli dühası gəlir.
Folklor Ģeirinin dili, xalq Ģeiri janrlarının dili o Ģeirlərin
yarandığı dövrədək olmuĢ xalq dilinin özüdür. Bu
mənada, Qurbaninin sənət dili XVI əsrdə Azərbaycan
xalqının danıĢdığı türkcəmizdir. Heca vəzni türkcənin
doğma vəzni olduğu üçün sənətkarların yaratdığı,
müəyyən tələblər, ölçülər üzrə qurduğu, hətta xalq dilinə
girməmiĢ, yabançı sözlərdən təĢkil etdiyi yazılı dil deyil,
məhz cəmiyyətin iĢlətdiyi ünsiyyət dilinə əsaslanır.
Qurbaninin bu dili XVI əsrin Azərbaycan türkcəsinin
eynidir: MürĢidi-kamilim, ġeyx oğli Ģahim, Bir ərzüm var
qulluğına, Ģah, mənüm. Əziz baĢun içün, oxu yazğumi,
Agah ol halumdan gahbagah mənüm1. Bu da heca vəzni
olduğu üçün təbii xalq dilinin göstəricisidir: Könil, nə
gəzürsən, seyran yeründə, Aləmdə hər Ģeyün var
olmayunca, Olura, olmaza dost deyüb gəzmə, Bir əhdünə
bütün yar olmayunca (Xətai) 2.
Eyni xəlqi lüğət tərkibini və formalaĢmıĢ milli
qrammatikanı əruz vəznində də görürük: Qızıl gül, bağü
bustanum, nə dersən, Fəda olsın sana canum, nə dersən;
Ahu quzı doydurub uyutdi, Oğurlanub özi ota getdi
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(Xətai); Neyçün özinə ziyan edirsən, YaxĢı adıni yaman
edirsən? Neyçün sana tənə edə bədgu, Namusına layiq
iĢmidür bu? Lalə kibi səndə lütf çoqdır, Əmma nə deyim,
yüzin açuqdır. Qızsan, ucuz olma, qədrinü bil. Hər surətə
əks kibi baqma, Hər gördüginə su kibi aqma (Füzuli).
Misallar göstərir ki, Nəsiminin və nəsimiyəqədərki dilin
lügət və qrammatikası XVI əsrdəki milli dildən (millətin
dilindən) xüsusi seçilmir. Ümumxalq dilinin (milli dilin)
formalaĢması üçün mərkəzləĢmiĢ dövlətin yaranması
vacib amildir. Elmi ədəbiyyatda göstərildiyi kimi,
Avropada milli dillərin yaranmasını kapitalizm təmin
edirsə, ġərqdə bu iĢi mərkəzləĢmiĢ dövlət icra edir1.
Kapitalizm feodal pərakəndəliyinə son qoyub ölkəni vahid
bazara bağlayır. Eyni iĢi mərkəzləĢmiĢ dövlət yerinə
yetirir. MərkəzləĢmiĢ dövlətin yaranması yolunda XVXVI əsrlərdə aparılan cəhdlər XVI əsrdə səfəvilər
zamanında baĢa çatır. Bu böyük ideyanın dahi müəllifi,
tariximizin cahanĢümul sərkərdəsi ġah Ġsmayıl Xətayi bu
iĢi belə təsəvvür edirdi:
ġirvan xəlayiqi qamu Təbrizə daĢına,
Mülki-Əcəm sorar ki: qıyamət xaçan qopar.
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Ölkənin müxtəlif bölgələrindən, Ģimalından və
cənubundan, Ģərqindən və qərbindən böyük tacirləri cəlb
edən Təbriz və ġamaxı bazarları Azərbaycanın iqtisadi
birləĢməsində mühüm rol oynadı. Bu iqtisadi
əlaqələnmədə Azərbaycan türkcəsi, yəni dil faktoru ən
effektli təĢkiledici kimi çıxıĢ edir. Bu mənzərə bugünkü
insanlar üçün qəribə görünə bilər ki, bazarın, iqtisadi
birliyin, ticarətdə qazanc götürməyin dilə nə dəxli var.
Ancaq XIII əsr lüğətinin müəllifi Ġbn Mühənna görün nə
yazır: "...bu təəssüf doğuran hadisə ilə rastlaĢmıĢam ki,
adamlar dilin öyrənilməsini özləri üçün əbəs sayıblar.
Halbuki səyahət və gəzintilərində bundan istifadə edə
bilərlər, eləcə də elmi məsələlərin tədqiqində, ticarətdə
fayda qazanmaq və ya ziyandan qaçmaq üçün, yaxud bir
iĢdə ustalığına, sənətkarlığına görə haqq almaq istəyi ilə.
...öz müasirlərinin qarĢısında üstünlük əldə etmək üçün dil
biliyi onların gərəyi olardı"2. Söhbət insanların bir-birini
anlamasından, müxtəlif dil sahiblərinin ünsiyyət
anlaĢmasından gedir. Və beləliklə, bu iqtisadi, siyasi,
mədəni Ģəraitdə Azərbaycan türkcəsi dövlət dilinə çevrilir,
dövlətin ərazisindəki hər kəs bu dili bilir, onunla ünsiyyət
saxlayır. Ölkədəki bütün etnik qruplar iqtisadi birlik
Ģəraitində vahid dildə ünsiyyətin vacibliyini dərk edir və
dövlət dili ölkənin ümumi ünsiyyət vasitəsi olur. Dövlət
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sistemindəki hakim qüvvələrin, əyanların, saray
yaxınlarının, eləcə də kübar ailələrinin zövqü və mənafeyi
ərəb və fars dillərini tamam təcrid etməyə imkan vermirdi.
Belə bir antidemokratik mühitdə nəqd iqtisadi qazancların
gücünə arxalanaraq Azərbaycan türkcəsi ümumi ünsiyyət
vasitəsi olaraq dövlət dili hegemoniyasını qazandı.
Ümumünsiyyət vasitəsinin zəruriliyində bir siyasi
məqsədin də az rolu olmadı. Məsələn, Ģiyəlik təbliğatı ilə
geniĢ xalq kütləsi hökumətin ətrafında birləĢdirildi.
Xətainin bu təbliği misralarını yada salmaq yetər:
Rəhbərsiz heç yol bulunmaz...; MürĢidün nəfəsi həqq
nəfəsidür, MürĢidün nəfəsi həqq rizasıdur, Rəhbərün
əmrində olmayan canlar Yüzi dönmüĢ cəhənnəmə sürilür
və s. Bütün bunlar ümumi ünsiyyət dilinin "ədəbiyyatda
möhkəmlənməsini" (V.Lenin) təmin etdi. Beləliklə,
Azərbaycan türkcəsinin ölkədə ümumiünsiyyət vasitəsi
kimi müəyyənləĢməsi, ümumi xalq dilinin (milli dilin)
varlığı və bu dilin "ədəbiyyatda möhkəmlənmə" haqqı
qazanması Azərbaycan milli ədəbi dilinin yaranması üçün
Ģəraitin hazır olması demək idi.
Bir halda ki, milli ədəbi dilin formalaĢmasından söhbət
gedir, onda nəzəri ədəbiyyatdan gələn koyne faktoruna
diqqət yetirmək lazımdır. Əvvələn, nəzəri ədəbiyyatda
Avropa dilləri üçün müĢahidə olunmuĢ koyne
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xüsusiyyətləri ġərqdə, məsələn, Azərbaycan türkcəsinin
təcrübəsində özünü doğrultmur. Yəni, həmin dövrdə
Azərbaycanın iki mədəniyyət mərkəzi vardı: Təbriz və
ġamaxı. Həm Təbriz, həm də ġamaxı bazarı ölkənin
iqtisadi əlaqəsi və inkiĢafı üçün eyni dərəcədə əhəmiyyət
kəsb edirdi. O da var ki, prinsipcə Təbriz və ġamaxı
dialektləri arasında bir-birini rədd edən əlamətlər yox idi.
Məsələn, milli deyilən dil normasının formalaĢdığı XVI
əsrdə və XX əsrin 20-ci illərində latın əlifbasına keçənə
qədər bütün fəaliyyəti dövründə yazıda özünü göstərən və
ədəbi dil normasında ümumiliyi ilə diqqəti çəkən ahəng
təzahürü - dodaq-damaq ahənglərinin pozulması, indiki
“y“ yerində “g”, “j” müqabilində iĢlənməsi və sair
xüsusiyyətlər hər iki dialektdə eyni idi. BaĢqa dillərin
tarixində analoji hadisənin Ģahidi oluruq. Məsələn,
Rusiyada paytaxtın Moskvadan Peterburqa köçməsi ilə
bağlı baĢ verən dil prosesi belə təsvir olunur: "XVIII əsrin
əvvəlində paytaxtın Peterburqa köçməsi rus ədəbi dilinin
ümumi keyfiyyətinə əsaslı təsir göstərə bilməzdi. Yeni,
paytaxtda müxtəlif dialektli əhali vardı. Bunlar üçün hər
halda ilk vaxtlarda Moskvada formalaĢmıĢ tələffüz
vərdiĢləri və normaları örnək kimi saxlanırdı"1. Bu
mənada mərkəzləĢmiĢ Azərbaycan dövlətinə paytaxtın
Təbriz, ya ġamaxı olmasının fərqi yox idi. Hətta, bu iki
1083

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

dialekt bu baxımdan da uyğun idi ki, ədəbi dilimizin tarixi
üçün çox səciyyəvi morfonoloji fakt olan “n” (sağır “n”)
onların heç birində yoxdur.
Doğrudur, Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi fonetikorfoqrafik cəhətdən ən çox Təbriz və ġirvan (ġamaxı)
dialektlərini yada salır. Ancaq müxtəlif nitq sahələrinə aid
faktlara, morfoloji əlamətlərə, xüsusilə leksik-frazeoloji
materiala görə bu dialektlərlə məhdudlaĢmır. Dünya ədəbi
dillərinin tədqiqinə aid ədəbiyyatlar göstərir ki, milli
dillərin yaranmasına qədər müxtəlif xalqlarda ünsiyyət
faktı kimi dialektlərin sintezindən ibarət bir nitq forması
iĢlənmiĢdir2.
Azərbaycan dilinin tarixi təsdiqləyir ki, milliyəqədərki
dövrdə mükəmməl ümumxalq danıĢıq dilinin varlığı
dialektlərin sintezinin nəticəsi və yekunudur. Dialekt
sintezi "Dədə Qorqud kitabı"nda çox aydın Ģəkildə
görünür. Dialektfövqü fakt kimi meydana çıxan Ģifahi
xalq ədəbiyyatının folklor Ģeirinin dili də həmin dialekt
sintezinin nəticəsidir. Bunu yazılı abidələrin dili də əks
etdirir. MərkəzləĢmiĢ Azərbaycan dövlətinin yarandığı
dövrdə ölkənin mədəniyyət mərkəzinin (əslində:
mərkəzlərinin) mövcud dialekt (koyne) xüsusiyyətləri
əlimizdə yazı nümunələri olan bütün dövrlərdə özünü
göstərir: ən qədim "Dədə Qorqud kitabı"mızda da,
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Həsənoğlu (XIII əsr), Q.Bürhanəddin (XIV əsr) və
Nəsimidə də (XIV-XV əsrlər). Deməli, Təbriz (və ġirvan)
dialekti və üstəgəl “n”-li (sağır nunlu) hansısa bir dialekt.
Məsələnin baĢqa tərəfi də var: ahəng qanununun Təbriz və
ġirvan dialektlərindəki tipdə pozulması Orxon-Yenisey
abidələrinin dilində də baĢ verir, hələ üstəgəl bu dildə
sağır nunun ilkin məxrəci - “nq” afrikatı da iĢlənir.
Deməli: 1. Azərbaycanda mərkəzləĢmiĢ dövlətin
yaranması zamanı ədəbi dildə müĢahidə etdiyimiz fonomorfoloji və orfoqrafik norma ola bilər ki, çox qədim bir
koynenin ənənəsi olmuĢdur - həmin koynedə ya pozulmuĢ
ahənglə sağır nun yanaĢı iĢlənmiĢdir, ya da ahəngsiz
dialektlə sağır nunlu dialekt birləĢmiĢdir. 2. Ola bilər ki,
qədim türk imperiyasının ədəbi dil nümunəsi olan OrxonYenisey dil norması Turan dünyasının bütün ölkələri kimi
Azərbaycanda da iĢlənmiĢ və tədricən yerli türk xalq
danıĢıq dilinə təmas etmiĢdir.
Milli dilin tarixinin bu qədər uzağa getməsi nəzəri
qanunauyğunluq çərçivəsindədir. Rus və Avropa
dilçiliyində ġərq dillərindən danıĢarkən "əski dil" (starıy
yazık) və "yeni dil" (novıy yazık) terminləri iĢlənir. Bu
halda "əski dil" və "yeni dil" dilin inkiĢafında iki mərhələ
kimi götürülür. Və "yeni dil" bir çox hallarda X-XI
əsrlərdən baĢlayır, deyək ki, həmin dövrdəncə bu dillər
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yazıda əks olunur. "Əski yazılı" dillər kimi təqdim olunan
bu ədəbi dillərin müasir qrammatik quruluĢ və əsas lüğət
fondu ilə on əsrlik yolu Avropada milli adlandırılan
dillərin yoludur1. Ərəb, Ġran dilləri, bir çox türk dilləri, o
cümlədən VII əsrdən yazılı abidəsi ("Dədə Qorqud
kitabı") gəlmiĢ Azərbaycan türkcəsi belə uzun tarixi
inkiĢaf yolu keçmiĢdir. Beləliklə, müəyyənləĢmiĢ xalq dili
əsasında doqquz əsrlik yazı yolu keçmiĢ Azərbaycan
türkcəsini hazır olan tarixi-siyasi, iqtisadi və mədəni
Ģəraitdə M.Füzuli milli ədəbi dil kimi gerçəkləĢdirdi.
Dilçilikdəki məlum qəliblə desək: M.Füzuli Azərbaycan
milli ədəbi dilinin banisidir. Bu o deməkdir ki, M.Füzuli
dilinin qrammatik quruluĢu və əsas lüğət fondu
Azərbaycan-türk millətinin (bu, eynən Azərbaycan xalqı
deməkdir) dilinin əsasıdır və müasir milli Azərbaycan
ədəbi dilinə uyğundur.
Bu halda Füzuli dilinin müasir azərbaycanlılara nə
dərəcədə aydın olub-olmaması meyar deyil. Əsas odur ki,
bu gün dilimizdə mövcud olan elə sözdəyiĢdirici
(qrammatik) Ģəkilçi yoxdur ki, Füzulidə olmamıĢ olsun;
bugünkü söz birləĢməsi növləri - təyini söz birləĢmələri,
feli sifət, feli bağlama, məsdər tərkibləri, sadə və
mürəkkəb cümlə tipləri onun dilində var. Füzuli dilindəki
frazeoloji birləĢmələrin, atalar sözləri və məsəllərin
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hamısı müasir Azərbaycan dilində yaĢayır və iĢlənir. Eləcə
də məhz bu əsasdır ki, Füzuli dövrü Azərbaycan dilinin
əsas lüğət fondu bu gün qalır. Fərq lüğət tərkibindədir.
Lüğət tərkibi baxımından tarixi, siyasi, mədəni Ģəraitlə
bağlı olaraq hər əsr özündən əvvəlkindən fərqlənir (bu,
təbiidir və bütün dünya dillərinə aiddir). Deyək ki,
Füzulinin dili, məsələn, Xətainin, Saib və Qövsi
Təbrizilərin dili ilə müqayisədə bugünkü dilimizdən daha
çox fərqlənirsə, bu, Füzulinin söz tutumunun
onlarınkından qat-qat çox olması ilə bağlıdır. Bu da
təbiidir: Füzuli janr və forma əlvanlığı, üslub zənginliyi
ilə çox yüksəkdə durur. ĠĢ budur ki, bu gün müasir
Azərbaycan türkcəsində ünsiyyətdə qalan, iĢlənən elə
ərəb, fars sözləri yoxdur ki, bunlar Füzuli dilində
iĢlənməmiĢ olsun. Bu sözlər minlərlədir. Deməli, bu
minlərlə söz Füzulidə və müasir dildə müĢtərəkdir.
Bəkir Çobanzadə I Türkoloji qurultaydakı məruzəsində
deyirdi ki, bu gün, çuvaĢ və yaqutları çıxmaqla, baĢqa türk
xalqlarının bir-birini baĢa düĢməsində ərəb, fars sözlərinin
onların dilində müĢtərəkliyi mühüm rol oynayır
(Stenoqramma...s. 191). Yəni, həmin alınma sözlər bu gün
müxtəlif türkcələrin də, o vaxtkı Füzuli dövrü türkcəmizlə
bugünkünün də körpüsüdür. Və, deməli, həmin əcnəbi
lüğət XVI əsrdə xalqın canlı ünsiyyətində iĢlənirmiĢ. Eyni
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zamanda, Füzuli dilində iĢlənmiĢ minlərlə əcnəbi söz bu
gün həm Azərbaycan ədəbi dili, həm də xalq dili üçün
qeyri-iĢləkdir və müasir oxucu kütləsi üçün anlaĢılmazdır.
Hesab etmək olar ki, həmin lüğətin müəyyən qismi öz
zamanında da geniĢ oxucu kütləsi üçün, bütöv xalq üçün
anlaĢılmaz olmuĢdur. Bunun iki səbəbi olmalıdır. Biri:
Füzulinin dili yüksək intellekt dilidir. Bu dil, bir tərəfdən,
"xəlqə ağzın sirrini" açır, "hər məhvilin", yəni, xalq
Ģənliklərinin, müğənnilərin çıxıĢ etdikləri məclislərin
zinətidir, eyni zamanda, qəzəl "xirədməndlər (alimlər)
sənətidir", yəni, bu halda o, bir qrupun anlaĢmasına
yönəlir. Buna görədir ki, Ģairin çox qəzəllərinin dili geniĢ
dairədə anlaĢıldığı halda, bəzilərinin dilində kütləvi
anlaĢılmayan ərəb sözləri çoxdur. Hətta bilindiyi kimi,
Ģeirlərində bütöv misralar, beytlər ərəbcə, ya farsca, yaxud
anadilli "Divan"ında bütöv qəzəllər ərəb dilində söylənir bu nümunələr həmin "xirədməndlər" üçün nəzərdə tutulur.
Və, ümumiyyətlə, dilində ərəb, fars sözlərinin çoxluğu
dövrün saray əyanlarının, kübar ailələrinin, tacirlərinin
zövqü ilə bağlı idi (yadımıza salaq ki, hətta Molla
Pənahda hansı konkret Ģəxsə ünvanlanması ilə əlaqədar
bəzi qoĢmalarının dili vərdiĢ olunmamıĢ ərəb-fars
kəlmələri və tərkibləri ilə iĢlənir).
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BaĢqa səbəb: Füzulidə janr, forma, üslub müxtəlifliyi var
və bu formaların tarixi dil standartları olmuĢdur. Füzulinin
nəsr nümunələri var. Bu dil çətinliyinə görə Ģeirinin
dilindən əsaslı dərəcədə fərqlənir. Bu dildə "xəlqə ağzın
sirrini hər dəm izhar" etməyən sözlər çox iĢləkdir. Nəsrin
özü də dilinin anlaĢılmama dərəcəsinə görə yekcins deyil.
"Divan"ının və "Leyli-Məcnun"unun "Dibaçə"ləri
həyatda, ünsiyyətdə iĢlənməyən dildir. Bu ancaq kitabda,
yazıda mövcuddur. Onu hətta ərəbcə, farscaya bələd olan
hər ziyalı anlamaz. Bu nəsrin dilini yalnız mükəmməl ərəb
təhsili görmüĢ elm adamları baĢa düĢə bilərlər. "Hədisiərbəin" tərcüməsinə nəsrlə yazılmıĢ "Müqəddimə" də,
"ġikayətnamə"nin giriĢ hissəsi də həmin üslublu dildir.
Bədii nəsrinin dilində vəziyyət nisbətən asanlığa dəyiĢir,
folklor-danıĢıq əsaslı nəsr dilinə yaxınlaĢır. "Hədiqətüssüəda"nın dili həmin üslubdadır. Burada rəvayətdir ki,
nəqldir ki, mücmələn, əlqissə, əlhasil, əl-aqibət kimi
dastan, nağıl ifadələri var (adi danıĢıqda xülasə, nəhayət,
nağılda, dastanda əlqissə, əlhasil, əl-aqibət ifadələri ilə
müqayisə edin). Füzuli nəsrində xüsusi "ġikayətnamə" dili
var. Bu, sinkretik mətn dilidir: nəsr və Ģeir, müəllif dili və
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dialoq, ərəbcə ifadə və cümlələr. Buradakı dialoq dili
kütləvi ünsiyyət dilinə çox yaxındır*.
ġairin yaradıcılığında epistolyar üslubun (məhz epistolyar
üslub!) tipik nümunələri var: "Qazi Əlaəddinə məktub",
"Əhməd bəyə məktub", "Bəyazid Çələbiyə məktub".
Məktublarda nəsrlə yanaĢı, nəzm də iĢlənir.
Məktublarındakı nəsr dili anlaĢma dərəcəsinə görə bədii
nəsrinin dilinə uyğundur. "Bəyazid Çələbiyə məktub"
ərəbcə iki nəsr parçası və üç beyt farsca Ģeirlə baĢlayır və
maraqlıdır ki, məktubda sonra gələn Ģeir nümunələrinin
hamısı farscadır. O da diqqəti çəkir ki, bu məktubun nəsr
dilində osmanlı sözləri və cağatay Ģəkilçiləri (-dın çıxıĢlıq
hal Ģəkilçisi) iĢlənmiĢdir. Füzulinin epistolyar dili ayrıca
üslub kimi diqqəti çəkir. Sonralar məktublarda üslub faktı
kimi ənənəvi davam edəcək məxsusi əvvəl və axır bu
nümunələrdə özünü göstərir. Füzulinin mənzum
yaradıcılığı da formaca çox müxtəlifdir: qəzəl, rübai, qitə,
məsnəvi, tərkibbənd, tərcibənd, mürəbbe, müxəmməs,
alleqoriya, müəmmalar. Bu formalardan hər birinin özünə
məxsus ifadələri və ifa tərzi var. Həmin ifadə materialı və
ifadə tərzləri üslub məxsusiliyinə qədər fərqlər verir.
Füzuli mükəmməl tərcümələrin müəllifidir ki, bunların da
özünəməxsus dil xüsusiyyətləri görünür.
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Bir sözlə, Füzuli üslubi differensiasiya anlayıĢını yaratdı
və Azərbaycan ədəbi dilini leksik və qrammatik baxımdan
bütün üslubi imkanlarla təmin etdi - müvafiq mədəni
Ģərait istənilən funksional üslubu iĢə sala bilərdi. Yəni,
Avropa elmində milli ədəbi dil deyilən səviyyəni
Azərbaycan türkcəsi üçün Füzuli hazırladı.
Ġndiyə qədər dilçiliyimizdə bu fikir söylənməyib. Füzuli
dilinin türkcəmizin əsas lüğət fonduna maksimum
yaxınlığına diqqət yetirmək əvəzinə əbədi dilin lüğət
tərkibində arxaikləĢmiĢ anlaĢılmaz ərəb, fars sözlərinə
fikir vermiĢlər. Füzuli dilində müasir türkcəmizin
qrammatik quruluĢunun, xüsusilə sintaksisin sabitləĢmiĢ
olmasını görməkdənsə, onun dilindəki ərəb, fars
izafətlərini önə çəkmiĢlər. Adətən türkcəmizin milli ədəbi
dil səviyyəsini Molla Pənah Vaqiflə bağlayırlar. Ancaq
Vaqifin lüğəti elə həcmdə deyil ki, ona əsaslanıb "milli
dili" qəbul edəsən və onun dili milli ədəbi dilin bünövrəsi
olsun. Molla Pənahın 4500 söz ehiyatı var, Füzulininki 20
mindən artıqdır.
Deyilir ki, A.S.PuĢkin rus milli ədəbi dilinin banisidir1.
Təbii ki, Ģair olmaq etibarilə o, milli ədəbi dilin ancaq
bədii üslubunu hazırlamıĢdır. V.V.Vinoqradov yazır ki,
hələ PuĢkin zamanında abstrakt-fəlsəfi üslub, elmi və
publisist üslublar yox idi - bu üslublar bir neçə onillik
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sonra, V.Belinskidən, A.Gertsendən sonra formalaĢır2.
Deməli, rus milli ədəbi dilinin funksional bütövlüyü
(üslubların çoxvalentliliyi) milli ədəbi dilin
yaranmasından sonra baĢ verir. Bəs bu halda niyə PuĢkin
rus milli ədəbi dilinin banisi sayılır? Çünki "PuĢkinin
yaradıcılığında rus ədəbi və Ģifahi ifadələrinin ədəbi
normaları aydın Ģəkildə müəyyənləĢmiĢdi və müasir rus
dilinin quruluĢu əsas qatlar üzrə formalaĢmıĢdı"3. Bu
mənada müasir Azərbaycan türkcəsinin quruluĢu Füzuli
dilində daha əhatəli Ģəkildə əks olunmuĢdur.
Milli ədəbi dillərin müxtəlif quruluĢ qatlarının formalaĢma
ardıcıllığında eyniyyət yoxdur. Məsələn, ingilis və alman
milli ədəbi dillərində ən axırıncı sintaksis formalaĢır1.
Azərbaycan milli ədəbi dilinin sintaksisi M.Füzulidə
müəyyənləĢir. Deməli, bu proses ədəbi dilin lüğət tərkibi
ilə eyni vaxtda baĢa çatır. Azərbaycan milli ədəbi dilinin
Füzuli sintaksisi tam Azərbaycan türkcəsidir,
morfologiyası daha çox oğuzcadır. Buna görə də Füzuli
dilinin morfologiyasında Türkiyə türkcəsi faktları xeyli
yer tutur. Halbuki Füzuli sintaksisi müasir Türkiyə
türkcəsi ilə üst-üstə düĢmür. Yazıdakı vəziyyətindən çıxıĢ
etsək, ədəbi dilin fonetikasında Azərbaycan xalq
türkcəsinin əks olunması lüğət və sintaksisdən sonra baĢ
vermiĢ görünür. Ancaq nəzərə alınmalıdır ki, Azərbaycan
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milli ədəbi dilində fonetik normanın nisbətən ləngiməsi
canlı Azərbaycan xalq dili ilə yox, əlifba-imla
mühafizəkarlığı ilə bağlıdır - bir növ subyektiv faktordur,
real tarixilik deyil (ingiliscə "ana" sözünün tarixən
yazıldığı “mother” imlasını saxlayaraq, “mazə” tələffüz
edildiyini yada salın; yəni, tələffüz dəyiĢir, imla öz
tarixiliyini qoruyur).
Beləliklə, PuĢkinin XIX əsrin birinci yarısında rus dilində
gördüyü iĢi Füzuli Azərbaycan türkcəsinin tarixində XVI
əsrin birinci yarısında görür. Eyni zamanda, Dantenin
italyan milli ədəbi dilinin tarixindəki2 rolunu
Azərbaycanda Füzuli yerinə yetirmiĢdir.
Onsuz da türk dili ənənəvi olaraq ġərq və Qərb ədəbi
türkcələri kimi fəaliyyət göstərdiyi üçün Azərbaycan
ədəbi dilinin öz muxtariyyəti vardı. XII-XIII əsrlərdən
Orxon və "Qutadğu bilig" ədəbi normaları artıq
Azərbaycanda anlaĢılmırdı, sadəcə, ġərq-Qərb türk
ideologiyası ilə yaĢayan müəyyən qrup savadlılarla
məhdudlaĢırdı.
Coğrafi yaxınlıq səbəbi ilə Türküstan türkcəsindən
səlcuqların oğuzcasının içində Qərbə gəlmiĢ ġərq
türkcəsinin elementləri XIII əsrdə artıq arxaikləĢmiĢdi.
Cingizilərin monqol yürüĢləri ilə ġərq türkcəsi yenidən
dirçəlmək Ģansı qazanırdı. Buna görə də XIII-XIV
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əsrlərdə xeyli lüğət əsərləri yarandı. Ancaq təbii ki,
müxtəlif coğrafiyaların əhalisinə luğət kitablarının
vasitəsilə dil öyrətmək reallığa çevrilə bilməzdi. Bu ikinci
dalğa, Çingizilərin gəliĢi ancaq onunla nəticələndi ki,
Azərbaycan ədəbi dilində ġərq türkcəsi adına məhdud
dairədə cağatay elementləri iĢləndi. Buna XIV-XV
əsrlərdə epizodik Ģəkildə Nəsimi və KiĢvəridə rast gəlirik.
Cağataizmlərin KiĢvəridə nisbətən fəallığı Azərbaycan
ədəbi dil normasından gəlməyib, KiĢvərinin Ģəxsən özbək
yazı dilinə (cağataycaya) bələdliyi ilə, Nəvaiyə yaxınlığı,
özünü Nəvai məktəbinin nümayəndəsi sayması ilə
bağlıdır. Xətaidə tək-tək cağataizmin iĢlənməsi onun
türkcələrə türk imperatoru olmaq gözü ilə baxmasından
gəlir. Xətai həm də hökmdar olmaq etibarilə özünü
intellektli hökmdar, Türk Dünyası ədəbiyyatlarına bələd
Ģəxs kimi göstərmək istəyirdi - təbii ki, bu halda XVI əsrə
qədərki türkdilli ədəbiyyatın ən böyük Ģəxsiyyəti ƏliĢir
Nəvaini tanıdığını, onun sənət dilini bildiyini göstərməli
idi. M.Füzuli öz Ģah əsəri "Leyli və Məcnun"da Ə.Nəvaini
özünə müəllim saydığını bildirir. Deməli, Füzuli
özünəqədərki ən mükəmməl türkdilli "Leyli-Məcnun"
kimi Nəvainin əsərini lazımınca öyrənmiĢ və bilmiĢdir.
Ancaq Füzulinin "Leyli və Məcnun"unda bir dənə də
olsun, cağatay dili elementi yoxdur. Özbək Ģairinin Ģeirinə
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yazdığı nəzirədə ("Ġməs" rədifli qəzəli yadınıza salın)
Füzuli cağataizm iĢlətmiĢdir ki, bu da nəzirə poetikasının
dönməz qanunudur. Füzulinin dili bilavasitə Qərb
türkcəsi, məhz Azərbaycan türkcəsidir.
Beləliklə, Qərb türkcəsində Türküstan türkcəsinin geri
çəkilməsi, arxaikləĢməsi ilə Azərbaycan ədəbi dilində
(eləcə də Osmanlı dili kimi tanınan Türkiyə yazı dilində)
ərəb, fars sözləri meydan sulamağa baĢlayır, böyük
kütləyə çevrilir. Bu iĢdə onun da mütləq böyük rolu var ki,
türk ədəbiyyatlarında, o cümlədən Azərbaycanda yazılı
poeziya faktı kimi əruz Ģeiri hakim mövqe tutur. Füzuli
dilində ərəb və fars sözlərinin üstünlüyü bununla çox
Ģərtlənir.
Eyni zamanda Füzulinin qarĢısında bu beĢ yüz illik ərəbfarsdilli poeziya ilə və ərəb, fars sözləri ilə dolu türkdilli
əruz poeziyası ilə yanaĢı bu da vardır: bayatılar, gəraylılar,
varsağılar, qulağının dibindəki Kərkük maniləri, KaĢğari
"Divan"ındakı türk xalq Ģeirləri. XII əsrdən təriqətlərin,
xalq sufizminin, dərviĢliyin fəlsəfəsini ifadə edən xalq
poeziyası, Yəsəvinin, Yunus Əmrənin ana dilinə meydan
açmıĢ sadə Ģeirlərinin dili də göz qabağında idi. Bütün bu
dil nümunələrini görən Füzuli öz türk ana dilini böyük
ədəbiyyat, böyük poeziya dili kimi hazırlamaq üçün
tanrısından yardım diləyir.
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Ey feyzrəsani-ərəbü türkü əcəm,
Qıldun ərəbi əfsəhi-əhli-aləm,
Etdün füsəhayi-Əcəmi Ġsadəm,
Mən türkzəbandan iltifat eyləmə kəm.
QarĢısına bir türk ideoloqu kimi məqsəd qoyur:
Məndə töfiq olsa, bu düĢvarı asan eylərəm,
Növbahar olğac dikəndən bərgi-gül izhar olur.
Bu "düĢvar"dan çıxacaq tapır, demokratik dil formasını
elan edir: Qəzəl rəsmin et cümlədən ixtiyar. Qəzəl de ki,
məĢhuri-dövran ola, Oxumaq da, yazmaq da asan ola.
Və Ģüurlu Ģəkildə, məfkurə nəticəsi kimi yaratdığı dilin
nümunələri belədir: 1. Nisbətən az anlaĢılan dil var:
Hüsni-rəyün afitabi-aləmi-sidqü səfa, Xaki-payin mənĢəicəmiyyəti-ruyi-zəmin; 2. Orta anlaĢma dərəcəsində olan
dil var: Qılmasın dünyadə sultanlar mənə təklifi-cud,
Bəsdürür baĢumda tövfiqi-qənaət əfsəri. 3. Tam anlaĢılan
dil var: Can sözdür, əgər bilürsə insan, Sözdür ki, deyirlər,
özgədir can.
Deməli, Füzulinin yaĢadığı cəmiyyətdə bu üç təfəkkür qatı
olmuĢ və bu nümunələrdən hər birini öz anlayanı üçün
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yazmıĢdır. Bu gün üçün çoxlu anlaĢılmaz ərəb, fars
sözlərinin iĢlənməsi, Füzuli dilinin müasir Azərbaycan
dilinin təməli olmasını inkar etmir. BaĢqa xalqlarda da
milli ədəbi dillərin tarixində analoji mənzərə təkrar
olunmuĢdur.
Füzuli Dantenin iĢini gördü, ancaq ġərq və Qərb (Asiya və
Avropa) kontekstləri var. ġərqdə ərəbcə Yaxın və Orta
ġərq türkləri üçün elm dili olub. Qərbdə bu iĢi latın dili
görüb. Latından milli roman dillərinə qalanlar etnik
kökdən gəlir, ancaq ərəbcədən türkcələrə keçənlər yad
mənĢəli olmaqla ikiyə bölündü: 1. Xalqın dilində
iĢlənənlər, deməli, anlaĢılanlar; 2. Ancaq ziyalıların,
savadlıların dilində iĢlənənlər - yazı dili ilə gələnlər.
Füzulidə hər ikisi birləĢir, çünki Füzuli həm geniĢ kütlə
üçün yazır və kütlənin dilində iĢlənənlər baĢa düĢülür, bu,
xalqın dilidir; həm də bilavasitə "xirədməndlər" üçün,
seçmə - kübar qat üçün yazırdı. Bu gün dilimizdə baĢa
düĢülüb iĢlənən minlərlə ərəb, eləcə də fars sözlərindən
eləsi yoxdur ki, Füzulidə olmamıĢ olsun - bu, Füzuli
ərəbizmlərinin təxminən 80 faizidir. Deməli, ərəbizmlərin
çoxluğu anlaĢılmazlıq demək deyil. Nəticə: 1. Azərbaycan
dilində bugünkü türk sözlərinin hamısı Füzulidə var; 2.
Bugünkü ərəb-fars alınmalarının hamısı Füzulidə var.
Deməli: milli dilin lüğəti onda cəmləĢir. Hər dilin tarixi
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özünəməxsusluğu var. Deyək ki, PuĢkin rus milli ədəbi
dilini formalaĢdırarkən leksikada daha çox folklor əsaslı
canlı dilə əsaslanır və əski slavyanizmlərdən də istifadə
edir. Ancaq rus milli ədəbi dilinin sintaksisini
fransızcadan kalkaların üstündə qurur. Buna görə də məhz
lüğətin sayəsində bugün rus PuĢkinin dilini rahat baĢa
düĢür və professional olmayanlar, geniĢ kütlə bilmir ki,
PuĢkinin yaratdığı rus milli ədəbi dilinin sintaksisinin
bazası fransız dilinə məxsusdur. M.Füzulidə tam
əksinədir: cümlə sintaksisi təmiz türkcədir, ancaq
lüğətində ərəb, fars mənimsəmələri əksəriyyət təĢkil edir.
Buna görə də müasir dil üçün əcnəbi arxaik leksikon
Füzulidə daha çoxdur. Əlbəttə, bu arxaizmlərin
dərəcəsində Füzulidən günümüzə qədərki dörd yüz əlli
illik zaman məsafəsinin öz tarixi rolu var. Bununla belə,
Füzuli dilinin tarixiliyini qavramaq üçün bütövlükdə ġərq
kontekstini, türk dillərinin inkiĢaf yolunu, eləcə də
Azərbaycan ədəbi dilinin əsrlərlə davam edən ənənəvi
gəliĢini nəzərə almaq lazımdır. Bu mənada Azərbaycan
milli ədəbi dili tam və kütləvi anlaĢılan dil demək deyil.
Məsələn, M.Ə.Sabir XX əsrin əvvəllərinin Ģairi olaraq,
təbii ki, Azərbaycan milli ədəbi dilində yazmıĢdır. Ancaq
Füzuli dili ilə müqayisələr aparaq.
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Füzulidə:
Hüsnün olduqca füzun eĢq əhli artıq zar eylər,
Hüsn nə miqdar olursa, eĢq ol miqdar olur.
Sabirdə:
Suzi-binaleyi-pərvanəni gör, ey bülbül,
Səhni-gülzardə ancaq sənin əfğanun var.
Füzulidə:
PəriĢan halin oldum, sormadun hali-pəriĢanum,
Qəmündən dərdə düĢdüm, qılmadun tədbiri-dərmanum.
Nə dersən, ruzigarım böyləmi keçsün, gözəl yarum,
Gözüm, canum, əfəndüm, sevdigüm, dövlətlü sultanum.
Sabirdə:
Hali-məczubim görüb, qare, demə, divanədir,
Nəreyi-Ģuridəmi zənn etmə bir əfsanədir.
ġairəm, təbim dəniz, Ģeiri-tərim dürdanədir,
Behcətüm, eyĢüm, sürurim, vəcdüm əhraranədir,
Ġncizabim cürəti-mərdaneyi-mərdanədir,
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Afərinim himməti-valayi-Səttarxanədir.
Füzulinin beytində az-çox “füzun” sözü dumanlı görünə
bilər, Sabirdə “suz”, “səhn” müasir oxucu üçün aydın
deyil, hələ Sabirdə izafətlər də nahamvarlıq təlqin edir.
Füzulinin dördlüyündə bir dənə aydın olmayan söz
yoxdur, “hali-pəriĢan”, “tədbiri-dərman” izafətləri leksik
tərəflərinin tam Ģəffaflığı nəticəsində oxucunu bir zərrə
gücə salmır. Sabirdəki məczub (cəzb olunmuĢ), “qare”
(oxucu), “Ģuridə” (aĢiq, məftun), “behcət” (Ģadlıq),
“sürur” (sevinc, Ģadlıq), “əhraranə” (azadlıq döyüĢçüsünə
məxsus), “incizab“ (vurğunluq), “himmət” (səy, qeyrət),
“vala” (ali, böyük) kimi sözlər üçün geniĢ oxucunun
lüğətə ehtiyacı var, “Ģeiri-tər”, “cürəti-mərdanə”
birləĢmələrində tərəfləri anlaĢıqlı olduğu üçün izafətlər
qavrana bilir, ancaq “hali-məczubim”, “nəreyi-Ģuridəm”,
himməti-valayi-Səttarxan izafətlərində naməlum tərəfə
görə məlum söz də mənaca açılmır.
Bu baĢqa məsələdir ki, Füzulidə "Açıldi lalə, güldi qönçə,
gəldi iĢrət əyyami", "Ol dostum idi, degildi düĢmən, Həm
ol ana aĢiq idi, həm mən" kimi minlərlə tam Ģəffaf
misralar və beytlər var. Və, eyni zamanda, Sabirin kütləvixəlqi satiralarında "Mahi-Kənanın batub, ey piri-Kənan,
qəm yemə! Ta gülüstanun olubdur beyti-ehzan, qəm
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yemə! Ey dili-möhnətzədə, ol Ģad, ləbrizi-sürur, qəm
yemə!", "Bu tifl ki nuri-bəsərü Ģireyi-candır, Tabi-tənü
arami-dilü ruhi-rəvandır...", "Töhmət edir qəzetçilə
məĢəri-nası bir belə", "Əqval ilə əmal bir olsaydı
yəqinən", "Ümməti-mərhuməvü məğfur ilə, Əmrdəyəm
taəti-məzbur ilə" kimi yüzlərlə misralar, beytlər, bəndlər
var ki, içində geniĢ oxucu kütləsi üçün mənası aydın
olmayan sözlər, ifadələr iĢlənmiĢdir. Onda belə çıxır ki,
Sabirin dili milli ədəbi dil nümunəsi deyil.
Bəs hələ romantiklərin dilinə diqqət edilsin. Əlibəy
Hüseynzadə: Ənzari-Ģəbabımda pədidar olan, ey zill, Ey
zilli-tüluat, oluyorsın yenə peyda; M.Hadi: Ey toxmpaĢiməzrəeyi-elmü mərifət, Oldun təriqi-mövqeyi-ənvariməğfirət. Bir heykəli-mücəssəm idin, ey vücudi-pak, ġol
məsləki-büləndilə oldun dəfini-xak.
Buyurun, bu, XX əsrin əvvəllərinin, milli ədəbi dilin
yaranmasından dörd əsr sonrakı Azərbaycan Ģeir dilidir.
Baxılsa, nəsr dilində də eyni mənzərəni görərik.
Füzulidə: ... Və daxi zövqi-ictimai-lətaif və Ģövqi-idrakizəraif iqtizasilə bu səradən rifəti-sürəyya və bu qətrədən
vüsəti-dərya umulub və qələmi-sehr pərdazi füsunsaz
edüb nifazi-əqaidi-əlfaz və ibrazi-fəvaidi-ənfas olunmaq
olunmuĢdur. Bu bildirir ki... ("Bəyazid Çələbiyə
məktub"dan)
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Seyid Əzimdə: Sipasi-biqiyas ol müəssisi-əsasi-karxaneyinitq və bəyanə kim, məntuqeyi-elmül-bəyan ilə... Ta bu
əyyami-məlalətəncami-bədfərcamdə təqazayi-seybisərbənəsib məni naəlac və guĢeyi-inzivayə möhtac etdi.
Abidfirib olan bütlərün xəyali-xəməbruləri ilə guĢeyimehrabı təkyəgah etdüm və bu guĢədə tuĢeyi-məqsudə
yetdüm ("Dibaçə"sindən).
"Əkinçi"də: Heç Ģüur həsənə qəbi və qəbihə həsən deməz.
Saniyən, biz xəlqi təvəkküldən salmarıq, çün təvəkkül bəd
əz elm və tədbir gərəkdir. Ona binaən deyirik: elm və
tədbir sahibi gərək olmaq, ta təvəkkül əhli olasan. Çün
hikməti-banieyi-ilahi hər Ģeyə bir xasiyyət verüb... Aya
millət, dövlət içün əsbabi-tərəqqiyat, alati-hifzi-millət,
dövlət və rövnəqi-ümuri-ticarət və sənaət və qeyrə lazım
deyil? (Fi 25 iyun Rusiyə, sənə 1876).
F.B.Köçərlidə: Molla Məhəmməd Bağdadi türk Ģairlərinin
babası hesab olunur. Nəsr və nəzmdə bir Ģəxs onun ustadı
olmayubdur. Əazimi-üdəbadan bir nəfərinin asarını
sərməĢq və ittixaz etməyübdir. ...Əgərçi "HədiqətüsSüəda" nəsr ilə təhrir olunubdur..., lakin bu nəsrdə Füzuli
o qədər məharət və fəsahət göstərmiĢ ki və əhvalikeyfiyyəti-Ģühədanı elə bir gözəl və Ģirin dil ilə yazmıĢ ki,
əhli-zövq və ərbabi-mərifət indində onun dərəcə və
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mənziləti çox nəzmlərdən artıqraqdır ("Azərbaycan
ədəbiyyatı", I cild).
Əli bəy Hüseynzadədə: Rusiyada bu günlərdə vaqe olan
hərəkati-qəyuranəyi-hürriyyətkaranənin əhəmiyyətiəziməyi-aləmiyyəsi inkar olunmaz. Qafqaz xəlqini
qulluğa, əsarətə məluf etmək olmaz. Qafqazın üç-dörd bin
sənəlik tarixini qarıĢdırsaq, onu daima öz hürriyyəti və
azadlığı içün müharibə edən görürüz... Bəncə Qafqaz
türkləri ətrakın ən hürriyyətpərəstidir. Bu məmləkətdə heç
bir qüvvət hürriyyət Ģövqüni məhv edəməz. Heç bir cəbr
və təzyiq, heç bir cəfa və əziyyət, heç bir zülm və sitəm
hürriyyət odunı söndürəməz ("Həyat", 1906, ¹ 143).
Göründüyü kimi: S.Əzimin nəsri Füzulininkindən çox az
fərqlənir. Bu, "Dibaçə" dilinin ənənəvi standart üstündə
durması ilə bağlıdır, hətta səcliliyini (qafiyəli nəsr) də
saxlayır. "Əkinçi"də məzmuna, müəlliflərin üslubuna görə
dil müxtəlif səviyyələrdə çıxıĢ edir: son dərəcə sadə bugünkü anlaĢma dərəcəsində və nisbətən kütləvi iĢlək
olmayan lüğətin iĢləndiyi dil. F.Köçərlidə ümumən
dilimizin terminoloji müəyyənliyinin olmaması ilə bağlı
ənənəvi obrazlar və ifadələr iĢlənir, bütövlükdə isə
anlaĢılan elmi dil mövcuddur. Əlibəy isə öz türkçü
ideologiyasına uyğun olaraq Ġstanbul ağzında yazırdı.
Bütün nəsr nümunələrində kütləvi anlaĢılmayan dil və
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əcnəbi söz birləĢmələri (izafət) Füzuli nəsr dilinin, zamana
görə, sadələĢə-sadələĢə gələn, ancaq üzülməyən ənənəsi
idi. ġübhəsiz, həmin dövrdə əruz Ģeirinin varlığı da öz
sözünü deyirdi - dil əruz Ģeirinin danıĢan ənənəvi
cazibəsindən tamamilə çıxa bilmirdi.

BaĢqa bir fakt. Üzeyir bəy Hacıbəyov "Leyli və Məcnun"
operasını Füzulinin süjeti əsasında yazdı. Onun
librettosunun mətni Füzulinin qəzəllərindən və "Leyli və
Məcnun" məsnəvisindən qurulmuĢdur. Opera xorun
ifasında birbaĢa "ġəbi-hicran yanar canım, tökər qan
çeĢmi-giryanım" misraları ilə məlum məĢhur qəzəldən
dörd beytin oxunması ilə baĢlayır və bir kəlmə anlaĢılmaz
söz yoxdur. Məcnun salondakı dinləyici-tamaĢaçılara bir
kəlməsini də dəyiĢmədən Füzulinin qəzəli ilə müraciət
edir:
Yandı canum hicr ilə, vəsli-rüxi-yar istərəm,
Dərdməndi-firqətəm, dərmani-didar istərəm.
Bülbüli-zarəm, degil bihudə əfqan etdigim,
QalmıĢam nalan qəfəs qeydində, gülzar istərəm.
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Qəzəlin sonrakı beytlərində belə sözlər, birləĢmələr var:
dəhr bazarı, kasid, mətai-himmət, bəlayi-dəhr, rahəticismi-zəifü cani-əfkar, Ģəbi-hicran, təmənnayi-əcəl,
bəzmi-vəsli-dildar və s. Leyli "EĢq daminə giriftar olalı
zar olubam" misrası ilə Füzulinin dilini davam etdirir.
Leyli və Məcnun bir yerdə dərdlərini bir-birinə çatdırırlar:
"Ah eylədiyim sərvi-xuramanın üçündür..." Atası
Məcnuna deyir: "Can vermə ğəmi-eĢqə ki, eĢq afəticandır...", anası Leylini məzəmmət edir: "Oğlan, əcəb
olmaz, olsa aĢiq, AĢiqlik iĢi qıza nə layiq...". Məcnun öz
psixoloji kamilliyini göstərərək eĢqin məcnunluq
fəlsəfəsini musiqi dilinə çevirir: "Fəzayi-eĢqi ta gördüm,
səlahi-əqldən durəm, Məni rüsva görüb eyb etmə, ey
naseh ki, məzurəm" və "EĢq dərdi, ey müalic, qabilidərman degil..." Bu Məcnun sərkərdə Nofələ yüksək
üslubda müraciət etməli ikən sözünü beləcə sadə, məiĢət
dilində deyir: "Səndə, bilirəm ki, lütf çoxdur, Nə sud ki,
məndə bəxt yoxdur". Füzulinin məĢhur mürəbbesi Ġbn
Səlamın Leyliyə müraciətində elə münasib görünür ki, elə
bil Ģair bunu vaxtilə dram üçün yazıbmıĢ: PəriĢan halın
oldum, sormadın hali-pəriĢanım, Qəmindən dərdə
düĢdüm, qılmadın tədbiri-dərmanım. Nə dersən, ruzigarım
böyləmi keçsin, gözəl yarım (əslində: xanım. - T.H.),
Gözüm, canım, əfəndim, sevdigim, dövlətli sultanım".
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Leylinin son sözü budur: "XoĢdur, nə qədər eyləsə yarım
cəfa mənə...". Bu da Məcnunun son sözü: "AĢiq oldur
kim, qılır canın fəda cananına..."1. Musiqili dramdakı bu
dialoq və monoloqlar oxucu və tamaĢaçı üçün XX əsrdə
anlaĢılmazlıq yaratmırsa, XVI əsrdə Füzulini əhatə edən
mühitdə bu dil necə anlaĢılmaz ola bilərdi. Yaxud bir az
sonra Üzeyir bəy baĢqa musiqisi ilə yenə Füzuli Ģeirinə üz
tutdu: "ArĢın mal alan" musiqili komediyasında XX əsrin
sevgililəri ürəklərini Leyli və Məcnun kimi Füzulinin
qəzəlləri ilə açırdılar. ArĢınmalçı Əsgər bəy bu beytləri
dilinə gətirir:
Nalədəndir ney kimi avazeyi-eĢqim bülənd,
Nalə tərkin qılmazam, ney tək kəsilsəm bənd-bənd.
Hələ ifadəyə diqqət yetirək: nalə tərkin qılmazam. Bu gün
deyərdik: nalə(ni) tərk etmərəm, yaxud: nalədən əl
çəkmərəm. Ancaq ən sərrast qrammatik ifadə, əlbəttə,
Füzulininkidir.
Gülçöhrə Füzulinin sözləri ilə zümzümə edir:
PəriĢan xəlqi-aləm ahü əfğan etdigimdəndir,
PəriĢan olduğum xəlgi pəriĢan etdigimdəndir.
Degil bihudə, gər yağsa fələkdən baĢıma daĢlar2...
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Psixoloji gərginlik anında Gülçöhrə yenə ürəyini
Füzulinin beytləri ilə açır:
AĢıq oldum necə bir tazə güli-rənayə
Ki, salıbdır məni o, iĢvə ilə qovğayə...
Bu bir iĢdir ki, məni ignə kimi incəldib,
Salır iplik kimi hər dəm bir uzun sevdayə3.
"Leyli və Məcnun" operası da, "ArĢın mal alan" musiqili
komediyası da XX əsrin əvvəllərində, Sabirin, Hadinin,
Əlibəyin yazdıqları zaman səhnə görmüĢdür. Tarixi
mənbələrin məlumatına görə, Üzeyir bəyin əsərləri,
xüsusilə operası, necə deyərlər, həmiĢə anĢlaqla
dinlənilmiĢdir. Bu opera bu gün də salon dolusu insanlarla
dinlənilir və hər kəs, deyək ki, mənasını dürüst bilmədiyi
üç-beĢ kəlmənin yox, bütöv qavradığı Füzuli Ģeirinin
cazibəsində qalır. XX əsrin ikinci yarısında Bülbül "Leyli
və Məcnun" poemasından bütöv fəsli xalq musiqisinin
üstündə oxuyurdu və hamı rahat-rahat dinləyirdi. Bu gün
Alim Qasımov qızı ilə birlikdə Füzuli poeziyasını, klassik
Füzuli Ģeirini muğam silsiləsi Ģəklində müasirlərinə
təqdim edir və hərarətlə qarĢılanır, yəni, Füzuli anlaĢılır öz dili ilə özündən dörd yüz il sonra Füzuli belə yaĢayır.
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Çünki bu, XVI əsrdə yaranmıĢ Azərbaycan milli ədəbi
dilidir*.
AnlaĢmada tarixiliyin, təhsil tipinin, insanların zövqünün
rolunu bir daha təsəvvür etmək üçün H.Cavid dramlarının
səhnə tarixi də bizə çox söz deyir. 1920-30-cu illərdə
teatrımızda müntəzəm tamaĢaya qoyulmuĢ Cavid
dramlarının həmiĢə salon dolusu tamaĢaçıları olmuĢdur.
Ancaq 30 illik fasilədən sonra 1960-cı illərdə böyük
dramaturqun ən gözəl əsərlərindən "ġeyx Sənan" dramının
çox qısa səhnə həyatı oldu və bütün tamaĢalarda eyni
tamaĢaçı bolluğu görünmədi. Bu, ya sovet ideologiyasının
kütləĢdirdiyi zövqün, ya da dilin anlaĢma dərəcəsinin
zəifliyinin nəticəsi idi - 1920-ci illərdə orta və ali
məktəblərdə tədris H.Cavidin yazdığı dillə (Türkiyə
türkcəsinin norması ilə) gedirdi, mətbuatın dili də həmin
idi. Hadinin, Sabirin, Əli bəyin XX əsrin əvvəllərində
oxunması, baĢa düĢülməsi də belə olmuĢdur - dövrün
savadlıları ən azı mədrəsə təhsili görmüĢdülər, yaxud
S.Əzimin üsuli-cədidi tipli məktəblərdə, Qori
seminariyasında və ölkənin müxtəlif Ģəhərlərindəki
gimnaziya və seminariyalarda oxumuĢ insanlar idilər ki,
bu tədris ocaqlarında müdavimlərə ərəb, fars dilləri
öyrədilirdi. Həmin dövrdə "Gəl, gəl, a yaz günləri",
"DovĢan, dovĢan, a dovĢan" kimi təmiz türkcə dərslik
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Ģeirləri də, A.Səhhətin "Qafqaz altımdadır, ən müdhiĢ olan
zirvədə mən" tərcümələri də vardı. Füzulinin zamanında
da Qurbaninin "Qurbani der, könlüm səndən sayrudur,
NeyləmiĢəm, yarım məndən ayrudur, Ayrıluqmı çəkmüĢ,
boynu əyridür, Heç yerdə görmədim düz bənəvĢəni"
deyən dili də mövcud idi (diqqət edin: Füzuli ədəbi forma
kimi "əgri", Qurbani isə xalq danıĢıq dilindəki kimi "əyri"
iĢlədir).
Bu gün Füzuli qəzəlləri Bakı camaatı, AbĢeron əhalisi
tərəfindən Azərbaycanın bütün bölgələrindəkindən daha
yaxĢı baĢa düĢülür. Çünki Bakı kəndlərində həmiĢə,
müntəzəm qəzəl məclisləri keçirilir, müxtəlif yaĢlı,
müxtəlif səviyyəli insanlar dinləyir və qavrama vərdiĢi
qazanırlar. Bu Ģeir mühitində Ə.Vahid kimi müasir qəzəl
dahisi yetiĢib, onun yolunu davam etdirən Hacı Mayıl
kimi sənətkarlar yazıb-yaradıblar. Bədii dilin
qavranmasında nitq mühiti və poetik zövq vacib Ģərtdir.
Füzuli özü deyirdi ki:
ġeir zövqündən olmayan agah
Əhli-nəzmi məzəmmət eyləməsün.
Kəndi cəhlinə etiraf etsün,
Hər kəramətə sehr söyləməsün.

1109

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

BaĢqa bir müqayisə. Tarixən Azərbaycan türkcəsində
iĢlənmiĢ elə ərəb sözləri var ki, bu gün bizim dilimizdə
iĢlənmir, azərbaycanlı oxucu, hətta filoloq onları anlamır,
ancaq Türkiyə türkcəsində insanlar gündəlik ünsiyyətdə
onları iĢlədirlər - beləsinə bir neçə nümunə: meĢreb
(xasiyyət, davranıĢ - Füzulidə: Nə gördi badədə, bilmən
ki, oldu badəpərəst, Mürid məĢrəbü zöhhad gördügün
könlim), celil (böyük) təsərrüf (sərf etmə), müsaid
(münasib), münafik (aravuran), maləsəf (təəssüf),
münazaa (mübahisə, savaĢ), mümtaz (seçilən, hörmətli),
mendil (dəsmal), sene (il), telakki (anlayıĢ, dünya baxıĢı),
munzat (birləĢmiĢ), müsadif (rastlaĢma), munfasıl (ayrı),
musaddak (təsdiqlənmiĢ), ika (ika etmək, "yapmak"),
nafilə (havayı, boĢ), ihanət (təhqir, alçaltma), meĢrut
(ĢərtlənmiĢ), meĢru (qanun), meĢrubat (içki, bizdə: Ģərab),
acele (tez, ərəbcə: əcilə) və s. minlərlə, bəli, yüzlərlə yox,
məhz minlərlə sözlər. Burada mülayim, ancaq dönməz bir
məntiq var: orta əsrlər Anadolu Ģairlərinin, yazı dili
nümayəndələrinin iĢlətdikləri, Osmanlı dili adlandırılan
Türkiyə ədəbi dilinin tarixində iĢlənmiĢ bu sözləri bu gün
Türkiyənin xalqı, ziyalıları anlayır və ünsiyyətdə
iĢlədirlərsə, deməli, bu leksika tarixən anlaĢıldığı üçün
yaĢadılmıĢ və bu gün də istifadə olunur. Osmanlı yazı
dilində iĢlənmiĢ lüğətindən yüzlərlə söz müasir Türkiyə
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ədəbi dili üçün arxaikləĢibsə, bu bütün dünya dillərində
gedən bir prosesdir. Bu, səkkiz yüz, altı yüz il getmiĢ
inkiĢafın nəticəsidir. YeniləĢmə getməsə, arxaikləĢmə də
getməzdi - bunu inkiĢaf məntiqi tələb edir.
Eyni iĢ Azərbaycan dilinin tarixində getmiĢdir. Füzuli
dilindəki ərəb lüğəti o dövr Azərbaycan cəmiyyəti
tərəfindən qəbul olunmuĢdur. Dediyimiz kimi, elmi
üslubdakı leksikon elmi cəmiyyətin iĢində iĢlənib, ancaq
qəzəllərindəki, məsnəvilərindəki, baĢqa bədii janrlarındakı
lüğət xalqın, geniĢ kütlənin qavrayıĢı səviyyəsində
olmuĢdur. Füzulinin bədii dilindəki ərəb lüğətinin
əksəriyyəti bu gün müasir Azərbaycan türkcəsində iĢlənir,
yəni, anlaĢılır. Bu gün Azərbaycan dilində iĢlənən Füzuli
ərəbizmlərindən, xüsusilə farsizmlərindən elələri var ki,
onlar da müasir Türkiyə türkcəsində iĢlənmir. Deməli,
Türkiyə türkcəsinin tarixi təcrübəsi Azərbaycanda da
olmuĢdur: bu gün Füzulinin bədii dilində anlaĢılmayan
ərəbizmlərin hamısı Ģairin müasirləri üçün baĢa düĢülən
olmuĢdur. Azərbaycan və Türkiyə türkcələrində də,
Türküstan və Volqa boyu türkcələrində də, təxminən, eyni
ərəb sözləri iĢlənmiĢdir (Ġmperiya dili olduğu, ərəblərlə
daha çox kontaktda olduğu üçün, təbii ki, Türkiyə
türkcəsində nisbətən artıq olmalı idi). Ərəb sözləri islam
dini və onun tədrisi, təlimi ilə bağlı olduğundan, ərəb dili
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dövlət və elm dili kimi mədrəsələrdə tədris edildiyindən
Ön Asiya, Türküstan, Volqa boyu və Krımda bir ərəb dili
mühiti var idi. Bu türk coğrafiyalarının söz ustaları
yaĢadıqları cəmiyyətlərdə xalqın mədəni səviyyəsini, dil
biliyini nəzərə alıb öz əsərlərinin yazırdılar, deməli,
bilavasitə öz cəmiyyətləri üçün yazırdılar. Yenə təkrar
edirəm: Füzulinin anlaĢılmasını bugünkü oxucuların
anlaĢma dərəcəsindən çıxıĢ edərək qiymətləndirmək
olmaz - zamanında Füzuli qəzəlləri rahatca anlaĢılıb.
BaĢqa bir məsələ. Tarixən və bu gün Azərbaycanda
iĢlənən insan adları fikrimizi davam etdirmək üçün bizə
müəyyən söz deyir. Bu gün insan adı kimi elə ərəb və fars
sözləri iĢlənir ki, geniĢ kütlə bu adların lüğəti mənasını
bilmir, hətta öz adının mənasını bilməyən ziyalılar var.
Ancaq məlumdur ki, adqoymada həmiĢə sözün mənası
nəzərə alınıb və əcdadımız, nənələrimiz, dədələrimiz
övladlarına ad vermək üçün yaxĢı mənalı sözləri seçiblər.
Mənasını bu gün bilmədiyimiz adlar ənənəvi iĢlənib və biz
də dədə-babalarımızdan gələn bu adları stixiya ilə qəbul
edirik. Deməli, ulu babalarımız bu sözlərin mənasını
biliblər və, deməli, bu sözlər onların zamanında
ünsiyyətdə iĢlənib, sonra arxaikləĢib - məna sözün içində
daĢlaĢıb, məna abidələĢib. Məna adların içində etnoqrafik
məzmun kimi, adət kimi yaĢayıb. Bir neçə örnək: ġəmayıl
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(Ģəkil, gözəl surət. - Bir qayət ilə Ģəmaili-xub... - L.-M.),
Salatın (sultanın cəmi), Səməd (əbədi), ƏĢrəf (Ģərəfli,
möhtərəm), Faiq (üstün, seçilən), Rizvan (xoĢhallıq), Fuad
(ürək), Tofiq (qabil olma, bacarıq. - Məndə tofiq olsa, bu
düĢvarı asan eylərəm), MüĢfiq (Ģəfqətli), MəĢkur (Ģükr
edilən, yaxĢı), ġakir (Ģükr edən), Vəsilə (vasitə, qovuĢma),
Nəbi (peyğəmbər), Rəsul (elçi, peyğəmbər), Ġqbal (bəxt. Sən düĢmən üçün dilərsən iqbal - L.-M.), Qədir (tale),
Firuz (qalib, bəxtli), MüĢtaq (həsrət çəkən. - MüĢtaqinəm,
ey əcəl, kərəm qıl), Nüsrət (qələbə. - Yarun tərəfində ola
nüsrət), Əfsər (tac. - Bəsdürür baĢumda tövfiqi-qənaət
əfsəri), Sürəyya (Ülkər - ulduz), Həbib///Həbibə (dost. Həbibim, fəsli güldür bu...), Vaqif (məlumatlı, vəqf edən),
Dilara (ürəkbəzəyən), Diləfruz (sevindirən, ürəkaçan. Leyli kimi ləfzimi diləfruz eylə), Hadi (yolgöstərən), Rza
(razı), Dilsuz (ürəkyandıran), Müseyib (laqeyd, liberal,
tərəddüd edən), Rahil///Rəhilə (köçmə, getmə), Həsən
(gözəl)...
Bu adların tarixən ünsiyyətdə konkret məna bildirən
sözlər kimi iĢlənmiĢ olmalarını əyani göstərmək üçün
bunlardan bəzilərini Füzuli misralarında verdik. Ġnsan
adlarında iĢlənən ərəb, fars sözlərindən müəyyən qismi
bugünkü ünsiyyətimizdə iĢlənir və baĢa düĢülür: Gövhər,
Gülnaz, Qönçə, Cəvahir, Dürdanə, Zümrüd, Firuzə,
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Mətləb, Ġzzət, Mənzərə, Hicran, Zahir, Nəsib///Nəsibə,
Alim///Alimə, Arif///Arifə, Mübariz, Lətif///Lətifə...
Bu gün anlaĢılmayan adları da tarixən əcdadımız
anlamıĢdır. Bu gün özlüyündə anlaĢılmayan ərəb və ya
fars sözü müəyyən ifadə daxilində rahatca qavranır.
Məsələn, ”övc” (ən yüksək nöqtə) Ģivədə "əvc eləmək"
(öhdəsindən gəlmək) ifadəsində iĢlənir (Cəbrayıl Ģivəsi),
“yeksan” fars sözünün "bərabər, bir səviyyədə" olmaq
mənası bilinmir, ancaq xarabalığa dönmüĢ bir tikinti üçün
iĢlədilən "yerlə yeksan olmaq" ifadəsində baĢa düĢülür
(hətta Ģivələrimizdə xalq dilinə məxsus metatezaya
uğrayır: yeskan); “natəvan” (gücsüz, zəif) - bilinmir,
tavanasız bilinir, “cənnətül-məva” bilinmir, ancaq
sinonimi ilə baĢa düĢülür: “cənnət-məkan”; “sayə”, “barə”
- fars sözləri “sayəmdə”/”sayəsində”,
“barəmdə”/”barəsində” qəliblərində qramatikləĢmiĢ
Ģəkildə məlumlaĢır; bad (farsca yel) “bada getmək”,
"ömrü yelə vermək" frazeoloji tərkiblərində bilinir;
“mord” (farsca “ölü”) bilinmir, ancaq “mürdəĢir“ anlaĢılır.
Yaxud “fasiq” - ərəbcə "pis əməl sahibi", "hiyləgər" bədii
əsərin içində hər kəsə aydın deyil, ancaq Ģivədə “fasıq”
tələffüzü ilə "bic, hiyləgər, saman altdan su yeridən"
mənalarında iĢlənir. Mətndə “məzaq” (zövq, ləzzət, həzz)
ərəb sözünü bilməyən bugünkü azərbaycanlılar
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mazaqlaĢmağın nə olduğunu bilirlər; “bəsər” (göz,
görmə), “bəsir” (uzaqgörən, bilici), “bəsarət”
(açıqgözlülük, gələcəyi görmə), “bəsirət” (gözüaçıqlıq,
uzaqgörənlik) sözlərinin mənasını bu gün baĢa düĢməyən
xalq kütləsi "basaratı bağlanmaq" frazeologiyasını
istənilən məqamda rahatca iĢlədir; farsca “həftad” (70)
sayını bilməyən bir Ģəxs söyüĢdə "sənin həftadına (yəni
yetmiĢ arxa dönəninə) lənət" deyir; “intəha” (son, nəticə),
“müntəha” (son, axır) sözlərini ayrılıqda baĢa düĢməyən
bir kəs gündəlik danıĢığında dəfələrlə "intəhası budur ki"
ifadəsini iĢlədir; “müft” (ərəbcə: pulsuz, havayı), “xor”
(farsca: yemək) sözlərini bilməyən insan bu gün
"müftəxor" sözünü yerindəcə deyir; yaxud birisi
“müsəlləm” (məqbul, mübahisəsiz) sözünü anlamır, ancaq
“müftə-müsəlləm” tərkibini yerli-yerində iĢlədir.
“NəqĢ” sözünü naxıĢ Ģəklinə salıb öz türk tələffüzünə
uyğunlaĢdıran kütlə baĢqa sözləri də beləcə ilk mərhələdə
lüğəti məna kimi qavrayır, sonra fonetik, qrammatik
baxımlardan milliləĢdirir. Demək, belə sözlər vaxtilə
xalqın ünsiyyətində olub ki, dialektdə olub ki, bu gün
kiçik semantik fərqlə yaĢayır. Türk sözləri kimi, bunlar da
arxaikləĢib, arxaikləĢən türk sözləri kimi, bunlar da
dialektdə qalıb. Deyək ki, “mürĢid” “müəllim” mənasında
Türkiyə türkcəsində bu gün də iĢlənir və sərbəst
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qavranılır. Çünki o, “mürid” (Ģagird, yetirmə) sözü ilə
bağlıdır və Mövlananın təlimi ilə bağlı cəmiyyətdə iĢlənib.
Ancaq sovet həmin sözü dini anlayıĢ kimi rədd etdiyindən
Azərbaycan türkcəsində arxaikləĢmiĢ, onun “müəllim”
sinonimi “Ģagird” sözü ilə bağlı saxlanmıĢdır.
Bu gün ədəbi dilimizdə və kütləvi ünsiyyətimizdə siyasi
dövlətçilik terminologiyasından tutmuĢ ən müxtəlif elm
sahələri ilə bağlı sahə sözlərinə qədər, seçmə kübar
leksikasından tutmuĢ çox adi məiĢət nümunələrinə qədər
sərbəst və frazeoloji birləĢmələr içində tam Ģəffaf, bütün
semantik incəliklərinə qədər məzmunca anlaĢılan böyük
ərəb-fars sözləri kütləsi vardır - yüz deyil, min deyil,
minlərcədir: dövlət, millət, hökumət, hakimiyyət, mətbuat,
mətbu, müddəi, iddəa, müddəa, mədhiyyə, təhdid, təhlükə,
etimad, etibar, ehtiĢam, məĢəqqət, iltizam, qayil, qayib,
ağıl, aqil, maliyyə, müayinə, təəhhüd, təkamül, təsərrüfat,
təvazö, məĢvərət, tifil, taqət, qüvvət (“qüvvət” "güc"
sözündən daha iĢləkdir), xəbər, nəzər, üslub, cövhər,
məktəb, müəllim və az qala intəhasızlığa qədər gedən
anlaĢıqlı, gündəlik elmi, ictimai-siyasi və məiĢət
səviyyələrində iĢlək sözlər.
Xeyli ərəb, qismən də fars sözləri daxili fleksiyası ilə
qorunub saxlanmıĢdır: eĢq-aĢiq-məĢuqə, nitq-natiq, ĢeirĢair (klassik Ģeirimizdə: əĢar-Ģüəra), elm-alim-müəllim,
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katib-kitab-məktub, zahir-zühur-təzahür, zülm-zalimməzlum, iddia-müddəa-müddəi, kamal-kamil-təkmil, sərfməsrəf, fəqir-füqəra (bir söz kimi), rəsm-rəssam, həddhüdud-məhdud, nəqĢ-nəqqaĢ, qeyb-qaib, faĢ-ifĢa, hədətəhdid, üzr-məzur, fəxr-iftixar, qürur-məğrur, vələd-övladtəvəllüd, vasitə-vəsait...

Dini hərəkat və duyğularla, elm-maarif-mədəniyyət
əlaqələri ilə, gündəlik təmas-ünsiyyətlə bağlı bu sözlər o
qədər güclü dalğa kimi gəlib ki, flektiv qəliblərlə, hazır
qrammatik formalar Ģəklində ünsiyyətə nüfuz edib və o
qədər kütləvi iĢləklik qazanıblar ki, indi də eyni kökdən
müxtəlif flektiv formalarında qalırlar. Deməli, bu flektiv
qəliblər gəldikləri zaman qavranmıĢdır. Ümumiyyətlə,
əcnəbi qrammatik nümunələr həmiĢə anlaĢılmazlıq
faktoru olmur: əcnəbi sözlərin mənaca anlaĢılan və
anlaĢılmayanı olduğu kimi, əcnəbi qrammatika da həmin
həyatı yaĢayır. Və bu hətta əcnəbi sintaksisə də aiddir.
Təsadüfi deyil ki, bu gün ədəbi və danıĢıq dilimizdə bir
sıra anlayıĢlar məhz izafət (əcnəbi söz birləĢməsi)
qəliblərində ifadə olunur: tərcümeyi-hal (bioqrafiya), ərzihal (müraciət), kürreyi-ərz (yer planeti), dadi-bidad
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(köməksizlərin köməyi - Allah nəzərdə tutulur), əyyamiqədimdən (çox uzaq keçmiĢdən), əfkari-ümumi (ümumi
rəy) və s. Hətta bir çox tabesiz söz birləĢmələri də milli
tələffüzün təsiri ilə mürəkkəb söz kimi qavranırlar: ah-vay
(Hər sənətkarın dili, birinci növbədə, yaĢadığı nitq
mühitinin yetirməsidir. Füzuli Bağdadda yaĢayıb yaradıb.
O, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən gəlib orada
məskunlaĢmıĢ həmsoylarının, Kərkük oğuzlarının dilini və
onların ərəb sözlərini anlama dərəcəsini nəzərə almamıĢ
deyil. Füzuli Bağdadda yox, Təbrizdə doğulsaydı, Qövsi
Təbrizinin, ġamaxıda dünyaya göz açsaydı, Seyid Əzim
ġirvaninin türkcəsində yazardı.
Füzuli ġərqin Ģöhrətli dillərinə bələd idi. Quranın dili olan
ərəb ədəbi dilini, "ġahnamə"nin, Nizami "Xəmsə"sinin
dili olan fars dilini yaxĢı bilirdi. Yəni ədəbi dil tiplərindən
xəbərdar idi, ədəbi dilin nə olduğunu, ədəbi dilin ictimai
və mədəni xidmətini aydın təsəvvür edirdi. Və Nizamini,
ƏliĢir Nəvaini, ġərqin nəhəng söz ustalarını yaxĢı tanıyan
Füzuli ədəbi dilin fəaliyyət göstərməsində konkret
Ģəxsiyyətin, söz ustadının xidmətini bilirdi. Adi bir misal.
Nəsimi deyir: Səni bu hüsni-camal ilə, bu lütf ilə görən
Qorxdular həqq deməyə, döndülər, insan dedilər - "dönüb
insan dedilər" qəlibi sırf ədəbi dil faktıdır. Ancaq Nəsimi
xalis danıĢıq dili kimi Ģəxsli, zamanlı fel (döndülər)
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iĢlədir. Füzuli deyir: Kimə kim dərdimi izhar qıldım,
istəyib dərman, Özümdən həm betər bir dərdə onu
mübtəla gördüm - danıĢıq dili forması kimi "izhar qıldım,
istədim dərman" deyə bilərdi, ancaq xalis ədəbi dil faktı
kimi feli bağlama (istəyib) Ģəklini iĢlədir, ədəbiləĢdirməyə
can atır. Bu kontekstdə türk ədəbi dilinin inkiĢafında öz
yerini görürdü. Görəcəyi iĢə özünü hazırlayırdı. Türkcəni
ġərqin Ģöhrətli dilləri ilə rəqabətə çıxarırdı.
Füzuli görürdü ki, XVI əsr ġərqində Firdovsi, Nizami,
ƏliĢir Nəvai yoxdur:
Yoxdur bir mülk bu zəmanda
Ki, nəzm rəvacı ola anda.
Nə Hind, nə Fars, nə Xorasan,
Nə Rumü Əcəm, nə ġamü ġirvan.
Olsaydı birində bir süxəncsənc,
Əlbəttə, əyan olurdu ol gənc.
Göründüyü kimi, Füzuli toponimik adlarla Oğuz
coğrafiyasını nəzərdə tuturdu. Füzuli bu baxımdan
gerçəkçidir - realistdir: o, belə fantaziya irəli sürə
bilməzdi ki, Altaydan Balkana, Volqadan Kərkükə bütün
türklər üçün yazsın. Ərəb tarixçi-səyyahlarının Türk
Dünyası haqqında əyani tarixi kitabları ona məlum idi:
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onun Turanı xülya deyil, görünən, qavranan coğrafiyadır.
Füzuli Ə.Nəvainin əsərləri timsalında ġərq ədəbi
türkcəsinin zirvəsini görür və türkcənin Oğuz nümunəsini
- Qərb ədəbi türkcəsini yaratmağa qərarlaĢır. Osmanlı
imperiyasının siyasi mövqeyi də bu ideyanı gündəliyə
gətirir. Füzulinin zamanında Sultan Süleyman Ġrakı da
Osmanlı imperiyasına qoĢmuĢdu. Füzuli Sultan Süleymanı
əsrin padĢahı, islamın padĢahı, Məkkə və Mədinənin
ĢahənĢahı, ġərqin və Qərbin hakimi, Türkü ərəbü əcəmin
pənahı, zamanın Ġsgəndəri təyinləri ilə vəsf edir və onun
günəĢ kimi dünyanı əhatə edən səltənətində Ġran və Turanı
"kiçik bir cilvəgah" (xırda bir parıltı məkanı) sayır. Bu
dövlətin - Osmanlı imperiyasının türk ünsiyyət dili - ədəbi
türkcəsi olmalı idi (vaxtilə bütün türk imperiyalarında
olan kimi). Füzuli bu iĢi öz üzərinə götürür. ġah Ġsmayıl
Xətai, Azərbaycan dövlətçilik faktoru da var idi Azərbaycan türkcəsi dövlət dili kimi fəaliyyət göstərirdi
və Xətai ana dilində gözəl poeziya nümunələri yaradırdı
(Sultan Süleymanın da Qanuni təxəllüsü ilə Ģeirləri
məlumdur). Bütün maksimal yaxınlıqları ilə yanaĢı, Füzuli
Azərbaycan və Türkiyə türkcələrinin arasında fərqləri də
görürdü:
OlmuĢdi rəfiqü həmzəbanım,
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Ayineyi-tutiyi-rəvanım
Bir neçə zərifi-xütteyi-Rum.
Yəni: güzgüdə Ģey necə əks olunarsa, Türkiyə türkcəsi
(bir neçə Rum zərifinin danıĢığı) mənim rəvan tuti dilimdə
(Azərbaycan türkcəsində) elə əks olunurdu. Füzuli öz ana
dilini imperiya dili səviyyəsində iĢlədir. Ancaq bu
türkcələri ümumoğuz dili Ģəklində ümumiləĢdirməli olur.
Füzulinin dilində elə leksik vahidlər və qrammatikmorfoloji türkcə nümunələr var ki, onlar bu gün
Azərbaycan türkcəsi üçün arxaikdir, ancaq müasir Türkiyə
türkcəsində ədəbi dildə və canlı xalq danıĢığında iĢlənir.
A. Leksik nümunələr: sunmaq (təqdim etmək), bulmaq,
bəkləmək, sakin olmaq (sakit olmaq), dinlənmək
(dincəlmək: Yarsuz eĢq əhlinün dinlənməgi mümkün
degil), düĢmək (yıxılmaq: DüĢdüvü qucaqladı məzarı),
Ģimdi, kəndi, qac (neçə), yarın (sabah). B. Qrammatik
nümunələr: 1) idarə əlaqəsi - sorma zöhhadə (zöhhaddan);
2) feli bağlamanın mənsubiyyət Ģəkilçiləri ilə iĢlənməsi içdigimcə (mən içdikcə), baqdığımca (mən baxdıqca); 3)
əmr formasının Ģəkilçiləri - I Ģ. t.: gedəyim (gedim),
görəyim (görüm); I Ģ. c: bəkliyəlim, çıqalım (çıxaq),
qoyalım (qoyaq. Qoyalım baĢı xümi-badə ayağına gəlin);
4) xəbərlik və Ģəxs Ģəkilçilərində -z elementinin iĢlənməsi:
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bəkləriz, çəkməkdəyiz, sanmanız, biziz (Biziz məĢhur
olan - Leyli sana, Məcnun mana derlər), vəqtiz
(Bixəbərlər Ģərbəti-rahət bilirlər badəyi, Biz həkimivəqtiz, tökmüĢüz, anı can bilmiĢiz); 5) bacarıq mənasının
ifadəsi: yenəməz (yenə bilməz), duramaz (dura bilməz); 6)
Təsirlik halda -yi Ģəkilçisinin iĢlənməsi; Məcnun ilə
Leyliyi qılub yad; -mi sual ədatının Ģəxs və xəbərlik
Ģəkilçisindən əvvəl gəlməsi: Əql yar olsaydı, tərki-eĢqiyar etməzmidim; bumudur vəfan...
Faktdır ki, bu nümunələr Füzulidə müasir Azərbaycan
türkcəsindəki formaları ilə paralel iĢlənir. Məsələn, həm
"Görünüz gah yapub, gah yıqan memari" deyir, həm də
deyir: "Gəlir ol sərvi-səhi, ey gülü lalə, açılın, Vey məhü
mehr, çıxın, qüdrətə nəzzarə qılın". Bir tərəfdən "Nə
Ģərbətdür qəmün kim, içdigümcə əksilur səbrim, Nə qehr
eylər rüxin kim, baqdığumca rəğbətüm artar", bir tərəfdən
"Baxdıqca sana qan saçılır didələrimdən" deyir. Hətta eyni
beytdə müasir və arxaik bildiyimiz formaları görürük:
"Yar mehmanımız oldu, gəlün ey canü könül, Qılalum
sərf, nəmiz var isə, mehmanimizə".
Belə nümunələrin bu gün Türkiyə türkcəsində iĢlənməsi
belə bir təəssürat yarada bilər ki, bunlar o dilindir.
Halbuki bunlara baĢqa əsrlərdə, baĢqa klassiklərimizin də
dilində rast gəlirik. "Əkinçi" qəzetimizin dilində "Ģimdi"
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zərfi də, -z elementi də gen-bol iĢlənir. XIX əsrin
komediyasında ƏĢrəf bəy də, nökəri Cəbi də ("YağıĢdan
çıxdıq, yağmura düĢdük") müsahiblərinə "buyuruz" deyə
müraciət edirlər. Gəliz///Gəliniz, buyuruz///buyrunuz
forması tarixən bədii əsərlərimizin dilində kübar dili,
yüksək üslub faktı kimi müĢahidə olunub, bu gün də
məqamına görə iĢlənir. S. Əzim "Tutalım, elmə olmusan
vasil, Bizə bu elmdən nədir hasil" deyirdi. Bu gün bizdə
canlı danıĢıqda "tutaq ki" modal sözündən çox "tutalım
ki" iĢlənir. Ġndi Azərbaycan Ģivələrində taledən Ģikayət
məqamında deyirlər: "Allah ona əzəldən bir gün sunmadı"
(Cəbrayıl Ģivəsi). Klassik ədəbi dilimizdə iĢlənmiĢ
“ruzgar” bu gün Türkiyə türkcəsində bizdəki “yel, külək”
mənasında, “yağmur” bizdəki “yağıĢ” mənasında iĢlədilir.
Halbuki bizdə də məhdud dairədə özünü göstərir: "yağıĢayağmura düĢmək" ifadəsində, "YağıĢdan çıxdıq, yağmura
düĢdük" məsəlində. Bu gün Ģivələrimizdə -yı təsirlik hal
Ģəkilçisi geniĢ iĢlənir, halbuki Türkiyə türkcəsində ədəbi
dil faktıdır. Yunus Əmrənin dilində "necə" "nasıl"dan
iĢləkdir. “Yara” mənasında “baĢ” sözü Yunusda da,
Nəsimidə də var və s. Bunlar və daha baĢqa çoxlu faktlar
göstərir ki, belə nümunələr oğuz dilinə məxsus ümumi
material olmuĢ, oğuz türkcələri olmaq etibarilə
Azərbaycan və Türkiyə ədəbi türkcələrində müvazi
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iĢlənmiĢ, sonralar hər xalqın dilində tədricən
xüsusiləĢmələr getdikcə, ədəbi səviyyələrdə də
paylanmalar baĢ vermiĢdir.
Təbii ki, Azərbaycan və Türkiyə türkcələrinin ümumoğuz
məxrəcində belə ümumiləĢdirilməsi Osmanlı imperiyası
hüdudlarında öz ədəbi dilini ümumi ədəbi dil kimi təqdim
etmək üçün Füzuliyə mütləq vacib olmuĢdur. Bütün bu
ümumiləĢmə ilə yanaĢı, Füzuli dilinin cövhərində
Azərbaycan türkcəsi dayanır. Onun dilində əsas lüğət
fondu və bütün incəlikləri, detalları ilə milli sintaksis
Azərbaycan türkcəsinindir. Morfologiyasında Türkiyə
türkcəsinə, əslində gələcəkdə Türkiyə türkcəsinin
ayağında sabitləĢəcək morfologiyaya müraciət sıx-sıx
görünür.
Bir sözlə: Füzulinin dilində nə varsa, bilavasitə XVI əsr
Azərbaycan ədəbi dilinin və, ümumiyyətlə, Azərbaycan
ədəbi dilinindir. Günümüz üçün onun arxaikləĢəni var,
eynən qalanları var, ancaq zamanında bir bütöv olub.
Bugünkü oxucu üçün anlaĢılanı var, anlaĢılmayanı var,
ancaq zamanında hamısı anlaĢılıb - bir qismini hamı,
bütün xalq anlayıb, iĢlədib, bir qismi müəyyən qrup
insanların iĢinə yarayıb, onların istifadəsində olub. Həmin
"bir qrup insan" da xalqın tərkib hissəsi olub, xalqın
ziyalısı, kübarı olub. Deməli, bu ədəbi dil öz dövrünün
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xalqına, xalqının müxtəlif qatlarına xidmət göstərib.
Deyək ki, "ArĢın mal alan", "O olmasın, bu olsun"un
müəllifi Üzeyir bəy millətin varlığından, onun dilindən
danıĢarkən əcnəbi "isbati-vücud" ifadəsini iĢlədir: "Bir
millətin varlığına, isbati-vücud etməsinə səbəb onun
dilidir". Əgər bu ifadə anlaĢılmasa, iĢlətməzdi, "varlığını
isbat (və ya sübut) etməsi" yazardı. Sözün kimin dilindən
getməsi də Ģərtdir - Üzeyir bəyin komediyalarındakı dil
xalq danıĢığıdır, obrazların dilidir, ancaq bu ifadə elmi
məqalədəndir, müəllifin dilidir. Eyni vəziyyət
M.F.Axundzadədə görünür - dramaturqun xalq ünsiyyət
dilində yazılmıĢ komediyalarının adı belədir: "HekayətiMolla Ġbrahim Xəlil kimyagər", "Hekayəti-müsyö Jordan
həkimi-nəbatat və dərviĢ Məstəli Ģah caduküni-məĢhur",
"SərgüzəĢti-vəziri-xani-Lənkəran", "SərgüzəĢti-mərdixəsis" və s. Söz yaradıcılığı kimi, yeniləĢmə kimi
arxaikləĢmə də dilin gündəlik hərəkətidir, daimi bir
prosesdir. Hələ keçən əsrin 20-30-cu illəri ilə bu gün
arasında (XXI əsrin əvvəlləri) ədəbi dildə nə qədər söz
arxaikləĢib: ədəbi dilimizdə, bədii, publisist, elmi
üslublarda, rəsmi dildə iĢlənən Türkiyə türkcəsinə məxsus
yüzlərlə söz, ruscanın “revolyusiya”, “kultura”, “finans”,
“qeometriya”, “absolyutizm” kimi onlarla sözü iĢləklikdən
çıxdı. Bu gün (XXI əsrdə) geniĢ kütlə üçün bilinməyən
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məcid (adlı-sanlı), məhal (çətin. - Elm kəsbilə payeyi-rifət
Arizuyi-məhal imiĢ ancaq. - Füzuli), nihal (körpə ağac),
fidan (körpə budaq), nihad (xasiyyət) kimi sözlər XX
əsrdə 30-40-cı illərin yaĢlı nəsli tərəfindən iĢlənir, bədii
ədəbiyyatda təĢbeh kimi istifadə olunurdu.
A.PuĢkin rus milli ədəbi dilinin banisidir, ancaq onun
dilində müasir rus dili üçün xeyli arxaikləĢmiĢ əski
slavyan dili faktları var (hələ PuĢkin XIX, Füzuli - XVI
əsrdir).
A.Dante italyan milli ədəbi dilinin banisi sayılır, ancaq
onun haqqında deyilir: "Dante keçmiĢ Roma ilə yeni
Roma arasında körpüdür" (Engels). Əgər Dante iki nəsli
bağlayırsa, bu iki nəsil əski və yeni ədəbiyyatdır, deməli,
bunların arasında nə qədər söz və qrammatika fərqi
olmalıdır. Beləcə, Füzuli Nəsimi ilə S.Əzimi bir-birinə
bağlayırdı.
Bu, Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi təcrübəsi ilə
təsdiqlənir - göz qabağındadır. Dünyanın böyük inkiĢaf
tarixinə malik çox dillərində belə olmuĢdur. Bütün
mövcud təcrübələri ümumiləĢdirən bu günün dil
nəzəriyyəsinə görə də bu belədir. Bütün arxaikləĢən və
arxaikləĢməyən leksika və qrammatikası ilə M.Füzuli
Azərbaycan milli ədəbi dilinin banisidir.
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Səkinə MAQSUD
ĠSA MUĞANNA: BƏDĠĠ SÖZÜN BÖYÜK
YARADICISI

Bir «dəli cəsarət» və paradoksal-intuitiv mahiyyətə
«bağ»lı deyilmi dünyanın dərk edilməsi yolundakı hər
addım?
Amma yaĢadığımız sxolastik ehkamların, doqmaların
meydan suladığı ortamda, elm-mədəniyyətin, sadəcə, adı
qaldığı dövrümüzdə, müasir dünyada, Ģübhəsiz,
inkaredilməz, oturuĢmuĢ, təsdiqlənmiĢ, sübut olunmuĢ,
insanların beynində kök salmıĢ ehkamları yıxmaq,
yenilərini qurmaq üçün lazımdır «dəlicəsinə» bir cəsarət.
Antidoqmatik paradoksların yaranması o «dəli» addımı
atmağa «bağ»lıdır. Elə deyilmi? Çünki, sözün əsl
mənasında, «dəli» adlandırılmaq qorxusu hər an insanı
təqib edir.
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Varlığın, kainatın, insanın fərqli olması, onlara
münasibətin yeni, orijinal tərzi, artıq köhnəlib yıxılmalı
olanlardan bərk yapıĢanlara, yenini anlamaq üçün yetəri
qədər idrakı olmayanlara acıq gəlir. Onlar etiraz edir,
maneələr törədir, cəmiyyətdə neqativ rəy yaradırlar.
Dəridən-qabıqdan çıxırlar onu cəfəngiyyat kimi qəbul
etmək üçün.
Lakin nə qədər maneələr törədilsə də, haqq yerini tapır.
Hətta EynĢteyn belə, özünün yeni nəzəriyyəsinin (nisbilik
nəzəriyyəsi) də dəyiĢməz olmadığını təsdiqləyir.Əsrlərlə
elmin ümumi mənzərəsinə və ayrı - ayrı elmlərin
inkiĢafına inanılmaz təkan verən nəzəriyyə də, nəhayət,
yeni və həqiqəti daha düzgün və daha obyektiv əks etdirən
bir kəĢf gerçəkləĢəndə yerini tərk edəcək. Və beləliklə,
insanın həqiqətə çatması üçün bir-birini əvəz edən yeni
kəĢflər, icadlar, nəzəriyyələr sonsuza qədər bitmək
bilməyəcək, deyilmi?
Bax, budur Ġsa Muğanna həqiqətini ucalara qaldıran.
Bəlkə də, Ġsa Muğannanın Uca Saf Ağ Ġnsanı yer üzərində
gerçəkləĢib bərqərar olsaydı, «mütləq həqiqətə» çatardı
insanlıq.
Yeri gəlmiĢkən, bir dəfə onunla söhbət zamanı mən
kosmik fəzanın fəth edilməsində qazanılan nailiyyətlərin
çox irəli getdiyini söylədim. Yəni kosmik gəmilər, fəzada
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qurulan planetlərarası stansiyalar (dayanacaqlar), yeni
ulduzların, ayın fəth olunması... Sakitcə qımıĢdı və bütün
bunların otdan-ota hoppanan bir çəyirtkə təsiri
bağıĢladığını və dünyanın sirlərinə vaqif olan Uca Saf Ağ
Ġnsanla heç bir yaxınlığı olmadığını qeyd etdi. Mən
utandım. Onun Saf Ağ Uca Ġnsanına, onun kəĢf etdiyi
həqiqətə olan cılız münasibətimə görə, anlamadığıma görə
utandım.
Qəribə bir kitabla rastlaĢdım. Kitabın adı məni cəlb etdi və
onunla maraqlandım: «Biz kimdən törəmiĢik» - «Ot koqo
mı proizoĢli?». Himalay elmi ekspedisiyasının sensasiyalı
nəticələrinə həsr olunmuĢ kitabın müəllifi gözün və baĢqa
orqanların plastik əməliyyatında istifadə olunan
toxumaların əldə edilməsi sahəsində elmi araĢdırmalar
aparan professor Ernst Rifqatoviç MuldaĢevdir. O, həm də
Ümumrusiya Göz və Plastik Gərrahiyyə Mərkəzinin
direktorudur. ABġ - da Luisvill Universitetinin
konsultantıdır, Amerika Oftalmologiya Akademiyasının
üzvüdür və s. Ġnsanın mənĢəyinə göstərdiyi maraq da
təsadüfi deyil. O, insanın energetikasının tibbi problemini
fəlsəfi və ümumbəĢəri planda (aspektdə) araĢdırmağa
baĢlayır və bu onu son nəticədə insan mənĢəyinin sirli
problemlərinin elmi axtarıĢlarına gətirib çıxarır. Hər Ģey
«Nədən insanlar bir-birinin gözünə baxırlar?» sualından
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baĢlamıĢ, müəyyən situasiyalarda «Gözümün içinə bax!»
ifadəsindəki möcüzə və nəhayət, gözün geometrik
formasından gələn ümumiləĢmiĢ nəticələr onu Tibet
mağaralarına aparır.
AraĢdırmaların nəticəsi olaraq, Ali Ġdrak, Nostradamus və
zəmanəmizin ən möhtəĢəm görücülərindən biri sayılan
Blavatskayanın (1831 -1891) «Gizli doktrina» əsərinə,
eləcə də Tibet ekspedisiyasının araĢdırmalarına
əsaslanaraq yer üzündə bir neçə sivilizasiyanın bir-birini
əvəz etməsi qənaətinə gəlirik. Bir-birinin ardınca indi
qalın sirr pərdəsinə bürünmüĢ səbəblər üzündən məhv
olmuĢ dünyalar təsvir olunur. Blavatskayanın qənaətinə
görə, 700000 il bundan əvvəl yaĢamıĢ lemurlar adlanan
insanlar, onların lemur-atlant adlanan qolu ən yüksək
inkiĢaf etmiĢ insan cəmiyyətiymiĢ. Superintellektual idrak
sahibi sayılan bu insanlar da öz aralarında yaranan
konfliktin qurbanı olmuĢlar. Onlardan öz uçan
obyektlərində uçub yeri tərk edənlərin taleyi necə
olmuĢdur? Sonrakı inkiĢaf, növbəti insan cəmiyyəti
atlantların yaranmasına gətirib çıxarır. Böyük Ģəhərlər
salan, gözlərindəki enerjinin gücü ilə piramidalar
tikənlərin atlantlar olduğu zənn edilir.
Ən zəif, xəstə, ən geri zəkalı bizim indi yaĢadığımız insan
cəmiyyəti sayılır.
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Bu barədə çox danıĢmağa imkan yoxdur. Amma, görəsən,
Saf Ağlar hansı dövrə təsadüf edirmiĢ? Müqayisə edərkən,
görürük, insan cəmiyyəti, onun mənĢəyi, onun fəlakəti
haqqında ən mükəmməl nəzəriyyələrdən biri də Ġsa
Muğannaya məxsus deyilmi? Ən inandırıcı
«həqiqət»lərdən biri onunku deyilmi?
Amma mən qorxuram ki, bir gün biri Ġsa Muğannanın
«həqiqət» kəĢfini oğurlayıb dünyaya özününkü kimi
təqdim edəcək. O zaman «o, bizimki idi», «bizdə yetiĢib»,
«bizdə yazılıb-yaradılıb, kəĢf olunub», deyə haray
salanda, hər zaman olduğu kimi, əlimiz bir yana
çatmayacaq. Sübut etmə çabaları uzandıqca-uzanacaq, hər
məsələdə olduğu kimi. Ömrünün gənclik çağlarından artıq
formalaĢmıĢ və xalq tərəfindən istedadlı yazıçı kimi qəbul
olunmuĢ bir yazıçı dövrü, ömrünün uca ideallar haqqında
yazmaq dövrü üçün hazırlanırmıĢ, sən demə: sevə-sevə
oxuduğum «Yanar ürək», «Doğma və yad adamlar» və s.
əsərlərindən imtina edəcəkmiĢ, sən demə. Uca insan idealı
uğrunda ömrünün ən enerjili çağlarında yazdığı və xalqın
sevdiyi əsərlərinə arxa çevirəcəkmiĢ, demə...
Amma onun bu gələcək hadisələrdən hələ xəbəri
olmadığını özü də təsdiqləyir və günlərin birində, Ġlahi
qüvvənin təsiri və təkidi ilə qələmi alıb, öz ilahi idealı
uğrunda çətin yola baĢladı. Bir gün kainatın ənginliyindən
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süzülüb gələn, məkan və zaman həddi tanımayan ÜN
onun varlığına, beyninə nüfuz etdi. ÜN sahibi o varlıqda
məhsuldar, fədakar bir hücrə, bir mənbə , bir yuva tapdı.
ÜN, ÜN-ün sahibi ona inandı, ona güvəndi, özünü ona,
onu özünə həvalə etdi. Çünki onun Ģəxsi maraqları
fövqünə ucala biləcəyinə, Ģəxsiyyətüstü bir fədakarlıq
göstərəcəyinə əmin idi. Bu, doğrudan da, belə oldu:
gözlərimiz qarĢısında Ġsa Muğanna dəyiĢdi, baĢqalaĢdı,
əvvəl tutduğu yoldan ayrılmağa qərar verdi. Tamam
baĢqa, yeni, keçilməmiĢ, təptəzə hər Ģeyiylə yeni bir yola
qədəm qoydu.
Taleyin hökmü ilə bütün bunlara Ģahid olurduq. MüĢahidə
edirdik. Onun həyatının bizə məlum olan səhifələri :
əsərlərinə, Ģəxsi həyatının müxtəlif rəngarəngliyinə
qapanır, keyfiyyətcə yeni bir səhifə açılırdı. Sakit tövrü,
bir az təcrid olunmuĢ halını yaxından müĢahidə edə
bilirdik. Göz önündə dəyiĢir, baĢqalaĢırdı. Onun cismən
bizimlə olub, ruhən, fikrən, xəyalən baĢqa aləmlərdə
pərvaz etdiyini hiss edirdik. Çox qəribə, sirli, sehrli
görkəmilə bir müddər beləcə davam etdi. Daha sonralar
kəĢf etdiyi aləmi, «həqiqət» adlı həm çox adi, əlçatan,
həm də çox əlçatmaz görünən dünyasını bizə də
anlatmağa baĢladı. Bizlər, onunla ünsiyyətdə olanlar bir
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fenomenin, fövqəladə insanın bu müqəddəs, möcüzəli
anlarını heyranlıqla izləyirdik.
Bəli, söhbətlərini eĢitdiyimiz, ünsiyyətdə olduğumuz, adi
həyat fəaliyyətini gördüyümüz bu insan gözümüz önündə,
lap yanımızda Tanrının seçdiyi fövqəladə, qeyri-adi bir
insan oldu. Bəli, Ģəksiz, Ģübhəsiz, Tanrı tərəfindən
seçilmiĢ insan.
Heç də təəccüblü deyil. Və bir təsadüf də deyil, məncə.
Mənə elə gəlir ki, yazılan hər bir əsər, hekayə, roman
insan həyatının qiymətli anlarını alırsa, əgər insana ağrı,
acı verərək, onun acı çəkərək varlığından, qəlbindən ağrı
ilə süzülüb gəlmirsə, o, bir qəpiyə dəyməz. Ġsa
Muğannanın hər hansı kiçik bir hekayəsini belə
oxuyarkən, onun qəlbindən, varlığından süzülüb axan bu
əsərlər sanki ağrını damla-damla oxucunun da varlığına
süzür, hopdurur: «Saz»da oğlunun ölüm xəbərini aldıqdan
sonra belə yol gözləyən atanın dəhĢətli iztirabları, onu
əhatə edən cəmiyyətin əzabla dolu «Tütək səsi»ndə
Cümrünün fəlakəti - tütəyinin qəmli hekayətilə insanları
ağladan, hüznlə, kədərlə dolu tütək səsi. Bir vaxt xoĢbəxt,
sevgi ilə dolu bir aləmdə böyüyüb boy atan Cümrü.
Birdən-birə evdən xoĢbəxtlik, sevinc, sevgi, əbədi
görünən hüzur yoxa çıxmıĢ, onun yerinə Ana gözlərinə
çökmüĢ qəm, kədər, dağılmıĢ bir yuvanın faciəsi, yoxa
1133

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

çıxmıĢ ümidlər, ümidsizlik, narahatlıq, müharibənin
gətirdiyi baĢqa fəlakətlər. Cümrünün dağılan dünyası və
qəmli tütək səsi.
Əslində, top-tüfəng səslərindən çox uzaq olan bir
məkanda müharibənin gətirdiyi acılar seli.
Və yaxud «Yanar ürək»də təsvir olunan cəmiyyət Azərbaycan həqiqətlərini, insanın özünün yaratdığı
cəmiyyət bataqlığında çapalayan insan taleləri, insan
faciələri, bunları törədən insan məhdudluğu, cahilliyi.
Nəhayətsiz və ümidsiz kimi görünən, həllini tapa
bilməyən problemlər, qırılan talelər, məhv olan insanlar,
ehtiyac, kasıblıq içində çapalayan talesizlər.
Bu ağrı-acılar, əzablar içində yaĢayan insanların ağrıacıları, problemləri sanki böyük çayın kiçik qollarından
Ģırıltıyla axaraq böyüyür, nəhayət, nəhəng bir nəhrdə
birləĢərək okeanlar yaradır - bütün dünyanın qlobal
problemləri Ģəklində ümumiləĢib ümumbəĢəri problemə
çevrilərək dünyanı məhvə sürükləyən bir qüvvə halını alır.
Ona görədir ki, Cümrü qəmli tütəyinə sarılıb sonsuz bir
nəğmə baĢlayır. Elə bir qüvvə yoxdur ki, onu bu
nəğmələrdən ayırsın...
***
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Ulu Tanrının sevdiyi Ġnsan - Uca Saf Ağ Ġnsan gündəlik,
məiĢət həqiqəti deyil, fəlsəfi cərəyanların təməl obyekti
olan gerçəkliyin, dünyanın dərk edilməsinin, onun
ümumiləĢmiĢ mənzərəsinin və insanın oradakı yerinin
mümkün olan qədər obyektiv «həqiqəti» deyil, itirilmiĢ,
insanın kainatda fövqəladə imkanlarını bərqərar edən
«həqiqəti» öyrənən, kəĢf edən, aĢkarlayan bir insandır. Bu
həqiqət həm də əbədiyyət haqqında olan, ölməzlik
haqqında olan bir gerçəklik, reallıqdır.
Stereotiplərdən, məiĢət qayğılarını təsvir edən
melodramlardan, cahil insan həyatını gülüĢ obyektinə
çevirən ucuz, mənalardan məhrum, dolub-daĢan yazılar
bataqlığından qoparaq, cazibə qüvvəsinə üstün gəlib,
yerdən bir kosmik varlıq kimi ayrılan, ayrıca, tək, uca bir
zirvə kimi dayanan bir qüvvədir, varlıqdır Ġsa Muğanna.
Çox maraqlı məlumatlarla zəngin olan «Ot koqo mı
proizoĢli?» kitabını hamıya oxumağı tövsiyə edərdim. O
zaman Ġsa Muğanna fenomenimizin nə səviyyədə
durduğunu görərdiniz.
Daha bir maraqlı əsər müasir Amerika fiziklərinin yazdığı
«Ölməzliyin fizikası» və yaxud «Əbədiyyətin fizikası»
dır. Bir qrup Amerika fiziki, professor Frank J. Qiplerin
rəhbərliyi altında əbədiyyətin reallıq olduğunu sübut edən
formulu tapmıĢlar. Kitabın adı ingilis dilində «The physics
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of immortality»dir. «Modern cosmolody. Qod and
resurrection of the dead». 2000-ci ildə çap olunmuĢ bu
kitab çox yüksək qiymət almıĢdır. Ġngilis dilinə və bəzi
təməl orta məktəb biliklərinə sahib hər bir insan onu
oxuya bilər. Demək ki, dünyanın hər yerində insan idrakı,
onun hüdudsuzluğu, əbədiyyətin mümkünlüyü araĢdırılır,
öyrənilir. Bütün bunlar haqda daha mükəmməl Ġsa
Muğanna yazır. Çox səthi bir araĢdırmadan donra mən bu
nəticəyə gəlir və daha böyük araĢdırmaların
aparılmamasına təəssüf edirəm.
Son illərdə tez - tez belə suallar eĢidilir: dil və düĢüncə,
bəlkə, əksinə, düĢüncə, Ģüur və dil? Hansı əvvəldir? Hansı
sonradır? Ġdrakın, Ģüurun əvvəl gəldiyinə heç vaxt Ģübhə
etmirik, sonra isə bu idrakla, Ģüurla aldığımız
informasiyanı dillə ifadə olunduğuna da heç bir Ģübhə yeri
qalmır ilk baxıĢda. Buna tam əminliklə inanınırq. Ya
bəlkə əksinədir? Bəlkə dil əvvəl yaranmıĢdır? Və dil
böyük dəyiĢikliyə uğramıĢdır? Fəlakətlərəmi məruz
qalmıĢdır? Ola bilməz? Niyə ki? Nəyə görə belə
düĢünməməliyik? Bizdə bu inam hardandır? Və oxucu,
indi yaĢadığımız dövrün insanı öz dilinin gerçəkliyi əks
etdirdiyini hardan bilə bilər?
KaĢ insanlar Ünlə anlaĢa biləydilər. O zaman insan öz
dilinin necəliyinə Ģübhə ilə yanaĢmazdı. Ġnsanlar bir-birini
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ÜN-lə sona qədər anlayardılar. Niyə biz cəzalandırılmıĢıq,
görəsən? Niyə Odər məkanının sakinləri bağlarını,
ünlərini, dillərini itirdilər, görəsən?
Bəlkə gerçəkliyin ifadə vasitəsi olan dilimizdən,
ÜNümüzdən məhrum olduğumuza görə dil haqqında
yazılan qalaq-qalaq fəlsəfi fikirlər bir yana çıxa bilmir?
Postmodern münasibətin də, yeni tərzdə araĢdırmaların da
bir nəticəsi görünmür. Ġnsan ilk olaraq dilinə qovuĢmalıdır
ki, «həqiqətinə» qovuĢa bilsin. Rus tarixçi-etnoloqu,
filosofu, tarixi hadisənin orijinal konseptinin müəllifi
L.N.Qumilyov Azərbaycan gənclərinə «Öz xalqınızı
ucaltmağa çalıĢmayın. O, onsuz da böyük xalqdır. Gözəl
olanın tərifə ehtiyacı yoxdur» demiĢdir. Qumilyov - türk
dünyasının yorulmaz araĢdırıcısı olan bu insan
Azərbaycanın hansı cəhətinə görə onu böyük adlandırır?
Onun da «əbədiyyət karvanından» xəbəri varmıĢ, deyəsən.
Köklərin Azərbaycana aid olduğunu bilirmiĢ.
Vernadskinin kəĢf etdiyi və Qumilyovun etnosun qalan
kütləsindən fərqlənən ayrı-ayrı insana aid etdiyi kosmik
bioenerji axını həll edirmiĢ seçilmiĢ insanları. Bu kosmik
bioenerjinin təsirinə məruz qalan insanlar daĢıyır öz
xalqının, öz regionunun və hətta bütün insanlığın
problemlərini, onların həllini Qumilyova görə,
Vernadskiyə görə planetimizdən kənar, kosmik bioenerji
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axını - «ekstremal enerji» bu kosmik enerjini alan insanlar
özlərini ideal məqsədlərə həsr edirlər. Bu «kosmik enerji»
onları öz idealı yolunda hər Ģeydən keçməyə sövq edir.
Burada da kosmik enerji - ÜN oxĢarlığı vardır sanki.
Görünür, Qumilyov və qəbildən baĢqa belə alimlər də
insana təsir edən planetdənxaric kosmik enerjinin
olduğunu araĢdırarkən, insanın, sadəcə, Yer planetinə aid
olmadığını, onun daha çox uca səviyyələrə aid olduğunu
dərk etməyə cəhd göstərmiĢlər. Lakin bütün bunlar Nəimi
- Nəsimi - Muğanna, onların Odər məkanı, Bağ, ÜN, Uca
Saf Ağ Ġnsan haqqındakı həqiqətləri yanında gücsüz qalır.
Elə də olmalıdır. Çünki onların ÜN-dən xəbərləri yox idi.
Həm də onların «həqiqət» axtarıĢları Ġsa Muğannanın
«həqiqət» aləmindən çox-çox məhduddur.
Bəlkə də bu ərazinin bağrından qopmalıydı Ġsa Muğanna
karvanının dövrümüzdəki hissəsi. Bir mahnı sözlərini
xatırladım:
Anadolu, Anadolu
Dörd bir yanı sevda dolu.
Veysəl dolu, Yunus dolu,
Abdal dolu, Rumi dolu,
Haqq «eĢqinə» könül verən
AĢiq dolu Anadolu.
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Təkcə Anadolu ərazisi deyil, Azərbaycana yaxın olan bu
torpaqlar sirlər məkanı kimi gəlir insana. Ġsa Muğannanın
burada doğulub, burada püxtələĢməsi təəccüblü deyil.
Ġnsanın ucalığı, insan üzünün məna çalarlarını oxumaq,
mənalı üzün, kamil insan üzünün sirlərini öyrənmək
cəhdlərilə doludur bir parçası da Azərbaycan olan bu
torpaqlar. Kainatın hüdudsuzluğundan da geniĢ, əhatəli
olan Saf Ağ Ġnsan idrakı teoriyası maqnit kimi çəkir
insanı.
Azərbaycan da bütün regionu çulğamıĢ və geniĢ yayılmıĢ
haqq, ilahi eĢq, onu vəsf edən çox geniĢ əhatəli, irilixırdalı haqq aĢiqləri, Kainat, onun hüdudsuzluğu, insanın
uca varlıq kimi qəbul edən mütəfəkkir yazıçımız Ġsa
Muğanna qədim karvan yolçularının sırasına daxil olub,
onların «həqiqət» həsrətinə Ģərik olması bir yana, qaranlıq
pərdələrlə örtülmüĢ Nəimi, Nəsimi və s.-lərin həqiqət
haqqında əfsanələĢmiĢ, əlçatmaz doktrinasını bizlər üçün
əlçatan, sübuta ehtiyacı olmayan bir hala gətirir. Onlar
uğrunda özlərini qurban verdikləri həqiqət haqda fikirləri
açıqlığa çıxarır, anlaĢıqlı edir. Daha irəli, daha dərinə
gedib bizlərə təqdim edir. Özündən əvvəl gələn eĢq
fədailərini, haqq aĢiqlərini fəhm edərək, daha ucalara
yüksəlir.
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Yenə də xəyal məni bir mövzu ətrafında gedən söhbətə
aparır. Özü danıĢır və köksünü ötürür, sözünə ara verir,
düĢüncələrə dalır və yenə davam edir və biz qulaq
kəsilirik: «Hekayə yazdığımdan xəbər tutan atam məni
dostu M.Hüseynin yanına gətirdi. Söhbətdən sonra M.
Hüseyn də yazmağı davam etdirməyimə qərar verib dedi:
«Heç vaxt çörək qazanmaq üçün yazma». Bəli, çörək
qazanmaq üçün yazma demək asandır. Bəs, əgər iki
bacının yetim qalmıĢ (ataları müharibədə həlak
olmuĢdular) balalarına dayaq durmalı olursansa, onları
böyüdüb, oxudub, bir yana çıxarırsansa - onda necə?!
Yenə də sakit, abırlı görünüĢ altında qaynar, təlatümlü,
həyəcanlı bir ürəyin gizlənməsi, paradoks təsiri yaradan
bu mənzərə bizi mat qoyur. Ġrili-xırdalı 20 nəfərlik bir
ailəni əhatə edə bilmək qüdrəti hardandır? Az bir
qazancla.
Təəssüratlarım yenə məni keçmiĢlərə aparır. UĢaqkən
arabir kənar gözlərdən yayınaraq yaxınlarındakı meĢədə Qarayazı meĢəsində, adamlar onu tapana qədər, uzaq
ulduzların seyrinə dalıb, dünyanı dərk etməyə çalıĢarkən
əxz etmiĢdi o ürəyi. Yoxsa bu qədər yükü qaldırmaq adi
insan gücü xaricində idi.
O, yazmaqla qazanmamalıydı. Lakin 2 bacının
övladlarının yeganə qayğıkeĢi olmalıydı.
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O, bəlli dövrə qədər yazdığı əsərlərindən imtina etməli,
yeni bir yola qədəm qoymalı idi. Hamı tərəfindən qəbul
edilməmiĢ, dövrün insanlarının fikir dünyasında təməl
prinsiplərini kökündən sarsıdan yeni həqiqətləri
araĢdırmalı idi.
O, diqqətsizlik, laqeydlik, ürəkyaxan biganəlik sükutu ilə
qarĢılaĢmalı idi.
O, çap olunma hüququna tabu qoyulan qalaq-qalaq
əsərləri arasında təklənmiĢ vəziyyətdə, intizar gözü
yollarda, dözməli, gözləməliydi. Bütün bunlar bir insanın
daĢıya biləcəyi yük olmayıb, ondan fövqəladə dəyanət
istər.
O, bunu edə bildi.
Çünki o, seçilirdi. Tanrı tərəfindən seçildiyi kimi,
ətrafındakılardan seçilirdi və seçilir. Mənə görə, bu
seçilmiĢ insanlar həyəcan təbili çalmaq üçün göndərilirlər.
Deyirlər ki, Allah insanların iĢlərinə qarıĢmır. Amma yer
üzərində və beyinlərdə dəhĢətli fəlakətlər baĢ verə
biləcəyini, getdikləri yolun yanlıĢ olduğunu göstərmək
üçün seçilir bu insanlar. Fəlakət törədə biləcək hadisələrin
son həddindən, uçurumun lap bir addımından “geri
dönməyin zamanıdır” - deməyə göndərilir bu insanlar.
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Fəlakətlər törədə biləcək hadisələrdən geri dönmək hələ
gec deyil. Ən qorxulu fəlakətlərdən ən iĢıqlı ümidlərə
çevrilmək hələ gec deyil.
Və bu insanlar xilası ancaq insanın öz idrakında,
özünüdərkdə, öz qüvvələrini, imkanlarını kəĢf edib,
cahillik bataqlığından çıxmaqda, kamilliyə ucalmaqda
görürlər. Ġsa Muğannanın dediyi Saf Ağ Ġnsan, onun
«həqiqəti» əldə olunmasa, «elmi» kəĢflərin gətirdiyi
dağıdıcı silahlar, cahillər əlində öz-özünü məhv edən
sistem iĢə düĢər.
Bütün bunlar mənim varlığıma hopmuĢ, ruhuma nüfuz
etmiĢ yeganə həqiqət bildiyim dəyərlərdir. Ġsa Muğannanı
oxuyub öyrənərək və buradan yola çıxıb həqiqət, onun
insan beynində inikası, kainat, insanın kainatda yeri
haqqında çox - çox mütəfəkkirlərin, alimlərin yazdıqlarını
oxuyub, bu yolda nələr əldə olunduğunu öyrənməyə
çalıĢdım. Və bu qənaətə, bu nəticəyə gəldim ki, dünyanın
heç bir yerində, nə Qərbdə, nə ġərqdə, onun
mahiyyətininə Ġsa Muğanna qədər yaxınlaĢan ikinci bir
fikir sahibi yoxdur.
Heç bir nəzəriyyə insanı, kainatı, insan idrakını Ġsa
Muğannanın istinad etdiyi «həqiqət»i Saf Ağ Uca Ġnsan
idrakı kimi ucalara, zirvələrə qaldıra bilmədi. Əlbəttə, bu
mənim subyektiv fikrimdir.
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Azərbaycan da daxil olmaqla, onu əhatə edən regionda
yaranıb inkiĢaf edən, Cəlaləddin Rumi, Mənsuri, Nəimi,
Nəsimi kimi zirvələrin arasında özü də bir zirvə olaraq
ucalan Ġsa Muğanna «həqiqət»inə eĢq olsun!

