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Tərtibçidən
Bütövlükdə Azərbaycan elminin, mədəniyyətinin və ədəbiyyatının, klassiklərinin və görkəmil nümayəndələrinin elmi, mədəni və ədəbi irsinin təbliği Azərbaycan Milli Kitabxanasının əsas
vəzifələrindən biridir. Bu Ģərəfli vəzifəni layiqincə yerinə yetirmək üçün Milli Kitabxana 2005-ci ildən baĢlayaraq Azərbaycan
Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi ilə birlikdə bu istiqamətdə
əhəmiyyətli layihələr həyata keçirir. Belə ki, həmin ildən “Azərbaycanın görkəmli Ģəxsiyyətləri” seriyasından ölkəmizin görkəmli elm, mədəniyyət və ədəbiyyat xadimlərinin elmi, mədəni və
ədəbi irsini özündə əks etdirən fundamental biblioqrafiyalar nəĢr
edir və yayır. Belə biblioqrafiyalar Nizami Gəncəviyə, Məhəmməd Füzuliyə, Mirzə Fətəli Axundzadəyə, Mirzə Ələkbər Sabirə,
Səməd Vurğuna, Mir Cəlala, Bəxtiyar Vahabzadəyə, Yusif Vəzir
Çəmənzəminliyə, Ġlyas Əfəndiyevə, Elçinə, Ġsa Həbibbəyliyə,
Xəlil Rzaya, Qəzənfər PaĢayevə və onlarla bu kimi ədəbiyyatımızın klassiklərinə həsr olunmuĢdur. Eyni zamanda Azərbaycan
xalqının böyük oğlu, ulu öndərimiz Heydər Əliyevə, akademik
Zərifə xanım Əliyevaya, Əziz Əliyevə və digər ictimai və dövlət
xadimlərinə də belə biblioqrafiyalar həsr olunmuĢdur.
Digər bir layihəmiz isə bu görkəmli elm, mədəniyyət və ədəbiyyat xadimlərinin indiyədək nəĢr olunmuĢ əsərlərini və haqqında materialları rəqəmsallaĢdıraraq onlara dair elektron məlumat
bazalarının yaradılmasından və kitabxananın veb saytı vasitəsilə
bütün dünyada təbliğini təmin etməkdən ibarətdir. Demək olar ki,
fundamental biblioqrafiyaları nəĢr olunan bütün görkəmli Ģəxsiyyətlərin hamısına elektron məlumat bazaları da tərtib olunaraq kitabxananın saytında yerləĢdirilmiĢdir.
2018-ci ildən Milli Kitabxana Azərbaycan Respublikasının
Mədəniyyət Nazirliyi ilə birlikdə daha bir layihəyə start vermiĢdir
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ki, bu layihənin məqsədi Azərbaycanın görkəmli elm, mədəniyyət
və ədəbiyyat xadimləri haqqında tanıtım nəĢrlərinin və onların indiyədək çap olunmamıĢ və yaxud da çox uzun müddət öncə çap
olunan və hazırda kitabxanalarda az tapılan əsərlərinin yenidən
nəĢrindən ibarətdir.
Hazırda oxuculara, ədəbiyyatĢünas mütəxəssislərə, ədəbiyyatsevərlərə təqdim olunan bu nəĢr XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, istedadlı ədib, “dadlı-duzlu” hekayələr və povestlər, romanlar müəllifi, Əməkdar elm xadimi, professor Mir Cəlal PaĢayevə həsr olunmuĢdur. Professor Mir Cəlalın
Ədəbi-tənqidi məqalələrini əhatə edən bu nəĢr heç də görkəmli
ədəbiyyatĢünas alimin ötən illərdə nəĢr olunmuĢ kitablarını təkrar
etmir və istedadlı ədibin ədəbi-tənqidi görüĢlərini əks etdirən məqalələrini küll halında oxuculara və mütəxəssislərə çatdırmağa
xidmət edir.
Mir Cəlalın ədəbi-tənqidi məqalələrinin ayrıca kitab halında
indiyədək nəĢr olunmadığını nəzərə alsaq, bu nəĢr görkəmli alimin bu mövzuda oxucuları və mütəxəssislərlə ilk görüĢü hesab
oluna bilər. Materiallar əsasən Milli Kitabxananın arxiv fondunda
mühafizə olunan dövri mətbuat nəĢrlərindən, ölkəmizin digər iri
kitabxanalarının zəngin kolleksiyalarından və Salman Mümtaz
adına Azərbaycan Respublikası Dövlət Mədəniyyət və Ġncəsənət
Arxivinin fondlarından toplanmıĢdır. Əski əlifbada, köhnə latın
əlifbasında və kiril qrafikası ilə Azərbaycan dilində dərc olunmuĢ
materiallar bir-bir zərgər dəqiqliyi ilə nəzərdən keçirilmiĢ və yaradıcı kollektivin gərgin əməyinin bəhrəsi olaraq meydana gəlmiĢdir. Bu iĢdə bizə Salman Mümtaz adına Azərbaycan Resbublikası Dövlət Mədəniyyət və Ġncəsənət Arxivinin, ölkəmizin digər
iri kitabxanalarının, Mir Cəlalın Gəncə Ģəhərindəki Ev muzeyinin
və Bakıdakı “Ədibin Evi”nin əməkdaĢları yaxından kömək etmiĢlər. Mən fürsətdən istifadə edərək bu layihənin həyatan keçirilməsində bizə dəstək olan hər kəsə, xüsusilə yuxarıda qeyd etdiyim
müəssisələrin əməkdaĢlarına təĢəkkürümüzü bildirirəm.
Bu nəĢrin tərtibi zamanı yaradıcı kollektiv çox ciddi problem4

ƏDƏBİ TƏNQİD

Mir Cəlal

lərlə də qarĢılaĢmalı olmuĢdur. Belə ki, materialların əksəriyyəti
ilk dəfə dərc olunduğundan 20-30-cu illərin repressiyasına uğramıĢ dövri mətbuat nümunələrindən götürüldüyünə görə, həm bilərəkdən deformasiyaya edilmiĢ və həm də təbii olaraq deformasiyaya uğramıĢ qəzet və jurnallardan oxunması ciddi çətinliklər
törətmiĢdir. Bir sıra qəzetlərdə olan poliqrafiya-çap xətaları da bizi bəzən çətin durum qarĢısında qoymuĢdur. Amma bütün bunlara
baxmayaraq biz mövzuya uyğun materialları tam Ģəkildə əhatə etməyə çalıĢmıĢıq və buna nə dərəcədə nail ola bildiyimizi isə
hörmətli oxucular, mütəxəssislər deyəcəkdir.
Bir sıra materiallar (xüsusilə 20-30-cu illərin materialları)
dövrün, zamanın ruhuna uyğun olaraq fərqli redaksiyada çap
olunmuĢdur və biz görkəmli ədəbiyyatĢünas və dilçi alimlərlə
məsləhətləĢərək bütün materialları olduğu kimi, yəni həmin dövrdə çap olunduğu Ģəkildə vermək qərarına gəldik. Nə dərəcədə
düzgün yol seçdiyimizi yenə də siz oxucular deyəcəksiniz.
Görkəmli ədəbiyyatĢünas alim və istedadlı publisist olan Mir
Cəlal sovet rejimi dövründə yaĢayıb yaratmıĢ elə müdrik müəlliflər sırasına daxildir ki, bu gün onun ədəbi-tənqidi yazılarının altından yazıldığı tarixi götürsən, həmin materialların elə bu gün
yazıldığını zənn etmək olar. Bu səbəbdən də biz yaradıcı kollektiv olaraq istedadlı ədibin bir sözünə, necə deyərlər bir nöqtə və
vergülünə də toxunmamaq qərarına gəldik və bütün yazıları orijinalda olduğu kimi verdik. Nə dərəcədə haqlı olduğumuzu da oxucular və zaman deyəcək.
Biz belə hesab edirik ki, Mir Cəlal PaĢayev kimi istedadlı
Ģəxsiyyətlərin yaradıcılığına, o cümlədən onun ədəbi-tənqidi məqalələrinə gələcək nəsillər dəfələrlə yenidən dönəcəklər və hər
dəfə də bizim kimi ədibin bir sözünə, nöqtəsinə və vergülünə də
toxunmayacaqlar!
Ġndi isə söz oxucularındır!
Bakı Ģəhəri,
09 sentyabr 2018-ci il
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MƏNƏVİYYAT MƏCRASINDA
Böyük yazıçı, əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor Mir Cəlal PaĢayevin çoxĢaxəli yaradıcılığında, zəngin və mənalı həyat yolunda üçrəngli milli bayrağımızın rəngləri
kimi mənəvi bütövlüyü rəmzləndirən və eyni zamanda heç bir
vaxt kəsiĢməyən, paralel olaraq ömrü boyu cəmiyyətə, mühitə nur
saçan üç ilham qaynağı, sənət eĢqi yuvalanaraq istedad və zəhmətin mənəviyyat məcrasında sıralanmıĢ - müəllim, alim, yazıçı taleyi görünməkdədir. Bu elmi-pedaqoji və ədəbi-bədii yaradıcılıq
sahələrinin fərqli, müstəqil fəaliyyət istiqamətləri olduqları qədər
də bir Ģəxsin timsalında eyni məqsədə və marama xidmət missiyası baxımından mükəmməlliyin, idrak və bədii təfəkkürün zəhmət, fədakarlıq müstəvisində mükəmməllik təzahürüdür. Böyük
ədib, alim və pedaqoqun həyat və yaradıcılığının elmi tədqiqatların, ciddi araĢdırmaların gündöyənində olduğu bir vaxtda Mir Cəlal müəllimin bu yaradıcılıq sahələrindən hansına birinci olaraq
qəlbində hissiyyat oyandığını, rəğbət yarandığını müəyyənləĢdirmək çətin olduğu qədər də duyulan və dərkolunandır. ġübhəsiz
ki, onun ötən əsrin 30-cu illərində yazdığı anket və tərcümeyi-hal
xarakterli sənədlər müəyyən fikir aydınlığına, dəqiqləĢdirmələr
aparmağa və qənaətlər söyləməyə əsas verir.
Ədibin 1938-ci il 21 may tarixində yazdığı tərcümeyi-halı və
“Kadrların uçotu üzrə Ģəxsi vərəqə”sinə əsasən o 1908-ci ildə Əndəbil kəndində (ġərqi Azərbaycanın Ərdəbil vilayəti Xalxal Ģəhəri yaxınlığında, Xəzər yaxasında yaĢayıĢ məskənində – A.R.)
dünyaya göz açıb. Atası Mir Əli Mir PaĢa oğlu onu və böyük qardaĢını 1916-17-ci illərdə Gəncə Ģəhərinə gətirir. Onlar burada aĢbaz, çörəkçi peĢəsində halal zəhmətlə çalıĢır, Mir Cəlal isə Gəncə
6
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Ģəhərində ibtidai məktəbə daxil olur. Lakin ailənin sevincli günləri uzun sürmür. 1918-ci ildə Mir Əli Mir PaĢa oğlu dünyasını dəyiĢir (Mir Əli kiĢinin dünyasını dəyiĢməsinin Gəncədəki hərbi, ictimai-siyasi hadisələrlə bağlılıq dərəcəsini müəyyənləĢdirmək, erməni quldur bandaları tərəfindən qətlə yetirilməsi ehtimalını dəqiqləĢdirmək üçün ciddi tədqiqata ehtiyac vardır – A.R.). Dövrün
kəĢməkəĢinə, sosial ehtiyacların sərtləĢməsinə baxmayaraq Mir
Cəlal Mir Əli oğlu böyük qardaĢının himayəsi və xeyriyyə cəmiyyətlərinin maddi dəstəyi ilə təhsilini davam etdirir. O, 1923-cü ildə Gəncədəki I dərəcəli Ģəhər məktəbini bitirərək buradakı Darülmüəlliminə (Pedaqoji Texnikuma – A.R.) daxil olur. Cəncə
Darülmüəllimində oxuduğu illərdə (1923-1927) Mir Cəlal Mir
Əli oğlunun elmə və bədii yaradıcılığa böyük həvəsi, müəllim və
tələbələrlə ünsiyyət qabliyyəti, yüksək təĢkilatçılıq bacarığı üzə
çıxır. Darülmüəllimin kollektivi tərəddüd etmədən gənc Mir Cəlalı həmkarlar təĢkilatının sədri seçirlər.
Mir Cəlal PaĢayev 1927-ci ildə Gəncə Darülmüəllimini (Pedaqoji Texnikumu) bitirərək vaxtilə təhsil aldığı Gəncə Ģəhər I
dərəcəli məktəbdə müəllimlik fəaliyyətinə baĢlayır. 1928-29-cu
illərdə isə Gədəbəydə 7 illik natamam orta məktəbin direktoru vəzifəsində iĢləyən gənc pedaqoqa böyük etimad göstərilir. O, ictimai fəallığına görə Gədəbəy Rayon Xalq Deputatları Sovetinin və
pleniumun üzvü seçilir.
Mir Cəlal müəllimin pedaqoji fəaliyyətlə paralel elmi və bədii
yaradıcılığa ciddi marağı da Gədəbəydə iĢlədiyi dövrdə özünü büruzə vermiĢdir. Ədibin “Maarif yolu” jurnalının 1928-ci il 10-11, 12
və 1929-cu il 1-2-ci saylarında iĢıq üzü görən “Ədəbiyyatdan romantizmə” adlı ədəbiyyatĢünaslığa dair ilk sanballı və irihəcmli məqaləsi ədəbi-elmi ictimaiyyətin diqqətini cəlb etmiĢdir. “Dənizin cinayəti” (“Maarif yolu” jur.,1928, № 9), “ġimaldan səs” (“Qızıl Gəncə” qəz., 1928, № 2), “Ananın vəsiyyəti” (1929) Ģeirləri onun bədii
təxəyyülünün geniĢliyindən, obrazlı düĢüncə tərzindən, poetik təfəkkürünün üfüqlərindən xəbər verirdi. O çox gənc yaĢlarından sevimli müəllim, ədəbiyyatĢünas-alim və Ģair kimi tanınırdı.
7

ÇalıĢdığı sahələrdə uğurlar qazanmasına rəğmən gənc Mir
Cəlal ali təhsil almağa, sistemli elmi araĢdırmalar üzərində çalıĢmağa güclü mənəvi ehtiyac duyurdu. Beləliklə, 1930-cu ildə Qazan Dövlət Universitetinin ədəbiyyat-linqvistika Ģöbəsinə (bəzi
sənədlərdə Qazandakı ġərqĢünaslıq Ġnstitutuna – A.R.) daxil olur.
Ədibin həyat yolundan bəhs edilən əksər monoqrafiyalarda böyük
sənətkarın ali təhsilini yarımçıq qoyaraq Qazandan Bakıya qayıtması yanlıĢ olaraq 1932-ci ilə aid edilmiĢdir.
Lakin, Mir Cəlalın 1938-ci ildə yazdığı və Ģəxsən imzaladığı
ömürnaməsində indiyədək məlum olmayan yarımçıq qayıdıĢın səbəbi və tarixi haqqında qeydlər mövcuddur. O yazır: “1930-cu
ilin sonunda təhsil almaq üçün Qazana getdim. ġimal mühiti səhhətimə mənfi təsir etdiyi üçün 1931-ci ilin əvvəllərində Bakıya
qayıtdım, Az.DETĠ-nin I kursuna imtahan verdim. Az.DETĠ
1932-ci ildə ləğv edildikdən sonra isə APĠ-nin aspiranturasına
köçürüldüm.”1
Ədibin eyni vaxtda doldurduğu “Kadrların uçotu üzrə Ģəxsi
vərəqə”sində isə qeyd edilmiĢdir ki, o “1931-ci ilin aprel ayında”
təhsil almaq üçün Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat Ġnstitutuna
daxil olmuĢdur. Rəsmi sənədlərinə əsasən Az.DETĠ-nin Dil və
Ədəbiyyat Bölməsi üzrə aspiranturasına 1931-ci ilin aprelində 8
nəfər qəbul edilmiĢdir. Bu elmi-tədqiqat ocağının 6 iyun1932-ci il
tarixli iclasının protokoluna əsasən attestasiyadan keçirilən dilçi
və ədəbiyyatĢünas aspirantlar haqqında belə qərar verilmiĢdi:
“Dil və Ədəbiyyat bölməsi. II kursa keçirilsin: 1.Vəkilov S. 2.Paşazadə Mir Cəlal. 3.Ġbrahimov M. 4.Nəsirli Y. 5.Məmmədov
Ağasi. Çıxarılsın: Həsənzadə Pəri və Kərimova Q. MK-ya göndərilsin: Jamkoçan.”2
Bu mənbədə və daha əvvəlki qaynaqlarda Mir Cəlalın soyadının
PaĢazadə variantına rast gəlinsə də, 1934-cü ildən böyük yazıçının
rəsmi sənədlərdə familyası PaĢayevdir. O, Qazandan Bakıya qayıt1
2

AMEA RH Arxivi, fond-39, s.v.-250, qutu-74, səh. 21
Azərbaycan Dövlət Arxivi, fond-387, siyahı-1, s. v.-107
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dıqdan sonra təhsilini davam etdirmək, elmə xidmət yolunu seçmək
üçün dövrünün ən nüfuzlu elmi-tədqiqat müəssisəsinə - Azərbaycanı
Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin (1923-1929) bazasında yaranan
Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat Ġnstitutuna daxil olur.
Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat Ġnstitutu güclü və çoxsahəli elmi potensiala, müstəqil fəaliyyət dairəsinə, diqqətçəkən uğurlara nail olsa da, 1932-ci ilin iyul ayında Moskvanın göstəriĢi və
Azərbaycan MK-nın (Polonski) qərarı ilə ləğv edilir. Professor
Vəli Xuluflunun rəhbərlik etdiyi bölmənin bazası əsasında Xalq
Maarif Komissarlığının 29 iyul 1932-ci il tarixli qərarı ilə əsasən
təhsil yönümlü Azərbaycan Dil, Ədəbiyyat və Sənət Ġnstitutu
(Az.DƏSĠ) təsis edilir. Az.DETĠ Dil və Ədəbiyyat Bölməsinin aspirantları, o cümlədən Mir Cəlal PaĢazadə yeni yaradılmıĢ
Az.DƏSĠ-yə köçürülür. Lakin bu institut da uzun müddət fəaliyyət göstərə bilmir. Professor Vəli Xuluflunun direktor, sənətĢünas, professor Pyotr Fridolinin tədris hissə müdiri iĢlədiyi,
Hüseyn Cavid, Əli Nazim, Ġdris Həsənov, Qulam Bağırzadə, Abdulla Tağızadə və b. görkəmli ziyalıların çalıĢdığı elm və təhsil
ocağı 1932-ci il dekabr ayının 22-də ləğv edilir, bu qrumun bütün
əmlakı yeni yaradılan SSRĠ Elmlər Akademiyası Zaqafqaziya Filialının Azərbaycan Bölməsinə (Az.OZFAN) təhvil verilir, aspirantları isə Ali Pedaqoji Ġnstitutun müvafiq Ģöbəsinə köçürülür.
Mir Cəlal PaĢazadə 1934-cü ilin yazında (Bu tarix bəzi sənədlərdə təhrif olunaraq 1935-ci ilə aid edilir – A.R.) APĠ-nin aspiranturasını əla qiymətlərlə bitirdiyinə görə institutun rəhbərliyi tərəfindən qiymətli hədiyyələrlə təltif olunur və burada müəllim vəzifəsində saxlanılır.
Rəsmi sənədlərdə Mir Cəlal müəllimin 1931-34-cü illərdə aspirant olmaqla yanaĢı, əvvəl “Kommunust” qəzetində Ģöbə müdiri,
sonra isə “Gənc iĢçi”də məsul katib vəzifəsində iĢlədiyi və səmərəli fəaliyyətinə görə qiymətli hədiyyələrlə mükafatlandırıldığı qeyd
olunmuĢdur. Professor Vəli Xuluflu hələ Az.DETĠ–nin aspiranturasına daxil olanda (1931) diqqətini cəlb edən, uğurlarını fərəh hissi ilə izlədiyi Mir Cəlalı 1934-cü ilin noyabr ayında Az.OZFAN-ın
9

tərkibində fəaliyyət göstərən Azərbaycan ġura Ensiklopediyasına
iĢə dəvət edir. AġE-nin elmi katibi V.Xuluflunun 15 noyabr 1934cü ildə (M.C.PaĢayevin AġE-yə qəbul olunduğu tarix) imzaladığı
35 saylı əmrdə göstərilirdi ki, Mir Cəlal PaĢayev bu il noyabr ayının 14-dən üç yüz manat əməkhaqqı ilə AġE-nin terminlərlə iĢ
üzrə mütəxəssis vəzifəsinə təyin edilir. Bu əmr ədibin akademiya
sisteminə daxil olduğu tarixi təsdiqləyən ilk sənəddir.
Az.DETĠ-nin aspiranturasında onunla eyni vaxtda (19311932) oxuyan Heydər Hüseynovun 1936-cı ildə SSRĠ Elmlər
Akademiyası Azərbaycan Filialının Ensiklopediya və Lüğətlər
Ġnstitutuna (ELĠ) direktor təyin edilməsi Mir Cəlalın fəaliyyətində
müsbət dəyiĢikliyə səbəb oldu. O, səmərəli iĢinə və təĢkilatçılıq
bacarığına görə terminlərlə iĢ üzrə mütəxəssislikdən elmi iĢçi, daha sonra isə ədəbiyyat Ģöbəsinin müdiri vəzifəsinədək irəli çəkildi. M.C.PaĢayev 1934-cü ilin noyabrın 14-dən 1939-cu il fevral
ayının 5-dək böyük həvəslə Ensiklopediya və Lüğətlər Ġnstitutunda çalıĢmıĢdır. Amma təəccüblüdür ki, böyük ədibin dörd ildən
çox Ensiklopediya və Lüğətlər Ġnstitutunda göstərdiyi fəaliyyət
onun haqqında yazılmıĢ bir sıra monoqrafiyalarda öz əksini tapmamıĢdır.
Mir Cəlal PaĢayevin Ensiklopediya və Lüğətlər Ġnstitutundan
çıxmasının səbəbləri yaranmıĢ mövcud maliyyə böhranı, bu elmitədqiqat ocağında fəaliyyətin zəifləməsi və bir sıra obyektiv zərurət ilə Ģərtlənsə də, çox güman ki, ən baĢlıca qayə - böyük elm
yolları ilə ədəbiyyatĢünaslıq məbədinə doğru addımlamaq arzusu
olmuĢdur.
Heydər Hüseynov Ensiklopediya və Lüğətlər Ġnstitutunun
rəhbəri olmaqla yanaĢı, 1939-cu ilin yanvar ayının 1-dən Az.FAN
Rəyasət Heyətinin qərarı ilə Nizami adına Ədəbiyyat və Dil Ġnstitutunun da yarım Ģtat (0,5) direktoru təyin edilmiĢdir. O 1939-cu
il 4 fevral tarixli Az.FAN Rəyasət Heyətinin sədr müavini Əhəd
Yaqubova ünvanladığı məktubda yazırdı: “Ensiklopediyada iĢlərin müvəqqəti dayandırıldığına görə Ensiklopediya və Lüğətlər
Ġnstitutu Ədəbiyyat Ģöbəsinin müdiri Mir Cəlal PaĢayev yoldaĢın
10
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Nizami adına Ədəbiyyat və Dil Ġnstitutuna köçürülməsi üçün sərəncam verməyinizi Sizdən xahiĢ edirəm.”
H.Hüseynovun müraciəti özünü çox gözlətmədi. Ertəsi gün,
fevralın 5-də Az.FAN Rəyasət Heyətinin iclasında müraciətə baxıldı. Seçim çox dəqiq idi. Fəaliyyət meydanını geniĢləndirməyə
çalıĢan Ədəbiyyat Ġnstitutuna istedadlı, gənc, böyük potensiala
malik bir ədəbiyyatĢünas göndərilirdi. Az.FAN Rəyasət Heyətinin 1939-cu il 5 fevral tarixində keçirdiyi 8 saylı protokolda yazılırdı: “Ensiklopediya və Lüğətlər Ġnstitutu Ədəbiyyat Ģöbəsinin
müdiri Mir Cəlal PaĢayev yoldaĢ bu ilin fevralın 5-dən aylıq
əməkhaqqı 700 manat olmaqla Nizami adına Ədəbiyyat və Dil
Ġnstitutuna böyük elmi iĢçi vəzifəsinə köçürülsün. Sədr – Yaqubov Ə.Ə. Katib – Ostrouxov N.N.”3
Onu da vurğulamağa ehtiyac duyulur ki, Heydər Hüseynov 26
fevral 1939-cu il tarixli, 32 sayli əmri ilə fevralın 16-dan Ədəbiyyat Ģöbəsinə müvəqqəti müdirliyi Ədəbiyyat Ġnstitutuna yenicə daxil olan Mir Cəlal PaĢayevə həvalə etmiĢdir. Doğrudur, müvəqqəti
Ģöbə müdirliyi uzun sürməsə də, bu fakt gənc Mir Cəlal üçün onun
elmi-təĢkilatçılıq imkanlarından xəbər verən sevindirici hadisə idi.
1939-cu il mart ayının 23-də (protokol № 2) Ədəbiyyat Ģöbəsinin geniĢ iclası keçirilir, plan iĢləri təsdiq olunur. Protokola əsasən bir il müddətində Mir Cəlal PaĢayev “Füzuli yaradıcılığının
poetik xüsusiyyətləri” (5 ç.v.) adlı monoqrafiyasını və Ə.B.Haqverdiyevin əsərlərinin III cildinin (20 ç.v.) tərtibini baĢa çatdırmalı idi. Nəzərə alınmalıdır ki, tədqiqat və tərtib iĢlərinin oxunub
rəyləĢdirilməsi kimi vacib sahə ümumi həcmə daxil deyildir və
Ədəbiyyat Ģöbəsində plandankənar yerinə yetirilən resenziyalara
çox ciddi yanaĢılır, böyük əhəmiyyət verilirdi. ġöbə müdiri Həmid Araslının 22 səhifəlik “Qarabağ yazıçıları” adlı məqaləsinə
həmin Ģöbənin böyük elmi iĢçisi Feyzulla Qasımzadənin redaktəsindən sonra Mir Cəlalın rəyi obyektivlik baxımından maraq doğurur: “Resenziya. Araslı yoldaĢın “Qarabağ yazıçıları” adlı mə-

qaləsini oxudum. Bu məqalə 18, 19 və 20-ci əsrlərdə Azərbaycanın Qarabağ mahalında yetiĢib yaĢamıĢ Ģairlər haqqında, ġuĢada
olan ədəbi məclislər və ədəbi həyat haqqında maraqlı məlumat
verdiyi üçün faydalıdır.
Lakin, bu aĢağıdakı nöqsanlar, yaxud natamamlıqlar düzəlsə
yaxĢı olar.
1. Əsərin baĢında Qarabağ haqqında yazan yazıçılardan, onların əsərinin təhlilindən danıĢılır. Həmçinin ġuĢa Ģəhərinin tarixindən və milli qırğınlardan danıĢılır. Bu, əsl tema
ilə az əlaqədardır.
2. 12, 13, 14, 15-ci səhifələrdə gətirilən Ģeir sitatı çox uzundur. Ġxtisar oluna bilər.
3. Qrankalarda olan sual iĢarələrinin göstərdiyi söz və ifadə
anlaĢılmazlıqlarını avtor düzəltməlidir. Mir Cəlal PaĢayev. 25.V.39”4
Rəyin məzmununda, ruhunda obyektivlik və xeyirxahlıq hissinin çırpındığı göz önündədir. Böyük elmi iĢçi vəzifəsini icra
edənin Ģöbə müdirinin məqaləsi haqqında qüsurları cəsarətlə vurğulaması da diqqətdən yayınmamalıdır. Mir Cəlalın iradlarını Həmid Araslı səmimiyyətlə qəbul etmiĢ, məqalə üzərində iĢlədikdən
sonra “Qarabağ yazıçıları”nı “EA Azərbaycan Filialının Xəbərləri” jurnalında (1939, № 4, səh., 63-72) dərc etdirmiĢdir.
Nizami adına Ədəbiyyat və Dil Ġnstitutuna qəbul edildikdən
dörd ay sonra böyük ədibin fərdi iĢ planı ilə bağlı hazırladığı yarımillik hesabat Akademiya sistemində yaradıcı əməyə yeni baxıĢların təzahür forması olmaqla yanaĢı, nümunə etiketidir. ƏdəbiyyatĢünaslıq sahəsində görülən nəhəng iĢlərin miqyasını təsəvvür
etmək üçün də Mir Cəlal PaĢayevin hesabatı müqayisə baxımından yetərlidir: O yazır: “Ədəbiyyat Ģöbəsinə (Yarımilliyin yekunları haqqında məlumat). 1939-cu ildə plana görə mən 1.Haqverdiyevin prozaçılığını çapa hazırlamalı 2. Füzulinin poetik xüsusiyyətlərini yazmalı idim.