Harda bir ucalıq varsa, yanında onu öz dərin, qara
boĢluğuna, dibinə çəkən bir çökəklik var. Bu, ağrılı bir
reallıqdır-gerçəkdir.
Əslində, Ġsa Muğannanın problemi onun içərisində cismən
yaĢadığı, müĢahidə etdiyi təbəqələr, qruplar deyil. Bu
konflikt Ġsa Muğanna ilə hələ gəlib yerinə oturmalı olan,
amma hələ də görünməyən uca olmalılar arasındadır.
Gözləri yolda, könlü xəstə - harda qaldılar, niyə gəlməz
oldular? Bu pislik nə qədər davam edəcək? Olanları
müĢahidə edərkən, seyr edərkən ölüb-dirilən, məĢəqqət,
əzab çarxına bağlı bu... Nə isə.
Russo, Nizami, Nəsimi ədalət sələtənəti həsrətilə yanaraq
getmiĢlər dünyadan.
Ġnsanın ucalacağına varmaq, insanın üzünün məna
çalarlarını oxumaq, insan varlığının, mahiyyətinin kainat
varlığından geniĢ, əhatəli olmasına fəhm edənlər bugünkü
çılpaq cahillik məngənəsində - qısqacında çapalayan
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buĢların, yazovların, primakovların törətdikləri qanlı
cinayətlər dünyanı ağzına alıb apırır.
Bilavasitə yanında olan, Ġsa Muğannanın məruz qaldığı
sarsıntıları və bu sarsıntıların öz həyat tərzinə, görkəminə,
ətrafına, ən yaxın və əzizlərinə göstərdiyi təsiri görənlər
üçün bu, çox ağır, ağrılı-acılı bir proses idi. Həm də uzun
bir zamanı əhatə edirdi. Ġlk baxıĢda sözdə çox asan
anlaĢılan bu hadisə müxtəlif insanların (onların səviyyə,
savad, intellektindən baĢqa, bir də niyyətlərindən asılı
olaraq) müxtəlif traktovkalarına yol açırdı. Təəssüf hissilə
qeyd etməliyəm ki, o dövrdə çox böyük mənəvi dəstəyə
ehtiyacı olan qüdrətli yazıçı onu almadı. Nə
yaxınlarından, nə də ədəbi mühitdən. Acıverici bir faktdır
bu. Bu gözəgörünməz fırtınalı dövrdə ədibin yanında
bulunan çox az canıyanan vardı.
***
Marksizm-leninizmin və hökm sürən qəddar rejimin
ateizm tələbləri ilə əsrlərlə həyatlarına, beyinlərinə,
təhsillərinə sirayət edən əlifbaları əlindən alınmıĢ,
varlıqlarına zorla və cahilcəsinə hopdurulmuĢ yeni həyat keçmiĢlə əlaqəsi olmayan, təməli uçurulmuĢ və süni,
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dayanıqsız təməllər üzərində qurulmuĢ yeni həyat
nəğməkarı olmalı idi özü də.
Amma seçilmiĢ insanlar (Allah tərəfindən və ya
fövqəlbəĢər qüvvələr tərəfindən), cahillər kütləsindən
ucada duran insanlar olmalıdır ki, bunun belə olmadığını
anlaya bilsin. Bunlar yuxusuz gecələr, gündəlik
zövqlərdən imtina, əzablar, özünəqapanma, təcrid olunma
və s. hesabına bunun belə olmadığını, qan yaddaĢını,
əsrlərlə, min illərlə yığılmıĢ, toplanmıĢ, harada
olmasından asılı olmayaraq, toz basmıĢ, qalaq-qalaq birbirinin üzərinə yığılmıĢ irsimizi araĢdırmaq - HƏQĠQƏTĠ
üzə çıxarmaq kimi, ağrılı, əzablı, məĢəqqətli iĢlə məĢğul
olmaq.
Sadəcə, yaĢadıqları həyatı qələmə alan, keçmiĢini isə
indiki tələblər prizmasından vəsf edən o qədər yazarımız,
Ģairimiz var. Amma onların arasında, keçmiĢi də, indiki
həyatı da qana-qana, yana-yana qələmə alanlarımız çox
azdır. Onların gözlərinin dərinliyinə, üzlərinin qırıĢlarına
hopmuĢ silinməz kədəri, hüznü görmək lazımdır!
***
Ġsa Muğanna haqqında danıĢarkən onun aĢkar etdiyi, mən
deyərdim, pərdəsini götürdüyü, inandığı, boya-baĢa
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çatdırdığı, ayaq üstə qoyduğu HƏQĠQƏT “doktrinasını”,
ortasından götürüb və yaxud əsərlərindən yola çıxaraq
izah etmək mümkün olmaz. Çünki ən əvvəl onun öz
Ģəxsiyyəti, öz mahiyyəti, varlığı anlaĢılmazdır.
Mənə elə gəlir ki, Ġsa Muğanna daxilində yer üzündə
həyat sürən insan cəmiyyətindəki ədalətsizliklərə qarĢı
həmiĢə bir etiraz olmuĢdur. Ona Etiraz da demək olar Üsyan da. Sakit, düĢüncəli tövründən üsyankara bənzəmir.
Amma əsərlərini oxuduqca, araĢdırdıqca, bu üsyanın nə
qədər alovlu, yaxıcı olduğu aĢkar olur. Ətraf mühitdə baĢ
verənlərin faciəli məzmunu insanı vahiməyə salır.
Hadisələr seli, xarakterlər seli, talelər seli sanki məhvetmə
aparatının ağzına gurultu ilə daxil olub əzilir, fəlakətə
uğrayır, məhv olur.
Bu, əvvəlki idealın qlobal, yekun və bütöv mənzərəsidir.
Bu baĢqalıqda heç kimsəyə xilas yoxdu. Hər kəs bu terror
mexanizminin qurbanıdır. Hər kəs, hər tale, hər bir
Ģəxsiyyət açılmadan gömülür, üfunətli cəmiyyət
qanunlarının bataqlığına gömülür. “Tütək səsi”ndə bu
ümumi axara müharibənin fəlakətindən doğan faciələr,
vahimələr çökür və xilas yoxmuĢ kimi görünür. Vergi
hadisəsindən sonramı, Nəsiminin aləmini araĢdırarkənmi
Ġsa Muğanna idrakı aydınlaĢan üfüqlərdə, nəhayət,
axtardığı meydana çıxır: Saf Ağ, Bağ.
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Bağ həqiqəti kəĢf olunduğundanmı borcluyuq biz bu Ġsa
Muğanna fenomeninə? Çox ehtimal ki, elədir.
Stereotiplərdən, Ģərtiliklərdən uzaq, yeni, fərqli
münasibət, fərqli baxıĢ Ġsa Muğannaya çox fərqli
müstəvidən baxmaq imkanı vermiĢdir.
Bizim üçün, yəni əsrlərlə qəbul olunmuĢ çərçivələrdə
düĢünənlər üçün bu məsələləri sona qədər əhatə etmək,
məsələni mücərrədlik tərəzisindən çıxarmaq mümkün
deyil. Bu cazibəli mövzu, insanın idrakı, kainat,
əbədiyyət, dünyanın idarə olunması, gələcəyi ortaya
gəlincə, mücərəddlik aləmi bürüyür və biz onun sehrindən
yaxa qurtara bilmirik.
Heç bir ağırlıq, təzyiq, mücərəddlik olmadan Kainatın əsl
qanunauyğunluqları və insanın orada yeri çox adi
anlaĢılan izahı ilə beynə həkk olunur. Və biz deyirik:
Doğrudur. Belə də olmalıdır.
Artıq çürümüĢ fikirlərin, ideyaların mütləqiyyətini qəbul
edən insan toplumu - insan cəmiyyətinə təhqirdir. Bundan
geri çəkilmək, bunu inkar etməksə, qat-qat çətindir. Ġndiki
zamanda, bəlkə də, qeyri-mümkündür. Təəssüflər olsun
ki, bunlar çox-çox gələcək zamanların həqiqətidir. Bu
həqiqət öz zamanına aid deyil. Ġsa Muğanna yalnız tarixin
qaranlığına gömülmüĢ Saf Ağ Ġnsan həqiqətini nəinki
təkmilləĢdirdi və inkiĢaf etdirdi, həm də onun binasını
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tamamladı. Bu yolda çox inkaredilməz ehkamları
təməlindən sarsıtdı.

GÖRKƏMLĠ SABĠRġÜNAS

Professor Cəfər Xəndan Hacıyev... Bu ad XX əsr
Azərbaycan tənqidi və ədəbiyyatĢünaslığı üçün, ədəbi
fikrimiz üçün mötəbər adlardan biridir. Onun klassik və
müasir ədəbiyyatımızın müxtəlif problemləri ilə bağlı
onlarla məqaləsi, ədəbiyyat nəzəriyyəsi dərsliyi və
ədəbiyyat tarixi kitablarında sanballı elmi oçerkləri bu gün
də aktuallığını saxlayır. Lakin C.Xəndanı, ilk növbədə,
görkəmli sabirĢünas alim kimi tanıyırıq.
Bəllidir ki, keçən əsrin 30-cu illərində Azərbaycan sovet
ədəbiyyatĢünaslığında klassik irsin tədqiqi sahəsində bir
canlanma yaranmıĢdı. Xüsusilə, Sovet Yazıçılarının I
Ümumittifaq Qurultayından sonra klassiklərə münasibətdə
ədəbiyyatĢünaslıq vulqar-sosioloji əyintilərdən xilas
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olmağa baĢlayır, ədəbi irsə tarixi yanaĢmaq meyarı
qərarlaĢırdı. Tənqid və ədəbiyyatĢünaslıq keçmiĢdə
yaradılmıĢ ədəbi-bədii abidələri müasirlik mövqeyindən
daha dərindən dərk edir, bədii irsin tarixən mütərəqqi,
sağlam xüsusiyyətlərini mənimsəyirdi. Bu dövrdə
klassiklərin tədqiqində formalaĢan istiqamətlərdən biri də
xalqın bədii Ģüurunun inkiĢafında mühüm rol oynamıĢ
sənətkarlar haqqında əhatəli tədqiqatların meydana
çıxmasından ibarət oldu.
Bu zaman Azərbaycan ədəbiyyatĢünaslığı M.Ə.Sabir
yaradıcılığına daha böyük diqqət və qayğı ilə yanaĢırdı.
Buna baĢlıca səbəblərindən biri kimi, Sabir yaradıcılığının
müasir ədəbiyyatın inkiĢafı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb
etməsini göstərmək olar. C.Xəndan və Mir Cəlal kimi
alimlərin tədqiqatlarında Sabirin yaradıcılığı realist
ədəbiyyatın problemləri baxımından araĢdırılır,
beynəlmiləlçilik, Yaxın ġərq ölkələrində milli-azadlıq
hərəkatının inikası və baĢqa mövzular ətraflı təhlil edilirdi.
Xüsusilə, bu dövrün tədqiqatlarında Sabirin folklorla
bağlılığı, bədii dil xüsusiyyətləri ilk dəfə olaraq ətraflı
Ģəkildə öyrənilmiĢdir.
Bu mənada görkəmli ədəbiyyatĢünas professor Cəfər
Xəndanın «Sabir» monoqrafiyası (1940) xüsusi qeyd
olunmağa layiq elmi əsərdir. Bu, M.Ə.Sabir haqqında
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nisbətən ilk iri monoqrafik tədqiqat idi. Böyük Ģairin
həyatı, zəmanəsi, yaradıcılığının dövrləri, satirasının
ideya-bədii xüsusiyyətləri, sənətkarlıq məsələləri və s.
monoqrafiyanın əsas problemlərini və məzmununu təĢkil
edirdi. Monoqrafiyanın giriĢ hissəsində müəllif Sabir
haqqında özünə qədərə yazılanları müxtəsər Ģəkildə
nəzərdən keçirir, onların uğurlu və qüsurlu cəhətlərini
göstərməyə çalıĢır. Müəllif haqlı yazırdı ki, hələ «Sabir
yaradıcılığını dərindən elmi əsaslar üzrə təhlil edən böyük
bir əsər yaradılmamıĢdır».
Monoqrafiyada müəllif Ģairin yaĢadığı mühitin dərin
ictimai-siyasi ziddiyyətlərini Ģərh etməklə yanaĢı, XX
əsrin əvvəllərindəki ədəbi prosesin, mövcud təmayül və
cərəyanların əsas cəhətlərinə nəzər salır, Ģairin həyat və
fəaliyyəti üzərində ətraflı dayanır, Sabirin yetiĢməsində
«Molla Nəsrəddin» ədəbi cərəyanının rolunu ayrıca
göstərməyi lazım bilir.
C.Xəndan Ģairin həyatını A.Səhhətin «Hophopnamə»yə
əlavə etdiyi «Tərcümeyi-hal», qismən də
S.M.Qənizadənin Ģair haqqındakı xatirəsi və S.Hüseynin
Ģairin «Bütün əsərləri»nə (1934-cü il) müqəddiməsi
əsasında qələmə almıĢdır. Bununla yanaĢı, alim bir sıra
yeni materialları - müasirlərinin Ģair haqqında mətbu
xatirələrini, eləcə də Ģairə həsr olunmuĢ bədii əsərləri ilk
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dəfə olaraq tədqiqata cəlb etməklə nisbətən dolğun bir
tərcümeyi-hal yaratmağa müvəffəq olmuĢdur.
Monoqrafiyanın, heç Ģübhəsiz, ən mühüm hissəsi Sabirin
bilavasitə yaradıcılığına həsr olunmuĢ bölmədir. Burada
Sabir yaradıcılığı həm janrlar - qəzəl və satirik Ģeirlər,
həm də mövzular baxımından təhlil olunur. ġairin ideyapoetik inkiĢafını göstərmək məqsədilə müəllif əvvəlcə
onun klassik üslubda qələmə aldığı qəzəlləri təhlil edir.
C.Xəndan doğru olaraq bu qəzəllərdə, zəif də olsa, Sabir
yaradıcılığının ümumi inkiĢafı üçün xarakterik cəhətlər
görür və yazırdı: «Bir sıra qəzəllərdən fərqli olaraq,
Sabirin qəzəllərində realizmin üstünlüyü, feodal-patriarxal
mühitin mənfiliklərinə zəif də olsa satirik əlaqə, bəzi
yerlərdə ictimai məzmunun özünü göstərməsi, Ģəxsilik və
macəraları ümumiləĢdirmək tendensiyası kimi cəhətlər bu
qəzəllər müəllifinin gələcəkdə realist-satirik Ģeir yoluna
gələcəyini göstərirdi».
C.Xəndanın tədqiqatında olduqca qiymətli bir fikir diqqəti
cəlb edir: Müəllif Sabirin əsərlərinin inqilabi satira
səviyyəsinə yüksəlməsini göstərmək xatirinə heç də qəzəl
yaradıcılığının əhəmiyyətini azaltmır, əksinə, bu
qəzəllərdə «səmimi eĢq aləmindən bəhs olunması», «eĢq
məfhumunun yüksək tutulması» kimi sağlam, qiymətli
məziyyətlər müĢahidə edir, bu keyfiyyətləri aĢkara çıxarır.
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Bununla belə, monoqrafiyanın əsas problematikasını Sabir
satirasının ideya mündəricəsi, ictimai-siyasi hadisələrlə
əlaqəsi, bu satirada tarixiliyin qüvvətli olması kimi
xüsusiyyətlər təĢkil edir. Öz zəmanəsində baĢ verən
mühüm hadisələrə çox həssaslıqla cavab verən Sabirin
xalq mənafeyi mövqeyində dayanması, çarizmin milli və
qırğın siyasətini ifĢa etməsi Sabir poeziyasına xas
ideyalılığın əsas cəhətləri sayılırdı. C.Xəndan Ģairin
yaradıcılıq təkamülündən bəhs edərkən, onun xalqın
kasıb, məzlum təbəqəsinin oyanıĢına inamını, sinfi
mübarizədə yaranan yeni keyfiyyətləri mənimsədiyini,
kəndlinin təbəqələĢməsini dərk etdiyini ön plana çəkir.
Tədqiqatçı Sabir yaradıcılığına xas realizmi
səciyyələndirərkən obyektivliyi, siniflərin sosial təbiətinin
doğru-dürüst müəyyən edilməsini onun baĢlıca
məziyyətlərindən hesab edir. Tədqiqatda Sabirin
böyüklüyü bir də onun gələcəyə inamı ilə, satiralarında
müsbət idealın güclü olması ilə əlaqələndirilir. C.Xəndan
Lunaçarskinin qüdrətli satirik Saltıkov-ġedrinin
satirasında gördüyü «yaĢayan bir idealı» eynilə Sabirdə də
sezir və qiymtələndirirdi: «Belə bir ideal Sabirdə vardır.
O, xalqını azad, qadınlarını bərabərhüquqlu, hamını
savadlı görmək istəyirdi». Əlbəttə, Ģairin estetik idealının
bu məzmunda müəyyən edilməsi bir qədər ümumi və
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sxematikdir; lakin satirada, tənqidi realist ədəbiyyatda
müsbət idealdan bəhs açılmasının özü Sabir ədəbi irsinin
tədqiqində müəyyən metodoloji irəliləyiĢin əlaməti idi.
C.Xəndan Cənubi Azərbaycan mövzusunda qiymətli sənət
nümunələri yaradan, Ġranda baĢ verən hadisələri əsl
vətənpərvər kimi qiymətləndirən və müdafiə edən Sabir
irsinə çox yüksək qiymət verir. O, Sabirin inqilaba,
inqilabçılara realist münasibətini bütün təfərrüatı ilə
iĢıqlandırmaq üçün rəsmi dövlət sənədlərindən, Ġran
inqilabının rəhbərləri Səttar xanla Bağır xanın Ģücaətlərini
tərənnüm edən Ģeirlərindən geniĢ, ətraflı bəhs edir.
Müəllif, Sabirdə fanatizmi, yalançı ruhaniləri tənqidinin
burjua-mülkədar quruluĢunun tənqidi ilə əlaqəli olduğu
üçün böyük ictimai-siyasi əhəmiyyət kəsb etdiyini
göstərir.
C.Xəndan Ģairin qadın azadlığı uğrunda mübarizəsi
məsələsini də müfəssəl və ayrıca iĢləmiĢdir. Qadın
problemində müxtəlif ideya-estetik cərəyanlara mənsub
Ģairlərin görüĢlərini müqayisəli təhlil edən müəllif, o
zamankı dövri mətbuatın zəngin faktik materialı əsasında
Sabirin eyni mövzudakı Ģeirlərinin ideya kəskinliyini bu
problemə mütərəqqi cəbhənin aydın münasibətinin ifadəsi
kimi mənalandırır.
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Məlumdur ki, Sabir ruhanilərin naqis əməllərini ifĢa etsə
də, dinin əsas mahiyyətinə toxunmurdu. Ancaq, təəssüf ki,
C.Xəndanın, eləcə də Sabirin bütün digər tədqiqatçılarının
əsərlərində Ģairin ateizmi haqqında ĢiĢirdilmiĢ, birtərəfli
hökmlər verilmiĢdir.
Monoqrafiyada Sabir poeziyasının mündəricəsi ilk dəfə
inqilabi-satirik planda geniĢ Ģəkildə iĢıqlandırılmıĢdır.
Lakin mündəricə müəyyən mövzular üzrə
səciyyələndirildiyindən, bu da təbii olaraq, Sabir
poeziyasının ideya zənginliyinin onun bütün bədii
zənginliyi ilə vəhdətdə araĢdırılmasına mane olmuĢdur.
C.Xəndan «Sabir nəyi tənqid etmiĢdir?» sualına cavab
versə də necə tənqid etməsi və bu tənqidin estetik
mündəricəsi kimi mühüm məsələlər tədqiqatdan kənarda
qalmıĢdır ki, tədqiqatda məsələlərin bu Ģəkildə qoyuluĢu,
əslində o vaxtın ədəbi-estetik fikrinin səciyyəsi ilə
bilavasitə əlaqədar idi.
Monoqrafiyada Sabir Ģeirinin dil xüsusiyyətləri də tədqiq
olunmuĢdur. Müəllif, Sabirin Ģeir dili ilə danıĢıq dili
arasındakı uyğunsuzluğu aradan qaldırmaq üçün tiplərə
görə «dil yaratdığını» misallarla sübuta yetirmiĢdir. Onun
fikrincə, «dilin oynaqlığı, axıcılığı və ritmikliyini təmin
etmək üçün Sabir Ģeirin formal cəhətlərinə də çox fikir
verir. Onun yaradıcılığında məzmun formaya yox, əksinə,
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forma məzmuna tabe etdirilir». Tipin nitq vasitəsilə,
həmçinin Ģairin münasibətini bildirən ifadələrlə
səciyyələndirilməsi də ətraflı araĢdırılmıĢdır...
Ümumiyyətlə, C.Xəndan 1930-40-cı illərdə M.Ə.Sabir
yaradıcılığı ilə ciddi məĢğul olan tədqiqatçılardan biri
olmuĢdur. O, bir tərəfdən Sabirə məqalələr həsr edir, digər
tərəfdən də ali məktəblər üçün hazırladığı «XX əsr
Azərbaycan ədəbiyyatı» dərsliyində Sabir yaradıcılığından
geniĢ bəhs açırdı. Həmin dərsliyin yeni nəĢrində isə
M.Ə.Sabir haqqında oçerk əsaslı Ģəkildə iĢlənərək xeyli
mükəmməlləĢdirilmiĢdir.
Azərbaycan ədəbiyyatĢünaslığı bu iĢin müəyyən bir
hissəsini 1940-cı illərdən etibarən görməyə baĢladı.
Böyük Vətən Müharibəsi illərində Sabir
ədəbiyyatĢünaslığımızın tez-tez müraciət etdiyi
klassiklərdən idi. Dövrün tələbinə uyğun olaraq, bu illərdə
ədəbiyyatĢünslıq klassik irsin müasirliyə cavab verən
tərəflərini - vətənpərvərlik və qəhrəmanlıq ideyalarını ön
plana çəkirdi. Belə bir Ģəraitdə Sabir haqqında ədəbitənqidi materaillarda vətənpərvərlik, milli-azadlıq
hərəkatının inikası, müstəmləkəçiliyə və mütləqiyyətə
qarĢı mübarizə problemləri mühüm yer tuturdu. Belə
tədqiqat istiqaməti ədəbiyyatĢünas Cəfər Xəndanın Sabirə
həsr etdiyi müharibə dövrü məqalələri üçün də xarakterik
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idi. Müəllif «Sabir və Ġranda demokratik hərəkat»
mövzusunda silsilə məqalələrində Sabirin Ġranda milliazadlıq və demokratik hərəkatı ardıcıl olaraq izlənməsini,
irticanın azadlıq uğrunda mübarizəyə qalxmıĢ insanlara
qarĢı fitnələrini, Ģah hakimiyyətinin imperialistlərlə
birləĢib azadlıq hərəkatını boğmaq cəhdlərini amansız
satira atəĢinə tutmasını onun poeziyasının əhəmiyyətli
ideyalarından sayırdı. Məqalələrdə habelə «Molla
Nəsrəddin» və «Hophopnamə»nin Ġranda yayılması, Sabir
irsinin Ġran və Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatına, xüsusilə
realist Ģeirə təsiri, Sabir Ģeirlərinin farscaya tərcüməsi
kimi aktual məsələlər də irəli sürülmüĢ və
aydınlaĢdırılmıĢdır. C.Xəndanın tədqiqatında mühüm
yenilik bir də ondadır ki, o, Sabir Ģeirinin Ġran demokratik
ədəbiyyatına təsirini bəzi konkret nümunələr əsasında
(M.Etimad, S.Ə.Gilani) göstərilmiĢdir. Cəfər Xəndan xalq
Ģairinin vəfatının 35-illiyi ilə əlaqədar yazdığı «Sabir və
ġərq» məqaləsində Sabirin təsir dairəsini daha geniĢ
miqyasda açmağa təĢəbbüs etmiĢdir.
Professor C.X.Hacıyev həm də ilk dəfə olaraq Sabirin
klassiklərlə, xüsusən də, Füzuli irsi ilə əlaqələrinə dair
düzgün mülahizələrlə çıxıĢ etmiĢdir. Sabirin bir neçə
parodiyasını nəzərdən keçirən müəllif bu əsərlərdə onun
öz böyük sələfi Füzulidən bəhrələnməklə yeni, siyasi
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cəhətdən kəsərli Ģeirlər yarada bildiyini aydınlaĢdırmıĢdır.
C.Xəndan doğru qeyd etmiĢdir ki, «Sabir Füzulidən
sənətkarlıq yolunu, ürəklərə yol tapa bilmək sirrini,
yaradıcılığında orijinallığın əhəmiyyətini öyrənmiĢdir.
1960-cı illərin əvvəllərində professor Cəfər Xəndanın
M.Ə.Sabir yaradıcılığının sənətkarlıq xüsusiyyətləri
haqqında geniĢ tədqiqatı sabirĢünaslıqda irəliyə doğru
atılan mühüm addımlardan biri olmuĢdur. O vaxta qədər,
professor C.Xəndanın özünün də qeyd etdiyi kimi,
«SabirĢünasların çoxu bu yaradıcılığının təhlilini... əsasən
ideya istiqamətinə görə aparmıĢ, «Hophopnamə»sinin
bədii dəyərindən ötəri danıĢmıĢlar...».
C.Xəndan bu əsəri ilə xalqın böyük Ģairinin ecazkar, öz
zamanında misli-bərabəri olmayan həmiĢəyaĢar irsinin
zəngin sənətkarlıq xüsusiyyətlərini tam əhatə etməyi
qarĢısına məqsəd qoymasa da, onun poetikası, yaradıcılıq
tendensiyası, ifĢa üsulları, folklordan və xalq dilindən
istifadəsi və s. kimi məsələlərdən ilk dəfə müfəssəl bəhs
etmiĢ, geniĢ ideya-bədii təhlillər aparmıĢdır.
C.Xəndan Sabir Ģeirlərini bədii-Ģəkli cəhətdən tədqiq
edərkən əsərlərin süjet-kompozisiya, bədii dil, məcazlar
sistemi və baĢqa xüsusiyyətləri baxımından araĢdırmağa
çalıĢmıĢ və Ģairin «süjet qurmaq» prinsipini ön plana
çəkmiĢdir. O, nümunələr gətirməklə inandırmağa
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çalıĢmıĢdır ki, Sabirin süjetli Ģeirləri süjet xətti
baxımından sadə olduğu qədər də zəngin və çoxmənalıdır.
«...Satiralarda bədii müqəddimə, düyünün bağlanıb
açılması, kulminasiya nöqtəsinə çatdırılması, nəhayət,
nəticədə məqsədin izahı...çox sadə, yığcamdır».
Tədqiqatda Sabirin konkret əsərlərinin timsalında mövzu
və tipseçmə prinsipi, üslub sadəliyi, müasirlik və
aktuallıq, məntiqi əlaqələr kimi həm ideya, həm də
poetika problemləri məharətlə əlaqələndirilib geniĢ təhlil
olunmuĢdur. Müəllif Sabirin mövzu və tiplər aləminin, tip
və portret yaratmaq üsullarının zəngin və rəngarəngliyi,
bunları Ģərtləndirən amillər və s. haqqında elmi
mülahizələr söyləmiĢ, üslub sadəliyi, müasirlik və
aktuallıq kimi poetik prinsipləri Sabir sənətkarlığının
baĢlıca məziyyətləri kimi əsaslandırmıĢdır.
Monoqrafiyada müəllif obrazlı təfəkkürün təsvir-ifadə
vasitələri, üslub fiqurları kimi formalarının Sabir
yaradıcılığında təzahürü istiqamətlərini də ətraflı
araĢdırmıĢ, Ģairin sənətkarlıq xüsusiyyətləri haqqında
geniĢ təsəvvür yaratmağa nail olmuĢdur. Sabir Ģeirinin ilk
baxıĢda «xırda» görünən və nəzərə çarpmayan, lakin dərin
məna kəsb edən incəlikləri tədqiq edilmiĢdir. M.Ə.Sabir
realist Ģeirində kinayə, tərz, eyham, bədii təyin, epitet,
mübaliğə, təkrir və onun növləri, təzad, həmcins üzvlər,
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onların müxtəlfi çalarları, habelə məcazın digər növləri
konkret nümunələrlə Ģərh və təhlil edilir. Əsərdə aparılan
təhlillərdən aydın olur ki, bütün bu təsvir vasitələri Sabir
satiralarında gəliĢigözəl iĢlədilməmiĢ, bunlar tənqid və
ifĢa obyektlərinin mənəvi və zahiri eybəcərliklərinin
ifadəsi üçün tutarlı vasitəyə çevrilmiĢdir. C.Xəndan
burada həmçinin klassik ədəbiyyatımızdakı mövcud
stilistik fiqurların (rücu, təkrir, təzad və s.) Sabir
yaradıcılığında nəzərə çarpacaq yenilik kəsb etdiyini,
baĢqa sözlə, Sabirin bu sahədə də «ədəbi ənənələrdən
ayrılmaqla orijinal yaradıcılıq yolu tutduğunu
aydınlaĢdırır».
«Sabir yaradıcılığının sənətkarlıq xüsusiyyətləri»
monoqrafiyasının maraq doğuran problemlərindən biri
Sabir romantikasının tədqiqidir. Təəssüf ki, C.Xəndana
qədər ədəbiyyatımızda müəyyən mövqeyi olan böyük
sənətkarların, o cümlədən Sabirin də yaradıcılığında
romantika, romantik motivlər, realizm və romantizm ədəbi
cərəyanları arasında qarĢılıqlı əlaqə və təsir məsələləri
əsaslı və ciddi Ģəkildə öyrənilməmiĢdir. Buna görə də,
C.Xəndan öz tədqiqatında Sabir yaradıcılığında romantika
məsələsini xüsusi olaraq araĢdırmağa çalıĢır. Müəllif Xalq
Ģairi S.Vurğuna əsaslanaraq deyir ki, «ən qüvvətli realist
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sənətkarlarda yüksək yaradıcılıq xəyalı və romantika olur.
Əsl sənət əsərində bunlar ayrılmaz vəhdət təĢkil edir».
C.Xəndan hadisələrin mahiyyətini «bugünkü həyatdan»
təcrid edilmiĢ Ģəkildə təsvir edən romantiklərdən fərqli
olaraq Sabir romantikasını... yeni təsdiq, köhnəni inkardan
doğan» bir romantika adlandırır. Müəllif Sabir
yaradıcılığındakı bütün Ģeirlərdə romantika axtarmır. O,
doğru olaraq romantikanı elə Ģeirlərlə bağlayır ki, onlar
proletariatın konkret tarixi mübarizəsi və onun tamamilə
real görünən qalib gələcəyi ilə bağlıdır. Sabir Ģeirlərini
təcrid olunmuĢ halda deyil, Hadi, ġaiq, Səhhət kimi
romantiklərin yaradıcılığında müxtəlif mövzulu
məsələlərin qoyuluĢu, mahiyyəti ilə müqayisəli Ģəkildə
təhlil etməsi müəllifə öz qənaətlərini daha dərindən
əsaslandırmaq imkanı vermiĢdir. Bu təhlil və
müqayisələrdən tədqiqatçının çıxardığı baĢlıca nəticələr
bunlardır: Böyük realist Ģair zəmanənin dəyiĢəcəyinə,
azadlığın bərqərar olacağına qəti Ģəkildə inanır. M.Hadi,
A.Səhhət, A.ġair kimi romantiklərdə gələcəyin xoĢ sədası
müsbət niyyət və mütərəqqi xəyaldan doğursa, realist
Sabirdə xoĢbəxt gələcəyin cizgiləri real həqiqət kimi
təsvir olunur. Əgər romantiklər «əsli olmayan istiqbalı»
tərənnüm edirdilərsə, realist Sabir əlamətləri bu gün
təzahür edən, özünü göstərən həqiqi istiqbalı əks etdirirdi.
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C.Xəndan Sabir sənətkarlığını bir də onun folklordan və
canlı xalq ifadələrindən istifadə istiqamətində
araĢdırmıĢdır. Deməliyik ki, hələ 1940-cı ildə çap
etdirdiyi «M.Ə.Sabir» monoqrafik əsərində C.Xəndan
Sabir və folklor məsələsinə toxunmuĢdur. Burada isə
müəllif məsələni daha dərindən iĢləyib ciddi elmi
nəticələrə gəlmiĢdir. Xalqa, onun təfəkkürü və bədii
fikrinə bağlılığını öz xəlqilik mövqeyindən izah edən
müəllif, bu cəhəti klassiklər üçün əsas meyar hesab
etmiĢdir və Sabirin də öz xalqının Ģairi və böyük milli
zəmini olan sənətkar kimi yetiĢməsini bununla izah
etmiĢdir.
C.Xəndanın nümunə və təhlillərlə əsaslandırdığı
fikirlərindən biri də budur ki, folklor ayrılıqda kollektiv
yaradıcılığın məhsulu olsa da, onun ilk özülünü ayrı-ayrı
fərdlər yaradır. Bu mənada müəllif Sabirin xalq
yaradıcılığına çox qiymətli əlavələr etdiyini göstərir, bir
növ, Ģairin bəzi deyimlərini «folklorlaĢdığı» fikrini irəli
sürür. Bu fikrin izahı üçün C.Xəndan Sabirin artıq zərbməsəl kimi xalq «təfəkkürünə» əbədi daxil olmuĢ «Mən
gedərsəmsə, məramım yenə dünyada durar», «Mən günəĢi
göydə dana bilmirəm» kimi aforizmlərini misal gətirir.
Beləliklə, Cəfər Xəndanın bu tədqiqatında dünyanın,
ictimai gerçəkliyin bədii dərki, Ģairin özünəməxsusluğu,
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onu məktəbin banisi səviyyəsinə qaldıran sənətarlıq
cəhətləri dərindən təhlil və tədqiq edilmiĢdir. Müəllif öz
tədqiqatında Sabir sənətkarlığının mahiyyətini üzə
çıxarmağa imkan verən bədii cizgiləri bütün incəlikləri ilə
araĢdırır və onun ümumi bədii sistemini tam Ģəkildə
təqdim edə bilir.

Dilarə MƏMMƏDOVA
NƏCƏFBƏY VƏZĠROVUN “PALID” ƏSƏRĠ

Görkəmli Azərbaycan yazıçısı və dramaturqu Nəcəfbəy
Vəzirov (1854-1926) eyni zamanda, həm də təbiətĢünasalim kimi də tanınmıĢdı. Nəcəfbəydə bu elmə maraq Bakı
Realnı gimnaziyada oxuyarkən yaranmıĢdı. Gimnaziyada
Nəcəfbəyin təbiət müəllimi, ilk Azərbaycan qəzeti
“Əkinçi”nin (1875-1877) redaktoru Həsənbəy Məlikov
Zərdabi olmuĢdur. Nəcəfbəy gimnaziyada oxuduğu
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müddətdə daim müəllimi ilə əlaqə saxlayır, Azərbaycanda
“Xeyriyyə cəmiyyəti”nin yaranmasında, cəmiyyətə pul
vəsaitinin yığılmasında, Bakıda dram teatrının binasının
qoyulmasında (“Hacı Qara”-1873) onunla əməkdaĢlıq
edirdi. Gimnaziyada təhsil illərində o, təbiət elmini sevmiĢ
və bu həvəslə Moskvada Petrovski (Sonralar Timiryazev)
adına Kənd Təsərrüfatı Akademiyasına daxil olmuĢdur
(1874-1878). Akademiyanı bitirəndən sonra Nəcəfbəy
Azərbaycana gəlmiĢ, Yelizavetpol quberniyasının (Gəncə
quberniyası) Dilican meĢə sahəsində meĢəçi-dendroloq
vəzifəsində iĢləmiĢdir.
N.Vəzirov Dilicanda iĢləyərkən ədəbi yaradıcılıqla yanaĢı,
meĢədə bitən ağaclar və bitkilər üzərində də müĢahidələr
aparmıĢ, Azərbaycan meĢələrinə həsr olunmuĢ “Palıd”
(Azərb.MEA. Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutu,
N.Vəzirovun arxivi, inv. N 20) adlı elmi əsərini yazmıĢdır.
110 səhifədən ibarət olan bu əlyazmasında Nəcəfbəy
meĢədə bitən ağacların xüsusiyyəti, növü, onların tərkibi
haqqında mülahizələrini yazıb toplamıĢ, lakin nəĢr
etdirməmiĢdi. Burada palıd, fıstıq, qoz ağacı, qızıl ağac,
qovaq, Qara ağac, ağcaqayın, cökə, Ģam ağacı, sənubər və
b. ağacların bioloji xüsusiyyətləri, təsərrüfat əhəmiyyəti
haqqında elmi məlumatlar vardır. “Palıd” Azərbaycanda
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nəbatat və meĢəçiliyə həsr olunmuĢ ilk elmi əsər kimi
dəyərlidir.
N.Vəzirov “Palıd” əsərində Dilican meĢəsində müĢahidə
etdiyi ayrı-ayrı bitkilərin quruluĢu və bioloji
xüsusiyyətlərindən, meĢə bitkilərinin bir-birilə qarĢılıqlı
münasibətlərindən bəhs edir. Burada iqlim, iĢıq, rütubət,
torpaq kimi xarici mühitin təsirindən misallar gətirilir,
bütün məsələlər elmi əsaslarla izah edilir. Bu əsəri
yazarkən o, gələcəkdə Azərbaycanın baĢqa bölgələrində
meĢə sərvətlərini də öyrənmək arzusunda olduğunu
bildirirdi.
Azərbaycanda Ç.Darvinin adını və onun üzvi aləm
haqqında olan nəzəriyyəsindən ilk dəfə Azərbaycanda söz
açan Həsənbəy Zərdabi, sonra isə onun tələbəsi N.Vəzirov
olmuĢlar. Nəcəfbəy ağacların nəsilvermə qabiliyyətindən
danıĢarkən yazırdı: “Biz görürük ki, mübarizə dövründə
ancaq qalib gələn ağac özündən sonra övlad qoyub gedir.
Bu kəbir Darvindən bizə qalan qanundur”. Nəcəfbəy
bitkilərin xarici mühitlə qarĢılıqlı əlaqəsini elmi nöqteyinəzərdən izah edirdi. “Ağacları isti yerlərdən soyuq
yerlərə və soyuq yerlərdən isti yerə köçürəndə, onların
xasiyyətləri təğyir tapır” və yaxud da “nə qədər torpaq
qüvvətli olsa, bir o qədər pöhrə vermək qabiliyyəti
ağaclarda uzanır”.
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Nəcəfbəyin ayrı-ayrı ağacların bioloji xüsusiyyətləri
haqqında olan fikirləri də maraqlıdır. Burada o, palıd
ağacının təsərrüfat əhəmiyyətli, qiymətli material,
möhkəm, davamlı olması haqqında fikirlərini izah edir.
Palıdın mil kökü torpağın çox dərinliklərinə getdiyinə
görə, Ģiddətli küləklər onu torpaqdan ayıra bilmir.
Nəcəfbəy fikrini belə izah edir:
“Ağaclar arasında palıd bir möhkəm və qiymətli ağacdır,
ömrü uzunu suda və quruda, təmiratda, artıq dərəcədə
davamlı, əlavə, gözəl maddədir. Palıd hesab edilir
meĢənin zinəti. Onun əmudi kökü bir sajendən artıq yerə
daxil olur, heç bir tufan onu kökü ilə yerdən çıxara bilmir.
Qanadları qırılır, amma özü dayanır yerində”.
Azərbaycan meĢələrində bitən, ona zinət və gözəllik verən
palıd ağacının növlərindən danıĢarkən Nəcəfbəy yazırdı:
“Bizim meĢələrdə neçə qism palıd ağacı var. Amma ən
məĢhuru ikidir: biri adi palıd (yaylıq), o biri qıĢlıq
palıddır”. O, əsərdə yaylıq və qıĢlıq palıd ağaclarının
toxum, yarpaq, qoza, kök quruluĢları və inkiĢaf
xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən fərqləndiyini də izah
edir. “QıĢlıq palıdın yarpaqları bütün qıĢ boyu üstündə
qalır, yeni yarpaq əmələ gəlməyincə tökülmür. Yaylıq
palıdın qozaları saplaqdan asılır, qıĢlıq palıd isə gödək
saplaqlıdır, öz budağına yapıĢır”.
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Palıdın toxumundan danıĢarkən Nəcəfbəy onun iki qalın
ləpədən ibarət olub, yazda torpağa əkilərkən iki həftə
sonra cücərib xaricə çıxdığını izah edir. Adi palıdın
inkiĢafını izah edərkən onun on ilə qədər ləng böyüməsini,
ağacda qısa budaqların əmələ gəlməsini izah edən
Nəcəfbəy, gödək budaqların inkiĢaf etməsinə mane olmaq
üçün onun ətrafına qoz və qarağac kimi tez böyüyən
ağacların əkilməsini məsləhət görür. Çünki bu ağaclar
palıdı həm soyuqdan, həm də küləkdən qoruyur. Palıd
ağacı bu yolla uzandıqca, onun ətrafındakı ağaclar məhv
edilir. Hətta o, palıdın eninə böyüməsinin 150-200 ilə
qədər davam etdiyini də qeyd edir. Palıd sıx yerdə bitəndə
60 il yaĢayır, yanında bitən ağaclar onun inkiĢafına mane
olur. Əsərdə yaylıq palıdın qıĢlıq palıddan fərqli cəhətləri
də izah edilir: “Yaylıq palıdın yarpaqları gödək saplaqlı
olur. Yarpaq və çiçəkləri qıĢlıq palıdın çiçəyindən və
yarpağından 2 dəfə irəli hasilə gəlir. Yaylıq palıdın kökü
qıĢlıq palıdın kökündən dərinə gedir, torpağın və havanın
istiliyini sevir”.
Palıd iĢığı çox sevdiyi üçün onun yan budaqları çoxdur,
Nəcəfbəy bu cür budaqlanmaya mane olmaq üçün
müəyyən tədbirlərin görülməsini məsləhət görür. O,
inĢaatda istifadə edilən dəyərli palıd ağaclarının
yetiĢdirilməsi üçün elmi məsləhətlər verirdi.
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Nəcəfbəy fıstıq ağacının quruluĢu və onun inkiĢafından
danıĢarkən qeyd edirdi ki, bu ağac 10 yaĢına kimi gec
böyüyür, 10 yaĢından sonra budaqlanaraq uzanır, 40-50
yaĢına çatanda isə sürətlə inkiĢaf edir. Bu ağacın kamil
kökünün zəif, yan köklərinin isə qüvvətli inkiĢaf etdiyini,
küləklər əsən zaman yıxıldığını qeyd edir:
“MeĢəyə zinət verən ağaclardan biri də fıstıqdır. Fıstıq 10
yaĢına qədər gec əmələ gəlir, sonra isə Ģah budağı artır,
baĢlayır uzanıb budaqlanmağa. ġiddətli böyümə baĢlayır,
40-50 yaĢına çatanda, mil kökü qabaqca bir az əmələ
gəlir, sonra ancaq yan kökləri artır və tamam ömründə
nazik üfüqi qalır. Ona görə bərk küləyə artıq davam edə
bilməyib yıxılır”.
N.Vəzirov fıstığın 40 yaĢından sonra, 60-70 yaĢına
çatanda çiçəkləndiyini yazır. Çiçəkləri yarpaqları ilə birgə
rütubətli torpağı sevmir. Onu bu amillərdən qorumaq üçün
N. Vəzirov bəzi tədbirlər görülməsini məsləhət bilir:
“Balaca ağaclar bir yaĢına çatanadək, artıq istidən,
iĢıqdan, soyuqdan qorxurlar. Mühafizə etmək üçün onları
ot ilə örtürlər”.
Tozağacından bəhs edərkən Nəcəfbəy onun da
Azərbaycan meĢələrində yayıldığını qeyd edir:
“Azərbaycan meĢələrində tozağacı az-az tapılır, o da
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dağlarda, meĢənin qurtaracağında. Ömrü 150 ildən artıq
olmur”.
O, tozağacının köklərinin quruluĢundan, iĢıq və tufana
qarĢı münasibətindən, sənayedə əhəmiyyətindən ətraflı
məlumat verir. Əsərdə müəllif qızılağac, söyüd, qovaq,
ağcaqayın, göyüĢ, çökə, Ģam və sənubər kimi qiymətli
ağaclardan, Azərbaycan meĢələrində bitməsindən, onların
bioloji xüsusiyyətlərindən məlumat verir və meĢəçiliyin
ümumi məsələlərini də qeyd edir. Nəcəfbəy ağaclardan
bəhs edərkən onun Azərbaycan dilində adlarının yanında
rusca və latınca da adlarının tərcüməsini verirdi ki,
oxucular üçün aydın olsun.
Əsərin ən qiymətli bəhslərindən biri də “MeĢənin həyat
qüvvəsi” adlanır. Burada meĢədəki ağaclar arasındakı
qarĢılıqlı münasibətlərdən, meĢə ağacları ilə baĢqa yerdə
bitən ağaclar arasındakı fərq elmi cəhətdən aydınlaĢdırılır.
Nəcəfbəy meĢə bitkilərinin yaĢamaq üçün mübarizə
etməsindən bəhs edərkən müəyyən məlumatlar verir və
gəldiyi nəticələri əyani surətdə sübut etmək məqsədilə 10
ağacı əhatə edən bir cədvəl hazırlayıb göstərir. Bu
cədvəldə yaĢayıĢ uğrunda mübarizə edən meĢə ağaclarını
7 dərəcəyə bölür və belə nəticəyə gəlir ki, bitkilər toplu
halında yaĢayarkən qonĢuları tərəfindən sıxıĢdırılır:
“Ġctimai arasında ağacların hamısı az-çox sıxılmıĢ olurlar,
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təfavütü mərtəbədədir. Ağacların arasında elələri var ki,
çıqqası bir tərəfdən sıxılıb və elələri də var ki, qalıb
çardax altında, həyatla ölüm arasında. ĠĢıq çatmayır, taam
az, axırda çevrilir quru oduna”.
MeĢədə bitkilər arasında yaĢayıĢ uğrunda gedən
mübarizədən söz açan N.Vəzirov göstərir ki, ağacların
hamısının bir boyda olmaması üzündən, ucaya qalxan
ağaclar alçaqda qalanların iĢığına mane olur. O, ağacların
meĢədə tələf olma səbəbini düzgün izah edərək yazır:
“Ağaclar tələf olurlar, ondan ötrü ki, meĢədə iĢıq və
rütubət torpaqdan kəsilik ola, xeyr, tələf olur ondan ötrü
ki, o maddələri qonĢuları qüvvətli olub onların həyatından
alırlar”.
Ağaclar arasında yaĢayıĢ uğrunda gedən mübarizədə yaĢlı
ağacların sayının çox olmasını vurğulayan Nəcəfbəy
göstərirdi ki, bu “mübarizə” cavan ağacların inkiĢafına
mane olur, onların 95 faizi tələf olur. Burada o, belə
nəticəyə gəlir ki, cəmiyyətdə insanlar da həyat uğrunda
mübarizə edərkən güclülər gücsüzü məhv edir. Əsərin
“MeĢənin həyat qüvvəsi” adlı hissəsində “ağaclar arasında
ölüm-dirim mübarizəsindən” bəhs edən alim belə nəticəyə
gəlirdi ki, təbiətdə bu cür canlılar nəsil verməyə malik
deyildir. Təbiətdə yaĢayıĢ uğrunda mübarizədə qalib gələn
canlılar, özlərindən sonra nəsil qoyub gedirlər,
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mübarizəyə uyğunlaĢa bilməyən canlılar isə nəsil vermir,
məhv olurlar. Ağacların bar gətirməsinin də müxtəlif
olduğunu o, apardığı təcrübəyə əsasən izah edir və belə
nəticəyə gəlir ki, yaĢayıĢ səviyyəsi ağacların bar
verməsində ən mühüm amildir. MeĢədə günəĢ Ģüasından
bol-bol istifadə edən ağaclar, baĢqa Ģərtlər də olduqda 100
faiz nəsil versələr də, iĢıqdan məhrum olan ağaclar nəsil
vermə qabiliyyətindən məhrum olurlar. “Təcrübə göstərir
ki, Ģam meĢəsində yaxĢı toxumlu, ildə cürbəcür ağacların
bar gətirmək qüvvəsi bərabər deyildir. Zillətdə olan
ağaclar ölürlər, ancaq qalib gələn ağaclar özündən sonra
övlad qoyub gediblər. Bu kəbir Darvindən bizə qalan
qanundur”.
N.Vəzirov meĢədə təklikdə, seyrək yerlərdə bitən
ağacların nisbətən 10-20 il tez yetiĢdiyini və bar vermə
qabiliyyətini açıqladıqda, bunu iĢıq və qida mənbəyinin
çox olması ilə izah edir. Asudə bitən ağacların yetiĢmə
qabiliyyəti güclü olur, lakin bunlar da birdən-birə artmır,
bunun üçün də vaxt və zaman gərəkdir. MeĢədə bitən
ağacların asudə bitən ağaclardan boyca qısa, köklərinin də
dərinə getməsinin zəif olması haqqında söz açan Nəcəfbəy
əsas səbəb olaraq, baĢqa ağacların onu sıxıĢdırmasını,
havadan və torpaqdan lazımi qida almamasını göstərir. O,
yer üzərindəki meĢələrin, ab-hava və torpağın müxtəlif
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olmasını, həyat Ģəraitinin baĢqa-baĢqa olmasını təbii hal
kimi izah edir: “MeĢədə yerin Ģimal tərəfi, cənub tərəfi,
gün batan, gün çıxan tərəfləri yenə də meĢə üçün bir
deyil”.
O, bu fikrini söyləyərkən ən çox müxtəlif bölgələrdə olan
Azərbaycan meĢələrinin öyrənilib araĢdırılmasını
gələcəkdə gənclərin öhdəsinə buraxır.
N.Vəzirov “MeĢədə ictimailərin bir-birinə təsiri”
mövzusuna toxunarkən ağacların, hətta ictimailərin birbirinə təsirini izah edir: “MeĢəlikdə təyin olunubdur ki,
ikimərtəbəli ictimaidə, ikinci mərtəbənin ağaclarını kəsib
uzaqlaĢdırdıqda, əvvəlinci mərtəbənin ağaclarının
böyüməsi yaxĢılaĢır, çünki torpaq artıq olur, ab-havaya
yol verilir. AĢkar məlumdur ki, meĢədə ictimailər arasında
ömür mübarizəsi gedir. Ağaclar arasında ictimailər,
qruplar, mərtəbələr arasında həmçinin”.
“Ağacların iĢığa nisbəti” bəhsində N.Vəzirov bəzi
ağacların yaxĢı və ya pis böyüyüb inkiĢaf etdiklərini
müĢahidə etmiĢ ağacları iĢıq sevən və sevməyən deyə iki
qrupa bölür. O, izah edirdi ki, cıqqası qalın ağaclar iĢığı
sevir, cıqqası seyrək ağaclar isə iĢığı sevmirlər, iĢıq sevən
ağacların gövdələri təmizlənir.
N.Vəzirov əsərin “Cinsbəcins ağacların rütubətə nisbəti”
bəhsində bitkilərin suya olan münasibətinə görə
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keerofitlər (quraqlıq sevən), hidrofitlər (rütubət sevən) və
mezofitlər (miyanə su sevən) bitkilər deyə 2 qrupa bölür
və hər qrupa aid misallar göstərir. O, təcrübə nəticəsində
Ģam ağacının keerofit bitkilər qrupuna daxil olmasını Ģərh
edir və Ģabalıd, palıd, qara ağac, toz ağacını da istiliyə
tələbkar ağaclar qrupuna daxil edir və bu ağacları
gələcəkdə yenidən öyrənməyi məsləhət bilir. Nəcəfbəy
ağacların yerini dəyiĢərkən, onların isti yerdən soyuq yerə
keçirəndə və ya əksinə olanda onların xasiyyətini təyin
edərkən, mühitin bitkilər üzərində əsas təsir qüvvəsi
olduğunu izah edir.
“Ağacların torpaqda mədəni maddələrə nisbəti”
bölməsində meĢə ağacları ilə ziraət bitkiləri müqayisə
edilir və meĢə ağaclarının digər bitkilərə nisbətən
torpaqdakı qida maddələrinə az tələbkar olduqları
göstərilir. Çünki ziraət bitkiləri əmələ gəlməyən
torpaqlarda meĢə ağacları əmələ gəlir. O, meĢə
torpaqlarında, çəmən və çöldəki torpağa nisbətən üzvi
maddələrin çox olduğunu göstərir.
Nəcəfbəy “Ağacların cəld böyüməsi” hissəsində cədvəllər
tərtib etmiĢ və səbəbini də izah etmiĢdir. “Ağacların
törəməsi” bölməsində ağacların toxumlu və toxumsuz
olmaqla iki cür çoxalmalarını, xasiyyətlərini izah edir və
göstərir ki, toxumsuz pöhrə gəlir və sıxılmıĢ ağaclar
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törənir. O, göstərir ki, pöhrə vermək ağacın cinsinə və
yerinə bağlıdır, torpaq qüvvətli olarsa, pöhrə vermək
qabiliyyəti uzanır. Demək, bitkilərin yaĢaması üçün xarici
mühitin və torpağın əhəmiyyəti əsas Ģərtdir.
“Palıd” əsərinin elmi əhəmiyyəti böyükdür. Nəcəfbəy
burada meĢə mühəndisləri üçün maraqlı cədvəllər,
mürəkkəb riyazi düsturlar da vermiĢdir. Bu əsər
Azərbaycanda meĢəçiliyin (dendrologiya) əsasını təĢkil
edir. Nəcəfbəy Bakıda Kənd Təsərrüfatı Texnikumunda
müdir müavini iĢləmiĢ və təbiətdən dərs deyən ilk
azərbaycanlı müəllim olmuĢdur. O, 1926-cı ildə texnikum
tələbələrini ġamaxıya, Çuxuryurd meĢəsinə təcrübə
keçmək üçün aparmıĢ və orada ürək çatıĢmamazlığı
xəstəliyindən vəfat etmiĢdir.

Vaqif YUSĠFLĠ
ÖMRÜN ALTMIġINCI PAYIZI, yaxud
FƏHLƏLĠKDƏN AKADEMĠKLĠYƏ
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Onun tərcümeyi-halında əmək fəaliyyətinin Bakıda,
fəhləlikdən baĢlandığı yazılıb. ġərur rayonunun Danyeri
(keçmiĢ Danzik) kəndində, Əkbər müəllimin ailəsində
dünyaya gələn Ġsa Həbibov burada səkkizinci sinfi, UlyaNoraĢendəsə orta məktəbi bitirib. Bir il fəhləlikdən sonra
APĠ-nin Naxçıvan filialının filologiya fakültəsinə daxil
olub, 1971-ci ildə institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
Bundan sonra Ġsa Həbibovdan Ġsa Həbibbəyliyə doğru
böyük bir yolun baĢlanğıcı qoyulub.
Mən niyə yazının əvvəlində onun tərcümeyi-halının,
ömürlüyünün bir ilini, fəhləliyini xatırladım? Fəhləlik,
məncə, dünyada ən Ģərəfli, alın təri və halallıqla yaĢanan
bir peĢədir. Amma bu peĢəni yalnız fiziki iĢlə
məhdudlaĢdırmaq olmaz. Öz sənətində bütün ömrü boyu
çalıĢqanlığı, əzmkarlığı ilə seçilən hər bir insana,
ələlxüsus, alimə, tədqiqatçıya da fəhlə demək qəbahət
olmaz. Ġsa Həbibbəylinin təxminən 35 illik tədqiqatçı
ömrünə nəzər yetirdikdə, heyrətini gizlədə bilmirsən və
burada hansı sözü (istər fəhlə, istər cəfakeĢ, istərsə də
fanatik) iĢlətsən, yerinə düĢür.
Ġsa Həbibbəyli irili-xırdalı əllidən artıq kitab müəllifidir.
Bu kitabların az bir hissəsi monoqrafiyadır, böyük qismi
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isə kiçik həcmli tədqiqat iĢləri və tərtib etdiyi kitablardır.
Mətbuatda, qəzet və jurnallarda çap etdirdiyi
məqalələrinin sayı isə beĢ yüzü keçib. Özü də bu
kitabların bir qismi Ġranda və Türkiyədə çap olunmuĢdur.
O, Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektorudur və
təsəvvür edin ki, bu çətin və son dərəcə məsuliyyətli
vəzifə insandan necə səbr, dözüm və hər Ģeydən əvvəl,
bacarıq tələb edir. O, MEA-nın həqiqi üzvüdür, Milli
Məclisin deputatıdır. Amma bütün bunlarla yanaĢı, heç
vaxt yazı masasından ayrılmır.
«Romantik lirikanın imkanları» (1984), «Ədəbiyyat
nəzəriyyəsi» (1985), «Cəlil Məmmədquluzadə» (1987),
«XX əsr Azərbaycan yazıçıları» (1992), «Zamanın
dühası» (1993), «Azərbaycan tarixində Naxçıvan» (1996),
«Cəlil Məmmədquluzadə: mühiti və müasirləri» (1997),
«Xalq Ģairi Məmməd Araz» (1999), «Ustad
Məmmədhüseyn ġəhriyar» (1999), nəhayət, «Ədəbi-tarixi
yaddaĢ və müasirlik» (2007). Elə güman edirəm ki,
adlarını çəkdiyim bu kitablar Ġsa Həbibbəylini görkəmli
bir tədqiqatçı kimi tanıtmağa bəs edər.
Ġstəyirəm, bu yazıda Ġsa Həbibbəylini bir alim-tədqiqatçı
kimi səciyyələndirim, onun Azərbaycan
ədəbiyyatĢünaslığına hansı töhfələr bəxĢ etdiyini
açıqlayım.
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O, elmdə adi, sıravi bir Ģəxs deyil, cığır açan, bu cığırı
YOLa çevirən bir tədqiqatçıdır.
Ġsa Həbibbəyli klassik Azərbaycan ədəbiyyatĢünaslığının
son, yeni Azərbaycan ədəbiyyatĢünaslığının ilk
nümayəndələrindəndir. Klassik Azərbaycan
ədəbiyyatĢünaslığı deyəndə mən F.B.Köçərlidən baĢlanan
böyük bir yolu nəzərdə tuturam. O yolda ədəbiyyat
tarixçiliyimizin təməl daĢları qoyulub, klassik
ədəbiyyatımızın müxtəlif problemləri öz elmi həllini
tapıb. Klassik düĢüncə tərzi ədəbiyyatımızın keçdiyi tarixi
yolu mümkün qədər doğru-dürüst əks etdirməyə
yönəlmiĢdi və M.Arif, H.Araslı, M.Cəlal, M.Cəfər, Əli
Sultanlı, M.H.Təhmasib, Ə.Mirəhmədov, Ə.Ə.Səidzadə,
K.Talıbzadə, C.Xəndan, M.Rəfili, Abbas Zamanov,
B.Nəbiyev, Xeyrulla Məmmədov, Kamran Məmmədov
kimi qüdrətli ədəbiyyat pleyadasının gördüyü iĢi mədəni
sərvətimizin tərkib hissəsi kimi dəyərləndirmək lazımdır.
Və Ġsa Həbibbəyli həmin ənənəvi, amma heç vaxt
köhnəlməyən yolda inamlı addımlar atdı. Ədəbiyyat
tarixini Ģəxsiyyətlərin üzərində quran klassik düĢüncə tərzi
Ġsanın əksər yazılarının qayəsini müəyyənləĢdirir. Gəlin,
onun bir çox məqalələrinin adlarına diqqət yetirək:
«Nizami Gəncəvi: Azərbaycandan dünyaya», «Ustad
Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə», «Mirzə Ələkbər
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Sabirimiz», «Məhəmməd Tağı Sidqinin həyatı və ədəbipedaqoji fəaliyyəti», «Hüseyn Cavid və sənəti», «Ustad
Məhəmmədhüseyn ġəhriyar» və s. Ədəbiyyat tarixini
Ģəxsiyyətlərin yaradıcılığı fonunda izləyib
qiymətləndirmək prinsipi Ġsanın çağdaĢ ədəbiyyatla bağlı
məqalələrində də davam edir. Əgər belə demək
mümkünsə, Ġsa da ustadları kimi xüsusidən ümumiyə
doğru gedir. Bu prosesdə ədəbiyyatın ayrı-ayrı
problemləri də öz əksini tapır. Tutaq ki, Mirzə Cəlildən
danıĢırsa, tənqidi realizm, Caviddən söz açırsa, romantizm
problemləri də həmin yazılarda tədqiqatçıya öz elminəzəri baxıĢlarını Ģərh eləməyə stimul yaradır.
Öncə qeyd etdim ki, Ġsa Həbibbəyli yeni Azərbaycan
ədəbiyyatĢünaslığının ilk nümayəndələrindəndir. Mən bu
sıraya artıq görkəmli ədəbiyyatĢünaslar kimi tanınan
Nizaməddin ġəmsizadənin, Vilayət Quliyevin, Nizami
Cəfərovun, ġirindil AlıĢanovun və Hüseyn HəĢimlinin də
adlarını əlavə edirəm. Məlum məsələdir ki, elm daim
inkiĢaf edir, klassik düĢüncə tərzi özü də yeniləĢir və bu
mənada ədəbiyyatĢünaslıq elmi yeni dəyərlər kəsb edir,
onun ədəbiyyata münasibətində yeni ölçülər və meyarlar
meydana gəlir. Ġsa Həbibbəylinin bir çox yazılarında
mövzuya, problemə, ədəbi Ģəxsiyyətlərin yaradıcılığına
yanaĢma prinsipləri tamam yenidir. Məsələn, onun
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doktorluq dissertasiyası - «Cəlil Məmmədquluzadə:
mühiti və müasirləri» öz yeniliyilə diqqəti cəlb edir.
Yenilik ondan ibarətdir ki, Mirzə Cəlil haqqında əvvəlki
tədqiqatlardan fərqli olaraq, burada faktlar, sənəd
həqiqətləri statistik göstərici deyil, elmi dürüstlük
səviyyəsinə çatır. Ġsa Mirzə Cəlilin həyatı və müasirləri ilə
bağlı bütün müəmmalara tam aydınlıq gətirir. Ġsada
faktlarla davranmaq, onlara həqiqət pasportu bəxĢ etmək
məntiqi çox güclüdür. Belə bir cəhəti də qeyd edim ki, Ġsa
Həbibbəylidə müəyyən bir problemin elmi-nəzərimetodoloji həlli üçün açar rolunu oynayan xüsusi
düsturlar var. Məsələn, onun «Zəlimxan Yaqub sənətinin
poetik özünəməxsusluğu» və «Azərbaycan elmində
Məmməd Cəfər məktəbi» məqalələrində bu
özünəməxsusluqlar bütün komponentləri ilə təqdim
olunur.
Ġ.Həbibbəyli ədəbi portret janrında iĢləməyi çox sevir.
Onun hələlik sonuncu kitabı olan «Ədəbi-tarixi yaddaĢ və
müasirlik» qalın cildli məqalələr toplusunun əksəriyyətini
ədəbi portretlər təĢkil edir. Bir yazıda hər hansı bir
sənətkarın keçdiyi yaradıcılıq yolunu, sənətkarın müasir
ədəbiyyatımızda tutduğu mövqeyi obyektiv təhlil əsasında
ümumiləĢdirə bilmək bacarığı portret yazıların baĢlıca
məziyyətidir. Bu yazılar həm də ali məktəb tələbələrinin
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«Müasir ədəbiyyat kursu» üçün düĢünülüb.
«Ədəbiyyatımızın Anar zirvəsi», «Böyük yazıçı
düĢüncəsinin qoĢa qanadları», «Əylisdən Əkrəm
Əylisliyəcən», «Xalq yazıçısı Hüseyn Ġbrahimov», «Xalq
Ģairi Sabir Rüstəmxanlı», «Abbas Zamanov dünyası»,
«Akademik Bəkir Nəbiyev və elmimizin Bəkirnaməsi»,
«Kamran DadaĢoğlu, həyatda mərdlik, elmdə fədakarlıq»
və s. yazıları oxuyandan sonra sənin üçün qaranlıq nöqtə
qalmır. O, tutaq ki, Anarı, yaxud Elçini təqdim edəndə
onların bütün yaradıcılığını təhlil etməyi qarĢısına məqsəd
qoymur, Anarın və Elçinin özünəməxsusluğunu, bir yazıçı
kimi fərdi və daha çox fərqli yazı tərzini, həyata,
gerçəkliyə orijinal yanaĢma tərzini nəzərə çarpdırır. Ġsa
yazanda ki: «Əylis kəndi Əkrəm Əylislinin, yazıçının
əsərləri isə Əylisin-Buzbulağın güzgüsüdür. Əkrəm
Əylisli də, Əylis də -Buzbulaq da geniĢ mənada
Azərbaycan milli varlığının və ədəbiyyatın hadisəsidir»bu fikir öz həllini həmin məqalədəcə tapır. Yaxud: «Xalq
Ģairi Səməd Vurğunun ata ocağının odunu, istisini,
ənənələrini isə Vaqif Səmədoğlu ləyaqətlə qoruyub
yaĢadır» - bu mülahizə də mətndə havaya atılan güllə
təsiri bağıĢlamır, Vaqif Səmədoğlu ilə Səməd Vurğun
poetik bağlılığını açıqlaya bilir. Bir sözlə, Ġsa Həbibbəylli
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haqqında söz açdığı bədii təfəkkür sahibinin, elm
fədaisinin ədəbi obrazını yarada bilir.
Ġsa Həbibbəyli çox geniĢ mənada düĢünən
ədəbiyyatĢünasdır. Onun əsas mövzusu - Ģah problemi
Mirzə Cəlil yaradıcılığı olsa da, ədəbiyyat tarixinin bütün
dövrlərini və inkiĢaf mərhələlərini əhatə edən tədqiqat
əsərləri vardır. Təfsilata varmadan deyə bilərəm ki, Ġsanın
bütün əsərlərini yan-yana, sıraya düzsək, «Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixi: klassik və müasir dövr» adlı çox sanballı
bir ədəbiyyat tarixi dərsliyinin ərsəyə gəldiyini görərik.
Rəhmətlik Əkrəm Cəfər bir söhbətində deyirdi ki, klassik
ədəbiyyatı tədqiq edən ədəbiyyatĢünasların içərisində
elələri var ki, onlar Sabirdə dirənirlər, üzübəri gələ
bilmirlər, müasir dövrün ədəbiyyatını tədqiq edənlər isə
Sabirdən o yana boylana bilmirlər. Əsl ədəbiyyatĢünastənqidçi ədəbiyyatı bütöv bilməlidir. Hələ öz
ədəbiyyatımız bir yana, o, dünya və ġərq ədəbiyyatını da
mükəmməl bilməlidir. Ustadın bu sözlərinə haqq
qazandırıram və bu bütövlüyü mən akademik Ġsa
Həbibbəylinin elmi fəaliyyətində tam dolğunluğu ilə
izləyirəm.
Əlbəttə, heç bir ədəbiyyat tarixçisi və tənqidçiədəbiyyatĢünas ədəbiyyat nəzəriyyəsinə istinad etmədən
uğur qazana bilməz. Ġsa Həbibbəyli həm də kamil bir
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ədəbiyyat nəzəriyyəçisidir. Onun bu sahədə xidmətləri
hələlik dərslik səviyyəsindədir. O, hələlik prinsipləri
müəyyənləĢdirir, necə deyərlər, əlifbadan baĢlayır. Mən
sırf ədəbiyyat nəzəriyyəsi ilə bağlı yazıları nəzərdə
tuturam («Ədəbiyyatın tərifi», «ƏdəbiyyatĢünaslıq
elminin Ģöbələrinə yenidən baxıĢ», «Satira ədəbi növ
kimi», «XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan romantik Ģeirində
sonet janrı», «Dialoq haqqında monoloq» və s.) . Amma,
öncə qeyd etdiyim kimi, Ġsanın hər hansı bir məqaləsində
nəzəriyyədən gələn və onun yazılarında sanki dirijorluq
funksiyasını yerinə yetirən metodoloji istiqamət var. Arzu
edərdim ki, Ġsa Həbibbəylinin müəllifliyi və redaktorluğu
ilə sanballı bir «Ədəbiyyat nəzəriyyəsi» dərsliyi meydana
gəlsin.
Ġsa bütün elmi və təĢkilatçılıq fəaliyyəti boyu QURUCU
olmağa çalıĢıb. Onun rektor olduğu Naxçıvan Universiteti
nüfuzlu bir tədris ocağıdır. Bir neçə dəfə Ġsanın müĢayiəti
ilə Universiteti baĢdan-ayağa gəzib dolanmıĢam.
Tələbələrin yüksək səviyyəsi, təhsil və maariflənmək
yanğısı məndə xoĢ təəssürat oyadıb. Universitetin
həyətindəki müxtəlif növ güllər isə simvolik məna daĢıyır.
Bu güllər, elə bilirəm, Axundovun, Zərdabinin, Mirzə
Cəlilin böyük arzularının rəmzidir ki, həqiqətə çevrilib. O,
tələbələrinin elmi iĢlə məĢğul olmaları üçün əlindən gələni
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əsirgəmir. Naxçıvan ədəbi mühitinin inkiĢafında, onun
Azərbaycan ədəbi mühitinin ayrılmaz bir qolu olmasında
böyük iĢlər görür. Və Naxçıvanın ictimai-siyasi-mədəni
həyatını da bu gün Ġsasız təsəvvür eləmək mümkün deyil.
Mən ÖZÜNƏMƏXSUS deyilən anlayıĢı Ġsa Həbibbəyliyə
də Ģamil edə bilərəm. O, bir insan kimi də, alim kimi də,
təĢkilatçı-qurucu kimi də özünəməxsusdur. Ancaq bu
özünəməxsusluqda bizim biyət etdiyimiz, sənəti
qarĢısında baĢ əydiyimiz böyük ustadların da cizgilərini
görürəm. Məmməd Cəfər müəllim dünyadan köçüb,
amma Ġsaya baxanda istər-istəməz Məmməd Cəfər
müəllimi xatırlayıram. Abbas Zamanov haqq dünyasına
qovuĢub, amma hər dəfə Ġsanı görəndə Abbas müəllim
yadıma düĢür. Elə buradaca qeyd etmək istəyirəm ki, Ġsa
öz ustadlarının xatirəsini əbədiləĢdirməyi də bacarır. O,
professor Abbas Zamanovun xatirəsini yad etmək
məqsədilə belə bir kitab da tərtib edib: «Müasirləri Abbas
Zamanov haqqında». Bu kitabda Abbas Zamanov
haqqında xatirə və məqalələr toplanıb. Bundan baĢqa,
Abbas Zamanovun bircildlik seçilmiĢ əsərlərinin tərtibçisi
də Ġsa Həbibbəylidir.
Nəhayət, Ġsa Həbibbəylini elmi əsərləri içərisində onu
daha çox tanıdan və sevdirən «Cəlil Məmmədquluzadə:
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mühiti və müasirləri» monoqrafiyası barədə qısaca söz
açmaq istəyirəm.
Adətən, ədəbiyyat tarixində silinməz izlər buraxan
sənətkarlar haqqında çox yazırlar. Amma bu yazıların heç
də hamısı həmin sənətkarın yaradıcılıq dünyasının məna
və incəliklərini açmaq qüdrətində deyil. «Axundov
haqqında ya yaxĢı yazmaq lazımdır, ya da heç nə» məĢhur
frazanı Mirzə Cəlilə də aid etmək olar. Etiraf edək ki,
Mirzə Cəlil yaradıcılığı və Ģəxsiyyəti barədə bəzi əsərlər
yazılsa da, bunlar hələ MirzəcəlilĢünaslıq üçün yetərli
deyil. Mirzə Ġbrahimovun «Böyük demokrat», Əziz
Mirəhmədovun «Azərbaycan Molla Nəsrəddini», YaĢar
Qarayevin Azərbaycan realizmi ilə bağlı monoqrafik
tədqiqatlarını mirzəcəlilĢünaslıqda ancaq təməl daĢları
saymaq olar. Ġsa Həbibbəylinin adını çəkdiyim
monoqrafiyası da öz elmi sanbalına görə bu əsərlərin
cərgəsinə qatıla bilər. Əvvəla, heç bir tədqiqatda Mirzə
Cəlili yetiĢdirən mühit və müasirləri haqqında dolğun
məlumata rast gəlmirik. Halbuki, mühitin öyrənilməsi və
sənətkarın həmfikirləri ilə əlaqə və münasibətləri onun
Ģəxsiyyətinin və yaradıcılığının öyrənilməsində heç də az
rol oynamır. Ġsa Həbibbəyli «Cəlil Məmmədquluzadə:
mühiti və müasirləri» monoqrafiyasında bu problemi,
demək olar ki, həll edə bilmiĢdir. Mirzə Cəlilin
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formalaĢmasında ailə və təhsil mühitinin, mollaxananın və
ibtidai təhsilin, Qori müəllimlər seminariyasının,
maarifçilik hərəkatının, Naxçıvan ədəbi mühitinin, Ģəksiz
ki, böyük rolu olub. Və bütün bunların aĢkara çıxarılması
aylar, illər tələb edir, günlərlə arxivlərdə (həm də təkcə
Bakıda yox, müxtəlif Ģəhərlərin arxivlərində) rəngi solmuĢ
sənədlərlə çalıĢmaq-çabalamaq tələb edir.
Ġsa Həbibbəyli ömrünün altmıĢıncı payızına qədəm qoyur.
Payız dedim, çünki Ġsa payızda anadan olub. Qoy bütün
payızlar ona beləcə bahar sevinci bəxĢ eləsin.

ELÇĠN
AZƏRBAYCAN ƏDƏBĠ PROSESĠNDƏ NƏ BAġ
VERĠR?
(NƏ ETMƏLĠYĠK VƏ NEJƏ ETMƏLĠYĠK?)

Nərgiz Cabbarlının iki cildə (Yeni nəsil ədəbiyyatı, 1-ci
cild, "Elm", 2006; 2-ci cild, "Qanun", 2008) topladığı
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məqalələrini oxumaq mənim üçün ona görə maraqlı oldu
ki, müəllifin özü də haqqında yazmaq istədiyi nəslin - yeni
nəslin istedadlı nümayəndəsidir, digər tərəfdən isə bu
məqalələr ancaq yeni nəslin yaradıcılığından bəhs etmir,
burada bir sıra yaĢlı nəsil nümayəndələrinin də yeni
yazıları təhlilə cəlb edilib, ən baĢlıcası isə, Nərgizin
məqalələri müasir ədəbi prosesin vəziyyəti barədə
təsəvvür yaradır və bu məqalələrdə elə bir elmi-nəzəri və
metodoloji səviyyə və ümumi ehtiva dairəsi var ki, onların
uğur və qüsurları, əslində, ədəbi prosesimizin uğur və
qüsurlarıdır. Eyni zamanda, Nərgizin ikicildliyi
düĢündürür, ədəbi prosesimizin bugünü və aqibəti
haqqında mülahizələrimizi bildirməyə münbit zəmin
yaradır və əslində, bu ikicildlik mənim üçün bir bəhanə
(bəlkə də stimul!) oldu ki, ümumiyyətlə Azərbaycan ədəbi
prosesini bir daha nəzərdən keçirim, bir sıra problemlərlə
bağlı yığılıb qalmıĢ düĢüncələrimi oxucu ilə bölüĢüm.
Burası da, yəqin, maraqlı oldu ki, mən bu yazını
iĢləyərkən, mətbuatda Nərgiz Cabbarlının mənim
yaradıcılığım haqqında məqaləsi dərc edildi və bu
təsadüfdə də, görünür, bir yaradıcılıq qanunauyğunluğu
var. "Bu qanunauyğunluq nədən ibarətdir?"- sualının
cavabı isə, çox güman ki, "Bu gün bizim ədəbi prosesdə
nə var, nə yox?" - sualının cavabı ilə müəyyənləĢir.
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Nərgiz "Ön söz əvəzi etiraf"ında yazır ki, "hər kəs öz
həqiqətində haqlıdır" (1-ci cild, səh.3) və belə bir
metodoloji bucaq altından öz həqiqətini - təhlil və
mülahizələrini oxucuyla bölüĢür, bu mövqe, görünür, onu,
hərgah bu cür demək mümkünsə (məncə, mümkündür!),
"ədəbi komplekslərdən" azad edir, söz demək üçün
əlveriĢli Ģərait yaradır, sərbəstlik verir: oxucular, mən
yalnız öz həqiqətlərimi sizə çatdırıram, sizin də öz
həqiqətləriniz ola bilər...
Ancaq burada bir məsələ var: həmin "hər kəs"
tənqidçidirsə, onun (o cümlədən, Nərgizin özünün)
həqiqəti, yəni bədii əsərə verdiyi təhlil və qiymət, təsdiqi
və inkarı, təqdiri fikir və mülahizələri yalnız onun özünə
məxsus olmamalıdır, çünki "hər kəs"in fikri bir fərdin
fikridir, amma o fərd professional tənqidçidirsə, artıq bu
fikir ictimai fikir səviyyəsinə qalxmağı bacarmalıdır.
Bax, bu məqam bu gün Azərbaycan ədəbi prosesinin xəstə
bir cəhəti, bəlkə də, artıq xüsusiyyətidir, çünki bu gün
ədəbi prosesdə hegemon - həvəskar sözüdür.
Tənqidçi ilə oxucunun, professional ilə həvəskarın fərqi
də, dediyim kimi, elə bundadır və məhz bu hegemonluğa
görə də bizim ədəbi prosesdə ədəbi diaqnozlar çox zaman
dəqiq qoyulmur, sənət ilə antisənət arasındakı ədəbi
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sərhəd əriyib yox olur. Belə bir eybəcər hegemonluğun
əsas səbəbi:
1. professional tənqidin kəmiyyət məhdudluğudur;
2. mətbuat bolluğunun həmin məhdudluğu (boĢluğu)
həvəskar mülahizələri ilə doldurmasıdır;
3. antiədəbiyyatın kütlənin mənəvi dünyasında özünə yer
tapmasıdır;
4. bundan istifadə edən ədəbiyyatətrafı adamların ədəbi
prosesə müdaxiləsi, bəzi hallarda isə həmlələridir;
5. bütün bunlara görə də professional tənqidin pessimizmə
qapanması, geriyə çəkilməsidir.
Qəribə mənzərə yaranır: professional tənqidin son dördbeĢ ildəki nəzəri inkiĢafı və estetik ehtiva dairəsinin
geniĢlənməsi ədəbi prosesimizin faktıdır, ancaq kəmiyyət
o qədər azdır ki, həmin inkiĢaf bizim ədəbi prosesi
müəyyənləĢdirən amilə çevrilə bilmir və buna görə də,
dediyim kimi, hegemonluq - həvəskarındır. Ədəbi
Ģayiəçilik, obıvatel özünüifadəsi, çayxana estetikası da bu
hegemonluğun tərkib hissəsinə çevrilir və bu zaman
professional tənqid, elə bil ki, ĢaĢırır, indi dəbdə olan
sözlə desək, stres keçirir, pessimizmə qapılaraq, geri
çəkilir və irəlidə mən bu barədə ayrıca danıĢacağam.
Nərgiz yazır ki, "yeganə arzum Sözü duyduğum qədər,
Sözdə duyulmağımdır" (1; 3) və ara-sıra ədəbi prosesdə
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rastlaĢdığımız belə bir arzu (əslində, iddia) o zaman
gerçəkliyə çevrilə bilər ki, tənqidçinin müttəfiqi - onun
imkanlarıdır, yəni tənqidçi Sözünün elmi-nəzəri səviyyəsi,
mütaliəsinin ehtiva dairəsi, həvəsi, qələminin səmimiliyi
və, əlbəttə ki, istedadıdır.
Ancaq professional tənqidin az, ya çox dərəcədə əldə
etdiyi və söykəndiyi bu cəhət də, təəssüf ki, küll halında
bizim ədəbi prosesi xarakterizə edə bilmir və burada da
əsas səbəb, ilk növbədə, kəmiyyət azlığıdır, eyni zamanda,
görünür (və elə acısı da budur!), ədəbi prosesdəki
həvəskar qiymətlərindəki ekstazların, yalançı və naĢı
"mentalitet təəssübkeĢliyin"in, ara söhbətlərinin, "ədəbi
dedi-qodunun" mətbuatdan gen-bol istifadəsi nəticəsində
obıvatel tələbatı oxucuların mənəvi tələbatında özünə yer
etməkdədir. Burasını da qətiyyən yaddan çıxarmaq olmaz
ki, ədəbi prosesin iĢtirakçısı yalnız professional və qeyriprofessional tənqid deyil, sənət və antisənət də ədəbi
prosesin eyni dərəcədə iĢtirakçısıdır və iĢ burasındadır ki,
bu yerdə də kəmiyyət çoxluğu qat-qat artıq olaraq
antisənətin göstəricisidir.
Rüstəm Kamal ədəbi tənqiddən və çağdaĢ ədəbi prosesdən
bəhs edərək yazır: "Fəxri Xiyaban Azərbaycan
ədəbiyyatının qutsal məkanına çevrilir. Fəxri Xiyabana
düĢmək YB-nin hər bir üzvünün, hər bir yazarın ən böyük
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arzusudur. Oraya düĢmək artıq klassik olmağın qarantıdır.
Daha "o" dünyada, "bu" dünyada rahat yata bilərsən! Səni
heç bir ədəbi müxalifət bu statusdan məhrum edə bilməz."
("Klassik seçmə zamanı", Tənqid.net, ¹ 5, 2008, səh.218.)
Çox sürrealist bir mənzərədir, ancaq həqiqət bundan
ibarətdir ki, bu mənzərədə, düzdür, ĢiĢirtmə, qrotes varsa
da, eyni zamanda bu, ədəbiyyat mühitindəki təhtəlĢüur
psixoloji vəziyyətin, Ģüuraltı mənəvi xəstəliyin ədəbi
tənqiddəki inikasıdır. Bunu Ģərti olaraq ədəbiyyatımızın
"Fəxri Xiyaban xəstəliyi" adlandırsaq, o zaman bizim
ədəbi prosesdə bu xəstəliyin aĢkar simptomlarını görmək
mümkündür: bir tərəfdən özünütəriflər, "ədəbi narsisizm",
"Mənəm! Mənəm!" donkixotluğu... o biri tərəfdən də
ortaya cildlər, romanlar, poemalar çıxaran antisənətin
qrafomanlara xas olan Ģirin sənət xülyaları. Yəni,
imkandan yox, iddiadan doğmuĢ və daxildə gizlənmiĢ
sənət ehtirası səni "Fəxri Xiyabana" aparan, əslində isə
sənin üçün tamam illüziar olan yola sürükləyir... Ona görə
“illüziar” ki, ortada əsər yoxdur.
O ki qaldı, "ədəbi müxalifətin" acizliyi məsələsinə, bu
yerdə mən Rüstəm Kamalla həmfikir deyiləm, çünki
indiki kontekstdə "ədəbi müxalifət" anlayıĢını "ədəbiyyat
təəssübkeĢliyi" mənasında götürsək (və güman edirəm ki,
elə bu cürdür), görərik ki, onun ən böyük müttəfiqi 1189
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zamandır. Baxın, qısa bir zaman vahidi - son 20 il postsovet məkanında sovet sisteminin "klassik" vəzifəsinə
təyin etdiyi nə qədər "rəsmi klassiklər"i həmin statusdan
məhrum edib! Və milli mənsubiyyətindən, sistemlər
müxtəlifliyindən, epoxalar antaqonizmindən asılı
olmayaraq, dünya ədəbiyyatının tarixi boyu həmiĢə də
belə olub.
Tənqidçi professionaldırsa, onun qələminin mühüm
cəhətlərindən biri də budur ki, tənqidçi "mən"i var və ən
mühümü, bu "mən" onun özündən yox, ədəbiyyatdan
danıĢır, ədəbi prosesi izləyir, "mən"in qəbul etdiyini və
qəbul etmədiyini deməkdən çəkinmir.
Hərgah "Mənim Füzulim" (Məmməd Cəfər), yaxud
"Mənim PuĢkinim" (M.Svetayeva) varsa, nə üçün
ümumiləĢdirilmiĢ Ģəkildə "mənim ədəbiyyatım" olmasın?
YaxĢı ki, belə bir "mən"i bu gün biz istedadlı (və ədəbi
prosesdə aktiv!) tənqidçilərimizdə - Tehran
ƏliĢanoğlunda, yaxud Əsəd Cahangirdə, yaxud CavanĢir
Yusiflidə müĢahidə edirik və baxın, adlarını çəkdiyim bu
professional tənqidçilər fərdi üslublarına görə də, bədiiestetik zövqlərinə, nəzəri təsnifatlarına görə də birbirlərindən nə qədər fərqlidirlər və bu çox yaxĢıdır, bu o
deməkdir ki, onların hər birinin "mənim ədəbiyyatım"
haqqında dedikləri ədəbi prosesdə Azərbaycan
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ədəbiyyatının hərtərəfli mənzərəsinin görünməsində
effektli rol oynaya bilər... "Oynaya bilər" ona görə ki,
məsələ yenə gəlib dirənir kəmiyyət azlığına - üç nəfərin,
beĢ nəfərin yazdıqlarına.
Yazıçı, Ģair, dramaturq "mən"ində sənətkarın bədii təsvir
vasitələrindəki, dünyagörüĢündəki düĢüncələr, götürqoylar aləmindəki məxsusilik mənasında nə qədər fərdilik
varsa, tənqidçi "mən"i də, yuxarıda dediyim kimi, qələm
sahibini o qədər fərdiləĢdirir, sadəcə olaraq, həmin "mən"ə
(nəzəri-estetik xarakterə!) sahib olmaq lazımdır. Tənqid
tariximizə nəzər salaq: Məmməd Arif... Məmməd Cəfər...
Cəfər Cəfərov... Onların arasında tənqidçi "mən"inin
ifadəsi baxımından nə qədər müxtəliflik var, onları
birləĢdirən cəhət isə həmin "mən"ə sahib olmaqlarıdır.
Baxın, saysız-hesabsız ədəbi məmulat içində biz Nizami
Cəfərovun, Nizaməddin ġəmsizadənin, Arif
Əmrahoğlunun, yaxud Niyazi Mehdinin, ġirindil
AlıĢanlının, Vaqif Yusiflinin, ġamil Vəliyevin, Nizami
Tağısoyun, yaxud sonrakı nəsil nümayəndələrinin - Bəsti
Əlibəylinin, Elnarə Akimovanın, Nərgiz Cabbarlının
yazılarına rast gələndə, elə bil, hər tərəfi bürümüĢ minor
içində birdən-birə major səslənir. Musiqidə minor
Ģedevrlər də yaradır, ancaq indiki halda söhbət
ümimiləĢdirilmiĢ "həvəskar yaradıcılığı"ndan gedir.
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Olsun, bu "majorların" hamısı eyni yüksək nəzəri-estetik
səviyyədə deyil, bədii zövqün daxili mündərəcatı səni eyni
dərəcədə razı salmır, çatıĢmazlıqlar var, ancaq bu zaman
söhbət professional tənqidin çatıĢmazlığından gedir, bu artıq heç vəchlə ədəbi məmulat deyil.
Teatr haqqında, tamaĢalar haqqında mətbuatda nə qədər
yazılar dərc olunur, nə qədər kitablar nəĢr edilir, amma biz
o saat imzaya baxırıq: bu Ġnqilab Kərimovdur... bu
Məryəm Əlizadədir... bu Ġlham Rəhimlidir... Aydın
Talıbzadədir... Atababa Ġsmayıloğludur... deməli, bu və ya
digər dərəcədə teatr söhbəti gedəcək, çünki bu müəlliflər
bir küll halında Azərbaycan teatrĢünaslığında Cəfər
Cəfərov və YaĢar Qarayev ənənələrini davam etdirən,
"mən"ə sahib sənətĢünaslardır. Tənqidçini məhz onun
"mən"i eybəcər həvəskarlar kütləsinin içindən çıxara
bilər...
Tehran ƏliĢanoğlu hələ neçə il bundan əvvəl çap etdirdiyi
"Ədəbi tənqidin nəzəri problemlərinə dair" məqaləsində
("Ədəbiyyat qəzeti", 27 oktyabr 2000) bizim ədəbi
prosesə istinad edərək, yazırdı ki, o, yəni ədəbi proses bu
gün (2000-ci ildə) üç cəhəti ehtiva edir və belə bir təsnifat
verirdi:
1. Anarxiya tənqidi.
2. Neomaarifçi tənqid.
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3. Tətbiqi tənqid.
Yadıma gəlir, bir sıra qeydlərlə mənim də qəbul etdiyim
bu tipoloji təsnifat ayrı-ayrı istedadlı tənqidçi və
ədəbiyyatĢünasların diqqətini cəlb etmiĢdi, hətta Elnarə
Akimovanın - bu istedadlı gənc tənqidçinin yaxınlarda
nəĢr olunmuĢ "Azərbaycan ədəbi tənqidi müstəqillik
illərində" (Bakı, "MBM", 2009) adlı monoqrafiyası bu
təsnifat əsasında (həm də uğurla!) yekunlaĢır. Ancaq
indiki halda mən bunu ona görə xatırlayıram ki, aradan
keçən 9 il ərzində "anarxiya" tənqidi ədəbi prosesdə
nəinki yox olub, bəlkə, bir az da artıb, "neomaarifçi
tənqid" də, "tətbiqi tənqid" də, elə bil, yorulub, ruhdan
düĢüb, küsüb.
Əlamətdar bir mənzərədir: professional tənqidin nəzəri
səviyyəsi artdıqca, axtarıĢlarının miqyası və estetik ehtiva
dairəsi geniĢləndikcə, həvəskar tənqid məmulatı bu
inkiĢafdan qat-qat artıq bir sürətlə çoxalır və onun
kəmiyyət göstəriciləri Azərbaycan ədəbi prosesinin
simasına çevrilməyə baĢlayır.
Rüstəm Kamal "niyə ədəbiyyatın müəyyən bir dövrü,
yaxud nəsr və poeziyamızın beĢ-onillik vəziyyəti
haqqında icmal yazılar yazmırsınız?"- sualına cavab
verərək, deyir: "Ġcmal yazılar yazmamağımın bir neçə
səbəbi var. Birincisi, gərək ədəbi prosesi tam və
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müntəzəm izləyəsən. Bizim ədəbiyyatımızda isə təəssüf
ki, oturuĢmuĢ ədəbi proses yoxdur... ona görə də ədəbi
prosesin bütövlükdə obrazını görə bilmirəm. Ġkinci səbəb
odur ki, icmal yazılarda bir imza kütləviliyi var. Mən isə
heç bir sahədə kütləviliyi sevmirəm. Üçüncüsü, fiziki
cəhətdən bütün yazıları oxumaq və təhlil etmək həvəsim
və imkanım yoxdur." ("Mədəniyyət" qəzeti, 10 iyun
2009.)
Rüstəm Kamalın həvəskar yox, professional tənqidin
təmsilçisi olduğunu nəzərə alaraq, bu fikirləri
ümumiləĢdirsək, belə bir mənzərə yaranacaq:
Deməli, tənqidimiz (professional tənqidimiz!)
a) "oturuĢmuĢ ədəbi proses" görmədiyi üçün, onu "tam və
müntəzəm izləmir", bütövlükdə "ədəbi prosesin obrazını
görə bilmir";
b) icmal yazılarda "imza kütləviliyi" olduğu üçün, onları
yazmır;
c) "bütün yazıları oxumaq və təhlil etmək" üçün həvəsi və
imkanı yoxdur.
Bu dəfə mən özüm özümə sual verirəm: hərgah, ədəbi
tənqid çağdaĢ ədəbiyyatımız haqqında ümumiləĢdirilmiĢ
fikir və mülahizələrini bildirmirsə (yəni icmal məqalələr
yazmırsa), hərgah, çağdaĢ ədəbiyyatı (yaxĢını da, pisi də!)
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oxuyub, təhlil etməyə həvəsi və imkanı yoxdursa, onda o ədəbi tənqid "ədəbi prosesin obrazını" necə görə bilər?
Bu obrazı kim yaratmalıdır?
"Ədəbi prosesin obrazının" görünməməsinin səbəbi
qrafomanlarda, həvəskarlarda deyil, ilk növbədə,
professional ədəbi tənqidin özündədir. Təqsir (ədəbi
təqsir! hətta ədəbi günah!) bizim o professional, səriĢtəli
qələm sahiblərimizdədir ki, "ədəbi prosesin obrazını"
məhz onlar (o cümlədən də Rüstəm Kamal)
yaratmalıdırlar.
Rüstəm Kamalın mülahizələrindəki "həvəs" sözü, anlayıĢı
da bu kontekstdə mənim üçün əlamətdar görünür, bu
mənada ki, həvəskar həmlələrindən bıkmıĢ professional
tənqid geri çəkilir, bədbinləĢir və onun - professional
ədəbi tənqidin - gördüyünü və görə biləcəyini görmək
iqtidarında olmayan həvəskar yazı-pozusu kəmiyyət
üstünlüyü ilə ən eybəcər Ģəkildə (yəni dedi-qodularla,
Ģayiəçiliklə, ara söhbətləri və çayxana qeybətləri ilə
birlikdə) ədəbi prosesi ələ alır, onun "obrazını" əridir
(bəlkə də bu yerdə "əridir" yox, "yaradır" demək
lazımdır), hegemon olur.
Qəribədir ki, Nərgiz Cabbarlı da bizim ədəbi prosesdə
özünü qabarıq göstərən bu yanlıĢ metodoloji yanaĢma
prinsipini özünün əsaslandığı "nisbi formul" (1; 57) kimi
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qəbul edir. Söhbət Arif Əmrahoğlunun söylədiyi bir
fikirdən gedir və həmin fikir bundan ibarətdir: "Hər kəs öz
istedadı qədərində yaza, öz bacardığı kimi yaza bilir. Hər
kəsə də elə öz istedadı çərçivəsində yanaĢmaq, ondan
istedadından artığını tələb etməmək lazımdır."
Əlbəttə, "hər kəs öz istedadı qədərində, öz bacardığı kimi
yazır" -- bu aydın məsələdir, ancaq "ondan (yəni "öz
istedadı qədərində" yazandan- E.) istedadından artığını
tələb etməmək" çağırıĢını mən kökündən yanlıĢ, hətta
zərərli hesab edirəm və elə Arifin özünün də bir sıra
"tələbkar" məqalələri (təəssüf ki, onlar keçmiĢ zamanlarda
qalıb), güman edirəm ki, bu mənada mənim mövqeyimi
təsdiq edir.

Rəhmətlik Süleyman Rəhimovun koloritli və yaddaqalan
ədəbi bənzətmələri olurdu. Yazıçılar Ġttifaqındakı ədəbi
məclislərdən birində onun istedad anlayıĢı ilə bağlı dediyi
belə bir bənzətmə yadımdadır: bir var kiçik kalibrli, "cır"
tüfəngdən atəĢ açasan, bir də var ki, iriçaplı silahdan atəĢ
açasan.
Ġndi biz nə etməliyik? Nərgizin əsaslandığı bu "nisbi
formula" (Arifin mülahizələrinə) görə, gərək "cır"
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tüfəngin atəĢi ilə kifayətlənək və deməyək ki, bu - zəif
atəĢdir? Və ədəbi prosesdə iriçaplı silahın təəssübünü
çəkməyək?
Hələ mən orasını demirəm ki, bu gün bizim
ədəbiyyatımızda (kütlə ədəbiyyatında) nəinki "cır"
tüfəngdən atəĢ açırlar, bəzən ucu korĢalmıĢ ox atırlar,
bəzən də görürsən ki, bu heç ox da deyil, sadəcə, daĢ
atılıb. Necə olsun? Biz deməliyik ki, atom, kosmik
raketlər dövründə yerdən daĢ götürüb atırsan, bundan
artığına qadir deyilsən, ona görə də primitiv bacarığınla
elə beləcə də davam et? Yoxsa deməliyik ki, dostum,
qardaĢım, bacım, sənin istedadının ortaya qoyduğu yazı
ədəbiyyat deyil, sən get, baĢqa iĢlə məĢğul ol?
Lap bu yaxınlarda mən Arif Əmrahoğlunun Yazıçılar
Birliyi ilə "Azərbaycan" qəzetinin keçirdiyi dəyirmi stolda
ədəbi tənqidin müasir vəziyyətindən Ģikayət edənlərə belə
bir cavabını oxudum: "Mənə elə gəlir ki, indi ədəbi tənqid
elə öz yerindədir. Gərək sanballı, qüdrətli, gözəl əsərlər
yazıla ki, onu da təhlil süzgəcindən keçirəsən."
("Azərbaycan" qəzeti, may 2009)
Bu yerdə də mən Ariflə tamam əks mövqedəyəm.
Əlbəttə, "sanballı, qüdrətli, gözəl əsərlər" tənqidin "təhlil
süzgəcindən" keçməlidir ki, həmin əsərlərin sanbalı,
qüdrəti və gözəlliyi sübut olunsun və doğrudan da, uğurlu
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bir əsər meydana çıxdıqda, tənqiddə canlanma yaranır,
əsər, elə bil, tənqidi silkələyir, onun, yəni tənqidin
potensiyası oyanır. Belə bir hadisəni, "əsər silkələməsini"
ara-sıra bizim ədəbi prosesdə də müĢahidə edirik, misal
üçün, Kamal Abdullanın "Yarımçıq əlyazma", yaxud Aqil
Abbasın "Dolu" romanları tənqidimizi əməlli-baĢlı
tərpətdi və məlum oldu ki, biz, yaxĢını səviyyəli Ģəkildə
qiymətləndirməyi bacarırıq, - burada mən Arif Əmrahoğlu
ilə müttəfiqəm, amma, dostum Arif, nə üçün biz pisi
beləcə səviyyəli Ģəkildə qiymətləndirməyək? Sanbalsız,
qüdrətsiz və eybəcər yazılar da tənqidin "təhlil
süzgəcindən" keçməlidir ki, sanbalsızlığı, qüdrətsizliyi və
eybəcərliyi sübut olunsun, hərgah belə demək mümkünsə,
bədii-estetik həyəcan təbili çalınsın, bədii fəlakətin qarĢısı
alınsın.
Mən yuxarıda Kamal Abdullanın "Yarımçıq əlyazma"
romanının adını çəkdim və bu əsərin xarici ölkələrdə, bu
yaxınlarda isə Braziliyada nəĢr olunması faktını mən
müasir ədəbiyyatımız üçün olduqca fərəhli bir hadisə
hesab edirəm - müstəqil Azərbaycanın ədəbi sorağı - həm
də roman kimi sanballı bir janrda - artıq Latın
Amerikasından gəlir. Bu, əslində, yalnız ədəbiyyatımızın
deyil, müstəqilliyimizin əldə etdiyi uğurdur. Kamal bir
müsahibəsində deyir ki, onu sevindirən bu roman
1198

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

vasitəsilə Dədə Qorqudun gedib Braziliyaya çıxmasıdır
və, əlbəttə, bu - layiqli bir sevinc hissidir, ancaq indiki
kontekstdə Ģəxsən məni sevindirən müasir Azərbaycan
ədəbiyyatının gedib Braziliyaya çıxmasıdır.
Ancaq biz mövzumuzdan uzaqlaĢmayaq.
Tənqidin vəzifəsi heç vəchlə yalnız o deyil ki, yüksək
bədii-estetik səviyyəli əsərləri təhlil etsin və elmi-nəzəri,
ictimai-fəlsəfi nəticələr əldə edərək, təkcə
ədəbiyyatĢünaslığı, estetikanı yox, ümumiyyətlə, ictimai
fikri inkiĢaf etdirsin; tənqidin vəzifəsi həm də bədii-estetik
baxımdan zəif əsərləri də təhlil edərək, eləcə elmi-nəzəri
və ictimai-siyasi nəticələr əldə etsin, bununla da yenə
həmin iĢi görsün - ictimai fikri inkiĢaf etdirsin.
Ədəbiyyatın təəssübünü çəkmək - yaxĢıya yaxĢı deməyi,
eyni dərəcədə də pisə pis deməyi bacarmaqdır.
Daha sonra Arif belə bir "Ģeir" parçasını misal gətirərək:
Əsli ilə Kərəm göldə kefdədilər,
Bir-birinə sarmaĢıblar.
Elə bil küftədirlər.
yazır: "Ġndi bu bədbəxt tənqidçi enerjisini, ağlını, gücünü,
düĢüncəsini sərf edib, bu müəllifə deməlidir ki, sən
"idiot"san?".
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Ġndi mən Arifə sual verirəm: Bəs necə olsun?
Bu, hələ "poetik" idiotizmdir. Dərd burasındadır ki, belə
bir "poetik", eləcə də "nəsr" idiotizmini sıxıĢdırıb, ədəbi
prosesdən çıxarmaq (qovmaq!) əvəzinə, mətbuat bolluğu
içində bunun Ģahidi olursan ki, ədəbi tənqidin özü "tənqid"
idiotizminin təcəssümünə çevrilir, "Ģayiə tənqidi", "fərziyə
tənqidi", "ədavət tənqidi" və s., və i.a.ədəbi prosesi
obıvatel donuna bürüyür, onu ibtidai, primitiv düĢüncə
məhsulu səviyyəsinə salır.
Dostum Arif, "ədəbi idiotizm" baĢ alıb getsin?
Arif yazır: "Deyilən sözün də təsiri olmalıdır. Rəhmətlik
Aydın Məmmədov söyləyirdi ki, danıĢıram, danıĢıram,
görürəm ki, sözüm insanların arası ilə gedir, sonra divara
dəyərək, yenə də özümə qayıdır. ġappıltı ilə üzümüzə
dəyən sözü təkrarlamağa ehtiyac varmı?".
Doğrusu, Arifin bu sözlərində, Aydını belə bir kontekstdə
xatırlamasında (elə yuxarıdakı sualında da) mən çox ciddi
ədəbi pəriĢanlıq, ümidsizlik, küsgünlük hiss edirəm və
Arifi baĢa düĢürəm, amma heç vəchlə onunla
razılaĢmıram.
Ədəbiyyat nədir? - Xeyir ilə ġərin əzəli və əbədi
mübarizəsində Xeyirin müttəfiqi olan, insanları ġərdən
(qan tökməkdən, xəyanətdən, riyakarlıqdan, yalandan,
satqınlıqdan, yaltaqlıqdan, ikiüzlülükdən və s., və i.a.)
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çəkindirmək istəyən və bəĢəriyyəti daima Xeyirə səsləyən
bədii təfəkkür ifadəsi.
Bəs nə oldu? Xeyir ilə ġərin mübarizəsində Xeyir qalib
gəlibmi?
Yox.
Onda nə üçün min illər boyunca ədəbiyyat müxtəlif
dillərdə yazılır, yazılır və yazılır?
Axı, Arifin dediyi həmin "deyilən sözün" böyük mənada
heç bir təsiri yoxdur - min illər bundan əvvəlki kimi, ġər
öz iĢini görməkdədir və belə görünür ki, nə qədər
bəĢəriyyət yaĢayacaq, elə belə də davam edəcək.
Ədəbiyyat nə etməlidir? "ġappıltı ilə üzünə dəyən sözü"
(Homer, Firdovsi, Nizami, Rable, ġekspir, Servantes,
Tolstoy...) təkrarlamasın? Yəni qələmi sındırmaq və heç
nə yazmaq lazım deyil?
Ġndiki halda eləcə də tənqid.
MəĢhur pritça yadıma düĢür (vaxtilə bu pritçanın əsasında
bir hekayə də yazmıĢdım): niyə filankəs pislik eləməkdən
yorulmur, amma sən yaxĢılıq etməkdən yorulursan?
Nə üçün qrafoman yazmağına cidd-cəhdlə davam
etməlidir, tənqidçi isə onun qarĢısından geri çəkilməlidir?
Mən bu yaxınlarda hardasa oxudum ki, Miçiqan
universitetinin professorları müəyyən ediblər ki, dediqodu, qeybət bədəndə proqesteronu artırır və stresi aradan
1201

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

götürür, ancaq güman etmirəm ki, ədəbi qeybətçilik, ədəbi
dedi-qodu bizim ədəbi prosesi stresdən qorusun. NaĢı öz
primitiv arĢın ölçülərini ədəbi prosesə çıxarmalıdır, Arif
Əmrahoğlu və baĢqa professional tənqidçilərimiz
bədbinliyə qapılıb susmalıdır?
Ədəbiyyat təbabət deyil və hələ ki, həvəskarlıq
təzahürlərinə - qrafomanlığa, ədəbi təxribata, çayxana
söhbətlərinin ədəbi prosesə gətirilməsinə, primitiv təqdir
və təkdirlərə, yalançı hay-küyə qarĢı vaksin kəĢf
olunmayıb, buna görə də professional tənqidin ədəbi
prosesdən küsməyə haqqı yoxdur, çünki "həvəskar" ədəbi
prosesi ekoloji çirkə sürükləyib və tənqidin missiyası tələb
edir ki, ədəbi prosesi həmin ekoloji çirkdən təmizləsin.
Rüstəm Kamal yazır: "Qərbdən, Rusiyadan daxil olunan
nəzəriyyələr, cərəyanlar (marksizm, psixoanaliz,
poststrukturalizm, postmodernizm, semiotika,
strukturalizm və s.- K.R.) ədəbi-estetik fikir məkanımızda
qərar tutmur. Ya bizim qafamız, ümumiyyətlə,
anadangəlmə analitik-mücərrəd düĢüncə stixiyasını, təhlilĢərh modellərini qavramır, ya da psevdopoetik, sadəlövh
düĢüncə tərzi bizim alnımıza yazılıb..." ("Mif zamanı,
yaxud Don Kixot kompleksi", Tənqid.net, 2008, ¹ 5, səh.
223.)
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Ġki əlimizi də qaldırıb, təslim olaq ki, bizim genetik
simamız belədir?
Ya da özümüzü görməməzliyə vuraq?
Ömər Seyfəddinin haçansa oxuduğum "Hündür kabluklar"
adlı bir hekayəsi yadıma düĢür və xatirimdədir, əvvəllər
də hansısa yazımda (deyəsən, "Tənqid və nəsr"
monoqrafiyasında), nə münasibətləsə o hekayəni yada
salmıĢdım. YaĢlı və zəngin bir qadın olan Xədicə xanım
böyük villasında rahat və xoĢbəxt bir həyat sürür. Onun
xidmətçiləri sədaqətli, vicdanlı, təmiz, yüksək əxlaqlı
nökər və qulluqçulardır. Xədicə xanım boyu gödək olduğu
üçün evdə də hündür kabluklarda gəzir. Nəhayət, bu
hündür kabluklar onu yorur və Xədicə xanım evdə yüngül
və yumĢaq məst geyir. Hər Ģey də bundan sonra baĢlayır:
Xədicə xanım mətbəxdə aĢpazı oğurluq elədiyi yerdə
yaxalayır, bir otaqda nökərlə qulluqçu qızın
mazaqlaĢmağının Ģahidi olur, o biri otaqda küçə
söyüĢlərinin üstünə gəlib çıxır və s. Məlum olur ki,
hündür kabluklar gəzəndə səs saldığı üçün, hamı bilirdi ki,
Xədicə xanım gəlir və özlərini yığıĢdırırdılar. Yüngül və
yumĢaq məstlər isə səs salmır və heç kim də Xədicə
xanımın yaxınlaĢmağından xəbər tutmur, buna görə də suç
baĢında yaxalanır. Xədicə xanım nə qədər nökər-qulluqçu
dəyiĢir, nə qədər cəza verirsə də, bir Ģey çıxmır və
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nəhayət, əsəbləri dözməyən, yorulmuĢ Xədicə xanım
yenidən hündür kabluklara keçir və bundan sonra onun
rahat və xoĢbəxt həyatı bərpa olunur, onu əhatə edən
insanlar yenə də təmiz, yüksək əxlaqlı, sədaqətli
xidmətçilərdir.
Mən bu hekayəni nə üçün xatırladım?
Senzuranın, bədii-estetik qadağaların, inzibati-ideoloji
tələblərin, etik-əxlaqi tabuların timsalında biz ədəbi
prosesdə "hündür kabluklardan imtina etmiĢik və nəzəriestetik qadirsizliklə, bəzən ədəbi çirkabla rastlaĢırıq.
Yenidən "hündür kabluklar"ı geymək lazımdır?
Bəlkə doğrudan da bütün bunlar "alnımıza yazılıb"?
Düzdür, ədəbiyyatın mühərriki perpetuum-mobiledir və
onu, yəni ədəbiyyatı min illər boyu qeyri-ədəbiyyatın
içindən çəkib aparır, ancaq həmin mühərrikin yükünü
nisbətən azaltmaq üçün, ona kömək etmək lazımdır.
Məni bu cür "hökmranə" danıĢmağa sövq edən, əslində,
professional tənqidimizin potensial imkanlarıdır, o
imkanlar ki, biz onun ədəbi prosesdə, yuxarıda yazdığım
kimi, ifadəsi ilə rastlaĢırıq və onun kəmiyyət azlığından
Ģikayət edirik. Tehran ƏliĢanoğlunun, Ģübhəsiz ki, min bir
əzab-əziyyətlə çıxardığı "Tənqid.net" məcmuəsini
xatırlayaq. Bu məcmuə, mənim fikrimcə, ədəbi fədakarlıq
nümunəsidir və ədəbiyyat adamlarının (o cümlədən də
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mənim) bu məcmuənin mündərəcatına ayrı-ayrı
iradlarımız ola bilər, ancaq fakt budur ki, bu gün cəmi 300
tirajla çıxan bu məcmuə bizim ədəbi prosesdə son dərəcə
ciddi və əhəmiyyətli bir iĢlə məĢğuldur: o, səviyyəli,
professional ədəbiyyat söhbəti aparır, elə bir söhbət ki,
onun həmsöhbəti, tərəf-müqabili də adi oxucu yox,
professionaldır. Bu məcmuə professionalın
professionallarla apardığı söhbətdir və belə söhbət
bədiiyyatı da, ictimai fikri də irəli aparmaq iĢində çox
effektli əhəmiyyətə malikdir.
Azərbaycan ədəbi tənqidinin tarixinə nəzər salsaq, bir
maraqlı, bəlkə də parodoksal cəhətin Ģahidi olacağıq:
tənqidin zəif tərəfləri, çatıĢmazlıqları daima tənqid
olunub, ancaq bu tənqidi kim edib? - tənqidin özü! Keçən
əsrin 30-40-50-60-70-80-ci illərində ədəbi prosesin,
tənqidimizin tənqidçiləri, həm də səviyyəli tənqidçiləri
həmin tənqidin öz nümayəndələri - Əli Nazim, Mehdi
Hüseyn, Əmin Abid, Məmməd Arif, Məmməd Cəfər,
Cəfər Cəfərov, Hidayət Əfəndiyev, Əkbər Ağayev, Ġslam
Ġbrahimov, H.Orucəli, Əziz Mirəhmədov, Kamal
Talıbzadə, Məsud Əlioğlu, Qulu Xəlilov, YaĢar Qarayev
və b. idi.
Deməli, bir tərəfdən tənqidin zəifliyi, ədəbiyyatın
inkiĢafından geri qalması yüksək elmi-nəzəri səviyyədə
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tənqid edilirdi, o biri tərəfdən isə həmin yüksək elminəzəri səviyyəni məhz Azərbaycan tənqidçiləri əldə
etmiĢdilər.
Bu gün biz professional tənqiddən danıĢırıqsa, onun son
illərdəki inkiĢafı, artıq dediyim kimi, Ģəksizdir, ancaq
problem orasındadır ki, təkrar edirəm, antitənqid
məmulatının kəmiyyət üstünlüyü bu inkiĢafın üzərinə
kölgə salır, onu bədbinləĢdirir, onun ədəbi mücadilə
ehtirasını söndürür.
Eyni zamanda, bizim professional tənqidimizin özündə də
bir sıra ümumi səciyyəli qüsur və çatıĢmazlıqlar var ki,
onların bir qismini diqqətə çatdırmaq istəyirəm.
Mənim müasir ədəbi prosesdə müĢahidə etdiyim qüsurlu
(eyni zamanda, xarakterik!) cəhətlərdən biri yarımçılıq,
qaldırılan məsələnin sona çatdırılmamasıdır: fikir,
mülahizə, hətta, bəzən, ümumiləĢdirilmiĢ və dəqiq fikir və
mülahizə irəli sürülür, söylənir, ancaq bu mülahizə, bu
fikir diqqət mərkəzinə keçmir, təhlil və tədqiq ilə sübut
edilmir, ədəbi ətalət, elə bil ki, Azərbaycan ədəbi
prosesində mütəmadi "Ferma teoremləri" yaratmaqla
məĢğul olur.
Misal üçün, Nizami Cəfərovun hələ 4-5 il bundan əvvəl
söylədiyi bir fikir maraqlı ədəbi diaqnoz idi, ancaq
xəstəliyi o vaxt müalicə etmək mümkündür ki, onu əmələ
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gətirən səbəblər dəqiq öyrənilsin, bu səbəblərin
alternativləri müəyyən edilsin, tədqiq olunsun.
Nizami Cəfərov yazırdı: "Deməzdim ki, gənc nəsil - XX
əsrin sonlarının gəncliyi heç nə vəd etmir. Sadəcə, məni
narahat edən həmin nəslin öz içinə qapılması, içini
yeməsi, geniĢ mənəvi-psixoloji aləmə çıxa bilməməsidir."
Sənətkar, əlbəttə, Nizaminin sözləri ilə desəm, "öz içini",
yəni Ģəxsi varlığını ifadə edir, ancaq o, elə burada da
qapılıb qalırsa, onun özünüifadəsi xalqının, daha geniĢ
mənada isə bəĢəriyyətin özünüifadəsinə aparıb
çıxarmayacaqsa, belə bir bədii-mənəvi magistralda
deyilsə, bu məhdudiyyətin meydana çıxaracağı əsər
məhəlli xarakter daĢıyacaq, Ģəxsi ah-uflardan, gileygüzardan, özünə bab oxucunun primitiv ekstazından uzağa
gedə bilməyəcək.
Mən bizim ədəbi prosesdə bu mühüm və nəzəri-praktiki
baxımdan xırdalaĢdırılmağa, detallaĢdırılmağa ehtiyacı
olan problemə həsr edilmiĢ bir yazıya rast gəlmədim, nə
Nizaminin özü sonrakı yazılarında bu ciddi müĢahidəsinin
ortaya çıxardığı nəzəri-praktiki sualları araĢdırdı, nə də
ədəbi prosesin hər hansı baĢqa bir iĢtirakçısı bu barədə bir
söz dedi.
Doğrudur, Nərgiz Cabbarlıda "müasir Ģairləri və "yeni
nəsil" poeziyasını kifayət qədər real xarakterizə edən"
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(Nərgiz "edə bilən" yazır, (1; 19) bu fikrə istinad var,
ancaq onun təhlili və praktiki tədqiqi yoxdur.
Bəzən də bizim ədəbi tənqid bədii əsərə verdiyi qiyməti
öz düĢüncələri ilə yox, asan yolla gedərək, ədəbi
avtoritetlərin fikirləri ilə əsaslandırmaq istəyir və deyə
bilmərəm ki, bu, həmiĢə özünü doğruldur; bəzən isə
tamam yanlıĢ hökmlərə gətirib çıxarır. Bədiiyyata bu cür
yüngül nəzəri-metodoloji yolla qiymət vermək, bəzi
məqamlarda avtoritet qarĢısında kor-koranə səcdəyə
gətirib çıxarır və bu cür hallara mən Nərgiz Cabbarlının
məqalələrində də rast gəldim.
Nərgiz Elxan Zal Qaraxanlıdan belə bir bənd misal
gətirərək:
Kefli baxıĢların nəmi
Yer gəzir paltar sərməyə,
Burada könül Ģossesi yox
Üstündə maĢın sürməyə
- yazır: "Kefli baxıĢların nəmi yer gəzir paltar sərməyə",
"üstündə maĢın sürmək üçün könül Ģossesinin olmaması"
ifadəsi istənilən halda (kursiv mənimdir- E.) qüsurludur."
(1; 55)
Ciddi ittihamdır.
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Nə üçün "istənilən halda" belədir? Səbəb nədir?
Firuz Mustafa dəqiq yazır ki, "ədəbi tənqid, həm də ədəbi
məntiqdir" ("Ulduz" jurnalı, 2009, ¹ 3.).
Nərgiz həmin ciddi ittihamını hansı "ədəbi məntiqə"
əsaslanaraq söyləyir?
Və Nərgiz bu dəfə bu hökmünü Yuri Lotmanın bir
mülahizəsinə istinad edərək əsaslandırmağa çalıĢır.
Y.Lotmanın həmin mülahizəsi belədir: "Mətnə həm
oxucu, həm də araĢdırıcı yanaĢmasında iki məntiq həmiĢə
bir-biri ilə mübarizə aparır: bir qism oxucular belə hesab
edir ki, əsas məsələ mətn - əsəri baĢa düĢməkdir, digər
qism isə hesab edir ki, əsərdən zövq almalıdır."
Mən bu sitatı orijinaldan deyil, Nərgizin tərcüməsində
gətirirəm və hərgah, tərcümə dəqiqdirsə - yəqin ki,
dəqiqdir - o zaman Y.Lotmanın iki məntiq haqqındakı
fikrində bir məntiqsizlik özünü büruzə verir: bəli, "əsas
məsələ əsəri baĢa düĢməkdir", buna söz yox, ancaq əsəri
baĢa düĢmədən ondan necə zövq almaq olar? Güman
edirəm ki, Y.Lotmanın qarĢı-qarĢıya qoyduğu bu "iki
məntiq", əslində, bir-birinin davamıdır və Ģəxsən mənə
məlum olmadı ki, bizim istedadlı Nərgiz tənqidçimiz nə
üçün Elxan Zal Qaraxanlının həmin poetik bəndini
"istənilən halda qüsurlu" hesab edir?
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"Ġstənilən halda qüsurlu" kimi ciddi ittiham təhlillə sübuta
yetirilmirsə, əsaslı olmur və onun təsiri yalnız əsər
müəllifində mənfi emosiya yaratmaqdan o tərəfə getmir.