3
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AMEA RH Arxivi. Fond-39, s.v.-250, qutu-74
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Ġyunun 15-nə qədər Haqverdiyevin əsərlərinin prozaçılığını
kommentariyası ilə bərabər hazırlayıb, Ģöbəyə təhvil vermiĢəm.
Plandankənar Füzulinin I cildini resenziya etmiĢəm. Dissertasiya
temasının əsas materiallarını (Füzulinin divanını) oxumuĢam,
qeydlər götürmüĢəm.
Məzuniyyətdən sonra qalan üç ayda (X-XII) temamı yazıb
qurtaracağam. Ġnstitutun elmi iĢçisi: PaĢayev Mir Cəlal.”5
Bir elmi iĢçinin qısa müddət ərzində bu qədər ağır və əhatəli
iĢi öz üzərinə götürməsi, həm də müxtəlif mövzularda elmi-tədqiqat planını uğurla yerinə yetirməsi ciddi və mötəbər ənənənin
mövcudluğundan xəbər verməklə yanaĢı, Elmlər Akademiyasında
çalıĢanlar üçün də örnək sayılmağa layiqdir. Heç təsadüfi deyildir
ki, institutun 1939-cu il üzrə elmi nailiyyətləri sırasına Nizami
Gəncəvi “Xəmsə”sinin elmi-tənqidi mətninin və Azərbaycan dilində akademik nəĢrinin hazırlanması, “Sabirin yaradıcılığı haqqında” və “Mirzə ġəfi haqqında” monoqrafiyaları ilə yanaĢı, Mir
Cəlal PaĢayevin “Füzulinin poetik xüsusiyyətləri” adlı tədqiqat iĢi
də daxil edilmiĢdir.
Ġnstitut Elmi ġurasının 1940-cı ilin yekunlarına həsr edilmiĢ
iclasının qərarında 1941-ci ildə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin
qısa kursu adlı iĢin yazılması diqqət mərkəzinə çəkilmiĢdir ki,
sonralar da bu monoqrafiyanın bütün ağırlığı, məsuliyyəti Mir
Cəlal müəllimin üzərinə düĢmüĢdür.
M.C.PaĢayev 1940-cı ildə ədəbi-ictimai gərginliyə baxmayaraq həyata keçirəcəyi çoxsaylı planlarının meydanını daraltmadan
böyük mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin yubiley tədbirlərinin hazırlıq prosesinə böyük həvəslə qoĢulur. “Yeddi gözəl” poemasından
“Çin qızının hekayəsi”ni nəsrə çevirərək “Revolyusiya və kultura” jurnalının 1940-cı il 8-ci sayında (səh.80-87) çap etdirir. Həmin il böyük ədəbiyyatĢünasın elmi və bədii yaradıcılığı uğurlu
olur. M.C.PaĢayev “Füzulinin poetik xüsusiyyətləri” adlı dissertasiya müdafiə edərək filologiya elmləri namizədi elmi dərəcə alır

və eyniadlı monoqrafiyasını (1940, 96 səh.) Az.FAN-ın nəĢriyyatında çap etdirir. Ədəbi-tənqidi və publisistik məqalələri ilə yanaĢı, Moskvada Azərbaycan ədəbiyyatı dekadasında “Bədii nəsrimizin baniləri” adlı məruzəsində Cəlil Məmmədquluzadə və Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev yaradıcılığından geniĢ söz açmıĢ, Cəfər
Xəndanın “Azərbaycan ədəbiyyatı” (“AzərnəĢr”, 1940, 112 səh.),
“Ədəbiyyat nəzəriyyəsi” (“AzərnəĢr”, 1940, 68 səh.) kitabları və
“Bayatılar” (“AzərnəĢr”, 1940, 188 səh.) toplusu üzərində ciddi
redaktə iĢi aparmıĢdır...
Onun elmi, ədəbi-bədii yaradıcılıq sahəsindəki ziyalı mövqeyi, alim fədakarlığı yüksək dəyərləndirilir. Mir Cəlal 1940-cı ildə
Azərbaycan ədəbiyyatı sahəsindəki xidmətlərinə görə Respublika
Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilir.
Təəssüf ki, Böyük Vətən müharibəsinin baĢlanması çoxları
kimi 33 yaĢlı Mir Cəlalı da çox sevdiyi və böyük həvəslə çalıĢdığı elmi yaradıcılıq sahəsindən müvəqqəti də olsa ayırdı. Müharibənin ilk günlərində hərbi komissarlıq tərəfindən o da səfərbərliyə alınır. Hətta, buna görə çalıĢdığı Nizami adına Ədəbiyyat və
Dil Ġnstitutundan da azad edilir. Bir aylıq həyəcanlı günlər, intizar
dolu gözləntilər Bakı Ģəhər Hərbi Komissarlığının 1941-ci il 22
iyul tarixli 2207 saylı rəsmi sənədi ilə nəticələnir. Bu münasibətlə
Ġnstitut üzrə verilən əmrdə yazılmıĢdı: “Az.FAN Nizami adına
Ədəbiyyat və Dil Ġnstitutu üzrə əmr № 91, 22.VII. 1941.
PaĢayev Mir Cəlal Əli oğlu – Ədəbiyyat Ģöbəsinin böyük elmi iĢçisi, xüsusi sərəncam verilənə qədər hərbi səfərbərlikdən
azad edilən, bu ilin iyul ayının 22-dən Ġnstitutda iĢdə hesab edilsin. Əsas: ġəhər Hərbi Komissarlığının 22.VII. tarixli və 2207
saylı məktubu və institut direktoru yol. DadaĢzadənin dərkənarı.
Az.FAN Nizami adına Ədəbiyyat və Dil Ġnstitutunun direktoru M.A.DadaĢzadə.”6
Bəzi tədqiqatçılar ədibin sonralar “Qafqazın müdafiəsinə
görə” (1944), “1941-1945-ci illərdə Böyük Vətən müharibəsində
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AMEA RH Arxivi, fond-23, arxiv-46, qutu-2
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fədakar əməyinə görə” (1946) medalları ilə təltif olunmasına
əsaslanaraq onun müharibədə iĢtirak etdiyini (bax: A.Qorxmaz.
“Mir Cəlal PaĢayevin dosent qızı”, Modern.az, 25.01.2015) vurğulamıĢdır. Bu sənəddən də göründüyü kimi gənc alim səfərbərliyə alınmamıĢ və onun müharibədə iĢtirak etdiyini təsdiqləyən
faktlar da mövcud deyil. Çox güman ki, Komissarlıq Mir Cəlal
PaĢayevi hərbi səfərbərlikdən azad edəndə Ģübhəsiz ki, istedadlı
alimin və gənc yazıçının arxa cəbhədə daha böyük və əhəmiyyətli
iĢlər görəcəyinə ümidlər bəsləyirdi... Ġrəli sürülən ehtimalda sanballı həqiqət payının olduğunu vurğulamaqla yanaĢı, problemə
böyük ədibin oğlu tam aydınlıq gətirmiĢdir. Bu sətirlərin müəllifi
ilə telefonla söhbət zamanı (18.02.2015) ADA Universitetinin
rektoru, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Hafiz PaĢayev qeyd etdi ki, rəhmətlik Mir Cəlal müəllim həmiĢə əsgərlikdən
söz düĢəndə yumorla deyirdi ki, ġəhər Hərbi Komissarlığında rus
millətinə mənsub bir mayor anketi doldurmaq üçün ona suallar verib cavabını isə qarĢısındakı kağıza yazırdı. Mayorun növbəti sualı
belə olur: “Xaricdə qohularınız yaĢayırmı?” Mir Cəlal müəllim cavab verir ki, bəli, Ġranda qardaĢım yaĢayır. Mayor təəccüblə ayağa
qalxır, hərbi qaydada sağ əlini gicgahına qaldıraraq deyir: “Vı svoboden!” (Siz azadsınız). O vaxtın qanunlarına görə xaricdə yaxın
qohumları olanları müharibəyə aparmırdılar. Mir Cəlal müəllim
komissarlıqdan məyus evə qayıdır və elmi-pedaqoji fəaliyyətini və
bədii yaradıcılığını yenidən davam etdirməyə baĢlayır.
M.C.PaĢayev müharibədə iĢtirak etməkdən azad olunsa da,
ictimai-siyasi, sosial-mənəvi təzyiqlərindən kənarda qala bilmədi.
Müharibənin qara kölgəsi və boz bürküsü bütün yaradıcı ziyalılarımız kimi onun da elmi, ədəbi-bədii yaradıcılığında dərin və
unudulmaz izlər buraxdı.
Ədibin son biblioqrafiylarından birində (Bakı, 2006, səh.15)
Mir Cəlalın Ədəbiyyat Ġnstitutunda 1944-cü ildən Ģöbə müdiri iĢlədiyi qeyd edilmiĢdir. Lakin arxiv sənədləri bu faktın dəqiq olmadığını göstərir. Az.FAN Rəyasət Heyətinin 1941-ci 15 sentyabr tarixli, 18 saylı protokoluna əsasən böyük elmi iĢçi Mir Cə15

lal PaĢayev Ģtat cədvəlinə uyğun olaraq 900 manat əməkhaqqı ilə
Nizami adına Ədəbiyyat və Dil Ġnstitutu ədəbiyyat Ģöbəsinin
müdiri təyin edilmiĢdir.
Etiraf edilməlidir ki, müharibəyə səfərbərlikdən tərxis olunan
Mir Cəlalın elm cəbhəsinə, Ədəbiyyat Ģöbəsinin rəhbərliyi sükanı
arxasına gətirilməsi hadisəsi çox ağır və mürəkkəb bir zamanda
baĢ verirdi. Ġki ildən çox üzərində bir institutun çalıĢdığı fərdi və
killektiv iĢ planlarına müharibə ağır zərbələr endirdi. Hərbi Ģəraitə uyğun olaraq ciddi struktur dəyiĢikliyi və ixtisarlar aparıldı.
Alimlərin, ziyalıların arxa cəbhədə ideoloji-ədəbi maretialların
tədqiqinə və təbliğinə meyllənməsi birbaĢa ictimai-siyasi mühitin,
ön cəbhənin sifariĢi idi. Nüfuzlu qələm əhli, qabaqcıl elm, ədəbiyyat və mədəniyyət xadimləri əsgərlər arasında vətənpərvərlik
ruhunda təbliğat iĢi aparmaq üçün ön cəbhəyə, ciddi təhlükənin
gözlənildiyi Uzaq ġərqə göndərilirdi. Ədəbiyyat Ġnstitutunun Ģöbə
müdiri Mir Cəlal PaĢayev də bu müqəddəs missiyadan kənarda
qalmadı. O, Az.FAN Rəyasət Heyətinin 1942-ci il 9 may (Bu tarix
3 ildən sonra faĢizm üzərində qələbə gününə çevriləcək - A.R.) tarixli (Əmr № 56) qərarı ilə iki ay müddətinə - mayın 10-dan iyulun
10-dək Uzaq ġərqə xüsusi ezamiyyətə göndərilir. Vladivostokdan
qayıtdıqdan sonra isə Az.FAN Rəyasət Heyətində hesabat xarakterli məruzə edir, təəssüratlarını mətbuatda yayınlayır.
Az.FAN-ın avqust ayında keçirilən iclasında Mir Cəlal PaĢayevin elmi-təĢkilatçılıq fəaliyyətinin miqyasını geniĢləndirən, məsuliyyətini artıran daha bir tarixi qərar qəbul edildi. SSRĠ EA Azərbaycan Filialı Rəyasət Heyətinin 1942-ci il 15 avqust tarixli Büro
iclasının 13 saylı protokolunda yazılırdı: “1. Az.FAN Nizami adına
Ədəbiyyat və Dil Ġnstitutu Əlyazmalar fondunun iĢi haqqında.
1. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin yazılmasına yüksək Ģərait
yaratmaq məq
sədilə Nizami adına Ədəbiyyat və Dil Ġnstitutu Əlyazmalar fondu
ilə həmin institutun Ədəbiyyat və dil Ģöbəsinin birləĢdirilməsi
məqsədəuyğun hesab edilsin.
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2. Fond iĢinə rəhbərlik Ədəbiyyat və dil Ģöbəsinin müdiri, filologiya elmləri namizədi Mir Cəlal PaĢayevə həvalə edilsin...
Protokolu imzaladılar: Büro iclasının sədri – H.N.Hüseynov,
Büro üzvləri – ġ.A.Əzizbəyov və A.A.Klimov.”7
Elmlər Akademiyasının tarixində ilk dəfə idi ki, ədəbiyyat,
dil, folklor, mətnĢünaslıq və əlyazmalar fondu bir Ģöbənin strukturuna daxil edilirdi və institut səlahiyyətlərinə bərabər bu birləĢmiĢ qurumun ilk rəhbəri Mir Cəlal Paşayev seçilmiĢdir. Qaçılmaz
struktur dəyiĢikliyini zərurətə çevirən amillərdən biri müharibənin təsiri ilə Ģöbələrdə iĢçilərin seyrəlməsi, Ģtatların ixtisarı idisə,
digəri gənc alimin yüksək istedadının, zəhmətsevərliyinin və təĢkilatçılıq qabiliyyətinin özünü parlaq büruzə verməsilə Ģərtlənir.
Onu da qeyd edək ki, müharibədən əvvəl Ġnstitutda fəaliyyət
göstərən mətnĢünaslıq və folklor Ģöbələri ləğv edilmiĢ, Ensiklopediya və Lüğət Ġnstitutunun bazasında lüğət Ģöbəsi yaradılmıĢdır. Beləliklə, Az.FAN Nizami adına Ədəbiyyat və Dil Ġnstitutu
1942-ci ildə iki Ģöbədən: 1. Ədəbiyyat və dil , 2. Lüğət Ģöbələrindən ibarət idi. Mir Cəlal müəllim bu Ģöbələrdən ən böyüyünə özündə Əlyazmalar fondunu, folkloru və mətnĢünaslığı da ehtiva
edən Ədəbiyyat və dil Ģöbəsinə rəhbərlik edirdi.
Bu yığcam məlumat Mir Cəlal müəllimin rəhbərlik etdiyi
Ģöbənin mövzu, tarixi mərhələ, ixtisas sahələri baxımından nə qədər geniĢ, əhatəli, ağır və məsuliyyətli problemlərin altına çiyin
verdiyini, az qüvvə ilə nəhəng iĢlərin qulpundan yapıĢdığını, nəhayət böyük bir boĢluğun yığcam zaman müddətində doldurulmasına təĢəbbüs göstərdiyini özündə əks etdirir.
Etiraf edək ki, M.C.PaĢayev elmi, bədii yaradıcılıqla pedaqoji
fəaliyyəti böyük ustalıqla əlaqələndirməyi, hər üç sahədə böyük
uğurlar qazanmağı yüksək səviyyədə bacarırdı. O paralel olaraq
Azərbaycan Dövlət Universitetində dərs deyir və məhz bu təhsil
ocağının təqdimatı əsasında Ali Attestasiya Komissiyasının 4 iyul
1942-ci il tarixli (Protokol № 16) qərarı ilə ona “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” ixtisası üzrə dosent elmi adı verilmiĢdir.
7
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Mir Cəlal PaĢayevin yazdığı “Alovlu vətənpərvər Məhəmməd
Hadi” monoqrafiyası və onun rəhbərliyi ilə “Qızıl əsgərin kitabxanası” seriyasından “FaĢist iĢğalçılarına ölüm” devizi altında 10
m.v. həcmində 10 kitabça hazırlamaq diqqəti cəlb edirdi. Vətənpərvərlik ruhunda yazılacaq kitabçaların adları aĢağıdakı kimi
müəyyənləĢdirilmiĢdir: 1. “Vətənə məhəbbətlə”, 2. “Poetik sözün
qüdrəti”, 3. “Bizim andımız”, 4. “Azərbaycanın qəhrəman qızı”,
5. “DüĢmənə nifrət”, 6. “Dədə Qorqud” eposundan xalq qəhrəmanı Qaraca Çoban”, 7. “KiĢilik və dəyanət”, 8. “Xalqların döyüĢ
dostluğu”, 9. “Hitlerçilər sovet xalqına nə gətirir?” və 10.
“DüĢmənin hiyləgər niyyətini ifĢa edən məqalə”.
ġübhəsiz ki, Ədəbiyyat və dil Ģöbəsinin nəzərdə tutulan fəaliyyət istiqaməti diqqətə çatdırılan mövzular ilə yekunlaĢmırdı.
Əlyazmalar fondunun materialları, elmi publisistik məqalələr əsasında, çoxəsrlik xalqlar dostluğunu özündə əks etdirən “Qafqaz
xalqlarının dostluğu” adlı toplu da nəĢr etmək plana salınmıĢ, iĢin
icrası Mir Cəlal PaĢayevə və Həmid Araslıya həvalə olunmuĢdur.
Ġnstitutun və Ģöbənin illik hesabatına əsasən öncədən planlaĢdırılan tədqiqat mövzuları yüksək səviyyədə yerinə yetirilməklə
yanaĢı, plandankənar iĢlər də həyata keçirilmiĢdir. “Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixi”nin I cildi (qısa kurs) 40 m.v. həcmində redaktə
olunmuĢ və nəĢrə təqdim edilmiĢdir. Ġkinci cildin materialları makinada yığılmıĢ və icraçıları – Heydər Hüseynov, Məmməd Arif
DadaĢzadə, Mir Cəlal Paşayev və Həmid Araslı idi.
Dosent Mir Cəlal PaĢayevin ədəbiyyatĢünaslığa dair məqalələrindən böyük Ģair Məhəmməd Hadinin yaradıcılıq xüsusiyyətlərinə həsr etdiyi “ġair-vətəndaĢ” (“EA Azərbaycan filialının Xəbərləri”, 1943, № 4, s.66-80), “Haqverdiyevin yaradıcılığı”
(“Ədəbiyyat qəzeti”, 1943, 12 dekabr), “Nizaminin müsbət obrazları” (“Vətən uğrunda”, 1943, № 6, s.77-92), “Unudulmaz ədib”
(Əbdürrəhimbəy Haqverdiyev haqqında, “Kommunist” qəz.,
1943, 12 dekabr), “Vətən və ədəbiyyat” (“Ədəbiyyat qəzeti”,
1943, 24 sentyabr) və s. əsərləri dövrünün, zamanın ruhu ilə səsləĢir, mühüm aktuallıq, müstəsna əhəmiyyət kəsb edirdi.
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1943-cü ildə Nizami adına Ədəbiyyat və Dil Ġnstitutunda
struktur dəyiĢikliyi edilmiĢ, dosent Mir Cəlal PaĢayevin rəhbərlik
etdiyi Ədəbiyyat və dil Ģöbəsindən folklor və əlyazmalar ayrılaraq müstəqil Ģöbələrə çevrilmiĢdir. FolklorĢünas Əhliman Axundov Əlyazmalar fondu və nadir kitablar qurumunun müdiri təyin
edilmiĢ, Mir Cəlal PaĢayev isə noyabr ayının birinci dekadasında
Lüğət Ģöbəsinin rəhbərliyinə gətirilmiĢdir.
1944-cü ilin elmi-ədəbi hadisələrindən biri Ģübhəsiz ki, uzun
illər Mir Cəlal PaĢayevin və onun həmkarlarının fasiləsiz üzərində çalıĢdığı ikicildlik “Müxtəsər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”
(50 ç.v. həcmində) kitabının nəhayət ki, iĢıq üzü görməsi oldu.
Bu dərslik həm geniĢ ədəbi ictimaiyyət, həm də ali məktəblərin
humanitar fakültələri üçün böyük bir boĢluğu aradan qaldırmaqla
yanaĢı, yazılmaqda olan altıcildlik “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”
üçün də mükəmməl model, misilsiz nümunə missiyasını daĢıyırdı. Müxtəsər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin 2-ci cildinin XX əsr
Azərbaycan ədəbiyyatı hissəsi (Müxtəsər Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixi. Bakı, 1944, 2-ci cild, səh.145-249) Mir Cəlal müəllimin təfəkkürünün və gərgin əməyinin məhsulu idi.
Həmin hesabatın elmi təbliğat sahəsində görülən iĢlər barədə
qeyd olunmuĢdur ki, Az.FAN-ın elmi sesiyalarında, ictimai təĢkilatlarda və hospitallarda Mir Cəlal PaĢayev “Cənnətinin vətənpərvər Ģeirləri”, “Cənnətinin yaradıcılığı, dövlət teatrında və Yazıçılar Ġttifaqında fəaliyyəti”, “Vətən və ədəbiyyat”, “XX əsr ədəbiyyatı” və b. mövzularda insanlara milli-mənəvi ruh yüksəkliyi aĢılamaq, gənclərdə vətənpərvərlik və yurdsevərlik hissini oyatmaq,
gələcəyə ümidlə baxmaq, milli ədəbiyyatın təbliği istiqamətində
məruzələr etmiĢdir.
Professor Mir Cəlal PaĢayevin həyatı, elmi ictimai fəaliyyəti
ilə bağlı çoxsaylı naməlum faktlardan biri də onun Nizami adına
Ədəbiyyat Ġnstitutunda çalıĢdığı dövrdə bu mötəbər elm ocağına
rəhbərlik etməsidir.
1948-ci ilin mart-aprel aylarında direktor Məmməd Arif DadaĢzadə Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı Ġnstitutunun təĢkilatçılığı
19

ilə keçirilən Maksim Qorkinin 80 illik yubiley tədbirlərində iĢtirak etmək, arxivlərdə elmi-tədqiqat iĢi aparmaq üçün Moskvaya
ezam olunmuĢdur. Həmin müddətdə Sovet ədəbiyyatı Ģöbəsinin
müdiri, filologiya elmləri doktoru Mir Cəlal PaĢayev Nizami adına Ədəbiyyat Ġnstitutunun direktoru vəzifəsini icra etmiĢdir.
M.C.PaĢayev direktor vəzifəsini icra etdiyi müddətdə müqavilələr bağlamıĢ, Azərbaycan EA Rəyasət Heyətinə müraciətlər
ünvanlamıĢdır. Onun 26 mart 1948-ci ildə Rəyasət Heyətinə göndərdiyi məktubda yazılır: “Azərbaycan EA Rəyasət Heyətinə.
RH-nin təsdiqlədiyi plana uyğun olaraq yazıçı Mehdi Hüseyn
“Azərbaycan sovet ədəbiyyatı tarixi”nin əsas müəlliflərindən biridir. M.Hüseynlə tarif dərəcəsini qaldırmaqla (1 ç.v. 3000 rub.)
müqavilə bağlamaq üçün bizə icazə verməyinizi xahiĢ edirik.

Mehdi Hüseyn Azərbaycan sovet ədəbiyyatı tarixi üçün 19441946-cı illər dövrünə aid 4 ç.v. həcmində bizə oçerk yazacaqdır.
Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru vəzifəsini icra
edən M.C.Paşayev.”8
8
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Azərbaycan Elmlər Akademiyasının prezidenti, akademik
Yusif Məmmədəliyev M.C.PaĢayevin məktubuna 29 mart 1948-ci
ildə dərkənar qoyaraq onu Ġctimai Elmlər bölməsinin rəhbəri,
professor Heydər Hüseynova ünvanlamıĢ, nəticədə iĢ müsbət həllini tapmıĢdır.
Ġstinad edilən arxiv materiallarından, sənədlərdən də göründüyü kimi, professor Mir Cəlal PaĢayevin həyat və yaradıcılığında, geniĢ fəaliyyət sferasında müəllimlik və yazıçılıq ilə paralel
bütövlükdə ədəbiyyatĢünaslıq - ədəbiyyat tarixçiliyi, ədəbi tənqid
və ədəbiyyat nəzəriyyəçiliyi mühüm yer tutur. AraĢdırıcılıq, yenilik, düĢüncənin üfüqlərini geniĢləndirmək onun həyat kredosu idi.
Ġstedad və zəhmətdən doğulmuĢdur. Əldə etdiyi, qazandığı elmi
bilikləri əvvəl Ģagirdləri, sonra isə tələbələri ilə bölüĢməyi çox sevərdi. Öyrənci auditoriyasında sevildikcə, onların mənəvi ehtiyaclarını ödəmək üçün hekayələrini, ədəbi-tənqidi düĢüncələrini çap
etdirdikcə istedadlı yazıçı, fədakar alim obrazı günü-gündən böyüyür və tanınırdı. Mir Cəlal müəllim bədii əsərlərin məzmunundan, mahiyyətindən, məziyyətlərindən söz açanda bildirirdi ki, “bədii yaradıcılıq iĢi də elm kimi ciddi tədqiqat tələb edir”. O pedaqoji
fəaliyyətində və elmi yaradıcılığında inandırıcılığa, sadəliyə, aydınlığa, yaddaqalan obrazlılığa fövqəladə üstünlük verirdi.
Mir Cəlal PaĢayev ədəbi tənqidi məqalələrində ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi cərəyanlar və Ģəxsiyyətlər, forma-məzmun, dilüslub məsələlərinə xüsusi diqqət ayırırdı. Onun ilk irihəcmli elmi-nəzəri əsərlərindən biri Mahaçqalada çıxan “Maarif yolu” jurnalının 1928-ci il tarixli 10-11 və 12-ci, 1929-cu il nəĢrinin 1-2-ci
sayında çap olunan “Ədəbiyyatdan romantizmə” adlı ədəbi-tənqidi məqaləsidir. Bu vaxt Mir Cəlal müəllimin cəmi iyirmi yaĢı var
idi. Ġndiki zamanda bu yaĢda oxuyan gənclərimiz təhsilin yalnız
bakalavr pilləsində qərar tuta bilirlər. “Ədəbiyyatdan romantizmə” oxuduqca müəllifin problemə yanaĢma tərzinə, onun qoyuluĢuna, dünya romantizminə bələdliliyinə, dəyərləndirmə metoduna
heyran qalmaya bilmirsən.
21