Bu yerdə mən bizim ədəbi prosesdə bir cəhəti də qeyd
etmək istəyirəm: bu gün bizim ədəbi prosesdə, elə bil ki,
"insani hisslər" çatıĢmır. Mən bu fikri, aydın məsələdir,
hansısa sentimental mövqedən söyləmirəm (hərçənd
sentimentallıq da təsirli hisslərin ifadəsidir), söhbət bir
tərəfdən bayağı və bəzən də qərəzli münasibətdən gedirsə,
o biri tərəfdən də ədəbi konyunkturadan doğan
rasionallığın, praqmatizmin həmin insani hissləri
üstələməsindən gedir.
Ədəbi proses canlı orqanizmdir və oradakı "insani hisslər
aləmi" ikili səciyyə daĢıyır: həm bədiiyyatdakı "insani
hissləri" axtarmağı, duymağı və ədəbi prosesdə onun
nəzəri-estetik qiymətini və təhlilini verməyi bacarmalısan,
həm də özün təqdir və ya da təkdir obyektinə həmin
"insani hisslər" yüksəkliyindən yanaĢmağı bacarmalısan.
Ədəbi prosesin predmeti ədəbiyyatdır və "insani hisslər
aləmi"nin zənginliyi, onun heç vəchlə birmənalı olmaması
ədəbiyyatın əsas keyfiyyət göstəricisidir. Hətta "Venesian
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taciri" yəhudi ġeylok kimi bir yaramazın da insani
("müsbət"!) hisslər aləmi var. Baxın, Yaqo kimi bir iblisin
nə böyüklükdə məhəbbəti var və Ģəxsən mən deyə
bilmərəm ki, Dezdemonanı kim daha çox sevir: Otello,
yoxsa Yaqo?
Ancaq biz, deyəsən, mövzudan uzaqlaĢırıq.
BaĢqa bir vacib və aktual məsələyə toxunmaq istəyirəm.
Ədəbi keçmiĢə (uzaq və yaxın keçmiĢə) qarĢı ekzekutsiya
siyasəti yürütmək cəhdlərinə milli mətbuatımızın öz
səhifələrində ara-sıra yer verməsi Ģəxsən məndə hiddət
yox (çünki hiddət doğuracaq səviyyə deyil!), təəssüf hissi
oyadır, ona görə ki, söz azadlığının, müstəqilliyin
sayəsində meydana çıxan bəzi mətbuat orqanları
ədəbiyyata, sənətə münasibətdə savadın, dünyagörüĢünün,
ədəbiyyat və sənət təəssübkeĢliyinin səviyyəsi baxımından
hələ embrion mərhələdən uzağa gedə bilməyiblər. Bu,
əlbəttə, təsir edir, çünki söhbət ümumi Azərbaycan
mətbuatının tərkib hissəsindən gedir və məsələ mətbuatın
"sarı"lığından, yaxud baĢqa bir rəngindən yox ("sarı"nı da
səviyyəli, heç olmasa, maraqlı yazmaq olar!), intellekt
səviyyəsindən gedir.
Ədəbi keçmiĢin yüksək elmi-nəzəri səviyyədə və
obyektivcəsinə, hissə qapılmadan tədqiq və təhlilinə,
yaxĢını da, yamanı da dürüst müəyyənləĢdirilməsinə bu
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gün, olsun ki, heç vaxt olmayan dərəcədə ehtiyac var,
çünki bu gün ideoloji çərçivələrdən azad olmuĢ
Azərbaycan ictimai fikrində keyfiyyətcə tamam yeni bir
mərhələdə formalaĢma prosesi gedir.
Sovet dövrü ədəbiyyatında iki ədəbiyyat var idi: milli
ədəbiyyat və sovet ədəbiyyatı.
"Milli ədəbiyyat" bütün çətinliklərə, ideoloji təpkilərə,
bəzi dövrlərdə inzibati hədələrə və cəzalara baxmayaraq,
sənətin qanunları ilə yaranırdı, "sovet ədəbiyyatı" isə bədii
hadisədən artıq dərəcədə ideoloji hadisə idi. "Formaca
milli, məzmunca sosialist" formulu, əslində, ədəbiyyatın
min illiklərlə davam edən istiqamətini dəyiĢmək, forma ilə
məzmun arasında süni sədd çəkmək cəhdindən baĢqa bir
Ģey deyildi və tarix də bunu sübut etdi.
Bu baxımdan sovet dövrü ədəbi tənqidimizin imkanları
daha məhdud, vəziyyəti daha çətin idi, çünki həmin
dövrdə ədəbi tənqid nə idi? - hakim ideologiyanın tərkib
hissəsi! - və belə olan təqdirdə, tənqidimizin milli-ictimai
və milli-bədii-estetik Ģüurun inkiĢafındakı rolu - bu rol isə
Ģübhəsizdir! - böyük hörmətə, ehtirama layiqdir.
ġirindil AlıĢanlı tənqidçi-ədəbiyyatĢünas Məsud
Əlioğlunun yaradıcılığından bəhs edən məqaləsində belə
bir fikir söyləyir: "XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatĢünaslığı
və tənqidinin, ümumən, ədəbi-ictimai və fəlsəfi fikrinin
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inkiĢafında, milli tərəqqidə Məsud Əlioğlunun mənsub
olduğu nəslin böyük xidmətləri vardır." (AMEA-nın
Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, 2008, ¹ 1, səh. 8.)
Müharibədən sonra ədəbi tənqidə gəlmiĢ bu nəslin Məsud Əlioğlu nəslinin nümayəndələri bunlar idi: Kamal
Talıbzadə, Mircabbar Miryəhyayev, Ġslam Ġbrahimov,
Pənah Xəlilov, Kamran Məmmədov, Qulu Xəlilov, Əhəd
Hüseynov, Kamal Qəhrəmanov, bir az sonra Bəkir
Nəbiyev, Yəhya Seyidov, Seyfulla Əsədullayev, Gülrux
Əlibəyli... Müxtəlif istedad dərəcəsinə malik bu
tənqidçilər nəsli, bir küll halında, deyə bilmərəm ki, elminəzəri cəhətdən, estetik zövq baxımından özlərindən
əvvəlki tənqidçilər nəslini (Əmin Abid, Əli Nazim,
Mustafa Quliyev, Məmməd Kazım Ələkbərli, Məmməd
Arif, Məmməd Cəfər Cəfərov, Cəfər Cəfərov, Hidayət
Əfəndiyev, Cəfər Xəndan, Əkbər Ağayev, Əziz
Mirəhmədov, H.Orucəli, Cəlal Məmmədov... eləcə də,
əsasən ədəbiyyatĢünaslıqla məĢğul olan, ancaq ardıcıl
olmasa da, məqalələri ilə ədəbi prosesdə iĢtirak edən
Həmid Araslı, Feyzulla Qasımzadə, Vəli Xuluflu, Mir
Cəlal PaĢayev, Hənəfi Zeynallı, Mikayıl Rəfili, Əli
Sultanlı, Mirzəağa Quluzadə, Məmməd Hüseyn
Təhmasib, Əziz ġərif, Abbas Zamanov, Mirəli Seyidov...)
üstələmiĢdi və orasını da deyim ki, vaxtı ilə mən ayrı-ayrı
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məqalələrimdə, "Tənqid və nəsr" monoqrafiyasında bu
nəslin bir sıra nümayəndələrini onların sağlığında kəskin
tənqid etmiĢəm, həm də yenə o fikirdəyəm ki, haqlı tənqid
etmiĢəm, ancaq bu gün bir həqiqət mənim üçün gün iĢığı
kimi aydındır: yuxarıda yazdığım kimi, istedadlarının
dərəcəsindən, nəzəri hazırlıqlarından, dünyagörüĢlərinin
səviyyəsindən asılı olmayaraq, dövrün mürəkkəbliyindən
irəli gələn sosiologizmə, hətta bəzi hallarda vulqar
sosiologizmə, demaqogiyaya baxmayaraq, bu ədəbi nəsil
bir küll halında Azərbaycan ədəbiyyatının da, ədəbi
tənqidin də inkiĢafında böyük rol oynayıb. Bu nəslin
təcrübəsi göstərir ki, bütün qüsurlarına baxmayaraq, onlar
hakim sovet ideologiyasından qat-qat artıq dərəcədə milli
ədəbiyyata, milli ictimai Ģüura xidmət ediblər.
Bu yerdə mən o dövrlə, yəni müharibədən sonrakı dövr
Azərbaycan ədəbiyyatĢünaslığı və ədəbi prosesi ilə bağlı
bir cəhəti də qeyd etmək və müasir oxucunun, gənc
tənqidçi və tədqiqatçılarımızın diqqətinə çatdırmaq
istəyirəm. 1940-cı illərin ikinci yarısında Cənubi
Azərbaycandakı hadisələrdən sonra ġimala mühacirət
etmiĢ və burada ədəbiyyatĢünas kimi yetiĢmiĢ güclü bir
zümrə elmi tədqiqatların mündərəcatını daha artıq
dərəcədə zənginləĢdirdilər, fars və ərəb dillərini, ərəb
əlifbasında müxtəlif xəttləri bildikləri üçün, qiymətli
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əlyazmalarını üzə çıxardılar və aktiv qələm sahibləri
olduqları üçün bütün bunların milli-patriotik ab-havasını
ədəbi prosesə də gətirdilər. Cənubdan gəlmiĢ
Qulamhüseyn Beqdeli, Həmid Məmmədzadə, Qafar
Kəndli, Mirzə Abbaslı, Mirəli Mənafi, Qasım Cahani,
Əbülfəz Hüseyni, Ġsmayıl Cəfərpur, Ġsmayıl ġəms və b. o
iĢi görməyə baĢladılar ki, bu rəhmətliklər olmasaydı
həmin iĢi görmək üçün bizim ədəbiyyatĢünaslığa uzun
onilliklər lazım ola bilərdi. Bu adamlar Nizamidən,
Xaqanidən tutmuĢ Möcüzə qədər klassik ədəbiyyatımızın
tədqiqini yalnız sırf ədəbiyyatĢünas kimi yox, ĢərqĢünas,
mətnĢünas, folklorĢünas, dilĢünas, hətta tarixçi kimi də
milli filologiyamızın faktına çevirdilər və, təkrar edirəm,
eyni zamanda, bu mövzunun doğurduğu milli ədəbi
koloriti ədəbi prosesə gətirdilər - sovet dövründə
Azərbaycan ədəbi prosesinin baĢının üstündəki milli
auranın yaranmasında onların çox zəhməti olmuĢdur.
Ancaq baxın, bu gün bizim ədəbi prosesdə yalnız
həvəskar tənqidin deyil, professional tənqidin də əsas
predmeti müasir ədəbiyyatdır, halbuki ədəbi prosesin
obyekti yalnız müasir ədəbiyyat deyil, müasir ictimai
fikrin, zamanından asılı olmayaraq, ümumiyyətlə,
ədəbiyyata münasibətidir.
BaĢqa bir məsələyə toxunmaq istəyirəm.
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Ədəbiyyatımızda - nəsrdə, poeziyada, dramaturgiyada meydana çıxan bədii-estetik yenilikləri ədəbi tənqidimiz
necə qiymətləndirir, ümumiyyətlə, qiymətləndirə bilirmi
və bu baxımdan ədəbi prosesdə vəziyyət necədir?
Budur, müasir tənqidimiz Nərgiz Cabbarlının qələmi ilə
qarĢıya belə bir fundamental sual qoyur: "Yeni nəslin"
yaratdığı poeziya hansı forma və məzmun dəyiĢikliyinə
uğradı?" (1; 10.)
Və bu suala belə cavab verir: "Ümumi Ģtrixləri belə
sadalaya bilərik: ilk növbədə "yeni nəslin" yaratdığı
poeziyada mövzu dəyiĢikliyi baĢ verdi. Tutaq ki, 70cilərin diqqətində olan "dünya" obyekti bu dəfə küll
halında "ölüm" obyekti ilə əvəz edildi. Daha sonra bu, öz
yerini "Tanrı" və "dua"ya ötürdü. Həmçinin poeziyanın
"qara" notlara köklənməsi prosesi gücləndi.".
Sonra Nərgiz belə davam edir: "Zövq vermək xüsusiyyəti
müasir Ģeirdə "düĢündürmək", "məntiqi oynatmaq", "fikri
dolaĢdırmaq" xüsusiyyətləri ilə əvəz edildi. Poeziyada
fəlsəfə ən baĢlıca keyfiyyət kimi qabardıldı və poetik
təfəkkürün "sadə orijinallığı" "orijinal qəlizlik"lə əvəz
edildi. Həmçinin "yeni nəsil" poeziyasında poetik
təfəkkürü vizual və virtual təsir "uçurumuna" uğratmaq,
forma yeniliyi əldə etmək üçün (dünya ədəbiyyatının
keçdiyi, amma bizim ədəbiyyatda yeni olan- N.C.)
1216

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

eksperimentlərin tətbiqinə çalıĢmaq, müasir rus və keçmiĢ
sovet məkanında olan bir çox ədəbiyyatların maraq
göstərdiyi "poeziyada pornoqrafiya elementləri"nin az da
olsa, tətbiqinə çalıĢmaq kimi meyillər oldu. Amma bu cür
forma və məzmun dəyiĢikliklərində müəyyən uğurlu
tərəfləri tapmağa çalıĢanlar olsa da, cəhdlər nəinki ədəbi
mühitin, həm də cəmiyyətin qarĢıdurması ilə üzləĢdi.".
Burada "düĢündürmək"lə "fikri dolaĢdırmaq" paralelini
mən yalnız maraqlı yox, həm də əlamətdar hesab edirəm:
hərgah, müasir poeziyamız "fikri dolaĢdırmaq"la
"düĢündürməyə" nail olmaq istəyirsə, bu, əlbəttə,
acınacaqlı bir vəziyyətdir və belə bir vəziyyəti biz çağdaĢ
poeziyamızda doğrudan da az müĢahidə etmirik. Ancaq
"düĢündürmək" bədii-fəlsəfi bir kateqoriya kimi özünü
göstərə bilirsə, bu, əlbəttə, sosializm realizmindən sonrakı
bədii-estetik keyfiyyət dəyiĢikliyinə dəlalət elir və bunu
da biz çağdaĢ poeziyamızda az müĢahidə etmirik.
"Sadə orijinallığ"ın itirilməsi və onun "orijinal qəlizlik" ilə
əvəz olunması hadisəsi, onları bir-birindən ayırmaq,
doğrusu, mənə bir az Ģübhəli görünür, çünki Nərgizin
obrazlı Ģəkildə iĢlətdiyi bu ifadələrin daxili bədii-estetik
tutumu bizim poeziyamızda (həm də nəinki yalnız bizim!)
özünü həmiĢə müĢtərək büruzə vermiĢdir - "sadə
orijinallıq" (Vaqif və Ələsgər!) və "orijinal qəlizlik"
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(Nəsimi və Füzuli!) poeziya tariximizdə qoĢa
irəliləmiĢdir. Bu gün poeziyamızda "sadə orijinallıq" yox
olursa - Nərgiz isə az qala bizi buna inandırır! - o zaman
biz itirə-itirə gedirik, tək qanadla uçmaq mümkün deyil.
Mən irəlidə bu barədə danıĢacağam, ancaq Nərgiz
Cabbarlının "poetik təfəkkür"ü "vizual və virtual təsir"lə
qarĢı-qarĢıya qoymaq cəhdi də mənə bir az Ģübhəli
görünür, çünki Ģeir "vizual" və "virtual" (yeri gəlmiĢkən
deyim ki, son zamanlar bir çox baĢqa terminlər kimi, bu
iki termindən də gen-bol, əksər hallarda da səhv istifadə
edirlər) təsir gücünə malikdirsə, yəni poetik mətndə
onların bədii-estetik yükü varsa, bu, o deməkdir ki, hər iki
cəhət "poetik təfəkkür"ü ifadə edir və onun tərkib
hissələridir.
Nərgizin qənaətindən belə çıxır ki, "izm"lər yeni nəsil
ədəbiyyatında (indiki halda poeziyasında) yalnız zahiri
təcəssümünü tapıb, bu məfhumların daxili fundamentallığı
isə əldə olunmayıb və deməliyəm ki, ayrı-ayrı poetik
nümunələri təhlil və onlara istinad edərək, bu qənaətinə
haqq qazandıra bilir.
Mən çağdaĢ ədəbi prosesdə bu tipli qənaətlərə tez-tez rast
gəlirəm, ancaq nə üçün belədir? Nə üçün meyil var, amma
mahiyyət yoxdur? nə üçün bədii iddia var, amma bədii
imkan iddianı doğrultmur? - kimi sualların cavabını bizim
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ədəbi prosesdə tapmaq mümkün deyil, halbuki əsas da elə
həmin cavabdır.
Sənətin tarixində bütün "izm"lərin bədii-estetik nüvəsini
standarta qarĢı üsyan təĢkil edir, forma baxımından da,
məzmun baxımından da deyilmiĢlərin və yaradılmıĢların
təkrarından qaçmaq istəyi, həyatın, hissiyyatın, bir sözlə,
xislətin ən dərinlərinə gedib çatmaq və onun yeni qatlarını
açıb göstərə bilmək üçün yeni təsvir vasitələri kəĢf etmək
ehtirası təĢkil edir. Belə bir qlobal yenilik əldə olunubsa,
həmin "izm" milli sənətin faktına çevrilir, yox, əldə
olunmayıbsa - bu, yalnız gəldi-gedəri bir hadisədir.
Sənətin bütün sahələri kimi, milli ədəbiyyat da o zaman
qadir olur ki, o, dünya ədəbiyyatının kiçik modelini
özündə ehtiva edə bilsin, yəni müasir ədəbiyyat əldə edə,
nail ola bildiyi müxtəlif "izm"lərin sinxron iĢtirakı ilə
yaransın. Dünya ədəbiyyatı tarixinin ayrı-ayrı dövrlərində
ədəbiyyatın yaranma qanunauyğunluğunda eynilik var idi,
çünki inkiĢaf prosesi mərhələli xarakter daĢıyırdı, yəni,
misal üçün, müəyyən dövrdə ədəbiyyat yalnız (yaxud da
əsas etibarilə) romantizmdən qaynaqlanırdı, get-gedə əsərlər yarana-yarana romantizm özünü mayada
saxlayaraq, Ģaxələnirdi, sonra realizm mərhələsi baĢlayırdı
və s.
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Ancaq X1X əsrdən baĢlayaraq, xüsusən əsrin sonu, XX
əsr ədəbiyyatında mənzərə tamam dəyiĢdi və mərhələli
proses sinxron proseslə əvəz olunmağa baĢladı, müxtəlif
ədəbi cərəyanlar bədiiyyatda özünün eynizamanlı, paralel
ifadəsini tapdı. Baxın, X1X əsrin əvvəlləri, ortası və misal
üçün, fransız ədəbiyyatı: Realist Balzak və Stendal,
romantik Hüqo və Müsse, naturalist Zolya və s. Bəzi milli
ədəbiyyatlarda ədəbi cərəyanlar - ən müxtəlif "izm"lər, elə
bil ki, bir "ədəbi atəĢfəĢanlıq" sürəti və rəngarəngliyi iə
parlayaraq, milli bədii təfəkkürdə ədəbi ajiotaj (ədəbi
haray-həĢir!) yaratdı, ədəbiyyatı yaxĢı mənada silkələdi və
ədəbiyyat da silkələnən meyvə ağacı kimi, öz bəhrəsini
tökdü - hansı "izm"ə məxsusluğundan asılı olmayaraq,
istedadlı əsər ədəbiyyatın faktına çevrildi, yaĢadı, yalnız
dəbin, aludəçiliyin, quru "nəzəriyyənin" yaratdığı isə
unuduldu.
Dediklərimin, bəlkə də, ən bariz nümunəsi kimi XX əsrin
birinci rübündə rus ədəbiyyatını xatırlayaq: Lev
Tolstoydan və A.Çexovdan sonra rus realist ədəbiyyatının
M.Qorki, Ġ.Bunin, A.Kuprin, L.Andreyev, V.Korolenko
və b. kimi klassikləri, digər tərəfdən K.Balmont,
V.Bryusov, Z.Qippius, F.Soloqub, D.Merejkovski, eləcə
də erkən A.Blok, A.Belıy və b. kimi simvolistlər, o biri
tərəfdən M.ArtsıbaĢev, A.Verbitskaya, L.Zinovyeva1220
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Annibal və b. kimi amoralistlər, S.Yesenin, N.Klyuyev,
S.Klıçkov və b. kimi "kəndçi"lər, N.Qumilyov, erkən
A.Axmatova, O.MandelĢtam və b. kimi akmeistlər
(adamistlər), V.Xlebnikov, erkən V.Mayakovski kimi
kubofuturistlər, Ġ.Severyanin kimi eqofuturistlər,
A.Mariyenqof kimi imajinislər və s., və i.a. - mən ilk
fikrimə gələnləri sadaladım.
Bu - nəhəng Rusiya imperiyasındakı baĢ verəcək (və baĢ
vermiĢ!) inqilabi burulğanların, siyasi-ictimai və mənəvi
kataklizm sarsıntılarının ərəfəsi, baĢlanması və davam
etməsi, bir müddət də inersiya ilə bunlardan sonrakı
dövrün ədəbi hadisələri idi. Daha sonra yeni siyasi
quruluĢda hakim ideologiyanın təsdiq və tələb etdiyi,
baĢlanğıcını "Ana"dan (M.Qorki) götürmüĢ və "Polad
necə bərkidi"ni (N.Ostrovski), "Çapayev"i (D.Furmanov),
"Dəmir axın"ı (A.Serafimoviç), "Timur və onun
komandası"nı (A.Qaydar), "Qızıl ulduzlu qəhrəman"ı
(S.Babayevski) və s. meydana çıxarmıĢ və bunları
"klassika" elan etmiĢ, əsrin sonlarında isə müflisə uğramıĢ
sosializm realizmi təkpartiyalı quruluĢun tək "ədəbi
metod"una çevrildi.
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Adını çəkdiyim bu əsərlər hakim inzibati ideologiya
tərəfindən, dediyim kimi, "klassika" mərtəbəsinə
qaldırılaraq, rəsmiləĢdirildi, ancaq sosializm realizmi nə
qədər qolu zorlu olsa da, elə onun dövründə yaranmıĢ,
amma heç vəchlə bu süni ədəbi metodun çərçivələrinə
sığıĢmayan və ideologiyasını da daĢımayan, bədii-estetik
prinsiplərinə riayət etməyən "Sakit Don" (M.ġoloxov),
"Ustad və Marqarita" (M.Bulqakov), "Həyat və tale"
(V.Qrossman) və b. böyük, bəzi hallarda isə hətta
dahiyanə əsərləri məhz rus ədəbiyyatı XX əsr dünya
ədəbiyyatına verdi, rus bədii təfəkkürünün yetirməsi olan
bu əsərlər milli, coğrafi və mental-psixoloji sərhədləri
aĢaraq, bəĢəri mahiyyətli dünya ədəbiyyatının tərkib
hissəsinə çevrildi.
Sovet çağlarında realizmdən savayı əksər "izm"lər estetik
yox, ideoloji hadisə hesab olunurdu və bu, bəzən
fantasmaqorik bir vəziyyət yaradırdı. Baxın: Van Qoqdan,
Qogendən tutmuĢ Syora və Pissarriyacan bir çox
rəssamların bir çox əsərləri məhz sovet muzeylərində
nümayiĢ etdirilsə də, impressionizm də,
postimpressionizm də kapitalizm dünyasının mənəvi
böhranı nəticəsində yaranmıĢ mürtəce ideoloji cərəyanlar
kimi qələmə verildi. Halbuki, bir-birini əvəz edən, sonrakı
dövrlərdə isə (o cümlədən bu gün) ümumdünya ədəbi
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prosesində paralel iĢtirak edən (simbioz) "izm"lər nə idi?
(və nədir?) Bu - ədəbiyyatın, ümumiyyətlə, sənətin
özünüaxtarıĢıdır: həyatı hansı bədii təsvir vasitələriylə
daha effektli, estetik baxımdan daha rəngarəng, orijinal,
təsirli ifadə etmək olar? Bəli, magistral ümumidir, ancaq
hansı yeni cığırlar açmaq olar?
Bəzən bu axtarıĢlar hətta eyni bir sənətkarı müxtəlif
mərhələlərdən - "izm"lərdən keçirir və bunu əyani Ģəkildə
görmək üçün elə təkcə Pikassonun albomlarını
vərəqləmək kifayətdir.
Sosializm realizminin süqutunun bir mühüm səbəbi də
hakim ideologiyanın təhriki ilə və intensiv-inzibati dəstəyi
altında məhz bu axtarıĢları - "izm"ləri qəbul etməyən
"təkəm!"lik iddiası oldu.
Və bu yerdə Nərgizin ədəbi prosesdə müĢahidə etdiyi bir
cəhət - "ədəbi hökmranlıq" mərtəbəsinə çatmaq istəyi" (1;
58.) - əlbəttə, qeyri-ciddidir, çünki yaxın keçmiĢimizin
(sosializm realizminin) təcrübəsinin bir daha sübut etdiyi
kimi, ədəbi-estetik inkiĢafın təbiətinə ziddir.
Bədii-estetik baxımdan "təkəm!"lik hökmü və siyasəti
Sovet Ġttifaqı məkanındakı milli ədəbiyyatların, o
cümlədən Azərbaycan ədəbiyyatının hərtərəfli inkiĢafına
mənfi təsir etdi, çünki bütün "izm"lər bizim qapalı estetik
məkandan kənarda qaldı və mən bunu XX əsrin böyük bir
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hissəsində ədəbiyyatımızın hərtərəfli inkiĢafına maneçilik
kimi qəbul edirəm. Düzdür, milli ədəbiyyatımız,
sənətimiz, ədəbi dilimiz sovet zamanında bütün ideolojiinzibati maneələrə baxmayaraq, böyük inkiĢaf mərhələsini
adladı, romandan tutmuĢ baletəcən yad janrlar
ədəbiyyatımızın və sənətimizin milli faktına çevrildi,
ancaq bu inkiĢaf, təəssüf ki, məhz "izm"lər baxımından
hərtərəfli olmadı. Misal üçün, XX əsr Azərbaycan
rəngkarlığında Səttar Bəhlulzadəmiz, Mikayıl Abdullayev,
Böyükağa Mirzəzadə, Tahir Salahov, Toğrul
Nərimanbəyov, Rasim Babayevimiz, Mircavadımız var və
bu, böyük milli sərvətimizdir, ancaq Dalimiz, yaxud
ġaqalımız, yaxud da ki, Kandinskimiz yoxdur.
Ədəbiyyatımızın da mənzərəsi belədir və, elə bilirəm ki,
bu cəhət sənətimizin, ədəbiyyatımızın sovet dövründəki
inkiĢafının (bu inkiĢaf isə böyükdür!) ən zəif yeridir.
Bu baxımdan bu gün bizim ədəbiyyatımızda müxtəlif
"izm"lərə meyli mən çox ciddi bədii-estetik əhəmiyyətə
malik hadisə hesab edirəm və olsun ki, bu meyillər hələlik
özünün sanballı bəhrələrini verməyib, ancaq təmayül
ədəbiyyatımızın xeyrinədir. Düzdür, biz bəzən
spekulyasiyalara, "izm"lərin adından sui-istifadə hallarına
və s. də təsadüf edirik, ancaq bu, bütün dövrlərdə olub və
olacaq, çünki bütün dövrlərdə istedad ilə istedadsızlıq
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qoĢa addımlayıb və yuxarıda yazdığım kimi hər Ģeyi də
istedad həll edib.
Burasını da mən əhəmiyyətli (və əlamətdar!) hesab edirəm
ki, professional tənqidimiz artıq müxtəlif "izm"lərin
mahiyyətini açmağa, onların milli estetik özünüifadədə
yerini müəyyənləĢdirməyə baĢlamıĢdır.
Bir tərəfdən Təyyar Salamoğlu dəqiq yazır: "Bədii təhlil
obyektinin mürəkkəbliyi inikas üsulunu da
mürəkkəbləĢdirir. Problemin görünməyən tərəfləri - alt
qatı epik təfəkkürün - "obyektiv" düĢüncənin materialına
çevrilə bilmir. Bütün olub keçənləri qəhrəmanın subyektiv
düĢüncəsindən keçirmək inikasın obyektivliyini axıra
qədər təmin edə bilmir." ("80-ci illərin aparıcı roman
üslubu - sineretik üslub", "Kredo" qəzeti, 7 yanvar 2006.)
O biri tərəfdən də Tehran ƏliĢanoğlu dəqiq yazır: "Əsrin
inqilabi xarakteri, eyni miqyasda dağıdıcı və törədici
tendesiyaları ehtiva etməsi, dünyanın sonu - apokalipsis
hissi və ərəfə - bəĢər missiyasının, cavabdehliyinin aydınparlaq Ģəkildə görükməsi, insanın həyatı, Ģüuru və
davranıĢında durmadan davam tapan dəyiĢmə və
çevrilmələr... - ədəbiyyat və sənətin də, bütövlükdə
humanitar təfəkkürün də, o sıradan sosioloji, psixoloji,
kulturoloji, sənətĢünaslıq, filoloji və bu kimi digər sahə
araĢdırmalarının da əsas predmetini təĢkil edir. Fəlsəfi1225
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estetik əhatə məqamında, XX əsrin səciyyəsi bir qayda
olaraq modernizm və postmodern epoxalarının ehtiva
dairəsi, düĢüncə tipi, ölçü və meyarları daxilində
araĢdırılır, müəyyən olunur." ("XX əsr ədəbiyyatı - tarixi tipoloji vahid kimi", "Sənət qəzeti", 2 iyun 2004.)
Elə bilirəm ki, Tehranın və Təyyarın göstərdiyi bu iki
cəhətin sintezi ədəbi tənqidimizdə "izm"lərin
mahiyyətinin açılmağa baĢlaması baxımından
əlamətdardır və tənqidimizin növbəti nəzəri mərtəbəyə
adlamaq əzmindən xəbər verir.
Yazıçı, Ģair yazmalıdır, onun yazılarının hansı "izm"ə aid
olmasını isə ədəbi tənqid, intellektual oxucular
müəyyənləĢdirməlidir. Ġonesku, yaxud Bekket heç zaman
deməyiblər ki, ay camaat, bilin və agah olun, mən filan
"izm"in nümayəndəsiyəm, bu abstraksionizm klassiklərin
"izm"lər arasında və ümumiyyətlə, ədəbiyyatda, sənətdə
yerlərini (mənsubiyyətlərini) tənqid, ədəbi ictimaiyyət
müəyyən edib.
Bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm: son zamanlar
poeziyada da, nəsrdə də artan bir xəttlə yalançı "xəlqilik"
tendensiyası müĢahidə olunur və yenə də professional
tənqid susur, həvəskar tənqid isə bu ədəbi qəlpliyi əsil
xəlqilik kimi təqdim edir. Realist ədəbiyyatda xəlqilik
estetik bir kateqoriya kimi keyfiyyət göstəricisi olub,
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amma bir məsələ var ki, ədəbiyyat ilə antiədəbiyyat tarix
boyu qoĢa addımladığı kimi, xəlqilik ilə yalançı "xəlqilik"
də daima qoĢa addımlamıĢdır.
Yalançı "xəlqilik" dedikdə mən nəyi nəzərdə tuturam?
Yeri gəldi-gəlmədi ləzzətlə məiĢət detallarının adını çəkib,
ortada ciddi bir mətləb olmadan təzə təndir çörəyinin
gözəl qoxusundan tutmuĢ inəyin-camıĢın həyat tərzinəcən
kənd həyatından bəhs edib, koloriti kolorit xətrinə əsərə
gətirib, uzun illər boyu formalaĢmıĢ ədəbi dil normalarını
pozub (söhbət müəllifin öz dilindən gedir), xəlqilik
məfhumundan sui-istifadə halları yalançı "xəlqilik"
göstəriciləridir və həvəskar tənqid məhz bu göstəriciləri
millilik, həyatilik, təbiilik, yəni xəlqilik nümunəsi kimi
heyranlıqla vəsf edir.
Nizami Cəfərov Orxan Pamukun dünya çapında
tanınması, Nobel mükafatı alması ilə bağlı maraqlı bir
fikir söyləyir: "Orxan Pamuk Türkiyənin problemini türk
düĢüncə ənənəsi ilə qaldırmır. O, bu problemi böyük
düĢüncə, intellekt güclərinin maraqları səviyyəsində
qaldırır. Bəlkə də Orxan Pamuk dünya üçün Türkiyə üçün
olduğundan daha maraqlıdır." ("525-ci qəzet", 2 aprel
2009.)
Mən həmiĢə bu fikirdə olmuĢam və dəfələrlə bunu
yazmıĢam ki, ədəbiyyatda, ümumiyyətlə, sənətdə
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bəĢəriliyə aparan yol millidən keçir və bu baxımdan, mənə
görə, Nizaminin dediyi həmin "böyük düĢüncə"yə aparan
yol da millinin fövqündə deyil. Ancaq, eyni zamanda,
mən Nizaminin bu fikri ilə də Ģərikəm ki, Pamuk Qərb
oxucusu üçün daha maraqlıdır, nəinki türk oxucusu üçün.
Belə isə, onda hansı nəticəyə gəlib çıxırıq? Deməli, milli
olmadan bəĢəri olmaq mümkündür? Axı, Pamuk
yaradıcılığı ekzotika deyil (hərçənd burada Ġstanbul
ekzotikası faktoru var!), əsil sənət, ədəbiyyat nümunəsidir
və belə olan təqdirdə həqiqətənmi milli bəĢəriliyə aparan
yolun kənarındadır?
Mən dəfələrlə Lev Tolstoyu misal çəkərək yazmıĢam: nə
üçün Lev Tolstoy dünyada bu qədər qəbul olunur? nə
üçün o, Azərbaycan intellektualına da, sadə oxucusuna da
bu qədər doğmadır və Annanın intiharı, yaxud Hacı
Muradın baĢının kəsilməsi intellektualı da, həmin sadə
oxucunu da sarsıdır?
Çünki Lev Tolstoy tam millidir, ilk növbədə və ilk
növbədə rus yazıçısıdır, onun çatdığı və sahibi olduğu
bəĢəri mərtəbənin bünövrəsi milliyə - rusluğa söykənir.
Eyni cəhət Balzak və Hüqo, Dikkens və Tekkerey,
Dostoyevski və Çexov və bu mötəbərlikdə olan baĢqa
qələm sahibləri üçün də səciyyəvidir.
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XX əsrin ikinci yarısı və bugünkü türk nəsrinin bütün
dünyada məĢhur və populyar olan Orxan Kamal və Tahir
Kamal, yaxud Əziz Nesin, yaxud YaĢar Kamal kimi
böyük nümayəndələri, ilk növbədə, Türkiyənin, türkün
böyük yazıçılarıdır, türk oxucusu onları qəbul edir və
sevir və həqiqət bundan ibarətdir ki, bu sənətkarlarda olan
xəlqilik (yanlız elə "Ġncə Məmməd"i yada salın!) Orxan
Pamukda yoxdur. O zaman, bəĢərilik millidən baĢlayırsa,
müasir ədəbiyyatda Pamuk təcrübəsi və baĢqa bu tipli
sənətkarların təcrübəsi necə olsun?
Kimdir Pamuk - kosmopolit, yoxsa milli ədəbiyyatın
nümayəndəsi?
Mənə elə gəlir ki, bu tipli ədəbi hadisələr qloballaĢma
dövrünün meydana çıxardığı yeni ədəbi hadisədir və
Pamuk yaradıcılığı Nizami Cəfərovun dediyi həmin "türk
düĢüncə ənənəsi" ilə kosmopolitizmin sintezidir. Yalançı
"xəlqilik" atributlarından uzaq Pamuk xəlqiliyi - genetik
xəlqilikdir və o görünmür, çünki kosmopolitliyin
arxasında gizlənib.
Sovet Ġttifaqında müharibədən sonra Ġosif Stalinin
ölümünə qədərki dövr - ədəbi-ictimai həyatda hakim
ideologiyanın elan etdiyi "kosmopolitizmə qarĢı
mübarizə!" dövrü idi və biz - ədəbi tənqid və
ümumiyyətlə, ədəbi proses - "kosmopolitlik" məfhumunu
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hələ də sovet yozumunda, yəni tamam mənfi qiyafədə
qəbul edirik, onu yalnız öz mentalitetinə, ədəbiyyatına,
sənətinə təkəbbürlə yuxarıdan aĢağı baxmaq mənasında
baĢa düĢürük, ancaq böyük mənada kosmopolitlik ali
düĢüncənin ifadəsidir, yəni millini qiymətləndirməklə
bərabər, yanlız millinin yox, bəĢərinin maraqları ilə
yaĢayırsan, bəĢərinin meyarları ilə düĢünürsən. Bu
mənada mən Çingiz Aytmatov ilə Orxan Pamuk arasında
çox doğma bir yaxınlıq görürəm.
Elə bilirəm ki, professional tənqidimiz ortaya çıxmıĢ bu
tipli yeni mövzulardan - yaxın keçmiĢimizin ideoloji
inersiyası ilə tamam mənfi (yaxud da tamam müsbət)
qavradığımız ədəbi-nəzəri və fəlsəfi məfhumların yeni
yozumundan, bu məfhumlardakı yeni çalarlar axtarıĢından
sərf-nəzər etməməlidir.
Bir neçə kəlmə də son illərdə ədəbi prosesin mübahisə
predmetinə çevrilmiĢ dil məsələsi barədə demək
istəyirəm. Dil bədii ədəbiyyatın əsas faktorlarından biri,
bəlkə də birincisidir və mən həmiĢə fikirləĢirəm ki, "sovet
ədəbiyyatı" dediyimiz məfhum (sovet dövründə yaranmıĢ
ədəbiyyat yox, məhz hakim ideologiyanın tələb, təhrik və
qəbul etdiyi və sosrealizm nümunəsi olan "sovet
ədəbiyyatı") ona görə illərin sınağından çıxmadı, müflisə
uğradı ki, süni bir məfhum idi, çünki "sovet dili" deyilən
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bir dil yox idi və olmayan dilin ədəbiyyatı da ola
bilməzdi, bu - sənətin təbiətinin əleyhinə, ziddinə idi.
Belə idi, ancaq görünür, bu fikri (və ümumiyyətlə bütün
fikirləri !) doqmaya da çevirmək olmaz. Ukraynalı Qoqol
yalnız ona görə rus yazıçısı deyil ki, rus dilində yazıb, ona
görə ki, "Ölü canlar"da da, dahiyanə "MüfəttiĢ"də də rus
milli-mənəvi dünyasına daxil olmağı və bu dünyanın
daxili mənzərəsini qat-qat açıb göstərməyi bacarıb.
Yaxud, misal üçün, 19-20-ci əsr ingilis ədəbiyyatı klassiki
və milliyyətcə polyak olan, Ukraynada anadan olmuĢ və
ömrünün də bütün uĢaqlıq, gənclik çağlarını Ġngiltərədən
uzaqlarda keçirmiĢ, ingilis dilini xeyli sonralar öyrənmiĢ,
amma ingilis ədəbiyyatının stilistlərindən biri hesab edilən
Cozef Konradı yada salaq. Onu PolĢa yazıçısı
adlandırmaq heç kimin ağlına gəlməz. Artur Konan Doyl
Ģotland idi, amma ġerlok Holms, aydın məsələdir ki,
ingilis ədəbiyyatının faktıdır.
Dediyim odur ki, yalnız tənqidin, ədəbiyyatĢünaslığın
deyil, ümumiyyətlə, ictimai fikrin predmeti olan bu incə,
çox həssas məsələ hər bir fərdi yaradıcılığa diferensial
yanaĢma tələb edir. Söhbət bədii fikrin, düĢüncənin
tipajından, bədii təfəkkürün milli-bəĢəri və ya qeyri-milli
mündərəcatından gedir və əldə ediləcək qənaət də bundan
asılıdır.
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Əlcəzair ədəbiyyatı mənim yadıma düĢür və elə bilirəm
ki, bəhs etdiyimiz kontekstdə onun təcrübəsi maraqlı və
əlamətdardır. Əlcəzair ədəbiyyatı üç dildə - ərəb, kabil və
fransız dillərində yaranıb (orta əsrlər Azərbaycan
ədəbiyyatı özünü türk, ərəb və fars dillərində ifadə etdiyi
kimi). Elitar Qərbin bədii-estetik baxımdan qəbul etdiyi
Yasin Kateb, Məhəmməd Dib kimi məĢhur Əlcəzair
yazıçıları fransızca yazıb, ancaq onlar heç vəchlə fransız
yazıçıları deyil, çünki milli təfəkkürün oyanıĢında, XX əsr
Əlcəzair xalqının azadlıq mübarizəsində bu yazıçıların
əsərlərinin (fransız dilində yazılmıĢ əsərlərin!) müstəsna
rolu və xidməti olmuĢdur, buna görə də bütün dünyada
məhz böyük Əlcəzair yazıçıları kimi tanınırlar.
BaĢqa maraqlı bir çalar: Misir yazıçısı Naqib Məhfuz ərəb
dilində yazır, bütün ərəb ölkələrində ən çox oxunan və
yazılarının bədii-estetik keyfiyyətinə görə dünya
ədəbiyyatına daxil olmuĢ bir yazıçıdır, ancaq o, ilk
növbədə, məhz Misir yazıçısıdır, həm də yalnız coğrafi
mənada yox, yəni yalnız ona görə yox ki, Misirdə
yaĢayıb-yaradıb, daha artıq dərəcədə ona görə ki, bu
yazıçının toxunduğu və ifadə etdiyi mənəvi-sosial, tarixiictimai problemlər, bədii təsvir vasitələrindəki nüanslar bu
ölkə xalqının problem və koloritidir.
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1980-ci illərin əvvəllərində mən Mustafa əl-Farsinin
dəvəti ilə Tunisə səfər etmiĢdim. Ərəb dilində yazan
Mustafa bütün ərəb dünyasında tanınan, nüfuz və hörmət
sahibi olan böyük Ģairdir və mən onunla birlikdə maĢınla
Tunis Ģəhərlərini, kəndlərini gəzdiyimiz, Karfagen
xarabalıqlarını ziyarət etdiyimiz, dəvə belində bədəvi
ərəblərlə Tunis səhralarını keçib getdiyimiz günlər ərzində
gördüm ki, bütün varlığı ilə ərəb dünyasına bağlı olan,
ərəb dilində yazan bu adam, ilk növbədə, Tunis Ģairidir.

Azərbaycan yazıçısı olmaq, yalnız Azərbaycan dilində
yazmaqdan asılı deyil. Təkrar edirəm, dil ədəbiyyatın əsas
faktorudur, ancaq mütləq, absolyut deyil. Bəyəm,
Azərbaycan dilində az yazılar "bədii əsər" adı ilə çap və
nəĢr edilir ki, bədiiliyə dəxli olmadığı kimi, milliyə də heç
bir dəxli yoxdur?
Nə qədər desəniz!
Ġndi biz bu yazı sahiblərini Azərbaycan dilində yazdıqları
üçün Azərbaycan yazıçıları kimi qəbul etməliyik? Əlbəttə,
yox. Eləcə də, tarixən və bu gün ərəb, fars, rus dillərində
yazmıĢ və yazan qələm sahibləri yad dildə yazdıqları üçün
"bizim yazıçılar, Ģairlər deyillər" - fikri də yanlıĢdır. Hər
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Ģey onların nə yazdıqlarından, nə cür yazdıqlarından, nə
üçün yazdıqlarından və hansı səviyyədə yazdıqlarından
asılıdır.
Bu gün ədəbiyyatımızın bir küll halında zəif yeri,
çatıĢmazlığı, mənim fikrimcə, mövzu yeknəsəqliyidir və
ən qəribəsi (bəlkə də əlamətdarı) budur ki, həmin
yeknəsəqlik, misal üçün, əgər poeziyamızı Ģərti olaraq iki
yerə ayırsaq - istedadlı poeziya (ədəbiyyatın yaratdığı) və
istedadsız poeziya (antiədəbiyyatın yaratdığı) - bu
yeknəsəqlik hər ikisində özünü göstərir.
Nərgiz Cabbarlı da bunu görür: "Müasir poeziyaya Ramiz
RövĢən, Vaqif Səmədoğlu və Vaqif Bayatlı Önər
yaradıcılığının havası ilə gələn axını izləyənlər üçün heç
də sirr deyil ki, poeziyanın az qala etalonuna çevrilmiĢ
mövzular - Ölüm, Qorxu, Etiraz, Tanrı, ġikayət - əsas
koloritdi. Əlbəttə, bu fikrə etiraz etmək istəyənlər üçün bir
yol var - adı çəkilən mövzuların bəĢəri olması iddiası.
RazılaĢıram. Amma müasir poeziya nümayəndələrinin
həmin mövzulara az qala eyniləĢmiĢ və ĢtamplaĢmıĢ
münasibəti narahatlıq doğurur."
Bu narahatlığı, yuxarıda dediyim kimi, mən də bölüĢürəm,
ancaq onu doğuran səbəblərin təsnifatı məndə belə bir
ümid yaradır ki, bu - müəyyən dövrün xarakterik və, bəlkə
də, qanunauyğun poetik hadisəsidir.
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Nə demək istəyirəm?
Məsələ burasındadır ki, 70 illik sovet senzurası milli
poeziyamızın genetik yaddaĢı qarĢısında sədd çəkmiĢdi:
Tanrı - ateist cəmiyyətdə dinə, Yaradana, qeyri-materialist
fövqəladə qüvvəyə tapınmaqdır; Ölüm - bədbinliyin
ifadəsidir, faniliyə qapılmaqdır; ġikayət (Tanrısızlıq) əslində, Sistemdən narazılıqdır, yad, hətta düĢmən
mövqedir və beləliklə, Azərbaycan poeziyası min ildən
sonra öz poetik bəhsinin (predmetinin) bu mühüm
komponentlərindən təcrid edildi. Bu təcrid, təkrar edirəm,
70 il davam etdi, sonra birdən-birə dünya dəyiĢdi, hakim
ideologiyanın inzibati-ideoloji senzurası yox oldu, milli
poetik yaddaĢ silkələndi və 70 ildə deyə bilmədiyini
eyforiya içində tələsə-tələsə, bədii təfəkkürün süzgəcindən
keçirməyə macal tapmadan söyləməyə baĢladı, bu
mövzuları Çarli Çaplinin məĢhur konteynerinin sürəti ilə
"istehsala" çevirdi.
Düzdür, sovet dövründə - 60-cı illərin (Əli Kərim, Fikrət
Qoca, Fikrət Sadıq, Ġsa Ġsmayılzadə, Vaqif Səmədoğlu,
Ələkbər Salahzadə...) münbit zəmin yaratdığı, hazırlıq
gördüyü 70-80-ci illərdə Nərgizin adını çəkdiyi Ģairlər Ramiz RövĢən də, Vaqif Cəbrayılzadə də senzura səddini
aĢa bilirdilər və onların Tanrıya poetik müraciətləri,
poeziyalarındakı fanilik aurası mənsub olduqları milli
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ədəbiyyatın, dediyim həmin genetik yaddaĢının ifadəsi,
bədii təzahürü idi. Bu günün reallığı isə ondan ibarətdir ki,
bu mövzular dəbə, ən yaxĢı halda isə, bəlkə də, təhtəlĢüur
bir dəbə çevrilib, yəni olsun ki, Ģair özü də bilmir ki,
yazdığı daxili tələbatın yox, dəbə uymağın ifadəsidir.
Poeziyanı Ģairin özünüifadəsi yaradır, kütlənin "poetik"
özünüifadəsi isə - bədii-estetik patologiyadır.
YaxĢı ki, bu gün poeziyamızdakı (və ədəbi prosesdəki!) o
"bədii-estetik patologiya" ilə yanaĢı elə həmin mövzuda
"Ģair özünüifadəsi" də var (azdır, amma var!) və yaxĢıdır
ona görə ki, bu mövzular həqiqətən bəĢəri mövzulardır,
bəĢəri mövzular isə - əbədidir, onlardan sərf-nəzər etmək poetik kasadlığa gətirib çıxarar.
Bu yerdə mən bir maraqlı cəhəti də qeyd etmək istəyirəm:
bu gün Azərbaycan poeziyasında Tanrıya müraciət yalnız
mürəkkəb mənəvi sarsıntıların, axtarıĢların, əzabların
ifadəsi deyil. Elxan Zal Qaraxanlının bu Ģeirinə fikir
verin:
Bu yazın nə gözəl səhəri varmıĢ,
Elə istəyirsən tutub yeyəsən.
Buludlar tüstüsüz alovlanarmıĢ,
Çadrasını atan üfüq qızarmıĢ Bu yazın nə gözəl səhəri varmıĢ.
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Səhərin quĢları uçur yan-yana,
Adamın dünyaya baxmağı gəlir,
Ġlahə üzünə bənzəyir səma,
Tutub dodağına sıxmağın gəlir.
Elə bil, yüz illik çaxırdır hava,
Dadına baxanlar məst olasıdır.
Adamın içini çıxardır hava,
Sanki qız Ģıltağı, gəlin nazıdır.
Bizə bu cənnəti bəxĢ eləyən sən,
Qəsdin canımızı almaqdı, Allah.
Əl çəkib dünyanın bu ləzzətindən
Sənə qovuĢmaq da günahdı, Allah.
Nərgizin kitabında oxuduğum bu maraqlı Ģeirə hansısa
iradlar söyləmək olar (məs., "gözəl səhəri" "tutub yemək"
həvəsi mənə qeyri-estetik və bu Ģeirin ümumi ruhuna yad
göründü), ancaq buradakı poetik günah tənəsi orijinaldır,
eyni zamanda, "Tanrı" mövzusu ilə bağlı poetik
axtarıĢların (kəĢflərin) tükənməzliyindən xəbər verir.
"Tanrı", "fanilik", "ölüm" kimi anlayıĢlar bu gün
Azərbaycan nəsrinin uğurlu nümunələrində də yeni
keyfiyyətli bədii-fəlsəfi ifadəsini tapmaqdadır. Misal
üçün, istedadlı və maraqlı müasir hekayəçilərimizdən olan
YaĢarın "Yeddi" kitabında "fanilik", "ölüm-itim" haqqında
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bilavasitə mülahizələr yürüdülmür, ancaq bu kitabın bədiiestetik və fəlsəfi aurasında bu məfhumların ab-havası
aĢkar hiss olunur və mənim üçün qiymətli cəhət orasıdır
ki, YaĢarın hekayələrində "fanilik", "ölüm-itim", fəlsəfi
mənada "vəfasızlıq" məfhumları mücərrəd bir Ģey deyil,
onların alt qatında sosial naqislik dayanır, buna görə də
"ah-uf"dan uzaq, yeni, həyati və təsirlidir.
Doğrusu, bu hekayələr mənə Vsevolod QarĢinin
hekayələrini, xüsusən son dövr hekayələrini (cəmi 33 il
yaĢamıĢ bir yazıçının son dövr hekayələrini!) xatırlatdı və,
əlbəttə, heç vəchlə o mənada yox ki, YaĢar həmin
hekayələrdən təsirlənib (QarĢin ədalətsiz olaraq - ədəbi
ədalətsizlik! - böyük rus ədəbiyyatının kölgəsində qalıb və
geniĢ mütaliəsi hiss edilən YaĢar, bəlkə də, heç bu
yazıçını oxumayıb, amma oxumayıbsa, mütləq oxusun), o
mənada ki, kədərin konkret sosial ünvanı var. Mənim
üçün əlamətdar olanı budur ki, YaĢarın hekayələrindəki
həmin sosial ünvan müəllif tərəfindən bilərəkdən meydana
çıxarılmayıb, yəni yazıçı qarĢısına məqsəd qoymayıb ki,
mən, mütləq sosial ünvanı göstərməliyəm, burada
müstəqimlik, birbaĢalıq yoxdur, onu, yəni həmin sosial
ünvanı süjetin həyatiliyi, təbiiliyi, xarakterlərin
dolğunluğu və koloriti, situasiyaların dəqiqliyi diktə edib.
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Və deyim ki, YaĢarın bu hekayələr kitabı, həm də sadə
yox, mürəkkəb ədəbiyyat nümunəsi olan bu kitabı
haqqında Rüstəm Kamalın kiçik yazısı da yaxĢı resenziya
nümunəsidir ("YaĢarın hekayələri və yuxuları", "525-ci
qəzet", 6 iyun 2009.) və mən bunu bir də ona görə xüsusi
qeyd edirəm ki, tənqidin bu operativ janrı - resenziya müasir ədəbi prosesdə yox dərəcəsindədir. Ayrı-ayrı
kitablar, hətta ayrı-yrı hekayələr, Ģeirlər haqqında yazılar
nə qədər istəsənizdir, ancaq bunlar professional tənqidin
deyil, həvəskar qələmin məhsuludur.
YaĢarın hekayələrini - az bəyənib, çox bəyəndiklərimdən
asılı olmayaraq - bir sözlə, xarakterizə etmək lazım
gəlsəydi, mən deyərdim: orijinallıq və məhz orijinalın
çatıĢmaması, deyilmiĢlərin təkrarı bu gün Azərbaycan
ədəbi prosesində bütün janrlarda - nəsrdə də, Ģeirdə də,
tənqiddə də özünü göstərməkdədir.
Nərgiz Cabbarlı bir misal gətirərək ("Dağları duman aldı,
açan güllər saraldı, Gözüm yollarda qaldı, Gözlədim, yar
gəlmədi"), bunu plagiat adlandırır və, elə bilirəm ki, bu
sözü yerində və sərrast iĢlədib. Plagiat yalnız o deyil ki,
kiminsə misralarını, mətnini olduğu kimi mənimsəyəsən,
əgər sən folklorda da, klassik poeziyada da min dəfə
deyilmiĢ mətləbi təzədən təkrar edirsənsə, bunun özü də
əsil plagiatlıqdır.
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Bu gün çox az gündəlik qəzetə rast gələrsiz ki, orada Ģeir
olmasın - qalın-qalın Ģeir kitabları, cild-cild poemalar çağdaĢ poeziyada qrafoman bumu prosesi gedir, kəmiyyət
baxımından plagiat orijinalı xeyli dərəcədə üstələyir və
biz "Azərbaycan xalqı Ģair xalqdır" (N.Tixonov)
deyiminin eybəcər təzahürünü görürük.
Düz 36 il bundan əvvəl "ġeir axını. Nə etməli?
(Poeziyamızın bəzi yaradıcılıq problemləri)" adlı böyük
bir məqalə yazmıĢdım ("Azərbaycan" jurnalı, 1973, ¹ 12),
sonra həmin məqalənin rus variantını Moskvada da çap
etdirdim ("Drujba narodov" jurnalı, 1975, ¹ 6). O zaman
bu məqalə çox söz-söhbətə səbəb oldu, məndən inciyənlər
də çox oldu, amma baxın, aradan bu qədər il keçib,
epoxalar dəyiĢib, o məqalənin müddəalarını isə mən bu
gün də aktual hesab edirəm və bu yazı ilə bağlı onu həmin məqaləni yenidən nəzərdən keçirdim.
Orada belə bir yer var:
"... bizdə Ģeir çox yazılır. "Çox" bəlkə də o söz deyil;
bizdə Ģeir həddən artıq yazılır və həddən artıq çap edilir.
Bu yaxĢıdır, yoxsa pis?".
Bu gün isə bizdə Ģeir 36 il bundan əvvəlkinə nisbətən daha
artıq yazılır (qrafomanlıq səviyyəsi isə eynidir!), müstəqil
mətbuat bolluğu içində isə qat-qat artıq çap olunur və
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yenə də mən həmin sualı vermək istəyirəm: bu yaxĢıdır,
yoxsa pis?
Və 36 il bundan əvvəlki qədər təfərrüatına varmadan,
cavab verirəm: pis yox, çox pisdir!
Nə üçün?
Sənət və o cümlədən də ədəbiyyat (poeziya!) seçmənin
özünüifadəsidir, bədii təfəkkür yalnız seçmənin qismətinə
düĢmüĢ vergidir və həmin vergi kütlənin ("Ģair xalq"ın)
özünüifadəsinə çevrilirsə, bu zaman sənətin kütləvi
patologiyası yaranır, sənət xəstələnir və devalvasiyaya
uğrayır. Kütlə psixologiyası həyatda nə dərəcədə qorxulu
və hara aparıb çıxaracağı məlum olmayan bir qüvvədirsə,
kütlənin bədii patologiyası da sənətdə o dərəcədə dağıdıcı
qüvvəyə malikdir.
Mən yuxarıda ədəbi cərəyanlar -- "izm"lər barədə
danıĢdım və bədiiyyatın, estetikanın tarixi göstərir ki, o
"izm", o yenilik sənətin faktına çevrilə bilir ki, formadan
məzmuna yox, məzmundan formaya keçid olsun, yəni
formanı məzmun yaratsın, əksinə olmasın, çünki forma
özü-özlüyündə bədii təfəkkürü idarə edə bilmir, halbuki
yeni məzmun hətta köhnə formada da orijinallıq,
novatorluq nümunəsi kimi özünü ifadə edir.
Bu günlərdə mən imzası ilə ədəbi prosesdə ilk dəfə
rastlaĢdığım Məhəmməd Astanbəylinin "Azərbaycan"
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jurnalında (2009, ¹ 2) silsilə Ģeirlərini oxudum və
doğrusunu deyim ki, gəraylı səkkizliyində və bayatı
yeddiliyində yazılmıĢ bu Ģeirlər məzmunun yeniliyi,
təravəti, yaratdığı bədii-estetik auranın novator mahiyyəti
ilə mənimçün çox maraqlı oldu. Burada istedad yeni
məzmunu, yeni obrazlar qalereyasını klassik formanın
(milli formanın!) qəliblərinə elə yerləĢdirib ki, elə bil,
söhbət, eyni zamanda, yeni, indiyə qədər tanımadığımız
formadan gedir.
Ətrinə uçduğun gülü
Əllərin dərə bildimi?
Ürəyin istəyənləri
Gözlərin görə bildimi?
Arasında gözüm qalsa,
Qapını bağlayarsanmı?
O qapının arxasında
Yalqızca ağlayarsanmı?
Gözlərinin dediyini
Dilin söyləyə bildimi?
BaxıĢların izləyəni
Baxtın əyləyə bildimi?
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Lirik qəhrəmanın vəfasız sevgiliyə müraciətlərini, nakam
məhəbbətdən Ģikayətlərini, həmin sevgilinin indi peĢman
olub-olmaması haqqındakı gümanlarını və s. biz folklorda
da, aĢıq poeziyasında da, klassik, o cümlədən heca vəznli
klassik Ģeirimizdə də nə qədər oxumuĢuq, müasir dövrdə
bu mövzunun primitiv epiqonçuluq (plagiat!)
səviyyəsində olan nümunələri ilə nə qədər rastlaĢmıĢıq,
amma baxın: "Ətrinə uçduğun gülü Əllərin dərə bildimi?",
yaxud "Gözlərinin dediyini Dilin söyləyə bildimi?" və
bütün Ģeir beləcə akvarel içindədir, hətta bilavasitə
folklordan ("Üzündə göz izi var, Sənə kim baxdı, yarım?")
gələn obraz da ("Arasında gözüm qalsa, Qapını
bağlayarsanmı?") tamamilə yeni və tragikdir.
Bu misralar Səməd Mənsurun məĢhur fəlsəfi mündərəcatlı
"Həpsi rəngidir" Ģeirindəndir:

Uyma, ey dil, xəlqidə yoxdur sədaqət, rəngidir,
Məscidü meyxanə rəng, eyĢü-ibadət rəngidir.
Muyü riya, məĢuqə gəĢ hüsnü vəsahət rəngidir.
Rəngidir hər dürlü matəm, hər məsərrət rəngidir.
Anla, ey əbnayi-xilqət, cümlə xilqət rəngidir.
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Bu da Məhəmmədin Ģeirindən iki bənddir:
Hər gün bir az ayılaq
Bu dərin yuxumuzdan.
Ayıl, istəklim, ayıl,
Pərdədi zaman, məkan.
Bu ay-ulduzlu pərdə,
Gecə-gündüzlü pərdə,
ġəkilli, sözlü pərdə,
Gözlərimizdə duman.
Əslində, mahiyyət etibarilə eyni mövzudur, dünyaya,
həyata eyni fəlsəfi-poetik münasibətdir, ancaq
Məhəmmədin heç bir yeni formaya malik olmayan (hətta
misraların baĢlanğıc böyük hərfləri də, durğu iĢarələri də
yerindədir!) bu özünüifadəsində hansısa təkrardan,
epiqonçuluqdan söz gedə bilərmi? - yox, bu, eyni dünyaya
- indiki halda Səməd Mənsur dünyasına, əslində isə
Səməd Mənsurdan da əvvəlki və ondan da sonrakı
dünyaya - əzəli və əbədi dünyaya - müxtəlif bədii təfəkkür
bucağından baxıĢdır, buna görə də orijinaldır.
Bu Ģairin poeziyasında (hər halda mən oxuduğum silsilə
Ģeirlərində) qəmli-qüssəli və ünvansız bir nostalgiya var
və bu nostalgiyanın yaratdığı hissiyyat, hətta təbiət
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mənzərələri də həmin zərif qəm-qüssəyə bürünmüĢ olur.
Bu Ģeirə fikir verin:
QaranquĢlar baĢlayanda
axĢam nəğmələrinə,
gedirsənmi gözü yaĢlı
yenə kövĢən yerinə?
Yenə dərin dərələrə
qaranlıqlar dolurmu?
Yenə qürubun dilindən
anladığın olurmu?
Dirsəklərin dizlərini
yenə tapa bilirmi?
Əllərin yanaqlarından
yenə öpə bilirmi?
YaranmıĢ mənzərənin qəm-qüssəsi onu yaradan
nostalgiyanın ünvansızlığından xəbər verir və düĢünürəm
ki, bu yerdə həmin nostalgiya hətta bəĢəri nigarançılıq
səviyyəsinə qalxır. Yəqin elə buna görə də, dünyanı,
həyatı dərk etmək mümkün deyil, bu bir sirr-xudadır,
burada hətta söz də köməyə gəlmir, gərək susasan.
Ürəyimlə ağlımın
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tən ortasında durdum.
Otlardan, çiçəklərdən
özümə yuva qurdum.
Dərin-dərin sirlərin,
uca-uca yerlərin,
ərənlərin, pirlərin
tilsiminə baĢ vurdum.
Saraldı yaĢıl düzlər,
qaraldı iti gözlər,
daraldı geniĢ sözlər,
lal-dinməzcə oturdum.
Mən yuxarıda vaxtı ilə yazdığım bir məqaləni ("ġeir axını.
Nə etməli?") xatırladım, o vaxt elə həmin məqalədə böyük
Ģairimiz Bəxtiyar Vahabzadənin bu misralarını bir gənclik
ehtirası və maksimalizmi ilə tənqid etmiĢdim:
Yer nədir?
Göy nədir?
Bu torpaq nədir,
Ölüm nə?
Həyat nə?
YaĢamaq nədir?..
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Mən yazırdım: "Heç rəvadırmı ki, hələ altı əsr bundan
əvvəl - 14-cü əsrdə böyük Nəsiminin qələmi ilə "Nədir?"
sualını:
Dünü gün müntəzirəm mən ki, bu pərgar nədir?
Günbədi-çərxi-fələk, gərdiĢi-dəvvar nədir?..
...Ayü gün əxtərü əncüm nədən oldu izhar,
ġöleyi-Ģəmsü qəmər, pərtəvi-ənvar nədir?
- kimi bədii-fəlsəfi qüdrətə malik bir Ģəkildə sənət aləminə
gətirən Azərbaycan poeziyası bu gün təzədən "Yer
nədir?", "Göy nədir?" kimi sualları təkrar etmək
məcburiyyətində qalsın?"
Həmin "bu gün"dən 36 il keçib və bu gün (!) Azərbaycan
poeziyası, indiki halda Məhəmmədin qələmi ilə, yenə
həmin sualı verir və görünür, əsrlər boyu bundan əvvəl
verdiyi kimi, bundan sonra da verəcək: həyat nədir?
Həyat nədi, ölüm nədi?
Görmədin, bilmədin sən.
Dünyadan getmədin, nə də
dünyaya gəlmədin sən.
Hərgah, Ģair verdiyi sualın cavabı olaraq fəlsəfəbazlığa
baĢlasaydı, dünyanın faniliyi barədə, dünyada qalan yaxĢı
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əməllər, gedəndə kəfəndən baĢqa heç nə aparmamaq və s.,
və i.a. barədə təzədən mülahizələr yürütsəydi, ya da eləcə
quru "fəlsəfi" sualları verib heyrətlənsəydi, əlbəttə, onun
sualı da min dəfə verilmiĢ (və verilən!) sualların bu və ya
digər Ģəkildə min dəfə də təkrar olunan cavabı kimi, ən
yaxĢı halda epiqonçuluqdan o tərəfə getməyəcəkdi, ancaq
Məhəmmədin poetik cavabı mənim üçün ona görə maraqlı
göründü ki, həyat da, ölüm də bu Ģair üçün absurddan
baĢqa bir Ģey deyil və, yəqin, elə buna görə də o,
yolsuzluq içindədir və bu, bir dərviĢ yolsuzluğudur:
Nə gedənəm, nə gələnəm,
Yolsuzluqdu mənim yolum.
Bu Ģeirlərin mənim üçün baĢlıca məziyyəti ondadır ki,
burada söz ilə deyilənlər deyilməyənlərdən azdır və həmin
"azlıq" - Heminquey aysberqinin görünən hissəsi görünməyən hissənin ovqatını, düĢüncə zəminini
yaratmağı bacarır və düĢündürür.
Qoca Yunus Ġmrə deyirdi:
Bəni sorma bana, bəndə degülvəm,
Bir bən vardur bəndə, bəndən içərü.
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Məhəmməd "bəndən içərü"nü ifadə edə bilir və o yalnız
"bən"i ifadə etsəydi, güman edirəm ki, orijinal olmazdı,
onun orijinallığının səbəbi "bən"in içindəki "bən"i
poeziyanın predmetinə çıxara bilmək bacarığıdır.
Biz yuxarıda Tanrı mövzusundan danıĢdıq. Bu da
Məhəmmədin Tanrıya müraciətidir:
Baxdıqca bu qəbirlərə
Qorxuram ölməyəm, Tanrım.
Dalıb o uca sirlərə
Qorxuram ölməyəm, Tanrım.
Yolum bu qədər qısamı?
Əy belimi, ver əsamı.
Görsəm də ki, ölür hamı,
Qorxuram ölməyəm, Tanrım.
Yerin məndən, Səndən bəri,
Dilsizlikdən, dindən bəri.
Mən səni sevəndən bəri
Qorxuram ölməyəm, Tanrım.
Və təkcə elə bu Ģeirin təcrübəsi belə bir həqiqəti bir daha
sübut edir ki, əslində, dünya, həyat, məhəbbət, xəyanət,
sədaqət və s. əbədi mövzular eyni mahiyyətlidir,
bəĢəriyyət əsrlər boyu ayrı-ayrı istedadların qələmi ilə
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eyni nəhəng kitabı yazır, ancaq eyni zamanda, bu
kontekstdə hər bir istedad da orijinaldır və baĢqa cür
mümkün deyil, baĢqa cür sənətin təbiətinə ziddir, çünki
yazılan o nəhəng kitabın mündərəcatı, onun ehtiva dairəsi
o qədər zəngin, mürəkkəb və ziddiyyətlidir ki, burada
təkrara yer yoxdur, orijinal olmasan, yeni-yeni bədiiestetik kəĢflərlə çıxıĢ etməsən, o nəhəng kitabın
səhifələrinə düĢmək, yəni məhəlli səviyyədən qalxmaq
mümkün deyil. Bu, sənətin sərt qanunudur və həmin
sərtliyi əbədi mövzuların saysız-hesabsız qatları, xislətin
heç bir ölçüyə gəlməyən dərinliyi doğurur.
19-cu əsrin sonlarından etibarən xüsusən rəngkarlıqda
geniĢ ifadəsini tapmıĢ maraqlı bir bədii-estetik cərəyan primitivizm meydana çıxdı (Fransada A.Russo, ABġ-da
Mozes Nənə, Gürcüstanda N.PirosmaniĢvili və b. kimi
məĢhur rəssamlar) və bu "izm" nümayəndələri forma
baxımından bilərəkdən ibtidaiyə, ilkinə, uĢaq gözü kimi
təmiz, ləkəsiz prizmadan dünyaya baxıĢ mənasında
primitivə müraciət edirdilər. Realizmin, naturalizmin,
hətta impressionizmin və postimpressionizmin təsvir
vasitələri bu müəlliflərə özlərini ifadə etmək üçün kifayət
etmirdi.
Məhəmmədin Ģeirləri məndə belə bir təəssürat yaratdı ki,
o, bilərəkdən yox, təbii olaraq "ibtidai" formalara müraciət
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edir, onun spontan təsiri bağıĢlayan misraları, obrazları
heca və qafiyə sisteminə riayət edən bu "ibtidai"
formalarda çox təbii səslənir və köhnə forma ilə yeni
məzmun, yeni deyim tərzi bu Ģeirlərdə özünün təbii
sintezini tapır; istedad primitivi elitar səviyyəyə
qaldırmağı bacarır. Bu Ģair, elə bil, sözləri soyundurur,
amma bu "söz çılpaqlığında" bir bakirəlik var.
Bütün bu cəhətlərə, bədii-estetik göstəricilərinə görə də
mən Məhəmməd Astanbəylinin bu silsilə Ģeirlərini müasir
poeziyamızda neoprimitivizm nümunələri hesab edirəm.
Bu müəllifin salınmıĢ cığırlarla addımlamaması
poeziyamızın uğurlu axtarıĢları kimi diqqətəlayiqdir,
maraqlı ədəbi hadisədir, ancaq baxın, "Azərbaycan"
jurnalının həmin nömrəsi artıq dörd aydır çapdan çıxıb,
ədəbi prosesdə isə bu Ģeirlərə ədəbi tənqidin heç bir
münasibəti yoxdur.
BaĢqa bir misal: yeni nəslə mənsub istedadlı Ģairimiz
Səlim Babullaoğlu türk fotorəssamı Ġlyas Köçmənin
Ģəkillərinə "Ġlyas Köçmənin Ģəkil dəftəri" Ģeirlər silsiləsi
yazıb və maraqlı, orijinal, poeziyamıza yeni nəfəs, yeni
ab-hava gətirən bir kitab meydana çıxıb. Ġlyas Köçmənin
fotoları həyatın müxtəlif anlarını istedadla təsvir edir və
Səlim bu anları poetik bədii-fəlsəfi mündərəcat içində
cəmləməyi bacararaq, assosiativ poeziyanın yaxĢı
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nümunəsini yaratmıĢdır. Onun Ģeirləri sırf poetika
baxımında da, mövzu etibarilə də yalnız bu Ģairin
yaradıcılığında yox, ümumiyyətlə, müasir poeziyamızda
modern mahiyyətli yeni sözdür.
Həmin kitabın da nəĢrindən neçə müddət keçib, ədəbi
tənqid isə susur - həvəskar tənqid Məhəmməd
Astanbəylinin Ģeirlərini, Səlimin kitabını görmür ona görə
ki, bu Ģeirləri, bu kitabı təhlil etmək qabiliyyətində deyil,
professional tənqid isə bu Ģeirləri "görmür" ona görə ki,
yuxarıda haqqında bəhs etdiyimiz küskünlük onda
biganəlik əmələ gətirib. Halbuki biz son illərin nəsrində
də, dramaturgiyasında da, tərcümə sahəsində də
"görünməli" olan ədəbi hadisələrə rast gəlirik. Bu gün
nəinki yeni "izm"lər yaranır, yaxud yenidən dirçəlir, dəbə
düĢür, hətta sənətdə, o cümlədən ədəbiyyatda yeni janrlar
yaranır: triller, dramedi, komiks, fentezi və s. Professional
tənqidimiz, bəlkə də, heç vaxt olmadığı dərəcədə ayıqsayıq olmalıdır: nə yaranır? nə üçün yaranır? yaxĢı tərəfi
nədir? pis tərəfi nədir? ədəbiyyatımızı hara apara bilər?
aparsınmı?
Professionallıq dil bilmək kimi bir Ģeydir, onu daima
iĢlətmək lazımdır, yoxsa ki, passivə çevriləcək və son illər
bizim ədəbi prosesdə fəal iĢtirak edən yazıçı Firuz
Mustafa düz deyir ki, tənqidçi ədəbiyyatın içində
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olmalıdır ("Ulduz", 2009, ¹ 3), ona görə düz deyir ki,
tənqidçi ədəbiyyatın içindən çıxanda, yaxĢı halda onun
qələmi korlaĢır, pis halda isə o, artıq professional tənqidçi
hünərini itirir, professional ilə həvəskar arasındakı
mərtəbəyə enir. Tənqidçi üçün baĢqa sahələrlə (tarix,
fəlsəfə, ictimai publisistika və s.) məĢğul olmaq, onun
"ədəbiyyatın içindən" çıxması bahasına baĢ verməməlidir;
əgər o, "ədəbiyyatın içində" ola-ola baĢqa sahələrə maraq
göstərirsə, bu, əlbəttə, onun düĢüncələrinin, elmi-nəzəri
təfəkkürünün zənginliyindən xəbər verir. Firuz Mustafa
haqlı olaraq yazır: "Çox təəssüf ki, bizim tənqidçilərin
böyük əksəriyyətinin geniĢ mütaliəsi, dünyada gedən
ədəbi proseslərdən xəbəri yoxdur.". Bunun bir səbəbi də
elə "ədəbiyyatın içindən" uzaqlaĢmaqdadır.

Mən neçə müddətdir ki, Mübariz Cəfərlinin "Azərbaycan"
və "Ulduz" jurnallarında dərc edilən povest və
hekayələrini oxuyuram və elə bilirəm ki, Azərbaycan
nəsrinə yaxĢı potensial imkanları olan bir nasir gəlir,
amma, əlbəttə, bu potensiyanın əyaniləĢməsi, ilk növbədə,
onun özündən, eləcə də ədəbi tənqidin deməli olduğu
sözdən asılıdır. Onun özünü də Məhəmməd Astanbəyli
1253

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

kimi tanımıram, amma mənə elə gəlir ki, bu cavan yazıçı
mütləq mütaliəsini geniĢləndirməlidir, çünki mən onun
əsərlərində müəllifin - yaxĢı yazıçı müĢahidəsi
qabiliyyətinə malik olan, psixoloji qatları müstəqim,
birbaĢa (və effektsiz!) deyil, bədii eyhamlarla, kiçik, çox
zaman da yadda qalan Ģtrix və detallarla açmağa çalıĢan,
deyiləndən daha artıq, deyilməyənləri diqqətə çatdırmaq
istəyən istedadlı qələm sahibinin bədii-estetik zövqünün,
hərgah belə demək mümkünsə, bədii-estetik səliqəsinin,
yazı mədəniyyyətinin formalaĢmasına, dəqiqləĢməsinə və
məxsusiləĢməsinə bir ehtiyac hiss edirəm. Eyni zamanda,
elə bilirəm ki, onsuz da təhkiyəsi təbii olan Mübariz
Cəfərlinin yazılarında "gün kəlləçarxa dirənmiĢdi"
("Uzaqgörən Ģir" hekayəsində) tipli "loru təbiiliklər"inə,
yalançı "xəlqilik" təhkiyəsinə meyl etməsi onun
istedadının səmtinə uyğun deyil və yazıya təbiilik yox,
xəlqilik yox, primitivlik gətirir.
Mən yuxarıda tərcümə sahəsini xatırlatdım və deməliyəm
ki, sovet dövründə nəinki ayrı-ayrı yazıçılar (Cəfər
Cabbarlı, Mirzə Ġbrahimov, Ənvər Məmmədxanlı, Cabbar
Məcnunbəyov və b.), ayrı-ayrı tənqidçi və
ədəbiyyatĢünaslar (Məmməd Arif, Mikayıl Rəfili, Əkbər
Ağayev və b.), Ģairlərin əksəriyyəti aktiv Ģəkildə bədii
tərcümə ilə məĢğul olurdular, həm də nasirlər, Ģairlər,
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tənqidçilər kimi professional tərcüməçilər zümrəsi
yaranmıĢdı (Beydulla Musayev, Hüseyn ġərif, Əli Səbri,
Ġshaq Ġbrahimov, Mustafa Əfəndiyev, CahanbaxıĢ və b.)
və Azərbaycanda 20-ci illərdən baĢlayaraq ta Sovet
Ġttifaqının süqutuna qədər tərcümə sahəsində həqiqətən
nəhəng bir iĢ görüldü: dünya klassik ədəbiyyatının, demək
olar ki, bütün əsas nümunələri, nə qədər müasir əsərlər
dilimizə çevrildi, eyni zamanda Azərbaycan dilindən rus
dilinə çevirən professional tərcüməçilər effektli fəaliyyət
göstərdi (Əziz ġərif, Cəlal Məmmədov, Elxan Ġbrahimov,
Vladimir Qafarov, Azər Mustafazadə, SəyavuĢ
Məmmədzadə, Mansur Vəkilov və b.), klassik
ədəbiyyatımızı, folklorumuzu rus dilli böyük auditoriyaya
təqdim etdi. Olsun ki, bu tərcümələrin hamısı istənilən
səviyyədə deyildi, ancaq onlar ilk təĢəbbüs, klassikamızın
rus dilli auditoriyaya ilk təqdimatı kimi, eləcə də, müasir
ədəbiyyatımızı tanıtmaq baxımından qiymətli idi.
ÇatıĢmayan cəhət isə bədii tərcümə sahəsində dil
müxtəlifliyi baxımından məhdudluq idi, yəni həm
Azərbaycan dilinə, həm də Azərbaycan dilindən
tərcümələr əsas etibarilə rus dilindən və rus dilinə idi.
Mən bunu olduqca qiymətli bir cəhət hesab edirəm ki, bu
gün bu sahədə əməlli-baĢlı bir canlanma var, bədii
tərcümə ilə bağlı dillərin sayı artır, müxtəlif ədəbi cərəyan
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nümayəndələrinin əsərləri dilimizə çevrilir, nəinki bədii
ədəbiyyat, hətta ədəbi tənqidin çətin (və əhəmiyyətli)
nümunələri də Əsəd Cahangir, yaxud CavanĢir Yusifli
kimi professional tənqidçilər tərəfindən Azərbaycan dilinə
tərcümə edilir.
Tərcüməyə ən çətin gələn sahədən - poeziyadan bir-iki
misal gətirmək istəyirəm.
Anna Axmatovanı mən həmiĢə orijinalda oxumuĢam,
çünki onu tərcümə etmək, orijinaldakı nüansları saxlamaq
mənim aləmimdə mümkün deyil və ən istedadlı Ģairtərcüməçi də, təbii ki, mümkün olmayanı edə bilməz - bu,
möcüzə olardı, amma hərdən, deyəsən, ədəbiyyatda
doğrudan da möcüzələr baĢ verir.
MəĢhər günü - bir iĢıq,
Bir iĢıq, min yaraĢıq.
Ürəyimdə, gözümdə
Ölümtək iĢıqlaĢan,
Ancaq eĢqlə alıĢan,
AlıĢan, yanan min Ģam.
Yaxud baĢqa bir Ģeirindən:
Özgələrin evində
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Gəzən kimi özgələr,
Gəzirəm öz evimdə,
Məndən qorxur güzgülər.
Vaqif Bayatlı Odərin tərcüməsində ("Kaspi", 29 oktyabr
2005) bu Ģeirləri oxuyarkən, məndə elə bir təəssürat
yarandı ki, bunları elə Axmatovanın özü Azərbaycan
dilində yazmıĢdır: hisslərin (tənhalığın, əlacsızlığın
yaratdığı kədər, ölüm ilə həyatın - eĢqin! - doğmalığı...)
ifadəsi orijinal ilə tam üst-üstə düĢür. Vaqifin
Pasternakdan, MandelĢtamdan, Qumilyovdan tərcümələri
də bizim son illərdəki tərcümə ədəbiyyatımızın yaxĢı
nümunələridir.
Bir maraqlı cəhəti də qeyd etmək istəyirəm: tərcüməçi
orijinalın ruhunu duyanda, müəllifin nəfəsini hiss edəndə,
mətndən uzaqlaĢsa belə, özünün yox, həmin müəllifin
əsərini oxucuya təqdim edə bilir. Ramiz RövĢənin
tərcüməsində bu Ģeirə diqqət edin:
Yatır yollar yorğunu, sonuncu səfərdədi,
QoĢunsuz sərkərdədi.
Ġçdiyi sulara da gözündən yaĢ damardı,
Ölkəsiz hökmdardı.
Tanrının dərgahına çatanda dincələcək,
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Burda itirdiyini tanrı orda verəcək.
Sığallayıb baĢını:
- Al, yiyə dur,- deyəcək,- bu ölkən, bu qoĢunun,
Sərkərdəm, hökmdarım, Ģairim, ustam mənim,
Dostlarsız dostum mənim...
Hərgah, müəllifin kim olduğu yazılmasa belə, güman
edirəm ki, bu Ģeirin Marina Svetayevaya məxsus olduğunu
duymaq mümkündür. Mən Ramizin bu tərcüməsini
orijinal ilə tutuĢdurdum və qəribə bir mənzərə yarandı:
orijinalın hərfi tərcüməsi ilə Ramizin tərcüməsi arasında
nəzərə çarpacaq fərqlər var, tamam sərbəst bir tərcümədir,
amma məhz tərcümədir, iqtibas, təbdil deyil. Bu maraqlı
hadisənin səbəbi, elə bilirəm, ondadır ki, müəllif ilə
tərcüməçinin poetik istedadı, həmin istedadın səmti, yönü
üst-üstə düĢür və orijinalın mətni ilə tərcümə arasındakı
sətri-hərfi fərqi üstələyir.
Bu tərcümə "Xəzər" jurnalında dərc edilib (2005, ¹ 2) və
mən bu məqamdan istifadə edərək, tərcümə sahəsindəki
canlanmada, tərcümə olunan ədəbiyyatın mündərəcat
sanbalında "Xəzər" jurnalının nömrədən-nömrəyə artan
rolunu xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Bu jurnal ədəbi1258
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mənəvi dəyərlərin hələ 19-cu əsrin ortalarından
(M.F.Axundovdan!) gələn bədii-estetik ənənələrini bərpa
və inkiĢaf etdirmək, milləti maarifləndirmək yolunda
çalıĢaraq, bu gün ədəbi məktəbə çevrilməyə baĢlayıb.
Afaq Məsud baĢda olmaqla, jurnalın əməkdaĢları - bu
sözün patetikasından çəkinməyək! - əməlli-baĢlı
fədakarlıq göstərirlər.
Bu da qəribə bir təsadüf oldu ki, mən bu yazını çapa
hazırlayarkən, Əsəd Cahangirin "525-ci qəzet"də "Ġki
daĢın arasında" adlı "Xəzər" dərgisi və bədii tərcümə
sahəsindəki problemlərə dair qeydlər"inin birinci hissəsi
dərc edildi (4 iyul 2009) və bu məqaləni mən iki cəhətdən
əlamətdar, eləcə də yuxarıda dediklərimin təsdiqi hesab
edirəm, eləcə də həmin iki cəhəti bir daha nəzərə
çatdıraraq, daha ədəbi prosesimizlə bağlı söylədiklərimi
ayrıca yekunlaĢdırmağa ehtiyac hiss etmirəm.
Əsəd tənqidimizin tərcümə problemlərinə biganəliyini
nəzərdə tutaraq, daxildən gələn bir pəriĢanlıqla yazır:
"Neyləməli ki, mütəxəssislər susur və elə bir toplumda
yaĢayırıq ki, göydən yerə mələk də ensə, ona reaksiyanın
bircə forması var - sükut!".
Birincisi, "göydən yerə mələk eniĢinin" belə poza
bilməyəcəyi bu sükut (küsgünlük, ruhsuzluq, biganəlik...)
professional tənqidimizin yalnız tərcümə ilə bağlı
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durumunu yox, ümumiyyətlə, müasir ədəbiyyat
problemlərinə diqqət dərəcəsi, ədəbi prosesdə iĢtirak
göstəricisi üçün səciyyəvidir.
Ġkincisi isə, əgər Əsəd Cahangirin özü "göydən yerə
mələk eniĢini" gözləmədən, indiki halda tərcümə
problemləri ilə bağlı ürəklə səriĢtəli söz deyirsə, bunun
özü bizim professional tənqidimizin imkanlarını göstərir.
Söhbət ədəbiyyatımızın bugünü və gələcəyi naminə bu
imkanları ətalət içindən çıxarıb, onları Azərbaycan ədəbi
prosesinin simasına çevirməkdən gedir.
Təkcə elə gənc Nərgiz Cabbarlının kitabı da göstərir ki,
bu, mümkün olan bir iĢdir.

1-7 iyul 2009,
Zuğulba.

Ġqor ġaytanov
Tənqidçi peĢəsi
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Tənqidçi peĢəsi

Əvvəlcə baxaq görək, bizdə tənqid mümkündürmü:
Əgər Ģer kitabının optimal tirajı 500 nüsxədirsə, onu neçə
adam oxuyacaq və neçə tənqidçi öz fikrini bildirəcək?
Verilən məsələni riyazi yolla həll eləmək mümkün deyil.
Qərb bazarı daha mürəkkəb hesablama modellərini artıq
çoxdan müəyyən eləyibdi.
Oradakı poeziya oxucularının sayı bizdəkindən çox deyil,
amma poetik icmal abunəçilərinin sayı onminlərlə olmasa
da minlərlədir.
Ġqtisadiyyat, siyasət, hətta mədəniyyətə dair xüsusi
ədəbiyyat oxuyanların sayı elə də çox deyil, amma həmin
sahələr üzrə qəzet məqaləsini oxumaq istəyənlər çoxdur.
Poeziya və "əsl" ədəbiyyat da bu gün yüksək dərəcədə
ixtisaslaĢmıĢ sahələrə çevriliblər.
Bu Ģəraitdə tənqidin əsas rolu informasiyadır. Kimsə deyə
bilər ki, (və tez-tez deyirlər də), dezinformasiyadır, ona
görə ki, qəzet tənqidinə çoxlu iradlar var. Əgər bir anlığa
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onun tonunu, sarılığını unutsalar da, heç olmasa faktlarısa
düzgün sadalayaydılar. Sadalamırlar.
Nəticədə isə tez-tez belə söhbətlər eĢitmək olar: bizdə
tənqid yoxdur (PuĢkindən sitat kimi, bunu dırnaq arasında
da vermək olar, çünki o, həqiqətən də, belə deyib), əgər
varsa da, elədir ki, olmasa ondan yaxĢıdır. – Bu sözləri
hamının gözü qarĢısında olan və tələb olunan qəzet tənqidi
barədə deyirlər.
Əvvəllər tənqidin məskəni "qalın" jurnal idi. Ġndi isə
qəzetdir. YerdəyiĢmə nəticəsində danıĢıq tərzi, daha
doğrusu, janr və üslub da dəyiĢir. Əlbəttə, qalın jur-nallara
"hansı diaqnoz qoyurlar qoysunlar", onların tez bir
zamanda yox olacaqları barədə nə danıĢsalar da, hələ ki
onlar ayaq üstədilər, tənqidi yazılar da çap eləyirlər. Jurnal
tənqidi tam peĢəkar tənqiddi, və əks-sədası da tamam
baĢqadır. O tənqid ancaq öz yaxın ətrafı üçün səslənir və
əhatə dairəsi də bu və ya digər səbəbdən ədəbiyyata
peĢəkar münasibət bəsləyən adamların sayı qədər dardır.
Ġndi tənqid (o Ģey ki göz qabağındadır, o Ģey ki qəzetdə
çap olunur) o materialı çap eləyən mətbuat orqanının
funksiyasıdır. Aydın məsələdir ki, Ģəxsi çalar, "ad"
çalarıyla, amma tənqidçi mətbu orqanı tərk eləyəndən bir
gün sonra ad unudulur və əgər onu yada salırlarsa, o da bir
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qayda olaraq keçmiĢ iĢ yeriyle, mətbu orqanın adıyla bağlı
yad eləyirlər.
MəĢhur tənqidçi adları son uğur dövründən – altmıĢıncı
illərdən qalıb. Uğurun uzun əyləc dövrü var. Bir vaxtlar
stadionlar dolu dinləyici toplayan Ģair, deyəsən, artıq
çoxdandı ki, poeziyadan kənardadı, "ədəbiyyat faktı"
deyil, amma onun kitabını alır, ona tərəf gedirlər.
Əgər tənqidçi çap olunursa, baĢqa sözlə desək, formal
mövcudluq faktıyla öz adını təsdiq eləyirsə, eyni sözləri
onun barəsində də demək olar. Bəs əgər onunla
razılaĢmırlarsa, onu sıxıĢdırır, köhnə fikirlərin daĢıyıcısı
adlandırırlarsa… Əsas odur ki, unutmasınlar.
Beləliklə, Lev Anninski, Stanislav Rassadin, Vadim
Kojinov kimi tənqidçilərin adları 60-cı illərdə qaldı… Bu
siyahıya on ad da əlavə eləmək o qədər çətin iĢ deyil.
Amma növbəti nəsildə sadalama sırası çətin irəliləyəcək:
Natalya Ġvanova və s. Ədəbi mühitdən kənarda olan oxucu
üçün istənilən baĢqa adın etibarlılıq dərəcəsi get-gedə
azalır. Əlbəttə, bir-neçə “yenidənqurma prorabı”nın da adı
eĢidildi, amma tezliklə də unuduldu. O, təmiz publisistika
idi, əsl tənqidçi adı isə tənqidçi peĢəsinin üç əsas tərkib
hissəsinin – publisistliyin, filolojiliyin və
informasiyalılığın zəruri kəsiĢmə nöqtəsində meydana
gəlir.
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Bu tərkib hissələrini istənilən qaydada sıralamaq olar.
Sıralama qaydasını həm birincinin, həm ikincinin, həm də
üçüncünün vacib olduğu peĢə yox, haqqında danıĢılan
tənqidçinin Ģəxsiyyəti diktə eləyəcək.
Heç kim anadangəlmə tənqidçi olmur. Tənqidə ilkin
peĢənin – jurnalist və yazıçılıq vərdiĢlərini saxlamaqla
gəlirlər.
Belə çıxır ki, tənqidçi yazıçıdır, eləmi?
Gəlin tənrqidi janrın ədəbi mötəbərliliyindən danıĢaq.
ġeir və nəsr yazanlar çox vaxt belə hesab eləmirlər (etiraf
eləməliyəm ki, “tənqidçi yazıçı deyil” deyən istənilən
ədəbiyyatçının peĢəkarlığı məndə Ģübhə doğurur).
Tənqidçinin yazıçılıq hüququnu inkar etməklə tənqidi
fikirdən müdafiə axtarırlar: axı bunu yazıçı deməyib.
Amma əfsuslar olsun ki, əksər hallarda məsələ elə bu
cürdü, çünki tənqidi fikir söyləmək hüququnu qeyriyazıçılar az qala hər yerdə mənimsəyiblər.
Bir vaxtlar çox məmnuniyyətlə deyərdilər ki, roman
poeziya deyil. Klassik nöqteyi-nəzərdən roman, həqiqətən
də, poeziya deyil. Amma indi sözünmüasir mənasında
demək olar ki, roman ədəbiyyatdır. Həm də az qala
ədəbiyyatın əsas janrıdır. Tənqidə gəlincə, əlbəttə, o da
ədəbiyyatdır, çünki “ədəbiyyat” bu gün əvvəllər heç vaxt
olmadığı qədər ancaq “bədii ədəbiyyat” deyil.
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Bəs tənqidçi necə, yazıçıdırmı?
Yazarların hansı yazıçıdır, hansı yazıçı deyil? sualının
cavabı janrla və yaxud hansı yaradıcı qrupa mənsubiyyətlə
müəyyən olunmur. Bəs nə ilə? Mən nə gələcəyi
göstərməyəcəm, nə də baĢımı qaldırıb göyə baxmayacam.
Teatr tənqidçisi dramaturq olmalıdırmı? – sualına Bernard
ġounun cavabı düĢür yadıma: iĢə ziyanı yoxdur, əksinə,
köməyi dəyir. Amma tənqidçi, hər Ģeydən əvvəl tənqidçi
olmalıdır. BaĢqa sözlə desək, tənqid sadəcə olaraq ayrıca
və həm də kifayət qədər nadir ədəbiyyat peĢəsidir.
Son zamanlar tənqid üç dayaq üzərində bərqərar olmuĢdu:
publisistika, filologiya, informatika. Dayaqlardan birinin
sıradan çıxması fəlakətə səbəb olacaq əyinti kimi
qiymətləndirilirdi. Bir ədəbiyyat iĢi olmaqla, peĢənini sirri
də elə bu üçlüyün tarazlığındaydı.
Sovet hakimiyyəti illərində tənqid əsasən öz
publisistliyiylə təĢəkkül tapırdı (bu xüsusi vurğulamanı
ondan gözləyir və tələb eləyirdilər). Ġndi isə publisistlik
tənqidçi üçün (həm də bütövlükdə ədəbiyyat üçün)
məcburi deyil, çünki peĢəkar publisistika var. Ġctimai
məsələlər və siyasət barədə fikir söyləmək üçün onların
ədəbiyyat güzgüsündə dolayı yolla əks olunmasını
gözləmək heç də vacib deyil. BirbaĢa da danıĢmaq olar.
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Beləliklə, ədəbiyyat "bizim hər Ģeyimiz" – həm parlament,
həm tribuna, həm də istehsalat müĢavirəsi deyil artıq.
Əvvəllər tənqidə "yazıçılar" (bədii əsərlərin müəllifləri)
gəlirdilər. Ġndi isə elə bil əks istiqamətdə – tənqiddən bədii
janrlara axın baĢlayıb. PeĢəkarlıq baxımından bu, təhlükəli
addımdır. Yazıçılığı barədə özününkü yox, özgənin janrı
kimi danıĢan tənqidçi çox asanlıqla qrafomaniya yoluna
düĢür. Hardasa buna bənzər bir hadisə ağıllı (hazırcavab)
tənqidçi Vladimir Novikovun baĢına roman yazmağa
(bütün ailəsiylə birlikdə) giriĢəndə gəlibdi.
BaĢqa misallar da gətirmək olar. Bunlar nəyə iĢarədir?
ġübhəsiz və ən öncə, tənqidi janrın böhranına. Jurnaldan
qəzetə keçərkən tənqidin statusu aĢağı düĢüb. Hələ ki bu,
zahiri əlamətdir. Daxilən isə tənqidi fikrin özündə nə isə
baĢ veribdi. Belə görünür ki, tərkib hissələrinin peĢəkar
harmoniyası və ucalığını tələb eləyən Ədəbiyyat iĢi
hissiyatını tənqidçilər, deyəsən, itiriblər.
Tənqidin artıq ədəbiyyat janrı olmadığını hiss eləyib,
tənqiddən "ədəbiyyata" keçirlər. Əgər indi publisistikaya
meyl yoxsa da, filologiya və informasiyaya aludəçilik göz
qabağındadır.
Tənqid (onun müəyyən hissəsi) filoloji slenqi (jarqon –
R.A.) mənimsəyib. Tənqid diskursiv olub, intertekstual
olub və sairə və ilaxır. Tənqidi filologizmi öz mətnlərinin
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oxunaqsızlığı, qəzet və jurnal səhifələrində çeynənilib
çürüdülənəcən az-çox nəsə bir mənası olan terminlərin
tam devalvasiyası təhlükəsi gözləyir. Belə
filolojiləĢdirmənin əleyhdarları da var və onlar çox böyük
ruh yüksəkliyiylə mübahisəyə elə giriĢirlər ki, bəziləri
üçün bu, kəskin diletantizm ağrıtutmalarına səbəb oldu.
Tənqid filoloji cəhətdən əsaslı olmalıdır, amma heç də hər
tənqidçi filoloq deyil. Çünki bu özü də ayrı bir peĢədir.
Nə müasir filoloji diskursun dilinə aludəçilik, nə də ona
birbaĢa hücum tənqidə uğurlar qazandırmadı,
müvəffəqiyyətə aparan yol olmadı. Müvəffəqiyyətə
aparan yol biliyin dərinliyindədir ki, o da nə az, nə çox,
tənqidi mətnin özündə hiss olunmalıdır və bununla da
müəllifə inam yaradır, həm də ona görə yox ki, müəllif
dəbdə olan (yaxud son dövrdə dəbdə olmuĢ) terminləri
hara gəldi səpələyir. Ona görə ki, o, idrak aparatını xüsusi
hal üçün saxlayıb, öz biliyinin verdiyi üstünlüklərdən
istifadə etməyi bacarır və onu anlayıĢ kimi biruzə verə
bilir.
Ġrina Rodnyanskayanı misal çəkmək olar. Son vaxtlar
onun iĢıq üzü görmüĢ ikicildliyi tənqidi adın necə
yaranmasını (antonim – "düzəldilmək") və tənqidin
ədəbiyyata necə çevrilməsini göstərən nümunə ola bilər.
Ġkicildliyin ümumi adı "Ədəbiyyatın hərəkəti"dir (M.:
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Slavyan mədəniyyətinin dili, 2006). Məqalələrin çoxu rus
ədəbiyyatının hərəkətini dərk edərək aydınlaĢdırdığına və
onu müĢayət elədiyinə görə yaddaqalandır. Bu ədəbiyyat
adıdır, bu, ədəbiyyat kimi tənqiddir. Tirajı da Ģeir kitabı
üçün tamamilə müvafiqdir – 600 nüsxə.
Bəs informasiyalılıq? Müasir tənqid bu funksiyaya və öz
janrının tərkib hissəsinə nə dərəcədə cavab verə bilir?
Ġnformasiya əldə eləmək dövrün tələbidir və onun
cəlbediciliyi tənqidi Ģerin lap yuxarılarında özünü biruzə
verir. Biblioqrafiya jurnalda baĢ redaktorun imtiyazına
çevrilib. Əvvəlcə "Novıy mir" jurnalının biblioqrafiya
Ģöbəsində Andrey Vasilevski kök saldı. Sonra da məlumat
ədəbiyyatının kitab variantını "Znamə"nın baĢ redaktoru
Sergey Çuprinin mənimsədi. Çox lazımlı iĢdi. Bizdə
məlumat kitablarının (deməli, özünürefleksiya və mədəni
yaddaĢın) vəziyyəti pisdir. Ġstənilən məlumat kitabına nə
qədər inamla yanaĢırıqsa, səhvlər də yaddaĢa daha
möhkəm və uzun müddətə həkk olunur.
Çuprininin ədəbiyyata və ədəbiyyatda öz sahəsi olan
tənqidə münasibətini həmiĢə mükəmməllik və çalıĢqanlıq
fərqləndiribdi. Ona görə də onun "Ensklopedik lüğət məlumat kitabı" "Yeni Rusiya: Ədəbiyyat
dünyası"(Vaqrius,2003) - iĢıq üzü görəndə elə də böyük
bir sürpriz olmadı. Yalnız əhatə dairəsinin geniĢliyi
1268

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

təəccüb doğurdu - yazan və çap olunan iyirmi min adam
adı. Səhvlərin çoxluğu da təəccüb doğurdu. FikirləĢirsən
ki, bu boyda iĢin öhdəsindən tək adam çətin ki gələ bilsin.
Çuprinin isə miqyası azaldaraq iĢini davam elədi, amma
məlumat kitabı - bələdçiyə personallar, mükafatlar və
yaradıcı təĢkilatları ehtiva edən "AnlayıĢlar üzrə həyat"
kitabını - müasir ədəbiyyat həyatının əsəs anlayıĢları
lüğətini əlavə elədi. Dilogiya "Rus ədəbiyyatı bu gün"
[Vremə,2007] ümumi adı altında çıxdı.
Gözəl ideyadır. Ədəbiyyat üzrə də bələdçi lazımdı.
Tənqidçi Sergey Çuprinin ədəbi situasiyanın tələbatlarına
olan özünəməxsus duyma qabiliyyətiylə əsas ideyanı tuta
bilib, amma onun həyata keçirilməsi tənqidin
hüdudlarından (onu da əlavə edək ki, bir adamın
imkanlarından) kənardadı. Məzmunu, necə deyərlər,
içəridən sənə məlum olan hər hansı bir məqaləni gözdən
keçirmək kifayətdir ki, dərhal səhvlərlə, qeyri-dəqiqliklə
və nələrinsə yaddan çıxması faktıyla üzləĢəsən.
"Dövrü mətbuat" bölməsinə baxırıq. Bu bölmə "Arion"
jurnalıyla açılır:"Poeziya jurnalı 1944-cü ildə yaranıb..."
Bunu "əlamətdar hadisələr" bölməsindəki informasiya ilə
tutuĢduraq. Bölmə 1986-cı ildən baĢlayıb, 2006-cı ildə
qurtarır. Hər ili həmin dövrdə yaranmıĢ nəĢrlərin siyahısı "Yeni nəĢrlər" tamamlayır. 1944-cü ilin siyahısı uzundur:
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"Barnaul" və "Desna" jurnalları Bryanskda, "Otçiy kray"
Volqoqradda...Bundan əlavə , haralardasa çox-çox nələr.
Amma on ildən artıqdı ki, poeziyanın vəziyyətini əks
etdirən və Rusiyada yeganə poeziya jurnalı olan "Arion"
siyahıda yoxdur. Bəlkə, 1993-cü yaxud 1995-ci ilin
siyahısındadır? Orda da yoxdur.
Sonra səhvlərə və qəribəliklərə iliĢə-iliĢə, elə-belə
vərəqləyirəm: Voloqdada nəĢr olunan "V mire Ruvçova"nın baĢ redaktoru Belkin deyil, Belkovdur [səh.37];
"Dialoq. Karnaval. Xronotop" jurnalının baĢ redaktoru
Pankin deyil, Pankovdur.
Mən, ümumiyyətlə, rəy yazmıram, əvvəl olduğu kimi,
yeni janr axtarıĢına çıxmıĢ tənqidin və tənqidçilərin
taleyindən danıĢıram. Indiki halda isə söhbət sahilsiz
informasiya dənizindən gedir.
Tənqid üçün digər informasiya janrları, məsələn, icmal
daha ənənəvidir. Ġcmalı yazmaq olar, təzə çapdan çıxan
kitablar haqda cari fikirlərdən də icmal hazırlanıla bilər.
Andrey Nemzerin tənqidi "səlnamələri" məhz belə
yaranıbdı.
Bu ad tənqid məkanına birbaĢa daxil olmağa məcbur
eləyir.
Amma "ad"mı? Mən artıq qeyd eləmiĢəm ki, tənqidçi
adları 60-cı illərdə qaldı. Sonra isə onlara nadir hallarda
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rast gəlmək mümkün olurdu. Zaman etibarilə Nemzer
sonuncu tənqidçi adıdır. Müəyyən mənada bu ad təkdir və
adlıq haldadır: Nemzer = tənqidçi, tənqidçi = Nemzer.
Nemzer janrı müĢayiət eləyən bütün müvafiq reaksiyalarla
birlikdə onun uğuru və ədasının mücəssəməsidir:
"Əlisilahlı adamdan" necə qorxurlarsa, ondan da elə
qorxurlar, əlində hakimiyyət olan adam kimi onunla fəxr
eləyirlər, ədəbiyyat manipulyatoru kimi ona nifrət
eləyirlər... amma ən əsası odur ki, onu tanıyır və
oxuyurlar.
Nemzer tənqidə filologiyadan gəlib. O vaxtkı sakit,
iĢgüzar və darıxdırıcı filoloqdan bu cür qeyzli bir tənqidçi
törəyəcəyiri kim deyə bilərdi? Bu tarixi anologiyanı
nəinki tənqidçinin temperamenti, həm də onun
yaradıcılığının magistral sujeti olan "gözəl onillik" özü də
pıçıldayır. Metafora P.Annenkovun 1840-cı illər haqda
olan memuarının adından götürülüb.
Nemzer gələndə tənqidçilərin çoxusu yır-yığıĢ eləyib
getməyə hazırlaĢırdılar, çünki "ədəbiyyat qurtarmıĢdı".
Nemzer gəldi və dedi: Ədəbiyyat elə indicə baĢlayıb.
Olmayan "gözəl onilliyi" də o elan elədi. Ġndi isə aydındır
ki, "gözəl onillik" 90-cı illərdə olubdu. Bu onilliyin ən
diqqətəlayiq cəhəti onu necə eləmək istəyindəydi və onun
"gözəl" olduğunu elan eləyəndə tələsdilər. Bununla da
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ədəbiyyat "həyatın əksi" olmasa da, onun layihələrlə
dolub-daĢan, yaddaĢı Ģeir sətirləriylə yox, reklam
cümlələriylə dolduran üslubundan kənarda qalmamağa
çalıĢırdı.
Nemzer xatırlatdı ki, tənqid sürətli mütaliəyə, bir göz
qırpımında rəy formalaĢdırıb, onu ədəbi prosesin
mənzərəsi adlanan sujetde ifadə eləmək bacarığına
əsaslanan xüsusi temperamentdi, qavrayıĢ formasıdı.
"Gözəl onillik" Nemzerin o vaxtki sujetidir. - maraqlıdı,
görəsən, yenisini yaratmağa onun gücü və nəfəsi
çatacaqmı?
ġərait açıq-aĢkar dəyiĢibdi, amma yeni əsr (minillik) həm
də ədəbiyyatdan - XXI əsrin ədəbiyyatından nəsə yeni bir
Ģey gözlənilir. O ədəbiyyat hələ ki yoxdur, amma onu
təsəvvür eləməyin və o barədə mübahisə eləməyin
vaxtıdır.
Bir iĢ də var ki, müasir tənqiddə polemika bir az da dəqiq
desək, polemika qabiliyyəti yoxdur. Bugünki
appelyasiyasız mülahizə(monologizm) polemikanı qəbul
eləmir; söyüb, təhqir eləməyə meyllidir, mübahisə
eləməyə isə həvəsi yoxdur. Mübahisə eləmək üçün dəlillər
və soyuq baĢ lazımdır.
"Voprosı literaturı" jurnalında biz öz təcrübəmizdə buna
əmin olduq. "Gözəl onillik"də ədəbiyyata necə olmağı
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diktə eləyən tribunalardan biri də "Novoe literaturnoe
obozrenie" jurnalı oldu. O jurnalın səhifələrində həm də
ədəbiyyat haqda elmin necə olması diktə olunurdu. Bu
məsələ bilavasitə bizə aid idi deyə, "Voprosı literaturı"-da
xeyli poemik material çap olundu. Bu çıxıĢlara cavab
olaraq ideologiyalaĢdırılmıĢ söyüĢ eĢidildi, sonra susdular.
Amma "Novoe literaturnoe obozrenie"-nin baĢ redaktoru
hərdən əlini kədərlə publikaya uzadıb öz tənhalığından
təəssüfləndiyini bildirir. Bizim bu məkanda, sən demə,
ancaq bizik və dörd bir yanda bizdən baĢqa heç kim
yoxdur. Həmin o özünəqapılmadı, həmin o amiranə
monoloqizmdi, amma mənası dəyiĢibdi, əvvəlcə qorxulu
səslənirdi (adam fikirləĢirdi ki, doğurdanmı, belə olacaq?),
indi isə, Allaha Ģükürlər olsun ki, komik səslənir, çünki
bunların diktə elədiyi baĢ tutmadı.
Maraqlıdı ki, "Voprosı literaturı" və "Novoe literaturnoe
obozrenie"-nin polemikası diplom və dissertasiyaların
mövzu predmetinə çevrilib, akademik marağa səbəb oldu,
cari tənqiddə isə bunu iki jurnal arasındakı "razborka"
kimi qələmə verdilər.
Amma təssüflər olsun ki, əgər bu, polemika idisə, onda
birtərəfliydi, yəni ki, baĢ tutmamıĢ-minus (ona görə ki,
əks tərəf susurdu) opponentlə olan polemikaydı. Amma
baĢ verən hadisə jurnallararası münasibətlərin
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aydınlaĢdırılması olmadı. XX əsrin sonlarında dünya
mədəniyyəti və filologiyasına xarakterik olan iki tərəfdən
mövqelər müəyyənləĢdi. Bizim polemikanı yekunlaĢdıran
Keril Emerson "Voprosı literaturı"-da[2005,№4] yaxĢı
yazmıĢdı. Lap son vaxtlar isə öz nəzəri xatirələrində
Sergey Boçarov o fikri inkiĢaf elətdirmiĢdi ["Voprosı
literaturı", 2007.№3]
Beləliklə, tənqiddə ad azdır, polemika yoxdur... Bəyəm
azmı Ģey yoxdur? Amma, hər halda, tənqid özü var.
Ədəbiyyata daxil olmuĢ adlar da müxtəlif zaman və
epoxalardan qalıbdı və onlar az qala bütövlükdə keçən
yüzillik ərzində ədəbiyyatda çox Ģeyi müəyyən ediblər.
Onları sadalamayacağam. Onların adı hələ də
qulaqlardadı.
Gənc tənqidin yaxın, elə də uzaq olmayan keçmiĢində
nəyimiz var? Kim gəlib və nə ilə gəlib?
Onlar qəzeti sevmirlər. Jurnala üstünlük verirlər. Qəzet
tənqidindən əsla razı deyillər. Onlar əsaslı danıĢmaq
istəyirlər. Hələ ki qlobal sujeti fikirləĢib tapmayıblar.
Amma lokal sujet var - "yeni realizm".
Bu məcmuədə gənc tənqidçilər "yeni realizm"dən
danıĢmırlar, onlar mövcud Ģəraitdən danıĢırlar. Onlardan
ən gənci Elena Podqorelayadır (cəmisi iyirmi yaĢı olsa da,
onun mətbuat üzü görmüĢ yazıları arasında Ģeir kitabı və
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"Znamə" jurnalının 2007-ci il, 3-cü sayında çap olunmuĢ
məqaləsi var) və o, tənqidi xəyallara dalaraq "tənqiddə
Ģeir" variantı təklif eləyir.
Andrey Rudalov "Voprosı literaturı"-da dəfələrlə çap
olunub. Bu adam sosioloji nəzəriyyənin ağır üslubunun
müqavimətini qıra-qıra ədəbiyyat janrı olan tənqidə gedən
yoldadır. Həm də bu iĢin öhdəsindən günbəgün daha yaxĢı
gəlir.
Bu mənada (həm də mövqeyinə görə) onun opponenti
Natalya Rubanovadır. O, tənqidə nəsrdən gəlib. Onun
janrı essedir. Hərdən bu, mətnin yarımbaĢlığına çıxardılır,
bəzən də daha adi məqalə və rəylərin praqmatikası
içərisindən gözə çarpır.
Esse sərbəst formadı. Amma azadlıq qədər ciddi daxili
mütəĢəkkillik, baĢqa sözlə, məsuliyyət tələb edən baĢqa
Ģey yoxdur. Bu ümumi qayda ədəbi janr üçün də
qüvvədədir. O yerdə ki forma verilibdi, yaxud kifayət
qədər ciddi Ģəkildə təxmin edilir, onu ancaq yerinə
yetirmək lazımdı. Amma o yerdə ki, bu məsələ müəllifin
özünə həvalə olunur, forma orada yaradıcılıq qərarının
nəticəsi olur.
Elə bilirəm ki, tənqidçi Natalya Rubanovanın iĢıq üzü
görmüĢ yazılarından ən diqqətəlayiqi hələlik "Znamə"-da
[2006, №5] çap olunmuĢ "Hərflərin kiloqramı çəki və
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litrdə" məqaləsidir. Bu mətndə yazıçı adi gözlə də
görünür. Çoxlu tənqidi material oxumuĢ yazıçı heç də
fikirləĢməyib ki, "bunu mən də bacararam", əksinə, "yeni
realizm" və yeni proza - özünün yazıçılıq iĢi barədəki
mülahizələri ilə onu təhqir eləyib və o, əvvəllər dünya
ədəbiyyatından oxuduqları Harms, Don Kixot, Akutaqava,
Xlebnikov, Kuzmin, Natali Sarrot və baĢqalarını təhlil
edərək söhbətə müdaxilə eləmək qərarına gəlib.
Natalya Rubanova ilə heç də həmiĢə razılaĢmıram. Bəyəm
biz razılaĢmaq üçünmü oxuyuruq? Mən də razı deyiləm.
Onun mətnlərini oxuyarkən redaktorluq adətim məni
dingildədir ki, götür qələmi və bunun üslubunu sakitləĢdir.
Amma xeyri yoxdur. Onda gərək hər Ģeyi baĢdan-ayağa
təzədən özüm yazım. Hər Ģeydən əvvəl, N.Rubanovanın
üslubu məni qıcıqlandırır. Artıq qeyd elədiyim kimi, onun
fikri təhrik eləyir ki, razılaĢmayım.
Amma Rubanovanın elə bir geniĢ, qəti və ifrat üslubu var
ki, polemikada bu hətta zövqsüz görünür, elə bil ki,
müəllif nəsrdən yox, jurnalistikadan gəlib. Qəti və
əsaslandırılmıĢ bir üslubdu, həm də fikir də var. Bunlar
hamısı heç də həmiĢə birlikdə olmur. Hətta nadir hallarda
rast gəlinir.
Sergey Belyakov isə tamam baĢqa üslub və janrda yazır.
Onun elədikləri "Tənqidçi jurnalda" mövzusunda
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müzakirəyə səbəb oldu. Sergey Belyakov "Ural"
jurnalında baĢ redaktorun müavinidir, çox da yazır. Orda
o, jurnalın istiqamətini müəyyənləĢdirir. Belyakov
hərdənbir yazmır; ədəbiyyatda nə baĢ verdiyini - bir qədər
akademik və köhnədəbli səslənən "ədəbi prosesi"
qiymətləndirib sonra yazır.
Sergey Belyakovdan danıĢanda köhnəlmiĢ və bir qədər
ağırçəkili sözlər iĢlətməkdən çəkinmirsən, çünki müəllif
özü buna Ģərait yaradır. S. Belyakov o söz-lərdən
qorxmur, möhkəmdi. Hamı tələsir, o isə tələsmir. Diqqətlə
oxuyub, mahiy-yətinə varmağa onun vaxtı, tələsmədən
yazmağa məkanı var. (Ġstər-istəməz yada düĢür: tənqidçi
jurnalda öz bildiyini eləyir, yəni ki Ağanəzərəm, belə
gəzərəm).
S.Belyakov üçün ədəbiyyat yaxĢı zövqün və sağlam ağlın
ciddi nəzarəti altında olan təssərüfat deyil. Düzdür, onun
özü üçün zövq və məna heç də boĢ sözlər deyil. Ona görə
də S.Belyakov sərhəd situasiyalarına daha diqqətlə baxır,
o yerə ki, orada ədəbiyyat məkanı kütləvi janrlar və
gündəlik fikirlərlə təmsil olunan özbaĢınalıqlar üçün
sonsuzluğa qədər açıq görünür. Tənqidçi ciddidir, eyni
zamanda onu ciddi olmağa məcbur eləyənə qarĢı
diqqətlidir, həm də "yeni realizm" termininə ciddi yanaĢır.

1277

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Ümumiyyətlə, bu brend yeni nəsil tənqidçilərdən heç də
hamının xoĢuna gəlmir, kimlərin ki yaxasına asılıb, o
yazıçıların isə ən az xoĢuna gəlir. Onların ikisi - Denis
Qutsko ("Russkiy Buker" - 2005-in laureatıdır) və Dmitri
Novikov müzakirədə iĢtirak eləmək üçün dəvət
olunmuĢdu. Qutsko "yeni realizm"lə heç razılaĢmadı,
Novikov isə bir esse yazıb, "yeni realizm" adlanan
prozanın necə yaradıl- dığını göstərdi.
Gənclər yeni ədəbiyyatı izah etməli olan öz terminlərini
bayraq kimi tutub, bir yerə toplaĢmadılar, əksinə onun
ətrafında əlbəyaxa oldular. Gənclər, ümumiyyətlə, baĢ
verənləri əks mövqedən qiymətləndirməyə və mübahisəyə
meyillidirlər. Bunun özü artıq yaxĢı haldır...