Mir Cəlal yazır: “Romantiklər ibtidai cəmiyyətə, ibtidai həyata rəğbətlikləri ilə Ģəfqət və mərhəmətli görünür, səmimiyyəti
sevirlər. Sevgi, məhəbbət mamentləri istər-istəməz bu halları doğurası idi. Ġnsanlar arasındakı səfalət, rəzalət uyğunsuzluqları insan cəmiyyətinin yaramaz quruluĢunda görərək dəyiĢmək istəyor,
əvəzində yeni “Əsas qardaĢlıq” bir cəmiyyət qurmaq istəyorlar.
Tolstoyun “Biri-birinizə məhəbbət ediniz” əsəri, Hamidin “Doxtəri-hindu”sundakı mühüm nöqtələr, Əhməd Hikmətin “Bir damla qan” adlı kiçik əsərləri, Cavidin “Köydə” sərlövhəli “Azər”dən
buraxdığı parçalardakı səmimiyyətə rəğbət, mərhəmət tələqqilər
yığıncağıdır.”9
Gənc Mir Cəlalın romantiklərə xas hissiyyat kimi vurğuladığı səmimiyyət, Ģəfqət və mərhəmət kimi insani keyfiyyətlər ilk
növbədə onun özünə aid kökdən, gendən gələn və həyatda qazandığı mənəvi xüsusiyyətlər idi.
Müəllifin qənaətlərinə əsasən türk romantizmi Fransa ədəbiyyatından təsirlənərək XIX yüzilliyin ortalarından özünü büruzə
verməyə baĢlamıĢ, qüdrətli simalar yetiĢdirməsə də, klassizmin
və realizmin təsirilə inkiĢaf yolunu tutmuĢdur. Fərqli cəhəti
müxtəlif ədəbi cərəyanlarla qarıĢıq olması və “sırf romantik olan
bir türk Ģairi” yetirə bilməməsidir.
Sonralar müəllif Azərbaycan romantizminin görkəmli nümayəndələri Məhəmməd Hadi, Abbas Səhhət, Əbdülxalıq Cənnəti,
Abdulla ġaiq, Abdulla bəy Divanbəyoğlu, Abdulla Tofiq və b.
haqqında əsərlər yazıb bu cərəyanın yerli nümayəndələrinin yaradıcılığını dəyərləndirərkən romantizm haqqında onun ilk araĢdırmaları elmi qənaətlərinin formalaĢmasında mühüm əhəmiyyət
kəsb etmiĢdir.
Onu da vurğulamaq lazımdır ki, XX yüzilliyin iyirminci illərində romantizm ədəbi cərəyanı haqqında yetərincə bilgilərin olmadığı bir mühitdə Mir Cəlalın “Ədəbiyyatdan romantizmə” adlı
Mir Cəlal. Ədəbiyyatdan romantizmə. “Maarif yolu”, Mahaçqala,
1929, № 1-2 səh.18
9
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elmi-nəzəri əsəri orta və ali məktəb öyrənciləri üçün dərslik missiyasını öz üzərinə götürmüĢdür. Müəllif mülahizələrinin yekununda materializm ilə idealizmin hüdudlarının konkretləĢdirilməsində romantizmin əhəmiyyətini vurğulayaraq qeyd edirdi: “Elm
və fənn sahəsində idealizmi öldürən maddiyyatçılıq (materializm)
ədəbiyyat sahəsində də həyatı və həqiqiliyi hakim mövqeyə çıxardı. Bu həqiqilik (realizm) ilk dəfə neoromantizm (yeni romantizm) Ģəklində əsaslar qoydu və nəhayət idealizmdən əlaqəsini tamamilə kəsdi.”
“Ədəbiyyatdan romantizmə” adlı araĢdırma gənc Mir Cəlalın
parlaq istedadından və böyük elmi-nəzəri hazırlığa malik, ədəbiyyat nəzəriyyəsinə xüsusi meyl göstərən tədqiqatçı olmasından xəbər verirdi. O sonralar da yazıçı və Ģairlərin yaradıcılığını təhlil
edərkən və dəyərləndirərkən ədəbi nümunələrə nəzəri aspektdə
münasibət bildirmiĢ, müəllifin bənzərsiz ədəbi portretini yaratmağı bacarmıĢdır. O yazıçı Ənvər Məmmədxanlı haqqında bir məqaləsində yazır: “Ənvər istedadlı və ümidli ədiblərimizdəndir.
Mən onu nəsrimizdə bir romantik kimi tanıyıram. Ənvərin romantikası faydalı romantikadır. Doğrudur, bəzi yoldaĢlar onun
bədii qidasını kənarda – Avropa və ya rus ədiblərində görürlər.
Məncə bu azdır. Ənvər Azərbaycan klassik nasirlərimizə də yad
deyil. Onun xəyalında, lirikasında “Can yanğısı” kimi gözəl bir
əsər ilə, Süleyman Sani yaxud, ġaiqin bəzi hekayələri ilə mehriban bir səsləĢmə vardır. Ənvər heç kəsə oxĢamaq istəmir, tamam
baĢqa cür yazmaq istəyir. O, adi və hər kəsə məlum hadisələrdən
yox, seçilən, müstəsna və bəzən də nadir hadisələrdən yazmağa
çalıĢır. Onun təsvir etdiyi adamlar daxilən güclü, məğrur olurlar.
Öz aləmləri ilə yaĢayır, ətraf ilə hesablaĢmaq istəmirlər.”10
Böyük ədib Ənvər Məmmədxanlı yaradıcılığında romantikanı
təqdir etsə də, onun “Burulğan” romanına münasibət bildirərkən
realizm elementlərini bəyənməmiĢ, əsərdə “hadisə və ziddiyyətlər
10
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əsas etibarilə realistcəsinə verilmiĢdir. Lakin bu realizm sönük və
olduqca ibtidai bir realizmidir” – deyə dəyərləndirmiĢdir.
Ədəbi tənqiddə bu düĢüncələr Ənvər Məmmədxanlı yaradıcılığına yeni yanaĢma, obyektiv baxıĢ sistemidir və bu gün də elmi
dəyərini, aktuallığını qoruyub saxlamaqdadır.
Professor Mir Cəlal PaĢayev elmi-nəzəri görüĢlərində, ədəbitənqidi məqalələrində, mötəbər məclislərdəki məruzələrində formalizm və naturalizm probleminə hələ ötən yüzilliyin 30-cu illərində tam aydınlıq gətirirdi. Onun müĢahidələrinə əsasən “müasir
formalizm bədiilik Ģüarı altında, naturalizm isə realizm Ģüarı altında çıxır, həm də gizlənir”.
Bədii yaradıcılığın mühüm elementi və məzmunla sıx bağlı
olan, onun təzahür görüntüsü kimi özünü büruzə verən forma problemi zaman-zaman mübahisələrə səbəb olmuĢ, məsələyə düĢüncə
adamları fərqli mövqelərdən yanaĢmıĢdır. Mir Cəlal müəllimin
“forma” və onun ifrat aludəçilərinin təqdim etdiyi “formalizm”
haqqında elmi qənaətləri, dəyərləndirməsi isə qısa və aydındır. Mir
Cəlal yazırdı: “Forma mündərəcənin daxili strukturasıdır. Forma
əsərin yalnız qafiyəsi, ölçüsü, dili, stilistikası məcazları deyil, həm
də əsərin mündəricəsini formalaĢdıran strukturası, quruluĢu, kompozisiyası, daxili rabitələri, maneraları, motivləri və bu motivlərin
veriliĢ Ģəkilidir. Çıplaq forma axtarmaq fikri ona görə yanlıĢdır ki,
hazır bir forma yoxdur və olmamıĢdır.”
Ədəbi terminlərə, metodlara, cərəyanlara yetərincə diqqət yetirilmədiyi, dəqiq və dərin münasibət bildirilmədiyi, nəzəriyyələrin, baxıĢların stabil olmadığı dövrdə məsələyə tam aydınlıq gətirilmiĢ, problemə müasirlik müstəvisindən yanaĢılmıĢdır.
Professor Mir Cəlal PaĢayevin düĢüncələri naturalizm məsələsində də əsaslandırılmıĢ məntiqə söykənir, yetərincə konkret və
aydındır. O problemə toxunaraq yazırdı: “Hər gözə görünən, hər
yazan, hər hiss olunan Ģeyi Ģərtsiz, təhlilsiz, seçkisiz alıb, bədii
əsərə doldurmaq, həyatın hər təsadüfi faktı və hadisəsini bədii
ədəbiyyat obyekti saymaq müasir naturalizmin ilk baĢlıca xüsusiyyətidir. Naturalist, qələmə aldığı səhnənin, tədqiqatçılara layiq
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dəqiq Ģəkildə, onun ehtiva etdiyi bütün ünsürlər kompleksi ilə fotoqraf qədər “obyektiv” verməyə çalıĢır.”
Qeyd edildiyi kimi, naturalist əsərlərdə çox vaxt bədii-estetik
keyfiyyət, zövqün və dünyagörüĢün inkiĢafı məsələləri arxa plana
keçir, intim səhnələrə, jarqon və biədəb sözlərə geniĢ meydan açılır, yüngül və ucuz oxucu marağına hesablanmıĢ “əsərlər” cəmiyyətə və ədəbi mühitə mənfi emosiyalar ötürür. Görkəmli tənqidçi,
istedadlı ədəbiyyatĢünas Mir Cəlal müəllim əsərlərində naturalizm
pərdəsi altında iĢlədilən xüsusilə biədəb sözlərə öz münasibətini olduqca dəqiq və sərt bildirərək demiĢdir: “Bizim əsərlərdə isə ədəbsiz çıplaq təsvir, ifadə moment olaraq vardır. Qantəmirdə biədəb
söz əsərin canıdır. Bizim hekayələrdə biədəb söz əsərin nöqsanıdır.
Yəni bu sözləri atsan hekayə pozulmaz, biləks sağlamlaĢar.”
Milli ədəbiyyatımızın saflığı, büllurluğu, duruluğu, sağlamlığı həmiĢə Mir Cəlal müəllimi düĢündürmüĢ, onun bədii yaradıcılığa yeni gələn, gələcəyinə ümidlər bəslənilən gənclərin əsərlərinə
tənqidi münasibəti də sabit və birmənalı olaraq xeyirxahlıq, qayğıkeĢlik səciyyəsi daĢıyırdı. Ədibin aspirantlığının ilk illərində
Həmid Araslı ilə müĢtərək yazdığı və “Kommunist” qəzetində
çap etdirdiyi “Hücum” adlı məqaləsində (1931.№239. 16 oktyabr) həmyaĢıdlarının yaradıcılığına dövrün ədəbi-estetik meyarları nəzərə alınaraq obyektivlik, prinsipallıq müstəvisindən qiymət verilmiĢdir. Məqalədə yazılırdı: “Dilbazinin “Pambıqlı
çöllərdə” parçası mövzu etibarilə ən aktual olsa da, kolxoz tarlalarında gedən kəskin mübarizə və əmək həyatını göstərməkdən
çok aciz və bədii qiymətcə zəifdir. “1 avqust” münasibəti ilə brakılan “Baltıkdan Atlantikə” Ģeiri müvəffəqiyyətli parçadır. Osman yoldaĢ (Osman Sarıvəlli nəzərdə tutulur – A.R.) müharibə
haqqında yazan gənclərin bir çokundan irəli gəlmiĢdir. Səməd
(Vurğun), “Ölən Ģeirlərim”də sadaladığı Ģeylər ilə “ağır və çətin
dəqiqələrə qatlanaraq”, ələmlər içərisindən ayrılır... Zərbəçi yazıçılardan Mirzə yoldaĢın (Mirzə Ġbrahimov – A.R.) “Yanlandır yalan” parçası keçmiĢlərə nisbətən iləri atılmıĢ bir adımdır. Bu parça dünya görüĢü uğurunda mübarizədən danıĢır. Mirzə, MüĢfiqin
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“Həyatı ğözəl duyan məncə Ģair olandır:” ...təsəvvufi fikirinə,
doğru cəvab verə bilməmiĢdir... Nədənsə Mirzə həyatı duyma
məsələsini proletaryata aid edir. Və hətta proletaryatın və onun
rəhbərlərinin böyüklüyünü həyatı duyub dəyiĢməklərində görür.
“Cavad, Cavid duydularmı biz duyan kibi həyatı?” Mirzə bu sualına mənfi cavab verməklə (Cəfər Xəndan kibi və baĢqaları kibi)
burjuazyanın düĢünmədiyi, hətta duymadığına inanır. Elə çıkır ki,
burjuya sınıfı inkilab və sosyalizm quruluĢunun doğruluğunu anlamadıqları üçün buna tərəfdar olmurlar.”
O dövr üçün Mir Cəlal Mir Əli oğlunun proletar - burjuaziya
ziddiyyətləri və ikincilərin təmsilçiləri haqqında yanlıĢ, əsassız
düĢüncəni cəsarətlə təkzib etməsi, haqqa, həqiqətə, düzlüyə sadiqliyi, ədalətlilik, obyektivlik prizmasından həmyaĢıdlarının
əsərlərinə tənqidi yanaĢması, repressiya buludlarının ziyalıların,
qələm əhlinin baĢı üzərində sıxlaĢdığı bir ərəfədə cəmiyyətdə
heyrət və rəğbətlə qarĢılanır, sözə və onun sahibinə sayğını artırırdı. Gənc yazarların əsərlərinin yüksək peĢəkarlıqla təhlili, ciddi
qüsurların aĢkara çıxarılması, həlli yollarının araĢdırılması istiqamətində metodik tövsiyələr, müsbət xüsusiyyətlərin vurğulanması, uğurlu bədii nümunələrin ürək geniĢliyi, sevinc hissi ilə təqdir
olunması Ģair və yazıçıların formalaĢmasına, sənətkarlıq keyfiyyətlərinin yüksəliĢinə təkan verirdi. Etiraf edilməlidir ki, XX
yüzilliyin 30-60-cı illərində Azərbaycan ədəbi mühitində yetiĢən
görkəmli Ģair və yazarların, qələm əhlinin uğurlarında Mir Cəlal
tənqidinin böyük töhfəsi, əhəmiyyətli təsiri və sanballı çəkisi hiss
olunmaqdadır.
Mir Cəlal Mir Əli oğlunun ədəbi-tənqidi yaradıcılığında poeziyasına dəfələrlə istinad edilən, iĢıqlı, tutumlu poetik düĢüncələri, obrazlı deyim tərzi təqdir olunan, Azərbaycan dilinin gözəlliyini, Ģirinliyini, axıcılığını ədəbiyyata gətirməklə yeni məktəbin təməlini qoyan istedadlı gənclərdən biri də Səməd Vurğundur. O,
Vurğunla ilk tanıĢlığını belə xatırlayırdı: “1926-ci ilin, gərək ki,
payızında Kirovabadın (indiki Gəncə Ģəhəri – A.R.) Maarif Evində, mərkəzdən gələn yazıçı nümayəndələrinin iĢtirakilə bir ədəbi
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məclis tərtib olunmuĢdur. Zal müəllimlər, tələbələr, həvəskarlarla
dolu idi. Məruzə, çıxıĢlar, Ģeir oxunması, alqıĢlar... hər Ģey öz
qaydası ilə aparılırdı.
Məclisdəkilərin çoxunun tanımadığı boz Ģinelli, qara və sıx
saçlı bir oğlan tribunada göründü. O, özündən əvvəl oxunan bir
Ģeirə iĢarə edərək nitqini təhlili sual ilə baĢladı:
– Buna siz Ģeir deyirsiniz və alqıĢlayırsınız? Bu Ģeir deyil,
açıq məktubdur!
Bu qara oğlanın nitqi də, Ģeiri də məclisdəkilərin diqqətini
topladı. Onun çıxıĢı çoxlarının dediyini demirdi. Onun sözlərində
xüsusi bir cürət, orijinallıq duyulurdu. Onun səsi, hər eĢitdiyini
alqıĢlamağa adət etməyən, ürəyinin sözünü deyən, bu günün Ģeirinə yüksək tələblə yanaĢan, axına qarĢı getməkdən qorxmayan bir
gəncin səsi idi. Bu natiq, o zaman hələ ilk Ģeirlərini yazan gənc
Səməd Vurğun idi.”
“O zaman hələ ilk Ģeirlərini yazan gənc”in 20, Mir Cəlalın
isə 18 yaĢı vardı. Ədəbiyyata sevgi, poeziyaya məhəbbət bu iki
gənci tezliklə yaxın məsləkdaĢlara çevirdi. O vaxt Mir Cəlalın da
ilk Ģeirləri kütləvi mətbuat orqanlarında, o cümlədən “Qızıl Gəncə” qəzetində, “Maarif yolu” jurnalında nəĢr edilirdi. 1929-1930cu illərdə bu gənclər Gəncə mühitindən ayrılaraq Moskvada və
Kazanda təhsil almağa getsələr də, tale onları 1931-ci ildə Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat Ġnstitutunun aspiranturasında yenidən birləĢdirdi. Təhsil illəri, ədəbi mübahisələr, yeni ədəbiyyat və
sənət uğrunda mübarizələr onların bir-birinə inamını, dostluğunu
daha da möhkəmləndirdi. Səməd Vurğunun Ģeirdən-Ģeirə inkiĢafı
Mir Cəlal tənqidinin nəzərindən yayınmırdı. 1932-ci ildə Səməd
Vurğunun yaradıcılığına həsr etdiyi ilk irihəcmli “Özünü yenidənqurma yollarında” adlı məqaləsini “Hücum” jurnalında (1932.
№5-6. səh.31-35) çap etdirən Mir Cəlal yazırdı: “Səmədin yaradıcılığı haqqında indiyə qədər prinsipli, ...möhkəm bir tənqidimiz
yox dərəcəsindədir. Ümumiyyətlə ...ədəbiyyatımızdan danıĢarkən
5-3 sətirdə Səmədə həsr edilmiĢ məqalələrə rast gəlmək olar.
Bunlar isə, bəzi parçalara əsaslanaraq, onu damğalamaq və qiy27

mətləndirməklə kifayətlənmiĢ, Səmədin yaradıcılıq inkiĢafına
konkret köməkedici bir mahiyyətdə olmamıĢdır. “ġairin andı”
haqqında son zamanlarda yazılan “tənqid”lər isə, Səmədin yazılarını düzgün ...tənqidi süzgəcindən keçirmək, onun yaralı xəstəliklərini açıb Ģərh etmək əvəzində daha da oxucuları dolaĢdırmıĢdır.
Bu tənqidlər Səmədi ayrı-ayrı misraları ilə cilovlayaraq istədikləri
tərəfə çəkmiĢ, onun yaradıcılığının ana xəttini belə müəyyən etməmiĢlər.
...Səmədin yazıları həqiqi, bədii əsərdir, sənətkar məhsuludur. Bu hal bizi Səmədə qarĢı olan tələblərimizi kəskin qoymağa
və ondan ədəbiyyat “maqnitostroyu” yaratmaq üçün qəti və zərbəli mübarəzəyə keçməsini, sənətindəki xəstəliklərdən azad olmasını tələb etmək zərurəti qarĢısında qoyur.”
Qeydlərdən də göründüyü kimi, tənqidçi Səməd Vurğun yaradıcılığına qeyri obyektiv yanaĢmalara, əsassız damğalara, qərəzli münasibətlərə sərt etirazını bildirmiĢ, “Səmədin yazıları həqiqi, bədii əsərdir, sənətkar məhsuludur” – deyərək onu yüksək
dəyərləndirmiĢdir.
Mir Cəlal Mir Əli oğlu dönə-dönə qayıtdığı Səməd Vurğun
yaradıcılığını Ģərh edərkən onun poetik dil xüsusiyyətlərini, üslub
cazibədarlığını, bədii təsvir vasitələrindən yerli-yerində iĢlədilməsini vurğulamaqla yanaĢı, xüsusilə poema və dram əsərlərində
konfliktlərin kəskinliyinə, obrazların təbiliyinə, inandırıcılığına
diqqət çəkir, bədii əsərlərdə sənətkarlıq keyfiyyətini gənc yazarlar
üçün örnək sayırdı. Onun “Gənc iĢçi” qəzetində dərc etdirdiyi
“YaxĢı bir əsər haqqında” (1938. 16 oktyabr) adlı məqaləsi Səməd Vurğunun “Vaqif” dramının səhnə həyatından bəhs edir.
Tənqidçi əsərin tamaĢasına baxdıqdan sonra ilkin təəssüratlarını
belə bildirirdi: “Səməd mənfi obrazları da eyni qüvvətdə, real və
zəngin boyalarla vermiĢdir. O, bəzi Ģablona alıĢmıĢ avtorlar kimi
düĢməni axmaq, ağılsız göstərmir, düĢmənin əl-qolunu bağlayıb
müsbət obrazın qarĢısına yıxmır. O, konflikti çox çətin və mürəkkəb yollarla inkiĢaf etdirir. Ġstər mənfi, istər müsbət tipləri bərkəboĢa salıb çıxarır, onları mürəkkəb situasiyalarda verir.”
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Mir Cəlalın müxtəlif illərdə yazdığı ədəbi-tənqidi məqalələrini nəzərdən keçirdikdə gənc yazarların yaradıcılığına diqqət yetirdiyinin, onlara qayğı və sayğı ilə yanaĢdığının Ģahidi oluruq.
1933-cü ildə çap etdirdiyi “Gəncliyin səsi” adlı məqaləsində Səməd Vurğunun “Fənər”, Süleyman Rüstəmin “Yanğın”, Mehdi
Hüseynin “Bahar suları”, Rəsul Rzanın “BolĢevik yazı”, eləcə də
“Azad qadın ədəbiyyatda” adlı yazısında, Mikayıl MüĢfiqin “ƏfĢan”, S.Vurğunun “Kənd səhəri”, Osman Sarıvəllinin “Əsrimizin
qızı”, Nigar Rəfibəylinin “Komsomol qızlar” və digər gənc müəlliflərin əsərləri təhlil edilərək obyektiv münasibət bildirilmiĢdir.
Tənqidçinin adını vurğuladığımız son yazısında rəğbət və ehtiram
hissi ilə qadın Ģairələrdən Mirvarid Dilbazinin və Nigar Rəfibəylinin poetik uğurları yüksək dəyərləndirilərək: - “Ədəbiyyat cəbhəmizdə Dilbazi, Nigar kibi irəli getmiĢ Ģairələrin olduğunu xüsusi qeyd etməliyik. Bu, fəxr etməli müvəffəqiyyətdir” – deyə qürur
hissi ilə onlar gənc yazarlara örnək göstərilirdi.
Bədii nümunələrdə müsbət meylləri, iĢıqlı cəhətləri yüksək
qiymətləndirən Mir Cəlal uzunmüddətli müĢahidələrinə əsasən
belə bir qənaətə gəlirdi ki, “Gənclərimiz hələ də sxematizm, biologizm, sözçülük və xaltura ünsürlərindən yaxa qurtara bilməyirlər. Onlar yüksək sənət texnikasını mənimsəməyə, aldıqları
mövzular ətrafında geniĢ surətdə iĢləməyə az fikir verirlər.”
Göstərilən qüsurlar ədəbiyyatın oxucu qarĢısında gözdəndüĢməsinə, estetik zövqün korlanmasına səbəb olur, meydan açır.
Qeyri-peĢəkarlıq, səriĢtəsizlik və məsiliyyətsizlik ədəbiyyatı sxematizmə, xalturaya, sözçülüyə sürükləyən əsas amillərdir.
Mir Cəlal müəllimin tənqid hədəfləri abstrakt, mücərrəd olmur, fikrini, sözünü çox vaxt konkret yazıçıya ünvanlayır. BirbaĢa müəllifin və əsərin adını niĢan verir.
O hələ 1934-cü ildə Məmməd Səid Ordubadinin “Dumanlı
Təbriz” əsəri haqqında yazdığı “Böyük problemlər romanı”
(“Ġnqilab və mədəniyyət” jur.,1934. №3-4. səh. 47-51) adlı məqaləsində müsbət məziyyətlərlə yanaĢı, inandırıcı olmayan, səmimiyyətdən uzaq məqamlar haqqında da mülahizələrini bildi29

rirdi: “Yumor yaxĢıdır, lakin qondarma, qıraqdan gətirmə olduqda təsirini itirir. Yumor əsərin öz mündəricəsindən və ümumi
hərəkatından çıxmalıdır. “Yumor üçün yumor” oxucuya heç bir
təsir edə bilməz.
...Tiplərin hamısı eyni dildə danıĢdırılır. Hətta Ġran kübarları,
Siqətil-Ġslam kimisi ilə (Təhminə xanımın) ifadəsi arasında fərq
yoxdur. Müəllif hamını bir dildə danıĢdırır. Hətta 5 gün içərisində
Rusiyadan gəlmiĢ Nina da xalis türkcə danıĢır.” Əlbəttə, iradlar
çox incə məqamlarla – sənətkarlıq məsələləri ilə bağlıdır.
Və yaxud Mir Cəlal müəllim 1939-cu ildə keçirilən nasirlərin
konfransında “Dünya qopur” əsərinin dili haqqında söz açarkən
deyirdi: “Əbülhəsən yoldaĢın əsərləri az oxunur. Bunun baĢlıca
səbəbi onun dilindəki nöqsanlı cəhətlərdir. Əbülhəsənin əsərlərində elə cümlələr vardır ki, dəfələrlə oxuduqdan sonra avtorun nə
demək istədiyi güclə anlaĢılır. Əbülhəsənin dilindəki qarıĢıqlıq,
ağırlıq əsərin maraqla oxunmasına mane olur.”
Problemə geniĢ miqyasdan baxan tənqidçi oxucu marağının
müdafiəçisi olmaqla yanaĢı, yazıçının ən yaxın məsləhətçisi,
yolgöstərənidir. Mir Cəlalın təbirincə desək “kənardan komanda
vermək”lə problem həll olunmaz. Gərək yazıçının çəkdiyi psixoloji gərginliyin incəliyinə, dərinliyinə, müĢahidələrinin zənginliyinə bələd olasan ki, məsləhət və tövsiyyələr səmimiyyətlə qəbul
edilsin. Bu baxımdan yazıçı-tənqidçilər öz həmkarları olan yazıçıların yaradıcılığına müraciət edəndə daha dəqiq və obyektiv fikirlər söyləməyi, əsəri realistcəsinə dəyərləndirməyi bacarırlar.
Mir Cəlal müəllim “Yaradıcı tənqid uğrunda” məqaləsində
tənqidçinin bilik və bacarığı ilə yanaĢı, mənəvi-etik dünyagörüĢünün, insani keyfiyyətlərinin önəmliliyini gündəmə gətirir, əsərdə mənfi çalarlarla yanaĢı, iĢıqlı məqamların vacibliyini də vurğulayırdı: “Tənqidçi öz əxlaqi məziyyəti, insani xasiyyəti, ictimai
aləmdəki əlaqələri ilə də yazıçıya və oxucuya nümunə olmağa çalıĢmalıdır. Mən Ə.Əbülhəsənin və ya H.Mehdinin bir hekayəsində zərərli bir meyl, pis tərəflər görürəmsə, mütləq bunu müəllifə
bildirməli, ondan bunun izahını və düzəltməsini istəməli, gözlə30
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məliyəm. Axı tənqidçi yaradıcının köməyi, inkiĢaf yolunda onun
qolundan tutandır.
Tənqid yalnız yazıçılara və oxucalara “pis nümunələr” təqdim etməməlidir. Tənqid ədəbiyyatımızın parlaq, iĢıqlı tərəflərini
də görməli və cəsarətlə göstərməlidir.”
Bir neçə cümlə ilə müəllif müasir tənqidçi necə olmalıdır? –
sualına cavab verir, mənəvi-əxlaqi portretini yaradır və onunla da
kifayətlənmir. Bu portretin mükəmməlliyini artırmaq, təkmilləĢdirmək üçün ona “Ədəbi söhbətlər”ində yeni Ģtrixlər əlavə edir:
“Tənqidin və ya tənqidçinin sözü kəsərli, nüfuzu böyük olmalıdır.
Belə bir nüfuza tənqidçi nə ilə nail ola bilər? Bizcə hər Ģeydən əvvəl həqiqilik, obyektivliyi ilə. Əsərə təhlil və qiymət verəndə tənqidçinin qanunnaməsi məhz müqəddəs ...həqiqət, prinsipallıq,
...elmin müqəddəs hökmləri olmalıdır.”
Müəllifin doğru qeyd etdiyi kimi, tənqidçi hər hansı bir əsəri
təhlil edərkən və dəyərləndirərkən onun istinad nöqtəsi, güvənc
yeri, söykəndiyi mötəbər dayaq Ģübhəsiz ki, yalnız həqiqət və elm
arqumentlər olmalıdır. Əks halda tənqidçi ləyaqəti, tənqidçi nüfuzu üzərinə kölgə düĢə bilər.
Heç kəsə gizli deyil ki, 1937-ci ildə ölkədə tüğyan edən repressiyalar dövründə bir çox alimlərin, Ģair və yazıçıların həbs
olunması üçün bəzi “tənqidçilər”in donos səviyyəli cızma-qaraları məhkumluq orderi səviyyəsinə qaldırılmıĢdı. Həqiqətə, elmi
dəlillərə söykənməyən, cəmiyyətdə sinfi parçalanma yaradan,
asanlıqla mətbuata yol tapan “tənqidçi” iradları bəzən prokuror ittihamlarından sərt olurdu. Mir Cəlal həmkarlarının yanlıĢ mövqeyinə, subyektiv müĢahidələrdən qaynaqlanan baxıĢlarına aydınlıq
gətirərək cəmiyyətdəki reallıqlardan “Sənət və həqiqət” məqaləsində müdrikliklə bəhs edirdi: “Bugünkü nəzəri mülahizələrdə ən
yanlıĢ və ən ziyanlı Ģey, cəmiyyəti bir-birinə zidd iki qütbə ayırmaq, hadisələri, insanları, duyğuları qara və qırmızı, pis və yaxĢı
deyə iki yerə bölməsidir. Belə olsaydı, cəmiyyət bu yazıçıların
dediyi kimi, iki bir-birinə zidd və bir-birindən ayrı bölünmüĢ olsaydı, bir günün içində oğrunu da, əyrini də, rüĢvətxoru da, xaini
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də, canini də taxtabiti kimi lap dağ su ilə qırmaq, cəmiyyəti dincəltmək olardı. Amma təəssüf ki, cəmiyyət belə deyil və heç bir
zaman belə olmamıĢdır...”
Bəli, doğurdan da cəmiyyət mürəkkəbdir və bu mürəkkəbliyi
ilə bütöv, dolğun, cazibədar və qeyri-adidir. YaxĢıdan pisə, ağdan
qaraya, iĢıqdan qaranlığadək nə qədər çalar, məqam və mərhələlər
var?! Böyük ədibin ədəbi-tənqidi məqalələrində birinci komponent
özünü gənc yazarlara münasibətdə daha qabarıq büruzə verir.
Mir Cəlal müəllim 1930-cu illərdə ədəbiyyata gələn gəclərdən Osman Sarıvəllinin və Ġlyas Əfəndiyevin yaradıcılığına fərqli
rakurslardan yanaĢaraq müsbət meylləri, fərqli xüsusiyyətləri zərgər dəqiqliyi ilə araĢdırır, üzə çıxarır və qiymətləndirirdi. Tənqidçi “Gənc qələmlər” (“Ədəbiyyat qəzet”. 1934. 30 may) yazısında
Osman Sarıvəllinin yaradıcılıq mühitini ən xırda detalına qədər
belə təsvir edir: “Osmanın yaradıcılığında ən dərin iz buraxan
faktor onun öz bioqrafiyasıdır. Yaradıçılığının ta ilk addımlarından o yetiĢdiyi kəndin dağları, yamacları, dərələri, yaĢıllıqlarını
unutmur, unuda bilmir. Osman kənddə ağır zəhmətlər, ağrılar içərisində böyümüĢ və nəhayət oxumaq üçün Ģəhərə gəlmiĢ, Moskvada oxumuĢ... bir gəncdir.”
Ədub bu istedadlı gəncin yaradıcılığını kənd mühitindən
ayırmır, əksinə təbiətə, torpağa, sevgiyə həsr olunmuĢ Ģeirlərinin
gözəlliyini səmimiyyətdə və təbiilikdə arayır, müəllifə sayğı ilə
yanaĢaraq onun əsərlərini layiqincə dəyərləndirir.
Digər gənc və istedadlı yazıçı Ġlyas Əfəndiyevin 1939-cu ildə
nəĢr olunmuĢ ilk hekayələr kitabçası haqqında da eyni səmimiyyət və rəğbət hissi ilə “Yeni qüvvələr” (“Ədəbiyyat qəzeti”. 1941.
5 may) adlı məqaləsində yazırdı: “Mən, Ġlyas Əfəndiyevin
“Kənddən məktublar” kitabçasını oxuyanda çox sevindim. Bu qələmin sahibində, adi insanlarda, adi savadlı adamlarda olmayan
bir sıra əlamətləri kitabça aydın göstərir. Bu əlamətlər: yazıçılıq
hissindən, incə müĢahidə qabiliyyətindən, mənəvi yüksəklikdən,
təmkindən, sevinməyi, kədərlənməyi bacarmaqdan ibarətdir.”
Mir Cəlal müəllim gənc yazarların iĢıqlı tərəflərini görməyi
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və qiymətləndirməyi bacarırdı. O “Ədəbi söhbətlər”ində vurğulayırdı ki, Səməd Vurğun poeziyası yalnız respublikamızda yox,
bütün Sovetlər Ġttifaqında Ģöhrət və hörmət qazanmıĢdır. Süleyman Rüstəm, Məmməd Rahim, Rəsul Rza, Osman Sarıvəlli, Zeynal Xəlil, Əhməd Cəmil, Mirvarid Dilbazi və baĢqalarının müvəffəqiyyətli əsərləri oxucu kütlələrinin mənəvi qidası olmuĢdur.
Təcrübəli Ģairlərin ardınca H.Hüseynzadə (Arif), Ġ.Qabil, N.Babayev (Xəzri), B.Adil, Q.Qasımzadə, Ġ.Səfərli, B.Vahabzadə,
Ə.Kürçaylı, H.Abbaszadə və sairləri kimi istedadlı gənclər gəlirlər... “Ədəbiyyatımızın gənc qüvvələri” məqaləsində isə Ġkinci
dünya savaĢından sonrakı illərdə ədəbiyyata gələn yeni istedadlar
sırasına Ġslam Səfərli, Hüseyn Hüseynzadə, Bəxtiyar Vahabzadə,
Qasım Qasımzadə, Əliağa Kürçaylı, Ənvər Əlibəyli, Nəbi Babayev, Salam Qədirzadə, Ġsa Hüseynov, Seyfəddin Abasov, Pənah
Xəlilov, Məsud Vəliyev, Qulu Xəlilov və baĢqalarının adını vurğulamıĢdır. Tənqidçi gənc ədiblərin ötən əsrin 50-ci illər dalğasına Əli Kərim, Sərdar Əsəd, Davud Ordubadlı, Məmməd Ġbrahim
(Araz), Ġlyas Tapdıq, Famil Mehdi, Cabir Novruz, Ramiz Məmmədzadə, Tofiq Mütəllibov, Xəlil Xəlilov (Xəlil Rza Ulutürk),
Sabir Əhmədli, Altay Məmmədov, Emin Mahmudov, Bayram
Bayramov, Rauf Ġsmayılov, Ağamusa Axundov, Bəkir Nəbiyev
və qeyrilərini daxil etmiĢdir. Tənqidçinin gənclərə bəslədiyi
ümidləri özünü doğrultmuĢdur. 1950-ci ilin ortalarında ilk əsərlərini oxuculara ünvanlayan tənqidçilər, Ģair və yazıçılar sonrakı
dövrün tanınmıĢ elm, ədəbiyyat və mədəniyyət xadimləridir.
Mir Cəlal müəllim gənc və istedadlı yazarların uğurlu əsərlərini mütəmadi oxuyar, ondan zövq alardı. Etimadını doğruldanların yaradıcılığı haqqında ağsaqqal sözü, ədəbiyyatĢünas xeyirduası verər, onlara xüsusi məqalə həsr edərdi. Belə Ģərəfə layiq
görülən gənc istedadlardan Nəriman Həsənzadə, Gülhüseyn
Hüseynoğlu, Yəhya Seyidov, Məmməd Məmmədov, Nazim
Axundov, Məmməd Əkbər və baĢqalarının ayrı-ayrı əsərləri haqqında mətbuatda dolğun fikirlər söylənilmiĢdir.
Mir Cəlal PaĢayev 1965-ci ildə “Ədəbiyyat və incəsənət” qə33