Rus dilindən Ramiz Abbaslı çevirib

Sevil Gültən
Misə çevrilmiĢ qızıl
Paulo Kuelyonun «Kimyagər» romanının dilimizə
tərcüməsi haqqında
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Misə çevrilmiĢ qızıl
Paulo Kuelyonun «Kimyagər» romanının dilimizə
tərcüməsi haqqında

Son illər Ģeir, nəsr kitablarının sayı artdığı kimi tərcümə
olunmuĢ kitabların da sayı durmadan artır. Mən
Azərbaycanda elə bir təĢkilat tanımıram ki, tərcümə
olunmuĢ əsərləri orijinalla müqayisə edib onların çapına
icazə vermək səlahiyyətinə malik olsun. Tərcümə ilə bağlı
jurnallar var: «Xəzər», «Mütərcim», «Dünya
ədəbiyyatı»… Çox təəssüf ki, həmin jurnallar ya maliyyə
çətinlikləri ucbatından vaxtlı-vaxtında iĢıq üzü görmür, ya
da ki, həmin jurnalların əməkdaĢları xarici dilləri tərcümə
mətnini orijinalla müqayisə edə biləcək dərəcədə
bilmirlər. Nəticədə isə tərcümə edilmiĢ əsərlərdə elə ağır,
mənası çətin anlaĢılan cümlələr, ifadələr iĢlədilir, sözlər
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cümlə daxilində elə yerləĢdirilir ki, belə əsərləri oxumaq it
əzabına dönür.
Bəzən bütün dünyada məĢhur olan yazıçının əsəri
tərcümədə elə kökə salınır ki, həmin yazıçının bütün
dünyada necə məĢhur olması oxucuda təəccüb doğurur.
Son günlərdə daha belə bir bərbad bir tərcümə kitabı
oxudum. Bu, bütün dünyada tanınmıĢ Paulo Kuelyonun
«Kimyagər» əsəri idi. Kitab Xəzər Universiteti
NəĢriyyatında çap olunub. Kitabın tərcüməçisi Aytən
Qiyasovadır.
Kitabı oxumaq istədim, amma bir neçə səhifə oxuyandan
sonra yoruldum. Cümlələr elə ağır, ifadələr elə sərt idi ki,
bədii əsər oxuduğumu hiss edə bilmirdim. Tərcüməçi ilə
əlaqə saxlayıb orijinalın kopiyasını əldə etdim. Orijinalı
sona qədər oxuyub baĢa düĢdüm. Orijinalda olan cümlələr
bəzən elə tərcümə edilib ki, cümlənin mənası oxucu üçün
tam qaranlıq qalır. Kitabın ilk səhifəsində redaktor
sözünün yanında Knyaz Aslan yazılıb. Onu tanıdığımdan
bilirəm ki, ingilis dilini bilmir. Görəsən, ingilis dilini
bilməyən bir adamın ingilis dilindən tərcümə edilmiĢ əsəri
redaktə etməyə bacarığı, yaxud hüququ varmı? (Aytən
xanım gərək öz tərcümə kitabına Sevil Gültəni redaktor
götürəydi. Güman edirik ki, o, gələcək iĢlərində bunu
nəzərə alacaq - red.). Təsəvvür edin ki, Azərbaycan
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dilindən ingilis dilinə bir əsər tərcümə olunub və bu
əsərin redaktoru Azərbaycan dilini bilməyən ingilisdir.
Həmin Ģəxsin necə redaktə edəcəyi aydındır. Kitabı
oxuyandan sonra isə mənə məlum oldu ki, kitabın
redaktoru nəinki ingilis dilini, hətta Azərbaycan dilini də
kitab redaktə edə biləcək səviyyədə bilmir. Əgər kitabın
redaktoru dilimizi yaxĢı bilsəydi, bəlkə də tərcümənin çox
qüsurları ört-basdır ola bilərdi.
Ġndi isə konkret faktlara keçək. Ġngilis dilində « to study»
feli var. Çox mənası var bu sözün - «təhsil almaq»,
«oxumaq», «öyrənmək» və sair. Belə hallarda dili yaxĢı
bilən tərcüməçi cümlədə sözün hansı mənada iĢləndiyini
dəqiqləĢdirir və məhz həmin mənanı seçir. Kitabda belə
bir yer var. Qaraçı qarı çoban oğlanın əllərindəki xətlərə
əsasən onun falına baxır, necə deyərlər, əlindəki xətləri
oxuyur. Tərcüməçi isə müvafiq epizodu əks etdirən
cümləni oxuculara belə çatdırır: «Sonra yenə oğlanın
əllərini götürüb onlara diqqətlə baxdı, öyrəndi». Məgər
redaktor yaxud tərcüməçi bilmirmi ki, falçılar əllərə baxıb
xətləri öyrənmir, oxuyurlar?
Yaxud ingilis dilində «hand in hand» sözü var. Bu sözün
ilkin mənası «əl-ələ tutmaq» deməkdir. Ancaq lüğətə
baxsaq, bu sözün «birlikdə, bir yerdə» mənasında
iĢləndiyini də görə bilərik. Romanda da din xadimlərinin
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bir yerdə gəziĢməsindən söz gedir. Tərcüməçi isə bu
cümləni belə çevririr: «Sadəcə bir neçə saat ərzində əl-ələ
gəzən kiĢilər, üzü bağlı qadınlar görmüĢdü (səh 36).
Ġngilis dilində «brother» sözü var. Bu sözün «qardaĢ»
mənasını yəqin ki, bilməyən yoxdur. Amma onun
«məsləkdaĢ», «kolleqa» və s. mənaları da var.
Tərcüməçinin bacarığı onda aĢkar olur ki, o, hansı yerdə
«qardaĢ», hansı yerdə «məsləkdaĢ» və yaxud «kolleqa»
iĢləndiyini ayırd edə bilsin. Kitabın hələ ilk səhifələrində
(səh. X) belə bir cümlə var: «Utana-utana, qardaĢlarının
narazı baxıĢlarından çəkinərək, o, çantasından bir neçə
portağal çıxartdı və «bacardığım yeganə iĢ budur» deyərək onları havada oynatmağa baĢladı». Oxucu üçün
qaranlıq qalır. Görəsən, bu cümlədə hansı qardaĢdan
söhbət gedir Halbuki, burada «brother» sözünün
«kolleqa» mənası yerinə düĢərdi (Bizcə, Sevil xanım bu
məqamda yanılır. Çünki burda söhbət rahiblərdən gedir.
Onlar isə xristian icmasının üzvü kimi özlərini həmkar
saymaqdan daha çox, din qardaĢları hesab edir və elə belə
də adlandırırdılar – red.)
Yaxud da ingilis dilində olan «humble» sözünü götürək.
Bu sözün həm «təvazökar», həm də «yazıq, fağır»
mənaları var. Tərcüməçi sözü «fağır» mənasının iĢlənməli
olduğu yerdə «təvazökar» mənasında iĢlədir. Oxucu üçün
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fikir aydın olmur. Doqquzuncu səhifədə oxuyuruq:
«Onlardan sonuncusu bütün monastırda ən təvazökar
adam olan və o dövrün oxunan kitablarını heç vaxt
öyrənməyən rahib idi». Bu cümlənin ardını oxuyan
oxucuya məlum olur ki, həmin adam təvazökar yox, fağır
bir adam imiĢ. Çünki həmin adamın hərəkətləri bunu
sübut edir.
«Home» sözünün «ev», «vətən» və sair mənaları var.
Tərcüməçi bilməli idi ki, hansı yerdə «vətən», hansı yerdə
«ev» sözü iĢlənməlidir. Kitabın 120-ci səhifəsində
oxuyuruq: «O, evlərini çoxdan bəri tərk edəndən sonra hər
gününü çox mənalı yaĢamıĢdı». Burada mütləq «vətən»
sözü iĢlənməli idi.
«Friend» sözünün ilk mənası «dost» deməkdir. Kitabın
135-ci səhifəsində tərcüməçi həmin sözün «yoldaĢ»
mənası əvəzinə «dost» sözünü iĢlədib. Bu da cümlənin
mənasının baĢa düĢülməsinə mane olur.
Bəzən elə kobud səhvlərə yol verilir ki, oxucu üçün
orijinalın mənasını baĢa düĢmək ümumən mümkün olmur.
Kitabın orijinalının 116-cı səhifəsində «flight» (uçuĢ) sözü
«döyüĢ» kimi tərcümə edilib. Halbuki bu sözün elə
mənası yoxdur. Tərcüməçinin diqqətsizliyi ucbatından
məna təhrif olunub. «DöyüĢ» sözü ingilis dilində «fight»
kimi yazılır. Formaca «flight» və «fight» sözləri bir1283
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birinə oxĢayır. Tərcüməçi həmin sözləri sadəcə qarıĢıq
salıb.
Tərcümə zamanı ola bilər ki, hansısa cümlə, yaxud söz
ümumən atılsın. Bu, mümkündür. Ancaq bəzən cümlənin
mənası məhz bir sözdən asılı olur. Əgər həmin söz
tərcümə edilməzsə, məna qaranlıq qalır. Kitabın 121-ci
səhifəsində atla bağlı bir epizod var. Orijinalda ağ at təsvir
olunur. Atın üstündəki qara paltarlı adamla atın rəngi
təzad təĢkil edir. Bəlkə də müəllif atın rəngini ağ təsvir
etməklə hansısa fikri demək istəyib. Tərcüməçi isə həmin
sözü tərcümə etməyib.
187-ci səhifədə isə oxuyuruq: «Bir saatdan sonra
qarĢısında bir yeĢik Ġspan qızıl sikkələri var idi.» Burada
iĢlənən yeĢik sözü orijinalda «a chest»-dir. Bu sözün həm
qutu, həm də sandıq mənası var. Bu cümlədə mütləq
sandıq sözü iĢlənməli idi. Çünki qutu, yaxud yeĢik adətən
ya taxta, ya da kartondan düzəldilir. Onlar torpaq altında
necə qala bilər?
Kitabda yerinə düĢməyən cümlələri yazası olsam, bəlkə də
kitabın üçdə biri qədər bir yazı alınar. Ona görə də
aĢağıdakı cümlələri oxucuların nəzərinə çatdırmaqla
kifayətlənmək istəyirəm:
1. «Kilsə çoxdan içəri çökmüĢdü» səh.1
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Çökən Ģey elə içəri çökmürmü? «Ġçəri» sözü «çökmək»
sözünün daxilindədir. Burada «içəri» sözü artıqdır.
2. «Onlar mənə elə öyrəĢiblər ki, cədvəlimi bilirlər». səh.2
Görəsən burada «cədvəl» sözü yerinə «qrafik» sözü
iĢlənsəydi, məna daha aydın olmazdımı?
3. «Qız axan qara saçları ilə və s…» səh.3
Bizim dildə «axan saçlar» ifadəsini oxuyan olubmu?
Bəlkə dalğalanan olsa daha yaxĢı olardı?
4. «…və baĢqa gördüyü Ģəhərlərdən xəbərlər verdi». səh.3
Görəsən, burada «baĢqa» sözü hansı sözə aiddir?
«Gördüyü» sözünə, yoxsa «Ģəhərlər» sözünə?
5. «Gün batırdı, çoban qoyunlarını günəĢ tərəfə sürdü».
səh.5
«GünəĢ tərəf» nə deməkdir? Bəlkə günbatana tərəf demək
lazımdır?
6. «…o öz gödəkçəsini əlində daĢımalı oldu». səh.6
«Əlində daĢımalı oldu», yoxsa «əlində aparmalı» oldu?
7. «Oğlanın məqsədi olduğu kimi, gödəkçənin də
funksiyası var idi».səh.6
Gödəkçənin «funksiyası» var idi, yoxsa «rolu» var idi?
8. «Oğlan latın və ispan dillərini öyrənmiĢ, bir də
ilahiyyatı oxumuĢdu». səh.7
Ġlahiyyatı «oxumuĢdu», yoxsa «öyrənmiĢdi»?
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9. «Onun ürəyi sıxıldı, elə bil döĢ qəfəsi birdən-birə
ürəyini basdı». səh.41
Birinci dəfədir ki, Azərbaycan dilində «ürəyini basmaq»
kimi qondarma bir ifadəyə rast gəlirik.
10. «… və elə bu səbəbdən öz bildikləri ilə bölüĢmürlər.
səh.71
«Bildikləri ilə bölüĢmək» nə deməkdir? Bu Azərbaycan,
yoxsa moltanı dilindədir?
11.«Hara üz tutursunuz?» səh.72
Sual həddindən artıq qondarmadır. Kim bir-birinə belə
qondarma, süni əda ilə müraciət edər? Halbuki onun çox
ümumiiĢlək forması var: «Hara gedirsiniz?
12.«Səyahətçilər heyvanları gecələr dövravari oturmağa,
özlərini isə gecə soyuğundan qorunmaq üçün birlikdə
həmin dairənin ortasında yatmağa öyrəĢdirdilər. səh.84
Heyvanlar oturmur, ya Ģöngüyür, ya da yatırlar. Oturmaq
sırf insana məxsus bir hərəkətdir. Cümlə isə bütövlükdə
necə deyərlər, çox əndərəbadidir.
13.«O, oğlanı çağırdı və birgə düĢərgəni əhatə edən qum
təpələri boyunca gəzdilər». səh.85
«Birgə» sözü burda, görəsən, hansı sözə aiddir?
«DüĢərgə» sözünə, yoxsa «gəzdilər» sözünə?
14. «Sənin hər Ģeyi bəsitləĢdirmək maniyan var». səh.87
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Ġngilis dilində olan «mania» (mübtəla olmaq, düçar
olmaq) sözü, məncə, hələ beynəlmiləl sözlər sırasına daxil
deyil. Ona görə də onun Azərbaycan dilində qarĢılığını
tapmaq lazım idi.
15. «O, ayağa durdu ki, hesabı ödəsin, lakin bar sahibi onu
qamarladı və acıqlı sözlərlə dayanmadan danıĢmağa
baĢladı». səh.39
Bəlkə sadədə olaraq «acıqlı-acıqlı danıĢırdı?» deyək?
16.«Paulo Coelho yazdığı baĢqa əsərlər bunlardır».
Görəsən bu cümlədə «Paulo Coelhonun» yazılsaydı, nə
olardı?
17.«Bir neçə sözlə «Ziyarət» əsərimi nə üçün bədii əsər
kimi qələmə almadığım halda, «Əlkimyagər» kitabımı
niyə rəmzi Ģəkildə yazmağım məsələsinə toxunmaq
istəyirəm». səh. 5
Buradakı sözləri öz yerlərinə yəqin ki, oxucu qoymalıdır.
18. «Bir gün yer əsməyə baĢladı və Nil öz sahillərini
aĢdı». səh.82
Söhbət zəlzələdən gedirsə, «Yer əsməyə baĢladı» olar,
yoxsa «Yer titrəməyə baĢladı»?
19. «Çörək dükanına gedib bir tikə çörək aldım».səh.26
Tərcüməçi, yaxud redaktor elə bir dükan tanıyırlarmı ki,
orada çörəyi tikə ilə satsınlar?
20. «Lakin bu qorxu o vaxt buxarlanır ki, …» səh.
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Ġngilis dilində «to evaporate» sözü var. Bu sözün ilk
mənası «buxarlanmaq» deməkdir. Tərcüməçi də bu
mənanı seçib. Ancaq bu sözün «yox olub getmək»,
«ölmək», «getmək» mənaları da var. Tərcüməçi hansı
mənanın iĢlənəcəyini bilməli idi.
P.S. Mən bu kitab haqda öz fikirlərimi, ingilis və
Azərbaycan dillərini bilən adicə bir oxucu kimi yazdım.
Məqsədim tərcüməçini tənqid etmək deyil, tərcümə ilə
məĢğul olanları Azərbaycan dilinin zənginliyini qorumağa
çağırmaqdır. Aylarla iĢıq üzü görməyən «Dünya
ədəbiyyatı» jurnalının yeganə iĢçisi, baĢ redaktoru Səlim
Babullaoğluna demək istəyirəm ki, vaxtı olanda bu
məqaləni oxusun. Çünki o, bu kitabın çox əla tərcümə
olunduğunu deyir. Amma unudur ki, baĢqalarına
münasibətini bildirməklə insan həm də özünü büruzə
verir. Səlim də bu kitabın tərcüməsinə öz münasibətini
bildirməklə Azərbaycan dilini hansı səviyyədə bildiyini
göstərmiĢ olur.
Ġkinci P.S. BaĢ redaktordan
S.Gültənin məqaləsi olsun ki, kiməsə çox kəskin
görünsün. Amma kitabın bir neçə səhifəsini oxumaq bəs
edir ki, məqalənin kifayət qədər yumĢaq yazıldığı qərarına
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gələsən. Hər Ģey bir yana, kitabın hətta adı belə düzgün
çevrilməyib. Bizcə, romanın adı «Kimyagər» kimi
çevrilməldir. Ərəb dilində artikl kimi iĢlənən «əl» burda
sadəcə artıqdır. Bu «əl»in barmaqları gözə girir, qulağı
cırmaqlayır. Bu söz bizim dildə həmiĢə məhz «kimyagər»
kimi iĢlənib. Avropalılardan fərqli olaraq bizim ərəb
sözlərini özünəməxsus Ģəkildə qəbul etmək ənənəmiz var.
Məsələn, ərəblərin «əlcəbr» sözünü də artiklsiz, sadəcə
«cəbr» Ģəklində iĢlədirik.
Mən Aynur xanımın tərcüməsini oxumamıĢdan əvvəl,
romanı rus dilində artıq oxumuĢdum. Və düzünü deyim ki,
rus dilində ilk dəfə tanıĢ olduğum bu mətni daha yaxĢı
baĢa düĢmüĢdüm, nəinki qırx il danıĢdığım, iyirmi ildən
çox yazdığım ana dilimdə. Nəzərə alın ki, Azərbaycan
dilində artıq tanıĢ, məlum mətni
oxuyurdum. Oxudum
və bu qərara gəldim ki, Sevil xanım haqlıdır, çünki
tərcüməçi qızıl kimi orijinalı doğrudan da misə çevirib.
Hətta deyərdim ki, məqalənin müəllifi daha ciddi
yanlıĢların üstündən sükutla keçib.
Aynur xanımın amalı ən ümumi Ģəkildə götürəndə,
Ģübhəsiz ki, nəcibdir. Kitaba yazdığı annotasiyadan da
hiss olunur ki, tərcümə predmeti onun üçün necə
qiymətlidir. Amma elə məhz buna görə ozü üçün
«olduqca əziz olan» bu romanı ana dilimizə belə
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yolverilməz səhvlərlə çevirməyi özünə rəva görməməli
idi. Çünki amal, istək, arzu baĢqa, onu hansı səviyyədə
gerçəkləĢdirmək isə tamam baĢqa bir Ģeydir.
Tərcümənin mütaliəsi prosesində aydın hiss etdiyim bir
məsələni də qeyd etmək istərdim: kitabın təxminən yarısı
Sevil xanımın dediyi və göstərdiyi kimi səhvlər, xətalarla
«zəngin» olduğu halda, ikinci yarısında bunu o qədər də
qabarıq hiss etmirsən. Elə bil ki, kitab Azərbaycan və
ingilis dilləri, ümumən tərcumə sənətinə fərqli bələdlik
səviyyəsində olan fərqli də adamlar tərəfindən çevrilib. Ya
da ki, baĢlanğıcda çətinlik çəkdiyi açıq-aĢkar hiss olunan
tərcüməçi kitabın ikinci yarısında iĢin çəmini tapa bilib.
Çünki kitabın ikinci yarısında oxucu dil məsələləri
haqqında düĢünmək əziyətindən azad olub yalnız süjeti
izləyir, mətnlə ən minimum səviyyədə də olsa, ünsiyyət
qura bilir. Hər bir normal mütaliə prosesi isə məhz bu
ünsiyətdən baĢlayır. Sözün həqiqi mənasında bədii
tərcümədə nəinki tərcüməçi, hətta müəllif də unudulmalı,
oxucu əsərin qəhrəmanları, süjet və müəllif ideyası ilə üzüzə qalmalıdır.
Nəhayət, bir məsələ təəccüb doğurur: doğrudanmı, nə
qədərsə vəsait, vaxt, enerji sərf olunmuĢ bu tərcümə
mətnini kitabın dərcindən öncə Azərbaycan dilini heç
olmasa qrammatik cəhətdən bilən bir nəfərə göstərmək
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belə çətinmiĢ? Halbuki, Aynur xanım titul səhifəsində
tərcümə iĢində ona «dəstək verən» ona qədər adamın adını
çəkir. Belə çıxır ki, onlar tərcümənin yüksək səviyyədə
ortalığa çıxması üçün Aynur xanıma heç bir praktik
köməklik göstərməyiblər? Bəs elə isə tərcüməçiyə nədə
«dəstək olublar», məlum deyil. Məncə, müqabilində
hətta haqq istmədən belə Aynur xanıma kömək etmək
istəyənlər tapılardı. Ġndiki halda isə bircə iĢ qalır: kitabı
yeni redaktədə dərc etmək.
Sonda vacib saydığım bir məsələni də qeyd edim. Məni bu
sözardını yazmağa vadar edən sadəcə Aynur xanımın
uğursuz «kimyagərliyi» deyil, tərcümə sahəsində
diletantlıq, naĢılığın ümumən yolverilməz həddə
çatmasıdır. Bir dəstə adam heç bir ictimai qınaqla
hesablaĢmadan, heç bir məsuliyyət hissi duymadan
özlərinə «tərcüməçi» adı qoyub meydan sulayır, biabırçı
nəticələri göz qabağında olan iĢlərini utanıb çəkinmədən
ekran, efir, mətbuatda reklam etməkdən belə
çəkinmirlər. Və nəinki orijinalı, hətta doğma dilini belə
əməlli-baĢlı bilməyən bu diletantlar bir qayda olaraq yekə
yerdən yapıĢır, dünya bestsellərinin kölgəsində gizlənir,
bu yolla özlərinə ucuz Ģöhrət qazanacaqlarını zənn edirlər.
Məncə, bütün bu tərcüməçilik oyunlarını hansısa formada

1291

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

cilovlamağın vaxtı çatıb. Çünki onun getdikcə daha
kütləvi hal aldığı açıq-aĢkar hiss olunur.

Fayaz Çaqani
Postmodernizm

Postmodernizm

Son zamanlar hər kəs postmodernizm barəsində danıĢır.
Tərəfdarlarının əksəriyyəti onu akademik düĢüncədə
azadlıq qüvvəsi kimi qarĢılayır. Onlara görə,
postmodernizm bizləri istənilən zəhlətökən rasionallıq,
loqosentrizm, avrosentrizm və sairlərdən azad edə biləcək
çoxdan arzulanan xilas yoludur. Lakin bununla bərabər
postmodernizmin çoxlu opponentləri də vardır. Onlar
postmodernizmi Qərb intellekt ənənəsinin naĢükür körpə
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kabusu kimi dəyərləndirilər. Ona görə ki, postmodernizm
relyativist (bütün bilikləri nisbi qəbul edən, buna görə
varlığın obyektiv surətdə dərk oluna bilməsini inkar edən
təmayül), nihilist mövqe ortaya qoyur və hər Ģeydən pisi
budur ki, bütün adət-ənənələrə qarĢı çıxır. Məqsədim
burada postmodernizmin qısa və aydın izahını verməkdir.
YanaĢmam ümumi götürdükdə təəssübkeĢlik
prizmasından olacaq. Ona görə ki, mən postmodernizmin
bir çox təmayülləri ilə razıyam və belə düĢünürəm ki,
postmodernizmin əksər əleyhdarları ona tələm-tələsik
qiymət verirlər.
YaxĢı, nədir postmodernizm? Bu son dərəcə çətin sualdır,
çünki postmodernizm termininə çoxlu mənalar verib onu
müxtəlif aspektlərdən izah edirlər. Postmodernist hesab
olunan əksər ziyalılar belə bu adı qəbul etməyi öz
üstlərinə götürmürlər. Hətta onu qəbul edənlərin də
postmodernizmə yanaĢma tərzi fərqlidir. Mən belə hesab
edirəm ki, "nədir postmodernizm?" sualına qismən də
olsa aydınlıq gətirmək üçün iki yol vardır. Birinci yol
problemə yanaĢmanın antipostmodern yoludur və bu yol
postmodernizmin tarixi inkiĢafını təsbitləyir. Digər yol
isə fəlsəfi (və ya antifəlsəfi) mövqeli kortəbii
postmodernist hesab olunan düĢünərləri
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müəyyənləĢdirməkdir. Burada hər iki yolu birlikdə
incələməyə cəhd edəcəyəm.
Postmodernizmin geneologiyası
Postmodern mütəfəkkirlərin əksəriyyəti fransızdır.
Bəziləri onun kökünü Əlcəzair Müstəqillik Müharibəsində
və ya xalq arasında mini-inqilaba səbəb olmuĢ 1968-ci
ilin may Paris tələbə iğtiĢaĢlarında axtarır. Həqiqətən də,
bu hadisələr əksər postmodernistlər üçün mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Buna baxmayaraq, biz modernizmə
(və onun dəlil ilə sübüt etmə, rasionallıq, elmilik,
obyektivlik, proqres və s. kimi prinsiplərinə) hərtərəfli
antipatiyanın Fridrix Vilhelm NitsĢenin əsərlərində
formalaĢdığını görürük. Burada NitsĢeni müzakirə etmək
çox vaxt aparardı. Ona görə də daha yaxĢı olar ki,
"ZərdüĢt belə demiĢdir" əsərindən onun antimodernizm
mövqeyini ifadə edən sitat gətirək:
"Ey insanların ən müdriki, səni nə vadar edir, səndə nə
belə həvəs doğurur ki, sən "iradəni həqiqətə" çağırırsan?
Bütün varlığın dərk edəni iradədir! Ona görə də mən sənin
iradəni səsləyirəm! Hər Ģeydən öncə, sən sağlam
inamsızlıqla, Ģübhələrinlə bütün varlığı dərk etmək
istəyirsən, əslində, bu ağlasığandımı? Əslində, o gərək
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bütün gücünü sərf edib özünü sənə uyğunlaĢdırsın! Belə
iradəyə iradən qabildir. O gərək ağlın güzgüsü və əks
etdirəni kimi cilalı, tabe olan ağıl olsun. Ey insanların ən
müdriki, sənin iradən belə olmalıdır. O, səni güclü
olmağa aparan iradədir. O sənin yaxĢılıq, pislik
söhbətlərindən də cilalıdır. Sən qarĢısında diz çökülə
biləcək dünya yaratmaq istəyirsən: bu sənin son
məqsədin, arzun və həvəsindir".
Postmodernizmin spesifik geneologiyasının inkiĢafında
mühüm rol oynamıĢ mütəfəkkirlərdən biri də Martin
Haydegerdir. Onun əsərləri modernist özündənəminliyə
qarĢı NitsĢe hücumlarının davamıdır:
"...hər hansı bir Ģey barəsində fikir onun səbəbini biləndən
sonra doğur, eĢq olsun əsrlərə, düĢüncənin inadcıl
düĢməninə".
Migel Fukonun da yaradıcılığını burada nəzərdən
qaçırmaq olmaz. Əsərlərini uzun-uzadı Ģərh etməkdənsə,
ondan daha kəskin sitat gətirəcəm:
"Ayinlərimizin nə üçün tamamilə atributiv, istehzalı,
yorucu oyunlarla dolu olmasının, çirkli, uzunsaçlı və
saqqallı olmağın, oğlanın qıza bənzəməsinin yaxĢı əlamət
sayılmasının səbələrini bilməkdən ötrü onları nəzərdən
keçirmək lazımdır. Biri gərək bu ayinləri məsxərəyə
qoyub onları ifĢa hədəfinə çevirsin, onları kökündən
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dəyiĢdirib bizi əsarətdə saxlayan bu sistemi ləğv etsin.
Məni narahat edən elə budur. Mən əsərlərimdə məhz
buna nail olmaq üçün çalıĢıram".
Haqqında danıĢacağım sonuncu Ģəxs bəlkə də
postmodernizmin kuliminasıyası və mücəssəməsidir. O, J.
Derridadır. Onun əsərlərinin əksəriyyəti mahiyyətcə
anlaĢılmazdır. Bunun səbəbi Derridanın dilin sonsuz məna
oyunu və dinamikliyini nəzərə çarpdırmaq istəməsidir.
Ümidvaram ki, Derridadan gətirdiyim aĢağıdakı nümunə
anlaĢılan olacaq:
"Metafizika – Qərb mədəniyyətini əks etdirən ağ
mifologiyadır. Ağ kiĢi öz idiomu olan "mif"ə, HindAvropa mifologiyasına, "loqos"una yiyə durur. Bu
ümumbəĢəri model üçündür. Lakin bunun üçün o, hələ də
Səbəbi geri çağırmağı arzulamalıdır".
Derridanı poststrukturalist də adlandırırlar. Ona görə ki,
bəziləri postmodernizmlə poststrukturalizmi sinonim
hesab edir. Məncə, bunlar arasında bircə fərq vardır. Belə
ki, postmodernizm modernizmin rasionalizm, elmilik və
obyektivlik prinsiplərini kəskin surətdə inkar edir.
Poststrukturalizm isə dilin universal strukturları vardır ki,
həyat və düĢüncə faktorunu köklü surətdə müəyyən edən
də bu strukturlardır prinsipini iddia edən strukturalizmə
qarĢı çıxır. Derridaya görə, bu hər iki cərəyanın Qərb
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intellekt ənənsinin əksər prinsiplərini rədd etməklə gəldiyi
nəticə qismən üst-üstə düĢür.
Alan Mecilin təbirincə desək, bu dörd "peyğəmbərin
ekstremistliyi" hazırkı postmodernistləri modernizmə
qarĢı çıxmağa ruhlandırır. Bu geneologiya bizdə
postmodernizmin kökləri barədə az da olsa, təəssürat
yaradır, lakin postmodernizmin özü barədə az Ģey deyir.
Buna görə də biz kələfin ucunu postmodern yazarların
əsərlərində axtaraq.

Kələfin ucu
Fikrimcə, kor-təbii postmodernist adlandırılan NitsĢedən
tutmuĢ Derridaya qədər, həmçinin müasir
postmodernistlər hesab olunan Cean Baundrill, CeanFrançoys Lyotard, Qayatri Spivak və Yuliya Kristeva kimi
yazarları birləĢdirən ümumi cəhət onların anti-essensialist
və anti-fundamentalist olmalarıdır. Bundan çıxıĢ edərək
deyə bilərəm ki, onlar mahiyyəti, təbiəti və varlıqda bu və
ya digər dərəcədə rol oynayan səbəb və mənanı, bir sözlə,
istənilən universallığı inkar edirlər. Beləlkiklə,
postmodernist perspektivdən baxdıqda üstünlük, transtarix
və interpretasiya üçün vahid transmədəniyyət yoxdur.
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Radikal anti-essensialist postmodernistlər modernistlərin
əsaslandırıb rahatlıqla irəli sürdüyü bir çox anlayıĢları
tənqid edib fərdiliyi, orijinallığı aradan qaldırmağa
çalıĢırlar. Bunların bir neçəsini burada Migel Fukonun
əsərlərinə istinad edərək qeyd edəcəyəm.
Anti-essensialistlərin izini aĢkarlayan birinci konsepsiya
əksər postmodernistlərin transsendent prizmadan
dəyərləndirdiyi insan təbiəti ideyasıdır. Misal üçün, tarixi
qanunauyğunluğa görə biz belə güman edirik ki,
bəĢəriyyət keçmiĢdə də indiki kimi olub. Biz həmçinin
belə fərz edirik ki, müxtəlif mədəniyyətlərə məxsus
xalqlar içərisində öz mədəniyyətimizə uyğun gələn
insanlar vardır. Bu fərziyyə insanların məqsəd və
fəaliyyət cəhətdən bir-birinə keçmiĢdə uyğun gəlməsi
inamını aĢılayaraq tarixi araĢdırmağa imkan verir.
Lakin postmodernistlər sübut etməyə çalıĢırlar ki,
bəĢəriyyətin heç bir ümumi essensiyası yoxdur. Bunun
qəbulu yalnız fərdlərin müxtəlifliyini,
özünəməxsusluğunu inkar etməyə gətirib çıxarır.
Postmodernistlərə görə, dünya gərək son dərəcə müxtəlif
cinsli təsəvvür edilsin; keçmiĢ indidən tamamilə fərqlidir
və bütün mədəniyyətlər bir-birinə bənzəmir.
Postmodernistlər faktla fantaziya arasındakı fərqi qəbul
etmirlər. Onlara görə, söz və əĢya, məna və
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mənalandıran, subyekt və obyekt arasında heç bir mühüm
əlaqə yoxdur. Bu mülahizə tarix kimi reallığın da təsvirini
tələb edir. Postmodernizmdə həm tarixi, həm də bədii
əsərlər onların yaxĢı və pis nüsxələrindən daha çox reallıq
üçün əvəzlənib yenidən iĢlənilir. Bu Migel Fukonun baĢqa
bir tələbinin bazisidir: “YaxĢı bilirəm ki, indiyədək
fantastikadan özgə nəysə yazmamıĢam. Çox da uzağa
gedib fantastika həqiqətin arxasındadır deməyi nəzərdə
tutmuram. Mənə belə gəlir ki, həqiqətin içərisində
fantastik əsər yaratmaq mümkündür”.
Tarixin fundamental kateqoriyası hadisə konsepsiyasıdır.
Bu konsepsiya tarixi olayların xüsusiyyətinə əsaslanmağı
nəzərdə tutur. Bundan fərqli olaraq postmodernistlər sübut
etməyə çalıĢırlar ki, hadisə termini ümumi ilə nisbətdə
aktual hadisələrin spesifikliyini inkar edir. Onlar bildirilər
ki, olayları bir-biri ilə bağlayan heç bir ümumi mahiyyət
yoxdur və hadisə ideyası dəyərsiz konsepsiyadır. Fuko
hadisə terminini çoxçalarlı nizamsız hadisələrin
“fantaziya”sı kimi dəyərləndirir və bildirir ki, o, aktual
olaylarda heç bir oxĢarı olmayan mənanın effektidir.
Postmodernistlərin anti-essensialist analizləri vasitəsilə
inkar esdilən anlayıĢlar çoxdur. Lakin əsas nöqtə budur
ki, postmodernistlər mahiyyəti və təbiəti Ģübhə altına
alırlar. Fikrimcə, bu, onların ən səciyyəvi cəhətidir.
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Nəticə

Postmodernizmin fəlsəfi və tarixi prinsipləri dəyərsiz
hesab edib nihililist mövqe nümayiĢ etdirməsindən bir
çoxları narazılığını bildirir. Əksəriyyət isə
postmodernizmin əxlaqi və mənəvi dəyərləri aradan
qaldırmaq cəhdlərindən Ģikayətlənir. Fikrimcə, bu iradlar
tutularkən bir Ģey nəzərdən qaçırılır. Nəzərimcə,
postmodernistlər əxlaqi və mənəvi dəyərlərə lazımsız,
qiymətsiz hökmünü israrla vermirlər. Onlar sadəcə zəruri
əsasların və bir Ģey üzərində konkret bir mövqenin
seçim zərurətinin yerini dəyiĢdirilər. Bu bizə Ģəxsi
mövqeyimizi yaratmaqda azadlıq imkanı verir. Lakin
azadlıq elə bir meyardır ki, o bizim hamımızın arzusu ilə
hesablaĢmır və hesablaĢması da mümkün deyil.
Fukonun aĢağıdakı fikirləri ilə yazımı bitirmək istərdim:
“Zəif, mütərəddid, xəyal və illüziya olmayan hər hansı bir
cərəyan, fərdi bir zamanlar inandığı həqiqətdən ayırıb onu
baĢqa qaydalar axtarmağa təhrik edir: bu, fəlsəfədir.
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DüĢüncə tərzinin, dəyərlərə, incəsənət əsərlərinə
münasibətin yerdəyiĢməsi və transformasiyası fərqlənmək
və daha artıq nəyəsə nail olmaq üçün baĢqa cür
düĢünməyə gətirib çıxarır: bu isə daha çox fəlsəfədir...
Bəzi insanların hazırkı boĢluq və ehtiras əvəzinə, bir
balaca məhdudiyyətdən sonra ideyalar dünyasında
narahatçılıq keçirməsi baĢadüĢüləndir. Mən inanıram ki,
kimsə öz həyatında bir dəfə də olsa yeni ahəng, yeni baxıĢ
bucağı, yeni fəaliyyət üsulu tapıbsa, belə insanları
dünyanın düzənsizliyi, tarixin lazımsız insanlarla dolu
olması heç vaxt gileyləndirməyəcək”.

Ġngiliscədən Elmar Vüqarlı cevirib

Əhməd QəĢəmoğlu
Ġnsanın mahiyyəti və missiyası haqda
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Ġnsanın mahiyyəti və missiyası haqda

Dini kitabların, bir çox mütəfəkkirlərin dediyi kimi,
dünyanın dərki, insanın özünü dərk etməsindən baĢlayır.
Allahın yaratdığı mükəmməl bir varlıq olan insanı dərk
edib, insanla o biri varlıqların müqayisəsini apardıqca
kiçik bir hissəciyin də, planetlərin də, kainatın da bir çox
sirləri aydınlaĢmağa baĢlayır. Ən qədim zamanlardan da
insan öz mahiyyəti barədə düĢünməyə baĢlayıb. Ġnsan
problemi hər zaman bədii yaradıcılığın, ədəbiyyatın diqqət
mərkəzində olub. Ġnsanın mahiyyətini daha yaxĢı sezə
bilən istedadlı yazıçıların əsərləri daha bəĢəri xarakter
daĢımıĢ, daha uğurlu olmuĢdur.
Çox təəssüf ki, indiki zamana qədər, insan özü özünü hələ
lazımi qədər dərk edə bilməyib. Ġndiki dövrdə insan
problemlərinin araĢdırılması sahəsində dünyada ən
tanınmıĢ mütəxəssislərdən biri olan, akademik A. Q.
Spirkinin yazdığı kimi «Ġnsanın həqiqi mahiyyətinin dərk
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olunması məsələsi bir çox fəlsəfi nəzəriyyələrdə ortaya
qoyulsa da, bu sahədə tam, bütov bir fikir hələ
deyilməmiĢdir. Amma bu mahiyyətin açılması prosesi bir
vulkan kimi döyünməkdə, lakin hələ üzə çıxa
bilmədiyindən səngiyərək, öz daxili energisinin həlledici
təkanını gözləməkdədir. Bir vaxt gələcəkdir ki, müxtəlif
tellərlə cəmiyytlə, kainatla bağlı olan insan fəlsəfi
biliklərin mərkəzində dayanacaqdır» ( A. Q. Spirkin.
Filosofiə. Moskva: Qardarika, 1998, s. 339 ).
Bir varlıq kimi insanın öz mahiyyəti nədən ibarətdir? XIII
əsrə qədər dünya sivilizasiyasında aparıcı rol oynayan
ġərq elmi, dinlərin hamısı bu suala cavab verməyə
çalıĢsalar da, bu cavablar elmi baxımdan konstruktiv
olmayıb. Dinlərin hamısına məxsus olan kodlarla verilən
informasiyaların əksəriyyəti ən məĢhur din xadimləri
tərəfindən belə sona qədər açıqlana bilməmiĢdir. ġərq
elminin isə müxtəlif dini cərəyanlara, əsasən buddizmə,
sintoizmə, konfusizmə, Ģamançılığa, islama mücərrəd
Ģəkildə dayaqlanan mühakimələri isə insanın mahiyətini
mifik–bədii Ģəkildə izah etməyə daha çox meylli
olmuĢdur. Dünyadakı bu günkü sivilizasiya isə əsasən
XIX əsrdə formalaĢmıĢ Avropa elmi dunyagörüĢünün
təsiri altındadır. Dərindən təhlil edildikdə məlum olur ki,
bu elmi dünyagörüĢü harmoniya prinsiplərini lazımınca
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nəzərə ala bilməyib və insan, cəmiyyət üçün olduqca
mühüm olan kosmik amillərdən bəhrələnə bilməyib.
Həmin çatıĢmazlıqlar bu günkü qərb mədəniyyətində,
qərb elmində yenə də davam etməkdədir.
Qədim Ģərq və müasir qərb elmindəki bir sıra önəmli
nəticələri də nəzərə alaraq, insan barədə indi elmdə orlan
baxıĢları xeyli geniĢləndirmək olar. Bu sahədəki
mülahizələrimi diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm.
Müasir elm insana bir «bio- sosial» varlıq kimi baxır.
Əslində isə, dərindən fikir versək insana «bio- sosial»
varlıq deməklə onun mahiyyətini xeyli məhdudlaĢdırmıĢ
oluruq. Bir çox fəlsəfi təlimlərə görə, bütün kainat bir
orqanizm, bir sistem halındadır və insan onun kiçicik bir
zərrəsidir. Belə olduqda, insan bədənindəki kiçicik bir
toxuma insanın bütün bədəni ilə həm fiziki, həm energetik
orlaraq əlaqədə olduğu kimi, insan öz varlığı, ruhu ilə
bütün bü kainat aləmi ilə əlaqədədir və eyni zamanda
kainatdan aldığı enerjinin köməyi ilə mövcuddur. Ġnsanın
ruhu onu kosmik vücudla bağlayan, bu vücuddan insanın
insan kimi formalaĢması üçün yaradıcı əhəmiyyəti olan
proqramları daĢıyan, bəzən Yaradanın (Allahın) nəfəsi
deyilən energetik bir aləmdir. Bu amili nəzərə alaraq
insana eyni zamanda bir «kosmo» varlıq kimi də baxmaq
tamamilə qanunauyğyn bir haldır. Ġndiki elmin də dediyi
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kimi, insan doğrudan da, eyni zamanda bir bioloji
varlıqdır. Amma insan o biri bioloji varlıqlardan, ruhun
təsiri altında formalaĢan psixi sistem olmağı ilə seçilir. Bu
psixi aləm ruhun təsiri ilə insanın qəlb dünyasını, idrakını
formalaĢdırır. Və nəhayət, insan doğrudan da eyni
zamanda cəmiyyətin, baĢqaları ilə ünsiyyətin məhsuludurbir sosial varlıqdır. Deməli insana yalnız indiki elmin
dediyi «bio-sosial» varlıq kimi yox, «kosmo-bio-psixososial» varlıq kimi baxmaq daha düzgün olar. Ġnsanın
həyatda normal, ahəngdar fəaliyyət göstərə bilməsi üçün
o, kosmik bağlılıq içində bioloji cəhətdən sağlam,
psixoloji cəhətdən rahat, sosial cəhətdən əhəmiyyətli və
mənəvi cəhətdən zəngin, ahəng içində olan bir həyata
malik olmalidir. Ġnsanların özləri əksər hallarda öz Ģəxsi
həyatlarında, ailələrində belə bu balansı qorumağın
fərqinə varmırlar. Əsl xoĢbəxtliyə yalnız bu dörd amilin
balansını yaratdıqdan sonra nail olmaq olar.
Vəhdətdə olan yer üzündə insan təkcə yer üzünün varlığı
deyil, kosmosun – göy üzünün yer üzündəki varlığıdır.
Yer üzü elə özü kosmosda – göy üzündədir. Aydındır ki,
yer üzündəki bütün varlıqların hamısı göy üzünün təsiri
altındadır. Hər bir insan kosmosla, göy üzü ilə yer üzünün
birlikdə məhsuludur. Ġnsana həm yer qanunları, həm də
kainatın qanunları təsir edir. Hər bir konkret adamda göy
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üzü ilə yer üzünün payı müxtəlif nisbətdədir. Bədəndə
olan müxtəlif orqanların hər biri beyinin, onurğanın
müxtəlif nöqtələri ilə daha çox əlaqədədir. Buna bənzər
olaraq da insanlar kosmosda müəyyən bir aləmin müxtəlif
hissələri ilə müxtəlif əlaqədədirlər.
Ġnsan göy üzünün elə bir aləminin təsiri altındadır ki, yer
üzündəki heç bir varlıq həmin aləmlə insan qədər əlaqədə
deyil. Həmin aləmə «insanyaratma aləmi» demək olar.
Ancaq yer üzündəki bütün insanlar da göy üzünün həmin
aləmi ilə eyni Ģəkildə, eyni dərəcədə əlaqədə deyillər.
Müxtəlif insanların həmin aləmlə əlaqələri müxtəlif
Ģəkildədir. O aləmi bir okeana bənzətsək, kimi o okeanın
bir adası, kimisi baĢqa adası, kimisi suların üzü, kimisi isə
suların altı, ya bir qayalıq, meĢəlik və s. hissə ilə
əlaqədardır. Həmin aləmin hər bir hissəsindən axan ruh,
insana həmin hissənin xarakterini gətirir. Bir məkanda
olan bulaqla meĢənin ruhu, energetikası, havası eyni
olmadığı kimi həmin «insanyaratma aləmi»- nin də
müxtəlif yerlərinin ruhu müxtəlifdir. Bu okeanın eyni bir
hissəsi ilə daha yaxın olan insanların psixikası, xarakteri,
ruhu biri birinə yaxın olur.
Ġndi tez–tez incə, həssas dünya barəsində mülahizələr
eĢidilməkdədir. Ġlbəil daha həssas dalğalar, sahələr barədə
məlumat əldə edilir, hətta bu sahələri ölçə bilən, bu
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sahələrdən istifadə edən mexanizmlər, çihazlar, gündəlik
tələbat malları hazırlanır. Kompüter erası bu istiqamətdə
daha sürətli irəliləyiĢi təmin edir. Bizim hələ ki, bilgi əldə
etdiyimiz həmin həssas dalğalar, sahələr və s. həmin sirli
aləmdəki nisbətən kobud varlıqlardır. Həmin varlıqların
arxasındakı sonsuz aləmləri göz qabağına gətirməklə,
hansı bir aləmin içində yaĢadığımızı təsəvvür etmək çətin
deyildir. Ġnsan hələ bu aləmin ona, onunsa bu aləm
vasitəsi ilə hadisələrə nə dərəcədə təsir edə bilməsi barədə
lazımi bilgilərə malik deyildir. Bu bilgilərsizsə insanın
mahiyyətini kifayət qədər dərk etmək mümkün deyil.
Hər bir insan yalnız bizim gördüyümüzdən ibarət deyil.
Hər bir insanın xarici görünüĢü, fəaliyyəti böyük bir sirli
aləmin real həyatdakı əksi, görüntüsüdür. Hər bir insan öz
mahiyyəti etibarı ilə göy üzünün informasiya daĢıyıcıçıdır.
Hər kəsə obrazlı olaraq həm alıcı, həm də verici antenna
kimi də baxa bilərik. Döğrudulur, bu «antennalar»
müxtəlif gücdədir. Kimi kosmosdan güclü enerji,
informasiya qəbul etdiyi halda, digərlərinin bu əlaqəsi
olduqca zəifdir. Bu barədə L. Qumilyovun etnogenezlə,
passionar enerji ilə bağlı fikirləri olduqca diqqəti çəkəndir.
Gözümüzün qarĢısında gördüyümüz hər bir insan əslində
özünün olduqca kiçik, gözə görünən bir hissəsidir. Ġnsan
ətrafdan aldığı və ətrafa yaydığı dalğaları ilə sonsuz bir
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miqyasda mövcuddur. Əgər ona məxsus dalğalar hənsısa
bir okeana, buluda, planetə qədər gedə bilirsə, deməli
insan həmin dalğalarının mövcud olduğu yerdə
mövcuddur. Mobil telefonla dünyanın istənilən ölkəsinə
zəng etmək mümkündür. Hər kəsə aydındır ki, insan
Allahın yaratdığından daha mükəmməl bir Ģey yaratmaq
imkanına malik deyil. Bir Mobil telefonun belə imkanı
varsa, insanın da belə imkanları olduğuna Ģübhə etməyin.
Sadəcə olaraq insan hələ özünün bu imkanlarını
fəallaĢdırmaq, dərk etmək praktikasına malik deyildir.
Beləliklə, hər bir insan özünün sonsuz, nəhayətsiz
dalğaları ilə birlikdə mövcuddur. Bəzilərində bu dalğalar
ələqələr səviyyəsinə görə daha fəal, daha sıx, bəzilərində
seyrək azdır. Burada QANADLI ĠNSAN, ĠLHAMIN
QANADLARI kimi anlayıĢların da izahını vermək
mümkündür. Ətrafında dalğalar daha sıx, daha güclü olan
insanlarda bu dalğalar sanki, sıxlaĢaraq bir qanad əmələ
gətirir. Yaxud, insan ilhamlananda (müəyyən bir
istiqamətdə energetik sistemi güclənəndə) onun
ətrafındakı dalğalarda bir güclənmə, sıxlaĢma yaranır. Bu
zaman da sıxlaĢmıĢ dalğalar qanadı xatırladır.
Ġnsan öz fiziki bədənini sağlamlığının qeydinə qaldığı,
yaxud qeydinə qalmalı olduğu kimi, energetik canının da
sağlamlığının qeydinə qalmalıdır. Bu sağlamlığı qorumaın
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öz yolları vardır. Bu yolların əsas qayəsi insanın öz
energetik sisteminin gücləndirməsidir. Yəni, deyək ki, bir
var özünü bütün xəstəliklərdən qoruyasan, bir də var
canını elə möhkəmlədəsən ki, xəstəliklər sənin canında
asanlıqla yol tapa bilməsin. Canı möhkəmlətmədən, yalnız
özünü xəstəliklərdən qorumağın elə böyük bir effekti
olmur. ZəifləmiĢ can özü elə axtarıb xəstəlik tapır.
Energetik canı sağlam saxlamağın, möhkəmlətməyin ən
əsas yolu dini təlimlərin öyrətdiyi kimi nəfsi təmiz
saxlamaqdır. Amma təbii ki, fiziki, psixoloji sağlamlığın,
sosial münasibətlərin də əhval ruhiyyəyə ciddi təsiri
vardır. Ġnsan özünün fiziki, psixoloji olaraq sağlam
saxladıqca, sosial münasibətlərdə harmoniyaya çalıĢdıqca,
daima nəfsini təmizləməyə, mənəvi zənginləĢməyə can
atdıqca, bünün üçün vacib ayinləri, ibadətləri yerinə
yetirdikcə onun energetik sistemi sağlamlaĢır. Energetik
sistemi sağlam adamın həyatdakı fəaliyyəti daha güclü
olur.
Bir məsələ haqda da danıĢmaq istəyirəm. Ġnsanlar təkcə
məkan və zaman içərisində yaĢamırlar. Onların hər birnin
eyni zamanda aid olduğu baĢqa xüsusi koordinatları da
vardır. Bu koordinatlar müəyyənləĢməsində onların
«kosmo», «bio», «psixo», «sosial» komponentləri mühüm
rol oynayır. Bu komponentlərin hər biri hər bir Ģəxsdə
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müxtəlif vəziyyətdədir. Bu dörd komponentin biri biri ilə
qarĢılıqlı əlaqələri isə tamamilə yeni bir aləm yaradır. Bu
aləmin müxtəlif səviyyələri var. Bu səviyyələrin hər biri
insana müxtəlif insanlıq keyfiyyətləri verir. Bu
səviyyələrin hər birinin öz bəsirət, intellektual, duyğu və
s. imkanları vardır. Bir neçə misal göstərək. Elə insanlar
var ki, ən qısa zamanda dörd, beĢ rəqəmli ədədlərin
üzərində kompüter kimi əməliyyatlar apara bilir. Onlardan
soruĢanda ki, bunu necə edir, həmin adam heç izah edə
bilmir. Yaxud elə insanlar var ki, minlərlə Ģeiri əzbər bilir
və yenilərini də dərhal öyrənir. Amma bir çox Ģairlər heç
öz Ģerlərini də əzbər bilmirlər. Kimininsə valehedici səsi
var və s. onlar bunu necə etdiklərini yenə də izah edə
bilmirlər. Bunları sadəcə qabiliyyət kimi qəbul edirik.
Amma söhbət təkcə hansısa iĢi daha yaxĢı ya pis
görməkdən getmir. Mənə elə gəlir ki, ətrafımızda,
kainatda müəyyən dalğa, iĢıq layları vardır və o layların
hər biri ilə təmas bizə müəyyən bir qabiliyyət verir. Yəni
bu qabiliyyət deyilən Ģey həmin o layların əlamətləridir.
Hər bir insanın o laylarla təmas mənzərəsi müxtəlif
Ģəkildədir. O təmasların yekunu bizim ümumi
qabiliyyətimizi müəyyən edir. Ġnsan müəyyən ahəng
vəziyyətində olduqca həmin laylarla əlaqəsində də bir
ahəng yaranır. Bu əlaqələr bir sistem – xüsusi bir aləm
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yaradır. Ġnsan məkandan, zamandan baĢqa daxil olduğu
koordinatlardan biri də həmin xüsusi aləmdir. Misal üçün
Peyğəmbərlərə məxsus bu xüsusi aləmin imkanları daha
mükəmməldir. Övliyalara aid xüsusi aləmlərin imkanları
bir baĢqa, dahi insanların, alimlərin, sıravi insanların
imkanları isə bir baĢqadır. Ġnsan öz fəaliyyəti ilə bu
sistemi təkmilləĢdirə, mükəmməlləĢdirə də bilər, əksinə
zəiflədə, aĢındıra da bilər. Sufiliyin, təsəvvüf fəlsəfəsinin
də öyrətdiyi- daha kamil sistemə yüksəlmək yollarıdır.
Daha mükəmməl sistemə yüksələn insan artıq həssas
dünyanı həssaslıqla duya bilir. Daha kamil olanın xususi
aləmi sirli aləmin bir parçası olur, Allaha qovuĢur.
Ġnsanlarıın bir çoxunu düĢündürən məsələlrdən biri də
insanın missiyası məsələsidir. Tez – tez belə bir sual
eĢidirik: - axı Allah bu insanı niyə yaradıb? Ġnsanın yer
üzündə missiyasının nədən ibarət olduğu əksər filosofları
düĢündürmüĢdür. Amma təəsüf ki, onların izahlarında elə
bir aydınlıq olmamıĢdır. Sual bir çox hallarda cavabsız
qalmıĢ, yaxud ona qeyri müəyyən cavablar verilmiĢdir.
Amma bu suala müəyyən bir cavab vermək olar. Qurani –
Kərimdə, Əl bəqərə surəsində 30-33 sü ayələrində insanın
missiyası barədə kodlaĢmıĢ Ģəkildə, tamamilə aydın
məlumat var. 30 - cu ayə göstərir ki, insan bəzilərinin
dediyi kimi yer üzündə vəhĢilik etməyə gəlməyib ((Ya
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Rəsulum!) Sənin Rəbbin mələklərə: “Mən yer üzündə bir
xəlifə (caniĢin) yaradacağam”, - dedikdə (mələklər): “Biz
Sənə Ģükür etdiyimiz, Ģə’ninə tə’riflər dediyimiz və Səni
müqəddəs tutduğumuz halda, Sən orada (yer üzündə)
fəsad törədəcək və qan tökəcək bir kəsmi yaratmaq
istəyirsən?”- söylədilər. (Allah onlara: ) “ Mən bildiyim
Ģeyi siz bilmirsiniz!” – buyurdu). Ġnsan yer üzünün
təĢəkkül prosesinin bir zamanında yaranıb və xüsusi bir
missiya ilə yaradılıb. Ayədəki “ Mən bildiyim Ģeyi siz
bilmirsiniz!” ifadəsi o deməkdir ki, insanın yer üzərində,
kainatda öz missiyası vardır. 31-32 –ci ayələr isə onu
göstərir ki, dalğalar Ģəklində mövcud olan məlakələr
avtomatik fəaliyyət göstərir. Onların özlərinin yeni bir Ģey
öyrənmək xüsusiyyəti yoxdur. Onlar yalnız öz öhdələrinə
düĢən vəzifələri dəqiqliklə avtomatik olaraq yerinə
yetirirlər. 33 – cü ayə isə onu göstərir ki, insanın "göylərin
və yerin gözə görünməyən sirlərini» və məlakələrin –
təbiət hadisələrinin «gizlinini və aĢkarını» bilmək
qabiliyyəti var. Deməli kainatın təĢəkkül tapıb mükəmməl
hala gəlməsi üçün insan xislətli bir varlığa da ehtiyac
vardır.
Əl bəqarə surəsindəki bu ayələrdən sonra gələn ayələr(3438) isə göstərir ki, insan özü xeyir qüvvələrin təmsilçisidir
və təbiətdəki xeyir qüvvələrin sirlərini bilmək qabiliyyəti
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vardır. O xeyir qüvvələrin təmsil etdiyi prosesləri idarə də
edə bilər. Amma Ģər qüvvələrin xislətini aça bilmək onun
imkanları daxilində deyildir və o Ģər qüvvələri idarə etmək
gücünə malik deyildir(34-cü ayə: (Ya Peyğəmbər!) Biz
mələklərə: “Adəmə səcdə edin! – dedikdə Ġblisdən baĢqa
(hamısı) səcdə etdi. (Yalnız) o, lovğalanaraq (səcdə
etməkdən) imtina etdi və kafirlərdən oldu).
Əksinə Ģər qüvvələr onun fəaliyyətində bir zəif noqtə
tapdığı anda bu fəaliyyəti poza bilir(35- ci ayədən: (Lakin)
ġeytan onları azdırıb (buğdadan yedizdirməklə ne’mətlər
içində) olduqları yerdən uzaqlaĢdırdı).
Adəm, Həvvanın və ġeytanın cənnətdən qovularaq yer
üzündə onlara sığnacaq verilməsi isə onu göstərir ki, insan
yarandığı vaxtdan Ģər qüvvələrə aldana bilmək kimi bir
zəifliyi var və yer üzü ona bu zəifliyinin ortadan
götürülməsi üçün bir müalicə, sığnacaq yeridir. Yəni insan
hələlik bu kainat sistemində öz missiyasını layiqincə
yerinə yetirə bilmir. Bu missiyanı yerinə yetirmək üçün
ona əvvəlcə öz nöqsanını ləğv etmək lazımdır. Beləliklə
insanın cari missiyası daha çox ozünü təkmilləĢdirmək,
mövcud nöqsanından xilas olmaq, prespektiv missiyası isə
kainatı sisteminin təkmilləĢməsində fəal iĢtirak etməkdir.
Bu missiyanı yerinə yetirərkən o təbiət hadisələrini,
dünyanı daha dərindən dərk etməklə burada müəyyən bir
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nizamlama iĢlərini aparılmasına kömək edəcəkdir.
Mələklərdən fərqli olaraq bunu Ģüurlu Ģəkildə edəcəkdir.
Yəni Allahın nurunu – kainat adlı sonsuz ölçülü sistemin
xüsusiyyətlərini yer üzünə, kainatın içindəki alt
sistemlərə, elementlərə daĢımaqla kainatın özü özünü
tənzimləmə prosesini sürətləndirəcəkdir.
Hələliksə insanın qarĢısında duran birinci vəzifə öz
nöqsanını ortadan götürməkdədir. Bu nöqsanı yaradan
onun tamahı, nəfsidir. Tamah, nəfs bu nöqsanın bu
xəstəliyin ən birincə əlamətləridir. Ədabazlıq, qürur,
meĢĢanlıq və s. kim mənfi xüsusiyyətlər də bu tamahın və
nəfsi əlamətlərinin törəmələridirlər. Tamah, nəfs güclü
olduqca insanın qəlbində iblis üçün böyük fəaliyyət
meydanı yaranır. Bu isə insanı Ģeytanın əlaltısına çevirir.
Kimdə tamah və nəfs nə qədər varsa onun qəlbində iblis
üçün o qədər münbit Ģərait vardır. Ġblisin fəaliyyəti geniĢ
olduqca isə insan öz missiyasından daha uzaq düĢür.
Bütün dinlərin irəli sürdüyü ibadətlər insanın nəfsi
tərbiyəsinin tərbiyəsinə yönəlib. Eyni zamanda onu da
demək olar ki, nəfsi tərbiyəyə kömək edən hər bir
fəaliyyət də ibadət kimi qəbul oluna bilər. Hətta
materialistlərin, kommunistlərin belə nəfsi tərbiyə ilə
bağlı həyata keçirdikləri bir çox Ģeylər ibadət kimi qəbul
oluna bilər.
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Hər bir sistem yalnız öz missiyasına uyğun olaraq
fəaliyyət göstərəndə onda rahatlıq, ahəng yaranır. Əks
halda isə o sistem daima gərginlik, məhv olma təhlükəsi
içəriçində olur. Deməli insan bir rahatlıq tapmaq, xoĢbəxt
olmaq üçün ən əvvəl öz missiyasına uyğun olaraq
fəaliyyət göstərməlidir. Bunun üçün o əvvəlcə öz cari
missiyasını həyata keçirməlidir. Yəni nəfsini, əxlaqini
tərbiyə etməlidir. Yəni elə bir vəziyyətə gəlməlidir ki,
daha Ģər qüvvələr onun zəifliyindən istifadə edib onu
aldada bilməsin. Bu tərbiyə sistemininsə əsas meyarları
yenə də ahəng prinsipləri olacaqdır. Ġnsan ahəng
prinsiplərinə qovuĢduqca özünün xilas yoluna qovuĢur, bu
prinsiplərdən qaçdıqca isə əksinə, daha da əzab əziyyətə
düçar olur.

Firudin Qurbansoy
Mikayıl MüĢfiqin təncim portreti
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Mikayıl MüĢfiqin təncim portreti

Azərbaycanın böyük ürəkli, nəhəng istedadlı, coĢqun təbli
Ģair oğlu Mikayıl MüĢfiqin ömür yoluna təncim elminin
iĢığında nəzər saldıqda bir sıra məsələlərin mahiyyətini
aydınlaĢdırmaq mümkündür. Öncə onun doğum tarixinə
nəzər salaq: hicri-qəməri təqvimlə 1326-cı ilin cəmadiələvvəl ayının beĢində, cümə günü dünyaya gəlib. Miladi
təqvimlə bu, 1908-ci il, 5 iyuna təsadüf edir.
Cümə gününün səyyarəsi Zöhrə (Venera) sayılır. Bu gün
doğulan uĢaqlar sifətcə çox göyçək, xasiyyətcə xoĢrəftar,
dostpərəst olurlar. Sevəndə dəlicəsinə, çılğıncasına
fədakarlıq edirlər. Sevgi onların canı, cövhəri olur. MüĢfiq
dünyaya gələn gün səyyarələr bürclərdə bu Ģəkildə
yerləĢmiĢdi: GünəĢ - Əkizlərdə, Ay - Oxatanda, Merkuri Xərçəngdə, Venera - Xərçəngdə, Mars - ġirdə, Yupiter Qoçda, Neptun - Xərçəngdə, Pluton - Əkizlərdə.
1908-ci ilin idarəedici səyyarəsinin Mars (Mərrix) və ilin
Meymun ili olduğunu nəzərə alsaq, onu deyə bilərik ki, bu
Ģəxs ortaboylu (bəzən alçaqboylu) olur, illər ötdükcə
kökəlməyə meyli artır. Onlar deyib-gülməyi, baĢqasına
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Ģəbədə qoĢmağı sevirlər. Ġti həcv dililə seçilirlər. “Maarif
və mədəniyyət” dərgisində qərəzli tənqid yazıb MüĢfiqin
Ģerlərini əyləncə adlandıran bir tənqidçiylə üzləĢən Ģair
bədahətən söyləmiĢdi:

Gündə min rəngə düĢən buqələmunsan, bilirəm,
Ġti baltayla kəsilməz bir odunsan, bilirəm.
Atana oxĢamısan, boynuyoğunsan, bilirəm
Dinlə, gəl qəlbimi, ay Hacı Filanın balası,
Ağzımı açma, gəda oğlu gədanın balası.

* * *

Zatı-mənhusini tək mən demirəm, Gəncə bilir,
Kimə qulluq eləyirsən bunu el, məncə, bilir.
Buna bir bax ki, mənim Ģerimi əlyəncə bilir,
Dinlə, gəl qəlbimi, ey Hacı Filanın balası,
Yekə kərtənkələnin, əfi ilanın balası.
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“AzərnəĢr”in o vaxtkı baĢ mühasibi, atalar sözlərinin
xiridarı Əbdülqasım Hüseynzadədən avans pul almaq
üçün yazdığı klassik üslubdakı müraciətin də əsasında
incə yumor durur:

Əssalam, ey bizim Əbdülqasım!
Yığılıb bir neçə ədibi-Ģəhir
Tökdülər böylə günə bir tədbir:
Ki, həvanın dumanlı çağında,
ToplaĢıb Mehdinin otağında
Çox götür-qoy edib, nəhayət, biz,
DüĢünərsiz əgər ki, arifsiz!
Gər düzəltsən əgər bu xeyr iĢi sən,
Hamımız söylərik əcəb kiĢisən!
ĠĢ qalıbdır öz iltifatınıza.
Əliniz getsə portmanatınıza
Bizə bir yüz manat barat eylər,
Mərd olan burda iltifat eylər.
Mehdiyo Vahido, Rza, Rahim,
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MüĢfiqəm, pəs tutar səni ahim.
Verməsən, necədir bunun dali,
Bəs ki, mətləbdən olginən hali...

ġabalıdı saçları, girdə sifəti, geniĢ alnı, nəzərə çarpacaq
burnu (bəzən donqar), cəlbedici qonur gözləri 5 iyun
1908-ci ildə doğulanları baĢqalarından fərqləndirir. Belə
adamlar ünsiyyət və çılğınlığı ilə nəzər-diqqəti cəlb
edirlər. ġəxsiyyətlərinə bəslədikləri hörmət onları qarĢıya
böyük məqsədlər qoyub inamla irəliləməyə sövq edir.
Bütün problemlərini ədalətlə, vicdanla həll etməyə
çalıĢırlar.
Nigahda zəif və zərif adama üstünlük verirlər. Həyatında
çoxsaylı qadınların olmasına baxmayaraq, o, 1915-ci
(DovĢan) ildə dünyaya gəlmiĢ Dilbər Axundzadə ilə ailə
qurmuĢdu.
1908-ci il 5 iyununda dünyaya gələnlərin baĢqalarını
inandırmaq istedadı olur. Onların həyatsevərliyi,
özgələrinə də siyarət edir, ilham verir. Onun paxılları çox,
bədxahları məkrli və qəddar olur. Zəif yeri ayağın bud
hissəsidir, qan xəstəliyindən qorxusu var. Doğum günündə
Ay Oxatan bürcündə olduğundan, MüĢfiqin ölümünün
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silahdan açılan atəĢlə olacağını təxmin etmək
mümkündür.
Ümumiyyətlə, 5 iyunda dünyaya gələnlər dərin zəkalı,
böyük istedad sahibi kimi həmiĢə həsəd duyğusu
oyadırlar. Bir yerdə sakit oturmayan, yeni-yeni təklif və
təĢəbbüslərlə çıxıĢ edir, əldə etdiyi nəticələrlə qane
olmayan Ģəxslər kimi həmiĢə irəli Ģığımaq istəyirlər:

Mənim könlüm deyir ki,
hələ bunlar nədir ki,
Böyük günlər, Ģanlı günlər,
Ģən günlər,
Yoluna düĢən günlər hələ qarĢımızdadır!

və ya

Ġrəli, yeni ruh, yeni can,
Bu uzun həyəcan
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Bakını qapmasın,
Qəhrəman divləri bir yerə toplamasın!

Bu misraların müəllifi ancaq 5 iyunda doğula bilərdi. Bir
qayda oyaraq, həmin gün dünyaya gələnlər səyahəti
xoĢlayır, evlərini elə tərtib edirlər ki, ən vacib əĢyalar
hazır, əl altda olsun. Ġstədikləri vaxt cantalarını götürüb
səfərə çıxmağa hazırdırlar.
Özlərini sevgiyə tamamilə həsr etməkdən çox qorxurlar.
Xatırlamaq yerinə düĢərdi ki, “MüĢfiqli günlərim” xatirat
kitabında onun “Dilbər, qorxuram sevgi Ģairi olub gedəm.
Son vaxtlar baĢımı çox qatmısan”- sözlərini xanımı xüsusi
qeyd edir.
5 iyunda dünyaya gəlmiĢ adamlar, bir qayda olaraq,
nəĢriyyat iĢinə, əylənclər təĢkilinə, komputer qrafikası
məĢğələlərinə meyilli olurlar. Mikayıl MüĢviq
“AzərnəĢr”də redaktor vəzifəsində çalıĢırdı. Əsərlərinin
yığılması, sahmana salınması, nəĢri iĢinə xüsusi Ģövqlə
nəzarət etdiyini o vaxt mətbəədə iĢləmiĢ Seyfəddin
Dağlının xatiratından öyrənirik.
5 iyunda dünyaya gəlmiĢ adamlar bəzən düĢdüyü
vəziyyətin səbəbini o dəqiqə dərk edə bilmir. Ona görə də,
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gərək cərəyan edən hadisələrin gediĢi vaxtı öz
sayıqlıqlarını itirməsinlər. Ġlk istintaq materialları ilə tanıĢ
olduqda MüĢfiqin məhz belə bir ovqatda olduğunu yəqin
edirsən.
5 iyunda dünyaya gələnlər ehtirasla risqə gedir, belə bir
Ģərait olmadıqda isə təəssüflənirlər.

Tikan kimi dalar bizi,
O bir yandan, bu bir yandan.
Ġlan kimi çalar bizi,
O bir yandan, bu bir yandan.

* * *

Gəncliyimiz yetdi baĢa,
BaĢ əymədik bir oğraĢa,
Odur bizi tutur daĢa,
O bir yandan, bu bir yandan.
1322

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

misralarını tribunadan çəkinmədən oxuyan Ģair, məncə,
risksiz yaĢamamıĢdır. 1929-cu ilin 12 yanvarında tar
musiqi alətinin ləğvi istiqamətində Xalq Maarif komissarı
ittihamnamə ilə çıxıĢına qarĢı Ģair yazırdı:

“Oxu tar!
Oxu tar!..
Gözləri qibləyə açılan
hasarlı binalar,
dinləmiĢ əzəldən səsini,
Papaqlı atalar, çadralı analar
ÖtürmüĢ sayəndə köksünü,
DüĢmüĢlər gah Ģirin, gah acı toruna,
Sevinə-sevinə, qoruna-qoruna...”
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Xatırladıram ki, məĢhur “Oxu tar” Ģeirinin ərsəyə gəldiyi
vaxtlar qəzetlərin hər sayında din, çadra və papağa qarĢı
materiallar çap olunurdu.
5 iyunda dünyaya gələnlərin bəyəndiyi gül nərgizdir.
Nərgizin xoĢ ətri, zərif görünüĢü onlara coĢqun təb verir.

Sənin gözlərinmi gənclik bağında,
Yoxsa nərgizlərin sayrıĢıb oynar?
Yoxsa çıxılmayan eĢqin dağında
Ömrümün dirilik çeĢməsi qaynar ?!.

* * *

Qara qıĢ üstümə tökər qarını,
Nərgiz gözlərindən məni ayırsan.
Mənim ümidimin qapılarını
Neçin gah açırsan, gah qapayırsan?!
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5 iyunda dünyaya gələnlərin istəkli, sirli rəqəmləri 5-dir.
Altı aylıq uzun əzablardan sonra 5 yanvar 1938-ci ildə
SSRĠ Ali Məhkəməsi Hərbi kollegiyasının Səyyar
sessiyası Ģairin güllələnməsi ilə bağlı qərar çıxarıb və
qərar həmin gün də icra edilib.
5 iyunda dünyaya gələnlərin xoĢ günü çərĢənbədir.
Əzablara son verən həmin məĢum qərar çərĢənbə günündə
verilmiĢdi.
Əkizlər bürcü altında dünyaya gələn adamlar əzabkeĢ,
maraqcıl və möhkəm xarakterli olurlar. Uzun əllərə və
ayaqlara malikdirlər. Qaynar xarakterli olmaları qarĢı
cinsdən olanların diqqətini çəkir. YumĢaq saçları mülayim
xasiyyətlərindən xəbər verir. O, bir yerdə, bir mühitdə
çətin qərar tutur. Kütlə içərisində baĢqalarından kəskin
Ģəkildə fərqlənir.
Gün altında onlar çox tez qaralır, dənizi, çimərliyi
sevirlər:
CoĢ dəniz, coĢqun dəniz!
DaĢ dəniz, daĢqın dəniz!
AĢqın dəniz!.. ġaĢqın dəniz!..
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misraları dənizin səsini belə oxucuya çatdırır. “Yenə o bağ
olaydı” – Ģerində dəniz həm də aĢiqin rəqibi obrazında
çıxıĢ edir:

Əndamını həvəslə qucaqlarkən
dalğalar,
Qəlbimdə qasırğalar, fırtınalar
coĢaydı,
Qısqanclıqlar doğaydı, məni hirsim
boğaydı,
Cumub alaydım səni dalğaların
əlindən
YapıĢaydım belindən...

5 iyun 1908-ci ildə dünyaya gələnlərin ən uğursuz bürcü
Oğlaq, ən bəd rəqəmi isə 6 sayılır. Təsadüfi deyil ki,
Mikayıl 6 aylığında ikən anası Züleyxa (23 dekabr 1908ci il, Oğlaq bürcü) dünyasını dəyiĢmiĢdi. MüĢfiq 6 yaĢında
olarkən atasını itirmiĢdi. Atası Mirzə Əbdülqədir Visaqi
(visaq – ərəbcə “bağ”, “rabitə” mənasını verir) 1914-cü
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Pələng ilində vəfat etmiĢdi. Elə özü də 1938-ci ilin 5
yanvarında – Oğlaq bürcündə əbədiyyətə qovuĢmuĢdu.
Meymun ilinini ən təhlükəli ili Pələng ilidir. 1938-ci il
Pələng ilinə təsadüf edir. MüĢfiqin ilk istintaqı həftənini
altıncı – Ģənbə günü (1937-ci ilin 5 iyunu) olub. ġair 20
iyun 1933-cü ildə ailə qurub. 20.06.1933 rəqəmlərini
topladıqda 42 alınır. Bu rəqəmlərin də cəmi 6-dır. Kəbinin
uğursuz vaxtda kəsilməyi ailənin xoĢbəxt olmayacağından
xəbər verirdi. Mikayıl MüĢfiqin pasport nömrəssi 543214
idi, bu rəqəmlərin cəmi 24-dür. 24 rəqəminin cəmi altıdır.
Ġndi də Ģair üçün uğursuz olan ünvanındakı ada fikir
verək. ġairin yaĢadığı küçənin adı Nijno Priyutskaya
(indiki ġamil Əzizbəyov küçəsi) idi. Küçənin adının
“AĢağı sığınacaq” mənasını verməsi də boĢ yerə deyil,
yetimlik ömrü yaĢamıĢ Ģairin keĢməkeĢli taleyinin mistik
ifadəçisidir.
Cəmi 29 il ömür sürən MüĢfiq əbədiyaĢar ömür qazanmıĢ,
həyatının çətinliklərlə keçməsinə baxmayaraq həmiĢə
nikbin qalmaq nümunəsi göstərmiĢdi.

Yuri Sapojkov (Belorus)
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Ruscadan Ġlahə Quliyeva çevirib
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Bu gün cəmiyyətdə geniĢ vüsət almıĢ fikirlərdən biri də
odur ki, biz postədəbiyyat zamanında yaĢayırıq. Deyəsən,
bu fikri söyləyənlər yanılmırlar. Mağazalarda kitab
əlindən tərpənmək belə olmur. Alıcılara gəldikdə isə
vəziyyət o qədər də ürəkaçan deyil. Bu yaxınlarda əlimə
«Literaturnaya qazeta»nın son saylarından biri keçdi.
Qəzetdə Yeni Arbat küçəsində yerləĢən «Moskva kitab
evi» mağazasında çağdaĢ Ģairlərimizin kitablarına olan
tələbat barəsində məlumat dərc olunmuĢdu. Buradan
aĢkara çıxan müəllif reytinqləri insanı ağır düĢüncələrə
qərq edir. Ġlk yerlərə Sergey Mixalkov, Ġqor Quberman və
Eduard Əsədov sahib çıxır. Onlar Yevgeni YevtuĢenko,
Aleksandr KuĢner, Yuri Kublanovski, Konstantin
VanĢenkini geridə qoyublar. Rimma Kazakova və Andrey
Voznesenskinin isə kitabları il ərzində üç nüsxədən bir
nüsxəyə qədər satılmaqla ən son yerləri bölüĢdürüblər.
Minskdə də mərkəzi kitab mağazasında belə bir araĢdırma
aparılsaydı, nəticələri ilə tanıĢ olmaq maraqlı olardı.
DüĢünürəm ki, bizim əksər tanınmıĢ Ģairlərimiz
Ģokabənzər bir hala düĢər və ürəklərindən xoĢagəlməz bir
sual keçərdi: «Axı, biz kimin üçün yazırıq». Soyuq
rasional təfəkkür sahibi, hazırcavablıq pərdəsinin altında
dərin ədəbsizlik gizlənən Qubermanın və ya sentimental,
öz ağır taleyi ilə qəlbləri kövrəldən, acı göz yaĢlarına
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səbəb olan Əsədov kimilərinin Ģöhrətinə göz
dikməkdənsə, bəlkə də özün üçün yazmaq daha yaxĢıdır.
Adama elə gəlir ki, bu iki Ģairin məĢhurluğu (Sergey
Mixalkovu mötərizəyə alaq, belə ki, onun Styopa dayısı
hələ ölmək fikrində deyil) artıq postədəbiyyat zamanının
yetiĢməsindən xəbər verir, çünki onların hər ikisinin
poeziyasını ancaq Ģərti anlamda qəbul etmək olar.
XoĢbəxtlikdən, baĢqa yönümlü sübutlar da var.
Cəmiyyətdə əsl poeziyaya qarĢı oyanan və ya canlanan
marağın əlamətləri sezilir. YaxĢı ki, o kədərli Moskva
siyahısında böyük Ģairlərin adları da var. Minskdə poeziya
gecələri baĢ tutanda boĢ zallarda keçmir. Ədəbiyyatçı
evində «Yana və mən» adlı məhəbbət Ģerlərinin
antologiyasının təqdimat mərasimində iĢtirak edənlər
(əksəriyyəti gənclərdən ibarət idi) zalın keçidlərində
dayanmıĢdılar, döĢəmədə, hətta səhnədə oturanlar da var
idi. Hələ də bizim qalın jurnallarımızın poetik poçtu
azalmır, əksinə, gündən-günə artır və öz əksini dərc
olunan Ģerlərin sanballı seçimində tapır.
Mən o fikirdə deyiləm ki, ölkədə yavaĢ-yavaĢ artan ədəbibədii jurnalların nüsxələrinin uğurlarını məhz poeziyanın
ayağına yazmaq lazımdır, ancaq onun burada azacıq da
olsa rolunun olmağı barədə mübahisə etmək, zənnimcə,
mənasız olardı. «Neman» dərgisində ötən il ərzində dərc
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olunan poeziya nümunələrini oxuyanda buna bir daha
əmin olursan. GeniĢ oxucu kütləsinə tanıĢ olmayan
istedadların bolluğu, məĢhur klassiklərdən biri demiĢkən,
«ağıl diplomu» cəmi 1-2 Ģeirdən ibarət olan və müntəzəm
olaraq dərc olunan diplomluların, artıq çoxdan tanınmıĢ
adların iĢtirakı, poetik bölmələrin dolğunluğu (hətta sırf
kəmiyyət baxımından da), poeziyanın bu gün öz üzərinə
düĢən baĢlıca vəzifəni necə yerinə yetirməsi barədə fikir
yürütməyə əsas verir. Bir az tələsərək deyim ki, ən uğurlu
nəĢrlərdə biz Ģairin səmimiyyəti və hisslərinin zərifliyinin
üzvi olaraq fikrin yeniliyi və dərinliyinə qarıĢdığının da
Ģahidi oluruq. Bu isə öz növbəsində yüksək poeziyadan
xəbər verir.
ġairə onun ən yaxĢı məhsullarına əsasən qiymət verirlər,
hətta onlar bir neçə sətirdən ibarət olsa belə. Nikolay
UĢakovu bu gün əsasən onun məĢhur aforizmini yada
salıb xatırlayırlar: «Sükut nə qədər uzun sürərsə, söhbət
bir o qədər gözəl olar». (Təsəvvür edin ki, müxtəlif
qurumlarda qeydiyyatda olan hər yüz Ģairdən biri gözəllik
və tutumluluqda buna bənzər ibarə yarada bilsəydi, onda
bizim hiss və düĢüncələr aləmimiz nə qədər
zənginləĢərdi.) Məhz elə ona görə də 2005-ci ilin
«Neman» dərgisinin poeziya xülasəsinə Anatoli
Mozqovun (№ 11) silsilə Ģeirlərindən iki gözəl sətirlə
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baĢlamaq istərdim: «Poeziya – sadəcə inikas deyil, o,
ürəyin böyüdülmüĢ portretidir».
Poeziyanın təbiətinin həqiqi meyarı, onun ilkin
xüsusiyyəti, bax, budur. Ürəkdən gələn hisslər, fikirlər və
onları gözəl ifadə etmək bacarığı– əsl poeziya bunların
üçünü də cəmləĢməlidirmək bacarığına malik olmalıdır.
Mozqovun səlis formulu “Poeziya sosial kateqoriya kimi
nədir?” sualına da cavab verir. Əgər ürək hiss edir, ağıl isə
görürsə, onların məhsulu bütün fəlsəfi, mənəvi və sosial
problemləri ilə birlikdə elə Ģairin yaĢadığı zamanın
portreti olacaq...
Ġlk baxıĢdan çox sadə görünən Vladimir Qarbarukun
«Kəndim» Ģerindəki kimi (№9):

Mənim Dneprobuqsk kəndim,
budaqların ulduzlara çatir.
Kosmosdan baxanda ensiz də olsan,
küləklər üçün sən cənnət kimisən.
XoĢ arzular məskənidi qucağın,
neçə-neçə oğul-qız böyütmüsən.
Bəla da görmüsən, çörəksizlik də.
Qonaqlar üçun əliaçıq olmusan.
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Hərdən qəmgin payıza oxĢayırsan,
məndən ötrü isə solmayan baharsan!
Mənim Dneprobuqsk kəndim
Sən kiçik kənd deyilsən –
Həyatın əzəlisən!

(Valeri QriĢkovetsin ruscaya tərcüməsi əsasında sətri
tərcümə)

Böyük ingilis Ģairi Ted Hyuz bir dəfə belə fikir irəli sürdü
ki, hər bir Ģeir öz müəllifinin DNT-sinin daĢıyıcısıdı. Nə
qədər dəqiq bir metafora! Eləcə də insanın doğulduğu
torpağa sevgisi də onunla doğmalığın, ümumiliyin
ifadəsidir, bəlkə də tək mənəvi baxımdan deyil, eyni
zamanda hətta bioloji səviyyədə də. Elm hələ bunu izah
etməli olacaq. Öz doğma vətənini həmiĢəlik tərk etmiĢ
adamlar niyə görəsən qəribçilikdə yazıb-yarada bilmir və
ya yazsalar da bunlar yalnız nostalji mövzuya həsr olunur.
YaddaĢın inləyən ağrısı, sanki özü onlara sətirləri diktə
edir. Öz taleyini doğma diyarının taleyindən ayrı təsəvvür
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edə bilməmək duyğusu həssas Oleq Saltuka Vətən
haqqında Ģeirdə dəqiq kəlmələr tapmaqda kömək edir
(№4):

Kol basmıĢ cığırla sonadək gedib,
Səkkiz əyri daxmaya çatacağam.
Ordan çoxdan toy-büsat səsi gəlmir,
Yetim bağçamdakı güllər solubdur.
Çəpərdən acı tüstü iyi gəlir,
QuĢlar da dəstəylə cənuba uçur.
Ey həmvətənlərim, ey mogikanlar
Siz bu yerlərin son sakinlərisiz.
Üzümə narın yağıĢ çilənəcək,
Zülmətdə bir iĢartı görünəcək.
Ya Rəbbim, bu, doğma vətənimdi,
Bu bizik, bu əbədi bizik.
Vətənə məhəbbət heç də nazimi ilk növbədə Ģair olmaq
məsuliyyətindən azad etmir. Axı Ģairin vəzifəsi duyduğu
sevgi hissini geniĢ oxucu kütləsinə çatdırmaqla bitmir.
Saxta hisslər həqiqət maskası taxır, ancaq onu gündəlik
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sözlərdən tanımaq olur. Məhəbbət isə son dərəcə fərdidi,
onun siması təkraredilməzdi. Onun haqqında yazılan
Ģeirlərdə mütləq Ģəkil, obraz, assosiasiyalar olur: «Sənin
kimi bataqlıqla sürünüb, Hey sevimli sahillərə doğru
gedirəm...» ( № 1, Andrey Mazko Yaselda barədə);
«Qarğaların qarıltısından sevinc notları sezilir» ( №12,
Andrey Mazko); «... kiçik çay, nabat kimi meteorit qaya
parçasını // yumĢaqca dili ilə yalayır» (№ 10, Vasil
Makareviç); «ġam ağaclarının altına günəĢdən xalılar
döĢənmiĢdir» (№ 3, Mikola Metlitski, tərcümə Bronislav
Sprinçanındır); «QamıĢ divarları ilə əhatələnmiĢ sehrli
göl, // Zanbağın incə və zərif görkəmi // Seyr etdikcə
ruhum təzələnir // Həyata saf körpə nəzərləri ilə baxıram»
(№ 1, Mixas Pozdnyakov, tərcümə: Bronislav Sprinçan).
Bu cür Ģeirlərə yumĢaqlıq və qəlbi titrədən səmimilik
xasdı. Əslində, həqiqi poeziyanın səs telləri çox zərifdi.
Fikrini bir az ucadan demək istəyirsən – hiss belə etmədən
çığırtıya keçirsən. Vaxtında dayanmadınsa – səsin batdı.
Xüsusilə, bu təhlükə o Ģairlər üçün var ki, onlar hisshəyəcanlarını publisistik formada, açıq tərzdə, gizli məna
olmadan ifadə edirlər: «Ġmtina etmiĢik biz azadlıqdan, // O
əzəli təmizlikdən, paklıqdan... // Mənəvi korluğun
əsarətində // Özümüzü sanmıĢıq biz Yaradan!» (№ 10,
Andrey Skorinkin).
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Çox eĢitdiyimiz ritorika, mücərrəd, baĢqa sözlə, soyuq
qəbul olunur, məhz o səbəbdən ki, bu halda gözəl bir
Ģairin insanın hörmətinə səbəb olan fikri yeni səslənmir,
bu cığır artıq yüzlərin, minlərin getdiyi bir yolu yada salır.
Bizim müəllif (Andrey Soronikin nəzərdə tutulur –
tərcüməçi) o yoldan yenə də istifadə edir. Və ya onun belə
bir passajını nəzərdən keçirək: «Alt-üst oldu köhnə, yeni
dünyalar, // MarĢallar da üz üstə palçığa yıxıldılar, //
Təkcə uĢaqlar adət üzrə doğularaq // Vətəni fəlakətdən
qurtardılar» (№ 10). Təəssüf ki, Ģair «uĢaqlar adət üzrə
doğularaq» fikrinin nə qədər gülünc səslənməsi barədə
öncədən düĢünməmiĢdir. Buradan aydın göründüyü kimi,
ritorikanın həqiqəti arxada qoyduğunun bir daha canlı
Ģahidi oluruq, müəllifin burada gözə çarpdırmaq istədiyi
də, əslində, elə bundan ibarətdir.
Publisistika janrların poetik orkestrində zərb musiqi
alətlərinə bənzəyən bir rol ifa edir. Publisistikaya zərif
ahlar, bütün ruhu bürüyən qüssə xas deyil, ona düzlük,
ümumiləĢdirmə gərəkdir, lirika onu sıxır. Onun
meydanlarda bağırmağa ehtiyacı var. Onun da qanunları
həmindir: təmtəraqlı fikir, qısa, parlaq ifadələr. Amma
publisistik Ģeirin də maraqlı nümunələri ola bilər.
Məsələn, Ales Bakaç bir Ģeirində Belarus kəndçisi barədə
belə yazır ( № 9):
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Torpağa bənzəyən
qara insanlar,
Qara çörəyi də
yeyir qabardan.

Burada Ģair mahir bir heykəltəraĢ kimi minimum
vasitələrdən istifadə etməklə kəndçinin yaddaqalan
surətini yaradıb. Bircə lakonik «Xatın öz səssizliyi ilə
qıĢqırır» sətri ilə Nina Davıdenko müəllifi olduğu «Xatın»
( № 4) Ģerini bu mövzuda yazılmıĢ saysız-hesabsız
Ģerlərin içində itib-batmaq təhlükəsindən xilas etdi.
«Günah-93» (№ 5) Ģerində Yevgeni Nefedov da 1993-cü
ildə Moskvada Sovetlər Evini yaxından güllələyən
tankçının surətini yaradan zaman həmin vasitəyə əl atır.
Ġndi onun qəhrəmanı etdiyi əməllərə görə dərin
peĢimançılıq hissi keçirir: «Bilmək olmur o, ölü ya diridir.
// Gecə-gündüz papiros tüstülədir. // Bir Ģey ona heç cür
rahatlıq vermir, // KaĢ, o tank olaydı indi burada // Qalanı
darmadağın edərdi bir anda! // Yadları güllələməyə nə var
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ki, // O ki ola yaxınlara qıymıĢ zamanda…». Göründüyü
kimi məharətli qələm ustası Ģerin poetik yaylımını ən sona
saxlamaqla bir daha yüksək sənətkarlığını sübuta yetirir.
Nəyə görəsə təntənəli çağırıĢ sədaları olan poeziyaya daha
çox müharibə haqqında yazılmıĢ sənət nümunələrində rast
gəlinir: « Burda qəddar güllə boranı ilə // Onları
meydanlara uzatdılar, // Burda sonuncu amansız yataq //
Oldu onlar üçün bu nəmli torpaq...// (Gennadi Avlasenko,
№ 5). «Polad yanır, dənizlər də daĢırdı, // Kül kömürdə
xəfif-xəfif yanan tək // Müqəddəs inam da, hey, iĢarırdı //
Qoy bütün cahanda daim sülh olsun!» (Bronislav
Sprinçan, № 2). Mücərrəd və dəfələrlə səslənmiĢ
fikirlərdir, deyilmi?
Əgər müharibə Ģairin ürəyini yaralamıĢsa, hətta yaĢ
həddinə görə əlinə silah almaq ona qismət olmasa da belə,
onun Ģeirlərində rentgen surətində olduğu kimi konkretlik
duyulacaq. Borisovlu Valeri ÇernıĢevski iki belə Ģeirin
müəllifidir: «Onuncu vaqon», «Müharibə təqvimi» (№ 8).
Birinci Ģeir qırx birinci ildə alman təyyarəsinin içində
uĢaqlar olan onuncu vaqonu bombalamasından danıĢılır.
«Qırmızı Xaç maneə yaratmadı, //O ki məqsədində israrlı
idi. // Alman zarafatla niĢanlamıĢdı // Bizim onuncu
vaqonumuzu. // Gecə yenə də göstərəcək // Mənə uĢaq
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yuxularını // Mən Ģahidəm, deməli, // Müharibə
iĢtirakçısıyam». Ikinci Ģeirində isə Ģair müharibədən
sonrakı vəziyyəti – oradan qayıdan çolaq əsgərlər, vəfat
edənlər, teleqramları qeyd edir.
Brestli Sergey Omelçukun «Samofrakiyalı Nika» (№ 9)
Ģeiri tamamilə fərqli təəəssürat bağıĢlayır. Müharibə və
qələbənin təsviri üçün Ģair gözlənilməz açıq metaforadan
istifadə edir:

Qələbə ilahəsi, zənn edirlər ki, sənin
əllərin də olubdur, əllərindəsə çələng,
qənimətlər üçün Ģüvül tutmuĢsan.
Qələbə ilahəsi , zənn edirlər ki, sənin
ayaqların da əzilməmiĢdi,
qanadların da sıyrılmamıĢdı.
Beləcə zənn edirlər, zənn edir, görmürlər ki,
sən Qələbə necə ola bilərsə,
məhz eləsən.
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Gözəl fikirdir. Belə Ģeirləri bizim ən yaxĢı cəbhəçiĢairlərin Ģeirlərinin sırasına tam aid etmək olardı.
Bunlardan biri də Aleksey Pısinin (№ 5) – «DöyüĢdən
qabaq mən maxorka çəkirəm...» kimi ürək titrədən
sətirlərə malik Ģeiridir:

...Yenə də həmin təpədə dayanıb
ağrı ilə döyüĢ meydanına baxıram...
Bilin, nə zamansa birdən olmasam –
mən öz diviziyama qoĢulmuĢam.

Və ya yaĢı ilə bağlı olaraq döyüĢ sıralarına qoĢulmaq
qismət olmayan Ģair Vladimir Pavlovun:

Onları tabutlarda ehmalca aparırlar,
sanki yaralarını incitməkdən qorxurlar.
Onları öləndən sonra ucalacaqları
ən sonuncu zirvəyə qaldırırlar.
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DöyüĢlərdə onları partlayıĢlar boğurdu,
amansız güllələr də onlara tuĢlanmıĢdı.
Bu gün də onlar qəbiristanlıq dağında
qəm həlqəsi ilə kəndi qoruyurlar.

(«Mənim ZamoĢye kəndimdə kiĢilər ölür...» Ģerindən
parça, № 11, tərcümə Ġvan Smirnovundur)

Müharibənin bitməsindən bir il sonra dünyaya gəlmiĢ
Aleksandr Bordovski güclü metafora taparaq sanki
zamanları bir-birilə əlaqələndirir:

Alov saçan sərhədlər
nə çox həyat apardı.
Ağ gövdəli çinarlar
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batalyonunu aldı.

Ya özləri müharibədə iĢtirak etmiĢ, ya onun dağıdıcı
mahiyyətini hələ uĢaqkən dərk etmiĢ, ya da əziz və
doğmalarının itkisi ilə qarĢılaĢmıĢ və yaxud Əfqanıstan və
ya Çeçenistanda Ģəxsi faciəvi təcrübə qazanan adamlara
bu mövzu daha yaxındır. Axı müharibələr hamısı eyni
simaya malikdir.
ġair-cəbhəçilər öz diviziyalarına gedirlər. Ġndi birinci
yerdə dünyanın stereoskopik və çoxvariantlı problemləri
durur. Yeni Ģairlərin yaradıcılıq axtarıĢlarının predmeti –
həyatın mənasının fəlsəfi dərki, insani münasibətlərdəki
gözəl və ya nöqsanlı tərəflər, sivilizasiyanın belə biçimsiz
inkiĢafı qarĢısında təbiətin gücsüzlüyü, nəsillərdənnəsillərə keçən xeyirxahlıq, Ģərin çoxüzlülüyüdür. «Ġnsan
ruhu» kimi mücərrəd və əzəli mövzu barəsində danıĢmaq
üçün Yelena LapĢina çox dəqiq və adi gözlə görünən bir
obrazdan istifadə edir:

Ruh kəpənək kimidir
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nə qədər ki, özünü gizlədir
qanadlarının naxıĢı görünmür.
Onu barama kimi qorxu hər an bürüyür –
doğulmaq və yeni Ģəklə düĢmək.
Əsərək sakitcə yaĢayıb
öz məxməri parıltısını aləmə göstərmir.
Ruhum, nə çoxdu libasın sənin
və beləcə yığılmıĢ qalmaq həvəsin.
Necə də güclüdür açılmamaq istəyin.

Digər bir Ģeirdə Ģairin əxlaqi sayıqlığı və təmizliyi, kiçicik
bir detalın köməyilə böyük bir mənzərəni canlandırması
insanı heyran edir: (№ 2, Aleksandr Krasovski) və
bununla da insanları təbiəti sevməyə çağırır:

Kiçik ot saplağının üç barmağı
yumulmuĢ balaca yumruqcuqda.
Ona ayaq basdıqda
hər kəsin çəkməsini
göz yaĢıyla təmizlər.
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Və ya Marina Babiçin (№10) taleyin dönüklüyünə dair
düĢüncələri də diqqəti çəkəndir:

Gərəksiz, gecikmiĢ qızılın səsi
saxta gülüĢləri çox xatırladır.
YaĢlaĢmıĢ söyüd də, ağcaqayın da
nə vaxtsa çoxların ovsunlamıĢdır.

Aleksandr Striqalyovu oxuyanda isə iĢıqlı və xoĢ hisslər
varlığina hakim kəsilir: «Saatlarım həmiĢə beĢ dəqiqə
tələsirlər, // GörüĢlərə gecikməyi sevmirəm, // Hətta bu,
əbədiyyət olsa belə // Onu da qadın kimi gözlətmərəm»
(№ 1), Aleksandr Tropinin bu Ģeiri: Vasili, ürəyim inləyir,
dostlarımın yerinə öz qucaqlarını mənə // Onların
qəbrində olan xaçlar açanda» (№ 8), Ġqor Sidorukda:
«Qoca Ģairənin təbəssümü // AtılmıĢ körpələrin
ağlamasına bənzər», Vladimir Mixeyçikdə: «Gözlənilməz
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quĢ tək uçaraq // Sən qapıma gəlmisən.// Küləyə sarılaraq,
gah göz önündə rəqs edirsən,// Gah da əzilib-büzülürsən,
// Sanki, bizdən bağıĢlanma diləyirsən. // XoĢ gördük, ilk
qar!» (№ 11).Olqa Diqlovanın aĢağıdakı təsviri eləcə
təsvirlə qurtarır (№ 11):

Sentyabrdır. QurumuĢ ot toxumu üstə
civildəĢir sərçələr.
Asta-asta sürünür
zəhmətkeĢ qarıĢqalar.

Yoncanın qırmızı gülü
mənimtək yersiz açıb.
Ancaq baldan bir damcı
eĢĢəkarısı üçün saxlayıb.
Belə də Ģairlər sonsuz səadətdən xoĢhallanaraq və ya
itkilərinin yasını tutaraq gül-çiçəkli məhəbbət
bağçalarından ilham nektarını yığırlar. Deyəsən, elə
sevgiyə həsr olunmuĢ Ģerlər də keçən il üstünlük təĢkil
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edirdi. Bəziləri üçün o, həyatın əsası, Ģövq, füsunkarlıq,
duyğuların baharı, bir baĢqaları üçün tənhalıqdan qurtuluĢ,
üçüncülər üçün isə faciədir. Bir sözlə, skeptik
həyasızcasına burda heç bir yenilik yoxdur deyəcəkdir.
Nikbin Dmitri Morozov isə bu barədə belə düĢünür:

Ömrümün yarısı arxada qalıb,
ruhum da dünyəvi hər Ģeydən dadıb.
Ġndi məni təəccübləndirəcək
bu fani dünyada bir sevgi qalıb...

YaxĢı ki Ģairlər məhəbbət barədə yazırlar (bu isə o
deməkdir ki, dünyada sülhdür, əmin-amanlıqdır), hərgah
bu, onlarda gözəl və mənalı alınırsa, o zaman ikiqat
yaxĢıdır. Sonsuz mövzu variasiyaları: «Onegin,
gizlətməyəcəyəm: // Mən Tatyananı dəlicəsinə sevirəm»
sözləri ən gizli hisslərin səmimi etirafı kimi insanı
mütəəssir edir, ancaq hiyləgər və poeziyaya yeganə
aidiyyatı olan «Necə?» sualına cavab vermir.
«Dəlicəsinə» sözü sevginin hər hansı bir konkret anında
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Ģərh tələb edir. Bu hissin təkrarolunmazlıq və təzəliyini
bəzi Ģairlər (ya özündə tanıya bilmirlər, ya öz hisslərindən
qorxurlar, yaxud da ki, onlara inanmırlar) eynən yad əllərə
verirlər – gündəlik motivlər, çeynənmiĢ sözlər, tanıĢ
intonasiyalar. Və allah eləməsin ki, sevgi Ģairə ancaq ötəri
nəzər salaraq onun yanından ötsün. Ġlahi, bu anda o özünü
hansı çıxılmaz kədər və sıxıntı burulğanlarına atmır!
Dünya onun gözlərində sönür, həyat dayanır. Hərdənbir
Ģair özünə qıraqdan baxmağı da bacarır. QarĢılıqlı
məhəbbətin olmamasına görə özünü mənən ölü bilən
qəhrəmanın rolu ilə əlaqədar ifrata varılmırmı? O, belə
Ģeirlərdə süni bir uca səslə danıĢır. Və həmin Morozov da
özü-özü ilə səmimi söhbətdə bəzən hiss belə etmədən
saxtalaĢır: «Hələ ki, ehtirasımızın küləkləri bizi //
Məhəbbətin gözəl körfəzinin üzəri ilə aparır». Gözəl
səslənir, ancaq burada böyük anlaĢılmazlıq duyulur, belə
ki, körfəz çayın (gölün) ən durğun və sakit yeridir. Burada
küləklər olmur.
Oleq Novojilovun sevgisi isə ovu xatırladır. Onun sevgisi,
bax, belə həyata keçir: «Bir addım, sıçrayıĢ... və
yarğandan // Kimdir o arxadan üstümə atılan? //
Qaranlıqdan heyvan Ģücaəti ilə // Kim məni yerə sıxdı?//
BeĢ nömrəli «ġanel»in ətri ilə // Məni bihuĢ eləyib //
SıxılmıĢ vəziyyətdə // ġam yatağına yıxdı? // Nə
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heyvandır dodaqları ilə // qaranlıqda öpüĢ axtaran? //
Birdən-birə zülmətdə gözdən itən? // nə dəhĢətli qəĢəng
vəhĢidir...» (№ 1). Məhz bu cür: Ġzinə düĢdü, yıxdı, sevdi
və özünü göstərməyərək qaçdı. Vəziyyətin inanılmaz
dərəcədə komikliyi bu sözlərdə özünü büruzə verir:
«SıxılmıĢ vəziyyətdə məni yatağa yıxdı”. Yəni yerə
sıxılmıĢ insanı yenidən yerə necə yıxmaq olar?
Oxucu həqiqətə inanır, uydurmaya yox. Georgi Litvinin
sətirlərindəki kimi: «Ey dərd, niyə məni izləyisən // Ot
biçini zamanı // Dəryaz qurbağanın dalına düĢdüyü kimi»
(№ 8, «ġairin Ģikayəti»)
Anatoli Bulanın qələmə aldığı sevgi dramı bu dünyanın
özü qədər qədimdir. Onun baĢlanğıcı da çox sadədir:

Əfsuslar olsun ki, bir-biriminizi
anlaya bilmədik çox çalıĢsaq da.
Qığılcıma bənzər ümidlərimiz
əridi tufanda, qarda, boranda.
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Belə bir Ģeri oxuyan zaman kədərlə düĢünürsən ki, buyur,
yenə də artıq çoxdan möhürlənmiĢ Ģerilərdən daha biri. Və
birdən artıq səninkinə çevrilən, keçirdiyin hissləri tam
parlaqlığı ilə canlandıran və biçimsiz həyatını iĢıqlandıran
obrazdan ani olaraq diksinirsən:

Sən ilk bahar kimi göz oxĢayırdın,
hərdən «hə», hərdən «yox» pıçıldayırdın.
Ətraf bürünmüĢdü bəyaz qarlara
əvvəli və sonu görünməyirdi.

Gördüyümüz kimi təsvir vasitələrində minimum və
gündəlik sözlərdən istifadə edilmiĢdir. Ancaq bu sözlər
Ģüurda necə də iliĢib qalır!
Bəzənsə kədər notları sezilən kiçik bir zarafat, yazarın
özünün özünə yüngülcə istehzası, sevgilisinin hisslərinin
qarĢılığına əmin olmayan bir insanın yazıq təbəssümü
hisslər haqqında sevgiyə həsr olunmuĢ böyük bir
poemadan daha çox deyə bilir. Georgi BartoĢun Ģeirindəki
kimi (№ 8):
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Qar əriyib, yağıĢlar yağacaqdır,
mən də təqvimə baxıb baĢ əyəcəm.
DovĢanla bəzədilmiĢ nəlbəkini
sənə yadigar olaraq hədiyyə edəcəm.

Hər dəfə hədiyyəmə toxunanda,
kefsiz anlarında ona baxanda,
Xatırlarsan ki, sadiq dovĢanınam,
məndən vəfalısı yoxdur cahanda!

Gözdən, həsəddən, hiylədən
gizlədəcəksən bu hədiyyəni sən.
Yanında da iki kələm yarpağı
hər ehtimala qarĢı qoyarsan.
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Poeziya müxtəsərdir. Hətta gündəlik həyatımızda milyon
dəfə təkrarladığımız ən sadə sözlər də böyük hisslərin
ifadəsi üçün çox uğurlu tapıntı olur. Natalya Malaxova
«Sevgi dumanda yox oldu...» (№ 8) Ģeirində bircə dəqiq
sözün vasitəsilə sevdiyi Ģəxslə münasibətlərinin bərpa
olunmasına ümidini itirmiĢ və qəflətən bu ümidi əldə edən
qadının hiss-həyəcanlarını göstərir: «Sorsan gözlərinlə
sevirəmmi mən, // Köksünə bərk-bərk sıxıb qucaqlarkən //
Yenə də boğulub göz yaĢı içində, // Tutqun səslə
deyəcəyəm sənə: «hə-ə-ə...»
Bu bənddə ümidsiz intizarın əzabını təsvir edən «tutqun»
sözü olmasaydı – belə təsirli Ģeir də olmazdı.
Ancaq unutmaq lazım deyil ki, yersiz iĢlədilən, Ģairin
Ģəxsi axtarıĢlarının uğursuz nəticəsi olaraq yaranan tək bir
sözlə bütün Ģeiri məhv etmək də olar: «Torpaq hələ də
barıt qoxuyurdu, // Mənzil də o zaman uzaqlardaydı //
Əsgər ilk dəfə idi ki, qorxu və qəmsiz // Səngərdən
çıxaraq addımlayırdı». Andrey Tyavlovskinin tərcümə
etdiyi Pyotr Prixodkonun «Müharibədən evə yol» (№ 5)
Ģerindən bir bənd. «Əsgər ilk dəfə idi ki, qorxu və qəmsiz
// Səngərdən çıxaraq addımlayırdı» beyti istər Ģair, istərsə
də tərcüməçinin təxəyyülünün məhsulu olsa da, yenə də
qəm sözünü bura heç cür yaraĢdırmaq olmur. Mənim
indiyədək öz jurnalistlik karyeramda görüĢdüyüm
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çoxsaylı müharibə iĢtirakçılarından hələ birindən hücuma
qəm hissi ilə qalxdığı barədə eĢitmək qismətim olmayıb.
Qorxu və ya nifrətlə, ancaq qəmgin yox, belə olan halda
döyüĢlərin sonu labüd bir ölümlə bitərdi. Özü də ki Ģeirdə
hələ o da vurğulanır ki, ilk dəfə qəmsiz. Yəni həmiĢə
əsgər səngərdən qəmgin halda qalxırdı. Aleksey Pısin isə
hücumqabağı dəqiqələr haqqında baĢqa cür yazır:
«DöyüĢlərdən əvvəl tütün çəkirəm, // Dnepryanı
yamacları seyr edirəm: // Görəsən, o təpəciyə yetəcəyəm //
Yoxsa xain gülləsinə tuĢ gələcəyəm?» (№ 5, tərcümə
Bronislav Sprinçanındır). Bax, belə bir psixoloji vəziyyətə
inanmaya bilmirsən!
ġeirdə yerində iĢlədilməyən bircə söz – döyüĢdəki həmin
o güllə kimidir. Hədəfi isə Ģairdir. Boris Belejenko
Vitebsk parkında gördüyü Beslanlı qız haqqında təsirli
kəlmələr yazır (№ 3). O, bundan çox mütəəssir olur: «O
cəhənnəm yarığından necə çıxa bilmisən?» – deyə Ģair
özünə sual verir. Gözləri qeyri-ixtiyari yaĢla dolur. Sonra
isə göz yaĢları elə süzülməyə baĢlayır ki, «…ağlamaqdan
aydın görə bilmirəm // (qeyri-ixtiyari göz yaĢlarımı ağrı
ilə uduram): // bu – xəyal, ya gerçəkdir?..» deyə sual edir.
Axı kim inanar ki, özü haqqında «Vilnüsün də, Tallinin
də, Riqanın da küləkləri // BuĢlatımı tamam
sərtləĢdirmiĢdir» yazan müəllif belə ağlağandır? Bir də ki,
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yeri gəlmiĢkən, göz yaĢları nə üçün ağrı ilə udulur.
Boğaza nə isə olub? Görünür, Sergey Popovun da yüksək
həssaslıqla bağlı problemləri var: «Ġçin-için ağlayaraq
mən zülmət qaranlıqda // sönmüĢ tonqalın külündə heç
olmasa bir iĢartı axtarırdım...» (№ 8). «Göz yaĢı bulağının
içərisindən bir damla göz yaĢın pıçıldayacaq» (№ 7, Ales
Pisarik, tərcümə Yelena Sveçnikovaya məxsusdur). Gərək
o qədər çox çalıĢasan ki, bir bulaq qədər göz yaĢı
axıdasan...
Hisslərin saxtalaĢdırılması –– poeziyaya xəyanətdir.
Görəsən, belələrini Ġlham pərisi bağıĢlayarmı? ġair
tələskənlik və diqqətsizliyinə görə də bağıĢlanılmır. Onlar
kostyumdakı ləkə kimidir. Bircəsi olsa, artıq evdən çıxa
bilməzsən. Düzdür, bu qaydanın əksinə gedənlərə, yəni
belə vəziyyətdə evdən çıxanlara da cəmiyyətimizdə
vaxtaĢırı rast gəlinir. Məharətli Ģair Vasil Makareviç
qəpiyi belə tərənnüm edir: «Zahirən düyməciyə bənzəsə
də, həmin bir qəpikliyin yer üzündə qiyməti yoxdur» (№
10). Yəqin ki, Ģair burada məĢhur nağıldakı «düyməciyi»
nəzərdə tuturmuĢ. Amma açığı onların arasındakı
oxĢarlığı çox çalıĢsam da, sezə bilmədim. ġairin
fantaziyasının rəngarəngliyinə lap həsəd aparılasıdır.
Valeri QriĢkovets isə qeyri-adi bir sağsağan tapıb, belə ki
o, cingildəyir. Özü də uğultulu fit kimi! «Vaxtsız
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qocaldım – nə sirdaĢım var, nə də ki sevgi, // Ruhum da
elə bil yox olub indi.// Cingildəyən sağsağanın, yoxsa fitin
səsidir, // Ġndi bu yolun axırı görünməzdir (№ 4). Düzdür
fitə uğuldamaq daha çox yaraĢardı, ancaq onda, bəs,
sağsağanın «dərdini» hara qoyaq? Bronislav Sprinçan da
qabıqyeyən qurdları oyan ağacdələni də havayı yerə
zəhmət çəkir (№ 2). Axı quru, artıq torpağa düĢmüĢ,
qırılmıĢ budaqları nə qədər təmizləsən də, onları əvvəlki
vəziyyətinə qaytarmaq mümkün deyil. Makareviçin
ağacdələninin də, yeri gəlmiĢkən, «Mənim babam»
Ģeirində bəxti gətirməyib. Bəlkə də həyatında ilk dəfədir
ki, o, belə bir kədərli rol oynayır: «...Kədər var gücü ilə
pəncərəni döyürdü...» Oleq Vinyarski Mayakovskinin
Kuokkalada olmasından yazır: «HəmiĢəki kimi xəlvəti
götürülüb // Körfəz sahilinə doğru qaçacaq. // Sahil onu
görcək təbdən coĢacaq // ġairin dinc-liyini əlindən alacaq»
(№ 6). Mayakovski sakitcə aradan çıxa bilmədi, ona görə
də o, xəlvəti götürülür. Bundan sonra sahilin baĢına
gələnlər isə insanın ağlına sığmır. Oleq Novojilov quĢ
və insanları təsvir etməklə kifayətlənməyib, indi də cinlərə
keçib. Özü də onun cinləri «... gecələr uğur gümüĢü ilə
tale qızılını
cingilti ilə döyərək // Ev üçün xoĢbəxtlik
yaradırlar» (№ 1). Cingilti ilə döyürlər... Nəcib
metallardan isə gözlərə iĢıq gəlir. Leonid Ġvanov
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ağcaqayın yarpağında «damarların toxunuĢunun
anaqrammasını» görür (№ 4). Ancaq, o, bu zaman
çox güman ki, anaqrammanın nə olduğunu belə unudub.
Hər ehtimala qarĢı xatırladaq ki, anaqramma – bir
kəlmənin hərfləri ilə baĢqa söz düzəltməkdir ( fil –lif, daĢ–
Ģad və s.).
Ġstedadlı Ģairlərimizin də yazılarında bəzən belə
möcüzələr baĢ verir. Aleksandr Striqalyov, məsələn,
maskaları güdüb və onların necə kök atması barədə
düĢüncələrini «…Maskalar kök atır» Ģerində oxucularla
gizlicə bölüĢür (№ 1). Qalina Varivonçik Ģeirinə qəribə bir
etirafla baĢlayır: «Qəlbimin budaqlarından bir qalaq hiss
üzüldü» (№ 11). Budaqlı qəlb bir yana dursun, lakin
bildiyimə görə, “qalaq” sözü ilə hissləri ifadə etmək
olmaz. Ġrina Zyablitskayanın almaları çox qeyri-adi bir
qabiliyyətə malikdirlər: onlar: «yazda gələn nəsillərə ümid
bəsləyirlər», üstəlik də ki, «soyuq dəyəndə tökülürlər» (№
1). Lakin Ġrinaya elə bu dörd sətirin xatirinə çox Ģeyi
bağıĢlamaq olar:

Gözlərin rəngi itir – illər sözünü deyir.
Görkəm, arzu, məqsədlər də dəyiĢir.
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MüdrikləĢib hər Ģeyi anlayanda
Həyat özü əldən gedir o anda.

Dərginin hər sayında dərc olunan və yüksək peĢəkarlıqla
(bəzən hətta adama elə gəlir ki, Ģeirlər rus dilində yazılıb)
həyata keçirilən tərcümələrdə isə dil problemi bu gün də
öz aktuallığını saxlayır. Rus və belarus dillərindəki
yaxınlıq tərcüməçinin iĢini xeyli çətinləĢdirir. TanıĢ
olmayan dillərdən tərcümə etmək daha asandır. Arabir hər
hənsı bir belarus sözünü rus dilinə gətirmək, sözü
orijinalda olduğu kimi vermək istəyi qarĢısında dayana
bilmirsən və belə də edirsən. Beləliklə də, alınma sözlər
yaranır. Məsələn: rus sözü olan «boyarıĢnik» əvəzinə
«qloq», «nastroeniya» əvəzinə «nastroy», «vlezt» əvəzinə
«vzlezt» və s. Bizim Belarusiyada tərcüməçi nümunəvi
əməliyyat icra edən cərrahı xatırladır. Onun hər addımı
insanların gözləri qarĢısında baĢ verir. Hamı hər iki dili
bilir və hər kəs orijinalı alınan məhsulla müqayisə etmək
imkanına malikdir. Ġnsafla əslin dalınca sürünmək – onu
digər dildə öldürməyə bərabərdir. Sözün, kəlmənin deyil,
Ģeirin ruhunun oxucuya çatdırılmasında sərbəstlik və
bununla da Ģeirə yeni həyat vermək üçün tərcüməçidə
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peĢəkarlıqdan baĢqa xüsusi bir cəsarət, özünə əminlik
hissi də olmalıdır.
Andrey Tyavlovskinin versifikasiya azadlığı özünə diqqəti
cəlb edir. Maraqlı və gözlənilməz ahənglər, ümumilikdə
tərcümələrə sərbəst yanaĢması onun iĢlərini digərlərindən
əhəmiyyətli dərəcədə fərqləndirir. Təcrübəli Bronislav
Sprinçanın versiyalarında da amorfluq yoxdur. O, ifrat
səliqə-sahmandan, hamarlıq və bəsitlikdən həmiĢə qaçır.
Mixas Pozdnyakov və Vasil Makareviçin tərcümələri də
canlılıq və özünəməxsusluğu ilə təqdirəlayiqdi.
Bütövlükdə Valeri QriĢkovetsin tərcümələrindən də xoĢ
təəssüratlarla ayrılırsan.
Əgər tərcümələr barədə ümumi təəssüratlardan danıĢsaq,
onda dediklərimizlə razılaĢmaq olar. Ancaq iĢlərə təfsilatı
ilə nəzər yetirdikdə vəziyyətin o qədər də ürəkaçan
olmadığını görürsən. Belə ki ən xırda və gözəçarpmayan
detal belə bütün Ģeiri gözdən sala bilər. Bəzən
tərcüməçinin iĢini əməlli-baĢlı əngəlləyən onun
lüğətlərdən lazımi məqamda istifadə etməməsi olur.
DüĢünmürəm ki, Valentin LukĢanın «Ördəklərin döyüĢü»
(№ 8) Ģerinin orijinalında belə bir sətirə rast gəlinsin:
«Qədim adət-ənənə hamının ürəyincədir, // qaydalardan
heç kim Ģikayətçi deyil» (Bronislav Sprinçan). Aydındır
ki, burda söhbət ördəklərin döyüĢ qaydalarının hamını
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qane etməsindən gedir. Ancaq rus dilində «narekat» sözü
Ģikayətçi olmaq deyil, kiməsə ad vermək, adlandırmaq
mənalarında iĢlənir.
Vladimir Marukun «Nə surəti bəlli deyil, nə də mahiyyəti
anlaĢılır» (№12) sətiri Olqa Rusilkonun yazdığı və
T.Krasnova –Qusaçenkonun ruscaya çevirdiyi «Spirtli
içki» (№ 10) Ģeirini oxuyanda yada düĢür: «O yovĢan
çaxırı da, // onun acı-spirtli dadı da, // artıq çoxdan hər Ģey
qıcqırmıĢdır...». Yəqin burada acı, spirtli dadı olan çaxırın
qıcqırması nəzərdə tutulub, çünki dad özü heç cür qıcqıra
bilməzdi. Oleq Saltukun qəhrəmanında isə «… ruh
bədənin içindən boy atır» (№ 4, «Sual», tərcümə Andrey
Tyavlovskinindir).Yeri gəlmiĢkən, həmin o Saltukun
Nekrasovla daxili polemikası da çox böyük maraq
doğurur. ġair onun «Çapar atı dayandırar» Ģeirindən sitat
gətirərək belarus qadınlarından danıĢanda onlar haqqında
təhlükəli bir nəticə çıxarır: «Atı dayandırmaq asandır –
(özü də çapar atı ha!–– Y.S.) // qəlbinizi qorumağı
bacarın». Yenə də mənə elə gəlir ki, bizim qadınlara belə
risklər etməyə dəyməz...
Yelena Sveçnikovanın tərcümələrində də çox anlaĢılmaz
və qəribə məqamlarla rastlaĢırıq. Ales Pisariki rus
oxucusuna təqdim etməyi qərarlaĢdıran (№ 7) və demək
lazımdır ki, bunun üçün çox uğurlu Ģeirlər seçən (onlardan
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biri də ecazkar «qarovul təzimləri» barədədir!) tərcüməçi
xanım bəzən «Ürək güclə eĢidiləcək səslə gəlinləĢir» kimi
bənzərsiz ağıl nümunəsi nümayiĢ etdirir. “GəlinləĢmək”
sözünün mənası “gəlin olmaq” və ya “ərə getməyə
hazırlaĢmaq” deməkdir. Böyük çətinliklə də olsa, bunu
ürəyin ünvanına deyək. Bəs onda görəsən, güclə
eĢidiləcək səslə gəlinləĢmək necə olur? Özünü gəlin kimi
sakit aparmaq? Bir baĢqa yerdə belə sətirləri oxuyuruq:
«Sahillərdə çay qaynayır, // çəngin içərisindən hərdən
çapaq balığı görünər…» Burdan belə bir sual doğur ki,
əgər, çay qaynayırsa, onda bəs çəng onun içərisində
hardan peyda ola bilər? Axı, çəng – qatı kütlə Ģəklində
durğun və az axarlı sularda üzən yaĢıl yosunlardır.
Belə mənasız sətirləri oxuyanda anlayırsan ki, bütün
bunlar əksərən tərcümənin sırf texniki çətinliyi ucbatından
yaranır. Məsələn, ifadəli, çeynənməmiĢ qafiyə
axtarıĢındakı uğursuzluqlar son olaraq buna gətirib çıxarır.
Ales Pisarikin qarovul təzimləri ilə bağlı Ģeirlərində
olduğu kimi. Adamda belə təəssürat yaranır ki, Ģair elə
birinci atılan qarmağa iliĢir və heç cür ondan yaxa qurtara
bilmir. Digərləri isə qafiyəni tamamilə bərbad vəziyyətə
salırlar: Aleksandr AstaĢeviç belə yazır: «Bağdan it səsləri
eĢidildi. // Əlbəttə ki, bu, gözlənilməz oldu, // Qapı
sürgüsü ehmalca açıldı» (№ 2). Üçüncülər isə çox
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fikirləĢmədən illərdən bəri qulaqları bezdirən qafiyələrdən
istifadə edir: saz-daz, söz-göz, əsil-nəsil, dərd-mərd, çətirətir və s.
Lakin qafiyə hələ nədir ki! Bayağı mövzular , görünür,
Ģairləri özlərinə elə cəlb edirlər ki, Ģairlər onlardan yan
keçə bilmir və bu mövzularda nə isə yazıb öz adını da
qeyd etməyi olduqca vacib bilirlər. Haqqında
danıĢdığımız mövzulardan biri də nostalgiya mövzusudur.
Heç vaxt mövcud olmayan keçmiĢ və indiki zaman, heç
vaxt gəlməyəcək gələcək, tərk edən, indi yanında olmayan
və heç zaman qayıtmayacaq sevgili üçün nostalgiya... Əsl
ümumdünya kədəri epidemiyası. Dəbli virusdan düĢən
qüssə, ümidsizlik, apatiya... «Apatiya və tənbəllik //öz
səlahiyyətlərini icra edir...» (№ 1, Ġrina Zyablitskaya),
«Yenə nostalgiyanın əsiriyəm mən» (№ 12, Stanislav
Volodko), «Lakin, heç də tufanlar, müharibələr və
döyüĢlərdən deyil, // Ġndi mən sıxıntıdan məhv oluram»
(№ 2, Yelizaveta Poleyes), «Bu dünyamızdakı qəmqüssəmizdən // Get-gedə uzaqlaĢırıq göylərdən, // Məzara
aparan yollar qısalır // Ürək də anbaan ona can atır» (№
11, Ġrina Qriqoryeva)... Acı göz yaĢlarından isə dərginin
bəzi səhifələri tamamilə islanmıĢdır.
Maraqlıdır, Ģairlərimizin, hərdən isə hətta gənc
Ģairlərimizin də yaradıcılığında özünü göstərən bu
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çarəsizlik və ümidsizlik nədəndir? Mənə elə gəlir ki, əksər
vaxtlarda onların bu vəziyyəti sünidir, nə isə yazmaq
xatirinə uydurmalara əl atmaqdır. Ġndi o zəmanə deyil ki,
səhərdən axĢamadək hönkürəsən. Öz gücümüzə inanaraq,
öz ağlımızın, zəhmətimizin hesabına bir parça çörəyimizi
qazanırıq. Bu ümumdünya kədərinə inanmıram, çünki ən
azı onunla məĢğul olmağa vaxt yoxdur: iĢsiz və yaĢamaq
üçün vəsaitsiz qalarsan. Əziz həmkarlarım, öz ətrafınıza
boylanın. Bu zaman necə olsa da bizimdir. Və onu
düzəltmək, irəli hərəkət etdirmək bizlərin üzərinə düĢür.
BoĢ-boĢ ağlamaqla iĢ düzəlmir.
Həyat və ölüm, xeyir və Ģər, gözəllik və eybəcərlik, vətən
və qürbət, sevgi və nifrət... – gələn hər yeni nəsil uĢaqlıq
həvəsi ilə bu kateqoriyaları araĢdırmaqla məĢğul olur.
ÇağdaĢ Belarusiya poeziyası da (onun ən yaxĢı
nümunələri ) bu əzəli təfəkkür və qəlb iĢinə öz töhfəsini
verməyə böyük səylə çalıĢır. Poeziyanı yaĢadan da məhz
bunlardır. Ona görə ki, intellektual həyat ümumilikdə,
xüsusilə də poeziya – həqiqətə doğru getmə prosesdir. Bu
yolda hərəkətin özü və ya onun son nəticəsindən hansının
daha vacib olduğunu kim bilir? Poeziya həyatdan
qaynaqlanır. Bəziləri üçün (Yanka Laykova) o, həyatın
özüdür: «Taleyim fırtına və tufanlarla dolusa da // Qəlbim
rahatlığı heç istəməyir, // Gözlərimdən axıtdığım göz
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yaĢımı görmürəm // Poeziya göz önümü pərdələyir» (№
11). Vadim Markov kimiləri üçünsə poeziya – «Bir
zirvənin iki adı // Bir arzunun iki sahilidir» (№ 11). Uca
tanrım, bu yüksəkliyə çıxmağı bizim hamımıza nəsib et!
Kimlərsə Alp yamaclarına kimi, metaforalar çiçəklənən
yerə qədər qalxa bilir, kimlərsə daha böyük yüksəklikləri
fəth edib, cismən yox olub, ancaq mənən yaĢayırlar.
Burada əsası Zirvəyə qalxma prosesidir. Olqa Rusilko bu
sətirləri qələmə alan zaman necə də haqlı idi (№ 10):

Dayan... Hamımız bildiyimiz tək yaĢayırıq,
deməli, belə yazılmıĢdır taleyimiz.
Əfv et, ey Böyük Yaradan, bağıĢla ki, biz
kimlərəsə ağıl verməyə çalıĢmıĢıq.

(Tərcümə Tamara Krasnova-Qusaçenkonundur)
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Poeziya barədə düĢüncələr təbii ki, subyektiv olmaya
bilməz. Bu qeydləri edən müəllif kimlərisə öyrətmək
məqsədindən çox-çox uzaqdı. Əksinə, yuxarıda haqqında
danıĢdığım bütün yazılar sözün yaxĢı mənasında qəlbimə
girib, onu daxildən titrətməsə idi, yəqin ki, mən onların
barəsində yazmağı və öz təəssüratlarımı sizinlə bölüĢməyi
qət etməzdim.

Güllü Yoloğlu
Böyük insanın böyük məhəbbəti

Böyük insanın böyük məhəbbəti

Mətbuat səhifələrində yaradıcı adamların həyatlarının
intim tərəflərini, onların məhəbbət macəralarını
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iĢıqlandıran yazılar, müsahibələr oxucularda maraq
doğurur. Bəzən bu və ya digər yaradıcı Ģəxs bir az «zilə»
gedir, süni olaraq «dərdindən ölənlərin» sayını artırır,
məsələni daha da qabardaraq oxuculara az qala «manyak»
təsiri bağıĢladığının fərqinə varmır. Belə müsahibə və
yazıları görəndə mərhum yazıçımız Ġsmayıl ġıxlının
Hüseyn Ariflə bağlı lətifələri yada düĢür.
Bir gün yenə rəhmətlik Hüseyn Arif xudmani bir məclisdə
öz məhəbbət macəralarından danıĢırmıĢ: bununla belə
getdim, onunla elə gəzdim. Yanındakılardan biri cibindən
bir Ģəkil çıxardıb deyir:
- Ay Hüseün qağa, bunu da tanıyırsan?
Hüseyn Arif Ģəklə baxar-baxmaz deyir:
- ƏĢĢi, əlbəttə, dünən axĢam bir yerdə yeyib içirdik.
Ətrafdakılar uğunub gedirlər. Sən demə, bu, II
Yekaterinanın Ģəkli imiĢ…
Dərgimizin bu sayında biz də sizə bir məhəbbət macərası
danıĢacağıq. Ancaq bu dediklərimiz qeybətcil «besedka»
arvadlarından deyil, maraqlı bir kitabdan götürülüb…

«Diktofon qarĢısında dərdləĢmə və ya kasetdən tökülən
sirlər kitabı»
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Bu, 1986-cı ildə Qazaxıstanda baĢ verən məĢhur Jeltoksan
hadisələri zamanı həyatını təhlükəyə ataraq qazax
gənclərinin totalitar rejim tərəfindən ayaqlanmasına qarĢı
çıxan, Aral dənizinin faciəsini dünya ictimaiyyətinə
çatdıran və buna görə 1992-ci ildə Rio-de-Janeyroda
BMT-nin ətraf mühitlə bağlı Proqramının mükafatını alan,
otuzdan çox kitabı dünyanın iyirmi beĢ dilinə çevrilmiĢ,
bazar iqtisadiyyatı, qloballaĢma və Jeltoksan olaylarına,
Çingiz xana həsr olunmuĢ «Sivilizasiyanın yanlıĢlıqları»
əsəri son illər gündəmdən düĢməyən və nəhayət, adı
Nobel mükafatına təqdim olunan qazax Ģairi, ictimai
xadim Muxtar ġaxanovun öz yaxın dostu Çingiz
Aytmatovla söhbətlərindən ibarət «Yarğan kənarındakı
ovçunun ağısı və ya yüzilliklərin qovĢağında sirdaĢlıq»
kitabıdır.
Kitab 1998-ci ildə Ankarada «Tolkun yayınları»
tərəfindən nəĢr olunaraq bu sənətkarların
pərəstiĢkarlarının sayını daha da artırmıĢdır. Onu da qeyd
edək ki, kitab Çingiz Aytmatovun Ankarada Atatürk
Kültür Mərkəzi tərəfindən 70 illiyinin təntənəli Ģəkildə
keçirildiyi, onun yaradıcılığına həsr olunmuĢ elmi
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simpoziumun təĢkili və yazıçıya Atatürk Kültür
Mərkəzinin «Fəxri üzvü» adı verilməsi ərəfəsində çap
olunmuĢdur. Həmin tədbirdə Türkiyənin 9-cu
CümhurbaĢqanı hörmətli Süleyman Dəmirəl mənə də
sözügedən mərkəzin «Müxbir üzvü» diplomunu təqdim
etmiĢdir. Ç.Aytmatovun yaradıcılığına həsr olunmuĢ elmi
simpoziumdakı çıxıĢımın mövzusu «Ç.Aytmatov
yaradıcılığında Ģamanizmin izləri» idi. Ç.Aytmatov
gəldiyim nəticədən (yəni Ç.Aytmatov nə müsəlman, nə
xristian, nə buddist, nə də Ģamanistdir. O, öz
yaradıcılığında bütün dinlərə eyni dərəcədə yer ayırır və
münasibəti də eynidir) razı qalmıĢdı.
«Yarğan kənarındakı ovçunun ağısı» kitabı qələmlə
yazılmayıb. Diktofon qarĢısında birisi qırğız, birisi qazax
olan iki dost – Ç.Aytmatov və M.ġaxanovun söhbəti
sonradan kağıza köçürülmüĢdür. Ona görə də Ç.Aytmatov
ön sözdə onu «Diktofon qarĢısında dərdləĢmə və ya
kassetdən tökülən sirlər kitabı» adlandırmağın mümkün
olduğunu söyləyir. Sözə yüksək qiymət verən yazıçı deyir:
«Sözü də duyğular kimi qənaətlə iĢlətməsəniz, yəni onu
gecə-gündüz durmadan axıb gedən su kimi hesabsız, seçib
ayırmadan, söhbət etmək fürsətidir, deyə sovurub
saçsanız, fikrinizin dəyəri aĢağı düĢər. Sözü dəyərsiz
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insanın daim özünün də dəyərsiz olduğu əzəl toplumdan
bəri bilinir».
Əsəri Türkiyə türkcəsinə Banu Muhyayeva çevirib.
«Yarğan kənarındakı ovçunun ağısı» kitabı yeddi
bölümdən ibarətdir: «Dörd ana və ya Ana yurda ayaq
basmaq», «Comərd iĢıqlı ulduzlar və ya bir ovuc torpaq»,
«Yüzilliklərin kölgəsindən güc və ya Markiz de Sad. Jüt
diĢliAfrika balığının zəhəri», «Ġqtidar, mənəvi zənginlik
və ya bu iki silahın padĢahlar, xanlar, krallar və
prezidentlərin taleyindəki görüntüsü», «Qeyb olan
akkuğunun hüznü və ya dəniz anasının sirri», «Kürten
çıxan kafatası və ya türk tarixinə bir baxıĢ».

«Həyatımızdakı qadınlar və ya aramızda keçən Ģeir
axĢamı»

kitabın sonuncu, yeddinci bölümüdür. Sıranın «həyatın
qaynaq gücü olan qadınlar haqqında düĢüncələr
qaynatmağa» gəldiyini söyləyən M.ġahanov
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Ç.Aytmatovun təklifilə bu söhbətin «duvağını açman
üçün» özünün «Qadın» Ģeirini söyləyir:

… Qadın əziz xəzinəmiz,
Qadın bizim qədərimiz.
Qədərimiz olanda dac
Bəllidir ki, ya taleyimiz, ya bəlamız…
… Qadın olub da gözəl olmamaq
Təbiəti aldatmaqla eyni deyilmi?..

Aytmatov qadın haqqında səsli düĢüncələrə dalır,
fədakarlığından danıĢaraq onu çardaqda yuva qurub
balalarını pərvazlandırana qədər min cür əzab-əziyyətə
qatlaĢa cəfakeĢ qaranquĢla müqayisə edir, qadın
böyüklüyü qarĢısında baĢ əyərək Y.YevtuĢenkodan misal
gətirir:

Necə olur bu dünyada,
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Unudub ilk mənasını
Qadını alçaldaraq
Saldıq kiĢi səviyyəsinə.
Yazıçı qadınla kiĢinin yerini qarıĢdırmağın əleyhinədir.
Böyük bir traktorun sükanı arxasında oturan qadını
yarasaya bənzədən Ç.Aytmatovun fikirlərinə M.ġahanov
da Ģərik çıxır: «Həyatımıza rəng qatan incəliyə incəlik
kimi baxmadığımız yerdə kobudluq baĢlayar». Qadının
qadın, kiĢinin kiĢi olması üçün Çingiz ağa qızların qadın,
oğlanların kiĢi tərbiyəsindən çıxmasının vacibliyini xüsusi
vurğulayır: «… Ġndiki nəsil bağçalarda, məktəbdə, hətta
institutlarda belə qadın tərbiyəsi alaraq böyüdü. KiĢi
tərbiyəsi görməyən oğlan müəllimini təqlid edib qadın
kimi olmasın, bəs nə etsin?».
Söhbətin bu yerində M.ġahanov ehtiyatla söhbətin
məcrasını dəyiĢməyə çalıĢır: «Ġnsanlığa aid hansı dəyər
olursa olsun, bizə də dəymədən keçib getmədi. Əgər hər
hansı bir kənddə birisi birinə aĢiq olarsa və ya bir oğlan
on qızla əlaqə qursa, ona kimsə diqqət etməyə bilər.
Aytmatov kimi bütün dünyanı heyran qoyan bir Ģəxsin
basdığı hər addım xalqın nəzərindən bir an belə uzaq qala
bilməz…»
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Dostunun eyhamından söhbəti hansı istiqamətdə
aparmağın lazımlığını duyan Ç.Aytmatov hələ tələbə
vaxtlarından diskotekalarda, toylarda tanıĢ olduğu qızları,
məktublaĢdığı gözəlləri, küncünə al-əlvan saplarla adı
yazılmıĢ yaylıqları bir anlığa səslə gözü önündən keçirdi.
«Fəqət bütün bunlar kəpənəyin güllərə qonub uçmasına
bənzər anlar idi». Gənclik çağının acılı, Ģirinli xatirələri
birinci həyat yoldaĢı Kerez xanımla, Sancar və Askar adlı
iki övladıilə bağlı idi. XoĢ anlar üçün qırğız teatr sənətinin
ulduzlarından olan Tattibübü Tursunbayevaya da
minnətdardır… Lakin onların arasında ruhu, bədəni, bütün
varlığı ilə yazıçıya ilham verən bir iĢıqlı sevgi vardı…

«Alın yazısı»

Ç.Aytmatov qırğız balerinası Bübüsara BiyĢenaliyeva ilə
XX əsrin 50-ci illərinin sonunda – Moskvada təhsilini
baĢa vurduğu, əsərlərinin rəsmi qəzetlərdə çap olunduğu,
xalq arasında adının təzə-təzə tanınmağa baĢladığı dövrdə
tanıĢ olmuĢdu…
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O zaman Baltik donanmasında əsgərliyini çəkən qırğız
gənclərinə mənəvi dəstək olmaq məqsədilə Frunzedə
(BiĢkekdə) bir heyət hazırlanmıĢdı. Frunze Partiya
Komitəsinin birinci katibi T.Usubuliyevin dəvətilə Çingiz
də Leninqrada (Sankt-Peterburqa) gedir. Təsadüfdən
qırğızların «Çolpan» baleti də bir qədər əvvəl Leninqrad
baleti ilə birlikdə orada film çəkməyə baĢlamıĢdı.
«Çolpan» baletinin baĢ rolunun ifaçısı Bübüsara
BiyĢenaliyeva idi. Yazıçı balerina ilə ilk görüĢünü belə
xatırlayır: «Yanımda iki, üç dənizçi var; motorlu qayıqda
«Avropa» gəmisinə yaxınlaĢdıq. Bizim heyət
göyərtədəymiĢ. Aralarında da ağ üzlü sevinclə parlayan,
uzun boylu, əndamlı, gözəl Bübüsara. Saçlarını dənizin
xəfif rüzgarına nazla daradaraq bizə əl elədi… Öncədən
bir-birimiz haqqında eĢitsək də, yaxından tanıĢ deyildik.
Tezcə sirdaĢ olduq, hətta dillə ifadəsi mümkün deyil,
duyğularımız atəĢ kimi tutuĢmuĢdu, desəm, inanmazsınız.
Bu zamana qədər necə tanıĢ olmamağımıza çaĢırdıq.
Ətrafımızdakı insanlar, hətta uçan quĢ, titrəyən yarpaq da,
dənizin gurultulu dalğaları da gözlərimə bambaĢqa
görünürdü. Dünya əvvəlkindən daha da gözəlləĢib
canlanırdı… Vətəndə qalan yengən və iki uĢaq da
yadımdan çıxmıĢdı».
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Neva sahillərində bəyaz gecələrdəki gəzintilərindən, xoĢ
arzulardan, dəqiqələrdən ayrılmaq istəməyən Çingiz
heyətlə birlikdə geri dönmür. Moskvada iĢi olduğunu
bəhanə gətirərək qatarla ora gedəcəyini söyləyir. Daha ikiüç gün Leninqradda qaldıqdan sonra o, Moskvaya gedir.
Tezliklə Bübüsara da oraya gəlir və onlar «Moskva»
otelində tam bir gün, bir gecə baĢbaĢa qalırlar. Bübüsara
Leninqrada dönməli idi. «Təkrar-təkrar vidalaĢan, ancaq
bir-birindən qopa bilməyən» sevgililər hər dəqiqəni
qənimət bilirlər. Sonunda Çingiz Bübüsaranı qatarla
Leninqrada qədər ötürür. Qız da onu yenidən
Moskvayadək ötürmək istədiyini bildirəndə Çingiz zorla
onu fikrindən daĢındırır.
Bübüsara Leninqradda oxumuĢdu, teatr, kino və
ədəbiyyatla bağlı maraqlı fikirləri vardı. Çingiz dəfələrlə
ona evlənmək təklif etsə də, qız onun ailəsinin dağılmasını
istəməmiĢdi. O, Ç.Aytmatovun adının və soyadının
hərflərindən özü üçün xüsusi ad düzəltmiĢdi: Açinov.
Təsadüfdən hər ikisinin aldıqları yeni mənzillər də qonĢu
çıxır. Bir dəfə yenə söhbəti evlənmə məsələsinin üstünə
gətirəndə, Bübüsara deyir:
«- Açinov, «əsl aĢiqlər qovuĢmazlar» deyə bir söz var ha,
bəlkə də o doğrudur… Çünki evləndikdən sonra həyatın
sıxıntıları böyük duyğuları yeyib gəmirir…»
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Əlbəttə ki, bu iki tanınmıĢ sovet adamının, sevgilinin eĢq
macəralarını bilməyən, eĢitməyən kimsə qalmamıĢdı.
Həyat yoldaĢı Kerez xanım da bezərək ayrılmaq qərarını
vermiĢdi. Dedi-qodular onların hər ikisini təqib edirdi. Və
bu beləcə tam on dörd il davam etdi…
Doğrudan da «əsl aĢiqlər qovuĢmazlarmıĢ». Tezliklə
Bübüsaranın döĢündəki yaman ĢiĢ özünün ölümcül
zərbəsini endirdi. Sevgilisinin bu dünyalın olmayacağını
ilk dəfə sezdiyi anları yazıçı belə xatırlayır: «…
Gözlərimdə dünya döndü, ayaqlarım basacaq yer
tapmadı».
Günbəgün solan Bübüsara 1973-cü ilin may ayının 2-də
əbədi olaraq gözlərini yumdu.
Söhbətin bu yerində Muxtar ġahanov da dostunun o
hüznlü günlərinə döndü: «Opera və Balet Teatrındakı
cənazə törənində mərhumə ilə vidalaĢma anında sizi
görənlər «hönkür-hönkür ağladı» deyirlər. Hətta bir dövlət
nümayəndəsi dözməyərək «Bu zavallını biriniz
sakitləĢdirin!» deyə əitrafdakılara bağırmıĢdı…»
Daha sonralar uzun zaman söz-söhbət davam etdi.
ġahanov qırğız Ģairi Süyünbay Yeraliyevin bu sözlərini
xatırlayır: «Bübüsaranı son mənzilə yola salanda Çingiz
gözləri ĢiĢmiĢ, baĢdan ayağa qara paltarda gəldi. Bəziləri
onun bu hərəkətini normal qarĢılamayıb «həyat yoldaĢı,
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çoluq-cocuğu var, bu nə hərəkətdir?» deyərək dediqodunun qırmızı közünü qarıĢdırırdılar. Mən «Sevgili
Çingiz ədəbiyyatda necə ucalmıĢdısa, eĢqini torpağa
verərkən də eləcə uca bir davranıĢ göstərir» deyə qürur
duydum…»
1995-ci ildə «Manas» dastanının 1000 illiyində BiĢkekin
gözəl yerlərinin birində qırğız heykəltaraĢı Turqunbay
Sadıkovun düzəltdiyi «El Kutu» adlı böyük bir heykəlin
açılıĢı oldu. Bu, qırğız xalqının həyatının, ədəbiyyatının,
mədəniyyətinin, elminin inkiĢafında rolu olan insanları
Ģahin qanadında ifadə edən bir heykəl idi. ġahinin
qanadının bir üzündə Ç.Aytmatovun, o birisində isə
Bübüsara BiyĢenaliyevanın surəti vardı. AçılıĢ zamanı
təsadüfdənmi, ya qəsdənmi iki sevgilinin yanaĢı
canlandırıldığını görən Ç.Aytmatovun «… heykəli
gözlərilə oxĢayaraq səssizcə titrəyib uzun müddət donub
qalması» onun yanında duran dostu Muxtar ġahanovun
gözündən yayınmamıĢdı…
Büböüsaradan sonra boĢ qalan könlünü, göz yaĢları içində
keçirdiyi günlərini heç nə doldurmurdu. Zaman keçdi,
ancaq Aytmatovun ürək ağrısı ilə dilə gətirdiyi xatirələri
də göstərdi ki, onun Bübüsaraya olan böyük məhəbbəti
sönmədi, hətta Məryəm xanımla evləndikdən sonra da…
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Əsəd Cahangir
YaxĢı gəncliyin nağıl
ÇağdaĢ nəsrdə yenilikçilik və eksperimentçilik meylləri
haqqında

YaxĢı gəncliyin nağılı

ÇağdaĢ nəsrdə yenilikçilik və eksperimentçilik meylləri
haqqında
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Bu barədə müxtəlif rəylər ola bilər, amma bir faktı yəqin
ki, heç kəs inkar etməz – yeni yaranan ədəbiyyatın
oxucusu əvvəlki illərlə müqayisədə azalıb, hətta fantastik
dərəcədə azalıb. Teatr zallarını əsgərlər və məktəblilər
hesabına zorla da olsa, doldurmaq olur, kitabı isə zorla
oxut-maq mümkün deyil. ġübhəsiz ki, bunun yeni zaman
və onun gətirdiyi yeni həyat Ģərtləri, düĢüncə tərzi ilə
bağlı ən ümumi, obyektiv səbəbləri də var. Bizim indi nə
o səbəbləri geniĢ açıqlamaq həvəsimiz, nə də yazının
həcmi baxımından buna imkanımız yoxdur. Digər
tərəfdən bunlar çağırılmıĢ bayatı kimi səslənərdi. Bircə
bunu demək qalır ki, bu nə yazıçı, nə də oxucunun günahı
deyil. Amma bir ən ümumi səbəbin adınısa da çəkmək
olar: U.Ceymsin dili ilə desək, çox böyük bir tarix
lazımdır ki, heç olmasa, bir az ədəbiyyat alınsın. Az qala
ikinci Fələstinə çevrilmiĢ məğlub ölkənin yazıçısı öz
məğlubiyyət tarixindən nə yaza bilər? Yaxud məğlub
xalqın övladlarının oxucu olmaqdan daha çox döyüĢçü
olmaq ehtiyacı yoxdurmu? Və yaxud gün-güzəran
problemlərindən baĢını qaldırıb səmaya baxmağa belə
macal tapmayan bir toplumun təmsilçisi hər gün onu
gözləyən qul olmaq təhlükəsi altında necə kitab oxusun?
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Amma ədəbiyyatın oxunmamasının istər yazıçı, istərsə də
oxucu ilə bağlı subyektiv tərəfləri də var. Ġlk ağla gələn bu
olur - bəlkə realist nəsr ənənələri ilə tərbiyə olunmuĢ
«köhnə adam» yeni yaranan ədəbiyyatın oxucusu olmağa
qadir deyil? Yəqin ki, bu da var. Amma bunun daha ciddi
səbəbi oxucu yox, artıq yazıçı ilə bağlıdır. Oxumaq
istəyən və oxumaq qabiliyyəti olan oxucular belə artıq
bezib, Azərbaycan yazıçısının sözünə inamını itirib, daha
doğrusu, itirmək zorunda qalıb. Və bunun çoxsaylı
səbəblərindən biri də ədəbiyyatın ədəbiyyatçılıqla əvəz
olunması meylidir. Bu yazıda biz əsas diqqətimizi bu amil
üzərində cəmləĢdirməyə çalıĢacağıq.
ÇağdaĢ Azərbaycan nəsrinin bəzi nümunələri iyirminci
əsrin əvvəllərindəki Qərb fəlsəfəsinin ən ümumi durumu
ilə müqayisə oluna bilər: filosoflar əsrlər ərzində
formalaĢdırdıqları və əsrdən-əsrə qəlizləĢən elə bir dillə
danıĢmağa baĢlamıĢdılar ki, məhdud intellektuallar
çevrəsini çıxmaq Ģərtilə onları baĢa düĢmək, sadəcə,
mümkün deyildi. Kantın dili ilə desək, fəlsəfə
«özündəĢeyə» çevrilir, filosoflar isə özləri üçün yazırdılar.
Fəlsəfə, özünün baĢlıca təyinatını, ənənəvi fəlsəfi
dərsliklər dili ilə desək, «təbiət, cəmiyyət, idrakın ən
ümumi qanunauyğunluqlarını» öyrənməyi unudub özüözünün probleminə çevrilmiĢdi, qurd meyvəni içindən
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yediyi kimi. Buna görə hətta VitgenĢteyn baĢda olmaqla
fəlsəfi dil problemini baĢlıca predmetə çevirən linvistik
fəlsəfə meydana çıxmıĢdı. Bu yazı ilə, Ģübhəsiz ki,
Azərbaycan ədəbi-tənqidi fikrinin «VitgenĢteyni» olmaq
iddiamız və ümumən belə bir arzumuz yoxdur. Amma bir
məsələ danılmazdır: bu gün ədəbiyyat, eləcə də bədii nəsr
özü öz material, yaxud predmeti ilə (forma, dil və s.)
oynamağa meyllidir. Halbuki bütün bunlar ədəbiyyatın
məqsədi yox, olsa-olsa vasitələridir və vasitə məqsədin
yerini tutmamalıdır. Məqsədin vasitə ilə əvəzlənməsi hər
hansı bir sahədə zahiri bər-bəzək pərdəsi altında gizlənmiĢ
deqradasiya, tənəzzül əlamətidir. Bunu bir yolu tutub
gedən, amma hara və nə üçün getdiyini bilməyən adamın
vəziyyəti ilə müqayisə etmək olar.
Burda nasirlər və nəsr yazmağa iddialılar iki məsələni
qarıĢdırırlar:
- birincisi, ədəbiyyatın məqsədi, doğrudanmı, ancaq və
ancaq yenilikdir, yoxsa yenilik etməkdən məqsəd
ədəbiyyat yaratmaqdır?
- ikincisi, doğrudanmı, səciyyəsindən asılı olmayaraq
bütün yeniliklər hökmən təqdir olunmalıdır?
Məsələn, yeni nəsil yazarlardan
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Pərviz

bir neçə il öncə dərc olunmuĢ «Öləngi» kitabına daxil olan
eyni adlı «romanı» və «Klikə» adı verdiyi silsilə
hekayələri ilə, görəsən, nə demək istəyirdi? Biz bu kitabın
məzmunundan danıĢa bilməyəcəyik, çünki orda nədən
söhbət getdiyini bilmirik. Amma bu sualı verməyə
özümüzü haqlı bilirik: məlum ideoloji yasaqlarla əlaqədar
nəsr düĢüncəmizə bir əsrdən sonra gəlib çatmıĢ Kafkanın
üslubunu bu dərəcədə uğursuz təqlid etmək, görəsən,
çoxmu vacibdir? Bu, istər müəllif, istər oxucu, istərsə də
ümumən ədəbiyyata nə verir? Ondansa, biz Anarın
«BeĢmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi», yaxud Əlibala
Hacızadənin «Ġtkin gəlin»ini yenidən oxumağa üstünlük
verərdik.
Sovet rejiminin tezliklə dağılacağına artıq çoxlarının
Ģübhə etmədiyi səksəninci illərin əvvəllərində, Elçin
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Əfəndiyevin yazdığına görə, Mirzə Ġbrahimov «burjua
yazıçısı» Kafkanın «Çevrilmə»sini oxuyub necə
əsəbiləĢibmiĢ: görürsənmi bu Kafkanı, yazır ki, insan
həĢərata çevrilib! Bu mənada milli bədii nəsr
təfəkkürümüzün dərinlĢəməsinin göstəricisi kimi Kafka
üslubunu Azərbaycan ədəbiyyatına gətirməkdə nəinki heç
bir qəbahət yoxdur, əksinə, bu, hətta lazımdır. Necə ki,
ġoloxovun, Remarkın, Heminqueyin, Bulqakovun,
ġukĢinin, Rasputinin, Markesin, Aytmatovun yazı
tərzindən təsirlənməkdə heç bir qəbahət yoxuydu və bu
təsirlənmənin uğurlu nümunələrini 30-40, yaxud 60-70-ci
illər nəslinə mənsub bir çox yazıçılarımızın
yaradıcılığında aydın müĢahidə edirik. Bu, nəsr
düĢüncəmizin əyalət çərçivələrini dağıdıb dünya nəsri
meridanlarına çıxmaq, onunla qaynayıb qovuĢmaq kimi
təbii, zəruri və qanunauyğun bir istəyin ifadəsidir və özözlüyündə təqdirəlayiq hadisədir. Məsələn, ġoloxovun
«Sakit Don»u ilə Ġsmayıl ġıxlının «Dəli Kür»ü arasındakı
açıq-aĢkar təsir əlaqəsini kim inkar edə bilər? Amma kim
deyə bilər ki, «Dəli Kür» həm də tamamilə orijinal poman
deyil, yaxud bədii-estetik yöndən uğursuz əsərdir? Söhbət,
Ģübhəsiz ki, Donun sakitliyi ilə Kürün dəliliyi kimi
sərlövhə səviyyəsində əksini tapan zahiri əkslikdən
getmir. Əslində, ġoloxov Donun üzdən sakit axan suları
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altındakı daxili təlatümlərindən, suyun lal axanından
danıĢırdı və bu mənada müəllifin bu bədii təzadı bir yana
qoyub öz əsərini «Dəli Don» adlandırmağa da tam haqqı
çatırdı.
«Sakit Don» Don kazaklarının Birinci Dünya müharibəsi,
inqilab, vətəndaĢ müharibəsi dövrü məiĢəti, psixologiyası,
etnoqrafiyası, siyasi mövqe təbəddülatlarını epik vusətlə
əks etdirdiyi kimi, «Dəli Kür» də anoloji iĢi on
doqquzuncu əsrin sonlarına yaxın Azərbaycan kəndinə
münasibətdə yerinə yetirirdi. Həm «Sakit Don», həm də
«Dəli Kür»ün müəllifinin fikrini məĢğul edən eyni
problemdir: Sovet hökuməti, yaxud onun sələfi olan çar
Pusiyasının müstəmləkəçi Ģovinist siyasəti nəticəsində
siyasi müstəqilliyini itirməklə qalmayıb, həm də çoxəsrlik
milli-mənəvi ənənələrindən məhrum edilən «kiçik»
xalqların faciəsi! Müəlliflərin bu istəyi istər Donun sakit
axan gömgöy suları, istərsə də Kürün boz-bulanıq dəli
dalğalarının altından aydın hiss olunur. Ona görə
sosrealizmin sərt imperativlərinə bütün zahiri güzəĢtlərinə
rəğmən, «Sakit Don» dilindən tutmuĢ məzmun və
ideyasına qədər milli olduğu qədər, «Dəli Kür» də milli
əsərdir.
«Dəli Kür»ün müəllifi «Sakit Don»dan təsirlənir, amma
onu təqlid etmir, kazak stanitsasının qarĢısına Qazax kəndi
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ilə çıxır, həm də bu iĢi danılmaz bir bədii-estetik
keyfiyyətlə yerinə yetirir. Təəssüf ki, bunun tam əksinə
olaraq, Pərvizin «kafkaçılığında» uğurlu heç nə yoxdur.
Oxucu hər səhifəsini ölüm-zülüm çevirdiyi kitabın növbəti
səhitfəsinə keçəndə bir az əvvəl nədən söhbət getdiyini
belə unudur. Ona görə yox ki, o, huĢsuzdur, əksinə, bəlkə
müəllif özü huĢsuzdur, çünki səmimi deyil, saxtadır və
yalançının yaddaĢı olmur. Bu üzdən onun yazdıqlarında
yadda saxlanası ciddi bir mətləb də yoxdur, varsa da,
müəllif bunu yaddaqalan fakta çevirə bilmir, necə
deyərlər, öz kitabını ancaq özü üçün yazır. Halbuki,
məsələn, mən «Hökm» hekayəsindən tutmuĢ «Qəsr»
romanına qədər Kafkadan oxuduqlarımın (nəzərə alın ki,
bunları tərcümədə oxumuĢam) məğzini yaxĢı xatırlayıram,
«Çevrilmə»nin son səhifəsini isə isə elə bil ki, indicə
çevirmiĢəm. Biz, deyəsən, tənqidin indiyə qədər
danıĢmadığı bir mövzuda danıĢırıq axı: əsəri oxumaq
probelmi! Amma bu, görəsən, bizimmi günahımızdır?! Bu
suala yəqin ki, ilk öncə, müəllif özü cavab verməlidir…
BaĢqa bir nümunəyə keçək. Yeni nəsil Azərbaycan
yazarları radikallar qanadının lideri və baĢ ideoloqu
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Həmid Herisçinin

bitib-tükənməyən «Nekroloq»undakı müxtəlif dünya
yazıçılarından gələn və əqli konstruksiyalara söykənən
çoxsaylı yeniliklər çağdaĢ Azərbaycan oxucusu, ümumən
oxucuya, görəsən, zövq verə bilirmi? Ġ.ġıxlının Cahandar
ağasının timsalında klassik mərdlik, yaxud Anarın
Təhminəsinin timsalında modern məhəbbət anlayıĢlarını
postmodern dekonstruksiya etmək kimi fundamental
nəzəri problemləri bədii mətnin əsasına qoymaq,
doğrudanmı, bədii əsərin uğurunun yeganə qarantıdır?
Biz hökm verməkdən vaz keçir, bu sualları
cavablandırmağı oxucunun öhdəsinə qoyur, «Nekroloq»
müəllifini isə bu suallar üzərində düĢünməyə dəvət edirik.
Zənnimizcə, bu mövzuda düĢünüb ciddi bir qənaətə gələ
bilsə, o öz yazılarını epataj yolu ilə, təhqirə məruz
qoyduğu yüzlərlə adamın «tökülən qanı» (ifadə Həmidin
özünə məxsusdur) hesabına oxutmaq kimi yazıçıya
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hörmət gətirməyən, bayağı priyoma ehtiyac olmadığını da
hiss edəcək.
Klassik divan Ģeirinin bel sütunu olan ilahi eĢq anlayıĢına
qarĢı çıxan, aĢıq Ģeirini həqarətlə «tərəkəmə» ədəbiyyatı
adlandıran, sovet dövrü klassikləri və 60-cıları
bəyənməyən və bütün bu inkarçılığın nəticəsi kimi
«Böyük ədəbiyatı biz yaradacağıq!» devizini baĢı üstündə
bayrağa çevirən, sonra da Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin
damına sancmaq istəyən Həmid artıq neçə müddətdir ki,
arasıkəsilməz epataylara ara verib və məncə, bu sükut
dövründə belə irad daha aydın səslənə bilər: hanı
«Nekroloq»un oxucusu? «Tərəkəmə Ģairi» Səməd
Vurğunun dili ilə desək,
…hanı tom-tom o kitablar?
Hanı idrak dünyasının iĢıq saçan min dastanı,
qəlb oxĢayan o rübablar?
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Həqiqi bədii mətnin ömrü, doğrudanmı, həftəlik qəzet
səhifələrindəki hay-küylərdən uzağa getmir? Hay-küy
kəsilir və hər Ģey bitir. «Böyük ədəbiyyat»ın kiçik ömrü…
Uğurlu bədii mətn həyatın özü ilə mayalanmalı, buludun
tədricən dolması kimi müəllifin içində hissolunmadan
böyüməli, dolmuĢ buludun boĢalması kimi qəfil yazılmalı,
sanki müəllifin özünün iradəsindən asılı olmadan, öz təbii
qanunauyğunluğu ilə, öz vaxtında və bütöv doğulmalıdır.
Əks təqdirdə, yazıçı söz abortu ilə məĢğul olacaq, sözü
doğrayıb tökəcək, ölü əsər doğuzduracaq. Bu
«akuĢerkalığın» isə «böyük ədəbiyyata» elə bir dəxli
yoxdur. Çünki müəllif burda «mama» yox, mamaça rolu
oynayır. Və parça-parça çıxarılan, hər parçası qələmin bir
ucunda gələn, sənət dili ilə desək, fraqmentar təfəkkürün
məhsulu olan belə yazını oxumaq, sadəcə, əzablı bir
prosesə çevriləcək. ġəxsən mən «Nekroloq»un hər
novellasını bir oxucu kimi zövq ala-ala oxumaqdan daha
çox, professional peĢə borcunun cansıxıcı təhriki və
çoxillik mütaliə vərdiĢi «texnologiyası» ilə, nənə
dilimizdə desək, kələyimi kəsə-kəsə oxumuĢam.
Bunun yəqin ki, iki baĢlıca səbəbi var. Birincisi,
dediyimiz kimi, yazı quramadır, təbii nasir stixiyasının
məhsulu deyil. Bu məsələnin bədii-estetik tərəfi, yəni
forması ilə bağlıdır. Ġkincisi, artıq forma yox, məzmunla
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əlaqədardır. Nihilist düĢüncənin məhsulu olan bu
yazılarda iynənin ucu boyda belə iĢıq yoxdur, hər Ģey
birmənalı sürətdə «mənfi» ilə iĢarələnib, neqativ
intonasiya üstündə köklənib. Ġnsan isə iĢığa can atır, hətta
divin iĢığı olsa belə… Çünki hər Ģeyin baĢlanğıcında
qaranlıq yox, iĢıq durur, ithürən isə bundan sonra gəlir.
Biz yuxarıdakı sözlərlə hər hansı bir yazıçını saray
Ģirniyyatçısının önlüyünü taxmağa dəvət etmir, bədii
nəsrin hökmən Ģəkərbura, paxlava qoxusu verməsi
zərurətindən danıĢmırıq. Sadəcə, bir məsələ var: Həmidin
bəyənmədiyi ədəbiyyatın «müsbət» iĢarələnməsi nə
deməkdirsə, onun yaradıcısı olduğu «literatura»nın (bu
ifadə də Həmidin özünə məxsusdur) «mənfi» iĢarəsi də
odur. Yəni zahiri əksliklərə baxmayaraq, məsələnin
mahiyyəti dəyiĢmir, hər iki halda gerçəklik özünün bütün
spektrləri ilə görünmür, ancaq bir tərəfin - müsbət, yaxud
mənfinin xeyrinə iĢarələnir. Atomun tərkibindən tutmuĢ
tutmuĢ kosmosa qədər isə dünya əksliklərin vəhdəti
üstündə qərar tutur. Amma burda bir məsələ də
Ģübhəsizdir: təkcə atomun nüvəsi yox, ümumən varlığın
nüvəsi müsbət iĢarəlidir. Əks təqdirdə ölüm həyata qalib
gələrdi. Yəqin buna görə, Həmidin arzusunda olduğu
«Qara kitab»ı yazan Orxan Pamuk həm də ağ kitabı –
«Bəyaz qala»nı, «Qar»ı yazıb… Söhbət, Ģübhəsiz ki, O.
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Pamukun əsərlərinin adı üstündə söz oyunu qurmaqdan
getmir. Çünki…
Bu yazıçının Ġslama, türkçülüyə qarĢı danılmaz antipatiya
ilə köklənmiĢ əsərlərində belə iki məsələ nəzərdən qaçmır:
birincisi, onun nə dinə, nə vətənə, nə millətə münasibəti
birmənalı olmayıb, mənfi ilə bərabər müəyyən müsbəti də
özündə birləĢdirir; ikincisi, özününkülərə qarĢı antipatiya
Orxanı özgəninkini birmənalı müsbət iĢarələmək kimi
mütləq nəticəyə aparıb çıxarmır. Yazıçının son
əsərlərindən olan «Qar»ın finalı buna əyani sübutdur.
Romanda çadra Ģərqin, palto qərbin simvoludur. Lakin
çadra qızları intihara apardığı kimi, palto da əsərin
qəhrəmanı Kanı güllədən qoruya bilmir. Və təsdaüfi deyil
ki, Ka Qərb Ģəhərlərindən birində, yeraltı keçiddə məskən
salmıĢ Ģərqlilərin əli ilə güllələnir. Çünki qərbin də altına
enəndə ordan bir «Ģərq» çıxır, dərinə, mahiyyətə varanda,
nə Ģərq, nə də qərb yoxdur və bu zahiri antiqütblərdən birbirinə gözəgörünməz yeraltı keçidlər var. Yazıçının bəlkə
avropalıların belə fərqinə varmadığı son qənaəti, bizcə,
budur.
Beləliklə, Orxanın təfəkküründəki «Ģərq» anlayıĢı özünün
çağdaĢ hüdudlarından çıxıb təkcə müasir Ģərqin yox,
qərbin özünün də əsasında duran mahiyyət Ģəklini alır.
Yəni Orxan coğrafi yox, tarixi bir «Ģərq» düĢüncəsindən
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danıĢır, elə bir düĢüncə ki, tarixən o Ģərqə aid olduğu
qədər də qərbə aid olub. Çünki öz kökü etibarilə nə Ģərqə,
nə də qərbə məxsus olmayan, qütbi - polyar düĢüncə
ənənəsi Ģimalla bağlı idi. Təsadüfi deyil ki, Nizami
Gəncəvi qərbin nümayəndəsi olan Ġskəndəri həmin
«əfsanəvi» ġimal ölkəsinə (Hiperboreyaya) aparıb çıxarır,
bununla da ona hər Ģeyin kökünü göstərmək istəyirdi. Və
yenə də təsadüfi deyil ki, O.Pamukun ideoloji-estetik
dekonstruksiyaya məruz qoyduğu klassiklər arasında
ġəms Təbrizi, Cəlaləddin Rumi ilə barəbər Nizami
Gəncəvi də var. Yazıçının «Mənim adım qırmızı» romanı
birbaĢa və açıq-aĢkar surətdə Nizaminin «Xosrov və
ġirin»ində qoyulan məhəbbət fəlsəfəsinə qarĢıdır.
Yazıçının öz romanında Nizamini tez-tez xatırlaması, öz
qəhrəmanlarını Nizaminin məĢhur qəhrəmanlarına təĢbeh
etməsi də bunu göstərir. Və yeri gəlmiĢkən, bir məsələyə
də toxunaq ki, əslində O.Pamuk bununla hər hansı bir
çağdaĢ Azərbaycan nasirinin, o cümlədən də H.Herisçinin
yerinə yetirməli olduğu iĢi görür.
BuzlaĢma ilə bağlı olaraq ilkin Ģimal ənənəsinin çox
mühüm bir qismi indi ancaq skeleti qalmıĢ mamontlar
kimi məhv oldu. Ġsti yerlərə adaptasiya olunan bir çox
Ģimal heyvanları kimi bu düĢüncə də insanlarla birlikdə
dünyaya, eləcə də qərbə və Ģərqə yayıldı. Ona görə bütün
1388

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

zahiri əksliklərinə (tutaq ki, xristian-Ġslam qarĢıdurması)
baxmayaraq, əslində, Yeni dövrə qədər qərbin də, Ģərqin
də düĢüncəsinin əsasında duran mahiyyətcə eyni ilkin
Ģimal ənənəsi idi. Yeni dövrdən qərb bu ənənəni sürətlə
unutdu və o, Ģərqdə daha çox qorunub saxlanıldı. Odur ki,
həmin ənənədən söz gedəndə diqqət avtomatik olaraq
Ģərqə yönəlir.
O.Pamuk mahiyyətcə nə Ģərqə, nə də qərbə yox, məhz
«köhnəlmiĢ» zənn etdiyi ilkin polyar Ģimal ənənəsinə
qarĢı çıxır, gələcək «inkiĢaf» naminə onun aradan
qalxması zərurətindən danıĢır. Belə bir mövqenin nə
dərəcədə doğru, yaxud yanlıĢ olması isə artıq tamamilə
baĢqa bir söhbətin mövzusudur. Odur ki, mətləbdən
həddən artıq uzaq düĢəcəyimizi nəzərə alıb bu məsələyə
elə burdaca nöqtə
qoyaq və qədim ġimal ölkəsindən
günəĢli Azərbaycana qayıdaq. Növbəti tənqid hədəfimiz
isə sadəlövh bir özünəinam (bəlkə də özünətəlqin) və
təbəssüm do- ğuran bir eqosentrizmlə özünü
«Azərbaycanın ən yaxĢı nasiri» adlandıran Elçin
Hüseynbəylidir.
«Mən Azərbaycanın ən yaxĢı nasiriyəm!». Bu, olsa-olsa
Elçinin iddiasıdır. Bəri baĢdan deyək ki, yazıçının
iddiasını nəinki nöqsan saymır, sənətə iddiasız gəliĢi
ümumən mənasız sayırıq. Böyük sənət elə böyük də daxili
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iddialardan yaranır. ġekspir və oğlunun sənətdə iddia
məsələsi ilə bağlı söhbət-rəvayətini bəlkə də eĢitməyən
yoxdur:
« - Nə üçün yazırsan, oğlum?
- ġekspir olmaq istəyirəm.
- Amma mən Allah olmaq istəyirdim, vur-tut ġekspir
oldum».
Amma burda bir məsələ var: Elçinin timsalında bu iddia
öz sahibinin imkanlarına tən gəlirmi? Əsas məsələ hələ
insanın iddiası yox, bu iddianın heç olmasa potensial
gerçəkliyidir. Elçin özünü Azərbaycanın ən yaxĢı nasiri
adlandıra bilər. Bəs, onun yazdıqları kənardan necə
görünür? Axı hətta güzgü kimi obyektiv bir əĢya belə
insanı özünə olduğu kimi göstərmir. (Balzak yazırdı ki,
güzgü hətta ən eybəcər qadını belə özünün kifayət qədər
gözəl olduğuna inandıra bilər). BaĢqasını deyə bilmərəm,
Elçinin pırtlaĢıq saça oxĢayan romanlarının (müəllif bu
dolaĢıqlığı Ģüuraltı axın prosesini verməyə yozur) hər
mütaliəsi bizə beynimizin Allah bilir neçə min
hüceyrəsinin məhvi bahasına baĢa gəlib. Hətta hərdən
dəmir diĢli bir daraq götürüb onun romanlarını daramaq
istəyirsən. Amma həm də fikirləĢirsən: görəsən, bu
darama əməliyyatından sonra yerdə nə qalacaq?
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Elçin özünü modernist adlandırır, tez-tez absurd
teatrından, Bekketdən, Ġoneskodan danıĢır. Və əsərlərinin
kimlərsə tərəfindən bəyənliməməsini yenilikçi, modern
təfəkkürə malik bir yazıçının konservativ təfəkkürlü
adamlar tərəfindən anlaĢılmamasına yozur. Amma biz
oxucunun da, elə Elçinin özünün də diqqətini nə Bekket,
nə də Ġonesko yox, gözümüzün qabağındaca modernist
nəsrin qəribə, hətta qeyri-adi adi dərəcədə qəribə
nümunəsini yaradan

Afaq Məsudun

«Ġzdiham» sürrealist poemasına cəlb etmək istəyirik.
Sözün ənənəvi mənasında nə süjet, nə məzmun, nə ideya,
nə də xarakterlərə malik olmayan, həddindən artıq qeyrixətti təhkiyə ilə səciyyələnən, kliplərdə olduğu kimi
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qatmaqarıĢıq səhnələrin gözlənilməz keçid və
dəyiĢmələrindən ibarət bu uzun-uzadı monoloq niyə,
görəsən, elə bu monoloqun özü qədər də anlaĢılmaz
axıcılıqla oxunur, texnogen eranın qaçĢaqaçından
yorulmuĢ beynimiz, ürəyimiz, ruhumuza sərin hava kimi
dolur, su kimi çilənir? Bunun sirri nədir? Çünki bəlkə özü
üçün də bir möcüzə, sirr kimi meydana çıxan bu əsəri
yazan müəllif heç bir xarici ölkə yazıçısını təqlid etməyib,
bəlkə heç modernizm haqqında da düĢünməyib, sadəcə,
özünü qəfil püskürən Ģüuralıtının hökmünə tabe edib,
onun diktəsinə boyun əyib və «poema» öz-özünə,
müəllifin kənar təsiri olmadan doğulub, hətta nasir
stixiyasından da ötə Ģairanə bir ilhamla, qısası istedadla
yazılıb.
Afaq xanım bu əsərdə konkret olaraq nədən danıĢıb, nə
deyib? Nə qədər təəcüblü olsa da, əsərin birinci
oxunuĢunda bunun fərqinə varmırsan. Çünki ən özündən
deyən Ģairləri belə kölgədə qoya biləcək gözlənizməz
sürrealist metamarfozaları (bu mənada müəllifin əsərin
janrını «poema» kimi müəyyənləĢdirməsi müəyyən
məntiqə söykənir) izləməklə məĢğul olur, yazıçının səni
hipnoz edən sehrkar çubuğu ilə idarə olunursan. Bircə onu
bilirsən ki, söhbət bir qızdan gedir, onun atasını son
mənzilə yola salırlar və qız da bu dəfn izdihamı arasında
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ağlagəlməz iztirablar çəkir… YaxĢı, bəs biz nə oxuduq
axı? Qayıdıb əsəri yenidən oxuyursan. Sən demə, söhbət
yalnız bir qızın ata itkisindən doğan iztirablarından
getmirmiĢ. Müəllifə görə, bu həyat deyilən nəsnənin özü
elə dəfn izdihamı ardınca qoĢmaqdan baĢqa bir Ģey
deyilmiĢ. Ġnsan bütün tanıdığı və tanımadıqları ilə, bütün
ölülər və sağlar, bütün olmuĢlar və olacaqlarla birilkdə
dəfn izdihamı içində yol gedirmiĢ, doğulandan ta ki ölənə
qədər… Bütün ölülər həm də sağ, bütün sağlar həm də
ölüymüĢ. Bəlkə ömrümüz həm həyat, həm də ölümə
məxsus nəsnələri özündə cəm edən, amma onların heç
biri ilə sözün tam mənasında üst-üstə düĢməyən nəsə
üçüncü bir mövcudluq formasıdır? Hər zərrəsində ölümün
qaçılmaz nəfəsi olan bir həyat! Hər anında həyat nəfəsi
olan bir ölüm! Bəlkə də biz öz real məntiqimizlə,
müəllifin sürrealist antiməntiqindən çox uzaqlaĢırıq,
amma əsərin doğurduğu son qənaəti qısa Ģəkildə belə
formulə edəcəyik - həyat özü də bir ölüm, ölüm özü də bir
həyatdır. Və doğulandan ölənə qədər insanı təqib edən,
ölüm qorxusu deyilən bir Ģeydən heç yerə qaçmaq
mümkün deyil, bütün əzab-əziyyətləri ilə bərabər
həyatdan əl çəkmədiyimiz, yaĢamaqdan doymadığımız
kimi...
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Ölümdən qaçıb axırda yuxuda yaxalanan Qorqud Dədə
kimi Afaq xanımın da bu qənaəti onun yuxuyabənzər
qallüsinasiyalarından doğur. Qorqud Dədə ölümdən yaxa
qurtarmaq üçün dayanmadan saz çalır, elə ki, yorulub sazı
bir yana qoyur və yatır, ölüm onun baĢı üstünü kəsdirir.
Bəlkə Afaq xanım üçün də sənət ölümə qalib gəlməyin
bir forması, yazıçılıq ölümdən yaxa qurtarmaq üsuludur?
Bəlkə ölümlü dünyadan yaxa qurtarmağın yeganə vasitəsi
insanın öz içinə sığınmasıdır? Axı içimizin dərinliklərinə
vardıqca ölməz, əbədi ruhumuza yaxınlaĢır,
ölümsüzlüyümüzü dərk edir, nəhayət, ölüm əndiĢəsindən
xilas oluruq. Bizcə, tutaq ki, Ġsa Muğannadan fərqli
olaraq, Afaq xanımın «Ġzdiham»ında, ümumən yazılarında
bu əbədiyyət məqamının təsdiqi hələki yoxdur. Amma
yazıçını bütün yaradıcılığı boyu narahat edən həqiqət
axtarıĢlarının onu gec-tez bu məqama gətirəcəyinə, Ģübhə
etmirsən. Çünki bunun, sadəcə, baĢqa yolu yoxdur - Yol
birdir, necə deyərlər, Yoldan baĢqa yol yoxdur.
Afaq xanımın baĢçılıq etdiyi «Xəzər» dərgisinin son
saylarında Nəsəvi, Qəzzali, Rumi kimi ruh
mühəndislərindən ardıcıl tərcümələrlə çıxıĢ etməsi də
təsadüfi olmayıb, onun özünü və həqiqəti dərk yolundakı
vacib göstəricilərdəndir. Təsadüfi deyil ki, Ġsa Muğanna
da insanın ölməzliyi ideyasının təsdiqi məqamına
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Fəzlullah Nəimi, yaxud Ġmadəddin Nəsimi ideyalarından
– hürufilik təlimindən keçərək gəlib. Ġnsanla həqiqət
arasında maneə köynəyimiz olan bədəni Nəsimi kimi
soyunaraq, Nəimi kimi Ģaqqalayaraq xalis Ruha çıxıb və
Hüseynovdan Muğannaya çevrilib. Yenə də təsadüfi deyil
ki, F.Nəiminin Ģah əsəri «Cavidannamə» - əbədiyyət
haqqında yazı deməkdir. Və nəhayət, bu da təsadüfi deyil
ki, Nəiminin risalələrindən biri «Yuxunamə» adlanır.
Bu ruhaniyyət yolunda çağdaĢ insanın, özəlliklə
Azərbaycan insanının gözəgörünənlər arasında mürĢidi,
bələdçisi, ustadı, piri-muğanı, yəni hadiyi-rahi-həqiqəti
artıq yoxdur. Yeganə bələdçimiz idrakımızı əbədi ucalığa
səsləyən ruhumuz, dünyanı artıq neçə əsrlərdir tərk etmiĢ
uca ruh sahiblərinin qoyub getdikləri kitablar, bir də indi
daha çox yuxularımıza gələn gözəgörünməzlərdir.
Afaq xanım yaza-yaza, oxuya-oxuya, hərdən də
oxuduqlarını dilimizə çevirə-çevirə Yol gedir… Onun
yazdıqları da əslində oxuduqlarından elədiyi
çevirmələrdir. Biz yazıçının təkcə Rumidən, yaxud
Markesdən, yəni kitablardan etdiyi çevirmələri nəzərdə
tutmur, çevirmə sözünü geniĢ mənada iĢlədirik. Çünki
onun yazıları həm də «esperanto» dilində yazılmıĢ Varlıq
Kitabından, ruhun pıçıltılarından elədiyi çevirmələrdir,
təkcə Azərbaycan türkcəsinə yox, həm də Afaq dilinə
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elədiyi çevirmələr. «Ġzdiham» Afaq dilində yazılmıĢ
poemadır, Muğannanın «Ġdeal»ı OdƏr dilində yazıldığı
kimi…
Afaq xanım Yol gedir! Ġzdiham içində… Ġçindəki
izdihamla… Amma təkdir… Çünki Yolun yalnız
müəyyən dayanacağına qədər kimsə sənə yoldaĢlıq,
bələdçilik edə bilər. Həmin dayanağıcı keçdinmi, tək
qalırsan, yeganə yoldaĢın öz kölgən olur. Əzəli və əbədi
Tanrıya qovuĢmaq üçün onun yaratdıqlarından ayrılmalı
olursan. Afaq xanım nəĢəli bir qorxu ilə dolu Təklik
məqamındadır, kölgəsini də yanına alıb Uca Mövlaya
doğru gedir. «Ġzdiham» poemasında bu təkliyin çəkilməz
ağrıları ilə bərabər nəhayətsiz nəĢəsi də duyulur. Bura
sözün bütün mənalarında daxili keçid, körpü məqamıdır.
Və haqq körpüsündən keçməyin likin Ģərti bu körpünü öz
içindən keçirməkdir.
«Ġzdiham»da Afaq xanımın bir çox hekayələrinin
qəhrəmanı olan qadın obrazı üçün səciyyəvi cismani
tələbatlar, bədənlə bağlı problemlər (gözəl görünmək
istəyi, seksual istəklər və s.) yoxdur, amma özünü artıq
bədən yox, ruh kimi dərk edən insanın daxili barıĢ və
raratlığı da hələ müĢahidə olunmur. O, burda bədənlə puh
ararsındakı psixoloji cihad qatındadır. Bu müəllifin öz
içində qaldırdığı qiyam, törətdiyi qırğındır. Əsərin qorxulu
1396

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

yuxu (ujas) «yanr»ında yazılması da bu baxımdan
məntiqidir: istər bədən, istərsə də ruhla danılmaz
əlaqələrinə baxmayaraq yuxu ilk öncə psixoloji faktdır.
Yazıçıya görə, ölüm qorxusu qan, gen yaddaĢımızla
içimizə də hopub. Təkcə sosium yox, ən intim məkanımız
olan içimiz də təkcə bizə məxsus deyil. Orda olsa-olsa bir
küncümüz var və bu küncdə ögey ana qınağı altında
büzüĢən cocuqlar kimiyik. Çünki Adəmlə Həvvanın həyat
ağacından düĢmüĢ almalarıq və ilk ata-analarımızdan
çağımıza qədərki tarixi duyğuları, eləcə də ölüm
qorxusunu içimizdə yaĢadırıq. Bircə «tikanlara bürünmüĢ
bu dunyanın yeganə qızılgülü olan məhəbbət» (Menandr)
qalır! Təəssüf ki, «uzun döĢlərini stolun üsünə sərib sonra
onların üstünə çay stəkanı qoyan» Zərqələm müəllimə
almaya çevrilmiĢ qızı girdəbaĢ oğlanın əlindən aldığı kimi
biz də sevgiləri bir-birimizin əlindən alır, sonra da alma
kimi diĢləyib atırıq…
Nəsrimizin alma qızının - Afaq xanımın da öz içindəki
tənha, müdrik cocuğa sarılmaqdan baĢqa əlacı yoxdur.
Çünki Ġsa əleyhissəlamın dediyi kimi, Ġlahi Səl-tənətin
qapıları yalnız cocuqlar kimi özünü Tanrının ağuĢuna
atanların üzünə açılır.
Afaq xanım bu yad, amansız dünyadan qaçıb öz
daxilindəki monastırda könül rahatlığı axtarırmı? Bəlkə o,
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daxili iĢıqlandırma yolu ilə Ģüuraltının infrastukturunu
aĢkarlamaq, alt yaddaĢın gözlənilməz oyunlarının
faksimilesini çıxarmaqla oxucunu mat qoymaq istəyir?
«DaranmamıĢ fikirlər» esseciklər toplusundakı aĢağıdakı
sözlər göstərir ki, bu, müəllifin özü üçün də həllini
tapmamıĢ bir dilemma olaraq qalır: «Yazıçının özünü bu
sayaq qəlizliyə salmasının sirri nədir? Ədəbiy-yatın
zəngin mətbəx ənənələrindən xəbərsiz oxucunun baĢını
dumanlandırıb sadəlövh qəlbini fəth etmək iddiası, yoxsa
Ədəbiyyatın köməyi ilə qurduğu uydurma mühitdəki
əlveriĢli həyat Ģəraiti?». Bu dilemmanı sual iĢarəsi
altından çıxarmağa nəinki heç bir iddiamız yoxdur, hətta
bura üçüncü bir məsələni də əlavə etməklə onu
trilemmaya çevirməli olacağıq: bu, həm də oxucunu
psixoloji seans prosedurundan keçirmək və daxili
təmizləmə, mənəvi-psixoloji katarsisdir. Lakin «Ġzdiham»
müəlifinin timsalında bu katarsis ənənəvi müəllif ideyası
ilə üst-üstə düĢmür. Çünki burda müəllifin Ģəxsi istək və
iradəsi minimuma enir. O, sanki dərin trans vəziyyətinə
düĢür və oxucunu da transa salır. Ən səthi, hamının
praktik olaraq baĢa düĢəcəyi Ģəkildə desək, o, yuxu görür
və yuxusunu göstərir. Amma bu, oyandıqdan sonra
yuxunu danıĢmaq və yozmaq deyil, eləcə yuxunu görəgörə paralel olaraq həm də göstərməkdir. Müəllif burda
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operatordan daha çox kamera rolunda olur. Operaior iĢini
isə Ģüuraltının özü görür.
Müəllifin əsərə Ģüurlu müdaxilə imkanının minimuma
enməsi onun səmi-miyyətini maksimal həddə çatdırır.
Əsərin yazılması ilə oxunması müxtəlif zamanlarda olsa
da, mahiyyətcə onlar eyni «zamanda» mövcuddurlar.
Çünki müəllif əsərin yazılması, oxucu da oxunması
prosesində yuxuya məxsus qeyri-ixtiyariliyin təsiri altına
eyni dərəcədə düĢürlər. Burda əslində, maraqlı və
maraqsız, baxımlı və baxımsız kimi oyaq Ģüura məxsuç
anlayıĢlar öz əhəimyyətini itirir - sadəcə baxırıq. Eynilə
yuxuda olduğu kimi biz bu əsəri oxuyanda da düĢünə
bilmirik. Necə deyərlər, müəllif heç özü də fərqinə
varmadan ağlımızı baĢımızdan çıxarır. Çünki Ģüuraltından doğulan əsəri Ģüurla qavramaqdan daha çox elə
Ģüuraltı ilə də duymaq olar. Oyananda, nəyin maraqlı,
nəyin maraqsız olduğunu, ümumən nə oxuduğumuzu
müəyənləĢdirmək üçün Ģüur iĢə düĢəndə isə əsər bitir.
Afaqın xanımın mistik sehr haləsinə bürünmüĢ, yüksək
əsəb gərginlikli, daxili dramatizmlə müĢayiət olu-nan
sürrealist poemasını da yuxuya baxırmıĢ kimi oxuduq.
Ġndi sizinlə arın-arxayın bölüĢdüyümüz fikirlər isə bu
yuxunun sadəcə yozumlarıdır. Ġnanıram ki, bu poemanın
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oxucularının sayı qədər onun yozumu ola bilər. Bu, bizim
yozum idi.
Bəs niyə Ģüuraltı axın prosesini verdiyini söyləyən

Elçin Hüseynbəylinin

«Balıq-adam», «YovĢan qağayılar», «Metro vadisi»
pomanlarındakı muvafiq parçalar eyni maraqla oxunmur,
oxucunu yorur, hətta bezdirir. Çünki o Ģüurla idarə
olunmayan prosesi Ģüurlu surətdə idarə edir, yəni mətni
özü qurur və bizcə, məhz bu, onun lazımı uğuruna imkan
vermir.
Mətnin yazılıĢında Afaq xanımın bir müəllif kimi yoxa
çıxması, «ölümü» onun yazısına mistik can verir. Ləzzət
və ağrını özündə birləĢdirən çarmıx əzablarından keçən
müəllif Ġsa Məsih funksiyasını yerinə yetirir, özünü
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öldürür ki, əsər dirilsin. Elçində bunun tam əksinə olaraq,
müəllif çox diridir. Oxucu onun idarəolunmaz bir prosesi
idarə etmək cəhdini aydın görür və nəticə tam əkisnə
alınır: müəllifin diri qalması əsərin canını sıxır və onu
cansıxıcı edir. Məsələn, Elçinin «Azərbaycan» dərgisində
dərc olunan son romanı - «Metro vadisi»nin hər səhifəsini
çevirdikcə beynimizi əsərdə cərəyan edən hadisələrə
paralel olaraq, bəlkə bundan da çox bir fikir də aramsız
məĢğul edir: Ģükürlər olsun, finala doğru bir səhifə də
yaxınlaĢdıq. Bu üzdən, yəni müəllif bədii mətnin
uğurunun əlifbası olan oxunaqlılıq problemini həll edə
bilmədiyi üçün ikinci addımı atıb əsərin təhlilinə keçə
bilməyəcəyik. Axı əlifbasız yazı olmur…
Elçin, Ģübhəsiz ki, H.Herisçi qədər «mürəkkəb»,
«intellektual» yazıçı deyil. Onun yenilikçilik cəhdləri
daha ölçü-biçili, müəyyən əndazə və hədd daxilində olub
sözün müsbət mənasında nisbi bir etidal, loyallıqla
Ģərtlənir. Həmiddən fərqli olaraq onun milli nəsr ənənələri
ilə müəyyən bağlılığı, ifrat inkarçılıq meylindən uzaqlığı,
yazdıqlarının klassik və çağdaĢ milli nəsrin inkarından
daha çox davamı kimi meydana çıxmasını da unutmuruq.
Yəni o, vannadakı uĢağı çirkli su ilə birlikdə atmır, ancaq
və ancaq «qara kitab» yazmağı qərarlaĢdıran yaĢıdından
fərqli olaraq ağla qaranın sintezinə cəhd edir. Və ən
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ümumi estetik, yaxud ideoloji yöndən yanaĢanda, yəqin
ki, daha düzgün, daha ağıllı, həm də daha diplomatik
mövqe tutur. Ancaq bu estetik platforma məsələsini bir
kənara qoysaq, onun bir çox hekayələrindən fərqli olaraq
irihəcmli əsərləri, xüsusən də son romanındakı uğurla
iĢlənmiĢ ayrı-ayrı parçalar uzun-uzadı təfərrüatlar
dənizindəki adalar, yaxud qaranlıq gecədə arabir çaxan
ĢimĢək təəssüratı oyadır.
Elçinin bir çox yazılarında müəyyən təsirlənmələr hiss
ounur: tutaq ki, Mirzə Cəlildən, Nodar Dumbadzedən,
yaxud Əziz Nesindən. Onun «Boz eĢĢəyin məktubları»
hekayəsi ilə Əbdürrəhim bəy Talıbovun «Kitab yüklü
eĢĢək» povesti arasında ən müxtəlif yönlərdən paralellər
aparmaq olar. Söhbət bundan getmir, olsun ki, bunların
bəzisi heç təsirlənmə də yox, sadəcə, anologiyadır. Hətta
təsirlənmə olsaydı da, burda heç bir qəbahət olmazdı.
Çünki ədəbiyyatda təsirlənmə təbii, normal bir haldır və
buna görə, «Balıq-adam» romanının Murakaminin
«Qoyun ovu» romanından plagiat olmasına dair istər
«Sənət qəzeti», istərsə də, «Yenisi.net» internet saytında
qaldırılan hay-küy eləcə hay-küydən baĢqa bir Ģey deyil.
Ondansa Elçinin gürcü yazıçısı Qoderzi Çoxelidən
sistemli təsirlənmələrindən danıĢmaq daha ciddi bir Ģey
olardı: Qoderzinin «Balığın məktubları» hekayəsi ilə
1402

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

«Balıq-adam» romanı, «BaĢ rolun ifaçısı» hekayəsi ilə
«YovĢan qağayılar» romanı, «Dranqala» hekayəsi ilə
«Yekəpər» hekayəsi arasındakı açıq-aĢkar təsir əlaqələrini
yəqin ki, Elçin özü də inkar etməz. (Əgər inkar edərsə, bu
atüstü qeydlərin arxasında hansı məsələlərin durduğunu
yəqin ki, xüsusi bir məqalədə açıqlamalı olacağıq). Bu,
təbii ki, ayrıca bir yazının mövzusudur. Bu yazıda isə ən
ümumi Ģəkildə ancaq bunu demək olar ki, Qoderzidə
insanın balığa, marala çevrilməsi (yaxud da əksinə)
yazıçının dərindən dərk olunmuĢ və sistem təĢkil edən
fəlsəfi dünyagörüĢündən irəli gəlir. Əgər onun bütün
yaradıcılığını bir ağaca bənzətsək, hər əsəri bu ağacın bir
yarpağı misalındadır. Bu yarpaq-əsərlər vazid
metamarfozalar (çevrilmələr) fəlsəfəsi ilə birləĢən
budaqlardan puçurlayıb. Bu budaqlar isə yazıçının bütün
yarıdıcılığının fundamental əsasında duran vahid bir
ideya-kökdən qaynaqlanır:
- ey özünü yaranmıĢların tacı, təbitəin əĢrəfi sayan Ģüurlu
insan! Özünü cansız daĢ, hərəkətsiz ağac, Ģüursuz heyvan
kimi aparma! Təbiətdə o vaxt harmoniya olur ki, hər Ģey
öz yerində və öz mövcudluq ölçüsündə olsun. Biz
baĢqlarını, baĢqaları da bizi sevməlidir! Amma bu sevgi
təbii həddini aĢıb özünü həmin o baĢqası ilə
eyniləĢdirəndə hər iki tərəf üçün faciələr baĢ verir. ġüurlu
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olduğun üçün təbəitədəki bu harmoniyanı gözləmək
məsuliyyəti də ilk öncə məhz sənin üzərinə düĢür. Bir
sözlə, özün də yaĢa, baĢqalarına da (yəni bitkilərə,
heyvanlara) yaĢamağa imkan ver! («Jivi i day jitğ
druqim») Birlikdə mövcudluğumuzun baĢlıca prinsipi
budur, bundan baĢqa da çıxıĢ yolumuz yoxdur!
Gördüyümüz kimi, bu ideya o qədər orijinal bir Ģey
olmadığı kimi, Qoderzi də, Ģübhəsiz ki, dahi deyil. Amma
əvəzində o yazıçıdır, insana, təbiətə həyata vurğun, öz
səmimiyyəti ilə oxucunu bəzən gözləri yaĢarıncaya qədər
kövrəldən, ürəkdən gələn yazıları ilə ürəklərə təsir edən,
gürcü təbiəti və xarakterinin bütün koloritini özündə
yaĢadan Qudamağari kəndi və onun təkrarsız insanları
timsalında Gürcüstanı bütün dünyaya sevdirməyi bacaran
bir yazıçı! Bütün bunların isə bir səbəbi var: onun
yazılarının əsasında, N.Dumbadzenin dili ilə desək,
xeyirxahlıqdan doğan bir səmimiyyət durur. Onun fərdi
yaĢantılarından doğan zəngin mənəvi «baqajı» var. O
özünü yazır, öz yazdığının gerçəkliyinə özü inanır,
baĢqasını da inandırır.
Bundan fərqli Elçində bu çevrilmələr dərin daxili inamdan
doğan həyat yox, hardansa iqtibas olunmuĢ sənət faktıdır.
Bir daha təkrar edirik ki, sənətdə təsirlənmə tamamilə
normal bir haldır. Ola bilər ki, təsirlənmənin nəticəsi olan
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ikinci əsər hətta birincidən daha güclü olsun və dünya,
eləcə də milli ədəbiyyat tariximiz belə faktlarla zəngindir.
Məsələn, Kristofer Marlo Hamlet mövzusunu ġekspir,
Faust mövzusunu isə Hötedən əvvəl iĢləyib. Amma bu
gün Hamlet deyəndə ġekspir, Faust dedikdə isə Marlo
yox, »Elçin də onu plagiatda ittiham edən əleyhdarlarına
ünvanladığı ünvanladığı və «Ulduz» dərgisində dərc
etdirdiyi məqaləsində milli və dünya ədəbiyyatı tarixindən
onlarla belə təsirlənmə nümunəsi göstərir. Bunun üzərinə
yüzlərlə nümunə də əlavə etmək olar. Amma məqsəd
dünya ədəbi-nəzəri fikrində öz həllini çoxdan tapmıĢ bir
problemi anaxronik Ģəkildə yenidən ortalığa atmaq deyil.
Problem nəsrimizin və əsrimizin «qəhrəmanının»
romanlarının bədii-estetik keyfiyyətindədir. Bu barədə
fərqli fikirlər mövcud ola bilər, amma artıq dördüncü
romanını oxuduqdan sonra «Elçiniana»ya aĢağıdakı fikri
əlavə edə bilərik: obrazlı desək, onun bədii səsi roman
oktavasına yetərli deyil. Yazını roman həcminə çatdırmaq
üçün onu əsas mətləbə dəxli olmayan lüzumsuz səhnələr,
yersiz təfərrüatlarla yükləmək cəhdi də yəqin ki, burdan
irəli gəlir. U.Folkner yazırdı: «Romanda hətta hər cür
cəfəngiyyata da yol vermək olar və heç kəs bunu sezməz.
Öz yığcamlığı və tutumu ilə Ģeirə daha yaxın olan
hekayədə isə hər bir söz son dərəcə dəqiq olmalıdır.
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Romanda pinti olmaq olar, hekayəd isə hec cür». Məsələ,
burasındadır ki, Elçin öz romanlarında cəfəngiyyata
həddindən artıq yo verir, nəinki seziləcək, hətta açıq-aĢkar
görünəcək dərəcədə. Və bir məsələ unudulur: roman
sadəcə səhifələrin sayı ilə, yəni kəmiyyət faktoru ilə
ölçülmür, onun öz janr krtietriləri, keyfiyyət göstəriciləri
var. Və kosmopolit təfəkkürlü Həmidin yenilikçiliyi,
inkarolunmaz savadı (hətta intellekti) onun
eksperimentlərinin uğuruna dəlalət etmədiyi kimi, Elçinin
daha insani estetikası, vətəndaĢ mövqeyindən çıxıĢ etməsi,
ümummilli taleyüklü problemlər qaldırması da yazılarının
yüksək bədii-estetik keyfiyyətinə təminat vermir.

Xanəmirin
«Ulduz» dərgisinin üç sayında (2005/ 11, 2006/ 1-2) dərc
etdirdiyi «Аğğğbaaağğğ» romanını isə (müəllif özü onun
yanrını «bayatı-ramon» kimi səciyyələndirir) sadəcə
oxuya bilmədik, müxtəlif vaxtlarda elədiyimiz iki cəhdin
hər ikisi, Qoqol demiĢkən, «gurultulu
müvəffəqiyyətsizliyə» uğradı. Elə bil ki, qalın bir
cəngəlliyə düĢmüĢdük, sağa-sola nə qədər vurnuxsaq da,
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bir neçə addımdan uzağa gedə bilmirdik. Bir neçə gündən
sonra dəhrə-baltamızı da götürüb bu dəfə iĢə daha
qətiyyətlə giriĢdik: öldü var, döndü yoxdur! Аmma ölümzülüm irəli atdığımız hər addımın bizi daha çıxılmaz bir
cəngəlliyə apardığını görüb, cəhdimizin mənasızlığını
baĢa düĢdük və üzü-gözü cızıq-cızıq, üstü-baĢı tökülmüĢ
halda geri döndük. Və tənqidçi üçün belə bir etiraf nə
qədər ağır da olsa, özümüzə etdiyimiz bir etirafı indi sizə
də açmalı olacağıq: bu, sadəcə, biz girən kol deyildi.
Xanəmir yeni nəsil yazarlar arasında özünün fərdi
dünyagörüĢ və individual duyumu ilə ən çox seçilənlərdən
biri, bəlkə də birincisidir. Fərdilik, özünəməxsusluq,
individuallıq, həyata, dünyaya, insana, ədəbiyata
özünəməxsus baxıĢ istedadın göstəricisidir və Xanəmir də,
istedadına heç bir Ģübhə yeri olmayan bir yazardır.
«Ġstedadlıdır» sözü Xanəmirə münasibətdə bəlkə də
Ģablon səslənir. «Fanatik» sözü də burda lazımı qədər
yerinə düĢmür. Bizcə, o, ədəbiyyata küfrə varacaq qədər
bağlı birisidir. Çünki bu cür yalnız Аllaha könül vermək
olar və bu yöndən, yaĢıdlarımız arasında onun anoloqunu
görmürük.
Digər tərəfdən, Xanəmirin eksperiment cəhdləri təkcə
sözügedən yazı ilə qurtarmır. Məsələn, onun bir neçə il
öncə «Аzərbaycan» dərgisində dərc olunan «Qarğa beyni
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yeyən Əli» Ģeirinin (hərçənd ki, bu yazını sözün ənənəvi,
vərdiĢ ounmuĢ mənasında «Ģeir» adlındırmaq düz deyil)
oyatdığı yaxĢı mənada qəribə təəssüratı hələ də
unutmamıĢıq. Аmma təkcə Xanəmir yox, hətta ən
istedadlı yazıçının belə ekspermental uğuru onda baĢ tutur
ki, o, fərdi dünyasından oxucu dünyasına körpü sala
bilsin, öz fikir labirintindən keçmək üçün oxucuya heç
olmasa, kodlar, iĢarələr vasitəsilə Аriadna sapı versin. Biz
«Аğğğbaaağğğ» «bayatı-ramon»unda oxucunu fikir
burulğanlarından keçirib əsərin finalına çıxaracaq o sapı
tapa bilmədik və Xanəmirin eksperiment labirintində
ratslaĢdığımız minotavra məğlub olduq. Bu mənada
Xanəmir son illər bizi «məğlub edən» yeganə müəllifdir.
UĢaqlıqda çağdaĢ Аzərbaycan yazıçıları arasında bizi belə
məğlub edən özünün «YaĢıl teatr» romanı ilə Sabir
Əhmədli olmuĢdu. Ġllər keçdi, Sabir müəllimin
yaradıcılığına yenidən qayıtdıq, onun bütün külliyyatını o
baĢ-bu baĢ bir neçə dəfə oxuduq və Аzərbaycan nəsrinin
maqnit kimi cəlbedici üsluba malik, ən maraqlı
yazıçılarından biri ilə indiyə qədər tanıĢ olmadığımıza
heyrət etdik. Ġsa Muğanna, Аnar, Əkrəm Əylisli, Elçinə
nisbətən gec tanıĢ olduğumuz Ġsi Məlikzadə, Mövlud
Süleymanlı, Аfaq Məsud, Vaqif Nəsib, Məmməd Oruc,
Sabir Аzəri, Maqsud və Rüstəm Ġbarihmbəyovlar da bizi
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nə vaxtsa beləcə heyrətləndiriblər. Nə bilmək olar, bəlkə
hələ böyümək limitimiz qurtarmayıb, bəlkə bir az da
böyüyəcəyik və günlərin bir günü Xanəmir də bizi
heyrətləndirəcək. Аmma bu, artıq gələcəyin isidir, indi isə
sizinlə ancaq və ancaq hazırkı təəssürat və fikirlərimizi
bölüĢə bilərik.
Yazıçı təkcə nəyi yazmaq yox, həm də nəyi yazmamağı,
harda, nəyin artıq olduğunu, əndazəni aĢıb-aĢmadığını,
yəni kəsəsi nəyi pozmağı duymalı, eksperimenti hansı
həddə qədər aparmağı, özünü oxucunun yerinə qoymağı
bacarmalıdır. Bu, incə bir nüans və elə məhz incəliyindən
də zor iĢdir. Maraqlıdır ki, Xanəmirin adi haldakı
söhbətləri, xüsusən də, cəblə ilə bağlı xatirələrini eĢidən
onun necə maraqlı, oxunaqlı əsər yazacağını düĢünə bilər.
Bu söhbətləri eĢidib ona nəsr yazmağı məsləhət bilənlər
arasında biz də varıq. Çünki bu söhbətlərin öz
dinləyicisini necə bir qəribə, özünəməxsus auraya
saldığını əməlli-baĢlı hiss eləmiĢik. Məsələ burasındadır
ki, Xanəmir gördüklərini, duyduqlarını «sadəcə» yazmaq
əvəzinə hökmən nəsə bir yenilik etmək, eksperiment
etməyə meyllidir və məncə, o, məhz burda uduzur.
Görünür, ən çətini elə məhz sadəcə yazmaq, özünü hər cür
əqli konstruksiya buxovundan azad edib təbii stixiyanın
ixtiyarına buraxmaq, ya da ki, bədii əsərin uğurunun
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baĢlıca Ģərti olan bu təbii stixiyaya ümumən malik olubolmamaqdır. Xanəmir hər hansı bir nasirin bədii uğurunun
əsasında duran belə bir stixiyadan, Ģübhəsiz ki, məhrum
deyil. Аncaq «Аğğğbaaağğğ» bayatı-ramonu göstərir ki,
belə bir stixiyaya malik olmaq hələ onu həmiĢə uğurla
gerçəkləĢdirməyə təminat vermir.
«Аlatoran» dərgisi ətrafında toplaĢmıĢ gənclərin
əksəriyyətinin «roman», «hekayə» adı ilə dərc
etdirdiklərindən isə yəqin ki, xüsusi olaraq danıĢmağına
dəyməz. Oxuduqlarımızın arasında
Balaxanın
bir neçə hekayəsini çıxmaq Ģərtilə artıq yeddi-səkkiz sayı
çıxan bu dərgidə diqqəti yaxĢı mənada çəkən nəsə bir nəsr
nümunəsi görməmiĢik.
Balaxanın hekayələrində bizi razı salan nədir: ən vacibi
yəqin ki, çəkici üslub, incə ironiyalarla zəngin çoxqatlı
dil, ümumən oxucunu tutan aura; ikincisi, nəql olunan
məzmunun suçəkən kağıza hopan kimi yaddaĢa hopması;
daha sonra həyat faktlarının bədii mənalandırılması,
sətiraltı iĢarələr, cəlbedici finallar. Məsələn, cəmi bir neçə
səhifədən ibarət «Sanitar» hekayəsinin qəhrəmanı,
qəbristan gözətçisi QriĢa təzə basdırılmıĢ meyitləri çıxarıb
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qaynadır, sonra isə qəbristanlığın həyətində saxladığı
sevimli donuzlarına bu əcayib təamdan qorxunc ziyafət
düzəldir. ġübhəsiz ki, burda diqqəti çəkən əsas məsələ
adamın ödü-övkəsini az qala ağzına gətirən eybəcər
ekzotika deyil. YaĢıdlarımızın bir çoxundan fərqli olaraq,
biz çağdaĢ ədəbiyyatın gələcək inkiĢaf perspektivini
yalnız və yalnız qara kitab yazmaqda, antiestetimzdə
görmürük. Əksinə, bəlkə də bu, hekayənin sırf realist
üslubuna bir az qeyri-ciddi Hollivud trilleri səciyyəsi
verən, onun inandırıcılığını azaldan cəhətdir.
Bütün qeyri-adi təzahürlər kimi, QriĢanın qonaqlığı da,
eybəcər unikallığı ilə bərabər gerçək ola bilər. Аmma bu
faktın prinsipcə gerçəkliyi milyardlarla həyat faktları
içindən məhz onu seçib bədii fikrə gətirməsi baxımından
müəllifə birmənalı bəraət də qazandırmır. Odur ki, bu
məsələyə dair fikri açıq saxlayaq. Əsas odur ki, müəllif
bizi bu faktın gerçəkliyinə inandıra bilir. Təsvirlərin
realizmi hesabına ararmsız yağan yağıĢda islanır, QriĢanın
qazdığı qəbirdən qalxan torpağın nəmiĢliyini duyur,
ağırlaĢmıĢ meyiti qəbirdən ölüm-zülüm çıxaran gözətçi ilə
birlikdə zora düĢür, qaynadıqca buğlanan meyit
qoxusundan iyrənir, acgözlüklə ət parçalarının üstünə
tökülüĢən donuzların fınxırtısını eĢidirik… Və Dantenin
Cəhənnəmini xatırladan bu qorxunc qəbristanlıq lövhələri
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bəlkə də ömürlük olaraq yaddaĢımıza hopur, öz iyi, rəngi,
səsi ilə birlikdə…
Biz bilmirik, Balaxan yazdığı bu faktı eĢidib, görüb, ya
özündən uydurub. Аmma bir fakt dəqiqdir: nasirlik
istedadı hər Ģeydən öncə yaddaĢ deməkdir. Bütün
yaĢadıqlarını, gördüklərini, eĢitdiklərini pozulmaz bir lent
kimi, ən xırda psixoloji nüanslarına qədər özündə yaĢadan
yaddaĢ. Və əlbəttə ki, üstəgəl bu yaddaĢ sandığındakıların
ununu bir, dənini bir edib, ələyib ələkdən keçirib kağıza
köçürmək bacarığı. Məhz bunlar olmayanda, yaxud
kifayət etməyəndə müəllif uydurmağa baĢlayır, uydurma
isə təsir gücünə malik deyil. Çünki oxucu da yazıçı kimi
insandır. Müəllif həqiqətə uyğun yazanda oxucu
beynindəki anoloji məqamları oyadır, onun itmiĢ
yaddaĢını bərpa edir və beləliklə, əsər oxunur. Balaxan
oxunan, yaddaqalan və düĢündürən müəllifdir. (Аmma
təssüf ki, bu istedadlı nasirin imzasına bu hekayələrdən
sonra bir daha rast gəlmirik). Biz «Sanitar»da nələri
oxuduq, nələri yadda saxladıq və nələr haqqında
düĢündük.
Hekayədə bir neç qat var: birincisi, QriĢa Ģübhəsiz ki,
iyrənc əməllə məĢğul manyak, Ģeytani bir adamdır. Bu,
oxucu qənaətidir. Hekayənin məzmunu ilə diametral əks
səciyyə daĢıyan adı («Sanitar») isə əsərə müəllif
1412

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

münasibətindən doğan ikinci qatı əlavə edir: bəlkə, hər
Ģey göründüyü kimi deyil, bəlkə fakta əks rakursdan da
baxmaq olar və onda məlum olar ki, hətta meyitləri belə
ayağsürüĢkənlik edən kök erməni arvadlarının cəsədini
qəbirdən çıxarıb donuzlarına yem edən QriĢa yeraltı
sanitariya ilə məĢğul olur, nəinki torpaqlarımızın üstünü,
hətta altını belə fəth eləmiĢ «iĢğalçılar»dan vətənimizi
azad edir? Nəhayət, üçüncü qat, artıq bizim, yəni
tənqidçinin mövqeyini əks etdirir və mətləbin uzanacağını
nəzərə alıb bu qatın Ģərhinə keçmək üçün həm də yeni
sətrə keçməli olacaq, bir az da dərinə girməli olacağıq.
Əlbəttə ki, bu dəfə məkanın yox, zamanın dərin qatına.
Hər hansı bir insan və o cümlədən də hər hansı bir yazıçı
istər oxuduqları, istərsə də genetik yaddaĢ hesabına bütün
tarixi özündə yaĢadır. Sadəcə, bu tarixi yaddaĢ kodlarının
açıq və bağlı olduğu adamlar var. Yazıçını adi adamdan
fərqləndirən xüsusiyyətlərdən biri də yəqin ki, bu kodların
açılmasıdır. Və bu açılıĢ bəzən Ģüuraltı qatda getdiyindən
müəllifin özünün belə fərqinə varmadığı məqamlara
gətirib çıxarır. Bizim üçün bədii mətnin ən maraqlı tərəfi
də elə budur.
Bu, bir tərəfdən oxucu kimi bizi müəllifə daha da
yaxınlaĢdırır, çünki tarixin dərinliyinə getdikcə ümumilik
artır, fərqlər daha çox aradan silinir və oxucu müəlliflə
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eyni adama çevrilir. Ən nəhayət, bütün insanların ilk
arxetipi olan Аdəmə çatanda milli, dini, cinsi, irqi və s.
fərqlərindən asılı olmayaraq hamı bir Ģəxsin timsalında
birləĢir. Аtom varlığın ilk hissəciyi olduğu kimi Аdəm də
insanlığın ilkin atomu, yaxud da bu atomun nüvəsidir.
Çoxsaylı ekletronlar nüvənin ətrafında fır-fır fırlandığı
kimi, bütün insanlıq tarixi də Аdəmin Həvva ilə ağac
dibində yol verdiyi məlum-məĢhur «günahı» ətrafında
fırlanır. Və bu sözlər (Аdəm-atom) arasındakı oxĢarlıq
sadəcə zahiri, fonetik səsləĢmə səciyyəsi daĢımır.
«Sanitar»ın müəllifi vur-tut bir neçə səhifəlik hekayədə
bəlkə heç özü də fərqinə varmadan bizi nəinki Аdəmə,
hətta oradan da o yana - Tanrının özünə qədər aparıb
çıxara bilir. «Sanitar» bütün zahiri realizmi ilə bərabər
məkan (qəbristanlıq) və zamanından (gecə) tutmuĢ ayrıayrı obrazlar (it, qarğa, donuzlar, QriĢa, meyit, ölü
sahibləri) və obrazlaĢmıĢ hadisə və predmetlərə (yağıĢ,
qəbir, tabut, mismar, qazan, televizor və s.) malik
simvolik-alleqorik sistemli mətndir. Lakin müəllifin uğuru
ondadır ki, burda simvolika, yaxud alleqoriya uydurulmur,
real təsivrin özündən, gerçək həyat materialından özözünə doğulur. X.Borxes yazırdı: «Poeziya simvolik
həndəsənin bir növüdür, lakin əgər simvoların arxasında
ehtiras dayanmırsa, poeziya yoxdur, çılpaq söz oyunu
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var». Poeziyada ehtirasın yerini nəsrdə hadisə tutur, çünki
poeziya daha çox Ģairin virtual dünyası, emosiyalar aləmi,
nəsr isə daha çox gerçək, vizual aləmin özü ilə bağlıdır.
Və bu mənada «ehtiras» sözünü «hadisə» sözü ilə əvəz
etməklə kor ensiklopedistin fikrini də nəsrə də Ģamil
etmək olar.
Hekayənin qəhrəmanı QriĢa ilk baxıĢdan Ġblisə, yaxud
günahkarları qır qazanında qaynadan cəhənnəm mələyinə
bənzəyir. Аmma o, birplanlı obraz deyil. Xirstian
qəbristanlığı gözətçisinin arxetipi dərindən düĢünəndə
həm də xirstianlığın banisi Ġsa əleyhissəlamın özüdür.
Ġsanın əsas missiyası insana özünün ölümsüzlüyünü baĢa
salmaqdır. Buna görə onun ən böyük möcüzəsi bir neçə
gündən bəri ölmüĢ Lazarı qəbirdən çıxarmaq olur.
Balaxanın «Ġsasının» missiyası əks Ģəkil alıb. O ölüləri
qəbirdən çıxarıb diriltmir, donuzlarına yem edir. Çünki o,
Ġsadan fərqli olaraq diriltmə əməliyyatını ölülərin ruhu
yox, sadəcə bədəni üzərində həyata keçirir. Ölümə
məhkum bədən isə insanın ölməzliyinə heç bir təminat
vermir. Bu, artıq nə müəllif, nə də QriĢadan asılı olmayıb
iki min il ərzində ruhdan da, ölməzliyin dərkindən
uzaqlaĢan insan düĢüncəsinin ən ümumi gediĢi ilə bağlıdır
və çağdaĢ insanın faciəsinin baĢlıca Ģərtidir.
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QriĢanı müəyyən cəhətdən ġeyx Nəsrullaha da (Mirzə
Cəlil, «Ölülər») bənzətmək olar. DanabaĢlara ölüləri
dirildəcəyini vəd edən ġeyx Nəsrullahın məqsədi Ģəhvani
hisslərinin təminatı, ölüləri qəbirdən çıxaran QriĢanın
azarı isə qarnını doyurmaqdır – o, ölüləri donuzlara
yedirdir, özü isə donuzları yeyir, nəticə etibarilə ölü əti
yeyir. Lakin bu zahiri fərqə baxmayaraq mahiyyət
dəyiĢmir. Ġstər ġeyx Nəsrullah, istərsə də QriĢada Ġsaya
məxsus ruhani dirilmə idealını bədənlə bağlı cismani
tələbat (Ģəhvət, yemək) əvəz edir. Bununla bərabər, hər iki
halda «diriltmə», həyatvericilik missiyası qalır, sadəcə
eybəcər travestik formada. ġeyx Nəsrullah əbədiyyət
problemini siğə etdiyi qızlardan doğulacaq gələcək
övladları hesabına «həll edir». QriĢa isə ölüyeyən
donuzları qayıdıb özü yeməklə qəbirdəkiləri yeni həyat
dövriyyəsinə qoĢur. Maddənin itməməsi, bir formadan
baĢqa formaya keçməsi qanunu hesabına ölülər
«yaĢamaqda» davam edir.
Ġnsana ölməzlik bəxĢ etmək Tanrı iĢidir. QriĢanın hətta
travestik formada da olsa Tanrı ilə eyniləĢməsi kimi
absurd insanın Tanrı missiyasını öz üzərinə götürməsinin
nəticəsidir. QriĢa Аllahı unudan və Аllahlıq fikrinə düĢən,
lakin nəticədə istər təbiətin, istərsə də öz təbiətinin ən
iyrənc həddinə enən çağdaĢ insanın simvolik obrazıdır.
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Mahiyyətə varanda çağdaĢ insan dünyanı qaranlıq bir
qəbristanlığa çevirib özü-özünü yeməklə məĢğuldur, ailəməiĢət davalarından tutmuĢ siyasi qarĢıdurma, milli
münaqiĢə və hərbi toqquĢmalara qədər… Balaxan isə
balaca bir mətndə böyük tragikomik mətləblərdən
danıĢmağı, C.Santayananın dili itlə desək, «hadisəni
ideyaya çevirməyi» bacaran müəllifdir.

Ġlqar Fəhmi
bütün adı çəkilən yenilikçi cavanlardan yaĢca ən kiçiyidir.
Аmma, bizcə, nəsr texnologiyasına yiyələnmək
baxımından Ġlqar onlardan nəinki geri qalmır, əksinə,
yəqin ki, irəlidədir. Ġlqar ən azı maraqla oxunur.
Oxunaqlılıq əsərin uğurunun əlifbasıdır, demək, yazılıbdır
ki, oxunur. Аmma görəsən, bununla hər Ģey bitirmi? Bəs
bu əlifba əsasında yaranan sözlər, sözlərdən təĢkil olunan
cümlələr, cümlələrdən qurulan mətnlər? Ġlqarın mətnləri
dediyimiz kimi maraqla oxunur, janr rəngarəngliyi (tarixi
detektiv, melodram, «teatral roman» və s.) ilə seçilir. O,
klassik və çağdaĢ dünya nəsrinin ənənələrinə bələdlik
hesabına maraqlı süjeyt qurub oxucunu intizarda
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saxlamağı, əsəri novellavari gözlənilməz finalla bitirməyi
bacarır. Məsələn, üzbəüz bağ evlərinin eyvanlarından birbiri ilə dilsiz bir məhəbbətlə seviĢən «Аktrisa» povestinin
qəhrəmanları - cani və aktrisanın sevgisi Ġlqarın
qələmində psixoloji melodramın maraqlı bir nümunəsi
kimi meydana çıxıb. Xalq eposu «Koroğlu»ya postmodern
dekonstruksiya kimi nəzərdə tutduğu «Çənlibel tülküsü»
povestində müəllifin bütün incəliklərinə qədər iĢlənmiĢ
detektiv qurmaq məharəti üzə çıxır. Səfəvilər tarixindən
bəhs edən «Qarğa yuvası» romanında müəllif haqqında
yazdığı dövrün tarixi koloritini verə bilir. «Bakı tarixindən
kollajlar»ında qloballaĢma nəticəsində getdikcə daha çox
aradan qalxan əsil, qədim, köklü bakılı məiĢəti, əxlaqı,
psixologiyasını yazının yaddaĢına köçürməyə cəhd edir.
Sənət mühiti adamlarının bohema həyatından bəhs edən
«Аkvarium» romanında əsəri novellavari finalla bitirmək
qabiliyyətini nümayiĢ etdirir. Аmma…
Аmma hələki bütün yazdıqları Ġlqarın gələcək nəsrinin ən
yaxĢı halda uğurlu məĢqləridir. O, hələki intriqa tapmağı,
süjet qurmağı, xarakter yaratmağı, ümumən götürəndə,
bədii mətnin texnoloji sirlərini mənimsəyir. Yəqin ki,
bütün bunların ciddi nəsrə çevrilməsi üçün bu ədəbi-bədii
texnologiyanın üstünə yazıçının birbaĢa, fərdi həyat
təcrübəsindən doğan faktlar əlavə olunmalıdır. Bü üzdən
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çağdaĢ ədəbiyyatın baĢlıca problemlərindən olan
«literaturĢina»dan Ġlqarın da yaxa qurtara bilməməsini
məntiqi qarĢılamaq lazımdır. Həm də söhbət ondan getmir
ki, «Koroğlu»nun motivləri əsasında yazmağa baĢladığı
silsilə povest və romanlarında rus yazıçısı Boris Аkuninin
«tsiklik» romanlarının, yaxud «Bakı tarixindən
kollajlar»ında O.Pamukun «Ġstanbul»unun təsiri duyulur.
Məqaləmizin Elçin Hüseynbəyli ilə bağlı hissəsində
yazdığımız kimi, ədəbiyyatda təsir qətiyyən qəbahət deyil.
Məncə, Ġlqarın baĢlıca problemi sənətkarlıq
məsələlərindən daha çox, ictimai-siyasi həyat məsələlərini
sənətə gətirməklə bağlıdır. Onun povest və romanlarını
oxuyan hər hansı bir oxucu bu əsərlərin müəllifinin
ictimai-siyasi, hərbi, iqtisadi problemlərlə qaynayıb-daĢan
90-cı illərin yetirməsi olduğuna çətin inana bilər. Ġlqar
çağdaĢ gerçəklyin, ətrafımızda cərəyan edən zəngin
hadisələrin qapısını öz bədii idrakının üzünə açmağa
açmağa elə bil ki, ehtiyat edir. Onun tarixi mövzulara
ardıcıl müraciətləri bəlkə həm də bundan irəli gəlir.
Ġlqar haqqında bu sözləri yazanda, hər dəfə onu görəndə,
ümumən ondan hardasa söz düĢəndə «Körpü» dərgisinin
ilk sayına son söz yazmıĢ Çingiz Əlioğlunun qəribə bir
bənzətməsini xatırlayıram: «Ġlqar, elə bil ki, tikanları içinə
batmıĢ kirpidir». Doğrudan da, Ġlqarın düĢüncəsi introvert
1419

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

(daxilə yönəlik) istiqamətlidir. Təsdaüfi deyil ki, onun son
romanı «Аkvarium» adlanır. Və bu ad, əslində, Ġlqarın
nəsr cəhdlərini səciyyələndirmək üçün rəmzi məna və
əhəmiyyət daĢıyır. «Аkvarium» adlı teatr açıb gerçək
dünyadan təcrid olan qəhrəmanı Sahib kimi sanki müəllif
də geniĢ həyat okeanından gələn mövzuları bir kənara
qoyub öz məhdud dünyasından kənara çıxmaq istəmir,
həyata öz düĢüncə və maraq akvariumunun ĢüĢəsi
arxasından baxır.
Ġctimai idealsızlıq (bunu bir az oneginçilik, bir az
manilovçuluq, bir az peçorinçilik, bir az da oblomovçuluq
adlandırmaq olar) Ġlqarın qəhrəmanını teatral intihara
aparır. Ġlqar öz-özlüyündə xeyirxah səciyyəli, amma hər
cür mənəvi idealdan uzaq ziyalının faciəsini göstərir və
Ģübhəsiz ki, qəhrəmanı ilə eyni mövqedə durmur. Аmma,
bizcə, hər hansı bir müəllif istənilən bir obrazına həm də
özündən nəsə qatır və bu mənada qəhrəmanının aqibəti
vasitəsilə müəllif həm də özünün yaradıcılıq taleyi ilə
bağlı daxili əndiĢəsini ifadə edib. Romanın finalında
Sahibi «öldürməsi» göstərir ki, müəllif daxilən sözügedən
təhlükə zolağını artıq keçib. Əslində, Ġlqar bununla həm
də özünün indiyə qədərki fəaliyyətinə ölüm hökmü
çıxarıb. (Vaxtilə Səməd Vurğun yaradıcılığının müəyyən
bir dövrünə «Ölən Ģeirlərim» adı verdiyi kimi). Çünki
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Ġlqarın adını yuxarıda qeyd etdiyimiz povest və romanları
da, əslində, söz akvariumu teatrının nümunələridir.
Qəhrəmanının əksinə olaraq Ġlqar «literaturĢina»
akvariumundan çıxacaqmı? Bu suala birmənalı cavab
vermək klassik dillə desək, peyğəmbərlik etmək olardı.
ÇağdaĢ publisistik dilə çevirəndə isə bu, proqnoz vermək
kimi çıxardı. Məncə, bunların heç biri ədəbi tənqidin
funksiyasına daxil deyil. O, daha çox cari qiymətlərlə
kifayətlənməlidir. Ona görə elə bununla da kifayətlənir,
burdan o tərəfə keçmək istəmirəm. Аmma təkcə Ġlqarla
yox, ümumən hər hansı bir insanın psixologiyası ilə bağlı
olduğundan bir məsələyə diqqət yetirməyi lazım bilirəm.
Bundan baĢqa, madam ki, təhlillərimin (əgər bunlara
doğrudan da təhlil demək olardısa) əksəriyyəti yaradıcılıq
psixologiyası məsələlərinə həsr olundu, onda Ġlqarla bağlı
fikrimə də yaĢ psixologiyası ilə bağlı bir nüansla nöqtə
qoymaq yersiz çıxmıazdı.
Bizcə, mövzu məhdudluğu problemi, mövzunu həyatdan
daha çox ədəbiyyat və tarixdən götürmək Ġlqarın konkret
yaĢ dövrü psixologiyası ilə bağlıdır. O, indi özünün
özünəqapanma, çəkilmə dövrünü yaĢayır. Bunu Ġskəndər
Zülqərneynin zülmət dünyasına girməsi ilə müqayisə
etmək olar. biz bir çox yazılarımızda bu mərhələnin
yaradıcı adamın həyatındakı qaçılmaz yeri və vacib rolu
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haqqında dəfələrlə yazdığımızdan indi özümüzü təkrar
etmək istəmirik. Sadəcə, bir məsələni yenidən xatırlatmaq
olar: bu mərhələ olmadan ümumən istedad deyilən bir Ģey
yoxdur. Çünki məhz bu mərhələni keçəndən sonra
yaradıcılıqla məĢğul Ģəxsin özünəməxsus dili, üslubu,
dünyagörüĢü formalaĢır, baĢqa sözlə desək, ona istedad
verilir. Bu istedadın dərəcəsi isə onun zülmət dünyasından
nə qədər «inci» götürə bilməsindən asılıdır. Haqqında
danıĢdığımız yazarlardan bəzisinin uğursuzluğunun bir
səbəbi də ya bu inisiasiya mərhələsini çox üzdən
keçmələri, ya da bundan ümumən xəbərsiz olmaları,
zülmət dünyasından iĢıqlı dünyaya əliboĢ çıxmaları ilə
bağlıdır.
Eksperiment sənətdə riskdir, risk isə ikibaĢlı olsa da, nəcib
iĢdir. Аmma axı nə qədər uğursuz eksperiment aparmaq
olar? On il, bəlkə də beĢ il əvvəl bütün bu eksperimentlərə
«gələcəyi» nəzərə alıb birtəhər haqq qazandırmaq olardı,
amma bu gün, həmin o gözlənilən gələcək gəlib çatandan,
Bəxtiyar Vahabzadə deimĢkən, bulanıq sular durulub
dibindəki daĢlar görünəndən sonra nə qədər arzuolunmaz
da olsa belə bir etirafdan baĢqa çarə qalmır: bütün bunlar
oxucunu sadəcə bezdirib! Bizcə, uğursuz yenilikçilik
cəhdlərinin ən baĢlıca səbəblərindən biri budur ki, bu
yazıların müəllifləri əsərlərində özlərini ifadə etmək
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əvəzinə kimisə təqlid edir, nəyinsə kalkasını çıxarmağa
çalıĢırlar. Və unudurlar ki, hər bir əsərin uğuru müəllifin
səmimiyyətindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Ədəbiyyat
gözə kül üfürmək deyil. O, peĢə olmamıĢdan əvvəl sənət,
yazı olmamıĢdan əvvəl alın yazısı, taledir. «Müəllif yalnız
özü olduqda müvəffəqiyyət qazanır… Saxta əsər
yaradıcısı öz müasirlərini çətin ki, aldada bilsin,
varislərini isə heç aldada bilməz» (O.Haksli).
Аmma bütün bunların hər hansı bir nasirin fərdiyyətindən
irəli gəlməyən, çağdaĢ milli bədii təfəkkürümüzün özünün
hazırkı inikĢaf mərhələsi ilə Ģərtlənən ümumi səbəbi də
var və əslində birinci səbəb özü də indi haqqında
danıĢacağımız amillə bağlıdır.
90-cı illər təkcə ictimai-siyasi, iqtisadi həyatımız yox,
mənəvi dünyamız və onun bədii əksi olan ədəbi-bədii
düĢüncəmizə kardinal dəyiĢikliklər dövrü kimi daxil oldu.
Sovet rejiminin az qala bir əsrlik dəmir barmaqlıq
siyasətindən sonra qəfil açılan qapılardan hər Ģey
üstümüzə sel kimi axmağa baĢladı. Sözün həqiqi
mənasında dini, siyasi, bədii və s. təfəkkür axını
qarĢısında qaldıq. Və bu zaman bir həqiqət üzə çıxdı:
bütün sahələrdə olduğu kimi milli bədii təfəkkürümüzün
də bu axını ən optimal, lazımı istiqamətə yönəltməyə gücü
kifayət qədər yetərli deyil və burdan qaçılmaz xaos
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baĢladı. Doxsanıncı illərdən bu yana əslində milli bədii
təfəkkür bu axını lazımı məcraya yönəltmək üçün, əgər
belə demək olarsa, ancaq arx qazmaqla məĢğuldur. Bəzən
selləmə gələn su bu arxın hüdudlarından çıxıb ətrafı basır,
ziyanlıq da törədir. Ġstər estetik, istərsə də idealoji yöndən
zərərli ifrat təmayüllərin baĢ alıb getməsinin mahiyyətində
yəqin bu amil durur. Yəqin ki, ictimai Ģüurun bütün
formalarında olduğu kimi, ədəbi-bədii düĢüncəmizdə
stabilləĢmə prosesinin bərqərar olması üçün də zaman
lazımdır. Ona görə Аzərbaycan ədəbiyyatının ən azı bir
müĢahidəçisi kimi qarĢıdan gələn təxminən on-on beĢ ilin
ədəbiyyatından arzu olunan yüksək bədii-estetik nəticədən
daha çox eləcə arzu, yaxud iddia gözləyirik. Аmma bu,
hazırda mövcud olan ədəbiyyatın gərəksizliyi də demək
deyil. Çünki gələcəyin arzu olunan o ədəbiyyatı məhz bu
gün çəkilən arxdan keçib gələcək. Həmin ədəbiyyatın
yaradıcıları sırasında bu yazıda adları çəkilənlərin olubolmaması isə artıq sırf tale məsələsidir, ya da hünər
istəyən bir iĢdir. Bir də Аnarın dili ilə desək, «ədəbi
dəyərlərin əbədi dəyərlər kimi bərqərar olması yalnız
vaxtın hökmünə tabedir».
Elə güman etməyin ki, biz bu imzaları ümumən
istedaddan məhrum sayırıq, zatən belə bir qəti hökm
bizim ixtiyarımız xaricindədir. Аmma bunda israrlıyıq:
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onlar öz istedadlarının yerini dəqiqləĢdirməyiblər.
Məsələn, ardıcıl, sistemli elmi fəaliyyətlə məĢğul olsaydı,
H.Herisçi nəinki bu günün, bəlkə də yaranıĢından bu günə
qədərki bütün mövcud Аzərbaycan filologiyasının ən
unikal fiquru ola bilərdi. Biz bunu sistemli filoloji təhsil
almıĢ, milli filoloji fikir tariximizə bələd bir Ģəxsin
məsuliyyəti ilə deyir və bu konuda mübaliğəyə yol
verdiyimizi güman edən istənilən bir Ģəxslə polemikaya
hazır olduğumuzu bəri baĢdan bəyan edirik. Həmidin bəzi
esse və məqalələrini oxuyanda fikrimi yazıda gedən
məsələlərlə birlikdə qeyri-ixtiyari olaraq bir fikir də
məĢğul edir: bu demonik istedadın nasir olmaq arzusu
Аzərbaycan filologiyasını dünya, ən azı Rusiya
filologiyası meridianlarına çıxmaq Ģansından məhrum
edib. Bu fikirdə hiperbolik heç nə olmadığına inanmaq
üçün onun son yazılarından olan, Ə.Əylislinin «ƏtirĢah
Masan» povestinə həsr olunmuĢ, «Ədalət» qəzetinin dərc
etdiyi «Keçi(d) dövrünün Əkrəmi» məqaləsini, yaxud da
«Аlatoran» dərgisində dərc olunmuĢ, Orxan Pamukun
«Qar» romanına həsr olunmuĢ söhbətini yada salmaq
kifayətdir. Nəsr fəaliyyətinə daha ciddi önəm verməsinə
rəğmən, zənnimizcə, o indiki halda da Аzərbaycan
mətbuatında çıxıĢ edən iki ən ciddi esseistdən (digəri
Аydın Talıbzadədir) biri olaraq qalır. (Bizcə, mənasına,
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mahiyyətinə varılmadan sağa-sola iĢlədilən «intellektual»
sözünü ədəbiyyatĢünaslıq və sənətĢünaslıq sahəsinin
təmsilçiləri arasında bu iki imzaya qeyd-Ģərtsiz aid etmək
olar). Onun nəsri də ümumən götürəndə, Ģübhəsiz ki,
unikal təfəkkürünün məhsuludur, amma bir fərqlə: esseist
kimi ona uğur gətirən bu təfəkkür nasir kimi ən yaxĢı
halda onu vunderkind adlandırmağa imkan verir.
Bəlkə bu «ixtisas» dəyiĢkənliyi üzərində yenidən
düĢünməyə dəyər, bəlkə də artıq gecdir. Bu dilemmanı
çözmək haqqı və səlahiyyəti yəqin ki, Həmidin özünə
məxsusdur. Bizə isə yalnız və yalnız bunu demək qalır:
hətta ən dərin intellekt belə maraqlı nasir olmağa, təəssüf
ki, təminat vermir. Məsələn, Soljenitsın dərin intellektə,
cəsarətli dissident ruha malik bir yazıçıydı. Аncaq bu
danılmaz məziyyətlərin heç biri onu bəyənmədiyi Mixail
ġoloxovdan sənətkarlıq baxımından üstün saymağa əsas
vermir. Çünki eynilə özünün donqarburun qəhrəmanı
QriĢanı xatırladan, az qala yarımvəhĢi həyat qanunqaydalarının hökm sürdüyü ucqar bir stanitsadan gəlmiĢ
kazak oğlu MiĢa həyata əsil nasir istedadı, ədəbiyyata isə,
nə qədər Ģablon, hətta bayağı da səslənsə, birbaĢa həyatın
özündən gəlmiĢdi. Bu, onun tale təyinatı idi: nəhayət ki,
bir nəfər meydana çıxıb inqilab, müharibə, elmi-texniki
tərəqqi əsrində sürətlə aradan qalxan soxəsrlik kazak
1426

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

psixologiyası, adət-ənənəsi, məiĢətini sözün əbədi
yaddaĢına köçürməliydi. Ya kazak həyat tərzi davam
etməli, ya da «Sakit Don» yazılmalıydı. Kazak dünyası ya
gerçəklikdə - vizual, ya da sözdə - virtual olaraq
qalmalıydı. Bunu heç nəyin itməməsi, sadəcə bir
formadan digərinə keçməsi haqqında qanun tələb edirdi.
Məlum tarixi səbəblərlə bağlı birinci hal artıq mümkün
deyildi. Ona görə, virtual variant gerçəkləĢdi və «Sakit
Don» yazıldı. Bu, ġoloxovun yazıçı missiyası idi. Hamı
yaza bilər, amma yalnız hansısa missiyanın icrası ilə
doğulanlar böyük ədəbiyyat yarada bilərlər. Mən söhbəti
bu məcraya təsadüfən gətirmədim və fikirləĢirəm ki, bir
qayda olaraq «böyük ədəbiyyat» proqramı ilə çıxıĢ edən
Həmid Herisçinin nasir missiyası, görəsən, nədən
ibarətdir? Hər halda «Nekroloq» bu suala aydın cavab
vermir. Bunun əksinə olaraq onun müəllifinin
ədəbiyyatĢünas yeri aydın görünür.
Eyni sözləri Elçin haqqında da demək olar, sadəcə, o,
Həmiddən fərqli olaraq, elmi-filoloji yox, publisistik
fəaliyyət sahəsini bədii nəsrlə dəyiĢib. Təsadüfi deyil ki,
onun eyni vaxtda iĢıq üzü görən, birincisi nəsr, ikincisi
dramaturgiya, üçüncüsü isə publisistikadan ibarət üç
kitabı arasında ən uğurlusu məhz publisistik yazılardan
ibarət «Cənab iyirmi birinci əsr» kitabıdır. Və yenə də
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təsadüfi deyil ki, onun istər nəsr, istərsə də dram əsərləri
üçün açıq-aĢkar bir publisistik pafos səciyyəvidir.
Bütün bunlar isə yəqin ki, ilk öncə, ümumən 90-cı illər
üçün səciyyəvi olan xaos və qəfil verilmiĢ bu azadlıqda
bütün ölçülərin pozulması, mizan-tərəzinin itməsi ilə
bağlıdır. Dostoyevskinin «Karamazov qardaĢları»
romanının qəhrəmanlarından olan Ġvanın dili ilə desək,
«Аllah yoxdur, hər Ģey edə bilərsən».
Yeri gəlmiĢkən, deyək ki, biz nə ədəbiyyatda
eksperimentin, nə də yenilikçiliyin əleyhinə deyilik.
Əksinə, yazılarımızla az-çox tanıĢ olan hər bir oxucu bilir
ki, son beĢ-altı ildə bu yeniliklərin ardıcıl tərəfdarlarından
biri biz olmuĢuq. Ġndiki halda isə söhbət sözün həqiqi
mənasında yenilikdən yox, yenilik pərdəsi altında
nəhayətsiz oyunbazlıq, yaxud da ardıcıl uğursuz
eksperimentdən gedir.

Nadir Hüseynzadə
ÇağdaĢ ədəbi reallıqlar və oxucu həqiqətləri
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ÇağdaĢ ədəbi reallıqlar və oxucu həqiqətləri

SOS!!! SOS!!! SOS-ka!!!

Bu gün Azərbaycan ədəbiyyatında sağlam polemikalar
yox, ifrat intriqalarla müĢaiyət olunan proseslər çiçəklənir
və bu, hələ nə qədər davam edəcək, onu bir Allah bilir.
Bəzi analitiklər Ġnternetin məiĢətimizə daxil olmasını faciə
və ədəbi-bədii sənayenin arxa plana sıxıĢdırılması kimi
qəbul edirlər. Bizcə, vəziyyətə fərqli rakursdan baxmaq
daha məqsədəuyğundur. Çünki Ġnternet saytları daha çox
informasiya qaynağı kimi faydalıdır. Onun bədii
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filmlərdəki kimi görüntülər yaratmaq imkanı olmadığı
üçün insan psixikasına zəruri təsir etmək Ģansından
məhrumdu. Odur ki, ictimai-siyasi, sosial-məiĢət
kataklizmlərinin meydan suladığı, bayağı həqiqətlərin
vüsət aldığı, mənəvi resursların tükəndiyi indiki vaxtda
bədii sözün üzərinə həmiĢəkindən daha ağır, daha böyük
yük düĢür. ġair demiĢkən, nə qədər həyat var, Ģeir də
vardır…
Bəs mövcud söz mənsubları bu yükü layiqincə daĢıya
bilirmi? Bütün məsuliyyətilə deməliyik ki, onlar bu
vəzifənin öhdəsindən gəlmək iqtidarından hələ ki,
uzaqdırlar. Ədəbi təsərrüfatımızın nəsr, dramaturgiya və
ədəbiyyatĢünaslıq sahələrini hələ ki yeknəsəq, bozumtul
sərhalarla müqayisə etmək olar. Bu səhralar, Ģəksiz, yalnız
böyük intizarla gözlədiyimiz sanballı əsərlərlə göyərə
bilər.
Söz cəmiyyət üçün kompasdı və yazıçının düz sözə havasu kimi tələbatı olanları mənəviyyatsızlığın boğucu
aurasında yalqız qoymağa mənəvi haqqı yoxdur. Amma
bu, heç də o demək deyil ki, əli baĢına çatan ədəbi
boĢluğu doldurmaq uğrunda marafona qoĢulmalıdır.
Bu gün ciddi ədəbiyyatın həsrətində olan tələbkar və
həssas oxucunu bir məsələ düĢündürür: nə üçün çağdaĢ
Azərbaycan ədəbiyyatında çoxdandır ki, “ədəbi hadisə”
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baĢ vermir? Əvəzində ədəbiyyata heç bir aidiyyatı
olmayan bəsit yazılar, kitablar yaz göbələyi kimi bir
ucdan artır. O yazıların müəllifləri ən adi ədəbi dil
prosedurlarını yaxĢı bilmədikləri halda, hekayə, poema,
povest və hətta roman “ixrac” edirlər. Belə məqamda
həmin müəlliflərdən daha çox, onların təsirinə düĢmüĢ
bəzi zavallı oxuculara, küll halında götürdükdə isə,
vəzifəsi insan psixikasında pozitiv dəyiĢikliklər yaratmaq
olan əlahəzrət Ədəbiyyata adamın yazığı gəlir.

Əlin cibində olsun

Ġndi cəmiyyətdə belə bir fikir mövcuddur ki, “ədəbi
tənqid” kommersiyalaĢmıĢ nəsnəyə çevrilib. Tənqidçilər
sovet dönəmi ədəbi tənqidinin daha ifrat davamı olaraq
sırf sifariĢlə iĢləyirlər. Hüseynbala mirələmovlar, famil
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süleymanovlar, əli ĢimĢəklər... daha yüzlərlə kimlər,
kimlərsə hansı tənqidçini istəsələr, “geniĢ diapazonlu”
yaradıcılıqları haqqında danıĢmaq zorunda qoyurlar.
Əlbəttə, bunun hansı vasitələrlə həyata keçirildiyini hamı
gözəl bilir.
NaĢirlər və media orqanları da bu yolun yolçusudurlar. Nə
istəsən, cızmaqa-ra edib çapa verə bilərsən, təki əlin
cibində olsun! Onlar özləri kimi cılız təfəkkürlü oxucu
kütləsi formalaĢdırmağa çalıĢsalar da, xoĢbəxtlikdən
həmin “qısametrajlı” nəĢrlər ən yaxĢı halda Ģor bükmək,
tualetdə nəsə silmək üçün lazım olur.
Sözsüz, bir qism oxucu kütləsi var ki, nə insan faktoru, nə
bəĢəri problemlər, nə də milli-mənəvi dəyər və
təbaddülatlar barədə düĢünməyə ya qabil deyil, ya da
bütün bunlar barədə düĢünmək istəmirlər. Belələri ancaq
bayağı məiĢət intriqaları və intim fantaziyalar fonunda
təsvir edilən vulqar səhnələrlə əylənməyi sevirlər. Bəziləri
fikirləĢir ki, bu gerçəkliklərdən elə də narahat olmağa
dəyməz, zaman hər Ģeyi nehrə kimi çalxalayıb yerbəyer
edəcək. Sual doğur: madam ki, zaman hər Ģeyi yerbəyer
edəcək, onda dövlət səviyyəli, ictimai məzmunlu bu qədər
çabalar, xərclənən bunca vəsait kimə və nəyə lazımdır?
Gənc nəslin durumu daha acınacaqlıdır. Onlar qafalarını
qidalandırmaq üçün keyfiyyətli “məhsul” araya
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bilmədiklərindən oradakı boĢluğu zay məhsulla
doldurmaq zorundadırlar. Sabah bunun simptomları həmin
nəsildən törəyən nəslə daha ifrat Ģəkildə yoluxacaq.
Faciə bundadır ki, gənc nəsil indi incəsənətin bütün
sahələrində, xüsusilə, musiqidə analoji məqamla “tet-atet” qalıb. Gözünü açandan diringi musiqidən savayı heç
bir Ģey görməyən uĢaq, Ģəksiz, elə diringi məhsullarla da
“qidalanacaq”. Təbii ki, ədəbiyyatda, teatr səhnələrində,
rəssamlıqda və sair sahələrdə də durum ürəkaçan deyil.
Bir çox hallarda elə rəsm sərgiləri keçirilir ki, orda
nümayiĢ etdiri-lən eksponatlar arasında əcaib, anlaĢılmaz
“yaxmac”lardan baĢqa heç bir Ģey görmürsən. Bütün
bunlar sağlam təfəkkürə yox, yabançı dəblərə söykəkdir.
Qeyd edək ki, həmin təmayüllərdən çox-çox yüksəkdə
dayanan iĢıqlı insanlar da var. Ancaq nə yazıqlar, onlar
sayca o qədər az və elə səlahiyyətsizdir ki, əllərindən bu
girdaba yuvarlanan minlərlə insanı qəm-qüssə içində seyr
etməkdən savayı heç nə gəlmir.
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Demokratiya, yoxsa anarxiya?!