zetində dərc etdirdiyi “Ədəbi növlərin tədqiqinə diqqət” sərlövhəli məqaləsində gənc yazıçıların daha yeni bir qrupunun bu gününə
inamını, gələcəyinə ümidlərini belə ifadə edirdi: “Azərbaycan
oxucusu Qılman Musayevi, Seyfəddin Dağlını, Altay Məmmədovu, Gülhüseyn Hüseynoğlunu, Ġsa Hüseynovu, Salam Qədirzadəni, Bayram Bayramovu, Ələviyyə Babayevanı, Çingiz Hüseynovu, Sabir Əhmədovu, Emin Mahmudovu, Hüseyn Ġbrahimovu,
Anarı, Yusif Səmədoğlunu və bir çox baĢqalarını yaxĢı hekayə
müəllifi kimi tanıyır.”
Milli ədəbiyyatĢünaslığımıza “altmıĢıncılar” terminini gətirən, özündə mühüm bir ədəbi mərhələni ehtiva edən, sovet rejiminin ideoloji basqılarına müqavimət göstərən, adları xüsusi vurğulanan bu ədəbi nəslin görkəmli nümayəndələrinin yaradıcılığına
professor Mir Cəlal PaĢayev tənqidi təsirsiz qalmamıĢ, onların bir
yazıçı, tənqidçi, düĢüncə adamı kimi yetiĢməsində ədibin xidmətləri böyük olmuĢdur.
Mirzə Fətəli Axundzadə adına Milli Kitabxananın direktoru,
professor Kərim Tahirlinin təĢəbbüsü və tərtibçiliyi ilə ilk dəfə
küll halında toplanılaraq bir araya gətirilən Mir Cəlalın “Ədəbitənqidi məqalələr”ini nəzərdən keçirdikcə oxucuda dərin təəssürat
yaranır, müəllifin peĢəkarlığı, cəsarəti, zəhmətsevərliyi, geniĢ
erudisiyası böyük maraq doğurur. O 1955-ci ildə “Azərbaycan”
jurnalında çap etdirdiyi “Ədəbi tənqid” məqaləsində tənqidçi və
bu sənət sahəsinin problemləri ilə bağlı, öz təcrübəsinə əsaslanaraq çox fərqli və cəsarətli düĢüncələrini bölüĢmüĢdür. Mir Cəlal
müəllim tənqidin və tənqidçinin çətinlikləri barədə açıq yazırdı:
“Təndiq yazmaq üçün mədəni - ədəbi səviyyə, müəyyənləĢmiĢ
zövq və bir qədər də cürət lazımdır. Ġkinci tərəfdən tənqid əsərini
hər qəzet və jurnalda çap etdirmək o qədər də asan olmur. Ən
yaxĢı tənqidi məqalə uzaqbaĢı bir dəfə çap olunur. Üçüncüsü – istər redaksiyalar, istər Ġttifaq rəhbərliyi tənqid yazanın fikir və
mülahizələrini daha çox kontrol altına alır, yaradıcılıq iĢinə qarıĢır, nəinki Ģeir, ya nəsr yazanın...
...Bütün bu səbəblərə görə tənqid sahəsinə gələnlər azdır.”
34

ƏDƏBİ TƏNQİD

Mir Cəlal

1955-ci ildə qələmə alınan, olduqca cəsarətlə söylənilən bu
fikirlər sovet rejiminə, onun ideoloji əsaslarına qarĢı açıq etiraz
əlaməti idi. “Ġttifaq rəhbərliyinin tənqid yazanın fikir və mülahizələrini nəzarət altına alması” birbaĢa fikir, söz azadlığının məhdudlaĢdırılması, mətbuat azadlığının boğulması kimi qiymətləndirilməlidir.
Professor Mir Cəlal PaĢayevin mətbuat, söz azadlığı haqqında sovet rejiminə qarĢı bu cürətli düĢüncələri Sitalin repressiyalarından sonra siyasi mülayimləĢmənin ilk simptomları, “altmıĢıncılar”a hazırlıq mərhələsinin baĢlanğıcı kimi də dəyərləndirmək
olar. AltmıĢıncıların yaradıcılığı isə milli müstəqilliyə aparan yolda cəsur, mübariz, vətənpərvər istiqlalçılar nəslinin yetiĢməsində,
formalaĢmasında mühüm rol oynadı.
Fəaliyyət sferasının mündəricəsini və mahiyyətini vizual nəzərdən keçirməklə böyük ədibin elm, tənqid cəbhəsində, bədii yaradıcılıq sahəsində göstərdiyi Ģücaəti, fədakar müəllim əməyi
heyrət doğurur desək – bəlkə də görülən titanik iĢlərin sanbalı,
əhəmiyyəti haqqında gerçək, doğru mənzərənin ən zəruri təfərrüatlarını əks etdirməkdə çətinlik çəkmiĢ olarıq. Professor Mir Cəlal PaĢayevin elmi, ədəbi-tənqidi araĢdırmaları, bədii yaradıcılığı
və pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan xalqının davamlı tərəqqisinə
hesablanmıĢ təmənnasız övlad borcu, müqəddəs vətənpərvərlik
missiyasıdır.
Asif Rüstəmli,
filologiya elmləri doktoru, professor
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ƏDƏBİYYATDAN ROMANTİZMƏ
(Sonu)
Romantiklər ibtidai cəmiyyətə, ibtidai həyata rəğbətlilikləri
ilə Ģəfqət və mərhəmətli görünür, səmimiyyəti sevirlər. Sevgi,
məhəbbət mamentləri istər-istəməz bu halları doğurası idi. Ġnsanlar arasındakı səfalət, rəzalət, uyğunsuzlukları insan cəmiyyətinin
yaramaz quruluĢunda görərək dəyiĢmək istəyor, özündə yeni
“Əsas qardaĢlıq” bir cəmiyyət qurmaq istəyorlar. Tolstoyun “Biri-birinizə məhəbbət ediniz!” əsəri, Hamidin “Duxtəri Hindi”sindəki mühüm nöqtələr, Əhməd Hikmətin “Bir damla qan” adlı kiçik əsərlərindəki “əcrin qüvvətə tabeliyinin Ģəkli-həzini...” təsvirləri, Cavidin “Köydə” sərlövhəli “Azər”dən buraxdığı parçadakı
səmimiyyətə rəğbət, mərhəmət tələqqiləri yığıncağıdır.
Bu parçada el adət və ənənələrindəki səmimiyyətlər boyalarla
müzəyyən (bəzədilmiĢ – A.R.) surətdə “qoxulu, sitəma və rəmli”
Ģərhlərindən üstün göstərilir. El aĢıqlarının “yürəgindən çıxma tərənnümləri”, güləĢmək adəti, xalq rəqsi, köy həyatı bütün təbiiliyi
ilə qiymətləndirilir.
7 – Romantiklərdə nə qədər eyni səciyyələr vardırsa da ümumi sahədə xüsusən həyat məsələsində fərdiyyət ikiligi dəxi vardır.
Romantiklərin bu ikiligi qısaca dinilirsə 1. məhzun, 2. coĢğun
Ģəxsiyyətlər adlana bilir. Sərbəst həyat bəziləri həyatı təsirlər
önündə ağlamaq, inləmək, hıçqırmaq ilə təsəlli bulmaq istəyor,
fəryad və çırpıntılarla uğraĢıyor ki, biz də böylələrinin canlı
nümayəndəsi oğlunun ölümü ilə kainata bir daha gülməyən Rəcaizadə Əkrəm Bəydir.
Bu adam “Təfəkkür” mənzuməsində yetim Nədimə ruhim, təfəkküratımdır, dəm təfəkkürüm ən xoĢ dəm həyatımdır...” deməsilə həyatda ən xoĢ dəqiqəsini düĢüncə, həm də göz yaĢları ilə
bağlı düĢüncə zamanı olduğunu göstərir. “Sevərim bəzi nəcaib tari – Verərim sübhi-novbahari ana – DüĢ nazında zülfi zər tari –
36
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Görünür yarımın xiyalı bana” – deyə Rəcaizadə ancaq sükut qaranlıqlarından həzz alır. Böylə romantiklərdə çox zaman bədbinliyə oxĢar bir “həyatdan narazılıq” törəyir. Səfanın bu tipli “Yenə
gəldi iĢtə novbət – Daha keçmədən müsibət – Nə Ģərab olur əlacım, Nə də dürlü-dürlü Ģərbət” – parçası ölümünə yaxın zaman
dedigi “Qurtardı bəni qəhr Ģərindən, Fötimdə zaman ilə zamanın
– Toprakda vücudimi buraxmaq, At xaticinə bu asimanın” - deyə
sərd etdigi qənaətlər həyatından bıkan (bezən – A.R.) bədbinlərdəki düĢüncələrdən az fərqlənir.
Romantizmdə özünəməxsus böyük bir cığır açan Bayronda
da bu nöqtə görülməkdədir. Xüsusən qadınlar həqqində bu adam
lap mənfi fikirdədir.
2-ci növ fərdiyyətlər həyatı coĢğun tərəfindən qurulmuĢ bu
haqsız quruluĢu yıxmaq, parçalamaq istəyorəm. Bən günlügü,
qulluğu mühakimə edirəm, yoxsulluq, dilənçiligi araĢdırıram. Təəssüb və cəsarəti ögrənir, tədqiq edirəm. Gecə və qaranlıqları aydınlatıram. Haqsızlığı görmək və onu məhv etmək istəyorəm. ĠĢtə
bən “Səfillər”i bunun üçün yazdım. Bu öylə kitab ki, Əsas qardaşlıq qayəsi tərəqqidir.” Görülür ki, Fransa romantizmində ictimai məsələlər bağı möhkəmdir.
Fransa ictimai həyatındakı mühüm hadisələr, üsyan və inqilablar (Ġnqilabi kəbir, Paris Kommunası) romantizmi həyatiləĢdirmiĢdir. Ancaq sonralar inqilabın müvəffəqiyyətsizliyini bədbinliyə oxĢar bir tərz doğurmuĢdur. Bu romantizm “Həyat, ədalət,
müsavat”, əxəvvət Ģüarı ilə doğub yapılmıĢdır.
Türk romantizmi: Ən çox Fransadan mütəəssir olan Türk romantizmi hər nə qədər XIX əsrin yarılarından özünü göstərməgə
baĢlamıĢ və nisbətən müqtədir adamlar yetiĢdirmiĢsə də müəyyən
bir sima kəsb edəməmiĢ klassizm, hətta romantizm təsirləri ilə
müvazi kibi inkiĢaf etmiĢdir. Türk romantizmi baĢqalarından ancaq qarĢıqlığı ilə səciyyələndirilə bilir. Bu gün sırf romantik olan
bir türk Ģairi az və bəlkə də yox olar.
Türk romantizminin inkiĢafı haqqında Ġsmail Hikmət yazır:
“Əbdülhəmidin xəlifəlik sifətindən istifadə edərək dindarlıq kis37

vəsi (qiyafə -A.R.) altında hürriyyət və mədəniyyət fikirləri ortaya atılırsa... Kəmalın teatrolarını oxuyan xəlq, xüsusən gənclər bir
vücud dindar ataya qapılaraq romantizmə, idealizmə doğru gediyorlardı. Kəmalın tarixi qəhrəmanlarının parlaq və Ģəfqətli sözləri
xəlqi coĢdururdu...”
Romantizmin son nümayəndələri qələmlərini həyatiligə, ictimai mühitin tələbi olan realistligə çevirməgə məcbur olmuĢlardı.
Süğutə qədər romantika eyni zamanda realizmə də ilk təmayül göstərmiĢdir. Xüsusən Oktyabr inqilabının müdhiĢ sarsıntı
və təbəddülatı romantizm cərəyanının artıq ictimai zehniyyəti tətmin (təmin) etməkdən aciz olduğunu göstərdi və ədəbiyyatda
hüquqilik, xəlqçi və həyatiliyi iləri sürdü. Elm və fənn sahəsində
idealizmi öldürən maddiyyatçılıq (materializm) ədəbiyyat sahəsində də həyatı və həqiqiliyi hakim mövqeyə çıxardı. Bu həqiqilik
(realizm) ilk dəfə neoromantizm (yeni romantizm) Ģəklində əsaslar qoydu və nəhayət idealizmdən əlaqəsini tamamilə kəsdi.
“Maarif yolu” jur., Mahaçqala, 1929, № 1-2, səh. 18-20.
1931
Komsomol tematikası uğrunda
Sosyalizm kurluĢunun elə bir cəbhəsi yokdur ki, komsomolun böyüq kuruculuk rolu orada hiss olunmasın. 5 milyonluq Lenin komsomolu ilə irəlidə gedən sosyalizm kəhramanları arasında
özünə fəxri yer kazanmıĢdır. Komsomol təkcə kuruculuk yok, hər
tərəfli inkiĢaf etmiĢ yeni sosyalizm kurucusu tipi yaradır. Birinci
nevbədə gənclər arasında yeni sosyalizm münasəbəti, kommunist
tərbiyəsi yaranır. Lenin mədəni inkılab Ģüarı komsomolun zərbəli
hərəkət Ģüarıdır. Komsomol sozyalizm yarıĢının siqnalçısı zərbəçiliyin mütəĢəbbisidir.
Proletar ədəbiyyatının dikkəti komsomolun aktiv praktikasına cəlb olunmaya bilməz. Proletar ədəbiyyatı və yaradıcılığı
komsomol ilə sıkı surətdə bağlanmalıdır. Bu əlakə bir tərəfdən
komsomol ilə birlikdə proletaryatın ideoloji cəbhəsindəki hücu38
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munu geniĢləndirmək, sınfi düĢməni ifĢa etmək, marksizm-leninizm nəzəriyyəsi uğrunda mübarəzə aparmakdan ibarət olmalıdır.
O biri tərəfdən proletar ədəbiyyatı komsomolun sosyalizm uğrunda mübarizəsini, bütün istehsalat əmək və məiĢət proseslərinin
mürəkkəbliyi içərisində gənc zərbəçi iĢçinin və nihayət komsomol sıralarında əmələ gələn bütün yenilikləri bədii Ģəkildə ifadə
etməlidir.
Proletar ədəbiyyatının əsas okucuları gənclərdən ibarətdir.
Ona görə də proletar ədəbiyyatı komsomolu maraklandıran bütün
məsələləri aydınlatmalı, sənət dili ilə bu məsələləri muzakirə və
həll etməlidir. Bu isə ədəbiyyatın geridə kalmaklığı ilə və böyük
bolĢevizm sənəti uğrundakı mübarəzənin əsas halkasıdır.
Məsələnin böyük əhəmiyyət daĢımasına bakmayaraq bizdə,
Azərbaycan proletar yazıçıları sıralarında “ədəbiyyat komsomola
doğru!” Ģuarı iĢlənməmiĢ, həllini yok, geniĢ müzakərəsini belə tapa bilməmiĢdir. Bu onun bu mərhələdə, Lenin komsomolu mübarəzə bacarığının son dərəcə geniĢləndiyi bir devrdə komsomol tematikası proletar ədəbiyyatının baĢ mevzularından olmalıdır;
çünkü komsomol tematikasını iĢləmək, kuruluĢ müvəffəkiyyətimizi və kəhramanları göstərmək, “fabrika, zavodların tarixini”
yaratmak ilə bağlı məsələdir.
Az. P.Y.C-ti sıralarının əksər fayizi komsomolçu və ya komsomol ilə üzvi əlakəsi olan yoldaĢlardan ibarətdir. Ancak yazıçılar arasında sistematik olarak komsomol tematikası ilə uğraĢan
yok dərəcəsindədir.
Komsomol hakkında yazılmamıĢdır desək düz olmaz. Nə inki proletar yazıçıları, hətta baĢqa yazıçılar da yazmıĢdır. Lakin
baĢlanğıcda ədəbiyyatda komsomola “Ģeirlər hədiyyə etmək”,
“salamlamaq”, “səmalərə” qədər yüksəlməyə çağırmaq hakkında
bəhs olunmuĢdur. Məcmuələrimizin köhnə nömrələrini vərəqləsəniz komsomola deyilən “mədhiyyələr” taparsınız.
Az-çok komsomolun praktika və mübarəzəsindən bəhs edən
gənc və komsomolçu yazıçılar isə səthi sxematik ümumi ibarələr
ilə kifayətlənmiĢlər. Belə parçalar komsomolun mübarəzəsi39

n ə kömək e t m ə k d ə n onu adiləĢdirmiĢ sınıf mübarəzəsindən
kənara çəkmiĢlər.
H.Fərrux “Gənc ĠĢçi”nin, komsomol mətbuatının mərkəzi
olan bir qəzetənin yubiləsinə yazdığı parçada “Gənc ĠĢçi”ni
mübarəzədən kırakda, ümumi, öz baĢına akına koĢulan bir qüvvə
kibi göstərir:
“Qurtuldu nəft oymağı son güllə son atəşlə
Şura Azərbaycanı diyə tanıldı adı.
Səndə bu şənliklərə koşuldun dəstələrlə”.
Rahim bir az iləri gedir. O kənt komsomolçularının iĢini “çiçək” basdırmakda “görür”, kayalıkların çiçəklərlə dolacağına inanır.
“Keçdiyin kayalıklar çiçəklərlə dolacak”
Cəfər Xəndan komsolun mübarizəsinə koĢulmak əvəzinə kənardan komanda verir:
“Hazır ol! Komsomol!” Lakin bu komanda komsomolun
yürüĢünü küvvətləndirmir, bəlkə onu “tənəffüs etməyə” dayandırır. “Getdiyin yol doğru yol! ArkadaĢ arĢ!”
Fərrux komsomolun proqram iĢlərindən olan gənc nəslin tərbiyəsinə dayir mevzulardan yapıĢır. Lakin bu təĢəbbüs bir yapıĢmakdan ibarət olarak kalır, yaxud məsələni komsomol xəttinə
zidd bir halda həll etməyə çalıĢır. Fərrux “yurdsuz bir çocuğa acıyarak” ona gönlüdəki insaniyyət duyğusu ilə yanaĢır və ona tərbiyə üçün yol göstərir: “dedim yavrum çalıĢ, cabala!”. Bu Ģərtsiz və
abstrakt məsləhətin kommunist tərbiyəsilə heç bir əlakəsi yoxdur.
“ÇalıĢmak” haqqında heç bir burjua yazıçısının bu görüĢə etirazı
ola bilməz.
Fərrux kommunist çocuklar hərəkatı karĢısında duran məsələləri öyrənsə, komsomolun 9-cu kurultayı kərarlarını dərindən okusa tərbiyyə problemində komsomol xəttini düzgün apara bilərdi.
“Komsomol Ģərki”lərinin vəziyyətindən danıĢmağa gəlməz.
Bu Ģərqilər komsomol praktikasından aksamakdadır. Bərpa dev40
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rində romantikcəsinə yazılar, hətta son zamanlarda da gənclər tematikasında tətbik olunur. Keçən il “Ədəbiyyat Cəbhəsində” Əb.
ġaikin komsomola “üfükləri tənvir edən gülgün Ģəfək”, “ahəngdar bahar nəğməsi, ilham xəzinəsi” kibi baxıĢı təsadüfi deyildir.
Komsomolu, ümumi sos. kuruluĢu mübarizəsi sferasından
ayırıb kuru, sxematik, deklarasiyalarda verən parçalar arzı olunmasa da, təəssüf ki, çoxdur.
S.Rüstəm və Mehdinin (“Komsomolçu Ģüay”) adlı müvəffəqiyyətli parçalarını inkar etməq olmaz. Lakin bu, proletar ədəbiyyatda komsomolun yerini doldurmuĢ, bir sistem halında deyildir.
Proletar ədəbiyyatı səhifələrində komsomol tematikası hakkında ciddi danıĢmak vaxtı çatmıĢdır. Az. P.Y.C-tində komsomol
yazıçılarının bədii yaradıcılık qrupunu təĢkil etməklə komsomolun kəhraman praktikası, gənc nəslin kommunist tərbiyəsi ilə
böyüdülməsi, dünya mikyasında kapital ilə firkənin baĢ xətti uğrunda, köhnə həyat əleyhinə mübarəzəsini göstərmək məsələsini
konkret plan üzrə müzakərə etməlidir.
Fabrika və zavodların tarixini yazırkən komsomol özəklərinin necə doğulub inkiĢaf etdiyini tarixini yazmalı, köhnə komsomol iĢçilərinin xatirələrin dinləməlidir. Proletar ədəbiyyat komsomola dolmakda olan gəncliyin yenidən tərbiyə iĢində komsomola
köməklik etməlidir. Bu iĢi birinci nevbədə yerinə yetirmək proletar
ədəbiyyatı cəbhəsində çalıĢan komsomolçuların vəzifəsidir.
Gənc bolşeviq. 1931. fevral-mart. 5-6.
“Hücum”
Azərbaycan P.Y. Cəmiyyəti NəĢriyyatı № 8. 1931.
“Hücum” Azərb. Proletar yazıçılar təĢkilatının yeganə gənc
mübariz orqanı olmakla “böyük bolĢevizm sənəti” uğurundaki
mübarizəmizin kəsgin silahıdır. Bu məcmuə 2 illik fəaliyəti nəticəsində istər tematika, istərsə də ümumi kuruluĢ və mevke etiba41

riylə proletar ədəbiyyatı hərəkatının aktual məsələlərinə üz çevirməkdə, iĢçi sınıfının öz ədəbiyyatına verdiyi tələbləri müzakərəyə
koymaqdadır.
Yay mevsimində Azərbaycanda aparılan birinci zərbəli pambuk kampanyasına dair bədii məhsul, bu nömrə də yok kimidir.
Günün zərbəli məsələlərinə dair bəzi dəyərli oçerklər (kızıl karvan arasın dedikləri) verən Əkbər, bu parçasında Əli Bayramlı
kolxozçularının Kür daĢkını ilə mübarəzəsini vermək istəmiĢdir.
“Radio dinləyən yoldaĢlar bu gün Kür Xıla Mirzəli kəndi yakınlığında bəndi uçurmuĢdur. DaĢqın qorxuludur. Bir nəfər də olsun
kənddə kalmamalı, hamı daĢğınla mübarizə cəbhəsinə!”. DaĢqın
haqqında deyilən bu sözlərdən sonra, Əkbər yoldaĢ ümumi məsələlərə “pambuk uğrunda mübarəzəyə” “Astanası çürüyən Amerikaya”, zərbəçilik və Kur ilə “söhbətə” keçir. Pambuk mübarizəsi
bu parçada ümumi sosyalizm kuruluĢu uğrundakı mübarizdən ayrılmıĢ, “kəndin çirkin yaĢayıĢını alt-üst edən düĢmən sınıfı kuru
odun parçasına döndərən” bir Ģərtsiz mübarəzə kibi izah edilmiĢdir. Fəkət pambuk cəbhəsindəki qələbələrin nə yol ilə əldə edildiyini Azərbaycanda pambuk mübarizəsi nə üçün firkənin baĢ xətti
uğurunda mübarizə sayıldığını, kolxozçunun maraklandığı bu
məsələləri, yazıçı karanlıkda brakmıĢdır. Əkbər düĢmən sınıfa anlamaz səfih “kuĢ beyin” adamlar yığını kibi baxır. Opportunistlər
hakkında “biz onları özümüzdən hesab etmirik, əlbətdə, bunlar
kimləri kuĢ beyindirlər” deyir. Mənfi tiplərə belə bakıĢ bir tərəfdən yanlıĢ, o biri tərəfdən zərərlidir, okucunu tərkisilah olunmağa
çağırır. Kolxozçular “toprak daĢıdığı, taxta mıxladığı, dairənin
bütün məsul iĢçiləri kan-tər içində çalıĢdığı” halda, Əkbər Kürə
qarĢı həyəcanını yenə bilməyib, çəmənli bir ğuĢəyə çəkilərək” kabırğa söhbətinə baĢlayır; Özünü mübarizədən kənara çəkir. Halbu
ki, varlık hakkında doğru düĢünmək üçün praktikanın rolu əsasdır. “Ġnsan təfəqqurunun varlığı olduğu kibi dərk edə bilməsi məsələsi nəzərindən ziyada praktiki məsələdir. Ġnsan praktika ilə öz
42
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fikirinin doğruluğunu isbat edir”. Marksın bu sözləri həyatın bədii ifadəsini vermək istəyən hər bir yazıçının xatırında olmalıdır.
Əkbərin bu oçerkində mənfi cihətlər çokdur; bunlardan ayrıca danıĢmak lazım gəlir. Dilbazının “pambuklı çöllərdə” parçası mevzu etibariylə ən aktual olsa da, kolxoz tarlalarında gedən kəsgin
mübarizə və əmək həyatını göstərməkdən çok aciz və bədii kiymətcə zəifdir. “1 avqust” münasibəti ilə brakılan “Baltıkdan atlantikə” Ģeiri müvəffəkiyyətli parçadır. Osman yoldaĢ müharibə
haqqında yazan gənclərin bir çokundan irəli gəlmiĢdir. Səməd,
“Ölən Ģeirlərim”də sadaladığı Ģeylər ilə “ağır və çətin dəkikələrə
katlanaraq”, ələmlər içərisindən ayrılır. Bu parçada vəhdət yokdur; ġair Dilican dərəsindən atılıb Amerikaya düĢür. “Qırmızı Polad nəslimiz” ilə “Platon” və “Berkliyi” bir misrada əyləĢdirir.
“Bayrağın damarlarındaki kanlar kibi kırmızı” deməkdə Səməd
çok cəsarət edir. O, kanını kızıl bayrağa okĢatmağa çalıĢsa, daha
düz yol dutmuĢ olar. “UçuĢdur kuĢdur”, “gözəllərin gözəllərim”,
“palton beton” kibi kalıb kafiyələr Səmədin sənətindən üzvüləĢmiĢ nuksandır. Zərbəçi yazıçılardan Mirzə yoldaĢın “Yanlandır
yalan” parçası keçmiĢlərə nisbətən iləri atılmıĢ bir adımdır. Bu
parça dünya görüĢü uğurunda mübarizədən danıĢır. Mirzə, MüĢfikin “həyatı ğözəl duyan məncə şair olandır:” Savadsız, qeyri
elmi, təsəvvufi fikirinə, doğru cəvab verə bilməmiĢdir. O, bioloju
əlifbasından bilir ki, həyatı duyan bütün insanlar istəsəniz bütün
canlılardır. Nədənsə Mirzə həyatı duyma məsələsini proletaryata
aid edir. Və hətta proletaryatın və onun rəhbərlərinin böyüklüyünü həyatı duyub dəyiĢməklərində görür. “Cavad, Cavid duydularmı biz duyan kibi həyatı?” Mirzə bu sualına mənfi cavab verməklə (Cəfər Xəndan kibi və baĢqaları kibi) burjuazyanın
düĢünmədiyi, hətta duymadığına inanır. Elə çıkır ki, burjuya sınıfı inkilab və sosyalizm quruluĢunun doğruluğunu anlamadıqları
üçün buna tərəfdar olmurlar.
M.Soltanın “BolĢevik zavodu” konkret faktlarla yazılsa kuru43

luĢ müvəffəqiyyətlərimizin ifadəsini verməyə xidmət edə bilərdi.
H.Mehdinin APYC-i plenumu münasibəti ilə yazdığı “Bütün
cəbhə boyu”, bizdə konkret tənkid və “Popusçiklik – müttəfiklik”
kimi yeni məsələlərin yeni Ģəraitdə koyuluĢudur.
Məcmuə, Proletar ədəbiyyatının mərkəzi bir məsələsini, zərbəçilərin çağrıĢını zəif ıĢıklandırır. Ġllik yubleyini keçirir; lakin bu
hərəkət üçün, iĢçi və zərbəçi yazıçıları tərbiyə etmək, onlar ilə iĢləmək Ģəraitini yakĢılaĢdırmaq, onları daimi, planı ədəbiyyat iĢinə
cəlb etmək, nəzəri rəhbərlik və dərs kitabından ödəmək kimi adi
və vacib tədbirləri lazımınca həyata keçirməmiĢik. “Hücum” illik
yubley ilə əlakədar olarak çağrıĢ sahəsindəki kəsirləri düzəltməlidir. Kütlənin nəzərini cəlb etməli, bu məsələnin müzakərəsini artırıb sürətləndirməlidir. KuruluĢumuzun müvəffəkiyyətindən danıĢan iĢçi yazıçıların əsərlərini sistematik surətdə çap etməli, iĢçi
tənkidinin nəzərini bu məhsullara çəkməlidir.
“Hücum” Proletar ədəbiyyatı, mübarizə Ģtabının Az PYC-ın
möhkəm bir postu olmak üçün inqilabımızın rekonstruksiya tempini kavrayacaq bir plan ilə iĢləməlidir. Proletar yazıçılarının
təcrübə dəyiĢməsi, yaradıcılık yarıĢları aparması bir-birini okuyub tənkid və təhsil etməsi üçün gəniĢ səhifələr açmalıdır, məcmuə praktiki iĢi ilə okucu və yazıçılarının sosyalizm kuruluĢundakı aktiv iĢtirakına kömək etməlidir. “Hücum” Nəft hakkında susur, Pambuk uğrunda mübarizəyə dair əsərlər azlığının əsas səbəbi, kolxozçular ilə apardığımız iĢin zəifliyi və proletar kolxozçu
yazıçılarının təĢgilinə hələ də baĢlamamağımızdır. Məcmuənin
texniki cəhəti zəifdir.
GəniĢ okucu kütlələrini əhatə etmək və Az. PYC-nin mübarizəsini ifadə etmək və bu mübarizənin silahı olmaq üçün “Hücum”
əsaslı bir dönüĢ yapmalıdır. ĠĢini yenidən qurmaq üçün məcmuə
idarəsi, Stalin yoldaĢın göstəriĢini bir bayraq kimi almalıdır.
MİRCALAL, ARASLI
Kommunist.1931. №239. 16 oktyabr.
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Bolşeviq ədəbiyyatı kadroları
(“Proletar firkəvi ədəbiyyat prinsipini irəli
sürməli,bu prinsipi inkiĢaf etdirməli mümkün kədər möhkəm və məqsədə uyğun Ģəkildə həyata keçirməlidir”. Lenin. 13 noyabr 1905-ci il).
Proletar ədəbiyyatının bolĢevikləĢdirilməsində əsas momentlərdən biri iĢçi zərbəçilərin ədəbiyyata çağırılıĢıdır. Bu Ģiarın meydana atılması bir tərəfdən iĢçi sınıfının öz silahına aktiv əlakəsi, digər tərəfdən isə mədəni inkilabın muhum və carı bir tədbirdir.
Zərbəçilərin proletar ədəbiyyatına akını proletar ədəbiyyatı
hərəkatında tamamilə yeni və parlaq bir devr açır. “Proletar yazıçıları təĢkilatının əsil tarixi bu çağırıĢından baĢlanır. ÇağırıĢ proletar ədəbiyyatında böyük bir dönüĢ mamentidir” (Averbax). Proletar ədəbiyyatı indiyə kədər məfqurəvi təĢgilat devri keçirmiĢdir.
Mübarəzə günləri bu çağırıĢdan sonra baĢlanır. ġübhəsiz ki, proletar ədəbiyyatı hərəkatı kəsgin mübarizə səngərlərində doğmuĢ
və böyük sınıfı sınaklar qoymuĢdur. Bu devr sınıfı hegemonya
kazanmaq, bədii yaradıcılık metodu aramak və ədəbi siyasət xətti
cızmakdan ibarət olmakla, gələcək üçün təcrübə cihətindən də
çok kiymətlidir. Ġndi proletar ədəbiyyatı baĢka Ģərayit yaratmaq
və böyük tələblərin icrası uğrunda əzəmi çarpıĢmalarla inqiĢaf
edir. Xüsusən bütün cəbhə boyu geniĢlənən sosyalizm hücumunun gələbəsi, kapitalizm kalıklarının təĢviyəsi, sosyalizm iktisadiyyatının bnevrəsi koyuldugu üçüncü kəti ildə proletar ədəbiyyatının döyüĢ yolu böiyür və mürəqqəbləĢir.
Ġndi proletar ədəbiyyatı “dünyanı izah etməklə deyil, dəyiĢməklə” (Marks) məĢğul olur. Bir tərəfdən müxtəlif Ģəkillərdə və
“dost” giyimində təzahür edən düĢmən məfqurələri Lenin xəttindən atəĢə dutmaq bütün sapkıntı və əyntilərə rəhmsiz zərbə endirmək, digər tərəfdən sosyalizm quruluĢu müvəffəqiyyəti və gələbələrinin bədii ifadəsini vermək “əsrimizin kahramanlarını öz səhifələrinə almak” kibi böyüq məsələlər proletariatın öz ədəbiyyatından
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yerli və qəsgin tələb edir. Proletaryat öz sınıfı mübarəzə silahının
ifa edəcəgi rolu həmiĢə nəzərdə dutur, hazırda proletar ədəbiyyatı
sınıfı mübarəzə cəbhəsinin aktivi ola bilməmiĢdir. O hələ də sıralarını iĢçiləĢdirməmiĢ, Proletar ictimaiyyatının irəlidə gedən alayları
(firkə, komsomol zərbəçilər - M.C.) ilə lazımınca bağlanmamıĢ, iĢçi sınıfının inkilabı praktikasına bağlanmamıĢ, iĢçi sınıfının inkilabı praktikasına koĢula bilməmiĢdir. Proletar ədəbiyyatı əsrimizin
kahramanını – sosializm kuran iĢçini – bütün mübarəzə poseslərində mürəqqəbliği və müxtəlifliyi ilə göstərməlidir.
Ədəbiyyat bilavasitə s o s y a l i z m kuruluĢunun əməli məsələlərinə koĢulmalıdır...” Putilov zavodu iĢçiləri müracəətnaməsində deyilən bu sözlər proletar ədəbiyyatının təxir kəbul etməz,
plan məsələləridir.
ĠĢci sınıfı, polad kibi səslənən bu tələblərinə cavab istəyir.
Sosyalizm kuruluĢunun bədii ifadəsi, “yeni insan” profili, əməyə
olan aktiv bolĢevik əlakəsi, əməgin sosializm yarıĢı zərbəçiliq
metodu ilə təĢgil və icrası; firkənin baĢ xətti uğrunda iki cəbhəyə
mübarəzə proletar ədəbiyatının bu günkü aktual, hətta mərkəzi
vəzifələridir.
Bu vəzifələrin vaktında və müvəfəqiyyətlə yerinə yetirilməsi,
iĢçi zərbəçilərin ədəbiyyata çağırılmasının mükəmməl keçirilməsindən asılıdır. Buna görədir ki, çağırıĢa proletar ədəbiyyatının
bolĢevikləĢdirilməsi kibi baxmalı, ikincini müvəffəkiyyətlə həyata keçirmək üçün birinci (çağırıĢı) qüvvətləndirilməlidir... ÇağırıĢın ilk yekunlarına əsasən demək olar ki, sənaye mərkəzlərində
ədəbiyyata böyük akın baĢlamıĢdır. ĠĢçilər konkret tələblər verir,
dərnəklər açır, ədəbiyyat təĢgilatlarını hamiliyə götürür, ədəbiyyata “öz iĢləri” kibi bakırlar.
Bu, ilk və böyük müvəffəqiyyətdir ki, proletar ədəbiyyatı
cərgələri yüzlərlə iĢçi hesabına sıklaĢır. Lakin bu müvəffəqiyyətləri “daha nə iĢlər görməliyiz?”. Suahı ilə dutuĢdurduqda ağır və
daha məsuliyyətli iĢin iləridə olduğunu görmək çətin deyildir. Bu
sahədə istənilən nəticələri maksimum ödəmək üçün, əlbəttə, o qədərdə az vakt kifayət etməz. Bəzi köhnə yazıçılar kibi dünən əlinə
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kələm alan bir zərbəçinin “sənəti”nə dodaq büzmək olmaz. ÇağırıĢ müvəffəqiyyətlərini bərkitmək və son nəticələrini zərbəçilər
ilə aparılası iĢlərin sürətini artırmak lazımdır. Bu iĢin gələcəyini
bolĢevikcəsinə planlı və sistematik kurmalıdır. Zərbəçilərin bu
akını proletar yazıçıları təĢkilatının yoklama imtihanı olmalıdır.
Tarixin iləri sürdüyü bu hərəkatda müvəffəkiyyətlə imtahan vermək ən əsas məsələdir. ĠĢçi zərbəçilər aĢağı elmi, ədəbi səviyyə
ilə ədəbiyyat təĢgilatına gəlirlər. Onların səviyələrini yüksəltmək,
dünya görüĢlərini geniĢləndirmək, onlarda sınıfı Ģüuru qüvvətləndirmək, nəzəri ehtiyatı böyütmək üçün sistematik təhsil və tərbiyə
iĢləri aparmalıdır. Zərbəçi yoldaĢların Ģəxsiyyətində fikiri və fiziki əməyin bolĢevik birliyi canlanmalıdır. Bu iki əmək forması
arasındakı “Çin sərhədi” yox edilməlidir.
Mücadiləçi proletar Ģeir və ya incəsənət məhsulu vermək
üçün zərbəçiləri Marks-Lenin mübarəzə metodu ilə silahlandırmalı, siyasi təhsil iĢini möhkəm kurmalıdır. “Hər bir ədəbi dərnək, siyasi dərnək olmalıdır”. Bu iĢdə nəinki yalnız ədəbiyyat təĢgilatları, hətta zərbəçilərin mənsub olduğu təsərrüfat orqanları da
çalıĢmalıdır. Zərbəçilərin tərbiyə və böyumə məsələlərinə “xalis”
ədəbi məsələ kimi bakanlar yanılırlar. Bu akının siyasi və ictimai
mahiyyəti böyükdür.
Zərbəçilərin təhsil və tərbiyə məsələlərində ağırlık mərkəzini
dərnəklərə salmalıdır. Ədəbiyyat dərnəkləri, zərbəçiləri Asosatsiyaya verən bir kayıĢdır.
Dərnək işlərini; Marksizm nəzəriyyəsindən təmin və ratsional
təhsil vəzifə və vəsaitindən ödəmək əsasında yenidən kurmalıdır.
Bu iĢ asosiatsiyaların gələcək möhkəmliyinə səbəb olacaqdır.
Rekonstruksya devrinə kefiyyətcə yeni mütəxəsislər, ha belədə, yazıçılar lazımdır. Onların siyasi dünya görüĢü ictimai istedadı olmalıdır. Onlar yalınız düzmək, yazmaq, bəstələmək, mühazərə oxumakla kifayətlənməməlidirlər, onlar eyni zamanda sosializm qurluĢu təsərrüfatı cəbhəsində kütlənin ruh yüksəkliyini təĢkil etməgi, öz iĢlərini kollektiv mübarəzənin bir hissəsi kibi qiymətləndirməyi, ədəbiyyata iĢçi sınfının praktikasında qüvvətli bir
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slahı kimi bakmağı bacarmalıdırlar. Buna görədir ki, yeni yazıçı
kadroları ədəbi, siyasi savaddan əlavə texniki savad və bacarıqlı,
savadlı olmalıdırlar. Zərbəçilərin vahid yaradıcılıq metodu Ģübhəsiz dialekdik materyalizm metodu olmalıdır. Ancaq bu metod
sözdə hər kəs tərəfindən “qəbul” olunmasına baxmayaraq – bəzən
düz tətbiq olunmayır, təhrif olunur: mexanistcəsinə koyulur.
VAPP-da gedən yaradıcılıq münaqiĢələrini izləyənlərə aydındır
ki, “canlı insan”, “klassiklərdən öyrənmə”, “psixologizm” kibi bir
çox məsələlərdə tapıntılar vardır. Bu cəbhədəki düĢmən və zərərli
əyintiləri öyrənmək, bu əyintilərlə mübarəzə üçün zərbəçi yazıçılara tənkidi görüĢ silahı verməlidir. Dialekdik materyalizm metodunun doğru tətbiqi üçün yaradıcılıq məsələlərini konkretləĢdirməli, “obyekdiv”likdən azad etməli və ən xırda cəmiyyətlərin belə Marksizm, Leninizm əsasları ilə ıĢıklandırarak zərbəçi yazıçılara verməlidir.
PeĢəkar (yazıçılığı özünə gəlir mənbəyi edən) yazıçılarla
mübarəzə aparmaq üçün zərbəçilərin əməyə olan əlakəsini daha da
bərkitməlidir. PeĢəkar yazıçılarda keyfiyyət, dəyər, ümumiyyətlə
xəsdə olur. Zərbəçi iĢçi yazıçılar hətta köhnə yazıçı kadırlarını da
özü ilə bərabər dəzgahlara və tarlalara çəkməlidirlər. Sosyalizm
qurluĢunun həddi inikasını o yazıçılar daha gözəl verə bilir ki, bu
quruluĢ binevrəsinə tərlər tökmüĢ, kahramancasına əmək çəkmiĢ
olsunlar. Əmək həyatını yaşamak onun düzgün ifadəsini tapmakdır. “Ġnsan praktika ilə öz fikrinin doğruluğunu isbat edir”
(Marks). Sənətgarın obyektə olan əlakəsi prakdikaya əsaslanmalıdır. Bunsuz isə sənətgar ilə obyektivin əlaqəsini düzgün təyin etmək olmaz. Bədii metodun açarı sənətgarla varlığın münasəbatnı
doğru anlamaqdadır (Averbax). Bu münasibatı anlayıĢ üçün yazıçı
mübarəzənin dinamosu, mehrəqi olmağa çalıĢmalıdır.
Təcrübəli və köhnə yazıçılar ilə zərbəçilərin karĢılıklı əlakəsi, karĢılıklı yardım əsasında kurulmalıdır. Zərbəçi və yeni ədəbiyyata gələn iĢçilər ədəbiyyata maddi silah verdikləri kibi ədəbiyyat da onlara mənəvi silah (teorija) verməlidir. Zərbəçilər proletar yazıçıları təĢgilatının tarixi səhifələrini və uzun təcribələr yı48
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ğını və tarixini öyrənməlidirlər. Köhnə yazıçıların yaradıcılıq
müvəffəqiyyətlərini mənimsəməli, istifadə etməli, tənkidi əlakə
saxlamağı bacarmalıdırlar.
Burada zərbəçilərin əməyə olan “ruh yüksəkliyi, Ģərəf və
könüllülük, aktiv bolĢevik əlakəsi bəsləmələri rəhbərlik rol oynamalıdır. “Proletar yazıçılar təĢgilatını zərbəçilər təĢgilatına çevirməlidir” (Averbox).
Yeni, proletar ədəbiyyatı sıralarını sıklaĢdıran bolĢevik zərbəçi kadrolara əsaslanaraq proletar və proletar kolxozçu ədəbiyyatı sıralarından kənardakı yazıçı qruplarının yenidən tərbiyə
iĢində dönüĢ yaratmalıdır. “Poptçik” əvəzinə “ya müttəfik, ya
düĢmən Ģiarını koymalıdır” və bu problemanın muzakirə və həllində proletar yazıçıları aktivini səfərbərliyə almalıdır. Proletar
ədəbiyyatı platformasına yakınlaĢan əməkçi yazıçılardan yakĢı
müttəfiklər və daha sonra proletar yazıçıları yaratmak; bizdən
uzaqlaĢan düĢmən yazıçılara isə son zərbə əndirmək hər bir zərbəçi yazıçının həm sınıfı, həm də yaradıcılıq vəzifəsidir. Ġki cəbhənin (dost-düĢmən) birini seçməyən, müdafiə etməyən, daha
doğrusu, etmək istəməyən, “aralıkda kalmak” istəyən yazıçılar
Ģübhəsiz ki, düĢmən cəbhədə kalırlar. Çünkü “siyasətsizlik” özü
burjuaziyanın ata-baba siyasətidir. Proletar ədəbiyyatı firqəviləĢdiyi sınıf mübarizəsi kəsginləĢdiyi bir zamanda “Bitərəf” cəbhə
tutmak və “syasətsizlik” çadrası bürünmək ölən burjuazya sınfının son manevralarındandır. “Dünya iki düĢmən cəbhəyə bölünmüĢdür” (Marks) və “kim bizimlə deyilsə düĢmənimizdir” (Mayakovsqi) proletar ədəbiyyatı cərgələrinə gələn zərbəçi iĢçilər
ədəbiyyat məhsulunu dəyərcə möhkəmləĢdirəcək və proletar ədəbiyyata firkə baĢ xətti əsasında, qurluĢ tempimizlə barabər inkiĢaf
etməsinə lazım olan Ģərayit yaradacaklar. Zərbəçi proletar ədəbiyyatının mərkəzi siması olmalıdır. Zərbəçi iĢçilər ədəbiyyatda
kommunist qüvvələrinin mərkəzləĢdirilməsi (konsalidasiyası)
məsələsi həyata geçirilməklə proletar ədəbiyyatının mübarizə silahı və bacarığı artacakdır.
Hücum.1931. №11. S.15-16
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Proletar ədəbiyyatını komsomola doğru
Proletar ədəbiyyatı milionlarla gənc zəhmətkəĢlərin əqlinə malik olan və onlara nümunə ola bilən
sosyalizm kuruluĢu və sinfi mübarizə qəhrəmanları
yaratmalı; firqə və komsomola kömək etməli –
gənc nəslə həyat üçün istiqamət verməlidir.
KOSARJEV
Bütün cəbhə boyu gəniĢlənən sosyalizm hücumu, sosyalizm
quruluĢu və dünya inqilabı uğrunda mübarizə qəhrəmanları arasında çok milyonlu Lenin komsomolu özünə fəxri yer qazanmıĢdır.
Kommunist firqəsinin rəhbərliyi altında komsomol təĢkilatı
təkcə qurucular yox, hər tərəfili inkiĢaf etmiĢ yeni sosyalizm insanı tipi yaradır. Firqə direktivlərinə ilk səs verib zərbəli surətdə bu
direktivlərin icrasına çalıĢan komsomol təĢkilatının quruculuq rolu bütün yarıĢın mütəĢəbisi, məcburi təhsil və həva flotunun Ģefidir. Ġlk növbədə komsomolçular arasında sosyalizm quruluĢu və
firqə baĢ xətti uğrunda duĢman məfkurə və əyintilər, müqavimətlər, köhnə adət, vərdiĢlər, köhnə həyat əleyhinə sınıfı mətanətlə
mübarəzədə komsomolun siyasi səviyyəsi, aktivlik rolu və mübarizə bacarığı gündən-günə artır.
Ədəbiyyat Lenin komsomolunu həyat və mübarəzəsini ifadə
etmək onun bədii tərəflərini ödəməkdən geri qalmıĢdır. Bunu heç
kəs inkar edə bilməz. Bu gün komsomolun qəhrəman mübarəzəsini əks edən və minlərcə mübariz zərbəçi komsomolçuları göstərə bilən “əsrimizə layiq əsərimiz yokdur”. Komsomolun əsas diqqəti sosyalizm quruluĢu qələbələrini bərkitmək, irəlilətmək, gənc
nəsli təmamilə kommunizm ruhunda yetiĢdirmək üçün konkret
əməli məsələlərə çəvrildiyi bir zamanda proletar ədəbiyyatına
olan komsomol tələblərinin təxirsiz icrası zərurəti qarĢımızda durur. Odur ki, son zamanlarda komsomolun və komsomol mətbuatının proletar ədəbiyyatı məsələlərinə daha yaxından yanaĢdığı təsadifi yok, təbiidir.
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Komsomol proletar ədəbiyyatından sosyalizm quruluĢu qəhrəmanlarının, quruluĢ müvəffəqiyyətlərimizin, qələbələrimizin,
mübarizəmizin, yeni həyatın bədii ifadəsini verə biləcək əsrimizə
layiq, böyük bolĢevizm sənəti tələbinə müvafiq əsərlər istəyir.
Proletar ədəbiyyatı vətəndaĢ müharibəsi tarixini, fabrika və zavodların tarixini, ayrı-ayrı komsomol təĢkilatlarının və özlərinin
mübarizə və inkiĢaf mərhələlərini və inlqilabi təcrübələrini bədii
Ģəkildə verməli. Gənc nəslin tərbiyə iĢinə çocuklar üçün yeni bədii məhsullar yaranması Leninizm əsası üzərində əxlaq məsələlərinə gənclərin mədəni məiĢətinə ailələrmizdə əmələ gələn inqilabi
dönüĢ və kommunizm əlaqələrinə proletar ədəbiyyatı indiyə kadar az məna vermiĢ, zəif ifadə etmiĢ, bu uğurda sistematik çalıĢmamıĢdır. Dialəktik materializm əsası Marksizm və Leninizm
dünya görüĢü ilə rekanstruksiya devrinin mübarəzələri və həyatı
bütün mürəkkəbliyi və müxtəlifliyi ilə bədii ədəbiyyatda öz ifadəsini tapmalıdır. Komsomolun inqilabçı, mübariz, aktiv Ģüur və
iradəsini təĢkilatlandıraraq əsərlərin yaradılması böyük bolĢevizm
sənətini əsas tələblərindən komsomolun döyüĢlərdə bərkiyən hiss,
fikir, dərəcəsi yüksəkliyində hələ də bir marĢ Ģərqisi yoxdur.
Komsomol “ədəbiyyat təĢkilatları və proletar yazıçılarının iĢini
təkcə qərarlar, tezislər, nutkilərdə yok, proletar ədəbiyyatının
oxucuya verdiyi əsərlərində” aktarır. Komsomolu ancaq bu əsərlərin müvəffəqiyyətli verilməsi kifayətləndirə bilər.
Proletar ədəbiyyatı hərəkatında inkar etmək olmaz ki, böyük
və inqılabı müvəffəqiyyətlər əldə etməmiĢik. Lakin bu müvəffəqiyyətlər bizim heç də quruluĢ tempimizin tələblərini ödəmir. Bu
müvəffəqiyyətləri iĢçi sınıfının yüksəlməkdə olan maddi və mədəni səviyyəsi ilə dutuĢdurdukda daha ağır və mühüm vəzifələrinin icrasını gələcəkdə görmək çətin dəyildir.
Proletar yazıçılarının əsas kadrosunun komsomolçulardan olmağına baxmayaraq indiyə kadar komsomol haqqında ədəbi məhsulumuz çok azdır.
Komsomol yazıçısı olmaq bəzilərinin düĢündüyü kibi “xalis”
komsomol məsələlərindən yazmaq demək dəyildir. Komsomolun
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ümumi sosiyalizm quruluĢu cəbhəsindən baĢqa mübarizə cəbhəsi
yokdur. Komsomolun qarĢısında duran vəzifələr firqənin qarĢısında duran vəzifələridir. Komsomol sosyalizm quruluĢu və inqilabın dünya miqyasında son qələbəsi üçün, böyük iĢlər planın
vəktindən əvvəl həyata keçirilməsi üçün firqə tərəfindən iləri
sürülən məsələlərin ən aktiv icraçısıdır. Komsomol yazıçısı olmaq istəyən hər Ģeydən əvvəl Marksizm-Leninizm dünya görüĢu
ilə silahlanmalıdır.
Bununla bərabər o komsomolun spesifiq xüsusiyyəti həyat və
mübarizə məsələləri ilə üzv olaraq əlaqədə olmalı, komsomolun
apardığı mübarizədən kənarda yok, bu mübarizənin içərisində aktiv bir iĢtirakçı olmalıdır. Komsomol məsələlərinə dair yazdıkda
tamaĢaçı surəti ilə qıraqdan komsomola bir obyekt yanaĢdığındandır ki, bu sahədə verilən məhsullar dəyər etibarilə zəif olmıĢdır. Yeniyetmə gənc yazıçılar komsomol tematikasına tokunmamıĢ dəyillər. Lakin bu “tokunmalar” komsomolu səlamlamaq ona
hədiyyələr etmək, tərif ilə “onun səmalərə qədər yüksəlməsini arzu etmək”, yaxud da “iləri“, “yürü”, “dön qırmızı gənc ol”,
“yüksəl”,... diyə komandaçılıqdan iləri gedə bilməmiĢlər. Halbuki
Kosaryef yoldaĢın 9-cu qurultayda komsomolun konkret həyat
məsələlərində, konkret rəhbərlik və iĢləmək barədəki tapĢırıqları
iĢimizdə dönüĢ yapmak lizumunu bizə öyrətmiĢdir. Biz özümüzü
əhatə edən ən kiçik həyatı məsələlərə belə komsomol nukteyi nəzəri yeritməli, Marksizm-Leninizm dünya görüĢü ilə inqilabi
praktika əlaqəsi bəsləməliyik. Komsomol bədii ədəbiyyatda
müsbət qəhrəmanlar yaradılmasını tələb edir. Bu böyük məsələdir. Bunu həyata keçirmək ədəbiyyat sahəsində çalıĢan komsomolçuların həm də təĢkilatı məsələsidir, bizdə imdiyə qədər komsomol qəhrəmanları yalnız geyimi və döĢündəki KĠM niĢanı ilə
xarekterləndirilmiĢdir. Komsomolun öz keyfiyyəti Leninçiliyi,
bolĢevikliyi həyatı hadisələrə inqilabçı praktika nukteyi nəzəri ilə
yanaĢması ilə bədii ədəbiyyatda göstərilməmiĢdir.
Komsomol yazıçılarımız belə komsomol həyatını doğru ifadə
edə bilmirlər. Bunun əsas səbəbi komsomolun sənaye və tarlalar52
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dakı mükəmməl desək, bütün sahələrdəki mübarəzəsi ilə üzvü
əlaqə saklamamaq yazdığımız komsomolçu və ya komsomol kollektivini bir cəhəti hakkında ancaq təsəvvürlə iĢə baĢlamaq əmək
həyatını daxili mənəvi cihətdən yaĢamamız, ancaq – YungĢterm
giyirkən özlərini komsomol hiss etməkdəndir.
Biz proletar ədəbiyyatı cəbhəsində çalıĢan komsomolçular yeni gənclər ədəbiyyatı yaranmasında gəncliyə nümunə ola bilən
müsbət komsomol qəhrəmanları verilməsində özümüzdə komsomol məsuliyyəti hiss etməmiĢik. Kosaryef yoldaĢ bunu nəzərə alaraq, “qəhrəmanların göstərilməsi iĢinə məsuliyyətlə, istək və sevgi
ilə yanaĢmalıdır” deyir. Ġbtidai məktəblərə, kommunizm tərbiyəsi
qucağına atdığımız gənc nəslə ki, (100% oktyabr nəslini əhatə
edir). Yeni məzmun və Ģəkildə Ģərqilər belə verə bilməmiĢik. Kolxoz fabrika, zavod, istehsalat döĢündə göz açan, boy atan gənc nəslin bədii tələbini ödəyə bilməmizdəndir ki, “qarlı dağlar”, “qürbət
dənizi” “türk qızı” və qeyri bu kibi murtəce Liberal, köhnə ruhlu
zərərli parçalar, məktəblərin divarları arasından çıkmır, hətta pionerlərin belə (hər yerdə olmasa da) ağzından düĢmür.
Komsomolun ailə məsələlərindən bəhs etməyə çalıĢan yoldaĢlar komsomol qızları qeyri təbii Ģəkildə göstərirlər. Onları
ömür boyu evlənməkdən və ailə qurmaqdan uzaqlaĢdırırlar. Hətta
ailə qurduqdan sonra savadlanmıĢ qadınları savad və bilik aldıqdan sonra boĢanmağa dəvət edirlər. Ġmdiyə qədər ailə münasibətini kommunistcəsinə ifadə və izah ilə göstərən yeni mədəni ailə
qurmağa hərtərəfli imkanlara malik olan proletar gəncliyinə tərbiyəvi kömək edən nə Ģeir və nə də nəsr parçalarımız kafi qədər
yoxdur.
Pioner təĢkilatının, böyük gələcək quruluĢ ordumuzun bədii
ehtiyacını ödəmək məsələsi hər kəsdən əvvəl komsomol yazıçılarının iĢidir. Biz bu məsələnin nəinki həlli, hətta müzakirəsi ilə lazımınca uğraĢmamıĢık.
QuruluĢumuzun hər sahəsində aktiv iĢtirak edən pionerə
planlı, sistemli günün zərbəli məsələləri ilə əlaqədar ədəbi məhsullar verə bilməmiĢik.
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Ədəbiyyata çağırılmıĢ zərbəçilərin əksəri komsomolçudur.
Onlar ilə ciddi planlı, sistemli iĢ aparmaq onları “proletar ədəbiyyatının mərkəzi siması” halına salmaq, biz komsomolçu yazıçıların ən əsas iĢlərimizdəndir.
Türk qızlarının istər ədəbiyyatə çəkilməsi və istərsə onlarda
artan quruculuq bacarığını (ki bütün Ģərq üçün xarakterik məsələdir) proletar ədəbiyyatının zəif cəhətidir. Proletar ədəbiyyatı cərgələrində əməkçi, komsomolçu türk qızları yok kibidir. Halbuki
türk iĢçi, əməkçi qızları quruluĢumuzun hər sahəsində kiĢilərdən
geri qalmayaraq çalıĢırlar.
Prakurorluk edib, cəmhuriyyət komsomol təĢkilatına rəhbərlik edib rəhbər postlarda bolĢevikcəsinə baĢçılıq edirlər. Komsomolçu qızların və ümumiyyətlə əməkçi türk qadınlığının bu
böyük müvəffəqiyyət və tarixi dönuĢunu göstərmək əvəzinə yazıçılarımız fahiĢələrdən yazırlar.
Komsomolın mübarəzə təcrübələrini bədii Ģərqidə dünya proletar g ə n c l i y i n ə göstərmək l a z ı m d ı r . Bu ən yüksək vəzifələrimizdəndir. Komsomol yazıçılarımıza bütün ġərq proletarı və
əməkçilərinə inqilab dərsləri vermək vaktı çokdan çatmıĢdır.
Komsomolun Marksizm-Leninzm dünya görüĢü əsasında proletar
inqilabı üçün apardığı mübarizələr yaxın Ģərq zəhmətkeĢ gəncliyinə verilməlidir. Bu barədə Ģərqin qapısı sayılan Azərbaycanda
türk proletar yazıçıları çok geri sırada dururlar.
Bütün bu nöqsanlar böyük bolĢevizim sənəti uğurunda mübarəzə apardığımız və nəzəriyə cəbhəsində sosyalizm hücumunu
geniĢləndirdiyimiz bir zamanda ortadan qaldırılmalıdır. Bunun
üçün isə A.P.Y. ilə Lenin komsomolunun əlbir iĢləməyi əsas Ģərtdir. Leninin komsomolu ədəbiyyat sahəsində çalıĢdırdığı üzvlərinə konkret və zərbəli tapĢırıqlar verməklə proletar ədəbiyyatı cəbhəsində komsomolun aktivlik və iĢtirakını artırmalıdır. Proletar
yazıçılar təĢkilatı komsomolun mübarəzə məsələlərinə daha yaxından yüz çevirməlidir. Firqə baĢ xətti uğurunda UĠK (b) Firqəsi
Mərkəzi Komitəsinin oktyabr plenumu qərarlarının həyata keçi54
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rilməsi uğurunda mübarizə üçün proletar yazıçılar təĢkilatı sıralarında zərbəçiliyi, aktivliyi artırmaq lazımdır.
Stalin yoldaĢın 6 Ģərti baĢda olmaq üzrə proletar yazıçılarımızın və komsomolun bu barədəki iĢinin yenidən qurulması vacibdir.
Biz ədəbiyyat sahəsində ilk növbədə dünya görüĢü və diyalektik
materyalizm metodu iĢlənməsi uğrunda böyük hücum təĢkil etməliyiz. Komsomol yazıçılarının qrupu ədəbiyyat briqadası düzəltməlidir. İşlərimizdə şəxsi tənqidə firqəvi əlaqə bəsləməyi iĢçi tənqidini ədəbiyyat məsələlərinə cəlb etməyi bir silah kimi almalıyıq.
Bütün bu vəzifələrin tez bir zamanda komsomol və proletar
yazıçılarının möhkəm iradəsi və inqilabı bacarığı ilə həyatə keçiriləcəyinə Ģübhə ola bilməz: QarĢımıza qoyulan vəzifələr böyük
və məsuliyyətlidir.
Ancaq “böyük sənət, sənət iĢçiləri önündə böyük məsələlər
qoyulan yerdə yaranır (Averbax). QarĢımıza qoyulan böyük məsələlərinin icrası ilə böyük bolĢevizm sənətini müvəffəqiyyətlə
yaradacağımıza Ģübhə edənlər proletar ədəbiyyatı hərəkatının bu
günkü mərhələsini anlamıyanlardır.
Zəhmət. 1931. 13,17 dekabr