Bəs Qiyamət gününün gerçəkləĢməsinə doğru aparan bu
streotiplərdən necə xilas olmalı? Bir çoxları baĢqa
alternativ görmədiyindən çıxıĢ yolunu inzibatçılıqda
axtarır və hesab edirlər ki, problem bu gün yalnız dövlət
səviyyəsində çözülə bilər. Çözüm isə ancaq və ancaq bir
sözün intizarındadır: “Olmaz!” (Etiraf edək ki, tə-kəmbir
hallarda olsa da, belə “olmaz”lara təsadüf edilir - hərçənd,
buna demokrati-yanın boğulması kimi baxanlar da az
deyil). Nə qədər kədərli olsa da, açıq deməyə məhkumuq insanı hələ baĢlı-baĢına buraxmaq yanlıĢdır. Çünki təkcə
ölkəmiz yox, dünya arenasında nələr yaĢandığının canlı
Ģahidiyik. Necə deyərlər, ölünü özbaĢına buraxsan, dartıb
kəfənini yırtar, ölkə xortdanlarla doldurulmuĢ “öl(ü)kə”yə
çevrilər.
Ġndiki Ģəraitdə az-çox ağlı olan hər kəs bəĢəri dəyərlərlə
daban-dabana zidd olan hər cür təzahürə tabu qoyulmasını
zəruri və əhəmiyyətli hesab etməlidir. PozulmuĢ
iqtisadiyyatı qısa zaman kəsiyində yoluna qoymaq
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mümkündür, aĢınmıĢ mənəviyyatı bərpa etmək isə bir çox
on illiklər tələb edəcək. ġübhəsiz, zəmanəmizin mağmın
təbiətinə adekvat gələn insanlar dəfələrlə çoxdur və onlar
öz mövqeyini demokratik prinsiplərə sədaqətlə
əsaslandırmağa çalıĢırlar. BaĢqa cür ifadə etsək, bu çoxluq
azlığın fikrini demokratiyaya basqı kimi dəyərləndirir.
Fəqət, əgər problemə həmin məntiqlə yanaĢılsa, onda
gərək oğurluq, qarət, qətl, korrupsiya kimi antibəĢəri
təzahürlərə də tabu qoyulmasın və bu yöndəki iĢlək
qanunların hamısı yasaq edilsin. Axı bu qanunlar həmin
insanların təsəvvür etdiyi “azadlığa, demokratiyaya”
ziddir!
Heç kəsə sirr deyil ki, “mütləq çoxluq” mənəvi
dəyərlərdən danıĢan insanla-ra keçmiĢin qalığı kimi baxır.
Bütün klassik Ģedevrlər də həmin çoxluğun basqısı
nəticəsində sıradan çıxmağa məhkumdur. Əgər orta
məktəb dərslikləri olmasaydı, gənclərimiz nə Nizami, nə
PuĢkin, nə ġekspri... tanıyardılar. Bu, əslində, milli
problem yox, qlobal faciədir. Amerika faktoruna diqqət
yetirək. Təsəvvürə sığmır ki, demokratik Amerika
əhalisinin az qala yarıdan çoxu mənsub olduğu dövlətin
iĢğalçı siyasətini, beynəlxalq terrorizmini, ədalətsiz
müharibələrini dəstəkləyir. Bəs onları bu duruma gətirən
nədir? Resept halında demək olar ki, həmin toplumu
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mənəvi aĢınmaya məruz qoyan əsas faktorlardan biri
bayağı ekran, musiqi və qeyri-sivil çap məhsullardır. Əsl
faciə isə budur ki, Qərbdə və həmçinin, okeanın o tayında
dün-yanın siyasi xəritəsilə manupulasiya edənlər əcaib
bayağılıqları, bəĢəri dəyərlərin deqradasiyasını cəmiyyətə
demokratiyanın nəailiyyəti kimi sırıyırlar. Bənzər
faciələri, bizim necə yanaĢmağımızdan asılı olmayaraq,
çağdaĢ Azərbaycan da yaĢamaqdadır.

Röyaların qara çuxurunda

Biz indi sovet dövrü düĢüncəsini qaralamağa meylliyik.
Bəzi gənc yazarla-rın gözləri ayağının altını görmür.
Onlar ağına-bozuna baxmadan sovet ideologi-yasının
“meyidi”nə çırpırlar. Eynilə xanım ġəlalə Əbil kimi. Bir
ədəbi məclisdə ona cılız məiĢət qayğılarını təsvir
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etməkdən qaçmağı, böyük ideyalardan yazmağı tövsiyə
edəndə, xanım alçaq dağları yaratmıĢ adam görkəmi
alaraq dedi: ”Əksinə, ədəbiyyat məqsədli olmamalıdır.
Bu, sovet ideologiyasından miras qalmıĢ düĢüncə-dir.”
Özlərini sağlam məntiqdən uzaq mühakimələrlə
yükləməyə həvəsli olan belələri anlamaq istəmir ki, bir
qurtum suyun özü belə, müəyyən məqsədlə içilir, hər jest,
hər atılan adi addım belə hansısa məqsəd güdür, onda
qalmıĢ mürəkkəb idraki proseslərdən, məĢəqqətli gecə və
üzücü gündüzlərdən keçən ədəbiyyat olsun. Məsələn,
ġəlalə xanımın özündən soruĢsaq ki, yenicə iĢıq üzü
görmüĢ ilk kitabçasını nə üçün çap etdirib, ixtiyarsız
cavab verəcək ki, oxuculara bədii zövq aĢılamaq, yeni
nəsə demək üçün.
Ġnsafla desək, ölkə oxucusu, tamaĢaçısı və dinləyicisinin
düĢüncə tərzində 90-cı illərin əvvəlinəcən neqativ hallar
xeyli az müĢahidə edilirdi. Qərbin qapıları üzümüzə
açılandan sonra vəziyyət əlli-əlliyə dəyiĢdi. Maraqlı
dairələr və missioner təĢkilatlar ədəbi mühiti,
teleekranları, efiri dəhĢət, parnoqrafik və vulqar
məhsullarla dolduraraq, Azərbaycan insanının
təfəkkürünü eybəcər, qeyri-bəĢəri təmayüllərlə
zəhərləməyə baĢladılar. Sözügedən təmayüllər media və
səhnə potensialımıza da sirayət etdi. Ġctimaiyyətin tələbi
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ilə rüsvayçı nəĢrlər dövlət səviyyəsində yasaqlansa da,
bayağı teleproqram “patronları”nın xeyir-duası ilə meydan
sulayan müğənni və aparıcılar özlərinə kifayət qədər
auditoriya toplaya bildilər. Acınacaqlı haldır ki, ağsaqqal
və mütəxəssislərin qəti etirazına baxmayaraq, həmin
təhlükəli tendensiya geniĢ vüsət almaqdadır. Bu isə ciddi
ekran, musiqi, ədəbiyyat məhsullarının və buna adekvat
olaraq, ciddi tamaĢaçı, oxucu və dinləyici təfəkkürünün,
pozitiv duyğuların korĢalıb sıradan çıxması deməkdir.
Röya və brilyantların, kamran və qaraçuxurluların, samir
və faiqlərin, aygün və tünzalələrin prtotipləri ədəbi
mühitimizdə də yetərincədir. Ancaq onların oxucu ilə
təmasda bulunması Ģansının sıfır həddə yaxın olması öz
oxucularını deqradasiyaya məruz qalmaq imkanını azaldır.
Təmas xəttinin bu qədər zəif olmasının səbəbi isə
hamımıza məlumdur (On il əvvəl Hacı (!) Emin
Eminbəyli və Rauf Arifoğlunun təĢəbbüsü ilə tüğyan edən
“Ġnterpark” və “Aləm” kimi parnoməhsullar və bununla
bağlı müvafiq dövlət fərmanını xatırlayın). Təmas
xəttinin zəifliyində əhalinin maddi durumunun aĢağı
olması da müəyyən rol oynayır. Məhdud çap məhsulları
auditoriyasının müqabilində geniĢ tamaĢaçı spektrinə
malik olan bütün ekran məhsulları seyrçilər üçün məccani
baĢa gəlir. Ġkinci səbəb də var. Bu, ədəbiyyata marağın
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ölməsindən ibarətdir. Az qismi istisna edilməklə, gənclər
saqqız çeynəməyi bədii əsər oxumaqdan önəmli tutur.
Fəqət, yenə gəncləri qınamamağa məcburuq. Çünki onlar
klassik yox, yeni məzmun və formalı əsərlərin
amacındadılar.

Gəlin qaldıraq həĢir – yoxdu bir ciddi nəĢr!

Sırf ədəbi nəĢrlərin də bu iĢdə az günahı yoxdur. Onlar bir
çox hallarda üzgörənlik edib ədəbiyyata utanc gətirən
cızmaqaraçı qrafomanları təbliğ etməklə məĢğuldurlar.
Məsələn, oxucu “Sənət qəzeti”nin ilk bir neçə sayını
aldıqdan sonra ona sərf etdiyi pula heyfi gəldi. Gördü ki,
bu nəĢrin adı bir Ģey, özü baĢqa Ģeydir. Amma obyektivlik
üçün deyək ki, öz səhifələrini dünya ədəbiyyatı, eləcə də
yerli maklaturaçıların zir-zibili ilə doldurmasına
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baxmayaraq, qəzetin hər sayında ədəbiyyata dəyər gətirən
yazılar da iĢıq üzü görürdü.
Elə ədəbi nəĢrlər də var ki, dövlət tədbirlərini
iĢıqlandırmaq, dövlət xadimlərinin məruzələri və
ədəbiyyatla bağlı informasiyaları yaymaqla öz
vəzifələrini bitmiĢ hesab edirlər. Yəqin buna görə,
“Ədəbiyyat qəzeti»nin pərakəndə satıĢı cəmi 3-5 faizdir.
Qoy bu qəzetin baĢ redaktoru Ayaz müəllim inciməsin,
özü də Ģahiddir ki, sovet dönəmində - “quĢ qanad, qatır
dırnaq salan” vaxtlarda həmin qəzetdə ildə on dəfə çıxıĢ
edən kənd müəlliminin müstəqillik dönəmində təqdim
etdiyi yazı neçə illərdir ki, “sirkə”yə qoyulub. Amma
təsadüfi adamlar, primitiv yazılar orada bir ucdan dərc
edilməkdədir. Son on beĢ ildə heç vaxt eĢidilməyib ki,
desinlər, “Ədəbiyyat qəzeti», yaxud “Ulduz”,
“Azərbaycan” jurnallarında “dəhĢət” bir əsər və ya məqalə
dərc edilib, oxucu da nəĢri axtarıb-aramağa baĢlasın.
Əvəzində, ictimai rəydə mənfi imic qazanmıĢ yaĢlı
“ədiblər», «mütəfəkkirlər”, xüsusən, gənclik jurnalı hesab
edilən “Ulduz”da kifayət qədər təbliğ edilir. Halbuki, bu
nəĢrləri növbəti sayındanca dinamik, ölkəyə səs salan
ədəbi orqana çevirmək mümkündür.
Müqayisə üçün deyək ki, bölgələrin hər birində ədəbiyyat
həvəskarlarından savayı 200-300 ədəbiyyat müəllimi
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iĢləyir. Gör durum nə yerdədir ki, onlar eyniadlı qəzeti və
adıçəkilən nəĢrləri görəndə, ya da adını eĢidəndə, üzünü
yan tutub gedir. Maraqlıdır, əgər qəzet və dərgilər
maklaturaya çevrilirsə, oxunaqlı deyilsə, onları çap etmək
beləmi vacibdir? Bu sıradan, qeyri-ədəbi nəĢrlərin
vəziyyəti daha bərbaddır.

Hüseynbala Mirələmov və Heminquey…

Bizdə bu gün tənqid yox, tərif və bülbüloqrafiya
mövcuddur. Ġddia oluna bilər ki, hər hansı tənqidçinin
spesifik dünyabaxıĢı, predmetlərə özəl yanaĢma tərzi var.
Sən bir yazıçını bəyənmirsən, amma tənqidçi onu təqdir
edə bilər. Ancaq indiki halda biz hər hansı ciddi yazıçı
yox, ədəbiyyata bayağı Ģöhrət vasitəsi kimi baxan, iĢi-
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gücü isə ancaq xoruz buraxmaq olan piyadalar barədə
danıĢırıq.
Ağacəfər Həsənlinin təsisçiliyi ilə çap olunan “Mars”
dərgisinin 2-ci sayında ədəbi janrların elementar
xüsusiyyətləri haqda yetərli təsəvvürü olmayan
Hüseynbala Mirələmovun «əsəri» dərc edilib. Müəllif
insanda baĢ verən vizual və psixoloji dəyiĢmələri ifadə
etməkdə “xaric” vurur. O, Qarabağ mövzusundan alver
predmeti kimi istifadə edir, özünə, oxucuya, tamaĢaçıya
utanc gətirən bəsit dialoqlardan uzağa getmir. Onun nail
olduğu yeganə Ģey arabir yerli-yersiz istinad etdiyi atalar
sözü və zərb-məsəllərdir. Fikrimiz inandırıcı olsun deyə,
diqqətinizi aĢağıdakı dialoqlara çəkmək kifayətdir:
«Teymur (həyəcanla). Ġsmət bacı dedi ki, Fəxriyyə xala
qəlpə yarası alıb.
Veysəl. Hə, zalım düĢmənin atdığı mərminin qəlpəsi
kürəyini parçaladı... Zəif vücudu tamam haldan düĢdü,
keçindi...

Teymur. Keçindi?
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Veysəl. Hə...
Əlyar. Dəfn elədin?
Veysəl. Hə...
Teymur. Elə təkbaĢına?

Veysəl. Yox, tək əldən səs çıxar? ÇaĢıb qalmıĢdım.
Atamın qeybdən gələn səsi mənə kömək elədi».
Bizcə, burda hər hansı əlavə Ģərhə ehtiyac yoxdur. Dünya
ədəbiyyatı tari-xində rekord vuran müəllif heç bir tənqidə
dözməyən bu dram “əsəri”ndə personaj Xaqaniyə bir
səhifədən artıq nitq söylətdirir. Hərçənd, pyesdə eyni
həcmli monoloqun özü də qüsurlu sayılmalıdır.
Deputat-yazıçının “nəsri”ndən isə, ümumiyyətlə,
danıĢmağa dəyməz. Yenə konkret fakta üz tutmaq
zorundayıq: o,”Ulduz” dərgisində dərc etdirdiyi və elə
sərlövhəsindəncə yarıtmadığı “Bir gecənin sehri və xofu”
hekayəsinin yarım səhifəlik hissəsində on bir dəfə “Üzeyir
bəy”, yeddi dəfə “qapının ağzındakı adam”, beĢ dəfə
“yenə barmağını pianonun dillərindən ayırmadan”
ifadəsindən, ilk cümləsində isə səkkiz dəfə “sonra”
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sözündən istifadə edib. Yəqin çoxları buna inanmayaraq
heyrətdən vəcdə gələcək. Axı ixtiyar yaĢında olan bir
qələm əhli belə adi və adi olduğu qədər də ciddi səhvlərə
yol verməməlidir. Ancaq söhbət hər hansı uçan boĢqabdan
deyil, Hacı dayının sözünün qüvvəti, ağzımızın içindəki
konkret məkandan və predmetdən gedir. Maraqlananlar
üçün sözügedən ədəbi nəĢrin ünvanını göstərə bilərik:
Xaqani-25, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi, 4-cü mərtəbə.
Əlbəttə, hər hansı fəaliyyət müəyyən qüsurlarla müĢaiyət
oluna bilər, amma baxır necə qüsurlar. Biri var, divara ikiüç dənə keyfiyyətsiz daĢ hörəsən, biri də var ki, binanı
özülündən əyri qurasan. Yazıçılıqda heç kəs zəif
yazmaqdan sığortalanmayıb, bir dəfə ortaya zəif əsər
qoyarsan, növbəti dəfə güclü əsər. Amma vay onda ki, heç
zəif də yaza bilməyəsən, ancaq nəyinsə hesabına
cəmiyyətə istedadlı yazar kimi sırınasan və hamı arxanca
baxıb gülə.
Məsələn, hətta dünya Ģöhrətli Heminqueyin də
qələmindən bəzən onun yaradıcılığı üçün xarakterik
olmayan əsərlər çıxıb. Elə yazıçının “Ulduz”un eyni
sayında dərc edilmiĢ “AzarkeĢ mer” hekayəsi buna canlı
misaldır. Lakin qüsurlu olmasına baxmayaraq, müəllif
nadan mer obrazını yaratmaqla qarĢıya qoyduğu məqsədə
nail ola bilib. Professionallıq da elə budur. Binanın qapısı,
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pəncərəsi yöndəmsizdir, amma ümumi quruluĢu
möhtəĢəmdir. Bizim piyadaların (daha dəqiqi desək,
axsaqların) «əsərləri”ndə isə qüsursuzluq axtarmaq iynə
ilə gor qazmağa bərabərdi. Çünki orda, baĢqa kriteriyaları
demirik, qüsursuz cümlə tapmağın özü belə müĢkül
məsələdir.

Rafael bəyə bir Mars verək

“Mars” dərgisinin söz açdığımız sayında intellektinə
Ģübhə etmədiyimiz Rəfaelin silsilə Ģeirləri dərc olunub:
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Bu torpağa diz çöküb
“səni sevirəm, Vətən”
pıçıldadım qulaqlarına
qalxdım
dizimdə qan
barmaqlarımda tikan
dodaqlarımda tutiyə
içimdə bir az sakitlik

Burada təsvir edilən hisslərin tanıĢ notlar olması öz
yerində, predmetin poetik ovqatından əsər-əlamət belə
yoxdur. Ona “Ģeir” deyilsə, yəqin ki, həmin janrın
hiddətdən bağrı çatlar. Müəllifin mənim Ģifahi iradlarıma
münasibət bildirərkən dediyi bu sözlər necə də yerinə
düĢür: ”Ġndi hərə əlinə bir qələm alıb, deyir mən Ģairəm,
yazıçıyam.”
Eyni müəllifin baĢqa bir Ģeirinə diqqət yetirək:
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Zəng etmək istəyirəm sənə
gecə saat ikidi
kim götürəcək telefonu
bilmirəm
sən götürsən
soruĢacaqlar kimliyini
deyə biləcəksənmi
ya mən baĢqa səsi eĢidib
oğru kimi
yavaĢca asacam dəstəyi
duyub çevriləcəksən
telefon da
məəttəl qalıb büzəcək dodağını (?)

Üzr istəməli olacam, burada Ģeir adıyla təqdim edilən
mətn boĢ laqqırtını xatırladır. Əgər buna Ģeir desək, oxucu
məlum səbəbdən müəllifi bir qırağa qoyub, bizi qınağa
çəkər. Və yəqin siz də bu qənaətdə olarsınız ki, Allahın
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Fatmanisə qarısı baĢını mütəkkəyə atsa, belə quru söz
yığınından ibarət gündə əlli «Ģeir» yapa bilər.
Rəfael özünə, daha doğrusu, yazdıqlarına bununla bəraət
qazandırır ki, hər kəsin öz oxucusu var. Qəribədir, əgər
Ģeir hesab edilən bu məmulat poeziyanın ölçülərinə nəinki
qəti cavab vermir, hətta onun heç həndəvərində belə
dolaĢmırsa, onda hansı oxucudan danıĢmaq olar?! Əgər
məsələyə müəllifin məntiqilə baxsaq, onda Azərbaycan
oxucusunun zövqü tamam korĢalıb?
Rəfaelin sözlərindən həm də belə nəticə hasil olur ki, heç
də narahat olmağa dəyməz, kim nə yazır-yazsın, mütləq
öz oxucusunu tapacaq. Bizi əfv edin, yəqin elə bu
səbəbdəndi ki, satıĢ köĢklərində “növbə” əlindən
tərpənmək olmur - nəzm, nəsr kitabları üstündə
“qırğındı”. Əgər hamı rafaelsayağı düĢünürsə, onda Rafael
bu misraları nə üçün yazıb?

hamıya qucaq açdım
adın uçmaq qoydular
dartıb yerə yıxdılar
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adın qucmaq qoydular

və ya:

özümü ha dartıram
qol məndən qabaqdadı
neçə ildi qaçıram
yol məndən qabaqdadı

Oqtay Salamzadənin itinə tök mükafatları və bir daha
Hüseynbala Mirələmov haqqında
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Mənimlə söhbətində Rəfael bəy bir poemasının hansısa
mükafata layiq görüldüyünü də dilə gətirdi. Poema ola
bilsin ki, mükafata dəyər. Ancaq məsələ ondadır ki, indi
mükafat, diplom pay-püĢ etmək iĢində lap Ģorunumu,
Ģitinimi deyək, çıxarıblar. Yəni məmləkətdə mükafatlar,
titullar “itinə tökdü”, əli möhürə çatan cəmi on manata
baĢa gələn bir təsisat yaradaraq, özünə “gün” ağlayır.
Misal üçün, əyalət cızmaqaraçılarının belə meyli çəksə,
qocaman ədibimiz Oqtay Salamzadədən nəinki özü, hətta
dovĢanı üçün 50-100 manata, ya da bir quzu cəmdəyinə
“Qızıl qələm” mufafatı ala bilər.
Həm də xeyriyyəçilik fəaliyyətilə məĢğul olan
H.Mirələmovla bağlı bir faktı da söyləsək, yəqin özünüzü
qoymağa yer tapa bilməyəcəksiniz. Bəli, heç demə, onun
“yaradıcılığı” o qədər rəngarəng, cəlbedici və elə
geniĢdiapazonlu imiĢ ki, hətta bir neçə ay öncə, onun
haqqınla dissertasiya müdafiə edilib. Əgər bu fakta
inamsızlıq bəsləyən olarsa, yenə konkret ünvan deyə
bilərik: ”Akademik Bəkir Nəbiyevin rəhbərlik etdiyi
Nizami adına Ədəbiyyat Ġnstitutu”. ġübhəsiz, dissertantın
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Ordubadi, Ġsa Hüseynov, Ġsmayıl ġıxlı, Mir Cəlal kimi
korifeylər deyil, ədəbi ictimaiyyət və oxucu auditoriyası
tərəfindən ironiya ilə qəbul edilən bir Ģəxsin yazdıqlarına
müraciət etməsinin kökündə nəyin dayandığını gözəl
bilirsiniz. Bu minvalla, yəqin ki, qrafoman yazarların
“yaradıcılığı”ndan dissertasiya müdafiə etmək də yavaĢyavaĢ dəb halı alacaq.
Danılmaz bir həqiqət də budur ki, çağdaĢ ədəbi
“tədqiqatçı”larımız, əslində, öz ictimai missiyalarını
yerinə yetirmək deyil, maddi durumlarını yaxĢılaĢdırmaq
üçün sifariĢ yerinə yetirməyə üstünlük verirlər. Onlar
bəlkə də heç vaxt müstəqil tənqidlə məĢğul olmayıblar.
Gücüm daha çox özümə çatdığı üçün uzağa
getməyəcəyəm... 1991-ci ildə povest və hekayələrdən
ibarət “Mələklər gözə görünmür” kitabımı Vaqif Yusifliyə
təqdim etdim ki, yazılarım haqqında nəsə obyektiv bir
tənqid yazsın, ancaq daĢdan səs çıxdı, tənqidçidən yox…

Əkrəm Əylisli davası
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Tənqiddən söhbət düĢmüĢkən, Rasətin “Sənət qəzeti»ndə
(1.12. 2006) dərc olunmuĢ “Rasim Qaracanın mərasimi”
məqaləsi haqqında danıĢmadan ötüĢsək, söhbətimizdə bir
natamamlıq hiss olar. Hədəfi sərrast vurması ilə diqqəti
cəlb edən bu məqalə ədəbi arenamızda iĢıq üzü görən ən
ciddi yazılardandır desək, yanılmarıq. Amma onun “ədəbi
sərsəmlik”dən savayı, ayrı bir iĢlə məĢğul olmayan
R.Qaracanın “Əkrəm Əylisli özü ədəbiyyata gəlib, yoxsa
yox?” fikrinə münasibəti öncə etik cəhətdən, ardında
plüralizm və obyektivlik baxımından yolverilən deyil.
Çünki kor-kor, gör-gör, Qaraca haqlıdır. Çünki nisbətən
rəvan və ya kənd həyatından yazmaqla, intriqantlığa,
ifratçılığa varmaqla, bəsit məiĢət söhbətlərilə sadəlövh
oxucunun rəğbətini qazanmağa cəhd etmək hələ
ədəbiyyat, yaxud sağlam ədəbi mühit yaratmaq deyil. Bir
də ki fərdlərin ətrafında yaradılan ədəbi mühit, görəsən, nə
vaxtdan ədəbiyyatın inkiĢafına stimul verib?! Heç kəsə
gizlin deyil ki, əsl ədəbiyyatı hansısa ədəbi mühitin
episentrində olub hay-küylə baĢ qatanlar yox, heç bir
intriqaya, cərəyana qarıĢmayan guĢəniĢin mütəfəkkirlər
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yaradıb. Fərdlərin yaratdığı ədəbi mühit əksinə, həmiĢə
süni olub, uzaqbaĢı sandıq əəbiyyatının yaranmasına
xidmət göstərib.
Buna Ģahid olmaq üçün Əylislinin külliyyatını istehlaka
buraxmaq kifayətdir. Gəlin görək, onun kitablarından
bircəciyini alan tapılacaqmı?! Tövbə, tövbə, əttövbə!!!
Əgər tapılsaydı, yəqin siz də razılaĢarsınız ki, Əkrəm
müəllim məsələni çoxdan yoluna qoyar və zamanında
gileyləndiyi maddi sıxıntılardan qurtulardı (məlum
səbəbdən daha gileylənmir). Və əsl Xalq yazıçısı heç vaxt
həftədə iki dəfə parlamentdə nəyəsə boĢ-boĢuna əl
qaldırıb, sübh tezdən qaĢ qaralanacan fiziki iĢlə məĢğul
olan, qarın dolusu çörək tapmayan soydaĢlarının ağır
durumu müqabilində durusundan on qatına artıq
“məvacib” almağı özünə rəva bilməzdi. Hələ bu «xalq
yazıçısı»nın hansı yolla millət vəkili seçilməsi bir yana
qalsın. Bəs qanunlarımızdakı saysız-hesabsız boĢluqlar?
Ə.Əylisli bu barədə bircə dəfə danıĢıbmı?! Bəlkə o,
rüĢvətxor və korrupsioner məmurlara ildə yüz milyon
dollarla “qazanc” gətirən, çobanın da görüb müĢahidə
etdiyi həmin boĢluqları görə bilmir. Axı tükü-tükdən
seçməyən adamdan ömürbillah yazıçı ola bilməz, handa
qalmıĢ bu nəhənglikdə həngamələri seçməmiĢ olsun! Nə
isə, biz Rasət bəyə gələcək yazılarında daha konkret
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faktlardan çıxıĢ etməyi, təhlillərə geniĢ yer ayırmağı və
bəzi incə məsələlərdə daha diqqətli olmağı tövsiyə
edərdik.

Nizaməddin ġəmsizadə ağzına… su alıb

Hazırda əksəriyyət bu fikirdədi ki, bir-iki nəfərin
yaradıcılığını çıxmaq Ģərtilə, Azərbaycanda bu gün nə
ədəbiyyat var, nə ədəbi tənqid. Ancaq tənqidçi
Nizaməddin ġəmsizadə “Gündəlik Azərbaycan” qəzetinə
verdiyi bir müsahibəsində tamamilə fərqli düĢünür. Hər
kəs müəyyən məsələ ilə bağlı fikir söyləməkdə, əlbəttə ki,
sərbəstdir. Ancaq bu, heç də o demək deyil ki, dilə
gətirilən hər hansı fikirdə konkret fakta istinad edilməsin.
N.ġəmsizadənin bu iradımızla bağlı fikrini bilmək üçün
dəfələrlə cəhd göstərsək də, tənqidçi ümumi fikir
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söyləməkdən o yana keçməyərək, nə bir maklaturaçı
yazarın, nə də istedadlı bir qələm əhlinin adını çəkdi.
Halbuki, ikinci situasiyada olmasa da, birincidə danıĢmaq
üçün kifayət qədər faktlar mövcuddur.
Qəribə burasıdır ki, bütün ədəbiyyatsevərlər
H.Mirələmovun, G.Tənhanın, F.Süleymanovun,
Ə.ġimĢəyin... necə “yazıçı» və «Ģair” olduğunu, bu ada
hansı üsullarla layiq görüldüklərini bildiyi halda, tənqid o
adamlar haqqında hələ də ya ciddi, ya da qeyri-ciddi bir
qənaətə gəlməyib və ədəbi ictimaiyyət də məhz bu
səbəbdən çaĢbaĢ qalıb. Əgər onlar həqiqi qələm əhlidirsə,
nə üçün bu, zərrəcə hiss edilmir? Yox, əksinədirsə, onda
tənqid niyə ağzına su alıb? Amma etiraf edilməlidir ki,
peĢəkarlar olmasa da, həvəskarlar həmin “yazarlar”
barədə gen-bol təqdirlər dərc edirlər.
N.ġəmsizadənin bir fikri daha çox təəccüb doğurur ki,
guya indi bizim ədəbi tənqidimizin vəziyyəti sovet
dövründəkinə nisbətən yaxĢıdır, lakin bunu sübut etmək
üçün əlini “ağdan qaraya vurmur”. Çünki yalan
danıĢdığını özü də yaxĢı bilir. Bilir ki, ədəbi tənqidimizin
vəziyyəti yaxĢı olsaydı, indi məmləkəti “ədəbi”
çəyirtkələr bürüməzdi. Bu çəyirtkələrin meydan
sulamasının və oxucu qıtlığı yaratmasının əsas baiskarı
məhz ədəbi tənqidsizliyimizdir.
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Tənqidçinin bu fikrilə razılaĢmamaq olmaz ki, bizim
yaradıcılar Azərbaycan mühitindən çıxa bilmir. Amma bu
fikri müĢaiyət edən bir sual daha önəmli səslənir: məgər
yaradıcılar Azərbaycan kontekstində ortaya bir Ģey
qoyubmu ki, dünya kontekstinə də çıxa bilsinlər?!
Müsahibədə istedadlı gənc yazarlardan, onlara lazımi
qayğının göstərilmədiyindən də bəhs edilir. Bəli, ədəbi
mühitimizdə öz sözü, öz nəfəsi olan gənclərimiz,
cavanlarımız var. Ancaq onlar tənqidçinin dediyindən
fərqli olaraq, heç də çox deyil, barmaqla sayılası qədərdir.
Aktiv yaradıcılıqla məĢğul olan Elmar Vüqarlı, Bulut,
passivlərdən isə Rafiq və özündənmüĢtəbeh Sabutay məhz
belələrindəndir.

Ġstedada kömək, istedadsıza kötək
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Ġstedadlara qayğı göstərilməməsi söhbətini ilk dəfə
eĢitmirik. Ġndi bu haqda çətin ki, danıĢmayan tapılsın.
Bəziləri, o cümlədən, Ə.Cahangir vurğulayır ki, sağlam
toxum pis torpaqda cücərmədiyi kimi istedadlar da
anormal cəmiyyətdə məhv olur. Lakin tarixdə elə bir
hadisə qeydə alınmayıb ki, əsl istedad üzə çıxdıqdan sonra
sönüb məhv olsun. Üzə çıxmayan Ģeyin içində hansı
məhsulun, hansı keyfiyyət əmsalının olub-olmadığını
bilmək isə yalnız Allahın səlahiyyətinə aid məsələdir.
Qaldı torpaq söhbətinə, Azərbaycan torpağı çox münbit
meyarlara malikdir. O, istedadları heç vaxt öldürmür.
Əksinə, cəmiyyətin öldürmək istədiyi bu cür insanları
özünün tükənməz və ecazkar sevgisiylə daha da
ruhlandıraraq yaradıcılıq üfüqlərinə səsləyir. Sadəcə, bu
iĢdə əzmkar və zəhmətkeĢ olmaq tələb edilir.
Bu gün ədəbiyyatımızın durumu, küll halında götürdükdə,
doğrudan da, acınacaqlı görünür. Ona görə də yeni peyda
olan saysız-hesabsız “Ģedevr”lərin hamısı dosta-tanıĢa
paylanmaq, ən yaxĢı halda isə masaları yox, rəfləri
bəzəmək, sandıq ədəbiyyatı yaratmaq üçün çap olunur.
Ədəbi parametrlərə qətiyyən cavab verməyən yazıları dərc
edən naĢirlərin əksəriyyəti özlərinə bununla haqq
qazandırmağa çalıĢır ki, həmin yazıları bilərək-dən dərc
edirlər. Guya müəllif yaza bilmədiyini anlayacaq və abır1457
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həya edərək, bir daha redaksiyaların kandarını
ağartmayacaq. Amma sonra nə baĢ verir? Həmin mü-əllif
bu yazısının mətbəə iyi getməmiĢ gətirib baĢqa yazısını
təqdim edir. Əslində, bu, düzgün tendensiyadır. Ancaq o
halda ki, həmin yazılara dərhal tənqidi münasibətin də
bildirilməsini təĢkil edəsən. Əgər bu məsələ bütün
kəskinliyi ilə qoyulub həyata keçirilsə, yüzlərlə “dahi”
qələm sahibi bir daha o qələmə yaxın durmaz. Bəndəniz
özü bunu hələ xeyli əvvəllər sınaqdan keçirib və əla da
nəticəsi olub.
Məlum məsələdi ki, indi ədəbi mühitdə (hesab edək, belə
bir Ģey var) bütün qüvvələr iki qütbdə köklənib. Birinci
qütbdə təmsil olunanların çoxu ilə hər Ģey bəllidir. Onlar
tamam tükəndikləri üçün ya məddahlıq, ya da
cızmaqaraçılıqla məĢğuldur. Hələ bu yaxĢıdır, indi
Azərbaycanda dünya praktikasında anoloqu olmayan bir
iĢlə - baĢqasına Ģeir, hekayə, poema və hətta povest
yazdıra-yazdıra (eĢitdiyimizə görə, roman yazdıranlar da
var) Ģair və yazıçı olmaq mərəzinə tutulanlar da var. O
adamları hamımız tanıdığımız üçün ad çəkmirik.
Bu yaxınlarda olmuĢ xarakterik bir əhvalatı xatırlamaq
məqamına düĢərdi. Qəzet redaktoru vəzifəsində çalıĢan
tanıĢımız bir biznesmendən iki min dollar alaraq, onun
üçün yüz səhifəlik povest yazır. Biznesmen povesti
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oxuduqdan sonra narazılığını bildirir ki, mən deyən qədər
də güclü əsər deyil. Redaktor yarıhənək, yarıgerçək gülüb
cavab verir: ”Qadan alım, bu sən deyən güclü əsər
olsaydı, elə özümə götürərdim də, ta sənə niyə verirdim.”
Ġkinci qütbün mənsubları haqqında biz məqamında
sözümüzü demiĢik. Söhbət onların toplaĢdıqları
“Alatoran” dərgisi ilə bağlı bir sıra qəzetlərdə dərc edilmiĢ
və rezonans doğurmuĢ, hətta həmin “cəbhədə”kilərin
çoxunun xoĢuna gəlmiĢ “Azad yazarlar və sfinks
ədəbiyyatı” yazısından gedir. Amma yenə bəzi məqamları
sərgiləməyi zəruri sayırıq...

Unitaziyyat

BeĢ-altı ay öncə, mediada özünü “kifayət qədər dahi”
adlandıran AqĢin adlı cəlilabadlı gənc Ģeir yazmağı
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heyvani hiss hesab edərək, bundan sonra roman
yazacağını bəyan etmiĢdi. Və doğrudan da, bizi çox
gözlətmədi. Əsasən, fahiĢəlikdən bəhs edən və roman
adıyla oxuculara sırınan bu yazının mahiyyətinə varmaq
üçün onun bütün naqis xassələrini (yazıda heç bir etikestetik prinsip gözlənilmir: “səməni bığlı”, “qoca külək”,
“halal süd əmmiĢ qəhbə”, “pox-püsür”, “gic...ğ” “g...t”,
«müsəlman külək» kimi əcayib-qərayib ifadələrə tez-tez
müraciət olunur; bunları oxuduqca ət tökən oxucularımız,
zorən təbib qələmə aldığımız bu ifadələrə görə, yəqin ki,
bizi əfv edərlər) bir kənara qoyaraq, diqqətinizi həm də
üslub səhvlərilə dolu olan bəzi epizodlara cəlb edirik:
1. «Görəsən, Madlen Olbraytın alt paltarının rəngi
necədir? O da adi qadınların tezbazar əyninə
dürtüĢdürdüyü tumanlardanmı geyinib, adi qadınların
taxdığı lifçiklərdənmi taxıb? Bu qadındamı seviĢdiyi
kiĢiləri yataqda tez, yaxud gec qurtardığı üçün mühakimə
edir, onlardan içinə qurtarmamağı xahiĢ edir. Yaxud
dövlət təhlükəsizlik xidmətində iĢlədiyi üçün əmr edir.
Mən bilmirəm, bizim prezident ona baxanda, bunları
düĢünürdümü?...»
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2. «Qadın tualetdə qusa-qusa yazar dostumu söyürdü ki,
hamısı sənin ...-püsüründü, dedim, get yuyun da,
cəmdəyin cəhənnəm, heç olmasa, o mirətini
sabunlayardın. Minet etdirən zibil deyildin, az qalmıĢdı
xalxın qırxillik qəhbəsini zəhərləyib öldürəsən...»

Burada “təqdiredici” yeganə Ģey müəllifin kifayət qədər
tualet-minet informasiyasına malik olmasıdır. Ancaq
atalar belə yerdə yaxĢı deyib, xeyirini görmədiyim oğulun
vayını görüm.
Yazıda guya Vahid poeziya evindəki tualetdə dal silmək
üçün istifadə edilən “ġəhidlər kitabı” ilə bağlı iyrənc,
ikrahdoğurucu bir epizod da var. Çox qəribə “təsadüf”di
ki, həmin kitab “dahi”ni yetirən torpağın Ģəhidlərindən
bəhs edən bir kitab olub. (Poeziya evinin məsələdən xəbər
tutan müdiriyyəti belə bir Ģeyin olmadığını, burada həmiĢə
sudan istifadə edildiyini və müəllifi lənətləyərək
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belələrinin MaĢtağaya müalicəyə göndərilməsinin
vacibliyini bildirib). Bir sözlə, yazı alfadan-omeqayacan
müəllifin dilindən düĢməyən “p.-p»dən ibarət olduğu və
nəcis iyi verdiyindən, iyrənə-iyrənə də olsa, maraq
xatirinə on-on beĢ sətrini ancaq oxuyursan ki, baxıbgörəsən, roman adlandırılan bu zadın bətnində nə var.
Heç kəsə sirr deyil ki, gözəlliyi ruhən Allaha, Peyğəmbərə
yaxın olan insanlar duyur. Ancaq aqĢinləri nə gözəllik, nə
də müqəddəslik ilgiləndirir. Maraqlı və qəribə orasıdır ki,
bunu onlar özü də etiraf edir və nəinki etiraf edir, hətta
yeri gəldikdə, müqəddəsləri təhqiramiz ifadələrlə nəzmə
çəkirlər. Ona görə də Tanrı onları sağlam düĢüncəyə sahib
olmaq məziyyətindən, etik-mənəvi səviyyədən, estetik
duyumdan məhrum edərək, gülüĢ və ikrah hədəfinə
çevirib.
Dərgidə təbrizli soydaĢımız Nadir Əzhərinin bir səhifəlik
“Dil, postmoder-nizm və Azərbaycan” məqaləsi verilib.
Müəllifin burada nə demək istədiyi oxucu üçün anlaĢılmaz
olaraq qalır: ”...Derida sözlüklərdə bir kəlmənin anlamının
aramağını örnək verir hər kəlmənin anlamı baĢqa bir
kəlmədir və həman kəlmənin anlamı yenə baĢqa
kəlmədir...” və i.a.
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Divanələr oteli və qurbağa gölünə atılan daĢ

«ġair» Divanə Ozanın üç səhifəlik “Ģeir”lərində isə yalnız
məqaləçilik ovqatı hökm sürür:

2005 ci il 6 noyabr
parlament seçkilərində
msk katibliyinin
mənim ismimə yazdığı
501 nömrəli(?)interpreter vəsiqəsi
mənim deyil
yaxud:
...müĢahidə missiyasını
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həyata keçirən
atətin beynəlxalq müĢahidəçilərinin
daha bir yaxud:
...məqsədə çatmaq paulo kuelyonun
11 dəqiqə üçün darıxmıĢ
özündən xəbərsiz meyl edən tələsmədən
yatdığım qadınların sayı 100-ü keçəndə
müxtəlif rəngli bu qadınlara
siz heç təyyarə ilə
uçmusunuzmu xanım...

Bir Ģey anladınızmı?.. Yəqin təpədən-dırnağacan
cəfəngiyyatdan ibarət olub göz deĢən bu söz yığını
sizlərdə dərhal belə bir əks reaksiya oyadacaq: “Canım,
burası dəlixanadı ki!”
“Dəlixana”nın yaradıcılarından olan Murad Köhnəqala öz
xislətinə sadiq qalaraq, dərginin bu sayında quĢu lap
“gözü”ndən vurur:
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Gördünmü, sən də öldün
asqıraqlı, osturaqlı bir ölümlə
səninki ölüm deyil
bəlkə də poxa düĢməkdir
mıxa keçməkdir

Yeri gəlib, bütün bunları oxuduqdan sonra əmələ gəlmiĢ
baĢağrınızı almaq və ovqatınızı Ģənləndirmək üçün
diqqətinizi ötən ilin yayında baĢ vermiĢ bir hadisəyə
yönəltmək istərdik. O ərəfədə M.Köhnənalanın
redaktorluq etdiyi, cəmi iki sayı çıxan bədnam “Lakin”
qəzeti ilə bağlı “Proqnoz” qəzetində söhbət qızıĢmıĢdı.
M.Köhnəqalanın bir həmkəndlisi hamıya qarĢı çıxaraq
Muradın tərifini ulduzlara qaldırmıĢdı. Tərslikdən elə
həmin gün Muradın “Azadlıq”da bir Ģeiri də dərc
olunmuĢdu. UĢaqlar Ģerin imzasına kağız yapıĢdırdılar ki,
Muradın həmkəndlisi müəllifin kim olduğunu bilmədən
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rəy desin. O, Ģeiri heç yarıya vurmamıĢdı ki, qəzeti bir
kənara vızıldadaraq müəllifi küçə söyüĢünə qonaq etdi:

- Ə, bunu hansı gic... yazıb!..

Və müəllifin tərifli həmkəndlisi olduğunu bildikdə elə bil
ki, qurbağa gölünə daĢ atdın.

Eypin eybi
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Dərginin 24-cü səhifəsində dərc edilmiĢ «roman» müəllifi
isə qəribə bir pozada Ģəkil çəkdirib - bilgisayar diskini
gözünün qabağına tutub. O saat adamın dalağı sancır ki,
aha, torbada piĢik var! Yəni ağlı baĢında olan yazıçı heç
vaxt belə mənasız Ģəkil çəkdirməz.
Onun “roman”ından gətirilən aĢağıdakı cümlələr də
müəllifin psixoloji durumunu kifayət qədər aydın göstərir:
“Öləndən sonra bədənimlə nəyin baĢ verəcəyi vecimə belə
deyil.” “Çünki əgər məktubumla sizi kədərləndirmiĢəmsə
də, peĢiman deyiləm.” Müqayisə üçün bildirək ki,
quraĢdırma AqĢin diskli Orxan Eypin yanında əsl “kiĢi
qırığı” kimi görünür. “Roman”ın təhkiyə üslubu
sovetdənqalma KQB dəf-tərxanalarında tərtib edilən kəsif
“tekst”lərdən heç də geri qalmır: “Bütün yuxarıda
sadaladığımız faktlardan da məlum olur ki, 1980-ci ildən
1985-ci ilə qədər Bakı te-atrlarının birində iĢləmiĢ Oqtay
adlı üzdəniraq rejissor antisovet casusudur və onun tək
məqsədi Sovet ölkəmizi də mənəvi böhran keçirən Qərbin
kökünə salmaqdır.”
Göründüyü kimi, bu, müəllifin öz təhkiyə dilidir. Ġndi
onun yaratdığı “obraz”ın dilinə nəzər yetirək:
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“- Doktor, dəqiq bilmirəm, amma düĢünürəm ki, həmiĢə
günorta vaxtları daxil olduğum kafenin müĢtəriləri üçdörd gün məni axtardıqdan sonra, elə bil heç olmamıĢam
kimi, axırda unutdular”.

O.Eypin bu eybli yazısı bizə məĢhur bir el məsəlini
xatırlatdı: “GəlmiĢdi kabab iyinə, gördü eĢĢək
dağlayırlar”. Ġndi Eyp də elə güman edib ki, dünyada
roman yazmaqdan və bu yolla Ģöhrətlənməkdən asan iĢ
yoxdur. Ona görə də özünü romançı olmağa kökləyib.
Daha bir nümunə verməklə, özünü anarxist hesab edən
müəlliflə söhbəti bitiririk:

“Oktay ayağa qalxıb yola qoyuldu. Hara qədər
gedəcəkdi? Sonra geri qayıtmalıydı.
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Geri qayıtmalı idi? Hara? Evə? Bütün geri dönüĢlər ki,
məkanda yox, zamanda baĢ verir. Bir neçə saat əvvələ
dönəcəkdi? Onda mənzilindən niyə çıxmıĢdı? Ola bilər ki,
qayıdaraq tamam ayrı vaxta düĢəcəyinə inanırdı? Eləysə
nəydi can atdığı? Sadəcə, var olmaq. Bunun üçün də dala
qayıtmalıydı. Səbəb? Bilmirdi”.
Sizinlə iĢimiz yox, dəyərli oxucu, necə düĢünürsüz ,
özünüz bilrəsiniz, ancaq bizə elə gəlir ki, ya təbiətin baĢı
xarab olub, ya da üzü dönüb ki, həyata bu cür insanlar
gətirir. Burası anlaĢılandı ki, onlar da əks tərəfi (bəndənizi
tanıyanlar yaxĢı bilir ki, o bu tərəflərin heç birində təmsil
olunmur) yerli-yersiz ittiham edirlər. Qoy olsun. Millət
hər iki tərəfi, sayırıq ki, elə bizim müĢahidə etdiyimiz
kimi görür və qiymətləndirir. Onlara nə var ki! Füzulini,
Nizamini, Mirzə Cəlili və hətta Peyğəmbəri, Allahı da
ittiham edirlər. Yalnız ittihammı?!

Davakar gənclərin havakarları
Bizə - Allahdan qorxanlara belələrinə ancaq Allahdan
insaf diləmək qalır ki, bəlkə ədəbiyyatın - bu müqəddəs
sənətin baĢında turp əkməkdən vaz keçələr və gedib
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uĢaqlıqda arzu etdikləri iĢlərlə məĢğul olalar. Lakin buna
inanmırıq, çünki “Alatoran”ın təqdimatına görə, adam
həm də klaustrofob və psixopat kimliyə malik bir Ģəxsdir.
Dərginin bəhs etdiyimiz 7-ci sayında yalnız bir neçə Ģairin
yaradıcılığı və Nərmin Kamalın məqalələri maraq
doğurur. Bu məqalələr sübut edir ki, o, po-eziyadan daha
çox publisistikada uğur qazana bilər. BaĢqalarının adından
danıĢmaq hüququmuz yoxdur, ancaq biz talantlı
gənclərimizin qarĢısında baĢ əyməyə hazırıq, amma ki bir
istisna ilə: milli və bəĢəri dəyərləri öz MƏNlərində hifz
etmiĢ olsunlar. Bu dəyərləri ürəyində yaĢatmayan,
beynində vuruĢdurmayan adamlar bəri baĢdan əllərinə
qələm götürməyə səy göstərməsinlər. Əks halda, səmimi
deyirik, nifrətə hədəf olmaqdan savayı heç nəyə
yetməyəcəklər. Unutmaq olmaz ki, “vo-bank”a gedib
həyatla, cəmiyyətlə oynamaq, zarafat etmək çox təhlükəli
tendensiyadır.
Dərgidə dərc edilən bütün hekayələr bəsit dil, sönük
təsvirlər, cansız dialoq-lar, qaranlıq məqamlar,
sistemsizlik, məntiqsizilik və s. neqativ xüsusiyyətlərlə
səciyyələnir. Bu yazıların heç birində nə aydın süjet xətti,
nə dolğun kompozisiya, nə mütəhərrik təhkiyə, nə obrazlı
dil, nə də iĢıqlı obrazlar var. Əndrabadi düĢüncələrlə baĢ
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qatanlardan bundan artığını gözləməyə də dəyməz. Ġt
nədir ki, yunu də nə ola?!
Əlavə heç bir izaha ehtiyac yoxdur ki, “azad yazar”ları
ilgiləndirən ən “mühüm” məsələ hər hansı vasitə ilə olurolsun, gündəmə gəlmək və orada qalmaqdır. Bu
vasitələrin nədən, hansı iyrənc və əcaib məqamlardan
ötdüyünə isə artıq siz də, az-çox, vaqif oldunuz.
Fürsət düĢmüĢkən, bəzi nüanslara toxunmaq da yersiz
olmazdı. YaĢlı yazarların bəziləri zahirən qız kimi həyalı
görünən aqĢinlərə və aqĢinəbənzərlərə dəmkeĢlik edir.
Misal üçün 70 yaĢlı Kələntər Kələntərli bu sinnində
onların səviyyəsinə enərək və fitvaya uyaraq özünü
tamam urvatdan salıb. Yaxud savadına pərəstiĢ etdiyim
Səfər AlıĢarlı bu cavanlardan danıĢanda gözünü yumub
ağzını açır. Deyir ki, “alatoran”çıların hamısı göydən yerə
yenmiĢ huri-mələkdi…”. Digər tərəfdən isə AYB ilə
mübarizə aparmaq üçün hətta Ģeytanla da birləĢməyin
vacibliyini vurğulayaraq öz qanadsız “mələk”lərini
dolayısı ilə Ģeytana bənzədir. Bu da Allahdandır, dil çaĢar,
düzünü deyər.
Yaxud ciddi əsərlər müəllifi kimi tanınan dostumuz
Seyran Səxavətə istinad edək. Gənc ayoçular onunla görüĢ
keçiriblər. AqĢinin kəpənəklə çiçəyə həsr etdiyi bir neçə
misralıq Ģeri xoĢuna gəlib-gəlməyib televiziyada onların
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hamısını görün necə reklam edir: “Gördüm ki, içərilərində
çox istedadlı gənclər var.” Yəqin Seyran bəyin mütaliəsi
zəif olduğu üçün AqĢinin həmin misraları Ramiz
RövĢəndən iqtibas etdiyindən xəbəri yoxdur. Biz bir
həmyerli kimi kəpənəkçi AqĢinə fikirlərini redaktə etməyi
bir dəfə məsləhət görmüĢük. Amma görünür, genetik kod
məsələsi çox qəliz həqiqətdir.
Digər nüans oxucu zövqü ilə bağlıdır. Ġndi əksəriyyətdə
belə bir fikir formalaĢıb ki, əcaib streotiplərlə yüklənmiĢ
müasir oxucunun zövqü artıq korlanıb. Amma
eksperimentlər sübut edir ki, bu heç də belə deyil. “Açıq
səma” qəzetində Günel adlı ultrageyimli gənc bilgisayarçı
iĢləyir. Qəzetin redaktoru ġamo Nərimanoğlu təcrübə
üçün ona naxçıvanlı Ģair Еlman Həbibin üç yüz əlli
səhifəlik külliyyatını verdi. Qız ertəsi gün iĢə baĢı-gözü
ĢiĢmiĢ halda gəlib dedi ki, bütün gecəni yatmayıb, kitabı
oxuyub, indi isə bacısı oxuyur. Günel redaktordan yenə
nəsə istədi. Redaktor bu dəfə ona alıĢarlıdanqalma
“Alatoran” jurnalını verdi. Günel jurnalı xeyli
vərəqlədikdən sonra geri qaytarıb irad tutdu: ”Ay ġamo
müəllim, bunu heç oxumusuz, gic-gic Ģeylərlə
doldurublar?!”
Daha bir dostumuz həmin yöndə eksperiment keçirmək
həvəsinə düĢərək, onuncu sinifdə oxuyan oğluna deyib ki,
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yoldaĢlarından hansı ədəbi nəĢləri tanıdıqlarını soruĢsun,
on səkkiz nəfərdən cəmi iki nəfər “Ədəbiyyat” qəzetinin
adını çəkib. Onların da birinin atası Ģair olub, digərinin
anası.

Еpiloq
Nəhayət, bütün bu söhbətlərdən sonra ortaya hamını labüd
düĢündürən taleyüklü bir sual çıxır: bəs idrakca sağlam
insanlarımızı, xüsusən, gənclərimizi kütləvi mütaliəyə
cəlb etmək üçün nə etmək lazımdır? Yəqin siz də
razılaĢarsınız ki, ədəbi-bədii və tənqidi proseslərdəki
biabırçı tendensiyalara son qoyulsa, cəmiyyət heç vaxt
ciddi oxucu və ciddi ədəbiyyat problemi ilə üzləĢməz.
Ona görə də maklatura yaratmaq, nala-mıxa vurmaq,
mədhiyyə istehsal etmək yox, yalnız ədəbi-bədii
meyarlara cavab verən mükəmməl əsərlər yazıb-yaratmaq
və geniĢ təbliğat iĢi aparmaq lazımdır, cənablar!..
Bu istəyi ortada olan üç ədəbi nəĢrlə də həyata keçirmək
mümkündür. Əlbəttə, əgər onlar da öz fəaliyyətlərində
“Körpü”nün dəsti-xəttini götürsələr… Burada ən vacib
amil qaragüruhçu ayoçuların birmənalı Ģəkildə inkar etdiyi
sənətkarlıq məsələlərilə bağlıdır. Demək artıqdır ki, ədəbi
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orqanların gələcək fəaliyyəti sırf bu müstəvi üzərində
qurulmalıdır. Sənətkarlıq demiĢkən, bu meyar bütün
yaradıcılıq sahələrinin əsas kriteriyası olduğu halda,
özünü yeni ədəbiyyat yaradıcısı hesab edənlərin ondan
imtina etməsi, nə aĢağı, nə yuxarı, yalnız hansısa
naməlum xəstəliyin təzahürü kimi anlaĢılmalıdır.
P.S.Sözardı: Azərbacanda cüzi istisna ilə deyə bilərik ki,
ədəbiyyat yox, əsl gədəbiyyat yaranır. Hərçənd, ictimai
missiya aparıcısı olmaqla gədalıq bir-birinə zidd olduğu
üçün ayoçuların bütün cəhdləri labüd iflasla
sonuclanmaqdadır.
Ramin Allahverdiyev
Müasir poeziyamızda predmet və detallar

Müasir poeziyamızda predmet və detallar

1474

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Müxtəlif ədəbi növ (epik, lirik, dramatik) və janrlarda
(hekayə, qəzəl, komediya və s.) yazılmıĢ bədii əsərlərdə
istifadə olunan, poetikada funksiyasına görə heç də passiv
olmayan ünsürlərdən sayılan predmet və detallar bədii
əsərin əsas qayəsinin, ideya-məzmun xüsusiyyətlərinin,
xüsusən də mətnaltı məna çalarlarının açıqlanmasında,
aĢkarlanmasında əhəmiyyətli rola malikdir. Poetikanın bu
elementləri bəzi məqamlarda əsərin ideyasının
açılmasında yalnız köməkçi vasitələr olaraq qalırsa, digər
hallarda ideya-məzmunu birbaĢa özündə cəmləĢdirir.
Məlumdur ki, reallıqdakı əĢyalar (cisimlər, obyektlər)
bədii əsərlərdə əksər hallarda öz real funksiyasından
müəyyən mənada uzaqlaĢaraq obrazlaĢmıĢ, daha dəqiq
desək, bədiiləĢmiĢ olur. Bu zaman əĢyanın adı, yəni söz
özünün ifadə etdiyi fiziki mənasından çıxaraq daha geniĢ
poetik məzmun qazanır və poetik ünsürə çevrilir.
Ġstər Ģifahi, istərsə də yazılı ədəbiyyatımızda geniĢ istifadə
edilmiĢ predmet və detallar həm Ģifahi xalq Ģeirində, həm
klassik, həm də müasir poeziyamızda bu bölgüyə uyğun
spesifik cəhətlərə malikdir. ġifahi poeziyada «xalq
Ģeirimizin əksər janrlarında hər bir real obyekt – «qərib»,
«aĢiq», «bacı», «ata-ana», «dağ», «dərə», «bağ», «gül»,
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«baxılmaz yollar», «batmıĢ ay», «bükük boyun», «Ģirin
çayın qəndi», «yarın üzü», «zülf» - müəyyən funksiya
daĢıyan rəmzi mənalardır» (Asif Hacılı. Bayatı poetikası.
B., «Elm», 2000, səh.6). Misal üçün bir bayatıya diqqət
yetirək:

Gül əkdim Ģaxta vurdu,
Nə yaman vaxtda vurdu;
Bimürvət ovçu məni
Yardan iraqda vurdu.

Prof. A.Hacılının təbirincə desək, «normal cəhətdən
buradakı «gül», «Ģaxta» simvolları birinci misrada təbiətlə
bağlı ilkin motivlərdir, əsərin ümumi konteksti
baxımından isə «gül» - eĢqin simvolu, «Ģaxta» - zalım
mühitə iĢarədir…»
Poetikanın sözügedən fiqurlarından, yəni predmet və
detallardan klassik poeziyamızda da geniĢ istifadə olunub.
Dini-fəlsəfi görüĢlərin çulğalaĢdığı klassik
ədəbiyyatımızda həmin poetik elementlər semantika,
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məzmun tutumu baxımından daha mürəkkəbləĢmiĢ
vəziyyətdədir. «Əlif», «sim», «qaĢ», «göz», «kirpik» və s.
kimi detallar təkcə sırf bədii simvolik semantika ilə
məhdudlaĢmayıb, eyni zamanda, bu və ya digər dinifəlsəfi (sufilik, hürufilik və s.) ideyaları oxumaq, anlamaq
üçün xüsusi, gizli kodların funksiyasını da daĢıyırdı. Belə
detallar sufi, hürufi ədəbiyyatında geniĢ istifadə edilən bir
«dilə» çevrilmiĢ və hətta təriqət nümayəndələri
təqiblərdən qorumaq üçün fikirlərini, fəlsəfi ideyalarını
bir-birinə məhz bu «dillə» çatdırmıĢlar. Buna görə, klassik
ədəbiyyatda predmet və detallar həddən ziyadə məxsusi
semantik mürəkkəbliyə malik olmuĢdur və xüsusi
araĢdırma, tədqiq-təhlil tələb edir.
Müasir poeziyamızda geniĢ istifadə olunan poetikanın
haqqında danıĢdığımız elementləri özəl qayə kəsb
etmiĢdir. Predmet və detallar çağdaĢ Ģairlərimizin
Ģeirlərində mətn və kontekstdəki məzmun tutumu,
semantik həcmi daraltması və dolğunlaĢdırmasına görə iki
yerə ayrıla bilər:
1. Məzmunu konkretləĢdirənlər
2. Məzmunu geniĢləndirənlər
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Hər hansı bir Ģeir nümunəsində müəyyən bir məzmun
daĢıyan predmet və ya detal, baĢqa bir əsərdə tam baĢqa
məzmun daĢıya bilər. Yəni bir əsərdə konkret məzmun
tutumuna malik predmet və ya detal, digərində daha geniĢ
məzmun tutumu qazanır. Bununla belə bəzi qəlibləĢmiĢ
predmet və detallar var ki, onlar bir qayda olaraq yaxın
məzunlu ola bilir. Bir qədər sonra konkret misallarla
fikrimizi açıqlamaĢa çalıĢacağıq.
Söhbəti gedən poetik elementləri, eyni zamanda, məna,
ideya məzmununun çeĢidinə əsasən də üç qrupa bölmək
mümkündür.

1. Məhəbbət motivlilər
2. Ġctimai-siyasi motivlilər
3. QarıĢıq motivlilər

Məqsədimiz ədəbiyyatımızın çağdaĢ Ģeir nümunələrindən
bəzilərini bu səpkidə təhlilə cəlb etməkdir. Bizim üçün
əsas maraq və tədqiqat obyekti məhz materialın, mətnin
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özü olacaq. Biz mətn deyəndə «…subyektivliyimizin
izlərinin itdiyi qeyri-müəyyən, qeyri-adi məkan,
subyektin, ilk növbədə yazanın varlığının yoxa çıxdığı ağqara labirint» (Rolan Bart. Ġzbrannıe rabotı: Semiotika.
Pogtika. M., «Proqres», 1989, st. 384) nəzərdə tuturuq.
Konkret nümunələrin təhlilinə keçək.

Çiynimdə bir telin gəlib mənimlə
(N.Kəsəmənli)

Nüsrət Kəsəmənlinin «Çiynimdə bir telin gəlib mənimlə»
Ģeirində «tel» predmeti məzmunca məhəbbət motivli
olub, eyni zamanda, məzmunu konkretləĢdirir. Buradakı
«tel» həm Ģifahi Ģeirimizdəki, həm də klassik
poeziyamızdakı «tel»dən («siyah tellər», «qara tellər» və
s.) fərqli funksiya daĢıyır. Əgər ədəbi ənənədə o, ən çox
estetikaya xidmət edən bir detal kimi özünü göstərirsə,
burada müstəqil predmet kimi semantik yük daĢıyır və
müstəqil obraza çevrilməyə meyllidir.
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Bu və ya digər predmetin özündə hansı məzmunu
cəmləĢdirdiyini baĢa düĢmək üçün mətnin, kontekstin özü
köməyə çatır. Bu zaman predmetin məzmun qayəsinin
aydınlaĢmasında digər poetik ünsürlərin, xüsusən
strukturanın, sintaktik paralelin, təkririn və s. rolu
böyükdür.
N.Kəsəmənlinin doqquz bənddən ibarət, heca vəznində
yazılmıĢ sözügedən Ģeirinin hər bəndinin ilk misrası
«Çiynimdə bir telin gəlib mənimlə» sintaqmı ilə baĢlayır.
Bənd səviyyəsində özünü göstərən sintaqm təkriri «tel»
predmetini qabardır, digər misralar isə yeni məzmun
çalarının açılmasına köməklik göstərir.
«Tel» predmetinin özündə cəmləĢdirdiyi ideya Ģeirin sanki
mikrosüjetini yaradır. Mətn kontekstinə uyğun olaraq
«tel»in məzmununa əsasən mikrosüjeti belə qurmaq olar.
Lirik qəhrəman öz yaxınına xəyanət edir. Xəyanəti sübut
edən dəlil (tel) var. Lirik qəhrəman onu gizlətməyə çalıĢır,
müxtəlif psixoloji vəziyyətlərə düĢür. Sonda xəyanət
müqəddəs cəzayla bitir.
Ġndi isə «tel»in bənd kontekstində (B.K.) qısa Ģərhinə
keçək:
I. BK-də «tel»:
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xəyanətin niĢanəsidir: lirik qəhrəmanın vicdan əzabı,
edilmiĢ günahın tanrı qarĢısında cavabdehliyi, axirət
cəzası…
II. BK-də tel:
itki əlamətidir: əbədi məhv olmuĢ səadət, ömürlük
bədbəxtliyə məhkumluq, sonrakı peĢmançılığın
faydasızlığı…
III. BK-də tel:
2-ci misra kontekstində (MK) ümidsiz pənah yeri;
3-cü MK-də sevgilidən qalan son yadigarı saxlamaq
istəyi;
4-cü MK-də cəzalanmamaq üçün xəyanət dəlilini yox
etmək məcburiyyəti
IV BK-də tel:
arzu olunan insana, məĢuqəyə, yaxud aĢiqə qovuĢmaq
üçün vasitədir.
V BK-də tel:
ürək və ağıl, sevgi dolu qaydasız həyat və sevgisiz
qaydalara tabelik yaĢamı dilemması göstəricisidir
VI BK-də tel:
itirilmiĢ, gecikmiĢ xoĢbəxtliyə iĢarədir.
VII BK-də tel:
adət-ənənə zəncirlərini qıran, ailəni dağıdacaq xəyanət
dəlilidir
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VIII BK-də tel:
xeyir və ya Ģərin qarĢıdurması əlaməti, xeyirin qələbəsinə
inamdır.
IX BK-də tel:
xəyanətin mənəvi iĢgəncəsi, onun üstünün açılması və
ölüm cəzasıdır

***

Bu yaĢıl ağacın altı bizimdi (Z.Yaqub)

ġeirin məzmun kontekstinə uyğun olaraq «yaĢıl ağac»
məhəbbət motivli predmet kimi baĢa düĢülür. «YaĢıl
ağacın altı» vüsal yeridir, aĢiq və məĢuqənin bir-birinə
qovuĢduran məkandır, ülvi duyğularla dolu müqəddəs
ocaqdır. Burada «yaĢıl ağac» saf eĢqin, əbədi gəncliyin,
səadətin simvoludur. «Ağac», özü də «yaĢıl ağac» insanın ən əlçatmaz arzusu – zaman üzərində qələbəsinin,
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əbədi həyatın, ölməzliyin rəmzidir. Həyatın mənası sanki
üç Ģeyin («Bir sənsən, bir mənəm, bir yaĢıl ağac»)
vəhdətindən ibarətdir.

YaĢıl Ağac AĢiq MəĢuqə (tablisa)

AĢiq, MəĢuqə və yaĢıl Ağac vəhdəti.

Məlumdur ki, mətnin morfoloji və sintaktik vasitələrinin
də predmetin özündə cəmləĢdirdiyi məzmunun
qabardılmasında, aydınlaĢdırılmasında rolu böyükdür.
Z.Yaqubun sözügedən Ģeirində də bu hal özünü həm
morfoloji, həm də sintaktik səviyyədə göstərir. Bir çox
mətnlərdə olduğu kimi, burada da morfoloji səviyyədə
«bu» iĢarə əvəzliyi, sintaktik səviyyədə isə «Bu yaĢıl
ağacın altı bizimdir» sintaqm təkriri ideya-məzmunun
açılmasına köməklik edir. «Bu» iĢarə əvəzliyi «yaĢıl
ağac» birləĢməsinə yanaĢaraq həmin təyini söz
1483

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

birləĢməsinin semantikasını qabardır. Hər bəndin
sonundakı sintaqm təkriri isə misralar Ģərhindən sonra
təkrarlanaraq predmetin yeni bir məzmunu çalarını
aydınlaĢdırır.
Ümumi poetizmindən ozan ruhu duyulan haqqında
danıĢdığımız Ģeirə mifoloji-psixoloji metod nöqteyinəzərindən yanaĢmaq heç də yersiz olmazdı.
Məlumdur ki, dünyanın bir sıra xalqlarının əski
dünyagörüĢündə, mifologiyasında Ağacla bağlı motivlər
mövcuddur (GeniĢ məlumat üçün C.C.Freyzerin «Qızıl
budaq» kitabına bax). Həmçinin qədim türk mifik
təfəkküründə Ağac sakral, müqəddəs obraz kimi
qavranılmıĢdır (Bu barədə M.Uraz, M.Seyidov, A.Hacılı,
K.Abdulla və baĢqalarının tədqiqatlarına bax). Ağac
obrazı bir çox mifoloji funksiyaları daĢımıĢdır ki, həmin
funksiyalardan biri də kainatın ilkin məkan bölgüsüylə
iliĢgilidir. Bölgüyə görə «onun (Ağacın – R.A.) kökləri
yeraltı, qaranlıq dünyanı, gövdəsi yeri, iĢıqlı dünyanı,
budaqları səmanı təcəssüm etdirir» (A.Hacılı. Mifopoetik
təfəkkür fəlsəfəsi. Bakı, Mütərcim, 2002, s.3). Bu motiv
Ģeirin aĢağıdakı misralarında da sezilir:
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Bu yaĢıl ağacın üstü Allahın,
Bu yaĢıl ağacın altı bizimdi.

Əlbəttə, burada Ağac obrazını mif kimi qələmə vermək
fikrindən uzağıq. Lakin bizə elə gəlir ki, yuxarıdakı
misralarda Ağac arxetipinin məkan bölgüsüylə bağlı
sıxılmıĢ mifik semantikası genefond yaddaĢdan süzülərək,
özünü təhtəlĢüuru formada biruzə verir. Mətnə analitik
psixologiyanın bədii-poetik yaradıcılığa münasibəti
(K.Yunq) prizmasından baxsaq, daha maraqlı nəticələr
əldə edə bilərik. «Oğuz Kağan» dastanında,
«Oğuznamə»lərdə Ağacın üzərinə hər gecə nur düĢür. Bir
müddətdən sonra qapı açılır və ağacın içindən uĢaq tapılır.
Burada Ağac obrazının ana motivi ilə iliĢgili ən əski mifik
funksiyası özünü göstərir. Fikrimizcə, sözügedən Ģeirin
aĢağıdakı bəndində Ağac arxetipinin analıq motivi özünün
son dərəcə sıx izlərini Ģüuraltı olaraq tapır:

Bu sevgi, bu layla, bu beĢik bizim,
Çəkər növbəmizi bu keĢik bizim,
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Nəyimizə lazım ev-eĢik bizim,
Bu yaĢıl ağacın altı bizimdi.

***

Nərdivan (R.RövĢən)

Ramiz RövĢənin «Nərdivan» Ģeirində eyniadlı predmet
ictimai-siyasi məzmunludur. O, məna konkretləĢdirici
rolunda çıxıĢ edir. Gəraylı formasında yazılmıĢ dörd
bənddən ibarət olan bu Ģeirdə «nərdivan» sözü cəmi iki
yerdə, birinci bənddə sanki açar kimi iĢlənir, sonrakı
misralar onun açılmasına yönəlir, axırıncı – dördüncü
bənddə isə tamamlayıcı funksiyasını yerinə yetirir.
«Nərdivan» predmetinin konkretləĢdirici funksiyasını
burada da morfoloji vahid – «bu» iĢarə əvəzliyi önə çəkir.
Məlumdur ki, nərdivan sözünün əĢyavi mənası yuxarı
qalxmaq və ya aĢağı düĢmək üçün vasitə anlamı ilə
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bağlıdır. Həmin anlam Ģeirdə poetik cildə düĢərək ictimaisiyasi, fəlsəfi məzmunla yüklənir. Mətn kontekstində
«nərdivan» predmeti insanları Ģöhrətə, yüksək mənsəbə,
vəzifəyə və s. çatdıracaq vasitə, eyni zamanda, doğumla
ölüm arasında, bu dünyayla o dünya arasında körpü
mənası funksiyasını ehtiva edir. Yüksək kürsüyə, Ģöhrətə
çatmaq istəyi mənsəb düĢkünlərini ümumiləĢdirir. Lakin
məqsədə çatmaq üçün hərə öz üsulundan istifadə edir.
Onların sırasından ən çoxbilmiĢi ən yüksək mənsəbə
çatan zaman allahlıq iddiasına düĢür, özündən
aĢağıdakıların üzərində ağalıq etməyə baĢlayır.
ġeirin axırıncı bəndində «nərdivan» predmeti məzmunca
fəlsəfiləĢir, struktura baxımından isə əsəri tamamlayır.
Fəlsəfilik ondadır ki, bu dünya fanidir, onsuz da hər kəsin
sonu eynidir – ölüm! Ġstər Ģah ol, istər gəda. Tərbiyəvi,
didaktik məzmun isə insanları sonu puç dünyada mənsəb,
Ģöhrət üstündə bir-biriylə didiĢməməyə çağırıĢdadır.

***
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Bu dünyanın qara daĢı göyərməz (M.Yaqub)

Mussa Yaqubun «Leyləklərin çöp yuvası boĢ qalıb» Ģeiri
predmet və detallar müstəvisində təhlil üçün zəngin bir
mətndir. Bu Ģeirdə əsas predmetin simvolikasından irəli
gələn müxtəlif məna çalarlarını qabarda biləcək,
aydınlaĢdıra biləcək bir xeyli detallardan istifadə
olunmuĢdur. Digər sözləri nəzərə almasaq, əsərin
ümumilikdə predmet və detallar skletindən ibarət
olduğunu görərik.
Məlum olduğu kimi, predmet mətndəki funksiyasına görə
detala nisbətən daha böyük poetik vahiddir. Əgər bir
əsərdə predmet əsasən, bir (bəzən də bir çox) olursa,
detallar xeyli miqdarda olur. Sözügedən mətndə əsas
predmet «qara daĢ», özü də «bu dünyanın qara daĢı»dır.
«BoĢ qalmıĢ çöp yuvası», «göy çəmən», «ocaq», «körpə
budaq», «ot göyərmiĢ cığır», «çalxalanmaz dəniz»,
«Araz» kimi ayrı-ayrı detallar «qara daĢ»ın məzmununu
müxtəlif səpkilərdə dolğunlaĢdırmağa xidmət edirlər.
«Bu dünyanın qara daĢı göyərməz» sintaqmı həyatın acı
bir həqiqət aksiomu kimi səslənir. Ġnsanın son ümid iĢığı
da sönmüĢdür. «Qara daĢ» özündə dərin fəlsəfi məzmunu
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cəmləĢdirmiĢdir. Ġnsan zamanın gediĢinin qarĢısını
almaqda aciz olduğunu dərk edir və bundan çox məyus
olur. O, özü də kainatın obyektiv qanunlarının əsiridir. Bu
əsirlik əbədidir. Lirik qəhrəman həmin əbədiliyi
anladığından sarsılır. O, dərk edir ki, dünyanın öz əzəli,
əbədi prinsipləri var və heç kim istəsə də, istəməsə də
həmin qanunauyğunluqdan yaxasını qurtara bilməz. Bu
əbədilik qanuni həqiqətdir.
«Araz» obyektinin axırıncı bənddə iĢlədilməsiylə «qara
daĢ» predmeti fəlsəfi məzmundan ictimai-siyasi məzmun
çalarına doğru məna erroziyasına uğrayır. «Gerçək
mühitdən gələn fakt kimi ümumiləĢmiĢ Araz obyekti»
(A.Hacılı) acı bir həqiqət kimi qəbul olunur. «Araz» sanki
lirik qəhrəmanın murazının önünə sədd çəkilir və onun
arzularına qovuĢmasına mane olur. Bu maneə, əslində,
ictimai-siyasi mühitin yaratdığı süni əngəldir. Predmetin
məzmununun fəlsəfilikdən ictimai-siyasi müstəviyə
keçməsi insanı reallığa qaytarır və qəhrəmanın ümid
iĢartısı hələ ki, parıldayır.

***
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Tərəzi (Ç.Əlioğlu)

Mətnaltı məna tutumuna malik poetik ünsürlərdən hesab
olunan predmet və detallar özləri müəyyən kontekstlərdə
müstəqil obraza çevrilirlər. Çingiz Əlioğlunun «Tərəzi»
Ģeirində də predmet müstəqil obraz kimi özünü göstərir.
Bəzən predmet (detallar) hansısa mücərrəd, ümumiləĢmiĢ
bir gizli obrazın obrazı rolunda meydana çıxır. Belə
obraza görünməyən, yaxud obrazaltı obraz da demək olar.
(HaĢiyə çıxaraq qeyd etməliyik ki, mətnə, yazıya
«müəllifin ölümü» (R.Bart) rakursundan nəzər yetirmək
burada daha məqsədəuyğundur). Bizə elə gəlir ki,
görünməyən obrazı hər bir oxucu fərdi olaraq müəyyən
etmək hüququna malikdir. Yəni, əslində, görünməyən
obraz mətndə mücərrəd halda sıxılmıĢ görkəmdədir ki, bu
da hər bir oxucunun təxəyyülündə fərdi formalaĢan obraz
kimi özünü göstərir. Fikrimizi nümunə əsasında
aydınlaĢdırmağa çalıĢaq.

1490

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Satan satır, alan alır,
Arada sınan… tərəzi!

Misal çəkdiyimiz iki misrada böyük bir ideya ifadə
olunmuĢdur. Burada üç obraz (satan, alan, tərəzi), hər bir
obrazın isə istənilən qədər gözəgörünməyən obrazı vardır.
Məsələn, hansısa bir oxucu burada təsəvvürünə belə bir
ideyanı gətirə bilər. Ayrı-ayrı məmurlar rüĢvət alıĢveriĢindədir, haram pulları yığmaqdan gözləri doymur,
əməllərinə görə, qanun qarĢısında cavab vermək əvəzinə
daha yüksək vəzifəyə keçirlər. Onların yerinə cəzanı isə
xalq çəkir.
BaĢqa bir oxucu bu misraları öz Ģəxsi həyatındakı hansısa
bir uyğun hadisəylə bağlaya bilər. Bəzən isə bu
əlaqələndirmə tamam məntiqsiz də görünə bilər. Lakin
yenə də bunun əsasında hardasa məntiq var. Deməli,
burada hər bir fərdə xas olan ümumilik var.
Ġdeyanın semiotik quruluĢ sxemi isə aĢağıdakı fomadadır.
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S2 Sn S1

S2 Satanın, Sn (n istənilən miqdarda) Alanın, S isə
Tərəzinin obrazıdır.
Bu cür semiotik quruluĢ modelləri ümumiləĢmiĢ, abstrakt
mahiyyətin sxemidir. Həmin sxemə isə istənilən sayda
mövzu yerləĢmiĢ olur. Müxtəlif janrlarda, ədəbi növlərdə
yazılmıĢ əsərlər mövzuca müxtəlif görünsələr də, eyni bir
semiotik mahiyyət modelinə uyğun gələ bilir. Məzmunca
fərqli əsərlər eyni bir semiotik modelin müxtəlif
rakurslardan görüntüsü kimi baĢa düĢülməlidir.
Ədəbiyyatda, eləcə də incəsənətdə bir sıra semiotik
modellər vardır ki, onlar ədəbi növdən, janrdan fövqəldə
durur, daha ümumidir, mücərrəddir. Mövzu isə onunla
müqayisədə çox kiçik vahiddir. Belə ki, yüzlərlə mövzu
bir semiotik modelə uyğun gələ bilir. Yuxarıdakı semiotik
modelə bir neçə müəllifin əsərlərindəki əsas qayənin
uyğun gəldiyini konkret misallarda göstərək.
I. Ç.Əlioğlunun yuxarıdakı misralarından doğan ideya
artıq qeyd etdiyimiz semiotik modeldə aĢağıdakı kimidir.
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S2 Sn S1 = Satan Alan Tərəzi

II. M.Arazın «Məndən ötən qardaĢıma dəydi» Ģeirinin
əsas qayəsinin də semiotik modeli eynidir. Sn isə burada
istənilən sayda subyektdir.

S2 Sn S1 = ġəki xanı Bakı xanı Ġbrahim xan Fətəli xan…
Vətən

III. Artıq əvvəldə qeyd etmiĢdik ki, semiotik model ədəbi
növ və janrdan fövqəldə durur. Buna görə C.
Məmmədquluzadənin «Anamın kitabı» dramının ideyası
da həmin semiotik modelə uyğundur.
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S2 Sn S1 = Rüstəmbəy Mirzə Məhəmmədəli Səməd
Vahid Zəhra bəyim
Satirada predmet və detallar

Satirada predmet və detallar baĢqa janrlara nisbətən daha
geniĢ iĢlədilir. Burada poetikanın sözügedən elementləri
mövzuca ən çox ictimai-siyasi məzmunlu, həmçinin çox
konkretləĢdirici funksiyanı yerinə yetirir. Zəmanəmizin
görkəmli satirik Ģairi Baba Pünhanın satirik Ģeirləri
əsasında predmet və detalların mətndə funksiyalarını
açıqlamaq çox maraqlıdır.
Satirada həmin poetik fiqurlar əksər hallarda mənanı
konkretləĢdirməsi ilə səciyyələnir. Məs.:

Necə deyim ki, çeynəmə, ayıbdı tulla saqqızı,
Əgər çalıbsa laylayın, anan çeyniyə-çeyniyə.
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Beytdə iĢlədilmiĢ «saqqız» predmeti milli keyfiyyətlərin,
milli adət-ənənənin inkarı, məhvi deməkdir. Proses
dərində getdiyindən artıq milli düĢüncənin özü sarsılmıĢ,
yabançılaĢmıĢdır. Onun əvəzinə yad, yabançı düĢüncə
tərzi formalaĢmıĢdır. Bu isə milli mənəviyyatın, əxlaq
tərzinin aradan çıxması deməkdir.

Millət boğulurkən vətənin ac havasında,
Məmurlarımız yallı gedir tac havasında.

Nümunə gətirdiyimiz bu beytdə «tac» vəzifə, kürsü,
mənsəb rəmzidir. Xalqın acınacaqlı həyat tərzinə biganə
qalan həris dövlət məmurları yeni və daha yüksək vəzifə,
mənsəbə çatmağa can atırlar. Onlar eyĢ-iĢrətdə öz keyfdamaqlarındadır. Əhali isə özbaĢnalıq girdabına
sürüklənib.
Predmet və detallar satirik Ģeirlərdə daha konkretləĢdirici
funksiya daĢıdığından onlara əsasən ideyanı asanlıqla
anlamaq, oxumaq mümkündür. Məsələn:
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Özün alim olasan, xortuma quyruq deyəsən,
Bu filin dalına hər gün baxasan ağlayasan.

Burada bir predmet («fil») və iki detaldan («xortum»,
«quyruq») istifadə etməklə müəllif ideyanı yüksək Ģəkildə
ifadə edir. Kontekstə uyğun olaraq «fil» - reallığın, real
həyatın, «xortum» - acı həqiqətin, «quyruq» - yalanın
rəmzi kimi təqdim olunur. Beytin əsas qayəsi ondan
ibarətdir ki, ziyalı qılafına girən üzdəniraq yaltaqlar yalanı
həqiqət kimi təqdim və təbliğ edirlər. Bu yolda dəridənqabıqdan çıxan həmin miskinlər xalqın gözünü
pərdələyirlər.
Beləliklə, bütün bu deyilənləri yekunlaĢdırsaq, poeziyada
predmet və detallar məxsusi funksiyalara malikdir və
bədii əsərləri bu prizmadan təhlilə, tədqiqə cəlb etməklə
çox maraqlı nəticələr əldə etmək olar.

Muxtar Qul Məhəmməd
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(Qazaxıstan)
Dünyanı söz idarə edir

Dünyanı söz idarə edir

Qazax Renessansı

Qazax mədəniyyəti və ədəbiyyatının «qızıl əsri» və ya
Qazax Renessansı XX əsrə təsadüf edir. Mən göytürklərin
daĢlar üzərində həkk etdiyi poemalar, Kaztuqan və
Dospambetin Ģücaət dolu əsərləri, Maxambetin alov saçan
Ģeirləri və Dulatın cilalanmıĢ dastanlarından bəri uzun yol
keçən «Abayaqədərki» gözəl ədəbiyyat nümunələrinin
əhəmiyyətini kiçiltmək niyyətindən çox uzağam. Amma
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Allah tərəfindən seçilmiĢ renessans Ģəxsiyyəti olmaq
yalnız Abaya qismət oldu. Abay ona qədər
yaradılanlardan bəhrələnərək qazax mənəviyyatını
görünməmiĢ yüksəkliyə qaldırdı.
Ötən əsrin əvvəlləri üç nəhəngin adı ilə bağlıdır: ġakərim
(fəlsəfi poeziya), Maqjan (lirika), Sultanmahmud
(vətənpərvər poeziya). 20-60-cı illərin əsas parlaq siması
olan Ġlyas Jansuqurovdan sonrakı dövrün tanınmıĢ
nümayəndələri bunlardır: Ġsa Bayzakov, Saken Seyfullin,
Tayır Jarokov, Abdilda Tajibayev, Kalijan Bekxojin,
Kasım Amanjolov, Juban Moldaqaliyev, Sırbay
Maulenov, Qafu Kayırbəyov. Sonuncu nəslin ədəbiyyata
gəliĢi inqilab ab-havasında, sovetləĢmə dönəmində, Vətən
müharibəsinin alovunda baĢ vermiĢdi. Böyük ədəbiyyat
yaratmaqları heç də onların zəngin təcrübəyə malik olması
və sırf ədəbiyyatçı-filoloq təhsillərindən irəli gəlmirdi. Bu,
onların fitri istedadından doğurdu. Məhz bu nəsil 60cıların ədəbiyyata gəliĢi üçün zəmin hazırladı.
60-80-ci illərin qazax poeziyası bitkin və novatorluq
ideyaları ilə boldur. Bu «böyük köçün» baĢında Oljas
Süleymenov durur. Oljas rusca yazsa da, onun poeziyası
dərin milliliyini saxlayıb. Onun əsərlərində qazax
vətənpərvər ruhu hökmən hiss olunur. Öz zamanında
Oljas orijinal kolorit, xüsusi ritm və yeni energetikanı tək
1498

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

öz doğma qazax poeziyasına deyil, həm də Sovetlər
Birliyi adlanan nəhəng imperiyanın 1/6 hissəsini tutan
rusdilli poeziyaya da gətirdi və qanuniləĢdirdi. Oljas
çarəsizlikdən öz adı və tarixini unutmağa baĢlamıĢ, milli
dirçəliĢə ümidlərini itirmiĢ, ölgün və məqsədsiz bir Ģəkildə
imperiyanın künc-bucaqlarında ömür sürən bir çox kiçik
millətləri yuxudan oyatdı və onları yüksəliĢə ruhlandırdı.
O, öz Ģəxsi nümunəsi ilə kütlənin fikirlərinə etiraz etmək
və əqidənin səsinə qulaq asaraq yaĢamağın nə olduğunu
əyani göstərdi.Bu dövr qazax poeziyasının üç sütunu
Mukaqali Makatayev, Qədir Mirzəliyev, Tumanbay
Moldaqaliyevdir. Mukaqali poeziya ilə birlikdə doğulmuĢ
istedaddır, özü də xalq mənzum ənənəsi olan «kara elen»
– qazax on bir bəndliyi ilə. Onu anlamaq üçün gərək
yaranıĢından qazax olasan. Onun Ģerlərinin digər dillərə
tərcüməsinin son dərəcə çətin baĢa gəlməsi də bununla
əlaqədardır.
Qədirin nəzmi isə özü baĢqa dillərə tərcümə olunmağa can
atır və məharətli tərcüməçinin əlində onun Ģeirləri nə
məna, nə də koloritini itirmədən hər hansı bir əcnəbi dildə
sərbəst danıĢır. Qədir Ģair-intellektualdır.
Tumanbayın poeziyasının ünsürləri – hisslər, leytmotivi –
məhəbbətdir. Təsirli, estetik cəhətdən qüsursuz, mənalı,
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incə və iĢıqlı lirizmlə dolu olan bir poeziya – onun Ģeirləri
barədə bunu demək olar.
XX əsrin qadınlardan ibarət olan qazax poeziyası mənə
məhəbbətlə qurulmuĢ bəzəkli bəyaz çadırı xatırladır ki,
onun qübbəsində əbədi olaraq bu zərif poeziyanın
baĢlanğıcında dayanan Məryəm Hakimjanova və
Tursınxan Əbdürrəhmanovanın əsərləri həkk olunub.
Çadırın tağ-tavanları müasirimiz olan Ģairələrdən – Fərizə
Unqarsınova, Mərfuqə Aytxojina, AkuĢtap
Bəxtigereyevanın sənət incilərindən ibarətdir. Dayaq
divarları isə növbəti nəslin nümayəndələri olan KüləĢ
Əhmədova və Gülnar Salıkbayevanın yaradıcılıq
məhsullarından təĢkil olunub.

* * *

XX əsr qazax nəsrinin qiymətləndirilməsinə gəldikdə isə
bütün adlardan əvvəl ən yüksək və nüfuzlu, ensiklopedik
bilik və erudisiyaya malik Muxtar Auezovun adını
çəkəcəyəm.
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Ötən əsrin qazax poeziyası ilə müqayisədə qazax nəsri bir
o qədər coĢğun inkiĢafı ilə öyünə bilmir. 20-30-cu illlərdə
o, özünün ilkin formalaĢma mərhələsində idi.
O dövrdə qazax ədəbiyyatında roman janrının bütün
qanun və tələblərinə tam cavab verən əsərlər çox az idi. J.
Aymautov, B.Maylin, Ġ.Jansuqurov, S. Seyfullin,
S.Mukanovun əsərlərini böyük çətinliklə roman
adlandırmaq olardı. Avropa və dünya meyarları nöqteyinəzərindən qüsursuz nəsr əsərlərinin müəllifi olan ilk
qazax – dahi Muxtar Auezovdur. Onun 20-ci illərdə
qələmə aldığı hekayələr, 30-cu illərdə yazdığı povestlər və
40-cı illərdə yaratdığı «Abay yolu» roman-epopeyası –
bütün janrları mənimsəmək, sürətli inkiĢaf, dünyaya
akkreditasiya və qazax bədii nəsrinin tanınması deməkdir.
«Abay yolu» bütün gələcək qazax nəsri üçün ədəbi
sənətkarlığın etalonudur.
M. Auezovdan sonra yaĢayıb-yaratmıĢ bir sıra məĢhur
yazıçılara bəzi ədəbiyyatĢünas və tənqidçilər «alıptar
tobı», yəni, «titanlar qrupu» və ya «qüdrətli dəstə» kimi
kollektiv ləqəblər verməyə tələsdilər. Ancaq bu
“dəstə”dən olanların heç də hamısının yaratdığı əsərlər
zamanın sınağından çıxmadı. Bu, xüsusən də indi, 1/4 əsr
keçdikdən sonra, nəinki nəsillər, həm də oxucu maraq və
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zövqlərinin dəyiĢdiyi dövrdə olduqca təzadlı Ģəkildə üzə
çıxır.
Bu sırada ədəbi irsi ilə qazax bədii sözünün ölməz
klassikləri səviyyəsinə yüksələn mahir nəsr ustası – Qabit
Musrepovun adını xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Məncə,
onun əsas əsəri «OyadılmıĢ məmləkət» yox, son romanı
«Ulpan»dır. Təəssüf ki, bu cür gözəl əsər zamanında rus
dilinə uğursuz tərcümə olunmuĢdu. Bu romanda Yeseney
Qabit müəllimin özü, Ulpan isə yazıçının həyat yoldaĢı
Rayadır. Qəhrəmanların romantik məhəbbəti – Qabit
müəllimin öz gənc, gözəl və hədsiz dərəcədə çox sevdiyi
həyat yoldaĢı Raisə Məmmədyarovaya olan sevgisini
ifadə edir.
«Titanlar» nəslindən sonra ədəbiyyata gələn Abdijamil
Nurpeisov, Taxavi Axtanov, Safuan ġaymerdenov, Ġlyas
Yesenberlin, Anuar Alimjanov, Azilxan NurĢaixov,
ġerxan Murtaza öz əsərləri ilə XX əsr qazax nəsrinin
böyük və kiçik nəsillərinin «sahilləri» arasında «qızıl
körpü» salmaqla özlərindən əvvəlki nəslin layiqli
davamçıları və vahid iĢə xidmət edən ədiblər kimi
tanındılar.
60-cı illərin XruĢĢov «mülayimləĢməsi»ndən sonra qazax
ədəbiyyatına böyük miqyaslara çıxmağa qabil, kamil
nəsrə xas bütün xüsusiyyətləri özündə cəm etmiĢ
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«altmıĢıncılar» gəldi. Onları fərqləndirən xüsusiyyətlər
bunlardır: yüksək nəzəri hazırlıq və peĢəkar təcrübə; ötən
illərin milli nəsrində toplanmıĢ müxtəlif janrlarda və
müxtəlif mövzularda orijinal əsərlərin yaradılması; o
dövrlərin Sovet ədəbiyyatına gətirilmiĢ yenilikçilik ruhu,
sərbəstfikirlilik və «verilmiĢ icazələrin» sərhədləri və
əhatə dairəsinin geniĢləndirilməsi. Bütün sadaladıqlarım
AbiĢ Kekilbayev, Muxtar Maqauin, KabdeĢ Jumadilov,
Kalixan Ġskakov, Saken Juvisov, Akim Tarazi, Sain
Muratbəyov, Dulat Ġsabəyov, Oralxan Bokeyev,
Dukenbay Dosjanov, Satimjan Sanbayevin yaradıcılığında
öz əksini tapıb.
O müəlliflərin içində elələri var idi ki, onların əsərləri o
vaxtkı «sosialist düĢərgəsinin» (xüsusilə ġərqi Avropa)
millətlərinin dillərinə və qismən də bizə rəğbət bəsləyən
fransızların dilinə tərcümə olunur və təkrar-təkrar nəĢr
olunurdu. Ancaq bu əsərlərin «ixrac» nüsxələri acınacaqlı
dərəcədə az idi, onların tərcüməsı sırf siyasi-təbliğatçılıq
məqsədi güdürdü. Kreml senzorları bu iĢə ciddi nəzarət
edirdi. Bəzən əsərləri tərcümədə qəsdən zəiflədir,
məzmunsuzlaĢdırırdılar. Ona görə də qazax nəsrinin
Avropa səviyyəsinə çıxması (hələ dünya səviyyəsi bir
yana) barədə söhbət belə gedə bilməzdi. Onu da qeyd
edək ki, çağdaĢ qazax nəsrinin ingilis dilinə tərcümə
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faktları o dövr üçün fövqəladə sensasiyalı hadisə idi.
Bununla həm razılaĢmaq, həm də mübahisə etmək olar,
ancaq, Ģəxsən mən bu nəsli belə qiymətləndirərdim: əgər
sabah məlumat verilsə ki, Oljas Suleymenov və AbiĢ
Kekilbayev ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatına layiq
görülüb, mən bu xəbəri tamamilə təbii, qanunauyğun və
hətta milli qazax əbəbiyyatının nailiyyətlərinin dünya
tərəfindən tanınmasının bir az gecikmiĢ aktı kimi qəbul
edərəm.
Əgər ədəbiyyatdan əvvəl və sonra dilin mövcudluğundan
danıĢsaq, indiyədək mənə alınmaz qala və açması
bilinməyən tapmaca kimi görünən Kalixan Ġskakov yada
düĢər. Onun yaradıcılığı – canlı qazax dilinin ən Ģəffaf
bulağıdır. Dil zərifliyi, semantik intuisiya və ekspressiv
məharətdə ona üstün gəlmək arzusu və ya heç olmazsa
ona az da olsa bənzəmək istəyi boĢ və mənasızdır. Çox
gözəl anlayıram ki, ədəbiyyat sexində müqayisə
mənasızdır. Ancaq mənim üçün həqiqət daha önəmlidir və
açıq deyirəm ki, Kalixan mənim Ģüurumda inadlı Ģəkildə
qazax Bunini kimi canlanır.
Ön səhnəyə yüzilliyin sonlarına yaxın çıxan və ədəbi
talelərində preslənmiĢ zəmanənin təzyiqi açıq-aydın
görünən ədəbiyyatçılar nəslini də qeyd etməyə bilmərəm.
XX əsrin son rübündə bütün üç nəsil «ədəbiyyat ailəsinin»
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paradoksu onda özünü göstərdi ki, KenĢilik Mirzəbəyov
və Jumabay Jakıpbayev kimi dünyasını dəyiĢmiĢ
sənətkarlar daha yaĢlı qələm yoldaĢlarının fonunda əbədi
«gənc Ģairlər» cərgəsinə qatıldılar. Halbuki, həmin
«həmiĢəcavan Ģairlərin» real yaĢ həddi 45-55 yaĢlar
arasında dəyiĢir.
Yesenqali RauĢanovun yaradıcılığına Ģərq poeziyasının
rəngarəng bədii ənənələri üzvi Ģəkildə hopub. Temirxan
Mədətbəyin Ģeirləri sanki göytürklərin dilini bizim üçün
canlandırır. Bu, qazax poeziyasının çox böyük və gizli,
hələ tam açılmamıĢ potensialını göstərir.
Fəlsəfi-romantik poeziyanın bütün enerjisini özündə
cəmləĢdirmiĢ Nesipbəy Aytovun bitib-tükənmək bilməyən
yaradıcılığı qazaxları milli-tarixi baxımdan gözəl təqdim
edir.
Gənc, ümidverən istedadları arasında ayrı-ayrı parlaq,
insan düĢüncəsini həyəcanlandıran debütantlar var. Ancaq
tək-tük iĢlərə əsasən qəti qərarlarla çıxıĢ etmək hələ tezdir.
Taleyin hökmü ilə yer səthinə çıxan çeĢmə qarĢısını kəsən
nəhəng qayanı parçaladığı kimi TınıĢtıkbəy Abdıkakimov
da Ulıqbəy Yestauletovdan sonra bircə anda məĢhurluq
zirvəsinə yüksəldi və çağdaĢ qazax poeziyasının görkəmli
simaları arasında özünə yer tapdı. Digərlərindən fərqli
olaraq TınıĢtıkbəy Ģagirdlik mərhələsi keçmədən birdən
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«böyüdü» və özünəməxsus yolla iri addımlarla
irəliləyərək öz gur səsini aləmə car çəkdi.
Yaradıcılıq baxımından əvvəlki nəslə yaxınlaĢa bilən gənc
nasirlərdən mən Nurqali Oraz və Əskər Altayın adlarını
çəkə bilərəm.

* * *

Qazaxıstanın rusdilli ədəbiyyatı da çox zəngin və
müstəsna tarixə malikdir. Onun yaradıcıları Qazaxıstanda
anadan olmuĢ S.V. Ġvanov, A.S.Sorokin, Ġ.P.ġuxovdur.
XX əsrin 20-30-cu illərində ədəbiyyatın vəziyyəti
barəsində N.Anovun hekayə və esseləri geniĢ təsəvvür
yarada bilər. 60-cı illərdə bu ədəbiyyata M.D.SimaĢko,
Ġ.P.ġeqolixin, 70-ci illərdə Q.Ġ.Tolmaçov, 80-ci illərdə
V.F. Mixaylov gəldi və bu müəlliflərin hər biri
özünəməxsus bir nəsli formalaĢdırmağa müvəffəq oldu.
Təkrarsız yaradıcılığı sayəsində ən məĢhur və ən çox
oxunan yazıçı-naturalistlərlə bir cərgədə dayanan
M.D.Zverev Ģəxsiyyətini xatırlamamaq qeyri-mümkündür.
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Hekayə, povest, esselər, qazax müəlliflərinin əsərlərindən
edilmiĢ tərcümələr müəllifi olan üçdilli yazıçı Q.K.Belger
baĢda olmaqla Qaxazıstan-alman ədəbiyyatı; ən ön
sıralarında X.Abdullin və Z.Samadi olmaqla Qazaxıstanuyğur ədəbiyyatı; vaxtilə məcburən bura köçürülmüĢ
Koreya diasporu tərəfindən yaradılmıĢ, sonralar isə burada
çiçəklənmiĢ Qazaxıstan-Koreya ədəbiyyatı – bugün
keçmiĢdə olduğu kimi məhsuldar deyil. Bu, böyük təəssüf
doğurur. Axı dahi Abay və Hötenin mənəvi yaxınlığından
ilham almıĢ qazax-alman ədəbi əlaqələri bir vaxtlar
ədəbiyyatlarımızı birləĢdirməkdən savayı,
mədəniyyətlərimizi də zənginləĢdirmiĢ və millətlərimizin
yaxınlaĢmasına səbəb olmuĢdu.

* * *

Son illərdə ədəbiyyatçılarımız arasında açıq çəkiĢmələr
baĢ alıb gedir. Məncə, bu, çəkiĢmə deyil, münasibətləri
aydınlaĢdırmağın təbii və psixoloji izahı olan forması,
daxildəki neqativdən xilas olmaq vasitəsidir.
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Hazırda «Nurpeisov – Jumadilov» cütlüyü arasında
ixtilaflar son dərəcə gərginləĢib. Abdijamil Nurpeisovun
Ģəxsiyyət və yaradıcılığında bir mürəkəblik var. Onunla
illər boyu ən yaxın münasibətdə olsan da, daxili
mahiyyətini anlaya bilməzsən. Mən onun yaradıcılığı
üzərində dayanacağam.
Nurpeisovun «Qan və tər» adlı əsəri ideyasından tutmuĢ
bədii tərtibatına qədər ən xırda məqamlaracan düĢünülmüĢ
yaradıcılıq nümunəsidir. Bəzən düĢünürəm ki, əgər hər bir
ədəbiyyatçımız yaratdığı əsərinin hər sözünün üstündə
Abeke kimi əssəydi, onda qazax ədəbiyyatı hansı
reytinqlərə sahib olmazdı?
Öz “Sonuncu borc”unu da Nurpeisov 20 il ərzində yazıb.
Yazıçının çoxillik axtarıĢlarının məhsulu olan bu əsər
onun bütün dünyada məĢhur olan trilogiyasının davamıdır.
«Qan və tər» trilogiyası ədəbiyyatda nəinki böyük, həm də
səs-küylü bir hadisəyə çevrildi. Ġctimaiyyətin
reaksiyasından doğan energetika ilə mətnin bədii
energetikası üst-üstə düĢürdü. Bu təsirli fonda “Sonuncu
borc”u ZoluĢkaya bənzədirəm. Nurpeisovun heç bir əsəri
müəllifin özü kimi təlaĢ və tələskənliyi sevmir. Həqiqətən
də beĢ romandan ibarət olan bu kvintologiyanı XX əsr
qazaxlarının əsl həyat ensiklopediyası saymaq olar.
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KabdeĢ Jumadilov müəllif individuallığı ilə seçilən
nasirdir. Bir dəfə müsahibələrindən birində özünün ən
yaxĢı əsəri barədə olan suala cavab olaraq Jumadilov
“Tale” romanının adını çəkdi. Mənsə bir oxucu kimi onun
“Sonuncu düĢərgə”sini sevirəm. Çünki mənim tanıdığım
Jumadilov istedadının bütün çalarları ilə bu romandadır.
Belə sənətkarlar çağdaĢ qazax ədəbiyyatının əbədi qürur
mənbəyidir! Onların artıq çoxdan yaddan çıxmıĢ, gündəlik
anlaĢılmazlıq və fikir ayrılığı ucbatından baĢ verən
gərəksiz söz güləĢdirmələrini müĢahidə etdikcə bizi istəristəməz belə sual narahat edir: bunlardan kim udur və
ümumiyyətlə, burada qalib olmaq mümkündürmü? Ona
görə də mənim onların hədər yerə sərf olunan vaxtına
heyfim gəlir. Səmimi qəlbdən ümid edirəm ki, iki xalq
yazıçısı arasındakı «buz» lap yaxın zamanda ərisin.
BaĢqa gerçək mübahisə Çingizxanın ətrafında cərəyan
etdi. Acı təsadüf üzündən burada da millətin və
ədəbiyyatın iki ləyaqətli təmsilçisi – Muxtar Maqauin və
Muxtar ġaxanov üz-üzə gəldi. Görəsən, illər öncə «Ġki
Muxtar» adlı yazısında onlara nəvaziĢlə yaradıcılıq xeyirduası verən həssas Qabit Musrepov bunu güman edə
bilərdimi? Bu çəkiĢmənin mənasızlığı ondadır ki, bugün
XXI yüzillikdə Çingizxan haqqında nələr deyilsə və nələr
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yazılsa da, bu nəhəng xaqan dünya tarixi və ədəbiyyatında
öz layiqli qiymətini çox-çox illər bundan əvvəl artıq alıb.
Digər tərəfdən hər bir alim və yaxud da yazıçının hər
hansı Ģəxsiyyət, ya da tarixi hadisəyə münasibətdə Ģəxsi
təsəvvürlərindən çıxıĢ edərək öz nöqteyi-nəzərini
formalaĢdırmaq imkanı var. Onun bu fikrini ya qəbul, ya
da rədd etmək olar. Amma burda hər növ ultimatum
tamamilə yersizdir.
Muxtar Maqauin bütün türk mənəviyyatını yüksək
zirvələrə qaldırmaq üçün ədəbiyyata gəlmiĢ yazıçı,
təkbaĢına qazax ədəbiyyatının ikiəsrlik tarixini yazmıĢ
alimdir. Bu böyük qələm ustasının hər bir sənət incisində
sabit milli ruh məskundur. Maqauinin «Qazax tarixinin
əlifbası»nı oxuyanda yazıçının millətinə sonsuz
məhəbbətini bütün varlığınla duyursan.
Muxtar ġaxanov Ģair-tribundur. Ancaq onu adi meydan
natiqlərindən fərqləndirən vətəndaĢ hücumu və sənətkar
acizliyi kimi bir-birilə uyğunlaĢmayan xüsusiyyətləri
özündə cəmləĢdirməsidir. Onun SSRĠ parlamentinin
tribunasına çıxıb dekabr haqqında həqiqətləri bəyan
etməsi faktına misli görünməmiĢ Ģücaətdən baĢqa nə ad
vermək olar? ġaxanov daxili tələbat və təbiətinə görə
«akın»dır. Bütün keçmiĢ Sovetlər Birliyi üzrə ədəbi
prosesdə durğunluğun ilkin əlamətləri meydana çıxanda
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məhz onun əsərlərinin dünya xalqlarının dillərinə fəal
surətdə tərcümə olunması faktını qeyd etməmək günah
olardı. Onun bəzi sənət yoldaĢları bunu etinasızlıqla
qarĢılaya bilər, amma Nobel mükafatı laureatı ərəb
N.Məhfuz, qırğız Ç.Aytmatov, rus Y.YevtuĢenko, ingilis
U.Mey, alman F.Hitser, yapon Ġ.Daysaku kimi görkəmli
müasirləri M.ġaxanov yaradıcılığını ən yüksək qiymətə
layiq görmüĢlər.
Qədir Mirzə Əlinin «Burulğan» adlı kitabı da ədəbiyyat
aləmində müəyyən bəhslərə səbəb oldu. Ġstər mövzu,
istərsə də janr baxımından «Burulğan» qazax oxucusu
üçün gözlənilməz idi. Ona görə də əksəriyyət bu əsəri
inamsızlıq və ikili hisslərlə qarĢıladı.
Heç kimin həqiqəti inhisara almaq hüququ yoxdur. Mütləq
həqiqətlər yalnız Böyük Yaradana məlumdur. Deməli,
«Burulğan»da söylənilənlər – Q.M.Əlinin öz
həqiqətləridir ki, onlarla da razılaĢmayanların olması
təbiidir. Belə vəziyyətdə heç kimə təzyiq göstərmədən
özünə bəlli olanları bildirməsən. Reallığın surətinin
yaradılması yolunda hansı fiqurlar və rənglərdən istifadə
etməyin gərəklidir? Bunu seçmək artıq oxucunun iĢidir.
Mən çox böyük maraqla tək “Burulğan”ı deyil, həm də
“Tale” romanını oxudum. ġairi «mirvari axtaranlara»
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bənzədən bu əziyyətli əməyi, axı, necə
qiymətləndirməmək olar?
Bazarın «Ģok terapiyası» bizim cəmiyyətimiz üçün fərqli
nəticələr verdi. Ġlk olaraq rəssamlar, sonra isə bu yeni
Ģəraitə uyğunlaĢan artistlər oldular. Yazıçılar isə hələ uzun
müddət ərzində sərt və soyuq uğursuzluq zolağında
qaldılar. Hamının diqqət və ehtiramına adətkar olmuĢ
sosializm dövrünün bu ərköyünləri kapitalizmin rəqabət
mübarizəsinə hazırlıqlı deyildilər. Əvvəlcə əsər ərsəyə
gətirmək üçün yaradıcılıq əzabında qovrulmaq, sonra
sponsor axtarıĢında qapı-qapı gəzmək, sonda isə hazır
tirajdan gəlir əldə etməyin vasitələri üstündə baĢ
sındırmaq...
Ġndi vəziyyət, görünür ki, yavaĢ-yavaĢ düzəlir. 2002-ci
ildən etibarən dövlət sifariĢi ilə nəĢr olunan kitablara görə
stabil olaraq qonorar ödənilir. Özəl nəĢriyyatlarda isə bir
çap vərəqi üçün ödənən qonorar 100 ABġ dollarıdır.
Əminəm ki, yaxın gələcəkdə yazıçılar bazar qaydaqanunlarına ətraflı bələd olub naĢirlərin qılığına girmək
iĢinə son qoyacaq, öz kitabının çapını etibar etdikləri
nəĢriyyatın seçimində son dərəcə diqqətli olacaqlar.

ġərq spiralı
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Dövrümüzün geniĢ yayılmıĢ yanlıĢlıqlarından biri də
ədəbiyyatın «ölümü» və guya ədəbi prosesin donması
fikridir. Bununla qəti razı deyiləm. Belə ki hazırda ədəbi
prosesin zəifləməsi deyil, ədəbi əlaqələrin kəsilməsi
müĢahidə olunur.
Bir neçə il bundan əvvəl mən Koreya və Yaponiyada
oldum. Seulda Milli Muzeyin lap mərkəzində
yerləĢdirilmiĢ etnogenez xəritəsində «Koreyalıların böyük
tarixi yolu Altaydan baĢlamıĢdır» cümləsini öz gözlərimlə
oxuyanda mənim heyrətimi, zənnimcə, təsvir etmək o
qədər də çətin olmazdı. Yaponiyada isə Osakada bütün
dünyada məĢhur olan Elmi Muzey Mərkəzinin tarixçiləri
ilə söhbət əsnasında mən yapon etnogenealoqlarının
gəldiyi son nəticə ilə bağlı aĢağıdakıları yenidən eĢitdim:
«Gündoğan ölkə»nin millətinin əcdadları bu adalara
Koreya yarımadasından üzüb gəlmiĢlər». Və bu
etnogenetik bağlamada üçüncü və ən arxaik həlqə açıqaydın bərpa olunmuĢdur: «prototürklər– koreyalılar –
yaponlar».
Yapon dili də türk dilləri kimi altay dilləri ailəsinə aiddir.
Yaponların «qenqo seykatsu»suna (millətin dil
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mövcudluğu) nə qədər dərindən bələd olursansa, bir o
qədər onun türk dili və düĢüncə tərzi ilə yaxınlığının
Ģahidi olursan. Xüsusi maraq doğuran cəhətlərdən biri də
hər iki dildə eyni mənĢəli və sinonim leksemlərə tez-tez
rast gəlinməsidir ki, onların da prototürk ümumiliyini
dərhal müəyyən etmək olmur. Sinharmonizmin tələbləri
qazax və yapon dillərində qazax və monqol dilləri ilə
müqayisədə daha aydın ifadəsini tapır. Mütəxəssis
rəylərinə görə, yapon dilinin lüğət tərkibinin 2/3-si çin
mənĢəlidir, qalan hissəsi isə qədim altay dilindən irsən
keçən sözlərdən ibarətdir.
Ġkincisi, əgər koreyalıların əcdadları qədim türklərdirsə,
yaponlar isə koreyalıların törəməsidirsə, haqqında
danıĢdığımız millətlərin ikisi də mənĢəyinə görə qazaxlara
yaxındır.
Üçüncüsü, yapon və qazax ədəbiyyatları son əsr ərzində
hər iki xalqın təkamül yollarındakı fövqəladə oxĢarlığı və
vəhdəti aĢkara çıxarır.
Tokuqavın zamanında yapon ədəbiyyatı klassik fransız,
ingilis və rus ədəbiyyatlarının nümunəsində və onların
açdığı yol ilə inkiĢaf etməyə baĢladı. Əgər ilk qazax
romanı XX əsrin əvvəllərində çap olunmuĢdursa, avropa
üsulu ilə yaradılmıĢ ilk yapon romanı XIX əsrdə iĢıq üzü
görmüĢdü. XX əsrin əvvəllərində yeni yapon
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ədəbiyyatının əsas aparıcı siması cəmi 35 il ömür sürmüĢ
R. Akutaqava oldu. Onun iki dərin psixoloji məzmuna
malik novellası – «Rasemon darvazası» və «Burun»
kifayət etdi ki, dünya ədəbiyyatı pyedestalına yüksəlsin.
Yapon ədəbiyyatının tarixini Ģərti olaraq dörd dövrə
ayırsaq (birinci – XIX əsrin əvvəllərindəki ədəbiyyat;
ikinci –Akutaqavanın zamanı və onun baĢçılığı altında
yapon müəlliflərinin dünya səhnəsinə çıxması; üçüncü –
Tanidzaki, Kavabatı, Misima, Kendzaburonun adları ilə
əlaqəli olan dünya ədəbiyyatı olimpinin fəth olunması
əsri; dördüncü – Murakaminin dövrü, ultramüasirlik,
yüksək texnikalaĢdırılmıĢ, ifrat urbanizasiya səviyyəsinə
gəlib çıxan yapon ədəbiyyatçılarının nəsli), onda qazax
ədəbiyyatı üçün də hər üç dövr səciyyəvidir. Bəs
dördüncü nəsil haradadır və nə üçün biz bu nəsli görə
bilmirik?