Proletar ədəbiyyatı mahiyyət, mündəricə və məzmun etibarilə
internasyonal, forma etibarilə isə müxtəlif və millidir.
Bundan baĢqa proletar ədəbiyyatı öz ideya, bədii dəyəri və
qüvvətliliyi cəhətindən nəinki Ģuralar ittifaqı içərisində, bəlkə
bütün dünyada ən qüvvətli bir ədəbiyyat sayılır.
Proletar ədəbiyyatının bütün bu keyfiyyət baĢqalıqlarını tamamilə mənimsəmədən, nəzəriyyə və praktikada düzgün iĢləmək
olmaz.
Bunun üçün isə imkanlarımızın və ümumən inqilabi nəzəriyyəmizin Marksizim-Leninizm nəzəriyyəsinin mənimsənməsi əsasıdır. Ayrı cür desək bu günkü mərhələdə Marksizm-Leninizm
nəzəriyyəsi ilə silahlanmayan bir ədəbiyyatçı, proletar ədəbiyyatçısı səhvdən qurtara bilməz. ĠĢçi sinfinin tələblərinə uyğun, dəyərli, yüksək əsərlər verə bilməz.
Buna görədirki istər RAPP-ın (Rusiyyə Proletar Yazıçılar
Cəmiyyəti) qərarları və istərsə müxtəlif ədəbi münaqiĢələrin ən
böyük hissəsini proletar yazıçıları və sənətkarları sıralarının nəzəri yenidən qurulma iĢi təĢkil edir.

1932
Bədii dəyər uğurunda

Bəzi yoldaĢlar proletar ədəbiyyatının praktikamız, quruluĢumuz sürətlərindən geri qalması məsələsini anlaya bilməyir. Və
ona görə də böyük səhvlər buraxır. Xırda burjua görüĢlərinin əsiri
olurlar. Bir çoxlarının fikrinə görə “ədəbiyyat və sənət ictimai
həyatın ifadəsidir”. Həyatda təcrübədə bu gün baĢ verən bir hadisə, yenilik müəyyən bir müddətdən sonra “həyat stilləĢəndən
sonra” ədəbiyyat və sənət sahəsində görülə bilər. Bu “nəzəriyyəçilərin” fikirlərindən belə çıxır ki:
Bu gün, ümumiyyətlə, inqilab teoriyamızın və o cümlədən
proletar ədəbiyyatının sosializm quruluĢu təcrübəsindən geri qalması “qanunu”dur. Bu ayrı cür ola bilməz. Marksizm-Leninizm
nəzəriyyəsinin əleyhinə olan bu “nəzəriyyə” qəhrəmanları firqəmizin proletar ədəbiyyatına verdiyi zərbəli tələblərin icrasını ləngitmək, proletar ədəbiyyatı passiv bir hala salmaq istəyirlər.

Proletar ədəbiyyatı hər Ģeydən əvvəl inqılabi bir ədəbiyyatdır.
Proletar ədəbiyyatçıları burjua, mülkədar, istismarçılar ədəbiyyatının maska, hiylə, örtü və iki yüzlülüyünə qarĢı, dünyada
ilk olaraq iĢçi sinifinin, kommunist firqəsinin məsələlərini,
Marks-Lenin nəzəriyyəsini qoyurlar.
Proletar ədəbiyyatı barıĢılmaz sinfi mübarizə ədəbiyyatıdır.
Proletar ədəbiyyatın xüsusiyyətlərindən biri də onun kütləvi iĢçi
sinfi hərəkatı əsasında yaranmasıdır.
Proletar ədəbiyyatı bütün mədəni imkanlara sahib olaraq, öz
mübarizəvi yolları vasitəsilə yeni talantlar içərisində böyük bolĢevik sənətini yaradır.
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Zahirdə buna qarĢı qoyulan və həqiqətdə isə bu “nəzəriyyədən” az zərərli olmayan “util seryo” nəzəriyyəsi isə “Litfrontçıların” gündəlikləri yazın, oçerk yazın, tez-tez yazın deyən təĢviqatını daha kobud Ģəkildə iləri sürür. “30 gün” jurnalında (7-ci
nömrədə) öz oçerkinə müqəddəmə yazan Seyfullina yazır:
“Harada isə, gələcəkdə qəhrəmanlarımız ədəbiyyata salan Ģair
yetiĢir... Biz isə bu böyük Ģair üçün materyal hazırlayıb qoymalıyıq”
“Util seryo“ “nəzəriyyatçıları”nın fikrincə:
Əsrmizdə təcrübə surətləri ilə bərabər, böyük sənət yaratmaq
mümkün dəyil, vakt yokdur, biz ancaq surətlərdən geri qalmamalı, həyatda əmələ gələn dəyiĢmələrə səs verməliyik... Aydın
görünür ki, burada proletar ədəbiyyatının mahiyyəti təmam kənara atılır, “ancaq səs vermək” məsələsi əsas dutulur, necə səs vermək məsələsi isə yuxarıdakı fikir sahiblərini maraklandırmır, əlbətki bu cür “nəzəriyyə” və ya “mühakimə”lərin “böyük bolĢevizm sənəti uğrunda“ Ģüarımız ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Ancaq
bunlar inqilabi tarixi Ģuarımızın mahiyyətini, pərdələməklə icrasına böyük əngəl, məncə təĢkil edirlər.
Anlamaq lazımdırkı proletar ədəbyyatı cəbhəmizdə geridə
qalmamız əsas etibarilə bədii dəyər keyfiyyət cəhətdəndir.
Bədii dəyəri olmayan, ideyaca zəif, zərərli, yarımçıq, sxematik, səthi, baĢdan savma “Ģeir”lər, əsərlər bizdə nə kadar istəsəniz
çokdur. Məcmuə, qəzetə idarələrində belə məhsulların yığınını
tapmaq olar. Lakin iĢçi s i n f i n i n bu günkü ideya yüksəkliyinə
cavab verən, dəyər etibarilə tələblərimizi ödəyən əsərlərimiz kafi
kadar dəyil, əsas geridə qalmağımızda bundan, firqəmizin, iĢçi sinifinin qəhrəman təcrübəsini verə bilən yüksək keyfiyyətli əsərlər
kasıblığımızdan ibarətdir.
Bədii obraz uğrunda
Firqənin ədəbiyyat Magnitstroyi yaradılması, sosializm quruluĢu qəhrəmanlarının bədii obrazını vermək, sosializm quruluĢu
təcrübəmizi göstərmək barədəki düzgün və vaktında olan tələblə57

rini ödəmək üçün əlimizdə imkanlar vardır. Bu imkanları təĢkil
edib təcrübədə tətbiq etmək üçün ən mühimm fikir və diqqət veriləsi yer proletar ədəbiyyatı cəbhəmizdə dünya görüĢü uğurundakı
iĢlərimizin sürətləndirilməsi, bərkidilməsidir.
Biz dünya görüĢü uğrunda mübarizə dedikdə, əsərin, ədəbi
məhsulun bədii dəyərini də nəzərdə duturuq. Əsərin bədii cəhətini
onun məzmunından ayırmaq doğru dəyil; əslinə baksaq: hər bir
sənət əsərinin bədiiliyinin qiyməti onun ifadə etdiyi ideya və bu
ideyanın nə kadar ətraflı əlakələrdə verilməsindədir.
Lakin təəsüf etməliyiz ki, gənc yazıçılar arasında mexaniki
görüĢlər, mühakimələr özünə yer aldığından çok zəman bədiyyat
ideyaya qarĢı qoyulur; yaxud inqilabı terminlər, gurultulu kəlmələr, ibarələr altında təmamilə yanlıĢ ideya yürüdülür.
Nəzəri savadsızlıq, Marks-Lenin nəzəriyyəsindən xəbərsizlik, firkə baĢ xətti və təcrübəsi ilə sıkı surətdə bağlanmadan proletar ədəbiyyatının baĢ mövzuu olan qəhrəmanların obrazını vermək, iĢində bir çok səhvlər və əyintilərə təsadif etmək olar. Əvvəlcə bunu bilməlidirki, qəhrəmanların ədəbiyyatda göstərilməsinin problemasına təsadufi və ya bir kampaniya dəyil, proletar
ədəbiyyatı hərəkatının müəyyən mərhələsində meydana çıxan təmamilə zəruri bir məsələdir.
Bu məsələnin müvəffəqiyyətlə həll edilməsinin beynəlxalq
bir əhəmiyyəti vardır.
Çünki qəhrəmanların ədəbiyyatda göstərilməsi problemi təkcə bizdə yok, həm də burjaziya ədəbiyyatında vardır.
Onlar da bu məsələ ilə məĢğuldurlar.
Burjuaziya ədəbiyyatının da özünə görə “qəhrəmanları” və
“zərbəçiləri” vardır:
Son zamanlarda burjuaziya ölkələrində “bioqrafiya” romanlarının rolı artmıĢdır. MəĢhur Fransız yazıçısı DELTEY özinə
görə bir qəhrəmanı göstərdiyi üçün böyük bir əsər yazır:
Bu əsərdə göstərilən qəhrəman Parijin böyük gastronomiya
mağazaçısı (nahar, yemək, süfrə tədariki ləvazimati, qabları satan
məgazə)dir. Yazıçı, bağladığı müqaviləyə görə öz əsəri ilə onın
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mağazəsini, satıĢı və əmtəəsini cürbəcür boyalar, ifadələr, obrazlar, ədalətlə tərif ədəcək onun müĢtərisini, roman okuyan xanımlar meĢcankalar hesabına artıracaqdır.
19 avqust tarıxli “BERLINER TA GEBLAT” gəzetəsi məĢhur
Amerikalı milyoner qadın ELEN ASTORUN Berlinə gəlməsini
təsvir edərək böyük bir oçerk çap etmiĢdir: tipik Amerika qadını,
30 yaĢında, yüzində incə, əkilli çizgilər sadə və nizamlıdır”...
Gazetə bu “zərbəçnin” qəhrəmanlığını böylə təsvir edir: “Biz
ELEN ASTORAYA bakdıkda nə inki təkcə onın fantastik zənginliyni, həm də onın kibi bir çok adamların bu möhkəm, dönməz
milyonlarını düĢünürük...” hələ bu azdır.
Həmin bu qəzetənin bir nömrəsində də daxı böyük burjua
“zərbəçisinə” daha böyük bir oçerk həsr edilmiĢdir: bu “zərbəçi”
polis XEYMANSBERG-dur. Oçerk muəllifi: “bu zəmanədə, xüsusən kommunistlərin düzgün dolanmadığı, Berlin kibi bir yerdə
polis olmağın çətinliyindən və öz qəhrəmanının “əkilli, cəmiyyətə
xeirli asayıĢ düzəldən” olmasından bəhs edərək onın karĢısında
səjdəyə əyilir və XEYMANSBERG həzrətlərinə yürəkdən səlam”
göndərir.
Proletar inqilabı və sosializm quruluĢunun günü-gündən
böyüyən və artan qələbələri önində özini itirən burjua sinfi bütün
silahları sinif mübarizəsinə səfərbərliyə almıĢdır.
Onlardan ədəbiyyat əsas etibarilə kommunizm hərəkatı,
əməkçi sinifinin nəzər diqqətini mübarizədən çəkindirmək, onı aldatmağa çevirilmiĢdir.
Ona görə də iĢçi sinfi əleyhinə yapılan hücum, höps, kırqın
və qeyri tətbiqlərin icrası və təĢəbbüslərinin burjua ədəbiyyatı səhifələrində “zərbəçi” diyə göstərilməsi və baĢqalara da “belə olsın” deyilməsi heç də təsadüfi və təəcübli deyil. Bu burjua sinfi
və ideoloji vasitələrini bizə karĢı daha açık mübarizəyə çıkmağa
məcbur olduqlarını göstərir.
Ġnqlabçı, proletar sosializm ədəbiyatı istismarçı burjuaziya
ədəbiyyatının fərdiyyətçi, xüsusiyyyətçi qəhrəmanlarına qarĢı sosializm quruluĢu və sinfi mübarizənin böyük, tarixi vəzifələr ifa
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ədən əmək, ictimai, zərbəli, sosializm əməyi qəhrəmanlarını qoyur.
Köhnə dünyanın, burjua cəmiyyəti qəhrəmanları ilə sosializm quran iĢçi sinfi qəhrəmanları arasındakı keyfiyyət təfavutini dərin
mənada anlamak nə kadar vacibdirsə, bu qəhrəmanların bizdə, proletar ədəbiyyatımızda göstəriliĢi obrazındakı keyfiyyət baĢqalarını
bərkitmək lazımdır. Bunsuz zərbləçilərin, quruluĢumuz qəhrəmanlarının bədii ədəbiyyatda göstəriliĢini koymak olmaz. Bəzən qəhrəmanları göstərmək nümunə qəhrəman obrazı vermək əvəzinə onların mahiyyət və keyfiyyətini alçaldır, onlara lazım olmayan tərəflərdən yanaĢır, hətta gülünc Ģəkildə təsvir edirlər.
Məsələn: Zərbəçi iĢçinin xüsusiyyətini kalın əzələ, geniĢ sinə, uca boy, uzun əl, “dəmir yürək”, “gaz nəfəs” “dalğalı kan”da,
xalis bioloji ünsürlərdə arayır və verirlər. Oxucuya öylə gəlirki
zərbəçi, foquladə qüvvəyə malik bir pəhləvandır. Gücini yoqlamağa vasitə axtarır. ĠĢ zəmanı bu qüvvət və enerji özi özinə
tökülur, iĢ vaktından əvvəl icra olunur... və sairə. Həkikətdə isə
məsələ baĢqa cürədir:
Bizim, sosializm quruluĢumuzda tər tökən, kollektiv əmək
çəkən qəhrəman, zərbəçilərimiz hər Ģeydən əvvəl əməyə düĢüncəli sinifi əlaqə bəsləyirlər. Zərbəçilərimizin sürətlə çalıĢması onların sosializma quruluĢu və dünya inqlabı uğrunda mübarizə aparması üçün varlığını verməyə hazır olmaq həvəsindən, köhnə
dünyanı yıkıb dağıtmaq, azad, sinifsiz cəmiyyət qurmaq, maraq
və arzusından iləri gəlir.
Bunı görmək çətin dəyil. Fabrika, zavod, və kolxozlarda: günü-gündən artan zərbəçi briqadalar, yarıĢ səsləri qarĢılqlı sənaye
maliyə planı iləri sürmək, könüllü, qarĢılıqlı ictimai yardım, və
yüzlərlə gənc qəhrəmanların artdığı, milyonların müdafiə, minlərcə yeni təĢəbuslər: qəhramanların təsviri bu əməyə bəslənən aktiv, kommunist əlaqəsi əsasında bütün mübarizə prossesləri, inkiĢaf, ziddiyət öyrənilərək, hesaba alınaraq verilməlidir. Bizim qəhrəmanlarımız həm də kollektivin içərisində yaranır, mübarizə
öyrənirlər. Ona görə, bir çok Ģeir və hekayələrdə görüldüyü gibi,
qəhrəmanı kollektivdən təmamilə ayraraq vahid bir Ģikildə ideal60
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laĢdırmaq, onı, hər Ģeyin fokində dutub tərif etmək də zərərlidir.
Bizdə fərdiyyətçilik (individualizm) yokdur, ola da bilməz. Bizim
qəhrəmanlarımız, hamımız bir ictimai, sinfi məqsəd, iĢci sinifi,
kommunist firqəsinin məqsədi üçün çalıĢırıq, bu çalıĢma və təcrübəmizdəki müvəffəqiyyətlər, qəhrəmanlığımızın memarı olmalıdır. Öylələri proletar ədəbiyyatı ola bilməzlər.
Əsaslı dönüş uğrunda
Xüsusən son zəmanda proletar ədəbiyyatı qarĢısındakı vəzifələr hər cəhətcə böyüməkdə və Leninin sənət ədəbi irsi əsasında
bütün ədəbi, siyasi və nəzəri xəttimizdə aparılan iĢlərin yenidən
qurulması, həm də kökündən yenidən quruluması məsələsi kəskinliyi ilə durur.
MOLOTOV yoldaĢın məruzəsi və 17-ci firqə konfransı qərarlarında 2-ci 5 illik müddətində bütün kapitalist sinifləri və elementlərinin yok edilməsi təmamilə sinifsiz bir cəmiyyət qurulması, insanların düĢüncələrində olan köhnə həyat qalıqları, görüĢlərinin
rədd edilməsi məsələsi çok aydın qoyulmuĢdur. Böyük tarixi çətinliklərin imtəhanından çıxan, mübariz ġuralar ittifaqı proletarları
kommunist firqəsinin rəhbərliyi altında 2-ci 5 illiyi də təmamilə,
artıqlamasılə həyata keçirəcəkdir. Buna Ģübhə ola bilməz.
Bu tarixi məsələlərlə əlaqədar olaraq, proletar ədəbiyyatı öz
geridə qalmaqlığını yok etməli, “Bütün vətandaşları aktiv sosializm qurucuları əməkdaşlarına çəvirmək” onların duĢuncələrindəki köhnəlikləri silmək iĢində böyük tərbiyəli iĢlər görməlidir.
Bunın üçün isə biz, proletar ədəbiyyatı cəbhəmizdə MarksizmLeninizm inqlabı nəzəriyyəsini lazımi yüksəkliyə qaldırmalı, iĢlərimizin gələcyini, yolunu bu nəzəriyyə ilə ıĢıklandırmalıyık.
Bədii yaradıcılıq təcrübəmizdə xalturaçılıq, baĢdan savma
yazılar, üzdən düĢünmə, sxematizm, bədii məsuliyyətsizlik əleyhinə atəĢ açmalı, jurnal və qəzetə stünlarımız böylə əsərlərə sinfi
ayıqlıq ilə yanaĢmalı, və düzgün qiymət verməlidir.
QuruluĢ qəhrəmanlarımızın göstərilməsindəki kobudlaĢdırma
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biologizm, mexanitizm faktlarını tapıb damğalamalı, baĢqa gənc
yazıçıları, böylə təsirlərə qapılmağa imkan verməməlidir.
O biri tərəfdən yaxĢı, dəyərli əsərləri yazıçının məĢhur olub
olmamasına bakmayaraq, bir müvəffəqiyyət kibi qeyd etməli, yeni yetmə yazıçılara “bərabərçilik” görüĢlərini aradan qadırmağı
öyrətməli.
Gənc proletar yazıçı və dərnəkçilərinin sistematik təhsilini
təĢkil etməli, onları Marksizm-Leninizm nəzəriyyəsi minimumından ödəməli, bunun üçün Marsistlər cəmiyyəti və ali məktəbin ictimai elmlər kafedraları ilə sıkı əlaqə saklamalı, gənc yazıçılar
dərnəklərini siyasi dərnəyə çəvirməli.
Ədəbiyyatda kadroların nəzəri, cəhətdən hazırlaĢmaları üçün
Ģərait yaratmalı, onları həddindən artıq vəzifələr altında boğmamalıdır. Nəzəri cəhətdən proletar ədəbiyyatı sıralarının, yenidən
qurulmasını planlaĢadırmalı, özini tənqid və kollektiv çalıĢma
əsasında təĢkilatın boyundan ziyadə dərinləĢmə və möhkəmləĢməsinə, iĢin dəyərcə yüksəlməsinə bədii dəyər uğrunda mübarizəyə daha ciddi fikir verməlidir.
Yeni mərhələdə proletar ədəbiyyatının qarĢısında duran bu
böyük məsələlər STALĠN yoldaĢın 6 Ģərtinin həyata keçirilməsi
PLEXANOV “Ordutuks”nın tənqid və ifĢa edilməsi Lenin ədəbi
irsinin gənc kadrolar tərəfindən mənimsənməsi ilə ola bilər. Proletar yazıçıları bədii dəyər uğrunda hücum açmak, sürətli mübarizə aparmaqla ədəbiyyatda magnistroy yaradacaqlar. Bu firqəmizin zərbəli tapĢırığı zərbəli surətdə həyata keçiriləcəkdir.
Zəhmət. 1932. 28 mart, 6, 16 aprel.
Özünü yenidən qurma yollarında
(Səməd Vurğunun yaradıcılığı haqqında)
Bəzi yodaĢlar özünü yenidən qurma iĢinə abstrak yanaĢaraq,
ona “ümumi” və “təĢkilat” məsələsi kimi baxırlar və bu baxıĢ nəticəsində də özlərini yenidən qura bilməyir, günu-gündən çoxalan
və yüksələn həyat tələblərinin altında qalıb əsəbləĢirlər. Əsaslı
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özünü yenidən qurma iĢi yaradıcılıq praktikasında və onun nəzəri
cihətdən Ģüurundan keçirilməsində, idrakında təzahür etməlidir.
Yazıçılarımız hər Ģeydən əvvəl öz praktikalarında dönüĢ zərurətini anlayıb iĢə baĢlamalıdırlar. Yaradıcılarımız öz pratika
yollarını iləridə gedən marksizm-leninizm teoriyasilə ıĢıqlandırmaqdan dialektik materializm metodu ilə silahlandıran firqəmizin
“Ədəbiyyat magnitostroj” Ģiarını həyata keçirə bilməzlər. Bu zərbəli Ģiar yazıçılarımızın öz əsərlərində mükəmməl proletar dünya
görüĢü səviyyəsi yüksəkliginə qalkması və həyatı dərindən anlamaq bütün incəliklərə qədər ihatə edə bilməsi zərurətini meydana
qoymuĢdur. Bunu yazıçılarımız ancaq ideoloji səviyyələrini lazımi dərəcədə yüksəltmək və öz yaradıcılığıda əsaslı bir dönüĢ yapmaqla nail ola biləcəklər.
Bu zəruriyyəti bütün kəsginliyi və təbiiliyi ilə duyan Ģairlərimizdən birisi Səməd Vurğundur. O, bu zərurəti görür, duyur,
unuda bilməyir. Dünənki fəaliyyəti ilə bu günkü iĢini müqayəsə
edir, özünü yoklayır və bu yoklayıĢdan müəyyən nəticələr çıxarır.
Lakin onun yeniləĢmə yolları düz deyil, əyrim-üyrüm çətinlikli və ağır yollardır. Bu cəhətlər Səmədi qorkudmayır. O hər addımda müəyyən dərəcə irəli düĢür. Bu xüsusda aĢağıda müfəssəl
danıĢacağımızdan bir az da Səməd haqqında olan tənqidimizdən
demək istəyirik.
Marksist tənqidimiz Səmədin yenidən qurmasında öhdəsinə
düĢən vəzifələri ifa etmiĢdirmi? Əsasən bu suala müsbət cavab
verməliyik. Marksist tənqidimiz, firqəmizin ədəbiyyat cəbhəsindəki xəttin həmiĢə keĢigində durmuĢ, düĢmən ideolojilərlə çarpıĢmıĢdır. Bu isə bütün sənətkarlarımıza, o cümlədən Səmədə böyük
köməklik və rəhbərlik etmək, istiqamət vermək deməkdir. Lakin
yazıçılarımızın inkiĢafı üçün ən zəruri olan konkret tənqid bizdə
hələ zəifdir, geridədir. Səmədin yaradıcılığı haqqında indiyə qədər prinsipli, kommunistcəsinə möhkəm bir tənqidimiz yok dərəcəsindədir. Ümumiyyətlə proletar ədəbiyyatımızdan danıĢarkən
5-3 sətirdə Səmədə həsr edilmiĢ məqalələrə rast gəlmək olar.
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Bunlar isə, bəzi parçalara əsaslanaraq, onu damğalamaq və qiymətləndirməklə kifayətlənmiĢ, Səmədin yaradıcılıq inkiĢafına
konkret kömək edici bir mahiyyətdə olmamıĢdır. “Şairin andı”
haqqında son zamanlarda yazılan “tənqid”lər isə, Səmədin yazılarını düzgün kommunist tənqidi süzgəcindən keçirmək, onun yaralı xəstəliklərini açıb Ģərh etmək əvəzində daha da oxucuları dolaĢdırmıĢdır. Bu tənqidlər Səmədi ayrı-ayrı misraları ilə cilovlayaraq
istədikləri tərəfə çəkmiĢ, onun yaradıcılığının ana xəttini belə
müəyyən etməmiĢlər.
8-9 illik bir yazıçılıq təcrübəsinə malik olan Səməd Vurğunun yaradıcılığı çox mürəkkəb bir prosesdir.
Buna geniĢ izah və qiymət vermək, dərindən-dərinə təhlil və
tənqiddən keçirmək ağır və çətindir. Biz, bu ağır məsələni öhdəmizə almağı, qüvvəmizdən də yüksək bilirik. Bu məqaləmizdə
Səməd Vurğunun yaradıcılığının inkiĢafının ana xəttlərini müəyyən etmək və mühüm kəsirlərini, bunların səviyyələrini göstərməyə çalıĢacayıq.
I
Səməd yaradıcılığının ilk devrlərində (26-27-ci il) xırda burjua dünyagörüĢünün Ģiddətli təsirinə məruz qalmıĢdır. O, əsas etibarı ilə xırda burjua sınfının içərisindən çıkmıĢ gəncliyinin ilk
maddi və mənəvi qıdasını burdan almĢıdır. Aprel inqilabı onu
mühiti dairəsindən alaraq Ģura məktəbi və Lenin komsomolu sıralarına atır, o, köhnə kənd mühitindən ayrılmağa məcbur olur. Bu
ayrılıq Səmədi sevindirməkdən ziyada narahat edir. O, köhnə
kəndin, istismar əsasında tikilən bu quruluĢun çürüklük və məhvə
məhkum olduğunu görür, lakin bu faktın əsas mahiyyətini dərk
edə bilməyir. O, bir tərəfdən yeni həyata qoyulmuĢ arzu və ciddicəhtindədir; o biri tərəfdən də:
“Hanı ağ suların xoş təranəsi...
Yadıma düşdükcə Dilcan dərəsi
Başımdan tüstülər, dumanlar kalkar”.
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deyə kəndin həsrətindən qəfəsə düĢmüĢ kibi çırpınır, Ģəhərdə Ģura
məktəbində təhsil alarkən mübarəzələrlə dolu, yeni ictimai həyatda özünü bir yetim, bədbaxt kibi hiss edir, göz yaĢı tökür. Bərpa
devrinin Ģəhərini, “ana yurdu”, “ellər dünyası” dediyi kəndə qarĢı
qoyaraq, nifrət edir. ġəhərə ögey nəzərlə baxır:
“Burada (şəhərdə – M.C.) hər tərəf yerdən göyədək
Doğrudan yandırır yakır insanı.
Acı bir hisslə gülümsəyərək
Deyirəm, gəzdiyim o yerlər hanı?
Gecələr ay gülməz buludlar qara,
Boğulur varlığın hər bir addımda.
Səmədin Ģəhərə olan bakıĢı xırda burjua romantikinin bakıĢıdır. O, Ģəhərin ancaq mənfi tərəflərini görür. Hətta onları həddindən artıq ĢiĢirir, biləks, kəndi, təbiəti idealizə edərək yüksəldir və
bütün ələmlərini bununla unutmağa çalıĢır:
“Yenə gördüm səni, Dilcan dərəsi,
Yadıma çox köhnə zamanlar gəlir.
Yazda gülümsərkən bütün kainat,
Sən də bəzənərsən, açarsan qanat.
Daşlar yarılırkən günün telindən
Əmərsən dağların qarlı selindən,
Sənə qonşu olan Qazax elindən,
Vəfalı, vəfasız məhmanlar gəlir”.
Daxili hissiyatı ilə həddindən artıq uğraĢmaq, bədbin xəyalatın ictimai kökünü tapıb, komsomolcasına qırmaq, cəsarətsizliyi
və bacarıqsızlığı Səmədi daha da çəkir, onu bəzən umudsuzluq
ölü etiraza aparır. Səməd bərpa devrinin və “NEP”in siyasi mahiyyətini anlaya bilməyir. O, nepi geri çəkilmək kibi baĢa düĢür.
Müvəqqəti olaraq, dirçələn burjua və xırda burjua ünsürlərini
görərək, Səməd sol ifadələrlə etiraz edir.
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“Dokunma fikrimin dərinliyinə,
Enir qaranlığa qəlbi sadələr.
Nədən şöhrət bulub yüksəlir yenə
Nəciblər, incələr, əsilzadələr”.
O, könə ziyalılardan istifadə etdiyimizi “əsilzadələrin şöhrət
bulub yüksəlməsi” kibi qiymətləndirir. Bununla xırda burjua sınıfına məxsus olan ikilik Səməddə açıqcasına görünməkdədir.
O, Ģəhərdə gedən yeni quruculuğa, təbəddülata “gülən ruzigara” qoĢula bilməyir, “həqiqət” deyə suallar verir. Cavabını isə
könə kəndin romantikcəsində görür. “Kür çayı”nın ictimai, iqtisadi bünevrəsini itirmiĢ olan sınıf adamları tərəfindən səvilə-səvilə oxunması təsadüfi deyildir. (Bir aĢıq “Dilcan dərəsini” 400 il
əvvəl yazıldığını çox təbii olaraq iddia etmiĢdir).
Bu zamanlarda Səmədin “Ğirami” və “Lirik parçalar” adlandırdığı bəzi əsərləri müəyyən dərəcədə, hətta son zaman qolçomaq görüĢləri təsiri altında qalmıĢdır.
“Dilcan dərəsi”, “Kür çayı” və hətta son zamanlara ayid olan
parçaları belə Səmədi qolçomaq Ģair olan Sanilinin təsirindən
qurtara bilməmiĢ, “ana kəndinə” özünün “səmimiyyət” prinsipi
ilə yanaĢmıĢdır.
Bütün bunlara bakmayaraq, yuxarıda dedigimiz kibi, Səməddə bir yeniləĢmək arzısı vardır. Lakin bu arzı zəif silahsızdır. Səmədin dünya görüĢü, yoksulluğu və buna qarĢı el aĢıqları, Sanili
kibi köhnə, kənd ideolojisi təsiri altından hələ də qurtula bilməməsi, onun yeniləĢmək təĢəbbüsü önündə əsas əngəldir. O, atıldığı yeni cəbhədə möhkəm dura bilməyir. Çünkü köhnə “ana yurdu”nun qara ipləri onu geri çəkir. Səməd “Ġngilis” Ģeirində tamamilə yeni və daha ictimai bir temadan yapıĢmıĢdır. Okucuya oylə
gəlir ki, Ġngiltərə imperializmin müstəmləkə xalqları üzərində
olan təzyiq və istismarı göstəriləcəkdir. Həqiqətdə isə Səməd məsələni ayrı cür qoymuĢdur:
66

ƏDƏBİ TƏNQİD

Mir Cəlal

Şərqdə – gönüllər hicranlı zədəlidir.
İngilis –“o insan donunda qoçaman iblis,
Çok da ogünməsin xain ingilis,
Mənim aslan könlüm dəliqanlıdır”
Səmədə görə ingilislər “əqrəb”ə, əfi ilana bənzəyən xain iblisdir, duyğusu, hissi yokdur...” ġərq isə məzlum “həyəcanlıdır”.
Bu Ģeir Səmədin dünya görüĢü yoksulluğunu göstərmək üçün bir
nümunə ola bilər.
O, Ġngiltərə ilə Ģərq arasındakı zıddıyyəti, sınfı zıddıyəti, sınıflar mübarəzəsi və tarixi proses nəticəsi olaraq almayır, təsadüfi
bir Ģey hesab edir. Ġngilis duyğusuz, hissiz, iblis olmas idi, ġərqdə
də bu həngaməni qurmaz və istismar etməzdir. Səmədin məsələyə
olan Ģəxsi münasəbəti isə firqəvi deyil, Tolstoycasına simpatiya
və nifrətdən irəliyə gedə bilməmiĢdir. ġərq iĢci və əməkcilərinin
azadlığı imperializmin devrilməsi üçün Səməd yeganə bir qüvvə
görür: “dəliqanlı gönlünü” əlbət ki, Səməd buna etiraz edə bilər.
“Mən” müəyyən kollektivin nümayəndəsi kibi göstərilir” – deyə
bilər. Lakin unutmamalıdır ki, iĢçi sınfı dəliqanlılıq vasitəsilə
çapkınçılıq metodu ilə mübarizəyə girməyir. Demək lazımdır ki,
Səməd burada Ġngiltərəni duyğusuz, hissiz adlandırmaqla mübarizə qarĢısında bizi tərki silaha çağırır.
DüĢmənin qüvvəsini alçatmağa çalıĢır. O biri tərəfdən ġərqin
azadlıq və son qüvvəsini qurtuluĢunun əsas faktorunu, proletar inqilabını görməyir və göstərməyir.
Səməd yaradıcılığının ilk dövrində qarĢısına qoyduğu məsələlərin heç birini proletar sınfı nöqtəyi-nəzəri ilə həll edə bilməmiĢdir. Onun dünya görüĢü səviyyəsi çok aĢağı, iĢçi sınıfının praqtikasından xəbərsiz, xırda burjua təsiri altınadır. O, bu zamanda tipik
bir romantika bənzəyir. ġeirləri “bəĢəri” humanizim siması daĢıyır.
Ġctimai hadisələrə, nep devrinin böyük təbəddülat və yeniliklərinə
kənardan bir tamaĢaçı kimi, müĢahədəçi kibi bakır.
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II
“ġairin andı” Ģairin yaradıcılığında yeni bir baĢlanğıcdır. Ġndi
onu düĢündürən dərələr, dağlar, çaylardan ziyada bilavasitə ictimai
həyat “Hərəkət”, “Ġnqilab yurdu”, “ġərqin qapısı” və sairədir. Səməd suçunu anlamıĢ, özünü ictimai hadisələrin qucağına atmıĢdır.
O əlini komsomol qəlbinə qoyaraq, Lenin bayrağına and içir.
Son andım
Leninizm bayrağımız
Hindin uzaq sahilində
Alınacaq sorağımız...,”
Bu anddan sonra Səməddə, doğrudan da, bir dönüĢ var. O
dunya görüĢünü irəlilətməklə, hər Ģeydən qabaqa tematikasını dəyiĢmiĢdir: “Ölümün məhkəməsi”, “Əmək və təbiət”, “Hazır
olun”, “İnqilab yurdu”, “Səriyyənin ölmü” proletariatın aktiv
praqtikası ilə, dünyanı dəyiĢməsi, ġərqin istismar pəncərəsindən
qurtarması üçün vahid və təĢkilati çıkıĢ zərurəti, köhnə həyat qalıqlarının məhv edilib atılması... Səməd bu məsələlərlə uğraĢmağa
çalıĢır. O, bununla qalmayır, bu məsələlərin proletar dünya görüĢü nöqteyi-nəzəri ilə həll etmək istəyir. Lakin demək lazımdır
ki, Səməd hələ ictimai həyatın sınıfı mübarəzələrinin dərinliyinə,
içinə, konkret mevzulara, konkret hadisələrə cəsarətlə giriĢə bilməyir, onda müəyyən dərəcədə abstraksiya hakimdir. Bu hal
dünya görüĢü zəif olan bir yazıçı üçün xarakterikdir. Səmədin
“Göydən yerə”, “yeni dünya”sı xalis abstraksiyadır. Burada Səməd Allaha qarĢı isyan təĢəbbüsündə “Oqtay” dili ilə danıĢır. Allah nədir sualına belə cavab verir:
“Allah nədir? Məncə təxəyyül cərəyanı,
Lakin onu məhv etdi xəyalən bəşəriyyət”
Səmədin burada hansı bəĢəriyyətdən bəhs etdiyi məlum deyildir. Əvvəlcə iĢci sınfı və mevhümatı xəyalən yox, həqiqətən
məhv edir və etməkdədir. Ġkincisi burjua sınıfında isə Allah nəin68
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ki xəyalən məhv edilmiĢdir, bəlkə həqiqətən yüksəldilməkdə, sınıfı silah kibi istismar üçün istifadə edilməkdədir. Səməd ictimai
hadisələrin içinə girərək öz aqtiv münasəbətini göstərmək və həyati inkiĢafda, ziddiyətli hərəkətdə dərk etmək əvəzində yüksəkdən bakaraq, “ümumiyyətlə” həyat və kainatın yaradılıĢı və gediĢini təyin etmək niyyətindədir.
“Hərəkət” Ģeirində deyilir:
“Dağlarla qucaqlaşan əlvan bulutlar,
Yam-yaşıl otlar,
Uçurar fikrimi dumanlar kibi
Bunlar, bu saydıqlarım,
Sən və mən.
Hər ikimizdən törəyən
Həp bu hərəkətdəndir,
Sonsuz surətdəndir”.

Güya müharəbə və mübarəzələrə səbəb olan yalınız dahilərdir. Məsələ Səmədin dedigi kibi olsa idi cəmiyyətin iĢi çoq “asanlaĢardı”, çılğın “dahi”lərin iĢini bitirməklə cəmiyyət ziddiyətlər,
qırğın və istismardan xilas olardı. Lakin “çılğın dahi”lərin özünü
yaradan müharəbə deyilsə də, mübarəzə həm də sınıfı mübarəzədir. Hər bir dahi müəyyən bir sınıfın nümayəndəsi olaraq, o sınıfın mənafeyi uğrunda “höküm edir”.
Səməd məsələni əksinə qoyduğu üçün əksinə də həll etmiĢdir. Lakin bu xilasgarlıq dahiliyi baĢqasına etibar etmədən öz
öhdəsinə alır. Kazbek təpəsindən qafqaza komanda verir:
“Önümdə tufan var, hazır olunuz,
İlit qafqasımın kəhlən atları.
Poladdan məhkəmdir sizin qolunuz,
Quraq tərkinizdə pulemyotları”

Səməd burada varlığı idealiscəsinə alaraq subyektə bağlayır,
insan hərəkəti və surətinin məhsulu və nəticəsi kimi alır. Hələ
onun bəhs etdiyi hərəkətin mütləq və ziddiyyətsiz, mexanistcəsinə, xarici hərəkət olduğunu bir tərəfə burakırıq. O, həmin Ģeirdə
özündə yeni hiss, həyəcan oyandığından və qanında təbəddülat
əmələ gəldigindən bəhs edərək, bizi inandırmaq isdərkən deyir:
“Bu hissi həyacan qəlbimdən gəlmədi,
fikrimdən doğdu
hərəkət, hərəkət”
Çünkü, Səmədə görə könül qəlbdən “gələn sözlər” baĢqa, fikirdən gələn isə bambaĢqadır. Səmədin həyatı hadisələrə subyektiv və qismən idealiscəsinə bakıĢı “Hazır olunuz” Ģeyrində daha
müəyyənləĢmiĢ Ģəkildədir.
“Çılğın dəhalər ki hökm edər qərbə,
Həp səbəb olmuşdur bu geniş hərbə...”
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Səməd inqilabı necə anlayır? Yukarıda dediyimiz kibi, ġairin
adındakı parçaların cokunda abstraqsiya hakimdir. Bu xəstəligi
Səmədin inqilabı anlayıĢında da görürük. O, aprel inqilabının iĢçi
sınıfına və Azərbaycanın əməkçi kəndcilərinə gətirdiyi yenilikləri
dərindən-dərinə dərk edə bilməyir və bu yeniliklərin yaranma və
inkiĢafı prosesini konkret Ģəkildə təsəvvür etməkdə acizdir.
Səməddə stixiyaçılıq elementləri də təsadüfi deyil. Onun inqilab, hərəkət, mübarizələrində iĢçi sınıfının praktikası, sınıfı
mübarəzə bir faktor olaraq gözə çarpmayır. Ġnqilab guya ki, edilməyir, öz-özünə olur, dünya deyiĢilmir, öz-özünə dəyiĢir. Səmədin obrazlarının çoku (dəniz, yel, sel, axın)dır: həyatı öz baĢına
axın Ģəklində verir. Sanki inqilab üçün planlı hərəkət zəruri deyil,
o, həyatı “akın selləri” (ölümün məhkəməsi) sosyalizm quruluĢunun “dalğalanan akın” (Əmək və tərbiət) rekonstruksiya devrini
“tufanlar əsiri” (Səriyyənin ölümü) təĢbehləri ilə verir.
Səməd qarĢısına qoyduğu məsələləri bəzən də yarımçıq burakır. “Səriyyənin ölümü” çok bədii yazılmıĢ, aktual bir məsələni
müzakirəyə qoymuĢdur: Qısqanclıq “Namus” kimi köhnə adət və
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vərdiĢlərin törətdigi faciələrə qarĢı çevrilən parça aprel inqilabı
nəticəsində çadralı bir qızın necə yeniləĢdigini təsvir edir.

“İşçinin əməyi, qüdrəti, canı
Dəyişdi hər şeyi yenidən qurdu.
Düşündü hər yeri, duydu hər yanı,
Bu inqilab evi, inqilab yurdu”.

“ O gündən ki, al şəfəqli bir günəşin dalqası
Bulutların arkasından, sirilib cilovlandı
Artıq sənə ilham verdi yeni həyat, yeni saz
Sən də sevinmək istədin, gülmək istədin bir az”.
Yeni həyata atılmıĢ bir qızın “duyğusuz bir əlin zərbəsi ilə
qızıl qana boyandığını” söyləməklə Səməd vəzifəsini bitirir, o,
okucunun bu məsələ ətrafında toplamaq, qısqanclığın kökünü və
onu qazıb atmaq çarə və vasitələrini vermək əvəzinə Səriyyənin
tabutunu romantik ĢiĢirmələrlə təsvir etmiĢdir.
“Ölümün məhkəməsi” və baĢqaları bunun kibi məsələnin ən
mühüm ictimai mahiyyəti olan cəhətini bir tərəfə burakır. Səməd
azacıq özünə maraqlı gələn cəhətini qələmə alır. Onun mərakı isə
ictimai mühitimizin məraqından çox alçakdır. “Konsert axĢamı”ndan bir talibənin (Moskvada) hanki məqsəd, hankı qüvvət sizi bu yerlərə çəkdi? Sualından istifadə edərək, Azərbaycan proletariatının dar pəncərəsi altında iki tərəfli istismar içində inqilabdan əvvəlki həyatı və yaxud Aprel inqilabı nəticəsində əldə etdiyimiz nailiyyətlər və quruluĢ müvəffəqiyyətlərimizdən proletar
gənclərinə böyük darilfinunlarının qapısını açan Lenin mədəni inqilabımızdan bəhs etmək əvəzində Səməd lalələr, yamaclar, təbiətin qoynunda gecələməsindən nağıl açır.
“Ġnqilab yurdu”nda Səməd Moskvanı vermək istərkən təhrif
etmiĢdir. ġəhərin yarısından çoxunu anasından ayrıldığı xatirələr,
təsirlər və ələmlərə həsr edərək Moskva haqqında bir neçə misra
yazır, hətta Ģeirini:
“Fikrim çox axtarır uca dağları”

***
Get deyirdi mənə o bakışların,
Hicran günlərinin ömrü az olar.
Qaydadır boranlı, qarlı qışların,
Sonunda çiçəkli- güllü yaz olar.
Yaxud “Ģərqin qapısı”nda:
Xumarlandı gecə, istilər söndü
Yüksək bulutlardan gülümsədi ay,
Canlı insan kibi dil açdı birdən
Gördüyüm bu bina bu yüksək saray...
***
Artıq dəyişmişdir, dönmüşdür aləm.
Qalmamışdır nə çar, nə də müsavat.
Əsrimin binası qoyuldu möhkəm
Gülümsər kainat, gülümsər həyat.
Səmədin yaradıcılığı bu devrdə Ģübhəsiz ki, bir çok kefiyyət
müvəffəqiyyətləri ilə qeyd edilməlidir. O bu devrdə rekonstruksiya devrini, Lenin mədəni inqilabının tələblərini duyur, proletar
ədəbiyyatı qarĢısında qoyulan məsələlərin həlli üçün çalıĢır. Onun
özünü yenidən qurması quru sözlərdə deyil, qələmə aldığı hadisələrin hamısında köhnə təsirlərdən qurtarmaq istəgində görülür.
Onlarla mübarizə zərurətini hiss edir. Özünü geriyə çəkən bağları
qırıb atmaq üçün çalıĢır.

deyə həsrətlər və göz yaĢları ilə bitirir. Səməd bu Ģeirdə hicrandan danıĢarkən qüvvətli, obrazlı parça verdiyi halda bilavasitə
Moskvadakı əmək həyatını, quruluĢunu quru sözlərlə ifadə edir.
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“Burak – burak mən görməyim bu gündə
Qara qanlı keçmişlərin, ölüm rəngli yazını...”
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Buna görədir ki, Səmədin yenidən qurulması Ģüurlu və davamlıdır. Bunun asanca müstəqim yollarla getdiyini və ya birdən
birə əmələ gəldiyini düĢünmək yanlıĢ olar. Biləks bu yenidən qurulma çox mürəkkəb bir prosesdir. Səməd yollarda topuq çalmamıĢ, ağsamamıĢ, gicəllənməmiĢ deyil. Lakin bu çətinliklər onun
iradəsini qırmayır. Köhnə dünyanın sədəfli sazlarının təsirlərini
rədd etmək üçün Səməd səviyyəsini artırır, özünü dəyiĢir, yeni tematikadan yapıĢır.

Səməd bu sözləri dərindən kəskinləĢən sınıf mübarizəsi, iĢçi
sınıfının qalib, quruculuq, praktikası reqonstruksiya devrini sürətləri və dev addımlarıdır. Həqiqətən bu Ģeirində Səməd “kominterin” iĢçi sınıfı və ġərq məzlumlarının azadlığı cırağı kibi göstərməyə çalıĢmıĢ və oradakı obstraqsiyanı nəzərə almasaq, müvəffəq
də olmuĢdur. Ġndi Səməd artıq üzərində “bütün dünya iĢçiləri birləĢiniz” yazılı fənarın iĢığı ilə yürüyür və sınıfı mübarəzə cəbhəsindən çıkıĢda bulunur.

“Bütün arzularım gülür yarına
Xəyaldan ilhamlar almamaq üçün.
Bakıram Leninin kitablarına
Dəstənin dalında qalmamaq üçün...”
Lakin bu hec də o demək deyil ki, Səməd çətinlikləri rəf etmiĢ və Ģeirindəki xəstəliyi tamamilə müalicə etmiĢdir. Heç vakt.
Məsəla: təbiəti, cəmiyyətə, kəndi, Ģəhərə, “mən”i (öz Ģəxsiyyətini) kollektivə qarĢı qoyaraq, idealizə etmək xəstəliyi yaradıcılığının ikinci devrində də öz təsirini kəsməmiĢdir. Səməd öz mənliyini və təbii levhələri sənətinin bir zəruri ünsürü olaraq, bütün Ģeirlərinə sokur. O, ilk kitabçasında “and”-ını bəraətləndirə bilməmiĢdir. Onun çok zaman dünya görüĢü səthi, sosializm quruluĢuna əlaqəsi passiv, ictimai məsələlərin həllində acizdir.
III
Səmədin yaradıcılığının bir istiqamətlə və yüksək xəttlə
müəyyənləĢməsi dövri 30-cu ildə baĢlar. O, bu zamanda yazdığı
“Fanar” Ģeirində irəliyə doğru iti bir sıçrayıĢ yapmıĢdır. Burada
qüvvələrə xitab edərək deyir:
“Ey, sən yel kibi hər tərəfə əsən,
Qəlbi qırıq sazlar kibi zingildəyən
Və döyüş meydanında qulaqları cingildəyən,
Kiçik burjua minəvvəri,
“Tarixin təkəri dönmyir geri...”
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Bəzən ac,
Bir parça əkməyə möhtac,
Sərdik sinəmizi səngərlərin daşına.
Biz, anladıq və yanmadıq
Ağlayanlarımızın göz yaşına.
Dönmərik geri,
Dərəbəylərin at çapdığı yeri,
Yazdıq sosializm ölkəsi…”
Əvvəllər lalə, dərə, çay, yamaclarla maraqlanan Səməd indi
sosializm quruluĢu, Ģərq məzmunlarının həqiqi azadlığı məsələsi
ilə uğraĢır. Səməd “Fənar”dan sonra “Raport”, “Gürcüstan”, “Qızıl
Ģərq”, “Pambıq yığlır”, “YoldaĢ komandan”, “Məndə bir əsgər kibi”, “Rot front” Ģeirlərində daha qüvvətli özünü yenidən qurma
nümunələri vermiĢdir. Səməd son yazılarında sosializm quruculuğu aktivliyini ifadə etmək üçün iĢçi əməkçi gənclərin iradəsini təĢkil və “qəlbini alavlandıracaq” yüksək sınıfı ideya səviyyəli əsərlər
yaratmaq yoluna düĢməkdədir: çünki öz xəsdəliginin müalicə üsulunu tapmıĢdır. O bu yolda hər Ģeydən əvvəl keçmiĢ səhvlərini
düzəltməkdədir. O yaradıcılıq metodu uğrunda mübarəzə aparır.
Səməd yaradıcılığının indiki devrində təbiət, kənt, mənlik,
hərb, komsomol və sayir bu kibi keçmiĢdə böyük sapqıntılar,
səhvlər ilə həll etdiyi məsələlərə indi nə cür və nə Ģəkildə münasəbət bəsləyir?
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Ġndi Səmədin yaradıcılığında “mən”lik sadə fərdiyyət olaraq,
cəmiyyətə qarĢı qoyulmamıĢdır. O, bir kollektivin iĢçi sınıfının
adından, cəbhəsindən çıkıĢda bulunan “mən”likdir.
“Mən orağı çəkiclə birləşdirən
Bir ölkənin nümayəndəsiyəm;
Məzlumların haq bağıran səsiyəm”
Və ya “Raport”da:
“Yenə dedim
Əlimi mən də qatmalıyam
İşçilərin əlinə,
Mən də daş atmalıyam
Sosializim vətənimizin təməlinə…”
Bu mənlik akdivləĢmiĢ proletariata yakın mənlikdir. “Gürcüstan” Ģeirində Səməd bu cəhəti daha müvəffəqiyyətlə göstərə
bilmiĢ, Ģəxsiyyəti iĢci sınıfının iĢi, mübarəzəsi ilə bağlı vermiĢdir.
“Mənim güc aldığım, qüvvət aldığım,
Düşmənin qəlbinə qorxu saldığım
Milyon işçilərin polad qoludur.
Bizim getdiyimiz Lenin yoludur…”
Proletar ədəbiyyatı ən inqilabi ədəbiyyat olmaq etibarilə ən
geniĢ inkiĢaf yoluna malikdir; həm də həyatın bütün cihətlərini
dərindən əhatə edən iĢçi sınıfının tam dialekdik materalizim
dünya bakıĢını obrazlarla mükəmməl və hər tərəfli praktikada verən ədəbiyyatdır. Ona görə də ictimai həyatın bu və ya digər cəhətindən bəhs etməyi proletar ədəbiyyatına, eləcə də hər hankı bir
yazıçıya – yasaq etmək, ədəbiyyatımızın mahiyyətini alçatmaq və
sahəsini daralatmaqdan baĢqa bir Ģey deyildir. Əsas məsələ yazıçının nədən yazmasında yox, necə yazmasındadır. Bizim üçün nə
sualı həmiĢə və hər hansı Ģəraitdə olur olsun “necə” sualı ilə bağ75

lıdır. Doğrudur, tematikanın rolu böyükdür, hər hansı yazıçının
yaradıcılığı əsil cihətlərindəndir. Lakin biz tematikaya da dünya
görüĢünə tabe və onunla müəyyən edilən bir cihət kibi bakırıq.
Çünki yazıçının bu və ya digər tema ilə maraqlanması hər Ģeydən
əvvəl onun dünya görüĢü ilə bağlı məsələdir. Demək proletar yazıçısı “fərdiyyət” hətta fərdiyyətçilikdən də bəhs edə bilər. Ancaq
məsələ necə bəhs etməsindədir. Əlbətdə fərdiyyətçilik əlehinə
mübarəzəni geniĢləndirməklə biz, öz fərdiyyətçiligimizin yüksəlməsinə də geniĢ imkan veririk. Ancaq proletar inqilabı sayəsindədir ki, insanlığın ən iləridə gedənləri (zərbəçilər, əmək qəhramanları, yarıĢçılar) yüksəlmək üçün geniĢ imkanlar əldə etmiĢlərdir. Biz,
sosializim qurluĢu uğrunda yorulmadan yarıĢan 5 illik plan qəhrəmanlarının arasında bərabərçilik apara bilmərik. Biz, iĢci sınıfının
ümumi sınıfı kollektiv iĢi uğrunda çarpıĢan fərdlər ayrı-ayrı, öz
xüsusiyyətinə görə, müəyyən edib ədəbiyyatımızın səhifələrində
göstərməli, ölkəmizə tanıtmalıyıq. Proletar ədəbiyyatımızın qarĢısında duran qəhrəmanlar pobleminin mahiyyəti də bundan ibarətdir. Lakin bu heç də o demək deyil ki, fərdləri həyat və cəmiyyətdən kənarda alıb, ideallaĢdıran romantik vurqarlaĢdırmaqa meydan
verməliyik. Yok, bizim kollekdivdən kənar qəhrəmanımız yokdur.
Onlar kollektiv tərəfindən irəli sürülür, kollektivin iĢi uğrunda qahraman olurlar. Onların böyuklugu də burasındadır.
Səməd qahramanlar problemini bu cihətdən düzgün qoymuĢdur. O, “Pambuq yığılır” Ģeirində bir kollektivi alaraq, ziddiyətləri ilə verir:
“Olmaz, olmaz, komsomol Pəri,
Biz, çok az yığmışıq gələndən bəri.
Ne tez yoruldunuz, qoyun iş görək.
Əhməd bir asqırıb bir öskürək:
Çox saq ol, ay qızım, yamanca şeysən,
Yaraşır adına komsomolkalıq.
Qarışdı səslənib birdən aralıq
Yaşasın zərbəçi komsomol Pəri”
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Səməd bu kollektivi bir az Ģablon halında, süni vermiĢdir.
ġiddətli iĢ prosesində sanki iclas açılır, hər yerindən qalkan bir
nitq söyləyir.
Səməd pambuq məsələsini bəzi yazıçılar kibi son məqsəd
olaraq, almamıĢ, iĢçi sınıfının iĢi və sosializim sənaemiz “kim-kimi”, “çatıb ötmək” Ģiarımız ilə bağlamıĢdır.
Səmədin yaralarından biri kənd məsələsi idi. Məqalənin əvvəlində göstərdiyimiz misallardan aydın oldu ki, Səməd kəndi Ģəhərə qarĢı qoyur, ilhamını kəntdən alır. ġəhəri görməyə gözü yoxdur. Bunu açıqcasına deyirdi:
“Mən üsdün dutmadım kəndimizdə
Şəhərin cigərlərini dolaşan bu ağ qurdu
Şəhər aldı,
Bu yarı insan, yarı şarlatan yurdu…”
Səməd nəinki bu böyük nüqsandan xilas olmuĢ, hətta kəndĢəhər məsələsini günümüzün tələbinə müvafiq olaraq, daha
düzgün qoyub nisbətən də düzgün də həll etmiĢdir. Ġndi Səmədin
bəhs etdigi kənt kollektivləĢən, yeniləĢən, ancaq və ancaq proletariatın sosializm Ģəhərinin əli və yakın köməgligi ilə qızdırma və
yarım feodal çərçivəsində, xilas olaraq tam bir rekonstruksiya yoluna düĢən kolxozlaĢan sosializm kəndidir. Səməd bu səhvini iĢçi
sınıfının praktikasını izləmək və onun dalınca getmək və ona qoĢulmak, davamlı arzı və həvəs ilə düzəldə bildi. Özü bunu “Raport”da acıq etiraf edir.
“Bu həyatda gördüm kirli gömləyini
Əynindən atanların
Döşündəki beş bucaqlı qırmızını.
Ayaqları dolaşa-dolaşa məktəbə gedən
Anamın qalstuklu qızını.
Gördüyüm adsızlığını,
Savadsızlığını ləğv edən,
Kəndimizə özək katibi gedən