* * *
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Müharibədən sonrakı Yaponiya SSRĠ parçalandıqdan
sonrakı 90-cı illərə bənzəyir. Əsas qloballaĢma yoluna ilk
olaraq önündə elm və texnologiyalar gedən yapon
iqtisadiyyatı qədəm qoydu. Sonra təhsil sahəsində
islahatlar keçirildi, daha sonra isə nəhayət ki, növbə
ədəbiyyat və mədəniyyətə gəlib çatdı. Bu yeni dövr
əsrlərlə mürgüləyən və innovasiyalara qarĢı «kar»
mövqeyi nümayiĢ etdirən ənənəvi cəmiyyəti oyatdı və
yeni nəsil insanların həyata gəlməsinə səbəb oldu. 1950-ci
illərdə dünyaya gələnlər 70-ci illərdə artıq öz güc və
qabiliyyətlərini fəal Ģəkildə nümayiĢ etdirməyə baĢladılar
və Murakami bu generasiyanın ən parlaq nümayəndəsi
oldu.
VaxtaĢırı bizim bir çox müasirlərimiz özlərini belə sualla
üzürlər: «Niyə müstəqillik əldə olunduqdan sonra ədəbi
proses əhəmiyyətli dərəcədə zəifləyib?» Mənim onlara
cavabım belədir: hadisələri tələsdirmək lazım deyil, yeni
əsrin adamları mütləq gələcək və öz sözlərini deyəcəklər,
ancaq, bunun üçün bir nəslin digəri ilə əvəzlənməsi baĢ
verməlidir, bu proses isə 30 il müddətində zamanı əhatə
edir. Bax, elə onda qazax ədəbiyyatının dördüncü nəsli öz
tutarlı sözünü deyəcək. Əgər “təbiət boĢluğa dözmür”
bəyanatı həqiqətdirsə, onda «bu cavan, naməlum nəslin»
də “Murakamisi” tapılacaq.
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Mədəniyyətlərin yaxınlığı

Bu yaxınlarda braziliyalı romançı Paulo Koelyo
Qazaxıstana gəlmiĢdi. Koelyo fenomeni barədə düzgün
təsəvvür formalaĢdırmaq üçün Latın Amerikası
ədəbiyyatının tarixinə bir qədər dərindən nüfuz etmək
lazımdır. Məlum olduğu kimi, Latın Amerikası
ədəbiyyatına ərazisi XV əsrin sonlarından baĢlayaraq
Ġspaniya və Portuqaliya tərəfindən müstəmləkələĢdirilmə
obyekti olmuĢ Mərkəzi və Cənubi Amerika ölkələrinin və
millətlərinin ədəbiyyatını aid edirlər. XX əsrin əvvəlləri
Orteqa-i-Qassetin yaradıcılığı ilə iĢıqlandırıldı. O, sonralar
hamı tərəfindən qəbul olunmuĢ nəhəng dünya
filosoflarından birinə çevrildi, bütün avroatlantik ictimai
fikrinin formalaĢmasında əsas rol oynamıĢ nadir
ziyalılardan biri oldu. Onun «Kütlələrin üsyanı»,
«Ġncəsənətin dehumanizasiyası» və baĢqa məĢhur esseləri
Latın Amerikası ədəbiyyatının coĢğun inkiĢafı üçün çox
güclü bir təkan rolunu oynadı, çoxsaylı proqnozları
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sağlığında öz təsdiqini tapıb həyata keçdiyi kimi,
qabaqcadan gördüyü «kütləvi mədəniyyət» fenomeni XX
əsrin ikinci yarısında reallığa çevrildi, aristokratların
imtiyazlarına daxil olan mədəni institutlar, atributlar,
dəyərlər (nəfis memarlıq nümunələri və elitar məiĢət,
teatrlar, konsertlər, muzeylər) dünənki rəiyyət üçün də
əlçatan oldu.
Onun ənənələrini davam və inkiĢaf etdirən parlaq
Argentina Ģair və nasiri Xorxe Luis Borxes oldu. Borxes
çoxĢaxəli istedada malik idi. Ġlk olaraq Ģair kimi Ģöhrət
qazandıqdan sonra o, kiçik nəsrin, qısa hekayələrin, dərin
mənalı, parlaq və yaddaqalan esselərin kralı kimi tanındı.
Argentinada doğulmuĢ Borxes gənclik illərini Avropada
keçirmiĢdir. Onu bir Ģair kimi formalaĢdıran məhz Avropa
olmuĢdur. Onun dünyagörüĢü klassik antik, ispan, fransız,
italyan, alman, ingilis ədəbiyyatları əsasında
formalaĢmıĢdır. Onun esseləri eyni dərəcədə poeziya və
nəsr, ədəbiyyat və incəsənət, mədəniyyət və din, fəlsəfə və
mənəviyyat kimi müxtəlif problemləri araĢdırır. Borxes
yaradıcılığının arasıkəsilməz qloballaĢma leytmotivinin
sirrini məhz aldığı tərbiyə və təkrarolunmaz tərcümeyihalında axtarmaq lazımdır. O, dünya mədəniyyətlərini və
sivilizasiyalarını bir-birinə qarĢı qoymur, əksinə onları
orijinal bir vəhdətdə göstərir.
1518

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Öz məhsuldar ömrü ərzində Borxes bir-birindən həm
mövzu və formasına, həm də həcminə görə fərqlənən on
esse məcmuəsi nəĢr etmiĢdir (mənə onlardan səkkizi
məlumdur). Budda, Ġsa Məsih, Məhəmməd, Homer,
Vergili, Aristotel, Rable, Servantes, ġekspir, Svift, ġou,
Valeri, Uitmen, Flober, Fitscerald onun personajları
arasına daxildir.
Borxesi digərlərindən fərqləndirən daha bir nadir
xüsusiyyət onun ġərq fəlsəfəsi və ədəbiyyatının əla bilicisi
olması idi. Konfutsi, Laotzı, Fərabi, Ġbn-Sina, Ömər
Xəyyam, Rumi – bunlar Borxesin ardıcıllıqla öyrəndiyi
qədim çin, ərəb, fars, hind klassiklərinin saysız-hesabsız
siyahısından olan ən məĢhurlarının adlarıdır. Adı çəkilən
dahilərin iĢlərində o, özünü balıq suda hiss edən kimi hiss
edirdi.
Bizim müasirimiz Koelyo üçün Borxes ən yüksək nüfuz
sahibidir. Əbəs yerə deyildir ki, o, Borxeslə eyni gündə
anadan olduğuna görə sonsuz qürur hissi duyur. O, hələ
gənclik illərində ürəyinin çağırıĢı ilə Borxesi axtarıb
tapmıĢdır ki, ona səmimi qəlblə təzim etsin. O, öz
kumirini gördüyü üçün özünü hədsiz xoĢbəxt sanırdı.
Ġspan publisisti Xuan Ariasa verdiyi müsahibəsində
Koelyo Borxesin demək olar ki, bütün Ģeirlərini əzbər
bildiyini söyləmiĢdir.
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Koelyonun ədəbi irsinə Borxesin tək nəzmi deyil, o
cümlədən nəsr əsərləri, xüsusilə esseləri də böyük təsir
etmiĢdir. Bu da sirr deyildir ki, ona dünya Ģöhrəti gətirən
«Əlkimyagər» romanı Borxesin bədii ideyalarını inkiĢaf
etdirmək və ona oxĢamaq istəyindən doğurdu. Bu da
müəllifin baĢ ucalığıdır ki, o, heç zaman Borxesdən
mənimsədiyi süjet barədə həqiqəti gizlətməmiĢdir.
Koelyonun «Zair» romanının adı və ideyası yenə də
Borxesin «Zair» adlanan essesindən götürülmüĢdür.
Birinci, cəmi iki səhifəlik essesində parlaq, daim
cazibədar didaktema (yeri gəlmiĢkən, oxĢar süjet «Min bir
gecə» nağıllarının versiyalarından birində də var), ikinci
isə birnəfəsə oxunan çox maraqlı bir roman yaradıb.
Ancaq heç kimin bunun barəsində ədəbi oğurluq, bayağı
rimeyk və s. bu qəbildən sözlər söyləməyə dili gəlməz.
Belə alicənab varislik tandeminin əksinə olaraq bizim bəzi
milli baĢabəla ədəbiyyatçılarımız öz həmkarlarının
ünvanına «Sən filan iĢində mənim filan ideyamdan
istifadə etmisən» kimi ifĢaedici bəyanatlarla çıxıĢ etməyə
fürsəti əldən vermir, bununla da mənasız, kontrproduktiv
və heç də hörmətlərini artırmayan mübahisələrdə batıb
qalmaq riskini artırırlar. Mövzu – xəttdir, süjet – skeletdir,
bunlara həyat verən isə yazıçının istedadıdır. Deməli, hər
hansı bədii əsərin dəyəri bədii obrazların dünyasını
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yaradan və bu prosesdə Yaradana bənzəyən müəllifin
istedadı ilə təyin edilir.
Latın Amerikası ədəbiyyatına gəldikdə son dövrlərin bir
paradoksunu qeyd etmək istəyirəm, Sovet Ġttifaqı
zamanında bizə Neruda və Amadunun yaradıcılığı OrteqiĠ-Qasset və Borxeslə müqayisədə daha tanıĢ və yaxın idi.
Bunun əsl səbəbini isə təbii ki, siyasətdə axtarmaq
gərəkdir.
Yadıma gəlir, Türkiyəyə səfərlərimin birində mən
tanınmıĢ bir türk intellektualından Nazim Hikmət
haqqında soruĢdum. O, ilan vurmuĢ kimi dartındı və bu
mövzunu müzakirə etmək istəmədiyini açıq-aydın nəzərə
çarpdıraraq cavab verdi:
– Mən belə bir Ģair tanımıram, lakin mən kommunistlərə
satılmıĢ türk barədə eĢitmiĢəm.
Həmsöhbətim səmimi deyildi.Əlbəttə ki, o, Nazim
Hikmətin kimliyi barədə bilirdi. Ancaq günahsız Ģairin
təmiz adını ləkələmək istəyən anda, o, sanki özü də anlaya
bilmirdi ki, hazırkı siyasətin oyuncağına çevrilib. Və o
məqamda mənim artıq çoxdan dünyasını dəyiĢmiĢ, ədəbi
Ģöhrəti və təmiz adı bütün dünya xalqlarının qəlbində
əbədi məskən salmıĢ Ģairə deyil, məhz həmin dar
düĢüncəli türk intellektualına ürəkdən yazığım gəldi.
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Həqiqətdə isə Nazim böyük Ģair idi. Onu düz on yeddi il
ərzində dustaq etmiĢ Türkiyədən qaçmaqdan baĢqa çarəsi
nə idi? Yoxsa, o, Ģərəfsizlik və öz istedadı qarĢısında
məsuliyyəsizcəsinə sadəcə türmədə çürüməli idi? Ola
bilsin ki, bu, bizim türk qardaĢlarımıza xoĢ gəlməyəcək.
Ancaq mən açıq danıĢmağı daha üstün tuturam: XX əsrdə
bütün Türkiyədə Ģərq, qərb və rus ədəbiyyatlarının zəngin
ənənələrini sintez edən ikinci belə Ģair olmamıĢdır.Nazim
haqqında digər bir həqiqət ondan ibarətdir ki, onun
vətənpərvər ruhlu, türkçülüyü özündə qoruyub saxlamıĢ
Ģeirləri vətən həsrətinə əbədi məhkum olmuĢ yaralı ürəyin
qanı ilə yazılmıĢdır.
Hikmət də, Neruda da kommunist idilər. Onlar xoĢbəxt
dünya quruculuğu uğrunda idealların carçısıydı.
Nerudanın barrikada, tribuna poeziyası çililiərdə
azadlıqları uğrunda mübarizlik ruhunu oyatdı. Əbəs yerə
deyildir ki, coĢğun Pablonu Nobel ədəbiyyat mükafatına
layiq görmüĢlər. Özü də nüfuzlu münsiflər heyətinə bu
«kommunist» nominantı nə qədər xoĢagəlməz və
problematik görünsə belə bütün qitənin ardınca onlar da
bu dahi Ģairin istedadı qarĢısında istər-istəməz baĢlarını
əyməli oldular. Bu, məhz həmin vəziyyət idi ki, siyasətlə
ədalət arasında olan çəkiĢmə sonuncunun inamlı qələbəsi
ilə baĢa çatdı. Fərizə Unqarsınovanın parlaq tərcümələri
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sayəsində Neruda hələ 70-ci illərdə qazax dilində nəĢr
edilmiĢdi.
Hindu tayfalarının dilləri və yaĢayıĢ tərzini öyrənən ayrıayrı alimlər yekdilliklə belə fikri dəstəkləyir ki, hindular
qədim türk tayfalarının nümayəndələri ilə böyük oxĢarlıq
təĢkil edirlər. Beləliklə, F.Reriq, S.Vikander, Q.Dümezel,
C.MakintoĢ, C.Cosselini kimi dünya Ģöhrətli tədqiqatçılar
amerikalı hinduların protodillərini qədim türklərin dilləri
ilə birbaĢa əlaqələndirirlər. Qədim ink, astek, maya,
keçualıların folkloruna gedib çıxan Latın Amerikası
poeziyasının mifoloji motivləri çox israrla və simptomatik
olaraq qədim türklərin poetik aləmi və onların
dünyagörüĢünü xatırladır. ÇuvaĢ-ink leksik tutuĢdurmaları
ilə məĢğul olan L.Zefirov inklərin dilində 170 çuvaĢ sözü,
çuvaĢların dilində isə 120 ink lekseminə rast gəlmiĢdir.
Tatar alimi A.Karimullin isə hindu-tatar dil yaxınlığı
mövzusunda «Prototürklər və Amerikanın hinduları» adlı
ayrıca elmi əsər yazmıĢdır.
Qədim hinduların arxaik inamları, kosmoqonik
təsəvvürləri və mifopoetik ənənələri Peru, Ekvador,
Meksika, Qvatemalanınnasir və Ģairlərinin yaradıcılığında
daha qabarıq əksini tapmıĢdır. Nobel laureatı adına öz
əsərlərində maya hindularının əfsanə və əsatirlərindən
geniĢ istifadə etmiĢ Qvatemala Ģair və nasiri M.A.Asturias
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və atstekləri tərənnüm etmiĢ meksikalı Ģair O.Pas layiq
görülmüĢlər.
Qazaxlarla Latın Amerikası xalqlarını doğmalaĢdıran
ikinci səciyyəvi xüsusiyyət kimi mədəniyyət məkanının
ümumiliyini göstərmək istərdim. Vaxtilə Ġspaniya və
Mərkəzi Asiya Ərəb xilafətinin tərkibinə daxil idi.
Qazaxlar kimi orta əsrlərdə ispanlar da ərəb əlifbasından
bəhrələnmiĢ, ərəb alimlərinin kitablarını oxu-yaraq təhsil
almıĢ, ərəb musiqisini dinləyərək tərbiyə almıĢ, ərəb
nümunəsi olan gözəl evlərdə və binalarda yaĢayıbyaratmıĢlar.
Məhsuldar Braziliya romançılarından biri olan J.Amadu
da yazıçı-kommunistlərdən idi. Amadunun əksər əsərləri
Braziliya tarixinin çətin, ağır, dramatizm dolu illərində
qələmə alınmıĢdır. Bu səbəbdən də onun kitablarının
sosial kəskinliyi və inqilabi intensiyaları çox aĢkarcasına
özünü göstərir.
80-ci illərdə bütün dünyada daha bir Latın Amerikalının –
kolumbiyalı nasir Qabriel Qarsia Markesin adı
məĢhurlaĢdı. O əsas əsəri «Yüz ilin tənhalığı»nı 1967-ci
ildə, ondan məĢhurluqda heç də geri qalmayan «Patriarxın
payızı»nı 1975-ci ildə yazmasına baxmayaraq Nobel
mükafatını 1982-ci ildə almıĢdır. Oxucularımızın
xoĢbəxtliyindəndir ki, Kenes Yusupovun gözəl tərcüməsi
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sayəsində “Yüz ilin tənhalığı” qazax dilinə də – 80-ci
illərin əvvəllərində tərcümə olunmuĢdur. Amma
Amadunun əsərlərindən fərqli olaraq Markesin kitablarına
bu cür güclü təbliğatçılıq köməyi göstərilmədi, onları
olduqca kiçik tirajlarla çap edirdilər. Səbəb isə aydındır.
Amadunun əsərləri öz doğma vətəni – Banya Ģtatının
(«Jubiaba», «Ölü dəniz», «Qum kapitanları») sərt
həqiqətlərinin təsvirini verərək burjua quruluĢunun bütün
ziddiyyət və eybəcərliklərini aĢkara çıxarır, «çürüyən
kapitalizm»i kommunistcəsinə tənqid edirdi. Kolumbiyalı
Markes isə öz qəribə Buendia əsli, uydurma Makondo
kəndi, həqiqət və uydurmanın fantasmoqorik qarıĢığı,
ümumən, bütün varlığı ilə kommunist yazarlarına «ciddi
müqavimət» göstərirdi.
SSRĠ-nin dağılmasından sonra onun Ģöhrəti bütün ona
qədər yazıb-yaradan Latın Amerikası yazıçılarının
Ģöhrətini arxada qoydu. Ona dünya məĢhurluğu və Nobel
mükafatını «Yüz ilin tənhalığı» əsəri bəxĢ etdi. Amma
onun ən uğurlu iĢi «Polkovnikə məktub yoxdur» adlı
povestidir.
Bu gün Markes əvvəlki kimi fəal yazır. Bircə
heyfsiləndiyim onun son 10-15 il ərzində qələmə aldığı
«Vəba zamanı məhəbbət», «Öz labirintində general»,
«Gözlənilən bir qətlin tarixçəsi» və bir çox baĢqa roman,
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povest və hekayələrinin indiyə qədər qazax dilinə tərcümə
edilməməsidir.
2004-cü ilin noyabrında onun «Mənim sevimli
fahiĢələrim» adlı sonuncu romanının ümumdünya
təqdimat mərasimi baĢ tutdu. Kitabın rəsmi buraxılıĢı və
təqdimatına qədər artıq pirat üsulu ilə böyük tirajda çap
olunması çağdaĢ nəsrin bu görkəmli ustadının
məĢhurluğundan xəbər verirdi.
Bu yaxınlarda mən Koelye haqqında tanınmıĢ ispan
publisisti Xuan Ariasın qələmindən çıxmıĢ «Zəvvarın
etirafı» adlı bioqrafik kitabını oxudum. Sən demə, yazıq
Koelyo həyatı boyu hansı iĢgəncələrə dözməyib!
Məktəbin sonuncu sinfində üç dəfə qalmıĢdır. Gənclik
dövründə üç dəfə dəlixanaya düĢmüĢdür, özü də onu
oraya salan özünün valideynləri olmuĢdur. O, öz
həyatında həm türmə, həm narkomaniya və hətta
homoseksual əlaqələr də görmüĢdür. Sonralar o, on il
ərzində bir-birinin ardınca əlkimya və magiya ilə məĢğul
olub, özfəaliyyət teatrında, estradada iĢləyib, bir çox baĢqa
sənət və peĢələrdə də özünü sınayıb. Bir sözlə, ədəbi
debütündən çox-çox əvvəllər də onun macəralarla dolu
tərcümeyi-halı bütöv bir roman üçün əsas ola bilərdi.
Keçən əsrin əvvəlində ingilis Ģairi R.Kiplinq belə bir ifadə
iĢlətmiĢdir: «ġərq ġərqdir, Qərb isə Qərbdir və bunların
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qovuĢmağı mümkün deyil». Onun həmvətəni tarixçi–
filosof A.Toynbi isə hazırkı əsrdə «sivilizasiyaların
toqquĢması» barədə doktrina irəli sürmüĢdür. Həqiqətən
də bugünkü sivilizasiyaların qarĢılıqlı rabitəsinin xarakteri
nə vaxtsa vahid və ümumi olan, sonralar isə dərin çatlarla
kəsilmiĢ, dəhĢətli zəlzələ nəticəsində parça-parça olmuĢ
yeri çox xatırladır. Bəziləri bu ziddiyyətlərin səbəbini
siyasətdə, digərləri dində, bir baĢqaları isə mədəniyyət və
mentallıqda görürlər. Bütün iĢi-peĢəsi millətlərarası
münasibətləri daha da qızıĢdırmaq olan S.RuĢdi kimiləri
isə baĢı qalmaqallardan onsuz da səngiməyən dünyanı
yeni konfliktlərə çəkirlər. Belə təfriqəçilərin, təhrikçilərin
fonunda Koelyonun bədii aləminin xeyirxahlıq və
humanizmi qaranlıqda ümid iĢartısı kimi görünür. Onun
qəhrəmanlarının böyük əksəriyyəti yaxĢılığın, mərhəmətin
və inamın iĢığı ilə nəfəs alır.
Mən qazax ədəbiyyatını bizə irsən (yaponlar) və mənən
(Latın Amerikası) yaxın olan millətlərin ədəbiyyatları ilə
müqayisə edən zaman iki suala cavab axtarırdım:
«Qabaqcıl xalqların ədəbiyyatları öz inkiĢafının hansı
mərhələsindədir və bizim ədəbiyyyatımız onlarınkı ilə
müqayisədə hansı anı yaĢayır?»; «Nələrə müvəffəq
olmuĢuq və nələrdə geridə qalmıĢıq?».
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Bütpərəstlik fəlsəfəsi varlığın üç dərəcəsini ayırır: keçmiĢ,
indiki və gələcək. Bizim keçmiĢimiz bir çox cəhətlərdən
oxĢardır, bugünümüz qloballaĢma Ģəraitində toqquĢur. Ola
bilsin ki, bizim gələcək inkiĢafımız mədəniyyətlərin
doğmalığı istiqamətində inkiĢaf edəcək.
DüĢünürəm ki, inkiĢaf və tərəqqi yolu ilə getmək
istəyiriksə, onda biz hamımız keçmiĢlə yaĢamaq
vərdiĢindən və ədəbiyyatımızın bu və ya digər keçmiĢ
nailiyyətlərini qabardıb onlarla qürur duymaqdan əl
çəkməliyik. Əlbəttə, qazaxlar dediyi kimi «yaxĢı atanın
nüfuzu pis oğulu qırx il dolandırır». Amma tariximiz
qədimdir, mədəniyyətimiz böyükdür, dilimiz zəngindir
deyib döĢünə döyməkdənsə, dərin tarixi yeni məzmunla
əhatə etmək, böyük mədəniyyəti yeni formalarla daha da
yüksəklərə qaldırmaq, dil zənginliklərinə müasir ifadə
sərbəstliyi vermək və ədəbiyyatımıza yeni həyat meydanı
vermək daha yaxĢı olardı.
Bir düĢünün: Ancaq son 30 il ərzində ispan və
portuqaldilli ədəbiyyatlar dünyaya 7 Nobel laureatı bəxĢ
ediblər! Neruda və Markesdən savayı onların sırasında
qvatemalalı M.A.Asturias, ispanlar V.Aleyksandre və
K.X.Sela, meksikalı O.Pas, portuqal J.Saramaqonun da
adları var. Ötən əsrin sonlarında onların yaradıcılığı
fövqəladə bir hadisəyə çevrildi və indiyə kimi də unikal
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ədəbi fenomenlər kimi öyrənilir. Əgər qazax ədəbiyyatı
üçün Nobel mükafatı qazandırmaq istəyi boĢ xülyalar
deyilsə, onda belə canlı əfsanələrdən hər an öyrənmək və
bəhrələnmək lazımdır. Öyrənmək üçünsə heç olmazsa
adları sadalanan müəllifləri qazax dilinə çevirmək
gərəkdir.

Ruscadan Ġlahə Quliyeva çevirib

Güllü Yoloğlu
ġirin erməni qızıdırmı?!
Nizami Gəncəvinin əsərlərinin rus dilinə tərcüməsinə dair

ġirin erməni qızıdırmı?!
Nizami Gəncəvinin əsərlərinin rus dilinə tərcüməsinə dair
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Ötən əsrin sonlarında Türk Dünyasının bir çox yerlərinə
Azərbaycan, onun tarixi, ədəbiyyatı və s. haqqında
məqalələr göndərirdim. O yerlərdəki dostlarım həmin
məqalələri öz dillərinə çevirib qəzet və dərgilərdə çap
etdirirdilər. «Xakas çiri» qəzetindəki «Karabax – xara
sad», «Ana sözü» qəzetindəki soyumuz, soykökümüzlə
bağlı çoxsaylı məqalələr, «Tıvanın anıyaktarı» qəzetindəki
Azərbaycan folkloru ilə bağlı yazılarım və s. buna
misaldır. Belə yazılardan biri də Nizami Gəncəvi ilə bağlı
idi. Bu məqaləni yazmamıĢdan öncə Ģairin əsərlərini rus
dilində nəzərdən keçirmiĢ və dəhĢətə gəlmiĢdim…
Təbii ki, bundan sonra Nizami Gəncəvi haqqında məqalə
yazdım, Ufadakı dostum, yazıçı-jurnalist Fərzənə
Akbulatovaya göndərdim və tezliklə dahi Ģairimizi ən
gözəl tərəflərdən tanıdan məqaləm «Sovet BaĢkortostanı»
(16 avqust 1990) qəzetində iĢıq üzü gördü.
Nizami əsərlərinin rus dilinə tərcümələrini o vaxtdan
diqqətdən keçirməyə baĢlamıĢam. Bunun üçün ilk öncə
«Azərbaycan ədəbiyyatı kitabxanası 20 cilddə»
seriyasından dahi Ģairin seçilmiĢ əsərlərindən ibarət olan
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5-ci cildə müraciət etdim (Nizami Qəndjevi. Ġzbrannıe. –
Baku, AzerneĢr, 1989, 727 s.). Bu cildə dahi Ģairin qəzəl,
qəsidə və poemaları daxil edilib. Buradakı ön söz, izahlar,
tərtib iĢi və lüğət mərhum professorumuz Rüstəm Əliyevə
məxsusdur. Nəfis Ģəkildə tərtib və çap olunmuĢ bu cild də
digərləri kimi istənilən bir kitab rəfinin yaraĢığıdır…
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, sevimli Ģairimizin əsərləri
1986-cı ildə Moskvada «Bədii ədəbiyyat» nəĢriyyatında
beĢ cilddə çap olunub. Haqqında danıĢdığım beĢinci cild
həmin beĢ cildliyin qısaldılmıĢ Ģəklidir…
Məlumdur ki, Nizaminin əsərlərini biz həm orta
məktəbdə, həm universitetlərdə öyrənirik. Artıq uzun
illərdir ki, Azərbaycan və dünya nizamiĢünasları Ģairin
yaradıcılığı haqqında dəyərli elmi əsərlər yazır, samballı
tədqiqatlar aparırlar. Bu səbəbdən də onun əsərlərini
Azərbaycan türkcəsində oxuyanlarda, demək olar ki, elə
bir ciddi sual yaranmır. Bizi nə Nizamiyə fars Ģairi
deyənlər, nə onu hansısa digər etnik qrupa bağlayanlar, nə
də uzun illər ġirinə erməni deyənlər, onlara rəvac verən
azərbaycanlı tədqiqatçılar narahat etmir. Çünki bütün bu
məsələlər Ərməniyyənin, ərmənin, Albaniyanın nə və hara
olduğunu yaxĢı bilən Azərbaycan oxucusu üçün həllini
çoxdan tapmıĢdır. Bəs rusdilli oxucu nə fikirdədir? Axı
onun fikri Nizaminin əsərlərinin rus dilinə tərcüməsindən
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və eləcə də bu dildəki tədqiqatlardan, elmi məqalələrdən
çox birbaĢa asılıdır. Bəlkə də bu sətirləri oxuyanların
bəziləri rusdilli oxucunun fikrinin onun üçün heç bir
əhəmiyyəti olmadığını deyəcək. Lakin istər Sovetlər
Birliyi dönəmində, istərsə də bu günümüzdə milli
ədəbiyyatlar böyük və geniĢ bir coğrafiyada digər dillərlə
müqayisədə daha çox rus dili vasitəsilə oxunur və tanınır.
Hələ onu demirik ki, bir sıra türk xalqları (özəlliklə də
Rusiya daxilindəki türklər) da bir-birini bu dil vasitəsilə
daha yaxĢı anlayırlar. Ġstər klassik, istərsə də çağdaĢ
ədəbiyatımıza verilən qiymət rus, ingilis və s. dillərə
tərcümənin keyfiyyətindən bu yöndən çox asılıdır. Buna
görə alimlərimiz arasında mübahisələrə səbəb olan bir sıra
əsərlərin xarici dillərə tərcümələri ayrıca diqqət və təftiĢ
tələb edir…
Lakin bu yazıda bizi maraqlandıran konkret bir məsələdir:
Nizaminin «Xosrov və ġirin» poemasının ruscaya
tərcüməsi, özəlliklə isə əsərin əsas qəhrəmanlarından olan
ġirinin etnik-milli mənsubiyyəti məsələsi. Bununla bağlı
«Xosrov və ġirin» poemasının ruscaya tərcüməsi üzərində
daha çox dayanmaq istərdik.
Poemanı fars dilindən ruscaya K.Lipskerov tərcümə edib.
Fars dilini bilmədiyimdən əsərin orijinaldan tərcüməsinin
keyfiyyəti barədə bir söz deyə bilməyəcəm. Məni narahat
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edən ruscaya tərcümədə indiyədək poema haqqında
nizamiĢünas alimlərimizin dediklərinə zidd məqamların
mövcudluğu, istər redaksiya heyəti, istərsə də ön sözün
müəllifinin bu məqamlara münasibəti, daha doğrusu
münasibətsizliyidir.
Qeyd edim ki, heyrətlənmək üçün heç də poemanı baĢdan
ayağa oxuyub orada göz çıxardan, qulaq deĢən söz, zərərli
sətiraltı məna axtarmaq lazım gəlmir. Əsərin ayrı-ayrı
baĢlıqları iri Ģriftlərlə oxucuya «gəl-gəl» deyir: «Poezdka
ġapura v Armeniö za ġirin» (s.126), «Priezd Xosrova v
Armeniö k Mixinbanu» (s.156)… Bəs görək, ġapur
Xosrova ġemora (Məhin Banu) haqqında nə deyir:

«… В гoрах Армении oна блуждает летoм,
Меж рoз и тучных нив, пленясь ярким их цветoм…»
(с.122).

«Хoсрoв видит Ширин в истoчнике» bölümündə isə
oxuyuruq:
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«…Oн (Хoсрoв – Г.Й.) взвил кoня, чтoб бил oн менее
дoрoгу,
Oн прoтoрил себе к Армении дoрoгу…» (с.146).

«ġirini suda görən Xosrov onu tanımır:

«…Oн сердце беднoе oт девы светлoлицей
Oтвел. К армянскoй oн oтправился стoлице…» (с.153).
«Пoстрoйка замка для Ширин» bölümündə guya ova
gedən Xosrov oradan da «в Армению бежал, oтцoвский
брoсив дoм» (с.154).
Nəhayət, «Приезд Хoсрoва в Армению к Михин-Бану»
bölümündə «Baxarzan»a gələn Xosrov Məhinbanu ilə
görüĢür… Buradan belə çıxır ki, Xosrov Ermənistana,
Məhinbanunun yanına gəlir. Nədənsə, Məhinbanu
Xosrovun qarĢısında əyilib yeri öpur:
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«Михин-Бану встает. Пoцелoвавши землю,
Oна сказала: «Шах!» Oн oтвечает: «Внемлю».
«Мoю стoлицу, гoсть, сoбoй укрась; Берда
Так весела зимoй! Ты сoберись туда»» (с.158).
- deyərək Xosrovu Bərdəyə dəvət edir. Təklifi qəbul edən
Xosrov Bərdəyə gedir. Məhinbanu da taxt-tacı ilə oraya
köçür. Xosrov burada Novruz gecəsindən də xoĢ gecələr
keçirir. Burada hər Ģey, hətta kömür də erməniləĢdirilir:

«Армянский угoль здесь, oн пoднимает пламя,
Пoдoбен негру oн, вздымающему знамя…» (с. 158).
Bu qonaqlıqda Xosrov «Barsema vaça», yəni «yeməyə
baĢlamaq olar» adətinin iĢtirakçısı olur (s.163).
Xosrovun Məryəmlə evləndiyini eĢidən ġirin ġapura
tənələr yağdıraraq Xosrova da ismarıc göndərir:
«…Картину ты сыскал в румийскoй мастерскoй,
К армянскoй сладoсти чтo ж тянешься рукoй?
…Цветы румийскoгo ты oбрываешь дoла,
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Так не терзай венец армянскoгo престoла…» (с.213).
1982-ci il nəĢrində bu hissə Azərbaycan türkcəsinə
tərcümədə ötürülmüĢ, 1947-ci il tərcüməsində isə belə
verilmiĢdir:

«Rumun ki, nəqĢinə olmusan yoldaĢ,
Ərmən halvasından əl çək, uzaqlaĢ.
Rum bağından çoxlu güllər dərmisən,
Gəl ərmən bağını talan etmə sən» (s.177).

K.Lipskerovun tərcüməsinə görə, ġemoranın ordusu
Ġsfahana qədərdir. Dərbənd də onun ixtiyarındadır. O,
qızılgül açanda Muğanda olur, yayda «Armeniə»
dağlarında, payızda Abxaziyada ov edir, qıĢı paytaxt
Bərdədə keçirir. Hələ «армянский престoл»,
«армянский угoль», «армянская стoлица», «гoры
Армении» və s.!!! Necə olub ki, bütün bunlar kitaba 25
səhifəlik ön söz yazan R.Əliyevin nəzərindən qaçıb?
Bəlkə o, kitaba baxmadan ön söz yazıb?! Bəzən belə
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hallar olur. Ancaq yox! Kitabdakı tərcümədən gətirilən
misallar, lüğət, izahlar və s. göstərir ki, kitabın içindəkilər
R.Əliyevə yaxĢı tanıĢ imiĢ. Bundan baĢqa mərhum
professorumuz «Xosrov və ġirin» poemasına həsr etdiyi
«Поэма о бессмертной любви» (Baku, 1991) kitabında
da bu tərcümədən istifadə edir və yazır ki, «istər ġərq,
istər yunan, istərsə də Suriya tarixi xronikası yekdilliklə
təsdiqləyirlər ki, Xosrovun çoxsaylı arvadları arasında iki
xristian qadın vardı – Mariya və ġirin». Elə oradaca bu
məsələyə bir də toxunan alimə görə, «…anonim Suriya
xronikası məlumat verir ki, Xosrovun iki xristian arvadı
olub: «армянка Ширин» и «рoмейка» (румийка)
Мариам…» (с.103 (s.103). Erməni ġirinə heç bir
münasibət bildirilmir.
Beləliklə, bir neçə yerdə mənbələrə əsaslanaraq Xosrovun
«armənka ġirin» və «rumiyka Mariam» kimi iki xristian
arvadı olduğunu qeyd edən müəllifə görə, «yuxarıda
deyilənləri ümumiləĢdirərək… əsaslı nəticəyə gəlmək
olar: Xosrovun digər arvadları arasında iki xristian arvadı
vardı: biri imperator Mavrikinin nəslindən olan Məryəm,
o biri isə sevimli arvadı ġirin» (s.105). Oxucu elə baĢa
düĢməsin ki, bizi Xosrovun erməni və rum qızları ilə
evlənməsi narahat edir. Əsla! Özü bilər. Bunun bizə heç
bir istisi, soyuğu yoxdur…
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TanınmıĢ nizamiĢünas olan R.Əliyev «Xosrov və ġirin»
poeması və eləcə də Nizami Gəncəvinin özü haqqında
deyilən qərəzli və qərəzsiz fikirlərin hamısına bələd idi.
Məhz belə bir alimin ruscaya tərcümələrə «etinasızlığı»
təəccüb doğurur. Onun M.ġaginyan və onlarla digər
erməni filoloqunun yazdıqlarından da xəbəri olmamıĢ
deyildi. Axı, onların bir çoxunun yazıları, kitabları uzaqda
deyil, lap Azərbaycanın göbəyində – Bakıda çap
olunurdu. Məsələn, Marietta ġaginyan özünün 1981-ci
ildə Bakıda «Yazıçı» nəĢriyyatında çap etdirdiyi «Этюды
о Низами» kitabında yazır: ««Xosrov i ġirin»
рассказывает о любовных перепитиях между
армянкой, или арранской царевной и персидским
царем Хосровом» (s.23). Göründüyü kimi, Marietta
«xanım» bir gülləyə iki dovĢan vurur, ġirini «armənskaə
ili arranskaə üarevna» adlandırmaqla Arranı da ovlayır.
Onu da qeyd edək ki, M.ġaginyanın bu kitabı hələ 1955-ci
ildə Yerevanda nəĢr olunmuĢdur. Azərbaycan alimləri
tərəfindən layiqli cavabını almayan erməni «alimi» kitabı
Bakıda çap etdirməklə onların milli təəssübkeĢliyinin
zəifliyini bir daha sübut etdirib…
M.Ə.Rəsulzadə «Azərbaycan Ģairi Nizami» (Bakı, 1991)
əsərində yazırdı (kitab 1941-ci ildə yazılmıĢdır): «Gecəni
gündüzə qataraq yol gələn ġapur bir yaz mövsümündə
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Ermənistan dağlarına yetiĢir. Bu mövsümdə ġirin, adətən,
qızların müĢayiəti ilə dağ yamaclarında, çəmənliklərdə
vaxtını keçirərmiĢ» (s.108). «Daha sonra digər istiqamətdə
yola düĢən Xosrov Ermənistan hüduduna gəlir…» (s.111).
Elə buradaca oxuyuruq: «Yalnız ġəbdizin qeyri-adi sürəti
nəticəsində Xosrov yaxasını düĢmən əlinə vermir və
təhlükədən canını qurtarıb Azərbaycana – Muğana gəlir.
Burada o, məiyyəti ilə gəzintiyə çıxmıĢ gözəl ġirinlə
görüĢür və onlar tanıĢ olurlar» (s.111-112). Sanki hər Ģey
qaydasındadır. Xosrov Azərbaycanda – Muğanda ġirinlə
tanıĢ olur. Lakin M.Ə.Rəsulzadə bizi çox sevinməyə
qoymur, yazır: «Erməni Ģahzadəsi ġirin – xristian, Ġran
padĢahı Xosrov – atəĢpərəst idi» və elə buradaca «Əsli və
Kərəm» dastanına toxunaraq yazır: «Qəribə deyilmi ki,
qədim Ġran əfsanəsinin təsvir etdiyi bu məhəbbət, eyni
coğrafi ərazidə cərəyan edən daha sonrakı məhəbbətlərin
əsasını ehtiva edir: məsələn, xalq eĢq dastanlarından
birinin qəhrəmanları Kərəm - müsəlman, Əsli də
xristiandır» (s.171).
H.Araslı 1982-ci il nəĢrindəki ön sözdə Məhinbanu
obrazını «ədalətli Ģah obrazı», onun xalqla rəftarını isə
«ədalətli» adlandırır. Nizaminin özü tərəfindən poemanın
əvvəlində ġemoranın, yəni Məhinbanunun idarə etdiyi
ölkə cənnətə bənzədilsə də, ġirin taxta çıxanda bütün
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bunların yalan olduğunu görürük. Sən demə, ölkə o qədər
acınacaqlı vəziyyətdə imiĢ ki, ġemora öldükdən sonra

ġirinin əlinə çatanda Ģahlıq,
Ölkədən hər yana yayıldı iĢıq.
Ədalətlə etdi rəiyyəti Ģad,
Məhbuslar olundu həbsdən azad.
ġəhər qapısından bir bac almadı,
Heç bir əkinçidən xərac almadı.
Zülmdən qurtardı bütün məzlumlar,
Dünyada zülmdən qalmadı əsər…» (tərc. R.Rzanındır).

R.Əliyev ön sözündə «Xosrov və ġirin» poemasını
A.S.PuĢkinin «Yevgeni Onegin»i ilə müqayisə edir,
Azərbaycanın (Arranın) paytaxtı Bərdədən, Ġran Ģahı
Xosrovdan, «xeyirxah və qüdrətli» (bu «qüdrət» sahibi
görəsən niyə Xosrovun qarĢısında diz çöküb yeri öpürdü?!
– G.Y.) Məhinbanudan, onun idarə etdiyi Arrandan bəhs
edir, ġirini Nizamidən də çox tərifləyir. Eyni kitabın
içindəki tərcümədə isə tamam baĢqa Ģeydən bəhs olunur.
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Demə, Arran heç də Azərbaycan deyilmiĢ, M.ġaginyanın
da dediyi kimi, «Armeniə»ymıĢ, Bərdə heç də
Azərbaycanın deyil, «Armeniə»nın paytaxtıymıĢ, ġirin
heç də Əfrasiyab nəslindən olan türk qızı deyil,
«armənskaə sladostğ» imiĢ. ġemora heç də ölkəni yaxĢı
idarə etmirmiĢ, xalq zülm içində çabalayırmıĢ. ġirin onu
bu zülmdən qurtarıbmıĢ. Deməli, Məhinbanu heç də bu
qədər tərifə layiq deyilmiĢ, ġirin heç də türk əxlaqına
sahib bir türk qızı deyilmiĢ və buna görə də bugünkü
qızlarımıza örnək ola bilməzmiĢ… (NizamiĢünas Azadə
Rüstəmova ġirini «azərbaycan gözəli» adlandırır
(A.Rüstəmova. Nizami Gəncəvi. –«Elm», Bakı, 1980,
s.10, 45)).
Redaksiya heyətində on yeddi nəfər tanınmıĢ alimimizin
adı olan (ölənlərə rəhmət, qalanlara can sağlığı)
Azərbaycan Ədəbiyyatı Kitabxanası 20 cildliyinin V cildi
ilə bağlı qeydlərim tək «Xosrov və ġirin» poemasına aid
deyil. Ermənistanı qədim dövlət kimi göstərən misralar
«Ġsgəndərnamə»nin ruscaya tərcüməsində də kifayət
qədərdir:

«…Мча в Армению тьмы войсковых своих силl,
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Ноги ветру он взвихренным прахом скрутил…»
(s.501).

«…Лишь в Армнию ввел войско страшное Дарий,
Судный день наступил; все дымилось в пожаре.
Но не хзнал Искендер, что армяне в плену,
И что полчища Дарий повел на войну…» (s.502).

Məlum olur ki, K.Lipskerovun bu tərcüməsi
(«Ġsgəndərnamə» poemasını da K.Lipskerov farscadan
tərcümə etmiĢdir) Azərbaycanda birinci dəfə deyil ki, çap
olunur. «Xosrov və ġirin»in sözü gedən tərcüməsi Bakıda
1947, 1948, 1955-ci və digər illərdə də çap olunmuĢdur.
Yəni demək olmaz ki, Azərbaycan ədəbi ictimaiyyətinin
bu tərcümədən xəbəri yoxdur. Bəlkə də kimlərsə
tərcümədəki qeyd etdiyimiz məsələlərə nə vaxtsa toxunub.
Lakin görünür, ümumilikdə götürəndə, bu məqamlar
tarixçilərimizi, filoloqlarımızı, etnoqraflarımızı o qədər də
narahat etməyib. Əks halda eyni tərcümə 1986-cı ildə
Moskvada, 1989-cu ildə yenə də Bakıda çap olunmazdı.
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Azərbaycan türkcəsinə isə «Xosrov və ġirin» poeması
1940-cı ildə Ģair Rəsul Rza, 1941-ci ildə Ə.Sadıqov
tərəfindən tərcümə olunub. R.Rzanın tərcüməsi sonralar
1947, 1948, 1962, 1982-ci illərdə təkrar çap olunub. Bu
tərcümədə K.Lipskerovun «Armeniə», «armənskiy» kimi
tərcümələri «Ərmənistan», «Ərməniyyə», «ərmən» kimi
verilib:

«Arandan baĢlamıĢ Ərmənə qədər,
Onun fərmanına boyun əyirlər» (s.45).

«ġapuru göndərdi Ərmənistana» (s.71).

«Bildi qorxub Ģahdan, ova getmiĢdir,
Düz Ərmənistana səfər etmiĢdir» (s.82).
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Bu nümunələr «Xosrov və ġirin» poemasının 1947-ci il
nəĢrindən götürülüb. izcə, Nizami Gəncəvinin
poemalarına fars dilini yaxĢı bilən bir tədqiqatçının
yenidən baxması lazımdır. Nizami elə bir dövrdə yaĢayıb
ki, o vaxtlar Azərbaycanın Qarabağ problemi yox idi.
Ermənilərlə münasibət indiki qədər kəskin deyildi. Nizami
özü də beynəlmiləlçi Ģair idi. Onun əsərlərində dünyanın
bir çox xalqlarının nümayəndələrini (slavyan, çin, rum,
türk, fars, hind və s.) görürük. Yunanıstandan,
HəbəĢistandan, Hindistandan, Çindən, slavyan
tayfalarından yazan Ģair yan-yörəsindəkilərdən də yaza
bilərdi. Bir də ki, bu poema fars əfsanəsi əsasında
yazılmıĢdır. Sovet dövrü tədqiqatçılarının da bu məsələni
kəskin qoymamasının səbəbi kimi xalqlar dostluğu
ideyasının təzyiqini göstərmək olar. Biz sadə bir oxucu
kimi həqiqəti bilmək istərdik. Əgər doğrudan da, Nizami
Gəncəvinin əsərlərinin orijinalına yenidən baxmağa
ehtiyac yoxdursa, yəni yuxarıda qeyd etdiyimiz məqamlar
tərcüməçinin uydurmasıdırsa, onda nizamiĢünaslar
K.Lipskerovun tərcüməsi ilə bağlı öz mütəxəssis sözlərini
deməli, onun Azərbaycanda, dediklərini sübut edə
bilsələr, Rusiyada da çapının qarĢısını almağa
çalıĢmalıdırlar. Rusca tərcümənin daha geniĢ oxucu və
mütəxəssis dairəsini əhatə etdiyini nəzərə alsaq, belə çıxır
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ki, sözü gedən məqamlar Azərbaycandan baĢqa hər yerdə
elə yuxarıda göstərilən Ģəkildə də qəbul olunur. Bu isə
Azərbaycan nizamiĢünaslığına heç də baĢ ucalığı gətirmir.

E-mənbə / link: http://www.azyb.net/cgibin/jurn/main.cgi?id=152

Ədəbi tənqid
CavanĢir Yusifli
Azərbaycan ədəbiyyatında nə baĢ verir?

Dəyirman daĢı, yaxud “tənqidçi”nin kimyagərliyi
Bəri baĢdan deyim ki, mənim bu yazım hörmətli Elçin
Əfəndiyevin yazısına reaksiya deyil, bu yazı mənim öz
yazımdı (bax: lit.az Azərbaycan ədəbiyyatı portalı və
kultaz.com, o cümlədən “Proloq qəzeti” – CavanĢir
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Yusifli. “Azərbaycan ədəbiyyatında nə baĢ verir?”). Bu
yazı bizim ədəbi cameədə “səs-küy” planlaĢdıran
“oyunbazların” da maraq dairəsinə daxil deyil.
Düz iki il əvvəl adı çəkilən məqalə planlaĢdırılarkən silsilə
Ģəklində nəzərdə tutulmuĢdu, ancaq onun ətrafında baĢ
verən qalmaqal məni düĢünnməyə məcbur etdi və demək
istədiyim mətləblərin bir çoxunu demədim. Bu
mətləblərin əsas hissəsi tənqid və bədii tərcümə
materialları ilə bağlı idi. Amma… məqalənin adı cəlbedici
olduğundan onun üstündə, onun havasına bir sıra digər
yazılar qələmə alındı və hər dəfə də o vaxtlar bu yazını
çapdan qabaq oxumuĢ bir Ģəxsin yada saldığı pritçanı
xatırladım. Deyir, Ģöhrətinin kölgəsində qocalıb əldən
düĢmüĢ Ģah günlərin bir günü yeganə oğlunun onun yerini
tuta bilməyəcəyini dərk edib qərara alır ki, övladını
rəmmalın yanına qoysun, uĢaq heç olmasa bu elmin
sirlərini öyrənsin. Belə də eləyir. Ġllər bir göz qırpımında
ötüb keçir. Vaxtın tamamında Ģah rəmmalbaĢını çağırıb
oğlunun vəziyyəti ilə maraqlanır.
- ġah sağ olsun, oğlunuza bildiklərimin hamısını
öyrətdim.
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- Elədirsə, çağır gəlsin, yoxlayaq görək nəyə qadirdir, –
Ģah deyir.
UĢaq gələnə kimi padĢah barmağındakı üzüyü çıxarıb
ovcunda gizlədir.
- Oğlum, deyə bilərsənmi ovcumda nə var? UĢaq özünü
toplayır, fəhmini də, öyrəndiklərini də iĢə salır. PadĢahın
ovcunun içini elə təsvir edir ki, padĢahın üzü-gözü
iĢıqlanır, ürəyində deyir ki, ölmədim, bu günü də gördüm.
- Oğlum, sən hər Ģeyi düz niĢan verdin, indi de görüm,
ovcumdakı nədir?
- Dəyirman daĢı!
Bəlkə bunu deməmək də olardı, ancaq son zamanlar ədəbi
kluarlardakı sözün həqiqi mənasında “həyəcanlı” olaylar
bu pritçanı bir daha yada saldı. Elə bil hər Ģey ovuc içində
olduğu kimi aydındı, ancaq qəfildən hər tərəfi duman-çən
bürüyür və insanlar bir an əvvəl gördüklərini təsvir edə
bilmirlər və bundan tam fərqli (baĢdan-ayağa səhv-!)
nəticələr çıxarırlar. Niyə? Məncə, ən çətini bu sualın
cavabını (bildiyini, həm də dərindən bildiyini) dilə
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gətirməkdi. Dilə gəlməyən, səndən qaçan nəsnə barədə
düĢünməyə dəyər, məncə.
Ġndi ədəbi prosesin problemlərinə həsr edilən yazılarda ən
naqis cəhət fikrimcə, prosesi müĢahidə etməməyin
nəticəsi olan təsadüfi qiymətləndirmələrdir, ya da baĢqa
müəlliflərin yazılarından, deməli həm də
müĢahidələrindən iqtibas edilən passajlar üstündə fikir
yürütməkdir. Belədə, yaddaĢ ancaq baĢqa bir müəllifin
“ədəbiyyat anlayıĢına” illüstrasiya çəkməklə ifadə olunur
və heç bir effekt doğurmur. Bu naqis cəhət hər Ģeydən
öncə son zamanların tənqidi yazılarına aiddir və bu da
əlavə edilməlidir ki, ədəbi tənqid yazılarının böyük
əksəriyyəti mövzusuzluq, predmetsizlik, konyukturaya
oynamaq, lap alt qatda gizlənən, yazıya gəlməli olmayan
psixoloji halətlərlə yadda qalmağa çalıĢmaq, “mən varam,
məndən baĢqa heç kim yoxdur” kimi cəfəng və anti-elmi,
daha çox “xəstəlik tarixçəsinin” bir bəndi (yarımçıq
cümləsi!) ola biləcək halətlər öndədir (Həkimlər də çox
ciddi xəstəliklərin diaqnozunu bir qayda olaraq, çox
qatmaqarıĢıq xətlə yazırlar…). Fikrimcə, ədəbi-tənqidi
yazı dərin müĢahidə prosesinin (1) və prosesin kökünü,
səbəblərini nəzərə alan yeni ideyalarla (2) çıxıĢ etmək
cəhdlərinin məhsulu olmalıdır. Əks təqdirdə, təcrübənin
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də göstərdiyi kimi, ədəbi prosesin durumu ilə tənqidi yazı
arasında heç bir əlaqə olmayacaq və bu təsirsiz,
predmetsiz yazılar kiminsə sayıqlamasına bənzəyəcək. Nə
qədər ağır olsa da, deməliyik ki, ədəbiyyat dərgi və
qəzetlərində daha çox bu tipli yazılar böyük yer tutur.
Bununla birbaĢa əlaqəli olan baĢqa bir cəhət: bu gün
Azərbaycan tənqidi Azərbaycan ədəbiyyatını Ģantaj edir,
ya ona dəxli olmayan məsələlərdən yazır, – həm də elə
yazır ki, guya bu prinsiplərə söykənəndə bizim ədəbi
məhsullar maneəsiz olaraq dünya ədəbi prosesinə
inteqrasiya olunur, ya da elə yazır ki, qoyulan
“prinsiplər”in bizim ədəbi təcrübə ilə heç bir genetik bağı
görünmür. Səbəb yuxarıda vurğulandığı kimi
ideyasızlıqdır, tənqidi yazıda müəllifi (yaxud müəllifləri)
hərəkətə gətirməli və düĢündürməli olan ideya olmazsa,
heç bir konkret təhlil, heç bir icmal… bu gün ədəbi
yaradıcılıqla məĢğul olan insanı maraqlandırmayacaq, onu
nəyəsə təhrik etməyəcək. Fikrimcə, son dövrün ən
məĢhur, yəni haqqında ifrat dərəcədə çox yazılan əsərlərlə
bağlı tənqidin bir əsaslı günahı var: yüz, iki yüz məqaləni
analiz et, onların heç birində adı çəkilən mətndən çıxıĢ
edilmir, əsər çox rahat Ģəkildə ən müxtəlif sitatların
altında qalır, mətnlikdən çıxır, onun haqqında sadəcə
illüstrativ fikirlər dolaĢır. Ancaq bayaq dediyim kimi,
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sitatı mətn doğurmalıdır, mətn onu yada salmalı, ona yeni
həyat bəxĢ etməlidir. Bu gün bu mənada filoloji düĢüncəni
dərindən məĢğul edəsi bir əsər yoxdur, ayrı-ayrı bədii
əsərlər haqqında məqalələrin çoxluğu, iki halın, ya tənqid
ticarətinin, ya da elmi boĢboğazlığın nəticəsidir. Mən
müəlliflərin tənqidçiyə əsərini təqdim etməsinə, bu barədə
onun fikirlərini bilmək istəməsinə pis baxmıram, ancaq
yazı yazmamağa görə qisas almaq istəyi gülüncdür. Əsəd
Cahangir adlı növcavan necə oldusa, bir gün Ģeir
xəstəliyinə tutuldu, hətta poemalar qələmə aldı. Çox yaxĢı.
Bu barədə yazmağı hamı kimi məndən də xahiĢ etdi. Çox
yaxĢı. Ancaq mən – CavanĢir Yusifli sifariĢlə yazmıram,
həm də məhz tapındığım prinsip və dəyərlərə görə hər cür
“bədii” məmulatı yada salmaq, göylərə qaldırmaq, ya da
yıxıb-sürümək eĢqi ilə yaĢamıram. Və onu da bilirəm ki,
bu müəllifin öz poeması haqqında yaydığı reklamvari
mülahizələr qeyri-ciddidir, poema çap edildi, yayıldı,
ingilis və rus dillərinə tərcümə edildi. Dünyanı “lərzəyə
gətirdi”. Ancaq deyəsən o “zəlzələnin” qabağını mən
almıĢam ki, Əsəd də yuxuda gördüyü xoĢbəxtliyə qovuĢa
bilməyib. Baxın, bu misraların müəllifi min il div
yuxusuna getsə də, xalis poeziyanın nə olduğunu anlaya
bilməz:
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Yalmanına yataraq
ruhun səmənd atının
çapacam sevgilərin
ən sonuncu qatını,
çaxacam idrakımın
Ģəvə, zənci qatını.
Keçəcəm Ģəriətdən,
keçəcəm mərifətdən,
keçəcəm təriqətdən,
keçəcəm mərifətdən,
sevgi ibadətimdi,
qiyamdayam bu gündən əski, dərin qiyamda,
modern bir
qiyamda!
(mənbə: mediaforum.az)
Bu kiçik parça belə müəlliflə “Ģeir” anlayıĢı arasında hansı
məsafənin olduğunu açıq göstərir və poemanın
ümumilikdə təhlilə çəkilmə zərurətini aradan qaldırır.
Amma R.Rza yazanda ki, “söz çıxıb ceyran dalına, həsrət
qalıb bir müqəyyəd qafiyənin vüsalına”, enerji, onun
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mənbəyi, poetik məkanda yaranan gərginlik əlbəəl hiss
edilir, yəni bu kimi miskin Ģeyləri görəndə adam dediyi
sözlərdən də xəcalət çəkir. Ġndi budur, Əsəd təfəkkürünün
məhz “zənci qatını” (Ģəvə!) ortaya qoyub.
Yadıma nə düĢsə yaxĢıdı:
ġeir gətirdi,
Həm Ģeirdir,
Həm də qoĢma, qəzəl, bayatı.
Aldım, baxdım,
Nə gördüm: həftəbecər boyatı.
Kəlmələr bir-birindən xəbər verən xəfiyyə…
Vardı dodaq-dodağa
Verib gülən qafiyə.
Fikir verəndə vəznə,
Yada düĢürdü
Köhnə atlı sinəsindəki
Yar-yaraĢıqlı vəznə.
Bəs təqti?
O da bütün dünya Ģeirində
təkdi.
Yorğa kəhərdi ki, var,
Bəs fikir, hiss?
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Onları basmıĢdı hiss…
(Əli Kərim).
Yuxarıdakı Ģeiri yüzlərlə Ģeirini çapa verməkdən ərinən,
gizlədən, “yaddan çıxaran” Əli Kərim yazıb, o Əli Kərim
ki, bu gün də “postmodern” deyibən sinə döyən (modern
qiyama qalxan!) Ģairlərdən çox irəlidədir, yəni Əsədin
yazdığına rəğmən ədəbiyyat tarixinin arxivində deyil
(düzü, aqressiv tənqidçinin bu gülməli hökmlərini çox
sakit qarĢıladım, çünki məhz bu tipli mülahizələr birbaĢa
səviyyəni göstərir, vaxtilə o, gənc Ģairlərin hərəsini bir
“izmə” qoĢmuĢdu, çoxdan gülməyən üzlər gülüb də
sevinmiĢdi, ancaq bu gün bütün bunlar kədərli olaylar
kimi anılır, mən də bu barədə yazdım, özü də Əsədin
çalıĢdığı jurnalda çap etdirdim), Əli Kərimi baĢa düĢmək
üçün qıĢqırmağa ehtiyac yoxdu, sadəcə “əlifbanı dizin
üstə oxumalısan”. Əsədin hər Ģeyi var, məhz dizi yoxdu!
Ġçində sakitlik varsa, özünü ona tapĢırmalısan, yox, əgər
içindəki xofdursa, demək söhbət xəstəlikdən gedir… Ġndi
Əsəd o vaxtdan bəri xeyli inkiĢaf etdiyini düĢünür və
özündə cəsarət hiss edərək hücuma keçir. Amma
qəhrəmanımız deyəsən, yuxudan kal durub və ağacdan
vaxtsız düĢən meyvələri toplamaqla məĢğuldur.
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Məsələ burasındadır ki, Əsəd Cahangir “professionallıq”
adı ilə oyunbazlıq edir, əsl Ģou əhli olduğunu nümayiĢ
etdirir, onun Elçin Əfəndiyevin yazısına guya rezonans
kimi yazdığı son yazıları pis mənada “bir aktyorun monoteatrıdır”, daha çox adekvat qavrama tərzinin yanlıĢlığını
ortaya qoyur, indilikdə mənim üçün təəccüblü olan budur:
bu adam sadə bir fikri ifadə etmək üçün niyə dalbadal ən
azı on məqalə yazır. Bunun məncə, bir neçə səbəbi var:
(1) yetərincə görünmək, ekranı zəbt etmək, (2) ədalətli
tənqidçi imicini yaratmaq, siyahısındakı “ləkələri yumaq”
və əsl oriyentasiyasını reklam etmək. Elə bu məqamda
professor N.Cəfərovun Əsədə məktubundan bir yeri
xatırladım: “Əsəd yazır: yazıçı oxucunu intizarda
saxlamalıdır, elə eləməlidir ki, oxucu iynə üstündə
oturduğunu hər an hiss etsin, əsərin necə qurtaracağını
bilməsin”. Bu Ģəkildə düĢünən adamın özünə tənqidçi
demək haqqı varmı?”.
Əvvəl mənə elə gəldi ki, Nizami müəllim bu sitatı çox
böyük əziyyətlə tapıb. Sonra Əsədin məqalələrini diqqətlə
oxuyanda aydın oldu ki, professor çox uğurlu fakta istinad
edib, müəllifin bütün təfəkkürü bu “iynənin” üstündədir.
Əvvəla, Ə.Cahangirin ədəbiyyat və xüsusən də dünya
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ədəbiyyatı anlayıĢı qüsurludur, dedi-qodu səviyyəsində
söhbətlərin bəsit icmalına bənzəyir.
Diqqət edin: “…E.Əfəndiyevin yazdığına görə sovet
rejiminin tezliklə dağılacağına artıq çoxlarının Ģübhə
etmədiyi səksəninci illərin əvvəllərində xalq
yazıçılarından biri “burjua yazıçısı” Kafkanın
“Çevrilmə”sini oxuyub necə əsəbiləĢibmiĢ; görürsənmi bu
Kafkanı, yazır ki, insan həĢərata çevrilib! Bu mənada milli
bədii nəsr təfəkkürümüzün dərinləĢməsinin göstəricisi
kimi Kafka üslubunu Azərbaycan ədəbiyyatına
gətirməkdə nəinki heç bir qəbahət yoxdur, əksinə, bu,
hətta lazımdır” (”Azərbaycan” jurnalı, 2006, N: 12). Bu,
heç bir tənqidə davam gətirməyən adi misaldı.
Elçin müəllim demiĢkən, layiq olmadığı halda sitatı bir
daha oxuyuruq və bizi məyusluq bürüyür. “Kafka
üslubunu Azərbaycana gətirmək” (Azərbaycan olmasın
qonĢu Gürcüstan olsun!) nə deməkdir və bunun bədii nəsr
təfəkkürünün dərinləĢməsinə nə dəxli var? Müəllif davam
edir: “…Necə ki, ġoloxov, Remark, Heminquey,
Bulqakov, ġukĢin, Rasputin, Markes, Aytmatovdan
təsirlənməklə heç bir qəbahət yoxuydu (diqqət yetirin,
cümlənin quruluĢu qüsurludur-C.Y.) və bu təsirlənmənin
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uğurlu nümunələrini 30-40, yaxud 60-70-ci illər nəslinə
mənsub bir çox yazıçılarımızın yaradıcılığında aydın
müĢahidə edirik. Bu, nəsr düĢüncəmizin əyalət
çərçivələrini dağıdıb dünya nəsri meridianlarına çıxmaq,
onunla qaynayıb qovuĢmaq kimi təbii, zəruri və
qanunauyğun istəyinin ifadəsidir və öz-özlüyündə
təqdirəlayiq hadisədir” (yenə orada).
“Tənqidçi” aləmi qarıĢdırdı bir-birinə. Əsəd, “nəsr
düĢüncəsinin əyalət çərçivəsini” dağıtması sən
düĢündüyün mexaniki hadisə deyil, sən təsirlə
inteqrasiyanı, standartla ölçü vahidini qarıĢdırırsan.
Məqalənin ən gülməli məqamı hələ bundan sonra gəlir:
“…Məsələn, ġoloxovun “Sakit Don”u ilə Ġsmayıl ġıxlının
“Dəli Kür”ü arasındakı açıq-aĢkar təsir əlaqəsini kim
inkar edə bilər. Amma kim deyə bilər ki, “Dəli Kür” həm
də tamamilə orijinal roman deyil, yaxud bədii-estetik
yöndən uğursuz əsərdir? Söhbət, Ģübhəsiz ki, Donun
sakitliyi ilə Kürün dəliliyi kimi sərlövhə səviyyəsində
əksini tapan zahiri əksliklərdən getmir. Əslində, ġoloxov
Donun üzdən sakit axan suları altındakı daxili
təlatümlərdən, suyun lal axınından danıĢırdı və bu mənada
müəllifin bu bədii təzadı bir yana qoyub öz əsərini “Dəli
Don” adlandırmağa tam haqqı çatırdı”.
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Bir abzasda tənqidçinin düĢüncəsindəki bəsitlik dərhal
özünü göstərir. Bu cür qeyri-professional mülahizələr
adətən yazmağa təzə-təzə baĢlayan insanların yazılarında
rastlanır, Əsəd Cahangir kimi “nəhəng tənqidçinin” belə
xam yerdə iliĢməsi məhz elmdə təsadüfi adam olduğunu
sübut edir. Məqalə belə təsadüfi mülahizələrlə davam edir,
tənqidçi birdən məntiqin də çərçivəsini qırır, ölçünü itirir:
“…”Dəli Kür”ün müəllifi “Sakit Don”dan təsirlənir,
amma onu təqlid etmir, kazak stanitsasının qarĢısına
Qazax kəndi ilə çıxır (görəsən rəhmətlik Ġ.ġıxlı kazak
stanitsasının qarĢısına niyə Qazax kəndi ilə çıxmalı idi? –
C.Y.) və bu iĢi danılmaz bir bədii-estetik keyfiyyətlə
yerinə yetirir. Təəssüf ki, bunun tam əksinə olaraq,
Pərvizin “kafkaçılığında” uğurlu heç nə yoxdur, oxucu hər
səhifəsini ölüm-zülüm çevirdiyi kitabın növbəti səhifəsinə
keçəndə bir az əvvəl nədən söhbət getdiyini belə unudur.
Ona görə yox ki, huĢsuzdur, əksinə, bəlkə müəllif özü
huĢsuzdur, çünki səmimi deyil və yalançının yaddaĢı
olmur”. Budur – “böyük münəqqidin” düĢüncəsi! O,
oxucunun kitabın səhifəsini belə necə çevirdiyinin
qayğısına qalır, arada müəllifin də yaddaĢını yoxlayır,
ürək döyüntülərinə qulaq asır, ancaq filoloji dəyəri olan
bircə kəlmə də deyə bilmir. Çünki düĢünmür, Ģər atır! Ġndi
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baĢqa bir sitata baxaq: “…Afaq xanım bu yad, amansız
dünyadan qaçıb öz daxilindəki monastrda (? – C.Y.) könül
rahatlığı axtarırmı? Bəlkə o, daxili iĢıqlandırma yolu ilə
Ģüuraltının infrastrukturunu (?-C.Y.) aĢkarlamaq, alt
yaddaĢın gözlənilməz oyunlarının faksimilesini
çıxarmaqla (?-C.Y.) oxucunu mat qoymaq istəyir?” Bu
“Ģüuraltının infrastrukturu” sözündən elə “təsirləndim” ki,
lüğətə baxmağı da unutdum. “ġüurlatının
infrastrukturu”nu kim təsəvvür edə bilirsə, o desin, bəlkə
Əsəd özü də bilmədən kəĢflər edir, yəqin elə buna görədir
ki, mən də “gözlənilməz oyunların faksimilesini
çıxarmaq” sözlərini anlamıram. Mötərizə arası deyək ki,
Əsədin fikirlər çırpıĢdırdığı filoloji tərcümələri də dil
baxımından acı gülüĢ doğurur. Ġrina Nikitinanın
“Postmodernist sənət” məqaləsində (”Azərbaycan”
jurnalı, 2009, N 3, 4, tərcüməçi Əsəd Cahangir) bir
yarımbaĢlığa diqqət yetirin: “Postmodernizmin versus
modernizmi”. Bu, sözün bütün mənalarında böyük
xətadır. Az qalır deyəsən ki, bu adamın təfəkkürü “versus”
sözünü qavramağa qadir deyil (bu söz “qarĢı”, “əks”
anlamında iĢlənməklə yanaĢı, həm də “in comparison
with”, “comparing to” – filan Ģeylə müqayisədə…
deməkdir). Əsəd bunları bilmədiyinə görə çox orijinal bir
yol tutur: Postmodernizmin versus modernizmi.
1558

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Tərcüməçinin digər xətaları və “Körpü” jurnalında dərc
edilən bəsit materiallar haqqında, məqalənin “versusunda”
(bağıĢlayın, mabədində) ətraflı bəhs ediləcək.
Əsədin “orijinal” məqaləsinin oxusuna davam edirik,
məlum olur ki, tənqidçinin yaxĢı yumor hissi varmıĢ:
“…Mətnin yazılıĢında Afaq xanımın bir müəllif kimi yoxa
çıxması, “ölümü” onun yazısına mistik can verir. Ləzzət
və ağrını özündə birləĢdirən çarmıx əzablarından keçən
müəllif Ġsa Məsih funksiyasını yerinə yetirir, özünü
öldürür ki, əsər dirilsin. Elçində (söhbət Ģübhəsiz ki,
Əsədin düĢmən elan etdiyi Elçin Hüseynbəylidən gedir –
C.Y.) bunun tam əksinə olaraq müəllif çox diridir”.
Bu qədər qeyri-ciddi mülahizələr söyləyən, həm də
həvəskar filoloqların tezislərini plagiat edən (vaxtilə
deyilən fikirlərin bəsit nəqli!) tənqidçiyə yazığım gəldi.
Bütün bunlar fikrimcə, tənqidçi mədəniyyətinin və
intellektinin olmaması ilə əlaqəlidir. Bir də təkrar edirəm:
intellektin yoxluğu. Bir də təkrar edirəm:
mədəniyyətsizlik! Əsədin ədəbi cameədəki hərəkətləri də
beləcə bütün təsadüflərdə onun xəyal qırıqlığına uğraması
ilə bitir. Bu adama elə gəlir ki, ədəbi prosesdəki
Mirələmov, yaxud Gülağa Tənha problemi düzəlsə, aləm
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dəyiĢəcək, ona çatmır ki, bu tip fiqurlar ədəbi prosesin
problemləri deyil, tam baĢqa səpgili məsələlərdir, bunların
olması, yaxud olmaması Ģəxsən məni qətiyyən narahat
etmir, çünki mən sadəcə ədəbi proseslə məĢğul oluram,
mən polis yox, jandarm yox, sadəcə tənqidçiyəm və
Əsədin Elçin Hüseynbəyli ilə dost olub, tost yazması,
yaxud düĢmən olub ona qəsd etməyə çalıĢması ədəbiyyata
dəxli olmayan problemdir. Bu yerdə yadıma Etimad
BaĢkeçidin “Tüklücə” hekayəsindəki həqiqət düĢür. Bu
hekayəni oxuyanlar söhbətin nədən getdiyini yaxĢı
anlayarlar. Bunlar epizodlardır. Ədəbi proses, bir millətin
ədəbiyyatı epizodlar üzərində qurulmur, hər hansı dövrdə
“tullantının” xüsusi çəkisinin çox olması, onun zəifliyinə
dəlalət etmir. Ədəbiyyat arasıkəsilməz bir prosesdir. Hər
yazı yazan onu yaratmır ki…
Məsələ belə qoyulmalıdır ki, bu gün milli bədii təfəkkür
hansı meylləri ilə nəzərə çarpır, bu meyllər dünya ədəbi
prosesi kontekstində hansı yeri tutur, biz bir millət kimi
hansı ədəbiyyatın, hansı sözün sahibiyik.
Ədəbi proses, cənablar, tamam baĢqa kontekstdə cərəyan
edir, qara-qıĢqırıqla, Ģər və böhtanla məĢğul olanların yeri,
məkanı bu kontekstdən sürəkli sürüĢməyin analoqudur,
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yəni onları görəndə müstəvi özü əyilir ki, çirklənməsin,
çünki hər bir millətin ədəbiyyatında öz-özünü tənzimləmə,
hisdən-pasdan arınma və durulma mexanizmi var, bu
ortamın içində ağızdan söz qapıb poema, traktat, məqalə
yazmırlar, hay-küy elə ona məhrəm mühitdədir,
ədəbiyyatımız, milli bədii ənənələrimiz o qədər zəif deyil
ki, bir nəfərin planlı, möhtəkir “xod konyom” hərəkəti ilə
özünə gəlsin. Bu fəndləri bir qayda olaraq, psixoloji
travması olan adamlar edirlər. Yaxud milli düĢüncə, milli
bədii təfəkkür o dərəcədə zəif deyil ki, bir neçə zəif
qələmçinin panikası ilə ĢüĢə qab kimi yerə düĢüb sınsın və
bununla da taleyimiz həll edilsin.
Yeri gəlmiĢkən, Əsədin praktikasında bu tipli müəlliflərin
böyük bir siyahısı var, ancaq bu siyahıda çox qəliz olaylar
baĢ verir, təriflədiklərini həm də pisləyir, sonra durub
mənə dərs deməyə çalıĢır, bunu ona görə edə bilir ki,
meyarı, əsaslandığı dəyəri yoxdur. Məsələ bu qədər
bəsitdir. Elə buna görə də Əsədin yazıları ciddi tənqidin
üstünə kölgə salır. Zövqünü oxĢamayan əsəri tənqid
etməyin normal yolu var. Məsələn, istedadlı qələm sahibi
Səlimin xüsusən poeziyadan bəhs edən yazıları geniĢ
erudisiyası, biliyi və çoxlarının görə bilmədiklərini fəhm
etmə bacarığı ilə seçilir. Səlimin geniĢ dünyagörüĢü,
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normal ədəbiyyat anlayıĢı (onunla müqayisədə Əsəd
hazırlıq kursunun müdaviminə bənzəyir) nəyə görə
Ģeirlərində adekvat Ģəkildə ifadəsini tapmır? Tənqid bu
suala cavab axtarmalıdır. Mən Səlimi göylərə
qaldıranlardan və onu ümumən qəbul etməyənlərdən fərqli
düĢünürəm. Bu barədə onun “kultaz.com” portalında son
zamanlar təqdim edilən Ģeirləri haqqında yazmıĢdım.
ġeirlər yerləĢdirildikdən sonra bir-birinin dalınca çox
aqressiv rəylər səsləndi. Bu acıqlı rəylərin dalınca (elə bil
adamlar həyatdakı bütün uğursuzluqlarının əvəzini
Səlimin Ģeirlərindən çıxmaq istəyirdilər!) Səlimin
Ģeirlərini az qala dünya ədəbiyyatının son uğuru kimi
təqdim edənlər peyda oldu. Bir-birinə diametral Ģəkildə
zidd olan rəyləri ona görə xatırlatdım ki, bizim
çoxlarımızın düĢüncə tərzi məhz bu ayrıntı üstündə
köklənib. Mən orada aĢağıdakı mülahizələri söylədim:
“Məncə, oxucular müəlliflərlə və mətnlərlə ədalətsiz
davranırlar. Bunun nəticəsində mətnlərin səviyyəsinə
uyğun olmayan bir mənzərə yaranır. Bütün hallarda
mənzərə ya “hücumla”, ya da lüzumsuz semantik
təhlillərlə tamamlanır. Səlimin mətnləri ilə bağlı da belə
ədalətsiz və qeyri-müəyyən münasibət özünü göstərir.
Ancaq bütün bunları yalnız kənarın aqressivliyində
aramaq da düzgün deyil. Adı çəkilən mətnlərin də xeyli
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problemləri var. Səbəb nədir? Səlimin Ģeirləri onu göylərə
qaldıranlarla, ümumən qəbul etməyənlərin olmadığı
yerdədir. Çünki təkcə mətnlərdir ki, özlərindən baĢqa
dostu və düĢməni olmur. Birinci Ģeirdən sonuncuya qədər
müəllifin xarakteri görünür, – bu xarakter kifayət qədər
bütövdür, konturları, ölçüləri var, “görünməli” cizgilər
üzdədir, nəyisə təlqin edir, nəyisə inkar edir, ancaq ümumi
planda bu xarakter və Ģeirlər özüylə söhbətdən, könlüylə –
uzaq keçmiĢdən və uzaq gələcəkdən baxmaqla mütləq
deyilməli söhbətdən yoğrulub. Bu anlamda “indiki
zaman” könüldən baxılan məqamların canlandığı,
dirildiyi, bəli, bir anlığa dirilib də nəhayət sözünü dediyi
və sözün bitdiyi bir məqamdır.
… Külək yatıb. Yazdır.
Yenə günəĢ doğacaqmı bir sabah?
Batacaqmı? Gələcəkmi
arxasından yeni günlər, kim bilir?
Yatıb külək. Oyaq uĢaq pəncərədə
bir çiçəyi dindirir,
Qığıltıya qoxusuyla
gülümsəyir ətirĢah.
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Dediyim “xarakter məsələsi” burdadı, – Səlim sənin
gözlədiyini deyil (intonasiya, melodiyadan tutmuĢ harda
dayanıb, harda susmağa qədər), bu xarakterin məntiqini
təlqin edir. Ancaq bu Ģeirdə və Səlimin bir çox yazılarında
bir “dildən qorxmaq” problemi də var. Bunun üstündən
keçmək əsla mümkün deyil. Birinci Ģeirin əvvəlinə baxaq:
“Külək yatıb” dedin.
Məni diksindirdin.
VərdiĢ etdiyimiz
ifadənin söz hissəsiylə
Ġndi görünməyən,
olmayan təbiət hadisəsiylə
Mənim qohum olduğumu
asanca bildirdin.
Səlimdə bu tipli ifadə planında ağırlıq həmiĢə hiss edilir.
Bu artıq mətnin havasını korlamaqdır, misralar tərcümə
cümlələrinə çevrilir, özü də mexaniki tərcümə
cümlələrinə. (”…vərdiĢ etdiyimiz ifadənin söz hissəsiylə
indi görünməyən, olmayan təbiət hadisəsiylə mənim
qohum olduğumu asanca bildirdin” – tərcümədə bircə söz
də düĢməməlidir!). Ġndi mən bunu qulaqardına vurub,
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növbəti pasajlara keçib ucuz semantik təhlillər aparıb yaza
bilərm ki, bax, Səlim burda bunu demək istəyib.
Bu qüsurlar ikinci Ģeirdə daha çoxdur.
Öləndən sonra adamdan
Ģəkillər və xatirələr qalır,
Onların hasilindən və cəmindən
dirilik heç cürə alınmır.
Ancaq Səlimin bir mətni əslində bir cümləyə, bir ifadə
içinə yığıĢıb, qəfil Ģəklini, formasını dəyiĢib məlum
ideyalar, fikirlər iĢində yeni olanı qabartmağa, Ģeirin
içində deyilənləri yeni üslubi metoda çevirməyə can atır.
ġeirdə bu ideya sezilir, bəzi məqamlarda tükənməz daxili
gücü hiss edirsən, ancaq deyilən fikrin həmin Ģeirin
metoduna (göstərmə, inandırma, təlqin etmə metoduna)
çevrilməsi (güzgülərin bizi çoxaltması, topdan etməsi,
mənanı həm göstərməsi, həm də gizlətməsi) baĢ tutmur və
bunsuz Səlimin o sərrast ideyası adi söz yığınına çevrilir
(gücsüzlük həm də özünü onda göstərir ki, Səlim bu
məqamlarda özünü təkrar, Ģeirlərinin ayrı-ayrı hissələrini
montaj edir). Səlimin baĢqalarından fərqi – fərq yaratmağa
can atmasıdır, ifadə etdiyi (özü də ard-arda) fikirləri,
obrazları Ģeirin, mətnin göstərmə metoduna çevirməsidir.
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Bu mənada Səlim ideyası etibarı ilə doğrudan da
çoxundan çox-çox irəlidədir, ancaq hələlik, mənim heç
cürə razılaĢmadığım, qəbul etmədiyim cəhətlər var: bəzən
Səlim “adi ifadələrin”, yəni, bəhanə kimi iĢlətdiyi
ifadələrin sırasını o qədər uzadır ki, söz mənaya çatmır,
mənalar çılpaq qalır, belə məqamlarda Səlim az qala hər
Ģeyi nəql etmək, çatdırmaq istəyir, uduzduğunun fərqində
olmur. Halbuki, onun “metoduna” uyğun olaraq mənaların
faĢ edilib gizlənildiyi məqamların tənasübü
pozulmamalıdır. Baxın, ikinci Ģeirdə nə qədər gözəl
məqamlar, mənalar arasındakı “giriĢ-çıxıĢ yerləri” sadəcə
“boĢ buraxılıb”, yəni söz əĢyanın içində deyil, ondan
kənardadır və prozaiklik baĢ alıb gedir”.
***
….Əslində bizim ədəbi prosesdə “hər Ģeyi mühakiməyə
çəkmə” tendensiyası güclü olsa da, güclü fikir, ideya…
yoxdur. Problem bundadır. Ən istedadlı, son zamanlar
özümün də yazı həsr etdiyim qələm sahiblərinin
yaradıcılığında bir neqativ tendensiya hökm sürür. Bu
nümunələrin böyük əksəriyyəti elə bil bir modelin içindən
çıxıb. Deməli, ədəbi proses (və ədəbi təkamül!) müəyyən
mənada deformasiyaya uğrayıb. Mətnlər bir-birinin
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ayağını tapdalayır, çünki məkan darısqaldır (ideya
yoxdur!), yazı prosesində söz “əĢyanın” içinə deyil, həmin
çevrənin dibinə “iliĢdiyindən” hər dəfə eyni Ģtamp alınır.
Belə bir sual: Müasir Azərbaycan-dünya ədəbi prosesinin
qarĢılıqlı gəliĢməsi çağdaĢ ədəbi tənqidimizin maraq
dairəsində necə görünür?
Söz, informasiya deyilən Ģey, hərəkətində sərbəstdir, kəĢf
etdiyimiz vasitələr, xüsusən texniki üsullar, texnologiyalar
bu hərəkəti görmək üçündür, yaratmaq üçün deyil. Dünya
ədəbiyyatı deyilən proses o zaman aydın olur ki, mən ayrıayrı dövrlərin, fikir və ideyaların keçid, giriĢ-çıxıĢ
məqamlarını görə bilim, əks halda bütün dünya ədəbiyyatı
bir-birini qılınc kimi doğrayıb kəsən meyllərdən, mənasız
mətləblərdən, qarĢıdurmalardan və sirrini aça
bilmədiyimiz “özəlliklərdən” baĢqa bir Ģey olmayacaq.
Bunun üçün, yəni filoloji fikirdəki sinxronluğu bərpa
etmək məqsədilə ədəbi mətnlərimiz yüksək filoloji
təfəkkürlə analiz edilməlidir, bu mənada yüksək dəyəri
olan bütün filoloji mətnlər dilimizə tərcümə edilməlidir.
Yuxarıdakı mətləbi analiz etmək üçün vasitə
axtarmağımız təbiidir, ancaq bu vasitəni, yaxud metodu
hər Ģeyin üstünə qoymaq kənaraçıxmadır. Bütün bu
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“tətbiq etmələrin” son nəticəsi bilirsinizmi nədir: yalnız
bir ölçü var, yalnız bir meyar var, çalıĢıb ona yaxınlaĢmaq
lazımdır, özü də maksimum dərəcədə. Diqqət yetirin,
bizdə kənarda, baĢqa dillərdə görünmək istəyənlər ilk
növbədə bu “yeganə ölçüyə” istinad edirlər, özünü ifadə
bütün hallarda kənarda qalır. Bu isə yaradıcılıqda səs, söz,
nəfəs polifoniyasına bir qəsddir. Sadəlik necə deyərlər,
bütün oyunlar qurtarandan sonra baĢlayır və hər Ģeyi əvəz
edir, heç bir mürəkkəb kombinasiyaya ehtiyac qalmır.
Yəni mövcud problemlər saymaqla qurtaran deyil və
bunları Ģəxsi incikliklərlə, Əsəd kimi qeyri-professional
və etikadankənar ifadələr iĢlətməyi sevən qələmçinin
gülünc və daha çox özünə, öz Ģəxsiyyətinə yönəlmiĢ
hərəkətləri ilə izah etmək mümkün deyil. Ġnsan cəfəng
Ģeylər danıĢanda, mütləq ona YOLU göstərmək lazımdır.
525-ci qəzet
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Və yaxud hər nə istəsəniz
Xalq yazıçısı Elçinin “Azərbaycan ədəbi prosesində ” nə
baĢ verir?” (”525-ci qəzet, 18,25.07,01.08) məqaləsi
ətrafında düĢüncələr
Xalq yazıçısı Elçinin “525-ci qəzet”in Ģənbə saylarında
(18, 25 iyul, 1 avqust, 2009-cu il) ard-arda dərc olunan
həcmcə kifayət qədər böyük, məzmunca problematik
“Azərbaycan ədəbi prosesində nə baĢ verir?” məqaləsi
çağdaĢ ədəbi-bədii mənzərə haqda geniĢ fikir
dartıĢmalarına yol açır və bu da təbiidir. Çünki məqalənin
müəllifi sıradan birisi yox, yarıməsrlik bədii və elmi
yaradıcılıq təcrübəsinə malik görkəmli bir yazardır.
Yeri gəlmiĢkən, Elçin müəllimin təkcə bu yazısı yox,
əksər ümumiləĢdirici (eləcə də ayrı-ayrı imzalara həsr
olunan) məqalələri geniĢ müzakirələrə səbəb olub və
ədəb-ərkan çərçivəsi, etik əndazə daxilində olan
intellektual dartıĢmaların özü ədəbi-bədii prosesdə ehtiyac
duyulan nəsnələrdəndir. Amma bəzən lazımı savad, bəzən
ziyalı etikası, bəzən də bunların hər ikisi çatıĢmadığından
bu qəbil dartıĢmaların yerini qarĢı tərəfi nəyin bahasına
olursa-olsun aĢağılamağa, susdurmağa yönələn təhqiramiz
səciyyəli çıxıĢlar tutur. Çünki mətbuatda yazar adıyla çıxıĢ
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edənlərin böyük qismi ziyalı üçün ən vacib bir
keyfiyyətdən – içə hesablanmıĢ əxlaq, daxili istinad
nöqtəsi, fərdi ölçüdən məhrumdur. DıĢa hesablanan
“əxlaqın” daĢıyıcılarını isə yalnız bir Ģey ilgiləndirir –
necə olursa-olsun baĢqalarının gözündə haqlı və qalib
görünüm.
Elçin müəllimin məqaləsi, baĢlıqdan da gördüyünüz kimi,
“ədəbi proses”lə iĢarələnsə də, əslində, daha çox bu
prsosesin tərkib hissələrindən olan ədəbi tənqidin çağdaĢ
durumuna aiddir və Nərgiz Cabbarlının “Yeni nəsil
ədəbiyyatı” kitabı (Bakı, Qanun, 20080) tənqid haqqında
fikirlərini sərgiləmək üçün , özünün təbiriylə desək, ona
bir “bəhanə” olub.
Elçinin predmet seçimi (yəni N.Cabbarlının sözügedən
kitabı) məqalə haqqında rəyini eĢitdiyim bir çoxlarında ilk
baxıĢdan haqsız görünməyən belə bir etiraz doğurdu:
əcəba, görəsən, möhtərəm Elçin müəllim ədəbi proses və
özəlliklə də ədəbi tənqiddən söz açmaq üçün daha ciddi
bir predmet tapa bilməyibmi? Və mən burda bizim ədəbi
mühit və ədəbi proses üçün çox səciyyəvi olan bir
məsələyə toxunmaq zorundayam. Yadımdadır ki, “Bizi
bağıĢlayın” filmindən danıĢan mərhum aktyor Həsən
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Məmmədov bir dəfə onun filmdəki Nəriman roluna önəm
verməyən tamaĢaçıya etiraz olaraq demiĢdi: bizdə filmə
baxmağı bacarmırlar. Bu fikri ədəbiyyat sahəsinə, konkret
olaraq Elçinin məqaləsinə münasibətə Ģamil etsək, belə
demək olar: bizdə oxumağı bacarmırlar. Çünki Elçinin
məqsədi təqdir etməkdən daha çox, ədəbi prosesdəki
nöqsanlardan danıĢmaqdır və bu üzdən onun seçimi də
məqsədinə uyğundur. Mən Elçinin məqaləsindən bunun
doğrudan da belə olduğunu sübut edən bir neçə sitat da
gətirə bilərəm, amma gətirmirəm, çünki məqsədim,
diqqəti bəhanələr yox, ədəbi prosesimizi Ģərtləndirən
səbəblər üzərinə yönəltməkdir.
“Ədəbi prosesdə nə baĢ verir?” məqaləsində qoyulan
suallar və müəllifin bu suallara cavablarına münasibət
bildirməzdən öncə, yazının sərlövhəsində qoyulan suala
ən ümumi Ģəkildə olsa da, cavab vermək istərdim, yəni ki,
ədəbi prosesdə nə baĢ verir sualına. Cavabım qısadır –
karnavalizm! Və mən yuxarıdakı fikri elə-belə, tənqidi söz
demək, qəhrəmanlıq eləmək, diqqəti cəlb etmək və s. kimi
gəliĢigözəl jest naminə demədim. Ġlk yazımı dərc
etdirməyimdən (1991) az qala iyirmi il keçir, on ildir ki,
məhsuldar ədəbi-tənqidi (və eləcə də bədii) fəaliyyətlə
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məĢğulam və ən qabarıq hiss etdiyim doğrudan-doğruya
budur. Bir daha təkrar edirəm – karnavalizm!
Bu cəhətdən Azərbaycan ədəbi mühiti ġekspirin “On
ikinci gecə, yaxud hər nə istəsəniz” komediyasındakı
dəlixana durumunu xatırladır. Təəssüf edirəm ki, bədii
əsərlərində Azərbaycan həyatının dəlixana panoramını
ardıcıl açan Elçin ədəbi-tənqidi yazısında konuya bir
qədər ehtiyatla yanaĢır. Odur ki, Elçin demək istəyib də
axıracan demədiklərini dilə gətirmək müzakirə iĢtirakçısı
kimi mənim boynumda qalır. Və bu üzdən “On üçüncü
gecə”ni təkcə “On ikinci gecə”nin yox, həm də Elçinin
məqaləsinin davamı kimi də qəbullana bilərsiniz.
Bəzən mizan-tərəzini pozmaqda, ələĢəni küləĢənə
qatmaqda, klassikaya qarĢı hörmətsizlikdə, böyük-kiçiyin
yerini bilməməkdə, ədalətsizlikdə gəncləri qınayırlar və
Ģübhəsiz ki, bəzi gənclərdə az yoxdur. Amma mən ədəbi
prosesdəki karnavalizmin suçunu ilk öncə gənclər yox,
ağsaqqallarda görürəm. Əlbəttə ki, onlardan bir çoxunun
saqqalının ağarmasını çıxmaq Ģərtilə, ağsaqqallığa sözün
ciddi mənasında dəxli olmadığından bu gözəl sözü
əksərən Ģərti anlamda kullanıram.
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Məni ən çox ilgiləndirən ədəbi gəncliyə münasibət
məsələsidir və hesab edirəm ki, bu, olduqca ciddi,
çözülməyə layiq konudur. Nədən ki, ədəbiyyatımızın
gələcəyi bu konunun necə çözülməsiylə ilgilidir. Nüfuzlu,
əksərən həm də səlahiyyət sahibi olan ağsaqqalların
gənclər siyahısına baxanda isə düĢünürsən: yəni, görəsən,
bu adamlar doğrudan toplam 9 milyon əhalisi, bu
baĢından o baĢına avtobusla uzağı 10 saata gedilməsi
mümkün bir ölkədə yaĢayır? Bəs onda onların ədəbiyyat
siyahıları niyə görəsən bunca fərqlidir, heç bir üst-üstə
düĢən, ortaq nöqtələrə malik deyil, bəzən hətta tam
aykırıdır. Bu, nə dərəcədə məntiqidir?!
Cavab aydındır. Çünki bu siyahıların heç birisi obyektiv
gerçəkliyi yox, siyahı sahiblərinin subyektiv mövqelərini
(zövqləri yox, məhz mövqeyini!) əks etdirir. Və əksərən
də bir-birinin acığına, düĢmənimin düĢməni mənim
dostumdur prinsipiylə tutulur. Ünlü bir xalq deyimində
olduğu kimi – bir-birinin bəhsinə, papağı qoyur tərsinə.
Yox, biz bu siyahılara düĢənlərin birmənalı olaraq
hamısının istedadsız, savadsız olduğunu söyləmək
iddiasından uzağıq. Hərə öz siyahısına xala-xətrin
qalmasın bir-iki layiqli adamın adını qatır. Amma bu
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siyahılara düĢməyin əsas Ģərtinin nə istedad, nə savad
olmadığı da gün kimi aydındır. Ən qəribəsi (və pisi!) isə
odur ki, bu siyahılara düĢmək üçün məhz istedadsız və
savadsız olmaq daha ciddi Ģərtlər sayılır. Çünki
“böyüklərin” baĢını öz “mənasız” fikirləriylə çox da
ağrıtmayan, nə hava çalsalar oynayan, Ģəxsi fikri və
mövqeyi olmayan maneken səciyyəli istedadsız və
savadsız adamlar əksəriyyət üçün daha sərfəlidir.
Söhbət, əlbəttə ki, sadəcə, siyahıya düĢməkdən getmir, bu
siyahıların arxasında gerçək, praktik nəticələr durur.
Ġstənilən “bezdarniki” siyahısına salan adam sonra nəyin
bahasına olursa-olsun öz mövqeyini əsaslandırmağa
çalıĢır və bunun üçün öz adamından nəsə düzətməyə
çalıĢır – dramaturq, Ģair, nasir, tərcüməçi, tənqidçi və s.
Və beləcə üzünə dramaturq, nasir, Ģair, tərcüməçi,
tənqidçi maskası taxmıĢ, heç bir ciddi perspektiv vəd
eləməyən yalançı karnaval fiqurları yaranır və baĢlayır
ortalıqda atılıb düĢməyə. Bunun ardınca onlara vəzifə,
mənzil, bir qədər sonra isə fəxri adlar, orden və medallar
verməyə baĢlayırlar. Və Brejnevin sözü olmasın,
ədəbiyyatımız baĢlayır “iri addımlarla irəliləməyə”.
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Bunun səbəbləri nədir? Birini və ən üzdə olan səbəbi
yuxarıda dedim. Ġkincisi və az adamın ağlına gələcək bir
səbəb (bunu məsələnin fəlsəfi kökü adlandırmaq olar)
müasir dünyanın mahiyyətindəki tərsəməssəbliklə
bağlıdır. Yəni bu gün hər hansı bir nəsnənin adıyla onun
mahiyyəti arasında diametral əkslik var. Sabiranə desək,
bu çərxi-fələk tərsinə dövran edir indi. Və bu elə bir
səbəbdir ki, ayrı-ayrı adamlardan asılı olmayıb, əksinə,
adamları özündən asılı edir. Bu səbəbdən yüksəkdə
durmaq üçün ən azı dahi olmalısan. Azərbaycan
telekanallarından birində hətta Nəsibə Zeynalovanın belə
dahi olub-olmaması (?!) məsələsinin gündəmə gəlməsinə
baxmayaraq isə ədəbiyyatımızın birinci və axırıncı dahisi,
təəssüf ki, Nizami olaraq qalır.
Elçin müəllimin “525-ci qəzet”in üç sayında ard-arda dərc
olunan silsilə məqaləsində çağdaĢ ədəbi prosesin bu qədər
önəmli məsələsinə toxunulmadığını görüb təəssüfləndim.
Və yeri gəlmiĢkən bu məsələnin ədalətlə çözülməsində
sadəcə məqalə müəllifi kimi yox, praktik səlahiyyət
sahibi, yüksək görəvli bir Ģəxs kimi Ģəxsən onun böyük
rolu ola bilərdi. Təssüflər olsun ki, o da bu məsələyə
lazımı önəm vermir. Və nəticədə ədəbiyyatımız faktiki
olaraq baĢsız qalıb.
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Elçinin öz məqaləsində hər çəməndən bir çiçək prinsipiylə
tutduğu siyahıya gəlincə isə o biri siyahılardan yaxĢı
anlamda xeyli fərqlənir. Mən deyərdim ki, bu, bütün yerdə
qalan siyahıların kəsiĢmə nöqtəsi adlandırılmağa yaxın bir
Ģeydir. Amma təəssüf ki, möhtərəm Elçin müəllimin
nəzəri mülahizələri bəzən özünün lazımı konkret təsdiqini
tapmır, təsadüfi faktlar ciddi yanaĢmalara söykək dura
bilmir.
Elçin yeni yaranan əsərlərin lazımı tənqidi (yaxud da
təqdiredici) qiymətini ala bilməməsindən danıĢır və bunu
əsasən professional tənqidçilərin sayca azlığı ilə bağlayır,
“məsələ yenə gəlib dirənir kəmiyyət azlığına – üç nəfərin,
beĢ nəfərin yazdıqlarına” deyə qeyd edir. Amma məqalə
müəllifinin tənqidçi adıyla təqdim etdiyi adamların
siyahısını görəndə onların sayca bir o qədər də az
olmadığı qənaətinə gəlmək olar: T.ƏliĢanoğlu,
Ə.Cahangir, C.Yusifli, N.Cəfərov, N.ġəmsizadə,
A.Əmrahoğlu, R.Kamal, N.Mehdi, ġ.AlıĢanov, V.Yusifli,
ġ.Vəliyev, N.Tağısoy, B.Əlibəyli, E.Akimova,
N.Cabbarlı… – nə az, nə çox, düz 15 nəfər. Görəsən,
toplam 9 milyon əhalisi olan bir ölkədə nə qədər tənqidçi
olmalıdır ki? Axı Azərbaycan milyarddan artıq əhalisi
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olan, ildə 700 roman yazılan Çin deyil ki, onun yüzlərlə
də tənqidçisi olsun.
Məncə, məsələ sayda yox, sambaldadır, yəni bu siyahıda
adı keçən, ümumən Azərbaycan mətbuatında adı tənqidçi
kimi hallandırılan adamların əksəriyyəti sözün ciddi
anlamında tənqidçi sayıla bilməz. Söhbət ondan getmir ki,
tənqid bütün yerdə qalan fəaliyyət sahələrindən (ədəbiyyat
tarixi, ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ideologiya, fəlsəfə,
publisistika və s.) üstündür və tənqidçi olmaq guya böyük
Ģərəfdir. Qətiyyən! Amma dülgərə xarrat yox, məhz
dülgər, aĢbaza qəssab yox, məhz aĢbaz, cərrraha terapevt
yox, məhz cərrah, stomatoloqa kardeoloq yox, məhz
stomatoloq deyildiyi kimi, nəzəriyyəçi, ədəbiyyat
tarixçisi, ideoloq, publisistə də tənqidçi yox, öz adlarını
vermək lazımdır.
Konkret faktlara keçək! Elçinin tənqidçiləri sırasında
özünəməxsus yeri olan Nizaməddin ġəmsizadənin
“tənqidi” yazıları təxminən son ildə ən çox bu imzalara
həsr olunub – Gülağa Tənha, Hüseynbala Mirələmov,
ġahin Fazil. Elə çıxmasın ki, mən bu imzalara yazı həsr
etməyi qəbahət sayıram. Əsla! Məsələ ondadır ki, bu
yazılarda tənqid deyilən bir Ģeydən əsər-əlamət belə
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yoxdur. Doğrudanmı, bu adamlar Nizaməddinin dediyi
kimi dahidir. Bəs onda Nizami Gəncəvi kimdir?
Bir neçə dəfə Nizaməddinin apardığı istər rəsmi, istərsə də
qeyri-rəsmi məclislərdə olmuĢam. ġübhəsiz ki, o bu
sahədə çoxillik təcrübə və hətta istedada malik birisidir.
Boy-buxun, təntənəli epitetlər, patetik sitatlar, pafoslu
təqdimatlar… bir sözlə, hər Ģey yerli-yerində. Onun
ədəbiyyat tarixçisi kimi fəaliyyətinə, Ə.Hüseynzadədən
tutmuĢ Hacıbaba Bağırova qədər tədqiqat predmetlərinə
də elə bir sözüm yoxdur. Yəqin bu üzdən ayın-ilin bu
vaxtında “Azərbaycan” dərgisinin son sayında 1983-cü
ildə (?!) yazdığı “ĠtmiĢ nəslə üvertüra” adlı yazısını dərc
etdirir. Ola bilsin ki, nə vaxtsa, iyirmi, otuz il öncə
Nizaməddinin tənqidçi olmaq arzusu və Ģansı olduğuna da
Ģübhə yoxdur. Amma onun bugünkü fəaliyyətini azacıq
izləyən adam bircə söz deyə bilər – təəssüf ki, bu, eləcə
arzu və Ģans olaraq da qalıb, gerçəkləĢməyib. Bu üzdən
Nizaməddinin yuxarıdakı məqaləsinin adını təkcə 20-30cu illər ədəbiyyatının bir sıra nümayəndələri yox, həm də
80-ci illərin bir çox təmsilçilərinə, eləcə də müəllifin
birbaĢa özünə də ünvanlamaq olar.
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Görəsən, niyə bu Ģəxslər 50-60 yaĢlarına nüfuzlu söz
sahibləri kimi gələ bimədilər?! Söhbət tənqidçilikdən
gedəndə bu, çağdaĢ bədii və nəzəri-filoloji prosesi ardıcıl
izləməyi, bu proseslə fədakarcasına yaĢamağı, onun üzvi
tərkib hissəsinə çevrilməyi tələb edən zor iĢdir. Sözügedən
adamlar bu iĢin ağırlığına duruĢ gətirə bilmədi və
qanunauyğun olaraq zaman onları yeniləriylə əvəz etdi.
Qatar getdi.
Ən qəribəsi isə odur ki, bu gerçəkdən gerçək faktı
sözügedən Ģəxslərə xatırladanda daĢ atıb baĢlarını tutur,
hətta səni özlərinə daha çox yaraĢan söyüĢlərlə təhqir
etməkdən (məsələn, milçək, yaxud köpəklə müqayisə
etməkdən) belə çəkinmirlər. Bəli, “tənqidimizn” səviyyəsi
budur! Ağzımıza çullu dovĢan sığmayıb da Mirzə
Cəlildən danıĢa-danıĢa Mirzə Cəlil dönəminin
itboğuĢduran “müsəlmanları” olaraq qalırıq.
Tənqidçi cari ədəbi prosesi ardıcıl izləməli və ardıcıl
yazılarla prosesə münasibət ifadə etməlidir. Bəlkə də
inanılmazdır, amma Elçin müəllimin tənqidçilər
siyahınıza daxil etdiyi (özü də minorlar arasında
majorlardan biri saydığı) Bəsti Əlibəyli hətta əməkdaĢı
olduğu “Azərbaycan” dərgisini belə izləmir. Hələ mən
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onun müasir dünya ədəbi-bədii, nəzəri-fəlsəfi fikrindən
milyard iĢıq ili qədər uzaqlığını demirəm. Belə durumda
olan birisinin tənqidçilik edib hansısa bədii mətnə və
ümumən prosesə obyektiv qiymət verə bilməsini
düĢünmək nə demək olardı?
Bir faktı diqqətinizə çatdırmaq istərdim. 2006-cı ildə
“Drujba narodov” jurnalı bir sayını Azərbaycan
ədəbiyyatına həsr etməyi planlaĢdırmıĢdı. Təbiidir ki,
“tənqidçilərin” bir çoxu xarici ölkədə, nüfuzlu dərgidə
dərc olunmaq sevdasına düĢmüĢdü və onların sırasında
B.Əlibəyli də varıydı. Mövzusu da Ġsa Muğannanın
yaradıcılığı. Amma məlum olanda ki, “tənqidçi” xanım
uĢaqdan-böyüyə az qala hamının oxuduğu, xəbərdar
olduğu bu məĢhur yazıçının (üstəgəl öz qazaxlısının!)
yaradıcılığına belə əməlli-baĢlı bələd deyil, mat qaldım.
Yazı baĢdansovdu da olsa, yazılıb göndərildi və təbii ki,
dərc olunmadı. Çünki Moskva Bakı deyil və o,
tənqidçidən heç olmasa minimum filoloji ölçülərə cavab
verməyi tələb edir. Və B.Əlibəyli məsələsinə onun
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Tənqid Seksiyasının müdiri
olmasıyla bağlı məlum faktı sizə bir daha xatırlatmaqla
xitam vermək istərdim.

1581

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Elçin müəllimlə razıyam ki, bu siyahıda adıkeçənlər
arasında professionallığı ilə seçilənlər də var, məsələn,
T.ƏliĢanoğlu, C.Yusifli. Mən Vaqif Yusiflinin də adını
bura daxil edərdim. Bir sıra yönlərdən yerdə qalan iki
imzanı önləyə bilməsə də, prosessuallıq və obyektivlik
baxımından Vaqif müəllimin yerdə qalan iki imzadan
öndə olduğunu vurğulamağa ehtiyac var.
Elçin müəllimin professionallar siyahısını isə çözümə
lüzum duyuram. TopdanyanaĢma üsulunun əksinə olaraq
belə hesab edirəm ki, hər kəsə fərdi, həm də dialektik
olaraq yanaĢılmalıdır. Məsələn, 90-cı illərdə ədəbi-tənqidi
fəaliyyətə daha çox önəm verən C.Yusifli son illər
tənqidçilikdən daha çox ədəbiyyat tarixçiliyi ilə
məĢğuldur. Onun istər Ə.Kərim, istərsədə də R.RövĢənlə
bağlı tədqiqləri artıq bitmiĢ, yaxud bitməkdə olan
proseslərlə bağlıdır ki, bu da sözügedən kitabları ədəbtənqid nümunəsi saymağa ciddi əsas vermir. Bu yöndən
onun “Tənqidin ölümü”ylə bağlı “məĢhur” məqaləsini ilk
öncə CavanĢirin özünün-özünə çıxardığı hökm kimi baĢa
düĢürəm. Burda ünlü fransız yazıçısı Anatol Fransın
məĢhur bir kəlamını fransız dilini bilməsiylə qürurlanan
və “heç bir dil bilməyən adamlara” yuxarıdan aĢağı
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baxmaq istəyən CavanĢirə xatırlatmaqdan
vazkeçməyəcəm: kim nə danıĢırsa, özü odur.
Fransız dilini milyonlarla fransız, ingilis dilini milyonlarla
ingilis bilir. Amma bunun Azərbaycan ədəbi-tənqidi
fikrinin inkiĢafına heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni demək
istəyirəm ki, əsas hansısa dili bilmək yox, sözün,
ədəbiyyatın dilini bilməkdir. Digər tərəfdən isə CavanĢirin
hələ indiyə qədər fransız dilindən elədiyi nə bir normal
bədii, nə də filoloji tərcüməyə rast gəlməmiĢəm. Bu üzdən
möhtərəm Elçin müəllimin uğurlu filoloji tərcüməçilər
siyahısına CavanĢirin də adının düĢdüyünü görəndə siyahı
gözümdən düĢdü. Fransızcanı necə bildiyini deyə
bilmərəm, amma mən CavanĢirin tərcümələrini oxuyanda
bir qayda olaraq onun Azərbaycan türkcəsinə dərin
bələdliyinə Ģübhə edirəm.
Elçin müəllimin “professional tənqidçilər” listəsinə
komutanlıq edən Tehran ƏliĢanoğlu və onun
“Tənqid.Net” dərgisinə gəlincə isə dil sorunu burda daha
yoğundur. Onun Tehran dilində yazdığı məqalələri yəqin
ki, bir özü, bir də Süleyman peyğəmbər axıracan baĢa
düĢə bilər. Odur ki, Tehranın “Ədəbi tənqidin nəzəri
problemlərinə dair” məqaləsində irəli sürdüyü və Elçin
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müəllimin də təqdir etdiyi (?!) təsnifatdan da bir Ģey baĢa
düĢmək zor iĢdir. Tehran tənqidi üç qismə bölür:
-anarxiya tənqidi;
- neomaarifçi tənqid;
- tətbiqi tənqid.
Hər təsnifatın ciddiyyətinə, akademizminə dəlalət edən ilk
amil onun hansısa vahid prinsip, meyar, ölçü əsasında
aparılmasıdır. Tehranın bu təsnifatı hansı prinsipə, hansı
meyara, hansı ölçüyə əsasən apardığı məlum olmur. Məhz
“elm-elm” deyib dağa-daĢa ün salan Tehranın bu qeyrielmi bölgü prinsipi, daha doğrusu prinsipsizliyi hesabına
bir-birinə prinsipial olaraq dəxli olmayan anarxist,
neomaarifçi və tətbiqi anlayıĢları eyni təsnifatın tərkib
hissələrinə “çevrilirlər”. Amma elə ilk baxıĢdanca görünür
ki, tətbiqi anlayıĢının alternativi nə anarxist, nə də
neomaarifçi yox, nəzəri anlayıĢı ola bilərdi. Digər tərəfdən
isə anarxist və ya neomaairfçi tənqidin özü də tətbiqi ola
bilər. Əgər belədirsə, artıq bu təsnifat təsnifat deyil,
“təmsilatdır”, yəni ruslar demiĢkən, basnya.
Mən Tehranın təsnifatına qarĢılıq olaraq tənqidin daha
ciddi təsnifatını irəli sürərdim. Və bu zaman əsas bölgü
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prinsipi, meyarı, ölçüsü kimi ədəbi-tənqidi fikrin
funksionallıq dərəcəsini götürərdim. Yəni sadə dillə
desək, tənqidçinin sözü oxucunu nə dərəcədə etkiləyə
bilir, ədəbi prosesdə necə rol oynayır. Bu baxımdan
tənqidi iki yerə bölərdim:
- funksional tənqid;
- qeyri-funksional tənqid.
Funksional tənqid odur ki, onu oxucu da, yazıçı da
oxuyub bir mətləb hasil edir, sonucda onun ədəbi prosesdə
müəyyən rolu, funksiyası olur.
Qeyri-funksional tənqid isə bunun əksinə olaraq filoloji
ibarəpardazlıqdan ibarət olub, kağız üstündəcə qalır, heç
kəs onu oxumur, oxuyanlar da bir mətləb hasil edə bilmir
və nəticədə belə tənqidin ədəbi prosesdə heç bir gerçəkçi
rolu, özəl funksiyası olmur. Bunu kabinet tənqidi də
adlandırmaq olar.
Və çox təəssüf edirəm ki, Tehran ƏliĢanoğlunu da, onun
“Tənqid. Net” dərgisini də nə qədər arzu etməsəm belə
obyektiv gerçəkliyə sədaqət naminə ikinci qism – qeyrifunksional tənqid bölümünə aid etməli olacam. Tehranın
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ədəbi-tənqidi yazılarını oxuyub baĢa vuranda bir qayda
olaraq Sabirin məĢhur bir Ģeirini belə improvizə etmək
arzum baĢ qaldırır:
Məqalədir, axı balam burada,
Nə deyildi, nə söz ünvan oldu?

On üçüncü gecə, yaxud hər nə istəsəniz (II hissə)

Xalq yazıçısı Elçinin “Azərbaycan ədəbi prosesində ” nə
baĢ verir?” məqaləsi ətrafında düĢüncələr
Mən “On üçüncü gecə”inin birinci hissəsində Elçin
müəllimin “tənqidçilər” siyahısına daxil olan on beĢ
nəfərin toplam beĢ-altısından söz açdım və bu, o demək
deyil ki, bu beĢ-altı adamı yerdə qalanlardan daha çox
ciddiyə alıram. Əksinə, olsun ki, yerdə qalanları özəl
dartıĢma konusuna çevirməməyim daha ziyansız
olmalarından dolayı onlara olan sayqımdandır. Bir
tənqidçi kimi fəaliyyətlərindən isə qətiyyən (və bir daha
təkrar edirəm – qətiyyən!) razı deyiləm və ötən Ģənbə
sayında dərc olunmuĢ birinci yazıya çoxsaylı (etiraf edim
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ki, bir müəllif kimi mənim üçün hətta gözlənilməz
dərəcədə çoxsaylı) reaksiyalara əsasən deyə bilərəm ki,
böyük əksəriyyət mənimlə həmrəydir. Güman edirəm ki,
onların bir qismi müzakirəyə qoĢulacaq, bu barədə
rəylərini həm də mətbuat səviyyəsində sərgiləyəcəklər.
Çünki Elçin müəllimin dəqiq müĢahidə etdiyi və haqlı
olaraq qeyd etdiyi kimi, antiədəbiyyatın ədəbiyyat,
“bezdarĢina”nın istedad, xalturanın namuslu zəhmət, bir
sözlə, haramın halal üzrəinə basqısı getdikcə güclənir və
məncə, vicdanı olan bu duruma qarĢı biganə
qalmamalıdır.
Yazıyla bağlı çoxsaylı telefon zəngləri və Zahir Əzəmətin
yazını özünün idarə etdiyi “Kultaz” mədəniyyət portalına
yerləĢdirməsiylə ilgili yazılı Ģərhlərdən hiss etdim ki,
Azərbaycan ədəbi mühitinin əksəriyyəti adını tənqidçi
qoyan psevdoalimlərin də, savadı resenziya yazmaqdan o
yana keçməyən bayağı qəzet jurnalistlərinin də, onları Ģar
kimi üfürmək istəyənlərin də əlindən əməlli-baĢlı cana
doyub. Yalanın sosial dozası elə artıb ki, oxucularda
həqiqət aclığı yaranıb. Azərbaycan ədəbi mühiti
tufanqabağı sakitlik əhvalı yaĢayır və oxucu düz söz
eĢitmək istəyir. Hətta bunun elə bir praktik önəmi olmasa
belə. Praktik önəm məsələsinə gəlincə bu, söz adamlarının
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hədəfi bir yerə vurması, məndən ötdü qardaĢıma dəydi, elə
bildim saman çuvalına dəydi psixologiyasını bir kənara
qoymasından asılıdır.
Vur-tut bir-iki imza xaric (kim istəsə, özünü “xarici”lərə
aid edə bilər) Azərbaycan “tənqidçilərinin” əksərini
birləĢdirən cəhətləri isə belə vurğulamaq olar. Öz
mənafeyini hər Ģeydən üstün tutmaq, yersiz (və gülünc!)
mənəmlik iddiası, istedada münasibətdə sayqısızlıq, hətta
absurd bir qısqanclıq və paxıllıq, özünü ədəbiyatada yox,
ədəbiyyatı özündə axtarmaq, fərdi eqosunu ədəbiyyatın
fövqünə qoymaq, qeyri-obyektivlik, cəsarətsizlik (hətta
qorxaqlıq!), dostbazlıq, dərnəkçilik, regionçuluq. Bunlar
əksər tənqidçilərimizin ən genəl “etik-mənəvi” özəllikləri
kimi anıla bilər. Özünü əziyyətə salıb Azərbaycan ədəbi
prosesini ardıcıl izləməmək, dünya ədəbi-bədii prosesnidə
gedən ən vacib olaylardan adəti üzrə xəbərsizlik, özəl
analitik istedaddan əksərən məhrumluq – bunlar isə
onların idraki cəhətdən səciyyələndirən amillər sayıla
bilər.
Elçin müəllim ədəbi tənqidçilərin məhz bu yönlərinə
münasibət sərgiləmir və bunun ancaq bir nədəni ola bilər.
Ədəbiyyatımızın öndəri müdrik ağsaqqallıq zirvəsində
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durub cavanların könlünə toxunmaq istəmir! Ki, pərdəni
aradan götürməsin! Və fərqində deyil ki, bununla sözün,
haqqın, ədalətin, sözə, haqqa, ədalətə güvəncini hələ də
itirməyənlərin ürəyinə toxuna bilər. Neyləyirsən elə,
onsuz da hər iki halda kiminsə ürəyinə toxunur, “pis
adam” olursan. Onda ən yaxĢısı sözü axıracan demək
deyilmi?
Ġnanılmazdır ki, hələ 70-ci illərdə – cavan yaĢlarında
yazdığı məqalələrlə Ümumittifaq mətbuatına səs salan,
SSRĠ miqyaslı bir sıra yarıĢmalarda birincilik ödülünü o
qədər Ģovinsit rus, çoxbilmiĢ yəhudi, paxıl erməni,
özündənrazı gürcünün əlindən alan, yaĢın gətirdiyi
problemlərə, dövlət mənsəbinin yaratdığı darmacalllığa
rəğmən, bu günkü bədii və tənqidi yazılarından da ədəbibədii prosesi ardıcıllıqla izlədiyi aydın görünən Elçin
tənqidin əsil durumunun fəqində olmasın. Amma buna
baxmayaraq, “Azərbaycan ədəbi prosesində nə baĢ verir?”
məqaləsində aĢırı “humanizm” və bəzən bundan irəli
gələn münasibət qeyri-müəyyənliyi müĢahidə olunduğunu
da görməmək olmur.
Mənimsə ağsaqqallıq eləməyə yaĢım düĢmədiyi, həvəsim
olmadığı kimi, gücüm də çatmaz. Elçin müəllim Nizami
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Cəfərovu da tənqidçilər sırasında qeyd edir və nə qədər
arzuolunmaz olsa da, bu məsələylə bağlı bəzi məqamlara
dəqiqləĢdirmələr gətirmək zorundayam. Bəli,
universitetdə müəllimim olmuĢ Nizami Cəfərov vaxtilə
təkcə mənim yox, yaĢıdlarım olan əksər gənc filoloqların
idealı olub. GeniĢ savadı, ümumiləĢdirmə qabiliyyəti,
nəzəri təfəkkürüylə seçilən görkəmli alimin 2007-ci ildə
“Qanun” nəĢriyyatı tərəfindən yayınlanan beĢcildilk
seçilmiĢ əsərlərini sadəcə vərəqləmək yetər ki, ümid, iĢıq,
sevgiylə dolu o gözəl tələbəlik illərinə dönəsən. Çünki
fərqli mətbu orqanlarda iĢıq üzü görən bu məqalələrin
bəziləri universitet auditoriyaları, koridor və foyeləri,
yataqxana odalarında nizamiçilərlə antinizamiçilər
arasında geniĢ fikir dartıĢmalarına səbəb olurdu və mən,
təbii ki, birincilərin sırasındaydım. Yadımdadır ki, bu
məqalələrdən birini – “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində
dərc olunmuĢ “YatmıĢdım, üstümə gəldi ərənlər”
məqaləsini o vaxtlar sözügedən qəzetdə iĢləyən Nizami
müəllimin iĢ yerinə gedib özündən almıĢdım. Klassik sufi
təfəkkürü və onun milli bədii düĢüncədəki inkiĢaf
mərhələlərinə həsr olunmuĢ məqalənin dadı damağımdan
hələ də getməyib. Bunun ilk səbəbi məqalənin məni qəflət
yuxusundan oyatmasıyla bağlıydı: cavan oğlan, filoloq
olmaq istəyirsən, bax gör filologiya elmi hansı hədlərə
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varmaqdadır? Bu məqalənin müəllifi səndən vur-tut 7-8
yaĢ böyükdür! Vaxt getdi!
Amma beĢcildlikdə görkəmli türkoloqun çağdaĢ ədəbi
proseslə məĢğul olmağa lazımınca vaxt tapa bilmədiyini,
onun ədəbi-tənqidçinin ən mühüm göstəricisi –
prosessuallıqdan uzaq düĢdüyünü göstərən yazıları da var.
Ġmza seçimindəki təsadüfilik, orta, hətta aĢağı səviyyəli
adamlara topdan və aĢırı səxavətlə yanaĢması, fərqli
istedad dərəcəsində olanları trafaret dəyərləndirmələri də
(məsələn, az qala istisnasız olaraq istənilən çağdaĢ
yazıçıda türk epos təfəkkürü axtarmaq) bütün ömrünü əski
və klassik ədəbiyyata, dilçiliyin nəzəri problemlərinə həsr
etmiĢ, bu sahədə bir institutun iĢini görmüĢ türkologiya
mütəxəssisinin çağdaĢ ədəbi-bədii prosesə ikinci dərəcəli
önəm verməsini göstərir.
Müasir ədəbi proseslə bağlı istənilən yazısında, xüsusən
də saysız-hesabsız kitablara yazdığı ön sözlərdə, müəllifi
(yaxud həmmüəllifi) olduğu Ģoxsaylı dərsliklərdə
“bezdarhik”lərə qarĢı cəngavər mərhəməti, dostlara qarĢı
alicənablığı ilə seçilməsinə rəğmən, özünə (və özünün
timsalında bütün istedadlara) qarĢı obyektivliyi, ciddi və
sərt münasibəti, ümumən götürəndə isə yüksək etiraf
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mədəniyyətiylə seçilən Nizami müəllim özü də, məncə,
bunu etiraf edər və hərdən edir də. Amma bu etiraflar,
görəsən, olub-keçənlərə birmənalı bəraət verirmi?! Axı
güvəncləri, etimadları, ümidləri məhv etmək avtobusda
ayaq tapdayıb sonra üzr istəmək deyil!
Hərdən hansısa maddi, mənəvi və s. amillər insanın elə bil
ki, gözlərini qapayır və onu oyaq yuxu durumuna salır. Və
günlərin bir günü ağ xirqəli ərənlər onu bu qəflət
yuxusundan oyatmağa gəlir. Nizami müəllmin vaxtilə
sevə-sevə tədqiq etdiyi sufilər bunu elə-belə, gəliĢigözəl
söz kimi yazmırdılar. Mənim heç bir ərənlik iddiam
yoxdur. Amma ümid edirəm ki, bu sözlərim keçmiĢ
tələbənin öz müəlliminin üzünə ağ olması, “cavan”
tənqidçinin baĢından yuxarı tullanması kimi yox, birbaĢa
zamanın səsi kimi eĢidiləcək. Məncə, Nizami müəllim son
vaxtlar o bu səsi getdikcə daha tez-tez eĢidir.
Elçin müəllimin daha bir tənqidçisi – Rüstəm Kamal
müasir ədəbi prosesə münasibətdə Nizami müəllimin tam
əksinə olaraq, “simicliyi”, aĢırı çəkingənliyi, ifrat
ehtiyatlılığı ilə seçilir. Amma hər ikisinin savadı,
təfəkkürü, dil-üslub tərzi razılıq doğuran bu filoloqlar
bütün zahiri fərqlərinə rəğmən ədəbi prosesə münasibətdə
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eyni dərəcədə qeyri-obyektiv (və nəticə etibarilə qeyrisəmimi) münasibətdə birləĢirlər.
R.Kamal keçmiĢ Sovetlər Birliyində ən mühüm filoloji
məktəblərdən birinin yerləĢdiyi Tartuda təhsil alıb,
Lotman kimi ünlü strukturalist alimin tələbəsi olub, bir
sözlə həqiqi elm mühiti görüb. Amma bütün bunlar onun
xeyrinə olduğu kimi hardasa ziyanına da iĢləyir,
düĢüncələrini trafaretləĢdirir, canlı, dinamik, daim
dəyiĢkən ədəbi prosesi statik, durğun bir Ģey kimi
görməsinə, çağdaĢ prosesə 70-80-ci illərin nəzəri doqmalrı
ilə yanaĢmasına səbəb olur. Bir alim, ziyalı kimi
formalaĢma mərhələsini Azərbaycandan kənarda
yaĢaması, ali təhsilini baĢa vurandan sonra bir müddət
bölgələrimizdən birində iĢləməsi onda ədəbi prosesə
münasibətdə bir ögeylik əmələ gətirib və artıq neçə ildən
bəri paytaxta gəlməsinə, mətbutada ayrı-ayrı imzalarla
bağlı vaxtaĢırı yazılar dərc etdirməsinə rəğmən, mən
Rüstəmin ədəbi mühitə münasibətdə yadlığını, kənar
adam çəkingənliyini, qonaq “nəzakətini” hələ də hiss
edirəm. SınırdıĢı formalaĢma və bölgə psixologiyası onun
özünü ədəbi prosesin tamhüquqlu üzvü kimi hiss etməsinə
eyni dərəcədə mane olub və təəssüf ki, hələ də
olmaqdadır. O heç vaxt ədəbi prosesin episentrində olmur
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və deyəsən, azacıq aĢım, ağrımaz baĢım prinsipiylə heç
bunu arzu da eləmir. Bu cəhətdən o mənə Saltıkovġedrinin “Qumbalığı” hekayəsinin bütün ömrünü
durnabalıqlarından ehtiyatlana-ehtiyatlana yaĢayan
qəhrəmanını xatırladır.
Bütün bunların nəticəsi kimi Rüstəmin istər imza seçimi,
istərsə də seçdiyi imzalara münasibəti məndə bəzən həm
təəssüf, həm də təəccüb hissi doğurub: bir yandan Dədə
Qorqud, o biri yandan… Nağıllarda deyildiyi kimi, “Day
dalını demirəm, özünüz yaxĢı bilirsiniz”.
Əlbəttə, Rüstəm özünü bununla sığortalaya bilər ki, (və
məncə, sığortalayır da!) mən ancaq “yaxĢılardan”
yazıram, tutaq ki, rus ədəbiyyatĢünaslığında Svetayevanın
ədəbi-tənqidi yazıları kimi. Amma, əvvəla, Svetayeva
tənqidçi yox, Ģairiydi və PuĢkindən tutmuĢ MandelĢtama
qədər Ģairlər haqqında bir Ģair kimi öz fikrini yazır,
subyektiv mülahizələrini sərgiləyir və bunun yanı sıra
ədəbi-tənqidi yazıları üçün səciyyəvi olan subyektiv
impulsivliyi qətiyyən gizləmirdi. Onun ən məĢhur ədəbi
əsəri olan “Mənim PuĢkinim” kitabının təkcə elə adı bunu
isbatlamağa yetərlidir. Hörmətli oxucu, mənim elmi
obyektivlik iddiam yoxdur, çünki alim yox, Ģairəm və öz
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təsəvvürmdəki PuĢkini sənə təqdim edirəm. Bu, mənim
PuĢkinimdir, qəbul etsən də sağ ol, etməsən də. Zabitlərin
saçlarını da at yalı kimi tumarlamaq istəyən “Lesbos
adasının qızı” bunu demək istəyirdi.
R.Kamal isə Azərbaycan ədəbiyyatının puĢkinləri,
mandelĢtamları yox, bəzən ən miyanə qələm
adamlarından da yazır. Ġkincisi, o, Ģair yox, alimdir və
məntiqlə subyekyiv mülahizələr deyil, obyektiv elmi
qənaətlər irəli sürməli, sol yox, sağ beyin yarımkürəsi
onda aparıcı rol oynamalıdır. Odur ki, onun “yaxĢını
görmək”, “yaxĢını yazmaq” və s. “solçu” kriteriləri,
sadəcə olaraq, esseistik ibarəbazlıq kimi səslənir. Təəssüf
ki, bütün dünyagörüĢü, savadına rəğmən Rüstəm də bəzən
saxta reklam kampaniyası, karnavalizmə hizmətçilik yapır
və hesab eləmirəm ki, bunu sadəcə sadəlövhlükdən eləyir.
Bilirəm ki, o, öz təbiəti etibarilə qarĢıdurmalardan uzaq
olmağa çalıĢan sakit birisidir. Amma bu sakitlik, qulaq
dincliyi arzusu müqabilində onun adının qabağına
qətiyyən “plyus” iĢarəsi qoymaq fikrim də yoxdur.
Sözümün canı nədir – Rüstəm Kamalın kamalını
görmüĢük, rüstəmliyini də görmək istərdik.
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Məncə, içi Rüstəm qarıĢıq hamı ədəbi prosesdəki
qüsurların aradan qaldırılması probleminin həllini kənarda
axtarır, heç kəs özünə “mən bu sahədə nə iĢ görmüĢəm və
nə iĢ görə bilərəm?” sualını vermir. Qorbaçovun sözü
olmasın, “gəlin özümüzdən baĢlayaq”. Bu mənada
R.Kamalla polemikaya girən Elçin müəllim tamamilə
yerində yazır ki, “ədəbi prosesin obrazının”
görünməməsinin səbəbi qrafomanlarda, həvəskarlarda
deyil, ilk növbədə professional ədəbi tənqidin özündədir.
Təqsir (ədəbi təqsir! hətta ədəbi günah!) bizim o
professional, səriĢtəli qələm sahiblərimizdədir ki, “ədəbi
prosesin obrazını” məhz onlar (o cümlədən də Rüstəm
Kamal) yaratmalıdırlar”.
Və nəhayət, Elçin müəllimin məqaləsində adı geniĢ
hallandırılan və mənim də çox hörmət bəslədiyim Arif
Əmrahoğlu! Artıq əlli yaĢını keçmiĢ Arif müəllim
haqqında ədəbi camiə adamlarından tez-tez eĢitdiyim bir
söz var – “Arif yaxĢı oğlandır”. Zahirən kompliment kimi
səslənməsinə baxmayaraq, mən bu sözü, əslində, Arif
müəllimin bir alim kimi haqqının tapdalanması kimi qəbul
edirəm. Çünki o, “yaxĢı oğlan” olduğu qədər də yaxĢı
ədəbiyyatĢünasdır. Amma…
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Elçin müəllim haqlı olaraq Arif Əmrahoğlunun istedadı
təqdir edib, istedadsızı saya salmamaq, onun haqqında nə
yaxĢı, nə pis heç bir Ģey yazmamaq kimi prinsipinə qarĢı
çıxaraq yazır: “Bu yerdə mən Ariflə tamam əks
mövqedəyəm… Sanbalsız, qüdrətsiz və eybəcər yazılar da
tənqidin “təhlil süzgəcindən” keçməlidir ki, sanbalsızlığı,
qüdrətsizliyi və eybəcərliyi sübut olunsun, hərgah belə
deməık mümkünsə, bədii-estetik həyəcan təbili çalınsın,
bədii fəlakətin qarĢısı alınsın”.
Hesab edirəm ki, Arif müəllim və onunla həmrəy
olanların (məsələn, biri elə yuxarıda haqqında geniĢ bəhs
etdiyimiz R.Kamal) zəif əsərə ən yaxĢı reaksiya onu saya
salmamaqdır kimi yanaĢması “ağrımaz baĢım” prinsipinə
psevdo aristokratizm donu geyindirməkdən, ədəbi-tənqidi
snobizmdən baĢqa bir Ģey deyil. Sən tənqidçisən, bu, sənin
sənətindir və yaxĢıya yaxĢı, düzə düz dediyin kimi, pisə
pis, əyriyə də əyri deməyi bacarmalısan. Bu fikrin kökü
əslində Anar müəllimin yazılarından birindən gəlir və
sözügedən mövqeyi ən yaxĢı halda problemə yazıçı
yanaĢması kimi qəbullanmaq olar.
Amma məsələ hələ bununla da bitmir. Mən Arif
müəllimlə artıq neçə illərdir ki, bir təĢkilatın üzvüyəm, bir
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idarədə çalıĢıram və bir daha təkrar edirəm ki, onun nə
alim kimi savad və istedadı, nə də insanlığına heç bir
Ģübhəm yoxdur. Ġstər epik təfəkkür, istər on doqquzuncu
əsr nəsrimizlə bağlı araĢdırmaları, istərsə də çağdaĢ
ədəbiyyatla ilgili yazılarında sözün müsbət mənasında
alim ehtiyatlılığı, dediyi sözün məsuliyyətini duymaq,
sağa və sola təfrit və ifratladan qaçmağı bacarmaq, bədii
irsimizin xam, tədqiqat Ģumundan keçməmiĢ, diqqətdən
kənarda qalmıĢ sahələrinə girmək və bu barədə müasir
filoloji təfəkkür səviyyəsində orijinal elmi söz demək
onun ədəbi yazılarının qabarıq nəzərə çarpan müsbət
keyfiyyətləridir.
Arif müəllim sözü yazıçı kimi duyan, amma onun
haqqında alim kimi danıĢmağı bacaran , elmi fikrə bədii
təfəkkür üçün səciyyəvi polisemantizm, çoxmənalılıq
gətirməyi bacaran azsaylı filoloqlardandır. Bir faktı
diqqətinizə çatdırmaq istərdim. S.Vurğunun anadan
olmasının 100 illiyi münasibətilə nə qədər deyildi, yazıldı,
yığsan yəqin ki, bir kitab bağlamaq olardı. Amma bu
yubileydən üç nəfərin üç fikri yaddaĢımda iliĢib qaldı:
“Atamın ədəbiyyatımızdakı təkrarsız yeri onunla bağlıdır
ki, o, bütün Azərbaycan poeziyası tarixində uĢaqdan
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böyüyə hamının əzbər bildiyi yeganə Ģeirin (Azərbaycan
Ģeirini nəzərdə tuturdu – Ə.C.) müəllifidir”. Bunu Ģairin
oğlu Vaqif Səmədoğlu yubiley təntənələri zamanı Qazax
mədəniyyət sarayının səhnəsindən dedi. “Səməd Vurğun
bir ocaqdır, odu da var, külü də, hərə özünə lazım olanı
götürür”. Bunu eyni gündə eyni səhnədən yazıçı Natəvan
xanım Dəmirçioğlu dedi. “Səməd Vurğun mənim
uĢaqlığımın Ģairidir”. Bunu isə Arif müəllim Ģairin
yubileyi münasibətilə “Azərbaycan” dərgisində dərc
etdirdiyi həcmcə o qədər böyük olmayan yazısında
vurğuladı. Bir daha təkrar edirəm – “Səməd Vurğun
mənim uĢaqlığımın Ģairidir”. Bu sadə, adi sözlərdə Arifin
Səməd Vurğuna sevgisi də, təəssüfü, tənqidi də, tərifi də –
bir sözlə hər Ģey var. Bir sözlə tənqidi də elə eləyir ki,
tənqid predmetinin, M.F.Axundovun sözü olmasın, ruhu
da incimir.
Di gəl ki, N.Cəfərovdan fərqli olaraq, A.Əmrahoğlunun
kiməsə qədərindən artıq tərif dediyini, layiq olmadığı
yarlıkı kiminsə boynundan asdığını, məncə, görən
olmayıb və yəqin ki, bu gündən sonra da görən
olmayacaq. Amma görəsən, bunlar Arif müəllimin yeri
gələndə haqqı müdafiə etməməsinə, yalana, saxtakarlığa
qarĢı susmasına haqq qazandırırmı?
1599

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Ġndi yazıçı, alim, ümumən ziyalı necə olmalıdır
məsələsiylə bağlı meyarlar o qədər pozulub ki, çoxları
susmağı az qala qəhrəmanlıq sayırlar. Mən filan yerdə
tərif demədim, mədhiyyəçilik etmədim, susdum. Yox,
Arif müəllim, susmaq təkcə narazılıq yox, həm də razılıq
əlaməti kimi anlaĢıla bilər və onun qəhrəmanlığa həmiĢə
dəxli olmur.
Bir fakta diqqət yetirməklə Arif Əmrahoğluyla bağlı
fikrimi yekunlaĢdırmaq istərdim. Bir dəfə onun da
komissiya üzvü olduğu bir müsabiqəyə mən də qoĢulmuĢ
və bu zaman müəyyən qədər də Arif müəllimin komissiya
üzvü olmasından dolayı hər Ģeyin ədalətlə çözüləcəyinə
güvənmiĢdim. Amma görəndə ki, az qala qırx illik
zəhmətimin məhsulu olan əsərimi bir nəfər xalturĢikin
müsabiqə xatirinə qaraladığı və tələm-tələsik yarıĢmaya
təqdim etdiyi yazılara tay tutublar və Arif müəllim də
susub, özü də hər Ģeyi yaxĢı bilə-bilə susub, güvəndiyim
dağlara qar yağdığını hiss etdim. Hətta deyilənlərə görə,
Fikrət Qoca olmasaymıĢ, halal haqqımın yarısını belə
mənə vermək istəmirmiĢlər. Yalnız onun təkidi
nəticəsində adım qaliblər sırasına salınıb. YaxĢı, bəs
Fikrət Qoca olmasa, neyləməliyik?!
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Yeri gəlmiĢkən, Elçin müəllimin məqaləsində haqqında
danıĢılmayan mükafatlar probleminə də atüstü toxunmaq
istərdim. Gəlin etiraf edək ki, ən yüksək səviyyəli ədəbi
mükafatlar belə heç bir ciddi bədii-estetik meyarlara
əsaslanmadan, istedad amilini çox vaxt nəzərə almadan,
adamın adamı, dostbazlıq, dəstəbazlıq, yerlibazlıq
“prinsipləri” ilə verilir. Əgər bu iĢi təĢkil edənlərin
məqsədi əvvəlcədən seçilmiĢlərə mükafat verməkdirsə,
bunu ümummilli ədəbiyyat karnavalına çevirməyə, onlarla
adamı bu oyuna cəlb etməyə, nominal komissiyalar
yaratmağa nə lüzum var ki? Bunu kvazi müsabiqə, psevdo
mükafat prosedurlarına əl atmadan, birbaĢa eləmək
olmazmı?
Mükafatlandırma prosesində ən qəribə və etiraz doğuran
cəhət isə bu və ya digər nominasiyaların iki yerə
bölünməsi kimi süni tənzimləmə üsuluna əl atılmasıdır.
Bu nə deməkdir? Axı dünyada sözün tam mənasında üstüstə düĢən, bir-birinin eyni olan iki qum dənəsi belə
yoxdur. Bəs bu yaĢlı-baĢlı yazarlar necə bir-birinə bərabər
ola bilərlər?
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Süni bərabərçilik – eqalitarizm prinsipinin isə bir mənası
var. Bərabər tutulanların hər ikisinin arxasında duranlar
güclü olur, heç kəs konkruentinə güzəĢtə getmək istəmir
və komissiya üzvləri çıxıĢ yolunu kökəni iki yerə
bölməkdə görür – ay uĢaqlar, ay uĢaqlar, ağlamayın, al,
bax, bu sənin, bu da sənin payın!
Yazımın ikinci hissəsini dünyanın ən dahi satira ustasına
improvizə ilə yox, onun birbaĢa öz sözləriylə bitirəcəm:
Cin görürəm, can görürəm,
qorxmuram,
Harda müsəlman görürəm,
qorxuram.

On üçüncü gecə (III yazı)
Yaxud hər nə istəsəniz
Xalq yazıçısı Elçinin “Azərbaycan ədəbi prosesində ” nə
baĢ verir?” (”525-ci qəzet, 18,25.07,01.08) məqaləsi
ətrafında düĢüncələr
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Elçinin “Azərbaycan ədəbi prosesində nə baĢ verir?”
məqaləsində sadəcə ədəbi tənqid yox, həm də poeziya və
nəsr, ədəbiyyat nəzəriyyəsi və tarixi, bədii tərcümə
məsələlərinə də geniĢ yer verilir və odur ki, söhbətimizi
əsasən bu məsələlər çevrəsində davam etdirmək lazım
gələcək.
Bu gün – kürəsəlləĢmə dönəmində fərqli kültürlər
arasında dialoqların qurulması hər hansı sammitdəki siyasi
dialoqdan, dillər arasında körpülərin salınması Bakının
küçələrində salınan körpülərdən az önəmli deyil. Sovet
rejimi üçün səciyyəvi iqtisadi, siyasi qapalılıqdan
çıxdığımız kimi, mədəni-mənəvi buxovlardan da azadıq
və dünyayla iqtisadi, siyasi cəhətdən olduğu kimi, kültürəl
yöndən də iliĢgilər ildən-ilə geniĢlənir. Ümumən
götürəndə milli sıxılma erası olan son yarım əsrdən fərqli
olaraq XXĠ əsrin ən azı yarısına qədərki dövrün qlobal
geniĢlənmə erası olacağı aydın görünür. Bədii çevirmə
iĢinin bu məsələdəki əvəzsiz rolunu xatırlatmaq yəqin ki,
artıqdır.
Öz məqaləsində bədii tərcümə məsələsinə də yer ayıran
Elçin müəllim sovet dövründə “nasirlər, Ģairlər,
tənqidçilər kimi professional tərcüməçilər zümrəsi”nin də
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yarandığını yazanda və buna misal olaraq Beydulla
Musayev, Hüseyn ġərif, Ġshaq Ġbrahimov, Mustafa
Əfəndiyev, CahanbaxıĢ kimi tərcüməçiləri qeyd edəndə
onunla tam razılaĢırıq. Zatən razılaĢmamağın, köhnə palan
içi tökməyin aktual önəmi olmadığı da zənnindəyik.
Amma “bu gün bu sahədə (yəni tərcümə sahəsində –
Ə.C.) əməlli-baĢlı canlanma var” deyə tərcümənin çağdaĢ
durumundan da eyni tonda bəhs edəndə Elçin müəllimin
optimizminə sadəcə qibtə etməli olursan. Bəli, möhtərəm
yazıçımızın tamamilə doğru müĢahidə etdiyi kimi,
doğrudan da, “bədii tərcümə ilə bağlı dillərin sayı artır,
müxtəlif ədəbi cərəyan nümayəndələrinin əsərləri dilimizə
çevrilir, nəinki bədii ədəbiyyat, hətta ədəbi tənqidin çətin
(və əhəmiyyətli) nümunələri də” dilimizə çevrilir. Amma
bunlar, təəssüf ki, keyfiyyət yox, daha çox kəmiyyət
artımı faktları kimi təzahür edir, əksərən tərcümə yox,
tərcümə oyunu – karnavalizm təsiri bağıĢlayır. Çünki əgər
hər hansı bir tərcüməni oxuyub ondan nəsə bir mətləb
hasil eləmək mümkün deyilsə, onun ədəbi-bədii fikrin
inkiĢafında elə bir rolu, funksiyası yoxdursa, ona oyundan
baĢqa nə ad vermək olar?
Əlbəttə ki, özgürlük dönəmindən üzü bəri T.Vəliyev,
Ç.Qurbanlı, A.Məsud, Ç.Əlioğlu, Z.Fəxri, V.Quliyev,
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M.Oruc, H.Qoca, N.Əbdülrəhmanlı, N.Qocabəyli,
O.Xalid və digərlərinin (onlardan bəzilərinin adlarını təbii
ki, mən bilmirəm, bəzilərinin isə adlarını çəkməli olsaq,
siyahının çox uzanıb diqqəti əsas məsələdən
yayındıracağından ehtiyatlanırıq) bu və ya digər dərəcədə
uğurlu tərcümələri olub. Pespublika prezidentinin
sərəncamı ilə istər sovet vaxtı dilimizə çevrilmiĢ dünya
ədəbiyyatı nümunələri, istərsə də yeni tərcümələr 150
cilddə, nəfis tərtibatla iĢıq üzü görür və artıq oxucuların
ixtiyarına verilməyə baĢlayıb. Bu tərcümələrin hansı
səviyyədə olması (söhbət əlbəttə ki, yeni tərcümələrdən
gedir) haqda danıĢmaq, Ģübhəsiz ki, hələ tezdir. Amma
necə olursa-olsun hər halda bunlar bədii tərcümə
sahəsində danılmaz uğurlardır. Tərcümə problemlərinə
həsr etdiyimiz və bir qədər öncə “525-ci qəzet”də dərc
olunan “Ġki daĢın arasında” adlı məqaləmizdə bu barədə
geniĢ söz açdığımızdan özümüzü təkrar etmək istəmirik.
Amma bədii tərcümə dərgiləriylə ilgili bəzi ən önəmli
məsələlərə atüstü də olsa, toxunmaq pis olmazdı.
Rusiyanın, Türkiyənin istənilən bir ədəbiyyat saytına daxil
olanda, yaxud hansısa dərgisini vərəqləyəndə ilk
duyduğun bu olur – dünyadan nə qədər geridəyik, planetar
ədəbi prosesdən nə qədər uzağıq, bir sözlə, əməlli-baĢlı
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əyalət ölkəsiyik! Hətta iyirmi ildən bəri davam edən və
bütün dünyanın diqqətini cəmləyən Qarabağ olayları belə
əyalət ölkəsi möhürümüzü silmir. Aydındır ki,
Azərbaycanın bütün tərcüməçiləri gücü bir yerə qoysa
belə təkcə Çində bir ildə dərc olunan romanları 70 ilə
dilimizə tərcümə edə bilməzlər – 700 romanın ağzı
hardadır burda?! Deməli, bircə yol qalır – uğurlu seçim.
Heç olmasa hər il geniĢ rezonans doğuran, ən çox oxucu
kontingenti toplayan, bestsellerə çevrilən bir neçə romanı,
yaxud hər ilin nobelçilərinin mükafata layiq görülən
əsərlərini dilimizə çevirmək olmazmı?
Bizdə bir neçə bədii tərcümə dərgisi iĢıq (”Xəzər,
“Mütərcim”, “Dünya ədəbiyyatı”) üzü görür və bu
dərgilərdən bəzilərində dərc olunan çevirmə
materiallarının zəif, bəzən hətta biabırçı səviyyəsini
görmək üçün onların ixtiyari bir səhifəsinə göz gəzdirmək
yetərlidir.
Molla Nəsrəddinin bir lətifəsi yada düĢür. Qatarın təzə
çıxdığı vaxtlarda bir dəfə Molla arvadıyla birgə
dəmiryolunun kənarından keçirmiĢ. Ömürlərində qatara
minməyən ər-arvad elə hesab edirlər ki, qatarla yol
getmək dəmiryolunun üstüylə addımlamaq deməkdir və
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elə belə də edirlər. Gethaget, gethaget, Molla bir də görür
kü, day kələyi kəsilib, gedə bilmir. Odur ki, arvadına
deyir:
- Ay arvad, yorulduq, bəsdir, gəl düĢüb bir az da piyada
gedək.
Olsun ki, lətifəni bütün incəliklərinə qədər dəqiq
demədim, amma iĢin məğzində bu durur ki, nəsə elədiyini
zənn edəsən, əslində isə heç nə eləməyəsən. Özün öz
yalanına inanasan və az deyilmiĢ kimi baĢqalarını da buna
inandırmağa çalıĢasan. Baxın, bəyəm görmürsünüz, mən
gedirəm, irəliləyirəm. Ay-hay! ġairin sözü olmasın: kimi
aldadırsan, a zalım oğlu?! Ondan da böyük bir Ģair
demiĢkən: ayinəsi iĢdir kiĢinin, lafə baxılmaz… Böyükdən
böyük bir Ģair demiĢkən isə, Zilli Sultan, bura say… Say
bura, görək nə iĢ görmüsən?
Hər hansı bir tərcümə dərgisindən söz gedəndə sual oluna
bilər – dərgi bizi dünya ədəbiyyatının hansı önəmli
faktıyla tanıĢ edib? Bu dərgini oxumaqla nəyi artırmıĢıq?
2004-cü ildən bəri iĢıq üzü görən “Dünya ədəbiyyatı” ilə
bağlı bu suala cavab vermək çətin və hətta qeyrimümkündür. Hər Ģey bir yana ən azı Ģriftin standartdan
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qat-qat kiçikliyi üzündən bu dərgini oxumaq Tantal əzabı
kimi bir Ģeydir (mənə elə gəlir ki, bu materialın çoxluğu
yox, yoxluğundan irəli gəlir və qüsurları ört-basdır etmə
məqsədinə hesablanıb). “Mütərcim” dərgisiylə bağlı
F.M.Dostoyevskinin “Karamazov qardaĢları”nın adını
çəkmək olsa da, yazıqlar olsun ki, dünya ədəbiyyatının bu
Ģedevrinin Azərbaycan türkcəsində dərci yarımçıq qaldı.
Məncə, bilavasitə profili olmasa da, “Azərbaycan” dərgisi
bədii tərcümə sahəsində bəzi tərcümə dərgilərindən daha
çox iĢ görür. H.Qocanın tərcüməsində Kamyünün “Taun”,
V.Quliyevin tərcüməsində C.Oruellin “Heyvanıstan”,
M.Orucun tərcüməsində S.Ağayevin “Yeddinci yetkin”
romanlarının məhz bu dərgidə iĢıq üzü görməsi hələ
yalnız ilk yada düĢən faktlardır. Amma niyə spesifik
tərcümə dərgiləri ola-ola “Azərbaycan” dərgisi bu yükün
də altına girməlidir? Axı adından da göründüyü kimi bu
dərginin əsas funksiyası dünya ədəbiyyatı nümunələri
yox, çağdaĢ Azərbaycan ədəbi-bədii nümunələrini dərc
etməkdir.
Adı keçən bəzi dərgilərə topla yanaĢsaq da, Ģübhəsiz ki,
məsələyə topdan yanaĢmaq fikrimiz yoxdur. Bu mənada
Elçin müəllimin Afaq Məsud baĢda olmaqla “Xəzər”
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dərgisi kollektivinin əməyini fədakarlıq kimi
dəyərləndirməsi, doğrudan da, ciddi faktlara söykənir və
razılıq doğurur:
“… tərcümə sahəsindəki canlanmada, tərcümə olunan
ədəbiyyatın mündəricat sanbalında “Xəzər” jurnalının
nömrədən-nömrəyə artan rolunu xüsusi qeyd etmək
istəyirəm. Bu jurnal ədəbi-mənəvi dəyərlərin hələ on
doqquzuncu əsrin ortalarından (M.F.Axundovdan) gələn
bədii-estetik ənənələrini bərpa və inkiĢaf etdirmək, milləti
maarifləndirmək yolunda çalıĢaraq, bu gün ədəbi məktəbə
çevrilməyə baĢlayıb. Afaq Məsud baĢda olmaqla jurnalın
əməkdaĢları – bu sözün patetikasından çəkinməyək! –
əməlli-baĢlı fədakarlıq göstərirlər”.
Mən də “Ġki daĢın arasında” adlı yazımda, Elçin
müəllimin təbiriylə desək, sözün patetikasından
qorxmayıb, “Xəzər” dərgisinin kollektivinin əməyini
“fədakarlıq” adlandırmıĢdım. Və inanıram ki, təkcə mən
yox, çoxları bu fikirdədir. Çünki respublikada mətbuatı
izləyən, ədəbiyyatla maraqlanan elə bir adam çətin tapmaq
olar ki, “Xəzər”in hansı cüzi maliyyə vəsaiti hesabına
çıxdığını bilməmiĢ olsun. Axı “Xəzər”in kollektivinin
üzvləri daĢ, dəmir yox, insan olduqları kimi, onların səbri
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də dəniz deyil. Dərginin adı “Xəzər” olanda nə olar ki?
Bütün yaradıcı insanlar kimi onların da fərdi yaradıcılıq
problemləri, bütün insanlar kimi məiĢət qayğıları var. Və
günlərin bir günü fədakarlıqdan doğan dözüm bütün bu
çoxsaylı problemlər fonunda, etinasızlıq atmosferində
tükənsə, onda necə olsun?! Hər Ģey bir yana, axı dərgini
çıxarmaq üçün iĢçilərə maaĢ, müəlliflərə qonorar vermək
lazımdır. Doğrudanmı, yəni Azərbaycan dövlətinin, onun
çoxsaylı dövlət və qeyri-dövlət təĢkilatlarının sözün ciddi
anlamında yeganə tərcümə dərgimizi saxlamağa gücü
yetərli deyil?
Türkiyənin O.Pamukdan sonra ən ünlü nasiri sayılan və
ona qədər romanın müəllifi olan Əlif ġəfəqin “EĢq”
romanı bu il Türkiyədə ən çox oxunan roman olub və
iyirmiyə qədər dilə çevrilib. Bu yaxınlarda Türkiyədə
olanda romanın necə böyük ajiotaj doğurduğunun canlı
Ģahidi oldum. Oxucularımız isə qardaĢ respublikanın artıq
15 ildən bəri (!) dərc olunan bu məĢhur nasirin on
romanından heç olmasa biriylə nəinki tanıĢ deyil, bəlkə də
yazıçının adını belə eĢitməyənlər var. Hər halda
Azərbaycan mətbuatında Əlif xanımla ilgili nəinki hər
hansı məqalə, hətta hər hansı ciddi bir informasiyaya rast
gəlməmiĢəm. Odur ki, “EĢq” romanının “Xəzər”də
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dərciylə bağlı arzumu bu günlərdə dərginin
əməkdaĢlarından birinə bildirəndə eĢitdiyim xəbərdən, ən
yüngül desək, heyrətə gəldim. Sən demə, maliyyə
çətinlikləri o həddə çatıb ki, dərginin nəĢri ümumən
dayana bilər! Və dərginin rəhbərliyi yeganə çıxıĢ yolunu
yeni saydan etibarən materialları internet saytına
yerləĢdirməkdə görür. “Xəzər” virtuallaĢır!!! Həm də bu,
Elçin müəlllimin dəqiq müĢahidə etdiyi kimi, dərginin
nömrədən- nömrəyə gücləndiyi, artıq bədii tərcümə
məktəbinə çevrilməyə baĢladığı bir dönəmdə baĢ verir!
Təəssüf (bir daha təəssüf ki) bu karnavalda mənim gücüm
həyəcan təbilini danqıldatmaqdan o yana keçmir!
Və bir də uzaqbaĢı belə bir təklif irəli sürməkdən! Artıq
neçə ildən bəri dərc olunmasına baxmayaraq, özünü
doğrultmayan dərgiləri ləğv edib onlara sərf olunan gücü,
vəsaiti vahid bir tərcümə dərgisinin ətrafında toplamaq,
doğrudanmı, yəni heç kəsin ağlına gəlməyəcək qədər
dahiyanə ideya, heç kəsin həyata keçirə bilməyəcəyi zor
iĢdir? Axı bir təĢkilatın eyni profilli bir neçə dərgisinin
olması nə dərəcədə məntiqidir və hansı məqsədlərə xidmət
edir? Əlaqədar və görəvli kiĢilər qoy bu konuda
düĢünməkdə olsun, gəlin görək, Elçin müəllim demiĢkən,
Azərbaycan ədəbi prosesində daha nələr baĢ verir.
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Elçin müəllim məqalədə sadəcə tənqidçilər yox, ədəbitənqidi materiallarda adı keçən və keçməyən bir sıra cavan
yazarlara da diqqət yetirir ki, onlardan bəzilərinin –
Məhəmməd Astanbəyli, Elxan Zal Qaraxanlı və Səlim
Babullaoğlunun adları üzərində biz də durmaq istəyirik.
Nə üçün? Çünki bu, cavan yazarların adının hansısa
yazıda sadəcə hallanması yox, bədii sözümüzün öndərinin
yeni nəslə, onların timsalında yeni bədii təfəkkürə, bir az
da dərinə getsək, yeni zamana verdiyi qiymət olub
zamanlar və nəsillər arasındakı dialoqun səviyyəsinin
hansı səviyyədə olması barədə fikir yürütməyə əsas verir.
Bu imzaların hər biriylə bağlı Elçin müəllimin konkret
fikirlərinə (və təbiidir ki, bu fikirlərə münasibətimizə)
keçməzdən öncə bir cəhətə diqqəti yönəltmək istərdim. O,
bəlkə də bilərəkdən özünü cəmiyyətə Ģair adıyla təqdim
edənlər arasından ən diametral qütblərdə duranları seçir.
Bir tərəfdə artıq neçə illərdən bəri inzivaya çəkilib tərkidünya, dərviĢ həyatı keçirən, dünyanın qeylü-qalından
kənar durmağa çalıĢan, özünü Tanrıya ibadətə həsr edən
və buna uyğun təriqət Ģeirləri yazan, bir sözlə, batiniyyə
əhli, haqq aĢiqi Məhəmməd Astanbəyli! O biri tərəfdə isə
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Prometeyin qardaĢı Epimetey (və yaxud Məcnuna
nisbətdə Ġbn Səlam) kimi bütün parametrləriylə onun
antipodu olan, zahiriyyə əhli Səlim Babullaoğlu!
E.Z.Qaraxanlının bu sistemdə yeri arada qalması, Zeyd
kimi nə o yanlıq, nə bu yanlıq olmasıdır. O, Məhəmmədin
bildiklərini bilir, amma Səlimin elədiklərini eləyir. Az
qala sözün bütün mənalarında Əli aĢından da, Vəli
aĢından da olması da, olsun ki, onun bu mövqesizlik
mövqeyi ilə bağlıdır.
Elçin müəllim niyə belə edir? Ədəbiyyata baxıĢ bucağının
geniĢliyini, ədəbi panoramın bütün künc-bucaqlarını
qapsadığını göstərmək üçün və doğrudan da qapsayır.
Amma yaĢın, Ģöhrətin və mənsəbin zirvəsi ona elə
zirvədən də baxmağa, aĢağılara enməyə və bunun yanı bir
sıra “xırda” məsələləri görməyə imkan vermir. Biz indi
diqqətimizi məhz həmin “xırda” məsələlərə yönəltmək
istəyirik.
Elçin müəllim nə vaxtsa – 15-20 il əvvəl Elxanın istər
etik-mənəvi, istərsə də bədii-estetik kriterilərlə yanaĢanda
doğrudan da Ģair oduğunu göstərən bir Ģeirini bütövlükdə
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sitat çəkir. Elxanın hardan hara gəldiyini göstərmək üçün
mən bu Ģeiri ikinci dəfə sitat çəkməli olacam:
Bu yazın nə gözəl səhəri varmıĢ,
Elə istəyirsən tutub yeyəsən.
Buludlar tüstüsüz alovlanarmıĢ,
Çadrasını atan üfüq qızarmıĢ Bu yazın nə gözəl səhəri varmıĢ.
Səhərin quĢları uçur yan-yana,
Adamın dünyaya baxmağı gəlir,
Ġlahə üzünə bənzəyir səma,
Tutub dodağına sızmağın gəlir.
Elə bil yüzillik çaxırdır hava,
Dadına baxanlar məst olasıdır.
Adamın içini çıxardır hava,
Sanki qız Ģıltağı, gəlin nazıdır.
Bizə bu cənnəti bəxĢ eləyən sən,
Qəsdin canımızı almaqdır, Allah!
Əl çəkib dünyanın bu ləzzətindən
Sənə qovuĢmaq da günahdır, Allah!
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Elçin Ģeirin ümumən milli Ģeir kontekstində maraqlı
mövqeyini, özünəməxsus (və həm də təkrarolunmaz)
yerini gözəl təyin edir: “bu gün Tanrıya müraciət yalnız
mürəkkəb mənəvi sarsıntıların, axtarıĢların, əzabların
ifadəsi deyil”. “Azərbaycan ədəbi prosesində nə baĢ
verir?” məqaləsi müəllifinin fikrincə, Elxanın yuxarıdakı
Ģeiri bunun bir örnəyidir və biz də onunla tamamilə
razıyıq.
Amma Tanrıya münasibətin təkcə əzab yox, həm də
ləzzət, nəĢə üstündə köklənməsi sonralar Elxanı bir gör
haralara gətirib çıxardı?! Onun Ģeirləri üçün ümumən
səciyyəvi olan və son zamanlar artıq oxucuda əks reaksiya
oyadan gedonistik, ən yaxĢı epikürçü “kayf” düĢüncəsi
yuxarıdakı Ģeirdə erotik, özü də rəmzi erotik çərçivədədir
və müəyyən qədər bayağı, Ģit məqamlarıyla yanaĢı, hələ
antipatiya oyatmır. Bəs onun son dönəm Azərbaycan
poeziyasının “uğurlarından” sayılan (?!) “Polonez”
poemasından gətirdiyimiz aĢağıdakı parça necə?
diskobar cinlidir,
kabare qarıĢıq,
dodaqlar rom içir,
paçalar alıĢır,
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yorunuq skripkaçı,
havanı key çalır,
bax bunlar geylərdir,
bunlar da geyĢadır.
gey dəbi avanqard,
saç uzun, ard açıq,
satanlar bic olur,
alanlar xırdaçı.
para ver, matah al,
ucuzdur can əti,
burda Ģık sayılır
sutenyor sənəti.
baxıĢlar Ģprisindən
boylanır kokain,
sifətlər samuray,
məmələr bəhai…
Bu artıq pornoqrafiyadır və görəsən, Elxan bununla nə
demək istəyir? Söhbət sadəcə məsələnin etik tərəfindən
getmir, Ģair, əgər o, doğrudan da sənətkardırsa, ən
yasaqlanmıĢ konularda belə ikrah oyatmadan danıĢa bilər.
1616

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Elxan, təkcə yuxarıda nümunə gətirilən parça yox, son
illər sürüyə girmiĢ canavar ehtirasıyla giriĢdiyi paça
“poeziyası” nümunələrində birmənalı olaraq ikrah hissi
doğurur. Niyə? Çünki Ģeirin müəllifi özü də böyük
ləzzətlə təsvir etdiyi sokak olaylarından yuxarıda dura
bilmir. Çünki müəllifin əvvəldən də o qədər zənginliyi ilə
seçilməyən mənəvi dünyası daha da kasadlaĢıb. Çünki
müəllif sadəcə dibə varanlardan yazmır, özü də öz dibinə
varır.
Elçin müəllim Elxanın Ģeirlərinə xronoloji ardıcıllıq
prinsipiylə baxmır və bu üzdən bu gün-sabah 50 yaĢını
haqlayacaq “cavan” Ģairdə artıq xroniki hal almıĢ mənəvi
iflası qeydə almır, ona etik eniĢ diaqnozu qoymur. Qoysa
da, bunu təkcə latın qrafikası yox, həm də latın dilində,
həkim xəttiylə yazır.
Yeri gəlmiĢkən, bu eniĢ təkcə Elxan yox, onunla birlikdə
ədəbiyyata gələn əksər cavanlarda özünü büruzə verir, özü
də təkcə poeziyaya yox, həyatın bütün sahələrinə
münasibətdə üzə çıxır. Və biz burda son illər
ədəbiyyatımızın ən vacib problemlərindən olan sənətkarın
mənəvi süqutu probleminin baĢqa bir yönü üstündə
durmaq istəyirik.
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“Qurdlar ulaĢan gecə” və “Torqovı peyzajı”! Bunlardan
birincisi Elxanın düz on il öncə, ikincisi isə bu il dərc
olunmuĢ Ģeir kitablarının adlarıdır! Və bu adlar onun bədii
düçüncəsində gedən dəyiĢkənliyi özündə qabarıq əks
etdirir – türk mifologiyasından R.Bartın diliylə desək,
çağdaĢ zaman mifologiyasına doğru!
Nə türkçü Ģeirlər, nə də müasir dövrün ruhunu əks etdirən
modern Ģeirlər yazmaq qəbahət deyil. Yaradıcılıqda ən
böyük qəbahət qeyri-səmimiyyət, poeziyanı, sözü oyuna,
karnavala çevirməkdir. Elxanın türkçü Ģeirlərini oxuyanda
onun modern Ģeirlərindəki, modern Ģeirlərini oxuyanda isə
türkçü Ģeirlərindəki səmimiyyətə inam aradan qalxır.
Çünki artıq indi – Elxanın özünü cəmiyyətə bir Ģair və
vətəndaĢ kimi təqdimi bütün spektrləriylə üzə çıxandan
sonra məlum olur ki, hər iki halda bu, Elxanın daxili
dünyasının ifadəsi olmayıb, kənar təsirlərlə bağlı
faktlardır. Hakimiyyət Qafqazlardan aĢmaqdan, türklüyə
Ģan qoĢmaqdan, türkün qızıl bayrağın Altaylara
sancmaqdan danıĢacaq, Elxan türkçü Ģeirlər yazacaq,
hakimiyyət modernləĢəcək, Elxan dərhal özünün “Torqovı
peyzajları”nı çəkəcək!
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Amma mahiyyət dəyiĢməyəcək. Hər iki halda – istər türk
miflərindən mənimsədiyi, istər çağdaĢ dünya
poeziyasından tələm-tələsik əxz etdiyi metaforik,
linqvistik, mifik, mistik, dini elementlər yapma bir Ģeylər,
parıltısı göz çıxaran, bər-bəzəkli, amma ucuz Çin malları,
bir sözlə, makiyaj, tatirovka olaraq alacaq! Və ona görə
möhtərəm Nizami Cəfərovun Elxanla bağlı bu gözəl
arzusu həyata keçməyəcək: “Onun (yəni Elxanın – Ə.C.)
türkçülük mövzusunda olan Ģeirləri… müasir
ədəbiyyatımızın… uğurlarındandır, ədəbiyyatımızda yeni
mərhələdir. Mən inanıram ki, bu mövzu bundan sonra da
onun yaradıcılığında geniĢ miqyas alacaq, yalnız kiçik
həcmli Ģeirlərlə yox, türk epos təfəkküründən gələn
poemalarda özünü göstərəcək”. Yuxarıdakı sitatdan da
gördüyünüz kimi, doğrudan da, Elxan poema yazdı, amma
möhtərəm professorun arzu etdiyi kimi, “türk epos
təfəkküründən” yox, PolĢa Ģəhərlərinin küçələrindən, bu
küçələrin gecələrindən, yaraqların cingiltisi yox,
“məmələrin dingiltisindən” gələn poema! Üstəlik də,
Vaqif Səmədoğlunun dediyi kimi, “çox gözəl (!), çox
professional (!!), çox canlı (!!!), çox səmimi (!!!)” bir
Ģeylər! Həddindən artıq çox olmadı ki, Vaqif müəllim!

1619

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Bəli, bu gün hər hansı bir cavan Azərbaycan yazarının ən
böyük arzusu bir nömrəli saray Ģairi, ya da heç olmasa,
tövlə Ģairi olmaqdır, yetər ki, yuxarı mərtəbənin tövləsi
olsun! Deputat mandatı taxmaq, “ġöhrət” və əgər
mümkünsə, “Ġstiqlal” ordeni almaq, fəxri adlara, mükafat
və təqaüdlərə layiq görülmək, təntənəli yubileylər
keçirmək, öləndə də fəxri xiyaban… Arzuya bax,
Ģairim… Sözlərindən incəmi? Söylə ürəyincəmi? Elə bil
kimsə, nə vaxtsa deyib ki, artıq qocalıb kardan düĢmüĢ,
yaza bilməyən yazıçılar hökmən deputat mandatı
taxmaqla təsəlli tapmalıdırlar.
Qocalardan nümunə götürən cavan yazarların da bəziləri
keçən seçkilərdə deputatlığa namizədliklərini yalandansa
da, “prob elədilər”, hələ desən, bunlardan lap fərasətliləri
namizədlikərini həlledici məqamda geri götürüb əməllibaĢlı qazandı da!
Bu üzdən cavanları qınamaq da olmur. Əvvəla,
Azərbaycan Rusiya, yaxud Türkiyə deyil ki, yazıçı özüözünü dolandıra bilsin. Ġkincisi isə axı bu cavanlar
yazıçılığın etalonu, meyarı kimi kimdən nümunə
götürməlidirlər? Dabanından soyulan Nəsiminin, acından
ölən Hadinin, sürgünlərdə can verən Cavidin obrazları nə
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qədər parlaq olsa da, artıq tarixə qovuĢub, virtuallaĢıb.
Göz gördüyünə inanır, cavanların gözü qarĢısında canlı
yazıçı idealı isə yoxdur. Cavan da baxır, düĢünür, deyir ki,
yazıçı, Ģair yəqin elə-belə olmalıdır. Görür ki, ləyaqətini,
fərdiyyətini qoruyub saxlamaq istəyənlərin adı mükafat,
təqaüd dəftərində, orden-medal, fəxri ad siyahısında
yoxdur, hətta öləndə bir qarıĢ torpaq belə tapılmır dəfn
edilsin, hesabını götürür, necə deyərlər, gözü çıxan
qardaĢından öyrənir!
Bu mənada, möhtərəm Elçin müəllim, məqalənizin
sərlövhəsinə çıxardığınız sualı həm də belə
cavablandırardım. Azərbaycan ədəbiyyatında yazıçının
mənəvi deqradasiyası prosesi gedir. Və bir az da keçsə,
yazıçı qürurundan, yazıçı Ģəxsiyyətindən, yazıçı
fərdiyyətindən, yazıçı ləyaqətindən əsər-əlamət belə
qalmayacaq!
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ġeirdə dil və forma – CavanĢir Yusifli yazır...
Kulis.az tənqidçi CavanĢir Yusiflinin “ġeirdə dil və
forma” məqaləsini təqdim edir.
Bu yazıda Nobel mükafatı lauretaı Çeslav MiloĢun “Vida”
Ģeirindən danıĢacağıq. Bu Ģeir həm XX əsrdə dünyanı
bürüyən ziddiyyətləri anlamaq, həm də və daha çox Ģeirdə
dil və forma, müəllif və forma kimi məsələləri öyrənmək
baxımından əlamətdardır. Və nəhayət, dilin özünün bədii
mətndə personaj olması məsələsi.
Çeslav MiloĢun Ģeirlərində, sürətlə axan dünya obrazı var.
Heraklitə həsr etdiyi silsilədə müəllif deyirdi ki, üç növ
gerçəklik mövcuddur: birincisi, bizi yaralayan və
ümidlərlə bəsləyən, bizdən canını qurtaran gerçəklik – göz
açıb yumunca bitib-tükənir; ikincisi, xatirələrin dünyası, ancaq cism və bədənsiz ruhların məskəni ola bilər;
nəhayət, üçüncüsü, “insan nitqinin və obrazlarının dilində
kök salmıĢ, heç zaman tamamlanmayan, qırıntı Ģəklində,
fraqmentar Ģəkildə mövcud olan və kompozisiya
qanunlarına (yəni, formaya) uyğun Ģəkildə qurulan
dünya”. Üçüncü gerçəkliyin demiurqu – yazıçıdır.
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Məlumdur ki, dil insana dünya və gerçəkliyi dərk etmək
imkanı yaradan alət, vasitə kimi verilir. X.L. Borxes
esselərinin birində yazırdı ki, dil təkcə insanın
mövcudluğunu təmin etmir, onun dünyadan getməsi, yəni
ölümü də məhz dillə bağlıdır. Y.Lotman isə belə yazırdı:
mədəniyyət bütünlüklə dil və mətnlərin, tərcümə və
Ģərhlərin məkanı kimi qavranılır. BaĢqa bir müasir
tədqiqatçı isə bunu belə dəyərləndirir: “DüĢünürəm ki,
humanitar tədqiqqatlarda və bədii praktikada ümumi
intellektual sahənin formalaĢması, dilin personaj qismində
seçilməsi bir sıra Ģərtlərin dərk edilməsi lüzumu ilə
bağlıdır: dil-alət, dil-insanın evi” və sair.
Çeslav MiloĢu oxuyanda (xüsusən, “Vida”, “Poeziya
sənəti”, “Əsrin sonu”, “Dünyanın sonu” kimi Ģeirləri)
qəribə paradoksallıqla rastlaĢırıq. Dil və dünyanın
gerçəkliyi (həqiqiliyi-!) teması. MiloĢun öz sözləri iləd
esək, “...lap gənclik illərindən sözlə gerçəkliyə çatmaq
(toxunmaq) istəyirdim... ancaq buna nail ola bilmirdim və
buna görə də hər bir yeni Ģeirimə hələ yazmadığım Ģeirin
baĢlanğıcı kimi baxırdım. Belə bir Ģeyi kəĢf etdim ki, dil,
əslində hansısa “sanki”, “guya” sferasıdır. Və hər dəfə
nəsə həqiqi bir Ģey demək cəhdim qaçılmaz Ģəkildə
formanın sərhədlərinə qayıdıĢ kimi olurdu.”
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ġeir mətnində aĢağıdakı anlayıĢlar bir-biri ilə qarĢılıqlı
təmasdadır: dil, dünya, dillə təsvirin adekvatlıq dərəcəsi,
dilin və formanın nitq subyekti üzərindəki
hakimiyyəti...Belə bir nəticə hasil etmək olar ki, MiloĢ dil
iĢarəsinin təsvir edilən situasiyaya uyğun gəlməməsi
faktını təsdiqləməklə qalmır, dildən istifadə prosesini
araĢdırır.
“Sözlə gerçəkliyə toxunmaq” XX əsrin digər filosoflarının
əsərlərində də rastlanır (təqribən bu Ģəkildə: “... biz
neyləsək kə gücümüz reallığa iĢarə eləməkdən o yana
adlamır” – R.Bart) və bu bir metaforadır, iĢarənin əĢyayla
qarıĢmasını bildirir. Bütün güc ona sərf edilir ki, niĢan
verilən qəlbi bütünlüklə, arxada bir qırıq iĢarə də
saxlamadan duyaq, qavrayaq. MiloĢ “Teoloji traktat”da
deyirdi ki, bu tipli iĢarəni yalnız Allah yarada bilər.
Bu baxımdan hər hansı Ģairin poetik sistemində yer alan
metaforaların təsadüfi olmadığını düĢünmək lazımdır.
MiloĢda, bu mənada “məsafə” metaforası tez-tez iĢlənir.
O, həqiqiliyi təkcə dil iĢarəsinin əĢyaya məsafədən
uyğunluğu kimi deyil, həm də sözün hərfi mənasında
sözlə gerçəkliyə toxunmaq kimi anlayırdı. Ancaq bizim
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mövcudluğumuzun həqiqəti ondan ibarətdir ki, mətn
təsvir etdiyi siyuasiyaya tam tən gələ bilməz. Ġstənilən
qəzəli götürün, heca Ģeirinə baxın (Tufarqanlı, Xəstə
Qasım...), yaxud bu günün sərbəst Ģeirlərinə (“Corat
balıqçılarına ədəbiyyat dərsi”...). Mətn situasiyaya çata
bilmir, gecikir, azca nəfəslik açılsa da yenidən bağlanır və
biz dil formalarının məkanında “iliĢib” qalırıq. “Teoloji
traktat”da bununla bağlı MiloĢ yazırdı: poeziya (söz) dilin
ĢüĢəsinə dəyib çırpınan quĢdur.
Bir Ģeirində belə yazırdı:
O səslərlə ki mən danıĢıram,
Həm mənimdi, həm də deyil, uzaqdan eĢidilir...
Yaxud yapon Ģairi Ġssanı mütaliə prosesində doğulan
möhtəĢəm misralar:
Deyilən Ģey oturur yerinə,
Deyilməyən boĢluğa qaçır...
MiloĢ deyirdi ki, poeziya olsa-olsa ruhların çağrılmasıdır,
o ümidlə ki, müəllifin qanının nəbzini tutmaqla, qələm
tutan əlindən yapıĢmaqla onlar heç olmasa bir anlığa
əyaniləĢsin və aramızda peyda olsunlar. Özü etiraf edirdi
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ki, hər Ģeyi təzədən baĢlamaq imkanı olsaydı, hər bir Ģeiri
hansısa konkret insanın bioqrafiya və ya portreti ola
bilərdi və bu yolla onun varlığını fiksə edə bilərdim....
Çeslav MiloĢ
Vida
Oğlum, səninləyəm,
Neçə qərinəlik sükutdan sonra. Verona yoxdu artıq.
Kərpic tək ovulan tozu barmaqlarımda. Doğma Ģəhərlərin
Böyük məhəbbətindən qalan budu, bu.
Bağda gülüĢün dəyir qulaqlarıma. Bir də sərsəm baharın
qoxusu
Ġslaq yarpaqların arasından keçib üstümə gəlir.
Mənə doğru, heç bir xilasedici gücə inanmayan bir kəsə,
Dostlarını, elə özünü də dəfn etmiĢ bu adama sarı.
BilməmiĢ olmazsan bunu, gecə qəfildən oyanır
Və özün də bilmədən soruĢursan,
Doğram-doğram olan ürəyinin səsinə qulaq asaraq:
Daha çox nəyi sevirsən,
Doymadan, tamahkarcasına. Yazdı, bulbul oxuyur.
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Bağda uĢaqlar gülür. Ulduzlar yanıb-sönür
Təpələrin köksündə, tumurcuq buludunun üstündə
Mahnının iĢığı dodaqlarıma qayıdır
Və yenə də gəncəm, əvvəlki kimi, Veronada.
Ġmtina etmək. Hər Ģeydən. Bu, o deyil deyə.
Bu, nə keçmiĢi dirildəcək, nə onu geri verəcək sənə.
Yat, Romeo, yat, Cülyetta, daĢ lələklərə baĢ qoyaraq.
Əllərinizi külün içindən çıxarmayacam.
Qoy boĢ qalmıĢ kilsəyə bu piĢik ayaq açsın,
Onun göz bəbəkləri mehrabda parıldayır,
Qoy bayquĢ da sınmıĢ oxun üstündə yuva qursun.
Qoy ilan da
DaĢların arasında, ayın ağ iĢığı altında
Dəvədabanı yarpaqları arasında qızınsın bir az, həm də
sükutun qoynunda
Imkan ver qoy par-par yanan qızıl dairələrin içində
dolansın.
Mən qayıtmayacam. Bilmək istərdim
Gənclik və bahardan imtina elədikdən sonra
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Yerdə nə qalır.
Həmin o qırmızı dodaqlardan vaz keçdikdən sonra…
Bürkülü gecələrdə istilik
Onların arasından axıb süzülürmüĢ…
Mahnılardan və Ģərab tamından sonra,
Andlardan və yalvarıĢlardan və iĢıqlı gecələrdən sonra,
Qağayıların qıĢqırığından, bir də uçub getdikdən sonra
GünəĢin qaralmasından …
Həyatdan və alıĢıb-yanan bıçaqla bölünmüĢ almadan
sonra
Hansı toxum xilas oldu ki…
Oğlum, inan mənə, heç nə qalmır.
Yalnız ürək ağrısı, yorğun bir ürək…
Taleyin Ģırımı ovcun içində.
Yalnız ağır əmək, yorğunluq,
Daha heç nə…
1945
Əsrin sonu
Hər Ģeyin düzəldiyi,
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Torpaq da hazır idi
Bütün məkan boyunca
Sevinib gülməyə
Məzhəbsiz və utopiyasız
Məlum olamyan səbəblərə görə mən
Peyğəmbər və teoloqların
Filosof və Ģairlərin
Kitabları arasında
Cavab axtarırdım
QaĢqabaqlı
Üz-gözünü turĢudaraq
Gecələr oyanıb
Səhər açılanda öz-özünə danıĢaraq.
Nədən sıxılırdım, bilirsinizmi?
Utanırdım, kəsəsi
Bu barədə bərkdən danıĢmağa
Heç nəyi gizlətmirdim.
BəĢərin halına
Necə həyəcanlanmağın nə fərqi var ki?
Bəli, mənim yaddaĢım
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Çıxıb getmək istəmirdi
Ondakı canlı nə varsa
Hər biri öz ağrısıyla
Hər biri öz ölümüylə
Hər biri öz həyəcanıyla
YaĢayırdı...
Bəs onda nə üçündür
Cənnətin sahillərində
Təqsirsizlik,
Təmizliyin məbədi üzərindəki
Ləkəsiz göylər?
Ona görəmi ki
Bunlar lap çoxdan baĢ verib?
Bir möminə, ərəb nağılında belə yazılır ki,
Allah acı təbəssümlə demiĢdi:
Bir gün sənin necə günahkar olduğunu
Insanlara desəm
Onlar səni mədh etməz daha.
“Mən isə”, müqəddəs dedi
Onlara desəm ki, siz necə mərhəmətlisiniz,
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Və necə Ģəfqətli,
Biryolluq unutmazlarmı sizi”
Kimə tutum üzümü
Kimə verim bu qəliz sualı
Ağrıdan günaha qədər
Dünya evində
Əgər burda, aĢağıda
Nə də orda, yuxarıda
Səbəb və nəticəni məhv etməyə
Güc yoxdursa…
Nə düĢün, nə xatırla,
Ölüm xaçın üstündədir,
Halbuki O hər gün ölür,
O yeganə, hamını sevən,
Heç nəyə ehtiyacı olmayan
Yer üzündə nə varsa
Var olmağına razılaĢan və yol açan.
ĠĢgəncədə vurulan mismarlara da…
Tam müəammadır.
DolaĢıq və mürəkkəb.
Yəni, burda sözə nə hacət.
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Bu dildir – ancaq insanlar üçün deyil.
ġadlıq, Ģadyanalıq.
Üzüm və məhsul yığımı.
Hətta hər kəs
Rahatlığa layiq deyilsə belə.
Dünyanın son günündə
Dünyanın son günündə
Arı ərik gülünün baĢına fırlanır,
Balıqçı Ģəfəqlərlə oynaĢan torları yamayır
Delfinlər sevincdən atılıb-düĢür dənizdə,
Sərçə balaları navalçaya iliĢib qalıb
Ġlan qabığı günəĢ altında parıldayır, mis kimi.
Dünyanın son günündə
Əllərində çətir qadınlar çöl boyu gəzirlər
SərxoĢun biri çəmənliyin qırağında tirlənib
Göyərtisatan küçədə bağırır
Sarı yelkənli gəmi sahilə yan alır,
Hava skipka səsi qoxuyur
Ulduzlu göyləri üzümüzə açır.
Ġldırım və göy gurultusunu gözləyənlərsə
Bəxtlərindən küsüblər.
Göylərdən əlamət və iĢarə gözləyənlər
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Hər Ģeyin baĢlandığına hələ də inanmırlar.
Hələ ki günəĢ və ay göydədir
Hələ ki eĢĢəkarıları qızılgülün qonağıdı
Hələ ki gül kimi balalar doğulur
Hər Ģeyin baĢlandığına necə inanasan.
Yalnız çalsaçlı qoca, bəlkə elə peyğəmbər
Ancaq o deyil, deyil, oxĢatmıĢıq sadəcə,
Pomidorları bir yerə yığır, dodaqaltı deyinir:
Dünyanın baĢqa sonu olmayacaq, - deyir.
***
Yasaq Ģeylərə toxunma,
Açma sirdirsə hər Ģey
Açsan dəlib deĢəcək,
Açsan ziyan vuracaq
UĢaqlığın bir anı – qapı önündəsən, açmağa qorxursan
Kabus varmıĢ kimi
Ancaq açıb nə görəcəkdin ki
Onda bir Ģey, indi baĢqa, bambaĢqa.
Ġndi qocayam
Hər Ģeydən o qədər yazmıĢam
Gözlərim ağrıyır…
Ancaq öyrəndim bunu da: yaxĢısı, bəlkə elə ən yaxĢısı
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Susnmaqdır…
“Ədəbiyyat qəzeti”, 6 may 2017-ci il

ġeirdə obraz, detal və kontekst - CavanĢir Yusifli yazır...
Böyüt
A
A+
AGünel ġamilqızının “Məlikməmmədə” Ģeiri əsasında
Filoloji araĢdırmaların birində belə bir fraqmentə ras
gəldim: kitabın (mətnin...) mənası nədir? Onda deyil ki,
burada nələrdən danıĢılır, odur ki, həmin kitab (mətn...) nə
ilə mübahisə edir... Əsas məqam budur. Günelin bu Ģeirini
biz məhz bu baxımdan çözmək istərdik. ġeirdəki obraz və
detalların necə sıralanması, hərəkiliyi, dinamikası bizdə
belə bir təəssürat oyadır: hislər bir-birinə “yapıĢıb” təmas
qurmaq istərkən trayektoriya (yəni, yol, xətt) qırılır, necə
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deyərlər, vahid metafora “parçalanaraq” sətridən sətrə
keçir, təsvirin (virtuallaĢan mənanın-!) konsentrasiya
mərkəzi, ifadə etmək enerjisi bütün mətndən yığılıb bir
nöqtəyə cəmlənir və burdan geri hərəkətlə bütün ərazini
zəbt edir. Misralar daxilində hərəkət əvvəldən axıra bu
Ģəkildə davam edir. Məncə, Günelin Ģeirlərindəki fərqli
rayihə də məhz bu kompozisiya elementi ilə sıx bağlıdır.
Adi toxunuĢ, təsvir edilən, yaxud uydurulan məkanda adi
bir titrəyiĢ tale və qismətin bütün koordinatlarını dəyiĢir:
Bir div saçlarıma toxunan gündən // Uzanıb, uzanır bu
edam, oğlan. //
Yuxarıda misal çıkdiyimiz araĢdırmada daha sonra deyilir
ki, “yazıçı mənaya çata bilmir (yaxud ona çatmamağa,
onu əldə etməməyə məhkumdur - C.Y.), əksinə, sözün
hərfi, yaxud cismani mənasında onunla döyüĢür”. Bu
ərazidə istənilən döyüĢ əvvəlcədən bilinən məğlubiyyətin
acısına görə gedir, oynanılır, həmin “tamaĢada” bu aqibət
gizlədilir, gizlənpaç oyunu gedir, tapılacaq Ģey əldən-ələ
ötürülür, olmayan, olmayacaq Ģeyin bu Ģəkildə
“oynadılması” həqiqət illüziyası yaradır, yəni, bu
tamaĢada doğru olan nə varsa gerçəkliyin təhrif edilməsi
hesabına yaradılır. Ancaq gerçəklik artıq bir dəfə təhrif
edilib, “uydurulub”, nağıla dönüb, nağıldan gerçəkliyə
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dönüĢ ikiqat yalan illüziyası yaradır, çünki geri dönüĢdə o
gerçəklik ərazisi artıq tutulub, baĢqa mifoloji-semantik
qata keçib. Bir niyyət çərçivəsində söylənilən nağıl fərqli
mətn-diskurs içində o qədər baĢqalaĢır ki, ordan fərdi
taleyə keçid sürəkli hal alır, deyək ki, əvvəlki ərazidə
çərtilən barmağa basılan duz bu mətndə ağrıya, qaysaq
bağlamıĢ yaraya çevrilir. Bu qövr edən yadan əvvəlki
fraqmentə keçid poetik təəssüratı – talenin dönüĢ anlarını
dirildir: //Mən bu div oğlanla tükəndim, bitdim// Sənə
külüm qaldı, ay adam oğlan.
Adı çəkilən ərazidə iki fərqli dünya (nağıl və nağıl sonrası
gerçəklər) qovuĢduğu üçün poetik məntiqin istənilən
Ģəkildə təhrifi həmin yaranın dərinliklərini göstərməyə
xidmət edir.
Bu nə pis yuxudur, ayılmaq çətin, // Hər gün diri
olmur sağ görünənlər// Noolar, qoçların rənginə
baxma, //HəmiĢə ağ olmur ağ görünənlər.
Haqqında danıĢdığımız mətnin ərazisinin hörüldüyü
obrazların mətnin içində ehtiva olunan hərəkətlə
münasibətlərinə baxaq. Hər hansı mətnin mənasına (məna
ərazisinə) onu yazan müəllin obrazı da daxil olur (bədii
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obraz nədir? Odur ki, ... baĢqa birisi mənim (sənin...)
haqqımda nə düĢünür). Müəllifin obrazı bu sistemdə ən
hərəki, ən tez dəyiĢən nəsnə kimidir. Özünü təsdiq etdiyi
anda yoxa çıxa, qeybə çəkildiyi an birdəfəlik ifadə oluna
bilər.
Sınin barmağında duz qalıb oğlan //göynədir mənim də
yaralarımı//.
Yaxud:
Alnımda yazılar yaman gündədir
Bu qara sözləri kim ağardacaq?
Bütün quyuların dərini mənəm
Məni öz içimdən kim çıxardacaq?
Bunu bir az baĢqa Ģəkildə ifadə etməyə, yaxud
cavablandırmağa çalıĢaq.
Deyək ki, Günelin “Məlikməmmədə” Ģeirinin məlum
poetik konteksti var. ġeir Qismətin bir Ģeirinə ithaf edilib,
onun getdiyi cığırı geniĢləndirmək, yanaĢı getmək və
bəlkə də ondan ayrılıb baĢqa cığır açmaq anlamında.

1637

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Ġlk baxıĢdan oxuyub keçirsən. Və hiss edirsən: baĢqa tipli
parçadı.
Musa Yaqubun bir müsahibədə dediyi sözlər yadıma
düĢür:
Musa Yaqub: ġeiri baĢa düĢmək elə Ģairlə yarıdır. BaĢa
düĢmək dedikdə - o hissə girmək çətindir. Hamı baĢa düĢə
bilir, ancaq hamı kapilyarlarıyla, xətləriylə Ģeirə girə
bilmir, sevə bilmir. Hisslər üst-üstə düĢəndə elə bilirsən
bu Ģeiri sən özün yazmısan. Bu, çox qəribədir…
Daha sonra Saibi misal çəkir:
Bir qədəh badə ilə könlümü açmaq dilədim,
Bilmədim ki, açılmazdır düyün islansa əgər…

Yəni istədim ki, badə ilə könlümü açım, daha bilmədim
ki, badə ilə düyün açılmır, daha demir ki, könlüm düyün
bağlayıb. Bu da çox güclü müĢahidədən doğub. Saibin 6
yaĢı olanda anası deyir ki, get buzovu aç gəlsin anasının
altına, gedir, yer Ģeh, çomağı islanıb, islaq düyünü aça
bilmir. 40 yaĢında yada düĢür ki, o düyün açılmadı axı.
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Öz adından danıĢıb baĢqalarını hədəfə almaq yox, onları
ifadə etmək, onların qəlbinə gedən yolu axtarmaq...ġeirdə
necə olur ki, obraz baĢqasının düĢüncəsi qəlibində ifadə
olunur və bunu hiss etmirik.
BaĢqa bir Ģairdən eĢitmiĢdim: uĢaqlıqda yaxın həyətlərin
birində mağar qurulmuĢdu, deĢikdən baxıb ağlayırdım,
təkcə bu yadımda qalıb. Ġndi də ixtiyar yaĢımda
ağlayıram. Ġndi niyə ağladığımı anlayıram, ancaq o uĢağın
ağlamasını baĢa düĢə bilmirəm...
Açılmayan sirləri mətnə gətirməyin məqsədi varmı?
Olmalıdır.
Poetik kontekstdə söz durmadan Ģəklini dəyiĢir. Ədəbi
kontekst ən müxtəlif həcmlərdə olur və çox zaman bir
əsərin sərhədlərini də adlayır. Bütöv bir ədəbi cərəyana və
ayrıca poetik sistemlərə müxtəlif tip kontekstlər xas olur.
Kontekst – sözün oxunmasına bir açardır; o, sözü sıxır,
daraldır, onun bəzi əlamətlərini digərlərinin hesabına irəli
çəkir, dinamikləĢdirir və eyni zamanda onun bətnində
assosiasiya layları “əkməklə” onu geniĢləndirir. Bunu
Lidiya Ginzburq yazmıĢdı. Ötən sərin əvvəllərində.
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Günelin Ģeirində, yuxarıda dediyimiz kimi, metafora
mənanın “sətirdən sətrə keçməsi” təsəvvürünü yaradır.
Məna planlarının sinxronluğu, təsəvvürlərin
uyğunlaĢdırılması metaforanın əsasını təĢkil edir; ancaq
poetik olan nəsnə ümumən metaforik olmaya da bilər, hər
hansı eyham burda olmaya da bilər, ancaq kontekstin
estetik vəhdəti ona çoxplanlı, geniĢ məna aĢılayır və
gözlənilməz əlamətlərə həyat bəxĢ edir.
Sən mənim quyuma xoĢ gəldin, oğlan,
Məni saçlarımdan asıb bu nağıl.
Alma axtarırdı sənə verməyə
Bir quyu dibində azıb bu nağıl.
Olur ki, səni böyüdən, həyat bəxĢ edən bir nəsnə, deyək
ki, nağıl içində azdığın yola çevrilir. ġeirdə məlum
nağıldan digər mətnlərə də keçid var, “məni saçlarından
asıb bu nağıl” baĢqa bir mətndən (yaxud mətnlərdən)
gəlir. Müəllifin hədəf (bəhanə-!) kimi seçdiyi Ģifahi mətn
bütün nağılların, həm də tale dayanacaqlarında etdiyin
günahların içindən keçir və bu “dolaĢıqlıq”, nağılların birbirinə qarıĢması məhz bu ovqatdan doğur.
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Günelin Ģeirində yolun bitdiyi anda burulması, keçidlərin
variantlar Ģəklində meydana çıxması müĢahidə edilir.
Nağılın cızdığı yol var, Qismətin Ģeiri, bir də Günelin
özünün bu labirintlər içində metaforalardan yeni labirint
inĢa etməsi.
Kontekst strukturdur, Ģeir isə zamanda axır (daha doğrusu,
Ģeir zamanda axan çaydır...). Ondakı mənalar “calaq
edilir, əkilir”, semantika açıqldıqca açılır. Burda məsələ
heç də birinci oxudan getmir (əsl Ģeirlər ümumən bir
dəfəyə oxunmağa hesablanmayıb). Tam kontekst, tam
struktura (bitmiĢ) hərəkətin daimiliyini aradan qaldırmır;
kontekst bu hərəkəti dayandırıb özündə hifz edir,
mərhələlər qismində özündə saxlayır. Və hər bir mərhələ
əvvəlkinə yeni məna aĢılayır. Və beləcə “bitdi” deyilən
Ģey bitmir, sonsuzluğa açılır...
Bu yerin üstündə
Quyu dərdlərimin
Bir simurq lələyi
Sənin qardaĢların

o qədər dərd var,
izi itərmiĢ.
yandırıb yetiĢ,
divdən betərmiĢ.

“Ədəbiyyat qəzeti”, 13 may 2017
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Ġradə Musayevanın ədəbiyyatĢünas portreti-VURĞUN
ƏYYUBUN MƏQALƏSĠ

Kulis.Az ədəbiyyatĢünas alim, Xəzər universitetinin
dosenti Vurğun Əyyubun “Ġradə Musayevanın
ədəbiyyatĢünas portreti” məqaləsini təqdim edir.

Ġradə Musayeva imzasına ilk dəfə Vaqif Səmədoğlu
haqqında yazılmıĢ kitabın üz səhifəsində rast gəlmiĢəm.
Kitabı maraqla oxumuĢdum. V. Səmədoğlu yaradıcılığına
yaxından bələd olan, haqqında yazan bir adam kimi
təhlilərin bir çoxu ilə razı idim, bəziləri ilə yox. Kitabın
müəllifi yadımda qaldı...və illər boyu yazılarını izlədim,
“Tənqidin sözü-sözün tənqidi” kitabındakı məqalələrini
çox bəyəndim, son illərdə yazdığı bir xeyli yazısını
komputerimin yaddaĢında saxladım. Bu yaxınlarda çap
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olunmuĢ “XXI əsrdən baxıĢ: ədəbi tənqid və bədii söz”
(“Elm və təhsil” nəĢriyyatı, Bakı 2017) kitabında isə o
məqalələri toplu Ģəkildə yenidən oxumaq imkanı əldə
etdim. Təsəvvürümdə Ġradə Musayevanın bir
ədəbiyyatĢünas portreti Ģəkilləndi. Beləliklə, bu portretin
bəzi cizgiləri ilə oxucuları da tanıĢ etmək qərarına gəldim.
Ġradə Musayeva savadlı ədəbiyyatĢünasdır. Onun elminəzəri bazası, ədəbi-estetik bilikləri haqqında söhbət
açdığı problemin Ģərhi, apardığı elmi araĢdırmanın
səviyyəsi, seçdiyi bədii nümunənin təhlili üçün yetərlidir.
Sözsüz ki, müasir elmi tədqiqatlarla tanıĢ olmadan, nəzəri
biliklərə yiyələnmədən ədəbiyyata yeni münasibət
sərgiləmək, samballı elmi qənaətlər ortaya qoymaq
mümkün olmazdı. ƏdəbiyyatĢünasın geniĢ mütaliəsi
imkan verir ki, təhlil etdiyi bədii əsərə, araĢdırdığı
problemə dünya ədəbiyyatının və ədəbi-estetik fikrinin
uğurları səviyyəsindən baxa bilsin. Kitablarında nəsrin və
poeziyanın problemlərinə, ədəbi Ģəxsiyyətlərə həsr
olunmuĢ silsilə məqalələrlə tanıĢlıq aydın Ģəkildə göstərir
ki, ədəbiyyatĢünas məsələyə ötəri həvəsdən irəli gələn
baxıĢlar ifadə etmir, haqqında söhbət açdığı problem onu
ciddi və ardıcıl Ģəkildə düĢündürür. Müəllifin son
kitabında “ÇağdaĢ Azərbaycan nəsri və roman
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problemləri” baĢlığı altında 14 məqaləsi toplanmıĢdır.
Hətta sırf statistik baxımdan yanaĢsaq belə, məqalələrin
sayı ədəbiyyatĢünasın araĢdırmağa çalıĢdığı problemə
dərin marağının nəticəsi kimi ortaya çıxır. Bu məqalələrdə
dünya romançılıq ənənə və uğurlarının iĢığı altında
Azərbaycan romançılığının problemləri araĢdırılır, onun
keçdiyi yola, çatdığı bu günkü mənzilə obyektiv baxıĢ
sərgilənir.
Ġ. Musayeva bir ədəbiyyatĢünas olaraq onu narahat edən
ədəbi-elmi problemlər qarĢısında “yox, bu mənim sahəm
deyil”-deyə təslim bayrağı qaldırmır. Problemi görür,
səbəbləri üzərində düĢünür, təhlilnə giriĢir, çıxıĢ yollarını
arayır, qənaətlərini ən müxtəlif sübutlarla təsdiqə çalıĢır.
Bir çox ədəbiyyatĢünas tanıyıram ki, klassik ədəbiyyatın
müəyyən bir dövrü ilə məĢğuldursa, müasir ədəbi prosesi
qətiyyən izləmir, yaxud əksinə... Söhbət müasir ədəbi
proses, yaxud klassik irs barədə hökmən yazmaqdan,
araĢdırmaqdan yox, sadəcə, mütaliədən, klassik irsə yeni
baxıĢlar ifadə edən tədqiqatlarla, müasir yazıçıların bədii
yaradıcılığı ilə tanıĢlıqdan gedir. Xeyli folklorĢünas
tanıyıram ki, folklor və folklorĢünaslıqdan baĢqa ədəbiestetik düĢüncənin yeni əsərlərindən xəbərsizdir, on nəfər
gənc yazıçının, nasirin, Ģairin adını belə çəkə bilməz.
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Ġstənilən bir ədəbiyyatĢünasın müasir elmi-nəzəri fikrin
uğurlarından xəbərsiz olub ortaya layiqli bir elmi əsər
qoya bilməsi məndə böyük Ģübhə yaradır.
Ġradə Musayeva istedadlıdır. Bəli, istedad Ģairə, nasirə,
ümumən, sənətkara vacib olduğu qədər də
ədəbiyyatĢünasa, xüsusən, ədəbi tənqidlə məĢğul olan
Ģəxsə gərəkdir. Ədəbi mətndə qarĢısına çıxan obrazları,
bədii deyimləri, priyomları anlayıb təhlil edə bilmək üçün
alimə də elə yazıçı, Ģair qədər istedad lazım olur. Tənqidçi
də oxucunun estetik zövqünü təmin etmək üçün cəlbedici
formalar, maraqlı üslub axtarıĢında olmalıdır. Əks
təqdirdə ədəbiyyat aliminin yazdıqları kənd təsərrüfatının
inkiĢafından bəhs edən, quru, cansız dillə, müəyyən elmi
Ģablonlar əsasında yazılmıĢ əsərlərdən heç nə ilə
fərqlənməz.
Ümumən, ədəbi tənqidə, əsasən, iki baxıĢ mövcuddur.
Birinci qism hesab edir ki, tənqidçinin iĢi əsəri, faktiki
materialı ədəbiyyatĢünaslıq qanunlarına, meyarlarına görə
araĢdırıb qiymət verməkdir. Ġkinci bir baxıĢ da var ki,
bədii nümunə tənqidçi üçün dünya, insan, sənət haqqında
fikirlərini ifadə etməyə bir vasitədir, necə deyərlər, bir
bəhanədir. (Asif Əfəndiyev, YaĢar Qarayev bu yanaĢma
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və üslubun parlaq nümayəndələrindəndir.) Ġ. Musayeva
bəzi məqalələrində məhz ikinci yolu tutur. Məsələn, onun
geniĢ həcmli “Remark və remarkizm” məqaləsinə baxın.
Müəllif “Zəfər tağı” romanını təhlil etməklə yanaĢı,
Remark yaradıcılığından istifadə edərək əsərin qaldırdığı
məsələlər barəsində özünün də düĢüncələrini oxucuya
çatdırır: “Deməli, çöl, ətraf dediyimiz bir Ģey yoxdur
əslində. Yalnız insan var, yalnız içimiz var. Bu dairədədir
dünya həyatımız, bütün mübarizələr, bütün ziddiyyətlər,
barıĢmazlıqlar burdadır. Sülh də, müharibə də, sevgi də,
nifrət burdadır. Ədalətli, ədalətsiz qütb yoxdur, ikisi də bir
dairənin, insanda baĢlayıb, insanda bitən boĢluğun
içərisindədir. Bizdən baĢlayan bizdə bitən dairədə...”
Sözsüz ki, tənqidçinin bu düĢüncə və yanaĢmasını qəbul
edib-etməmək oxucunun ixtiyarındadır.
Zəruri qeyd. Yuxarıda göstərdiyimiz üslub heç də hər
zaman məziyyətə çevrilmir. Müəllif bəzən ilhamını
cilovlaya bilmir, fikri əsas mətləbdən yayındıran ricətlərə,
təhlillərə də yol verir. Bu cür qüsurlara Nizami
Gəncəvinin “Xosrov və ġirin” romanının təhlilində rast
gəlmək olur. Alim, vaxtilə ədəbiyyatĢünaslığımızda
ortaya atılan, ancaq əsaslandırılmayan bir fikri Nizaminin epik əsərlərinin “roman” adlandırlması tezisini
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orijinal yanaĢmaları, maraqlı təhlillərilə, dünya
ədəbiyyatındakı faktlara istinad etməklə sübuta çalıĢır.
Lakin əsərin məziyyətlərinin təhlilinə aludəçilik hərdən
onu əsas məqsəddən uzaqlaĢdırır. Məsələn, “amma bu
mənzərədəki kontrast, gərginlik də xüsusi bir fəlsəfiromantik ovqat yaradır” cümləsi ilə baĢlanıb əsərdən
gətirilən sitatla tamamlanan abzasın “Xosrov və ġirin”in
roman olmasının sübutu üçün nəqədər rol oynadığını
aydınlaĢdıra bilmədik.(s.29)
Müəllifin hansısa bir əsərdən, ya fikir adamından
gətirdiyi sitatlar bəzən bütöv bir kitab səhifəsini ötüb
keçir. Bunlar yazıya ağırlıq gətirir, müəllifin öz fikri ilə
tanıĢ olmaq istəyən oxucunu yorur, bezdirir. (Məsələn,
“ÇağdaĢ Azərbaycan romanının mövzu və ideya
problematikası” məqaləsində “Ədəbiyyat və incəsənət”
qəzetinin roman haqqında baĢ məqaləsindən gətirilən sitat.
(s.303)
Tənqidçi məqalələrinin dili, məzmunu üzərində ciddi
redaktə iĢi aparmalıdır. Fikrə əlavə çalar gətirməyən sözə,
yerinə düĢməyən ifadəyə, düĢüncə axarını yazının
məqsədindən uzaqlaĢdıran cümləyə yer verməməlidir. Ġ.
Musayevanın məqalələrindən bu cür qüsurları nümunə
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gətirib oxucunu yormaq istəmirəm, amma azacıq da olsa
belə, onların olmamasını arzulayıram. Əgər Söz
Ġlahidəndirsə, biz də Ġlahi sözün təəssübünü çəkiriksə, nə
fərqi var ki, onu baĢqası yazır, ya biz özümüz? Nə fərqi
var ki, bu Söz hansı üslubda, hansı növdə və ya janrda
deyilir? BaĢqalarından tələb etdiyimizi bizim özümüzdən
tələb etməkdə haqlı deyillərmi?
Ġradə Musayeva cəsarətlidir. Tənqidçi üçün cəsarət
mühüm keyfiyyətlərdəndir. Sözsüz ki, bu cəsarət elmi
obeyktivliklə, ətrafında müzakirə açdığın mövzuya, tənqid
etdiyin fikrə dərindən bələdliklə, nəzəri hazırlıqla, alimvətəndaĢlıq yanğısı ilə müĢaiyət olunduqda fayda verir,
nəzəri və praktik məsələlərin həllinə yardımçı ola bilir. Ġ.
Musayevanın kəskin, polemik məqalələrində yuxarıda
sadaladığımız keyfiyyətləri görmək mümkündür. Məsələn,
ədəbiyyatĢünaslığa dair yazılan kitab və dərsliklərin
zəifliyini çoxları bilsə də, orda-burda Ģikayətlənsə də,
onları elmi müzakirəyə çıxarmağa böyük əksəriyyət
cəsarət etmir, ağrımaz baĢlarını ağrıtmaq istəmir, ya da
dostbazlıq, tərəfkeĢlik, yerliçilik ucbatından ağızlarına su
alıb otururlar. Nəticədə, zərəri sadə, anlaĢıqlı bir Ģəkildə
ədəbiyyatĢünaslıq və ya ədəbiyyat nəzəriyyəsi haqqında
konkret bilik almaq istəyən tələbələr görür, bu kitabları
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oxumağı məsləhət görmüĢ müəllimlər isə onların imdad
diləyən çaĢqın, bəzən də istehzalı baxıĢları altında naəlac
Ģəkildə susurlar. Ġradə xanım tələbələrə təqdim edilən
ədəbiyyatĢünaslıq və ədəbiyyat nəzəriyyəsinə dair kitab və
dərsliklərin zəif tərəflərini, elmi-nəzəri baza zəifliyini,
bəzi hallarda isə yararsızlığını və ziyanlı olmasını
cəsarətlə, faktlarla, kitablardan, dərsliklərdən gətirdiyi
konkret misallarla təhlil edib göstərir.
Təbii ki, mən cəsarət deyərkən yalnızca onun hansısa
elmi-ədəbi avtoritetdən çəkinməməyini, haqlı-haqsız
tənqidlərdən, təĢkil edilmiĢ hücumlardan qorxmadığını
nəzərdə tutmuram. O, bir elm adamı kimi müĢahidə etdiyi
problemlərin üzərinə cəsarətlə gedir, onun həllinə giriĢir,
problemin ağırlığı, mübahisəli tərəfləri onu qorxutmur.
Bütün bu cəsarətin arxasında isə onun nə qorxu saçan
rəsmi vəzifəsi, nə də dəbdəbəli ad-titulları dayanır. Bu
cəsarətin özülündə ədəbiyyatĢünasın elmi-nəzəri hazırlığı,
obyektivliyin verdiyi inam və təəssübkeĢlik dayanır.
Ġradə Musayeva təəssübkeĢdir. Yox, o, ayrı-ayrı ədəbi
Ģəxsiyyətlərin təəssübünü çəkmir. Bütünlükdə,
Azərbaycan ədəbiyyatının, ədəbiyyatĢünaslıq elmimizin
təəssübünü çəkir. Tutaq ki, böyük nasirimiz Sabir
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Əhmədli yaradıcılığına akademik elmi nəĢrdə göstərilən
diqqətsizlik və soyuq münasibətə qarĢı kəskin çıxıĢı təkcə
bir yazıçının haqqının müdafiəsi kimi qəbul
edilməməlidir. Əslində bu etiraz ədəbiyyatçünaslığımızda
kök salmıĢ tərəfkeĢliyə, rəsmi mövqeyə uyğunlaĢmaq
arzusu ilə elmi-ədəbi obyektivliyi unutmaq
tendensiyasına, nəsrimizin mühüm və parlaq nümunələrini
gözardı etmək cəhdinə qarĢıdır.
Milli ədəbiyyatmızın dünya ədəbiyyatı zirvəsinə qalxa
bilməməyinin, ədəbiyyatımızın həyatla ayaqlaĢa
bilməməsinin ağrılarını yaĢamaq və onu bir alim-vətəndaĢ
narahatlığı ilə dilə gətirmək də bu təəssübkeĢliyin baĢqa
bir təzahürüdür. Tənqidçi “Bizim romanlarımız niyə
dünyada tanınmır, oxunmur?” kimi ədəbi mühiti
silkələyən sualla ortaya çıxır, adlı-sanlı
ədəbiyyatĢünaslarımızın hay-küylü etirazlarına fikir
vermədən, sualın cavabını tapmaq üçün axtarır, təhlil edir,
fikirlərini özündən əvvəl bu narahatlığı yaĢayan düĢüncə
adamlarımızın (Ə. Hüseynzadə, Ə. Ağayev) söylədikləri,
dünya ədəbiyyatının sevilən əsərlərinin nümunəsində
arqumentləĢdirməyə çalıĢır.
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Tənqidi münasibətlə yanaĢı ədəbiyyatĢünas, eyni zamanda
müasir ədəbiyyatımızın uğurlarından da ürəklə söhbət
açır, ayrı-ayrı imzaların Ģəxsində gerçəkləĢən müsbət
təmayülləri də təhlil edib ədəbiyyatımızın sabahına ümidlə
baxmaq nikbinliyi oyadır. Onun müasir poeziyamız və
onun istedadlı nümayəndələri haqqında yazılmıĢ
məqalələri maraqla oxunur, müəllifin bədii mətnə
həssaslıq və tələbkarlıqla yanaĢması hörmət doğurur. Həm
də tənqidçi ədəbiyyatĢünaslığımızın lazımi dərəcədə
diqqət göstərmədiyi və diqqətsizlik ucundan kölgədə
qalaraq geniĢ oxucu kütləsinin qiymət və sevgisindən
uzaq qalmıĢ imzalar barəsində ardıcıl yazmaqla sanki
ədəbiyyatĢünaslığımızın günahlarını yumağa çalıĢır.
Tənqidçinin Ə. Salahzadə haqqında yazılmıĢ silsilə
məqalələri dediyimizə parlaq misaldır.
Ġradə Musayeva zəhmətkeĢdir. Ədəbi prosesi izləmək,
elmi-nəzəri fikrin son nəticələri ilə tanıĢlıq və ədəbi
problemlər, bədii əsərlər haqqında davamlı, gecikmədən
yazmaq ədəbiyyatĢünasdan böyük zəhmət, vaxt, enerji
tələb edir. Ədəbi prosesi ardıcıl və diqqətlə izləmək ədəbi
tənqidlə məĢğul olan Ģəxs üçün bir vəzifədir, borcdur və
həm də peĢəkarlığın bir atributudur. Tənqidçi müasir
ədəbi prosesə zaman itirmədən reaksiya verə bilməli,
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uğurlu-uğursuz cəhətlərini söyləməklə onu yönləndirməyi
bacarmalı, ədəbiyyat tarixçiləri üçün baza yaratmalıdır. Ġ.
Musayeva bir tənqidçi kimi bu iĢin öhdəsindən layiqincə
gəlir, peĢə borcunu ləyaqətlə yerinə yetirir. Kitabdakı
məqalələrin toplandğı baĢlıqlara fikir verin. Müəllif
klassik irsimiz, nəsrimiz, poeziyamız, ədəbiyyatĢünaslıq
elmimiz, tərcümə problemləri - ən vacib və geniĢ
diapozunlu məsələlərdən yan keçməmiĢ, hər biri haqqında
geniĢ söhbət açmıĢdır. ƏdəbiyyatĢünas “qoca” və müdrik
Nizamidən də, məsafə baxımından uzaq, amma doğma,
Ģöhrətli Markesdən də, ədəbiyyat aləmində addımlarını
yeni atan gənc Fərid Hüseyndən də eyni bir həvəs və sevgi
ilə yazır.
Zəruri qeyd: Ġradə xanım çox yazır. Bəlkə də bunun
nəticəsidir ki, bəzi hallarda tələsik hökmlər verir, səthi
qənaətlər ortaya qoyur ki, bu cür “bəzi halları” onun
qələminə yaraĢdırmıram. Məsələn,ədəbiyyatĢünas
Füzulinin “Leyli və Məcnun” əsəri barədə məqaləsində
yazır: “Düzdür, bizə M. Füzulini romantik, daima xəyalət
aləmində olub, eĢqə, məĢuqəyə uyan bir müəllif kimi
tədris ediblər (çox-çox təəssüf ki, bu yanaĢma artıq XXI
əsrdə də qüvvədən düĢmədi), amma M. Füzuli çox böyük
siyasətçi, filosof və zamanının ən ayıq-sayıq insanı olub.”
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(s.66) Buradakı həqiqətə uyğun olmayan fikirlərin
əvvəlinə bir “düzdür” kimi təsdiqləyici ifadə artırmaq da
müəllifin tələsik, birtərəfli hökmünə, haqsız iradına bəraət
qazandıra bilmir. Kimlər Füzulini belə tədris edib? Hətta
bir-iki nəfər beləsi varsa, bunu ümumən
ədəbəiyyatĢünaslığımızın ayağına yazmaq nə dərəcədə
həqiqətdir? Füzulinin məĢhur tədqiqatçılarının mütləq
əksəriyyəti Füzuli sənətinin əsasında “obyektiv həyat
həqiqətləri,real gerçəkliklər”dayandığını göstərmiĢ, hətta
ifrata vararaq onu realizmin ilkin bünövrəsi də hesab
etmiĢlər. Əslində, sovetlər zamanında Füzulinin
“ġikayətnaməsi” daha çox qiymətləndirilib, nəinki onun
aĢiqanə qəzəlləri. Bəlkə Füzulini romantik də deyil,
realist bir Ģair kimi tədris etməliydilər?Füzulinin “çox
böyük siyasətçi” olması hansı faktlarla əsaslandırılır?Eyni
Ģəkildə sənətdə reallıq və realist metod anlayıĢlarını
eyniləĢdirmək yanlıĢlığı Ġ. Musayevanı klassik
romantikimiz Nizamini, Fransız romantizminin parlaq
nümayəndəsi Hüqonu belə realist sənətkarlar elan
etməkdən çəkindirmir! Bizim ədəbiyyatĢünaslıq tariximiz
bu yanlıĢ yanaĢma dövrünü artıq yaĢayıb: realizmin
kökünü Nizamidə axtarmaq meylləri özünü doğrultmayıb!
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Ġ. Musayevanın çox və davamlı yazdığını artıq qeyd
etmiĢəm. Bu cür məhsuldarlığın müsbət tərəfləri ilə yanaĢı
zəif cəhətləri də olmamıĢ deyil. Fikrimcə, o, bundan belə
zəhmət, bilik və istedadını bir problem ətrafında yazılmıĢ
ayrı-ayrı məqalələrə sərf etməkdənsə (bununla heç də onu
məqalə janrından tam imtinaya çağırmıram), həmin
problem barədə fundamental, ətraflı, dərin tədqiqatlara üz
tutmalıdır. Bunun üçün ədəbiyyatĢünasdan tələb olunan
bütün keyfiyyətlər onda vardır!

Görünən bağın gözəgörünməz bağbanı
Böyüt
A
A+
AKulis.az Sadıq Zamanın “Görünən bağın gözəgörünməz
bağbanı” məqaləsini təqdim edir.
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Ədəbiyyata səksəninci illərin sonlarında gələn Mübariz
Cəfərli kifayət qədər məhsuldar yazsa da, oxucular
tərəfindən az tanınır. Amma ciddi ədəbiyyatdan söz
düĢəndə ilk xatırlananlar sırasında onun adı çəkilir. Xalq
yazıçısı Elçin “AxtarıĢların uğurlu bəhrəsi” məqaləsində
yazır: “Mən Mübariz Cəfərlini Ģəxsən tanımasam da, artıq
neçə ildir ki, mətbuatda bu müəllifin hekayələrini,
povestlərini izləyirəm və doğrusu, təəccüb edirəm ki, nə
üçün ədəbi tənqid onun yaradıcılığına layiq olduğu
diqqətlə yanaĢmır”. Elə həmin məqalədə Xalq yazıçısı
ortaya qoyduğu sualın cavabını belə açıqlayır: “Görünür,
bunun bir səbəbi də ondadır ki, Mübariz müəllim
özünüreklamdan, ədəbiyyatkənarı ajiotajdan uzaq bir
adamdır (hər halda mənə belə gəlir) və bir küll halında,
yəni ümumiləĢdirərək götürsək, bugünkü Azərbaycan
ədəbi prosesindəki bəsitlik yalnız öz yazı-pozu iĢi ilə
məĢğul olan bu yazıçını ümuminin arasından seçməyə
imkan vermir”.
Ġndiyə qədər “Dünyanın ikinci üzü”, “Olanlar və
olmayanlar”, “Trio, kvartet və s.”, “Cangüdən”,
“Adamlar”, “Fəlsəfi oyunlar” və s. kitabları nəĢr olunan
yazıçının son illər “Azərbaycan” jurnalında üç irihəcmli
əsəri - “Bərpaçı”, “Bənna”, “Bağban” romanları dərc
olunub. Bu əsərlər bir-birinin ardınca iĢıq üzü görsə də,
1655

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

əslində uzun illərin gərgin axtarıĢlarının bəhrəsidir. Ġstər
struktur, istərsə də süjet və ideya-məzmun baxımından hər
üç əsər M.Cəfərli yaradıcılığında yeni mərhələ təĢkil edir.
Yazıçının digər nəsr əsərləri kimi, roman yaradıcılığı da
ədəbi tənqidin diqqətindən yayınmayıb.
Mübariz Cəfərlinin “son illər qələmə aldığı “Bərpaçı”,
“Bənna”, “Bağban” romanlarından ibarət trilogiyasında
müəllif ideyası və təfəkkürünün önəmli dərəcədə
durulduğu da, istər təsvir, istərsə də dialoqların
maksimum cilalandığı da qabarıq hiss olunur. Bu
romanlarla Məmməd Səid Ordubadi və Ġsa Muğannadan
sonra Azərbaycan nasiri üçüncü dəfə Nizami ilə dialoqa
girir, amma bu dəfə tamamilə fərqli rakursda”.
TanınmıĢ tənqidçi CavanĢir Yusifli isə Mübariz Cəfərlinin
romanlarını belə təhlil edir: “Ən önəmli cəhətlərdən biri
odur ki, bizim çağdaĢ nəsr təcrübələrindən fərqli olaraq bu
mətnlərdə rəngbərəng hadisə selini deyil, hadisəni tədqiq
edən yazıçı düĢüncəsini görürük”.
Mübariz Cəfərlinin nəsr yaradıcılığı Xalq yazıçısı Elçinin
də təhlil süzgəcindən keçib. O yazır ki, M.Cəfərlinin
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əsərlərində “ənənəvi süjet xətti yoxdur, yəni süjet xətti
boyunca inkiĢaf edən vaqeə, hadisə yox, vəziyyət,
psixoloji durumdur və bu, əlbəttə, nasir fəhmi, səriĢtəsi
tələb edir. Mübariz Cəfərlidə belə bir fəhm və səriĢtə var”.
M.Cəfərli hər üç əsərində fərqli ədəbi üsullardan istifadə
etməyə çalıĢıb. Onun romanlarında ümumi bağlılıq hiss
olunsa da, struktur oxĢarlığı, demək olar ki, müĢahidə
edilmir. Bununla da yazıçı eyni üsluba sadiq qalmadığını,
daim yeni strukturlar təqdim etməyi müasir yazıçının
vacib xüsusiyyəti kimi sərgiləyir.
Təhkiyə və kompozisiya poetikası çox orijinal və
mükəmməl olan bu mətnlərdə bədii mətləb incə ustalıqla
açılır. Hər üç romanda yer alan ayrı-ayrı ibrətamiz
əhvalatlar süjet xəttini Ģaxələndirməklə yanaĢı, oxucunu
həyatın dərin qatlarına baĢ vurmasına, bu dünyanın
hüdudlarını aĢmasına kömək edir. Beləliklə, mövcud
qaydalar, mənalar sərhədi arxada qalır. Bu ali məqamdan
boylanıb geri baxmaq isə yeni bir dünyanı kəĢf etməyə
bərabər olur. Bu üç əsərdə “hadisələr adi axarla, adidən
adi ritmlə təsvir edilir, onların dinamikasında üst qatda
gözlənilməz heç nə baĢ vermir, ancaq müvəqqəti olaraq.
Oxucu “oyuna daxil edildikdən sonra” baĢa düĢür ki,
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həmin hadisələr əsas fon olmaqla bərabər, həm də sırf
təsadüfdür, bu hadisələr baĢ verməyə də bilərdi, əsas
məsələ sənin onların təsadüfiliyinə baĢ qoĢman və beləcə
hadisələr sıxlaĢdıqca, mətləbin (yaxud mətləblərin),
ipəkdən süzülürmüĢ kimi üzə çıxması, insana bildiyi
həqiqətləri baĢqa rakursdan görükdürməkdir. Bu
romanların hər birində adıçəkilən xüsusiyyət - sənətkarlıq
manerası müxtəlif doza və biçimdə meydana çıxır, ona
görə oxucular bu romanları fərqləndirərkən (kimisi
Bənnaya, kimisi Bərpaçıya, kimisi də ola bilər ki,
Bağbana üstünlük versin) onlara bir hadisənin ayrı-ayrı
halları, fərqli situasiyalarda meydana çıxa bilən
görüntüləri kimi baxa bilərlər”.
Yazıçının əsərlərində zaman anlayıĢı qabarıq planda
verilmir, ümumi fonda əriyir və onu yalnız müəyyən
cizgilərlə müəyyən etmək olur. Beləliklə, zaman
anlayıĢını həmiĢə ikinci planda saxlayan yazıçı demək
istədiklərini əsərin içinə çox sadə yolla yerləĢdirməyə
çalıĢır, ideyanın açılması üçün maraqlı, yeni üsullar
axtarıb tapır.
Bu baxımdan, “Bənna” romanı struktur yeniliyi
baxımından diqqəti cəlb edir. Burada heç vəchlə gözə
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soxulmayan, məiĢət xarakterli qrafik cizgilərlə canlı,
inandırıcı surətlər yaradılıb. Bənna obrazı əsərə daxil
olandan sonra özündən əvvəlki səpələnmiĢ, qırıq
hadisələri bir yerə cəmləyir və onları “bərpa edir”. Lakin
axırda o da hadisələri tamamlayıb sona çatdıra bilmir,
həm də öz həqiqəti içində azır, hətta yaĢadığını belə
həqiqət hesab edə bilmir. Beləliklə, mətn açıq qalsa da,
əsər bitib tamamlanmasa da, “Bənna”da mətləbin oxucuya
düzgün çatdırılması əsərin ideyasını aydınlaĢdırır.
“Bərpaçı” romanında da süjet mahiyyətə çatana qədər
hadisələr sadəcə, oxucunu müəmmaya, sirrə aparan oyuna
bənzəyir. Mahiyyətə varanda isə oyun bitir və mahiyyət
süjetlə birləĢir. Romanın strukturunda isə bir növ “Min bir
gecə” nağıllarının motivlərinə bir bənzərlik
duyulmaqdadır: burada hadisələr ümumi kökdən
ayrılmasa da, bir-birinin içindən çıxır.
“Bərpaçı” əsərini daxili plan, mükəmməl süjet strukturu
və kompozisiya həlli baxımından maraqlı mətn kimi
dəyərləndirən CavanĢir Yusifli yazır: “Əsərin poetik
strukturu, gözümüzün aldığı mətləblərin bədii həlli onu
son illər dünyada çap edilən ən mükəmməl əsərlərlə
müqayisə etməyə imkan verir”.
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M.Cəfərlinin digər nəsr əsərlərində olduğu kimi, burada
da yazıçının hadisələrə münasibəti nəzərə çarpmır, müəllif
hər addımda bədii surətlərin arxasından boylanmır, əksinə
özünü obrazların arxasında məharətlə gizlədə bilir.
Yazıçını obrazlarda da tapmaq olmur, ona görə də
bütövlükdə roman kimi, müəllifin özü də oxucu üçün
maraqlı və müəmmalı qalır.
“Bərpaçı” romanında “az qala mövhümi dünyanın olayları
müəllif tərəfindən ciddi və real Ģəkildə, bəlkə də, bütün
çılpaqlığı ilə, həm də bu günün, bəlkə, elə bütün
zamanların insan mənzərələri ilə təmasda rəsm edilib. Ən
xəyali, yaxud, belə deyək, təxəyyülün belə çatmadığı
olaylar görürsən ki, həyatın dibindən güclə sızıb gələn
səslə təsvir edilir, sözün səslə göstərilməsi mətnə xüsusi
kolorit aĢılayır, bu kontrast - əhvalatın qeyri-reallığı və
təsvirin inandırıcılığı səni məcbur edir ki, müəllifə özün
kimi inanasan, yaxud ömrünü onun cızdığı hadisə
trayektoriyasında yaĢayasan”.
“Bağban” romanı onun trilogiyasının sonuncu əsəridir,
demək, eyni zamanda tamamlayıcı həlqə rolunu oynayır”.
Bu əsərdə mistik-fəlsəfi mahiyyət bədii detal və Ģtrixlərlə,
bəzən də istehza, ironiya ilə verilir. Bütün bu zahiri
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görüntülərin içindən həyatın əsl mənası, bu mənanın
içindən isə saysız suallar doğur. Ümumiyyətlə, M.Cəfərli
yaradıcılığına açar-mətnlərin xas olması yazıçını
fərqləndirən xüsusiyyətlərdəndir. Belə əlamətlərə sonuncu
romanda da açıq və ya üstüörtülü Ģəkildə, bəzən də istehza
və ironiya ilə rast gəlinir: “Nəfəsini güclə al”an Kür
çayının sahilindəki Ģəhərdə (Tbilisidə - Q.S.) gəzərkən
təsadüfən baĢ qəhrəmanın gözünə zibil qabının üzərindəki
qəribə məntiq doğuran yazı sataĢır. Ayrı vaxt olsaydı,
Famil buna məhəl qoymaz, saymazyana ötüb keçərdi.
Amma indi rastlaĢdığı yazı onun ovqatı ilə həmahəng
olduğu üçün bunu təkrar-təkrar oxuyur, sanki
oxuduqlarını ömrünün sonunadək qəlbinə, Ģüuruna həkk
etmək istəyir. Birdən hardansa ağlına gəlir ki, küçədəki
baĢqa zibil qabılarda da belə yazılar var və bunlar indi
onun oxuduğu sözlərə açar ola bilər. Bu istək təkcə
ayaqlarına deyil, bütün bədəninə qeyri-adi güc verir,
addımlarını yeyinlədir… Nəticə isə gözlənilməz
məyusluqla sonuclanır. Qəhrəman (oxucu ilə birlikdə)
böyük təəssüflə anlayır ki, “zibilqabıların üstünü yazan,
həqiqətən, baĢdan xarabdı axı? Amma əsl gicgici o
yazılara baĢ qoĢandı…”
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Xalq yazıçısı Elçin, M.Cəfərlinin “Əl” povesti haqqında
yazdığı “AxtarıĢların uğurlu bəhrəsi” adlı məqaləsində
yazır: “Ölüm mövzusu bu povestdə aparıcı xətlərdən biri,
bəlkə də, birincisidir və Mübariz Cəfərli, ümumilikdə,
ədəbiyyatın bu əbədi mövzusunda öz fərdi yazıçı sözünü
deməyi bacarmıĢdır, bu da, əlbəttə, istedaddan və
professionallıqdan xəbər verir”.
Bu Ģtrixlər “Bağban” romanında da özünü qabarıq
göstərir. Ümumiyyətlə, romanda obrazların emosionalpsixoloji vəziyyəti çox dəyiĢkən və gözlənilməzdir.
Burada “Qorxaqlıqdan qəhrəmanlığa keçid bircə
anlıqmıĢ...” Dayanıb nəfəsini dərmədən pay-piyada
dünyanın axırınacan yol getməyə, yolları ayağı altında
yorğun-arğın inildədərək əldən salmağa hazır olan
qəhrəman bir az keçməmiĢ öz düĢkün halını belə ifadə
edir: “Bütün bədənimi yenə də yorğunluq bürüdü. Təkcə
bədənim yox, ruhum-canım da əldən düĢmüĢdü. Güc-bəla
ilə, az qala yıxıla-dura özümü yaxındakı skamyaya
çatdırdım”.
Bir az əvvəl quĢ kimi qanadlanıb uçmaq istəyən rəhrəman
bir anın içindəcə “ağrının, sızıltının, giziltinin içində”
ölmək məqamının yetiĢdiyini hiss edir. Lakin ölüm baĢ
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qəhrəmanı zərrə qədər də qorxutmur, çünki o, bütün
varlığı, ruhu ilə hər zaman “böyük ayrılığa hazır idi”.
Bəlkə, buna görə də “kiçik ayrılıqlar məkanı” olan
vağzalda onun da digər sərniĢinlər kimi “əsl ayrılığa
hazırlaĢ”masına lüzum yox imiĢ. Beləcə, baĢ qəhrəman
ölümü “yolunu çoxdan gözlədiyin əziz qonağın gəliĢi
kimi”, “əbədiyyəti, çevrilməni, ağır, mənzilbaĢı, sonu
naməlum səfəri maraq qarıĢıq xəfif sevinclə gözləyirdi...”.
Çünki o baĢa düĢür ki, həyatda “əsas az, yaxud çox
yaĢamaq deyilmiĢ...” Əsas məsələ əcəl məqamını ötürüb
özünü gözdən salmamaqdır. Əgər “Əsl köç məqamını
ötürüb bərilərdən dördəlli yapıĢdınsa, sonra dünyanı
baĢında tac dəyiĢsən də orda, getdiyin, mənzilbaĢına
çatdığın yerdə qədir qiymətin olmayacaq”.
Əsərin ən maraqlı, dramatik və mətləb düyününün
açılmağa baĢladığı sonuncu hissəsi öz dinamizmi ilə
fərqlənir. Bu hissə həmçinin bənzərsiz obrazlar və onların
maraqlı xarakterik xüsusiyyətləri ilə də yadda qalır.
Müəllif əsərdə bir dəfə də olsun görünməyən Bağbanı elə
canlı, parlaq, ən əsası isə elə inandırıcı boyalarla təqdim
edir ki, oxucu onun varlığına, təsvir edilən qeyri-adi xarici
əlamətlərinə, daxili aləminə inanır. Bağbanın təqdim
olunma səhnəsi də əsərin yaddaqalan epizodlarındandır.
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Familə “çalıĢın bu bağın bağbanı ilə görüĢəsiniz...”, deyən gözətçi (qapıçı və yaxud doqquzbarmaq) bu
görüĢün son dərəcə vacib olduğunu izah edərkən maraqlı
detallar üzə çıxır. Məlum olur ki, Famil (hamı) dünyanın
gərdiĢindən yalnız oxuyub öyrəndiklərinin köməyi ilə baĢ
çıxara bilir. Amma “Ona, bağbanasa hər Ģey hazır
göndərilib. Eləsinə oxumamıĢ müdrik deyirlər, anadan
müdrik doğulan deyirlər”.
Beləliklə, gözətçi, dayısına oxĢatdığı Familə bir
“bacıoğlu” kimi ürək qızdıraraq bağbanla görüĢməyi
israrla məsləhət görür: “Çünki bağbanla görüĢsəniz, illərlə
axtardığınız bütün suallara cavab alacaqsınız. Bəndələrə
məxsus bütün sualların cavabı ondadı... Allah kömək olsa,
bəxtiniz gətirər, siz bağbanla görüĢərsiniz. Bax onda siz
bu bağdan tamam baĢqa adam kimi çıxacaqsınız...”.
Familə də elə bu lazım deyildimi, bura, xarici ölkəyə
(müəllif əsərdə ad çəkməsə də, süjet xətti açıldıqca
qəhrəmanın gəldiyi ölkənin Gürcüstan, gəzdiyi bağın isə
böyük mütəfəkkir M.F.Axundzadənin dəfn edildiyi
məĢhur Nəbatət bağı olduğu baĢa düĢülür) baĢqa adam
olmaq üçün gəlməmiĢdimi?! Fəhmən anlayır ki, dərdinin
əlacı, qəlbinin sirli-sehrli suallarının cavabı “yerlilərinin
məzarları”nın (M.F.Axundzadənin məzarının) yanında
1664

E-antologiya: çağdaĢ filoloji materiallar

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

deyil, Bağbandadır. Bəs Bağbanı haradan tapsın, axı o,
“iĢdən çıxmır, gecə-gündüz, yay-qıĢ bağdadı...” . Hələ heç
kim onu bir dəfə də olsun görməyib, hətta bağda
iĢləyənlər də Bağbanı axırıncı dəfə nə vaxt gördüyünü
xatırlamır. Amma heç kimi onu görməsə də “o, sağsalamatdı, o, bağdadı, o, bu bağla nəfəs alır...” və hamı
onu axtarır...

Yol boyu rastına çıxan adamlar Bağban haqqında elə
“sirli-sehrli” danıĢırlar ki, Famil, sanki, bura nə məqsədlə
gəldiyini unudur, “yerlilərinin qəbrini” ziyarət ikinci plana
keçir. Qəhrəman baĢa düĢür ki, “əsas onu tapmaqdı” və
bütün varlığı ilə Bağbanı tapacağına inanır, çünki onun bu
müəmmalı, sirli adama veriləsi sualı hamıdan çox idi. Elə
bu suallara cavab tapmaq eĢqi ilə onu arayır. Bağbanın
oxucu da inanır, çünki, “Adam nəyi ürəklə axtarırsa, gectez tapır”. Bu inam əsərin sonuna qədər beləcə davam
edir.
Bəs Bağbanı bu böyüklükdə Nəbatat bağında necə tapmaq
olar? Familə (hamıya) təkcə o məlumdur ki, bağbanın “ən
gözəgəlimli əlaməti” boyunun son dərəcə qısa olmasıdır.
Bəs görəsən niyə müdrik boyca belə balacadır? Halbuki,
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bağda iĢləyənlərin hamısı çox ucaboylu, hətta “Ginnesin
rekordlar kitabına düĢməyə əməlli-baĢlı Ģansı” olan
nəhəng adamlar idi. Amma əvvəllər Bağban da hamı kimi
idi və heç kəsdən seçilmirdi. “...öz iĢinin ustası idi. Hansı
ağacın, hansı kolun yarpaqları saralırdı, ən hündür, gözdən
iraq, nəzərə çarpmaz budağı quruyurdusa, birinci o xəbər
tutardı. O əvvəldən ağacların, otların, kolların dilini
bilirdi, onların naləsini, harayını eĢidib köməyə cumurdu”.
Lakin oğul itkisi sonradan Bağbanı tamamilə dəyiĢdirir,
özünə qapadır. O, bağdakı tənha küknar ağacını oğluna
bənzədərək onunla təsəlli tapır. “Elə həmin vaxtdan da “o
cür qədd-qamətli adam dərddən, qəm-qüssədən
gözümüzün qabağındaca gün-gündən əriyib-əriyib liliputa
çevrildi”.
Daha sonra Bağban“dünyadan köçmüĢ saysız-hesabsız
qohum-əqrəbasını, dost-tanıĢını bu bağda tapdı. Əlbəttə
ki, öz aləmində, dırnaqarası... Beləcə, get-gedə insanlara
yadlaĢıb mehrini bu bağdakı “doğmalarına” saldı”. Ġndi
“O, bu bağla nəfəs alır...” və daha “bu dünyada heç nəyə
ehtiyacı yoxdu”. “O, indi adamlara yox, otlara, kollara,
ağaclara yaxındır. O, indi, həqiqətən, təbiətin bir parçasına
çevrilib. Bəlkə də düz eləyib, bizim eləyə bilmədiyimizi
eləyib... Biz isə iĢ, ev-eĢik, ailə qayğılarına təslim ola-ola
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onsuz da get-gedə, istər-istəməz, bəlkə, özümüz də xəbər
tutmadan adamlıqdan çıxmıĢıq...”. Əsərdə ortalıqda
görünməyən maraqlı obrazlardan biri də “Əbə”dir.
“Əbə”lallıq bədii mətn boyu fırlanan bir metaforadır,
ancaq həm də ayrı-ayrı sifətlərdə peyda olan gizlinlərin
üzə çıxmasıdır”. Famil ürəyində “Əbə” çağırdığı bu lal
adamın “qorxu-ürkü(sün)dən birdəfəlik xilas ol”maq üçün
ömrü boyu onu axtarır. Nəhayət, axtardığı adam yuxusuna
girir. Əslində “Bağban” romanının “alt janrı yuxudur,
yuxunun sirli-sehrli metaforaları, ilk baxıĢdan anlaĢılmaz,
amma əslində həyat qədər müəmmalı gediĢlərlə süslənib”.
Yuxugörmələr yazıçının digər romanlarında da ümumi
süjetinmahiyyətini açan əsas Ģtrixlərdən birinə çevrilir. Bu
mənada, yuxunu həyatın davamı kimi qəbul edən yazıçı
röyaları hansısa uzaq, kənar ünsür kimi deyil, ciddi həyat
həqiqəti sayaraq yuxugörmələrdən əsərin ideyasının
açılması üçün bir vasitə kimi istifadə edir. Yuxuda özünün
qatil olduğunu bildirən “Əbə” Familin qorxusunu belə
izah edir: “Bəlkə, qatil olduğumu fəhmən, uĢaq
hissiyyatınla duyduğuna görə bağrın yarılıb, məni görəndə
qorxub çəkinmisən?”. “...adamlar bəzən öz fikirlərini hamıdan gizli saxlamağa çalıĢdıqları düĢüncələrini röyada özlərindən xəbərsiz, özlərindən asılı olmadan faĢ
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eləyirlər, amma bəxtləri onda gətirir ki, bundan heç kəs
xəbər tutmur, çünki o yuxulara heç kəs girə bilmir”. Lakin
bu, təkcə “Əbə”yə aid deyil. Yaradan onun dilini alsa da,
əvəzində hələ Yer üzündə heç kimə vermədiyi - özgə
yuxularını gəzib dolaĢmaq qabiliyyətini (seyrçi qismində)
vermiĢdi. DanıĢa bilməyən adam yuxuda bu dünyanın alt
qatındakı, insanların ürəklərindəki çirkin niyyəti görür və
cinayət törədir. Gəzib gördüklərindən istifadə etdiyinə
görə cəzalandırılır...
Baxmayaraq ki, ““Əbə” dirilərlə də danıĢa bilmirdi,
Mehman yüz ilin ölüsünə namə yazır”dı. Konya
universitetinə dərs deməyə gedən yol-yoldaĢı isə
ilahiyyatçı olsa da içki düĢkünü idi... Bir-birinə həm də
zahiri görkəmcə bənzəyən bu üç nəfərin eyni günaha
batması və eyni cəzanı alması mətnin dərinliklərindən
gələn oxĢarlıq iĢarələrindəndir.
“Mən əsərlərimin çoxunu birnəfəsə yazmıĢam”, - deyən
yazıçının “Bağban” romanı da birnəfəsə oxunan
əsərlərdəndir. Təhkiyənin bu roman üçün uğurlu formasını
tapan müəllifin dili canlı, təbii və axıcıdır. Yazıçı hətta ən
mürəkkəb və fəlsəfi yükə malik fikirlərini elə sadə, adi
dildə anladır ki, oxucu müəllifin məramını bütün aydınlığı
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ilə hiss edə bilir. Sadəlik və səmimiyyət bu romanların ana
xəttini təĢkil etsə də, burada sadəlik bəsitlik anlamına
gəlmir. Yalançı mürəkkəblikdən qaçan müəllif obrazlı
yazmağa da can atır, romanlarında çoxlu sayda atalar
sözləri və zərb-məsəllərdən məharətlə istifadə edir. “Bu
cəhət onun təhkiyəsini obrazlılıq mənasında milliləĢdirir
və mühümü odur ki, bu zaman belə bir mətn milliliyi
məhdudiyyətə yox, əksinə, söylənən fikirlərin, təsvir
edilən situasiyaların alt mətnini (sözaltı mənasını)
dərinləĢdirir, söz ilə deyilməyənlərin miqyasını
geniĢləndirir”. Mübariz Cəfərlinin bütünlükdə nəsr
yaradıcılığında yer alan belə saysız-hesabsız xalq
deyimləri bədii ifratçılıqdan, primitivlikdən yan ötərək,
mətnlə təbii Ģəkildə uyuĢur, təhkiyənin canlı tərkib
hissəsinə çevrilir.
Mübariz Cəfərlinin digər nəsr əsərləri kimi, “Bağban”
romanı da öz bədii məziyyətləri ilə çağdaĢ ədəbiyyat
tariximizə öz möhürünü vurub. Bədii-estetik axtarıĢlar
üçün geniĢ potensial imkanları olan bu yazıçıdan oxucu
hələ neçə-neçə belə uğurlu bədii nümunələr gözləyir.
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ElĢən Əzimin ġərif Ağayarın yeni çap olunmuĢ romanı
haqda yazdığı “Gülüstan”dan sonrakı YaĢıl vadi”
məqaləsini təqdim edir.
Əslində, Gülüstan YaĢıl vadidən sonra gəlir, ancaq ġərif
Ağayarın “Gülüstan” və “Arzulardan sonrakı Ģəhər”
romanlarının xranoloji ardıcıllığı mənim bu qənaətimlə
tərs mütənasibdir. Gülüstan arzuları puç olan toplumun bir
yerə cəm olduğu məkandır. Adəm Həsənin davamıdır.
Tanıdığı insanları, hətta itirdiyi sevgisini belə tamamilə
dəyiĢmiĢ, baĢqalaĢmıĢ Ģəkildə Gülüstanda tapır. Hər iki
əsərin müqayisəli təhlilinə ehtiyac duyuram. Bu isə
peĢəkar tənqidçilərin iĢidir.
“Arzulardan sonrakı Ģəhər” romanını Ģeir kimi oxudum.
Bir neçə saatdan sonra ayıldım ki, əsər baĢa çatıb.
Təəssüfləndim, düĢündüm ki, kaĢ cirəylə oxuyaydım...
Doya-doya... Əli Kərim demiĢ, dadına daha çox varavara...
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Bu əsər heç də maraqlı süjet xəttinə görə tez oxunmur.
Əslində əsərin süjeti ağırdır. Çünki burada adi həyat
hadisələrinin axarı deyil, mifik, mistik məqamların sıxlığı
əyləncə axtaran oxucunu yora bilər. Əsərin Ģeir kimi
oxunması isə sırf dil, ifadə faktoruyla bağlıdır.
Həsənin ilk sevgi həyəcanı “mədəmdən boğazıma
kəpənək uçdu” deyimiylə ifadə olunur. Belə deyimlərlə
zəngin bal kimi təhkiyənin poetikliyi oxucunu
sehirləməyə bilməz.
Fərqli zaman, fərqli məkan, oxĢar talelər...
Min illərin o tayındakı Amanislə yaxın tariximizdəki
Həsəni birləĢdirən isə müharibədir. Həsən müharibənin
içindən gəlib, ancaq müharibələrə inanmır, tarix
kitablarını nağıl hesab edir. Çünki onun arzularındakı
Ģəhər ədalətin, mehribanlığın, sevginin bərqərar olduğu
məkandır.
Əslində, məkan deyil arzulara çatılacaq məqamdır.
Arzular Ģəhəri də, YaĢıl vadi də məkan deyil. Müharibə
dəhĢətlərinin ilk və son məqamlarıdır; Amanislə Həsənin,
Ģairlə Sərdar müəllimin, cadügərlə nənənin, Miladeslə
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Gülsümün, mizraqçı arvadıyla Mərmər xanımın taleyini
birləĢdirən məqamlar...
Bütün dövrlərdə müharibənin səsi, nəfəsi, havası eynidir.
Qılınc Ģaqqıltısı ilə ən müsair silahların səsi əvvəl buğda
boyda, sonra noxud, gilas, alma, qarpız böyüklükdə
eĢidilir. Ən axırda isə paraĢüt kimi göydən insanın
arzularının, xəyallarının, ümidlərinin üzərinə enir.

Əslində, Həsən də Amanis kimi qul taleyi yaĢayır. Bircə
qəlbindəki arzular azaddır. Onun taleyini, arzularını isə
idarə edənlar var. Müharibənin yaratdığı qarıĢıq mühitin,
nənənin, Kiyevdəki dayının diktəsiylə yaĢamağa
məhkumdur. “Elə nənəm özü də arzular nənəsidir.
Gələcəyim üçün elə planlar qurur, sanarsan ömür
yaĢamayacam, uzunmüddətli layihə həyata keçirəcəm”.
Nənə nəsrimiz üçün tamamilə yeni, o cümlədən
ziddiyyətli obrazdır. Həm müharibənin bütün dünya
gavurları tərəfindən törədildiyini deyir, onları lənətləyir,
həm də qatil Mirzəmmədi nəslin rəhbəri hesab edir.
Qatilin ruhuyla yaĢayan toplumun müharibələr etməsi
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təəccüblü deyil. Müharibələrə inanmaq istəməyən Həsən
isə qatil ruhların təsirindən yaxa qurtarmağa çalıĢır.
“Mənə qalsa, Mirzəmməd öləndən sonra da nəslimizin
ağsaqqalıydı. Bütün qohum-əqrabamızı , xüsusən nənəmi
onun qatil ruhu idarə edir, bizi adam balası kimi yaĢamağa
qoymurdu.”
Amanisin YaĢıl vadiyə qayıdıĢı yüksək sənətkarlıqla təsvir
edilir. Firon əsgərləriylə döyüĢlər real müharibə
səhnəsidirsə, timsahlarla döyüĢlər xeyirlə Ģər arasında
gedən mübarizənin məcazıdır. Ağzından üfunət qoxusu
gələn timsahlar müharibələri, qətlləri, bir sözlə bütün
pislikləri ifadə edir.
Xeyirlə Ģərin mübarizəsi min illərdir gedir. Qalibiyyətlər
gecəylə gündüz kimi bir-birini əvəz edir. Bu döyüĢlərin
Ġterü çayında getməsi də təsadüfi deyil. Qədim buddist
inanclarına görə, su müqəddəsdir. Ġterü də müqəddəsdir.
Həm Ģair, həm Amanis onunla söhbət edir, suların dilini
anlayır və Arzularındakı YaĢıl vadini Ģər qüvvələrin
əlində gördükdə son çıxıĢ yolu Ġterüyə qovuĢmaq olur.
Əsərin baĢ qəhrəmanları daha çox mifik, mistik ricətlərlə
yadda qalsa da, epizodik obrazlar realdır. Ədalət, Aqqadan
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kimiləri ilə müharibənin içində yaĢadığım dövrlərdən
tanıĢam. Namaz dayı isə tipik kənd adamıdır. BəĢəri
ideyalarla zəngin romanın yeganə milli obrazıdır, dil,
üslub koloritidir.
YaĢıl təpələr üzərində çəhrayı, ağzıbağlı atlar...
Misir piramidalarının divarlarında at baĢının təsviri...
Heç vaxt həyata keçməyən kölə arzuları...
Yuxarıda Ģairlə Sərdar müəllimin tale oxĢarlığını qeyd
etmiĢəm.
Sonda Ģairin dediyi olur.
Sonda Sərdar müəllimin qovluqları tapılır, yuxulardakı
atların sirri açılır.
“At muraddır” demiĢlər.
Nə qədər ki, müharibələr var, yuxulardakı atların ağzı
bağlı qalacaq…
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Nə qədər ki, atların ağzı bağlıdır, arzulardan sonrakı
Ģəhərə qovuĢmaq mümkün olmayacaq.
Adəm də, Həsən də, ġərif də, mən də müharibənin içindən
gəlmiĢik və hələ də müxtəlif ölçülərdə müharibə səslərini
eĢidirik. Arzularımız Xaxas xəndəyinin bir
addımlığındadır.
“Arzulardan sonrakı Ģəhərin adı Mehribanlıq olsun. Ölümitim dünyasıdır”.
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