Bolşevik işçiləri,
Günlər ağır iləri…”
“Vur dedim, vur
Zərbələrini bərk vur,
Mənim arzım budur:
Qollarına yeni qüvvələr gəlsin,
Sənin əlinlə yüksəlsin
Kirli yamalıqlı kəndimiz,
Yükli alıqlı kəndimiz.
Qoy kəndimizə su gəlsin
Və dəmir yolu çəkilsin,
Minsin qatarına,
Səlam versin yarına
Yarışa çıkanların zərbəçi dəstəsi…”
Səmədin ilham mənbəi olan təbiət də indi o təbiət deyildir.
Əvvəlcə demək lazımdır ki, Səməd 29-30-cu illərdə olduğu kimi
cansız təbiət levhələri məftunu deyildir. Ġndi Səmədi güldürən
əmək, təbiəti “dəmir əllərdə sökülən” təbiətdir.
“…dağların döşündə yollar çəkilsin,
Ətəkli çöllərdə pambıq əkilsin.
Toplayaq onları al sümbül kimi,
Açılsın qozalar qızıl gül kibi,
Beynimi yormasın sınıq tar səsi,
Qarışsın Qazaxa Dilcan dərəsi.
Yaxud:
Çöldə traktorun səsi canlanır,
Ovalar şənlənir, həyəcanlanır.
Səslənir yamaclar, dərələr, dağlar,
İnsanı güldürür bu mənzərələr”
Ġndi Səmədin müharəbəyə olan əlaqəsini görmək də az ma-
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raqlı deyildir. O, əvvəllər müharəbənin yalınız dahilər vasitəsi ilə
əmələ gəldiyini və “bəĢəri” tərzdə bir simpatiya ilə kifayətləndiyinə inanırdısa, indi müharəbə məsələsini proletar nüqtəyi-nəzəri
ilə qoymaq istəyir: “Mən də bir əskər kibi” Ģeirində deyir:
“Nəbilərin, kralların,
Allahların,
Şahların
Ölümünə qərar yazırıq.
Biz hərb istəmirik,
Hərbə hazırıq”
“Yoldaş komandanı”nda isə:
Bu gün dünya boyu bir akın var ki,
İnsanlar ayrılır iki cəbhəyə.
Biz az döyüşmədik qoca dünyada,
Qorkub çəkilmədik isti qanlardan.
Atımız olduqca getdik piyada,
Çıkdıq o qarışıq imtihanlardan…
Səməd xüsusən son zamanlardakı məhsulları ilə özünü yenidən qurmada müvəffəqiyyətlərlə iləriləyir. O, dünya görüĢü və
nəzəri səviyyəsi ilə barabər sənətkarlıq qabliyyət və bacarığını
yüksəltmiĢdir. Okucu Səmədin yazılarındakı canlı obrazlar, sadəlik və ifadənin təbiiliyindən həz alır. O indi quru sözlərdən, ifadələrdən qaçır.
Səmədin iĢlətdigi əcnəbi kəlmələr oxucunun zəhləsini qaçıran kəlmələr deyil, biləks, o, bununla Ģeirlərinin qiymətini artırır.
“Daha da birləşib olsunlar bir can,
Yoldaş Azərbaycan, Hnger Hayıstan
Bir də amxanaqo, qızıl Gürcüstan…”
Səməd yaradıcılığında dünya görüĢünün, metodun həll edici
qəti rolunu düĢünmüĢ və bütün qüvvəsini də bu uğurda mübarə79

zəyə çevirmiĢdir. Yaradıcılığının ayrı-ayrı elementlərindən görülən müvəffəqiyyətlərinin əsasını da burada aramaq lazımdır. Nə
üçün Səməd vəzinləri, ümumiyyətlə, vəzn ölçüsünü əlində mum
kibi yumuĢaldaraq isdədiyi Ģəkildə, həm də müvəffəqiyyətlə tətbiq edir?
Səməd bir proletar Ģair olaraq, özünün nöqsanlarından qurtara bilməmiĢdirmi? Əlbətdə, yok. Bu müvəffəqiyyətlərə bakmayaraq, Səmədin yaradıcılığında, hətta ən prinsipli və böyük nöqsanlara təsadüf etmək olar.
Onun yüksəliĢi, inkiĢafı mütləq iləriləməlidir. Sosializm quruluĢumuz, mədəni inqilab və okucu kütləmizin qat-qat artan və
yüksələn səviyyəsi tələbləri ilə Səmədin yaradıcılığını qarĢılaĢdırsaq dözülməz dərəcədə geri qaldığını görə bilərik. Onun əsas
nöqsanı nədir?
Bizcə, Səməd indi özünü yenidən qurarkan, köhnə praktikasını kriteriya almamalıdır. O geriyə yok (özü dediyi kibi), irəliyə
bakmalıdır. O, öz yaradıcılığının müvəffəqiyyət və kəsirlərini ancaq bu zərbəli prinsip əsasında atdığı addımları ilə ölçməlidir.
Həqiqətən Səmədin ən böyük nöqsanı da burasındadır ki, o öz
dünyagörüĢü səviyyəsini iĢçi sınıfı, firqəmizin dünya görüĢü səviyyəsinə qədər yüksəltmək üçün bütün imkanları səfərbəyliyə
ala bilməmiĢdir. Bu cihətdən Səmədin yaradıcılığına (son devrdən danıĢırıq) yanaĢdıqda müəyyən dərəcə abstraqsiya (“Qızıl
Ģərq”) quruluĢumuza olan əlaqəni kənardan gələn bir tənbəl simpatiya halında verilməsi (“Gürcüstan”) qahramalara bioloji karikatura cızmaq, Ģikəstə, bayatıdan ilhamlanmaq (“Pambuq yığırlar”) və bəzən də sunillik, səthi, baĢdan sovmalı olduğunu
göstərmək çətin deyildir. O öz sənətində firqəvilik uğrunda az çalıĢır. Sosializmə giriĢ dövrümüzün Ģeiri hər Ģeydən qabaq firqəvi
olmalıdır. YoldaĢ Lenin deyir ki: “firqəvilik dialeqtik materializim metodunu davamlı, möhkəm surətdə tətbiq etməkdən ibarətdir”. Proletar ədəbiyyatını vulqarlaĢdırmaq, nufuzdan salmaq istəyən düĢmənlər marksizm cümlə-pərdazlığı altında çıkıĢda bulunaraq, Ģeirin, əsərin firqəliyini inqilabı terminlərin sayı və ya “pam80
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buq, neft” sözləri ilə müəyyən etmək istəyirlər. Əlbəttə, bu hərəkətlər proletar ədəbiyyatımızın inkiĢafı əlehinə çevrilmiĢdir. Bu sınıfı düĢmənin çıkıĢı kibi qiymətləndirilməlidir. Bizim bəhs etdigimiz firqəçilik əsərin bütün daxili ziddiyətlərini, vəhdəti etibarı ilə
alındıqda qoyulan məsələni firqə nöqteyi-nəzəri ilə nə qədər dərindən həll edə bilməsi cihətdən müəyyən edilməlidir. Səmədin yazıları həqiqi, bədii əsərdir, sənətkar məhsuludur. Bu hal bizi Səmədə
qarĢı olan tələblərimizi kəsgin qoymağa və ondan ədəbiyyat maqnitostroyu yaratmaq üçün qəti və zərbəli mübarəzəyə keçməsini,
sənətindəki xəsdəliklərdən azad olmasını tələb etmək zərurəti qarĢısında qoyur. Bunu biz ona görə edirik ki, Səmədə, verdiyimiz tələblərin ödənməsi üçün tamamilə və bütün imkanlar vardır. Səmədin yaradıcılıq praktikası bizə göstərir ki, o öz inkiĢaf sürətini artıraraq zərbəli surətdə çalıĢarsa sosializm qurluĢu və sınıfı mübarəzə
qahramanlarımızın ədəbiyyatda göstərilməsi iĢində daha böyük
müvəffəqiyyətlərə çata biləcəkdir. Bu bacarıq onda vardır.
Hücum.1932. №5-6. S.31-35.
Quruluş qahramanlarımızın bədii ifadəsi uğrunda
Ədəbiyyat ilə az-çok əlaqədar olan elə yoldaĢlar tapılmaz ki,
"QuruluĢ qahramanlarımızın ədəbiyyatda göstərilməsi" məsələsi
ilə tanıĢ olmasın. 2 ildən artıqdır firqəmiz və iĢçi sınfı bu məsələni ədəbiyyat hərəkatımızın qarĢısında cok kəsgin ġura ədəbiyyatının baĢ mövzuu kibi qoymuĢ və həllini tələb edir.
Demək olmaz ki, biz sosializm quruluĢu və sınfı mübarizə
qahramanlarının bədii ifadəsi iĢində bir hərəkət göstərməmiĢik.
Bu cəbhədə az-çok müvəffəqiyyətlərimiz vardır: istər yazıçı və
istərsə okucu kütləsi arasında firqəmizin bu zərbəli tapĢırığının
yayılması və əks-sədasını tapması özü böyük bir addımdır. Yazıçı
kadrolarımız bu iĢin zəruri və məsuliyyətini duyurlar. Qəzet və
jurnallarımız bu məsələyə öz səhifələrini daha geniĢ açmıĢlar. Teatrolarımız, nəĢriyyat idarələrimiz yazıçılarımızın qahramanlar
haqqındakı addımlarına yardım göstərirlər.
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Son zamanlarda ədəbiyyatımızda quruluĢ qəhramanlarımıza
həsr olunmuĢ bir sıra oçerklər (bunların bədii dəyərləri hakkında
aĢağıda), Ģeirlər və poemalar meydana çıkmıĢ.
Bunların hamısı təĢkilatlarımızın qahramanlar probleminə üz
çevirməkdə olduğunu göstərən niĢanələrdir.
Lakin bu heç də o demək deyil ki, qahramanlar problemlərini
bizdə bütün yoldaĢlar tərəfindən düzgün anlaĢılıb, düzgün qoyulur və həll olunur. Biləks biz bu məsələni nəzəri cihətdən son dərəcə zəyif iĢıqlandırmıĢ və konkretləĢdirmiĢik. Bu yolda tənqidimiz yaradıcılara qətiyyən köməklik etməmiĢdir. Bəzi tənqidçilərimiz xırda oçerklərə, kiçik Ģeirlərə tənqid yazmağı və "tanınmamıĢ
yazıçıların" əsərləri üzərində müzakərə və mülahizələr aparmağı
özlərinə "alçaqlıq" bilirlər. "Qahramanlardan nə yazılıb ki, nə də
tənqid eliyəsən. Qoy hələ uĢaqlar iĢləsin, bəlkə bir Ģey çıkarsınlar". Bunun nəticəsində də quruluĢ qahramanlarımızın ədəbiyyatda göstərilməsi təcribəsi yapan gənc yazıçılara konkret göstəriĢ
və köməklik fakt qədər olmur. Bu sahədə burakılan səhvlər dərinləĢərək baĢqalarına da keçir.
Buna görədir ki, kommunist tənqidimiz bütün diqqətini firqəmizin qahramanların bədii ədəbiyyatda göstərilməsi tapĢırığının
həyata keçirilməsinə çevirməli və ən kiçik faktları belə qeyd edib
qiymətləndirməli, praktikada yazıçı yoldaĢların tərbiyələnməsinə
köməklik etməlidir. Ən kiçik oçerkdə burakılan və nəzərə kiçik
gələn səhvlərin bizim okucu kütləsi üçün böyük zərəri ola bilər;
çünki bu məsələ bizdə nisbətən yenidir. Uzun təcribəsi və tarixi
yokdur. Bu sahədə biz ümumi ustanovkaları təkrar etməkdən irəli
getməmiĢik. Bu problemin düzgün həyata keçirilməsi üçün kəsgin mübarizə aparmamıĢıq. Buna görədir ki, yaradıcılıq sahəmizdə bu məsələ üzrə bir çox əyintili və sapqıntılara rast gəlirik.
DüĢmən təsirlər bu sahədə öz qüvvəsini göstərir. Biz bu məqaləmizdə həmin təsirlərdən və bir az da cəbhədəki yaradıcılıq praktıkamızdan danıĢacağız:
Bəzi yoldaĢlara elə gəlir ki, qəhramanlar problemi yenidir,
ancaq bizdə qoyulur və həm də müvəqqəti bir kampanyadır. Bu
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anlayıĢa qapılan yoldaĢlar proletaryatdan baĢqa heç bir sınfın
qahramanı olmadığını iddia edirlər. Tarixdə olan qahramanları isə
"dırnaq arası qahraman" deyirlər.
Bunların fikirncə qahramanlar problemi ancak ġuralar ölkəsində qoyula bilər, burjua cəmiyyətində qahraman olmadığından
burjua ədəbiyyatında qahraman problemi də qoyula bilməz, qoyulmamıĢdır. O biri tərəfdən bu məsələ proletar ədəbiyyatında
həmiĢəlik deyil, bir kampanyadır, təbliğatı məqsəd daĢıyır. “Zərbəçiləri kütləyə tanıdıb zərbəçiligi yaymaq üçündür. Buradan da
nəticə çıkarırlar ki: Böyük sənət və böyük sənətkarların qaramanlar problemi ilə əlaqəsi ola bilməz. "Qoy bu məsələ üzərində teztez xırda parçalar yazan oçerkistlər çalıĢsın". Aydın Ģeydir ki, bu
vulgarlefçi, əhvali-ruhiyəsindən baĢqa bir Ģey deyil. ġura ədəbiyyatımıza və hərəkatımıza zidd düĢmən anlayıĢdır ki, bir tərəfdən
qahramanlar problemini böyük ümumi-tarixi əhəmiyyətini inkar
edir, daraldır, sadələĢdirir; o biri tərəfdən bu sahədəki yaradıcılığımızı kiçik Ģəkildə qəzet qeydinə döndərmək, bədii qiymətdən
salmaq təĢəbbüsini ifadə edir.
Bəziləri isə tərsinə qahramanlar probleminə daha "dərindən" yanaĢaraq onun hələlikdə həyata keçirilməsini mümkün hesab etməyirlər. Bunların fikirincə "həyat çox sürətlə irəli gedir,
gündə yüzlərcə qahramanlarımız səhnəyə çıxır. Bunları layiqiylə göstərmək üçün sənətə, uzun müddət və sakit şərayit lazımdır ki, bu da gələcəgin işidir...” Hələlikdə biz günün sürətindən geri qalmamaq üçün faktları qeyd etməliyik. Qahramanları qısaca ədəbiyyatda qeyd edib gələcək üçün hazır materiyal qoymalıyıq. “Harada isə sənətin böyük sənətkarı yaranır.
Gələcəkdə bu sənətkarlar bizim yazıb qoyduğumuz faktları iĢləyəcək, böyük əsərlər qahramanların qüvvətli, bədii ifadəsi o zaman yaranacaqdır. Buradan nəticə çıkarırlar ki, qahramanların fotoğrafı, tərcümeyi halı, qısaca bioloji xüsusiyyətləri qeyd olunmaqla kifayələnməlidir. Qahramanın bədii ifadəsini və böyük məsələlər ilə bağlamalıdır".
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Bu düĢüncənin "Util-Sıryo" nəzəriyəsindən baĢqa bir Ģey olmadığını görmək çətin deyil. Bu "nəzəriyyə" sahibləri ümumi konsepsiyalarına müvafiq olaraq qahramanlar problemini "həll etmək"
istəyirlər. Bunların görüĢü böyük bolĢevizim sənətinə qarĢı çevrilmiĢ mübariz ġura sosializm ədəbiyyatı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Məsələnin mahiyyəti isə bam-baĢqadır. ġura sosializm ədəbiyyatı hərəkatında firqəmizin zərbəli tapĢırıqlarının yerinə yetirilməsi uğrunda çarpıĢan hər bir yoldaĢ bilir ki, əvvəldən hər əsrin
gənc nəslin öz qəhrəmanı vardır. "Müxtəlif dövrlər müxtəlif
qahramanlar doğurmuşdur, keçmiş devrinə klassik ədəbiyyatda gənc nəslin özünü oxşatmaq istədigi ayrı-ayrı tipləri
təsvir etmişdir... Qahraman adı öz taleini sınayan macəraçılara verilmişdir. Lakin qahraman sözündəki bizim anlayışımız
əski ədəbiyyatı gənclərə yedirtmək isdədigi anlayışa qəti surətdə ziddir...” (Qosaryev).
Ədəbiyyatda qahramanların göstərilməsi problemi təkcə bizdə yok, burjua ədəbiyyatında da qoyulmuĢdur. Siz hər hansı bir
burjuaziya yazıçısının son əsərlərini alınız; orada istismarçı, hakim sınıf tiplərinin müsbət min cürə boyalarla təsvir və təbliğ
edildigini asanca görəcəksiniz. Burjua ədəbiyyatı da öz sınfının
“zərbəçi” və qabaqda gedənlərini səhifələrdə, səhnələrdə və levhələrdə kütləyə göstərir. Bu vasitə ilə yukarı sınıfların üstünlügünü bərkitmək, qanunlaĢdırmaq, hətta iĢçi cocuqlarını böyük
millət qahramanlarına tabe olmaq, boyun əydirməyə çağırmağa
çalıĢırlar.
Təsadüfi deyil ki, son zamanlarda Avropada bioqrafik romanlara tələb və həvəs artmıĢdır. Dərin iqtisadi böhrandan doğan
mədəniyyət və düĢüncə böhranı burjua okucularını bürümüĢdür.
Onlar bütün cəbhələrdə proletar inqilabının, sosializm quruluĢunun günü-gündən geniĢlənən bütün cəbhə boyu hücumunu
görmək istəməyirlər. Ədəbiyyat səhifələrində bu böhrandan azad
olmaq yollarını "tapan və bacaran" qahramanlar arayırlar. Burjua
yazıçıları bankirlər, sənaye sahibləri, zadəganlar, tacirlər ilə müqavələ bağlayıb onların Ģəxsi istismar mənfətlərinə müvafiq "zər84
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bəçiləri" (qahramanlarını) hojalarla ĢiĢirmələr və artırmalarla
göstərmək üçün bütün talantları ilə gücənirlər. Almanyada çıkan
"Berlinon-tağbiat" qəzetəsinin keçən il avqust nümunəsi nümrələrindən birində Niyu-Yorkdan gəlmiĢ məĢhur milyarder qadının
Berlinə vrudinə ayid oçerk burakılmıĢdır. Yazıçı burjua "zərbəçisi"nin qahramanlığını belə təsvir edir: "O 30 yaşlı simasındakı
nazik və əqilli cizgilərlə sadədir. Biz Astura (qadının adıdır)
bakdıkda onun ziyalı zənginliyindən başqa bir çok onun kibi
milyonlarla zənginlik gətirən mətanətli adamlar haqqında
düşünürük"..
Milyarder qadının zənginligi daha çok istismar etməyi bacarması, burjua ədəbiyyatı və okucuları üçün böyük qahramanlıqdır.
Həmin qəzetin 12 avqust tarixli nümrəsində Berlin xarici polisinin komandanı Xeymansberqin 50 illigi haqqında bir oçerq burakılmıĢdır. Berlin kimi "Kommunistlərin dinc durmadıqları bir
yerdə" polis olmağın "ġərəfli" çətinligi təsvir olunur. Xeymansberqin xidmətləri, onun aldığı mükafatlar sayılır, onun "əqilli, sevimli cəmiyyətin xeyirxah adamı" olması göstərilir. Kommunistlər ilə mübarizədə onun davamlı və sübatlılığı söylənir. Nihayət
yazıçı cənab Xeymansberqinin qarĢısında diz çökərək cəlladlıqdakı fəaliyyətinə görə onu "ürəkdən təbrik edir".
Budur burjua ədəbiyyatının qızıl, polis, kilsə, hiylə təziq ilə
qazanılan qahramanlığı və qahramanları! Sınıf mübarəzəsinin kəsginləĢməsi və sarsıdıcı böhran altında kapitalizm sistemi binevrəsinin çürüməsi faktı ilə sıkı əlaqədar olaraq burjua yazıçıları kapitalzm cəmiyyətini "müalicə" etməmək istəyən cəmiyyəti aqvum,
parlaman baĢçılarını daha iti cizgilər və qalb boyalar ilə göstərirlər. ġərqə yayılan müstəmləkə roman yazanları məzlum Ģərq xalqlarının inqilab və azadəlik hərəkatını pərdələmək: "barıĢıq yaratmaq" üçün avropalıları mədəni simadə, hörmət və mərhəmət qalıbında; üsyan və hərəkat qahramanlarını isə vəhĢi, bandit, quldur
cildində verməgə çalıĢırlar. Bunlar hamısı nədir? Bunlar burjua
ədəbiyyatında qahramanlar problemin qoyuluĢu dəyilmi?
Yaxud tarixi, keçmiĢ klassik ədəbiyyatımızı götürəlim. Va85

qif, Zakir, Vidadi və baĢqa Ģairlərin saray arestoqratiyasına yazdığı tərifləmələr, mədhiyələr azdırmı? Hətta xanın çuxasına, tüfənginə, eyvanına söylənən qəsidələr belə vardır.
Ġranın 1000 il bundan əvvəl yaĢamıĢ böyük klassik Ģairi Firdovsini alınız: o, əslində feodal sınıfının Ģahlar, “Namdar, Pəhləvanlarını” və onların mübarizəsini dahiyanə bir sənətlə ifadə etmiĢdir. “ġəhnamə”sinin bir yerində ordusu məğlub olmaq üzrə
olan bir komandanın dilindən deyir:
“Əgər çərx ba mən konəd ğeyil-ğal
Bə gorzü ğiranəş dehəm goşilmal...”
(dünya mənimlə qalmaqal baĢlasa ona ağır əmud ilə qulaq burması verərəm).
Bu iki misrada Ģairin qahramanı neçə təlqir etmək istədiyi və
mübarizəyə çağırdığı açıq görünür.
Cihan müharibəsi ərəfəsində Türkyə milli burjuaziyasının
ədibi Əhməd Hikmət Trablisdə gedən vuruĢmalarda türk əskərlərinin qahramanlığını göstərmək “PadiĢahım, alınız mənkisələrini,
veriniz gulumu” adlı hekayəsini belə bitirirdi:
“DüĢmən zirehlilərindən bir kaçı Həmidiyyə istehkamını
dogməyə baĢlamıĢlar. Ġstehkamda 11 nəfərlə bir cavuĢ vardır. Nəfərlərin 9-u bir müdət sonra Ģehid, 2-si məcruh olmuĢ. Sağ qalan
Məhəmməd çavuĢ ismində bir qahraman tək baĢına 4 saat düĢmənə müqabilə etmiĢ...”
Yazıçı, Məhəmməd çavuĢun igitliyindən danıĢdıqdan sonra
belə nəticəyə gəlir: “Belə əmsalsız ərlərə malik olan milli dünyanın ən böyük millətidir...” Sınıfının bütün gənclərini mərd, çavuĢ
kimi olmağa çağırır. Burada aydın görürük ki, yazıçı bütün qüvvətini mənsub olduğu sınfın qahramanlarını göstərməgə sərf edir.
Bunların hamısından aydın olur ki, qahramanlar problemini
çərçivəyə almaq istəyənlər heç bir əsasə söykənməyirlər. Bu
problem geniĢ dünyəvi olmaqla tarıxı bir məsələdir. Bu məsələyə
müvəqqəti kampanya gözü ilə bakanlar ədəbiyyat hərəkatımızdan
heç bir Ģey anlamamıĢlardır. ġüra ədəbiyyatının bütün müvəffə86
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qiyyət və noqsanları əsas etibarı ilə sosializm quruluĢu qahramanlarımızı görüb göstərməgi nə dərəcədə müvəffəqiyyətlə həll etməkdən asılıdır. Bu məsələni firqəmizin “Ədəbiyyat maqnitstiroyu” yaratmaq Ģiarından ayırmaq olmaz. Ədəbiyyat maqnitstroyu
ancaq bu maqnitstroyu yaradan iĢçi sınıfının kollektiv qahramanlarının bədii ifadəsi aspektində göstərilə bilər. Böyük bolĢevizim
sənəti o sənətdir ki, iĢçi sınfının və bu sınıfdan çıkan ayrı-ayrı
qahramanların yaradıcılıq praktikasını konkret Ģərayitdə, prosesdə, hərəkət və ziddiyyətdə bütün təfərrüatı ilə dialektikcəsinə
düzgün göstərə bilsin. Bu sənətdə də hakim element (element yok
– əsas) “əsas məhsuldar qüvvə – inqilabçı sınıfdır” (MARKS).
Məsələnin bu cür qoyuluĢu, yeganə düzgün olmaqla “Müvəqqəti
kampanyaçı” fikirlərin gülünc və əsaslarını meydana çıkarır.
2-ci tərəfdən “Util-siriyo” nəzəryəçiləri qəhrəmanların bədii
ifadəsi problemini fotoqraf alma ölü təsvirçilik ilə əvəz edərək proletar qahramanlarının kefiyyətini alçaldır, baĢqa sınıf qəhrəmanları
ilə bizim qəhrəmanlar arasında böyük fərqi aradan qaldırırlar.
Lakin ədəbiyyat hərəkatımız və inkiĢafımız tələb edir ki,
“Sosialzim quran yakĢı insanları göstərməli, onların təcribəsini
baĢqalarına verməklə ədəbiyyatımızın sosializim quruluĢu və
dünyanın sosialistcəsinə yenidən qurulmasının silahı olduğunu
göstərməli”, “Qahramanı göstərmək, münasib qahramanları təsvir
etmək böyük əhəmiyyəti olan bir problemdir. Yalnız Proletar diktaturluğu Ģərayitində biz bu problemi geniĢ bir surətdə qarĢıya qoyub həll edə biləriz. Ədəbiyyat təĢkilatlarımızdan, ġura Ģairləri və
yazıçılarından tələb etməliyik ki, öz yaradıcılıq və sənətkarlıqları
ilə sosializm quruluĢu qahramanlarını, sosializm uğurunda iləridə
gedən mübarəzələrin məqsədini ifadə edənlər kibi yakĢı təsvir edə
bilsinlər” (Qosaryov).
Bu problem hərəkatımızın əsas mevzuudur. Ġstər yaradıcılıq
və istərsədə təĢkilat cihətindən baĢqa məsələlər bu əsas ətrafında
durur.
Bu günki mərhələdə Lenin yoldaĢın “Kim-Kimi” məsələsinin həm Ģəhərdə, həm kəntdə dönməz surətdə sosializmin nəfinə
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və kapitalizmin zərərinə olaraq həll olunduğu, iĢçi sınfının sınıfsız sosializm cəmiyyəti qurmaq beĢilliginin praqtiki məsələləri ilə
uğraĢdığı və “iqtisadiyyatda və insanların Ģiurunda olan kapitalizm qalıqlarının məhv edilməsi, bütün əməkçi əhalini düĢüncəli
sosializm qurluĢlarına çevirmək” məsələsinin bilavasitə praktiki
olaraq həyatə keçirməsinə baĢlandığı bir zamanda proletar ədəbiyyatında qahramanlar problemini bütün geniĢligi və dərinliyi ilə
2-ci beĢilliyin qarĢıya qoyduğu məsələlər əsasında qoyulub həll
edilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. “Sol” frazalarla laqtoqrafiya
fikirləri yürüdənlər anlamırlar ki, bizim qahramanlarımız təsadüf
və ya Ģəxsiyyət qahramanı deyil: biz burjiaziyanın istismarçı,
ġəxsiyətçi fərdiyətçi cəmiyyəti geriyə çəkən qəhramanlarına qarĢı
sınfi mübarizə, sosializm quruculuğu, azad zəhmət, yarış, inqilab və kollektiv qahramanlarını qoyuruq. Bizim kollektivdən maqnistroy selmaĢstiroy – sosializm istehsalatından sınıf
mübarizəsi cəbhəsindən kənarda qahramanımız yokdur. Bizim
qəhrəmanlarımız “bütün həyatını iĢçi sınfının iĢi uğrunda mübarəzəyə həsr edən” (Stalin) adamlardır. Onları bütün dünya tanıyır.
Onlara bütün dünya məzlum xalqlar umud bağlayaraq: odur mənim irəli gedən dəstəm”.
“Odur mənim zərbəli briqadam” (Stalin) deyir. Bu qahramanları ədəbiyyatımız konkret sahələrdə, mübarizə prosesində,
həyat içərisində göstərməlidir. Bunsuz biz onların mahiyyətini
ifadə edə bilmərik. Ancaq firqəmizin bu sahədəki tapĢırıqları və
ümumiyyətlə ədəbiyyat hərəkatımıza qarĢı duran bu problemin,
“fotoqrafla” ilə “həll edilməsini” təsdiq edə bilərlər.
***
Aydın Ģeydir ki, bizim qahramanları düĢünüĢümüz və qahramanların göstərilməsi problemini anlayıĢımız baĢqa olduğu kibi
bu problemin həlli də, Ģübhəsiz, burjua ədəbiyyatından tamamilə
baĢqa və daban-dabana zidd olacaqdır.
Burjuazya yazıları, cəmiyyəti hadisələri, inkiĢafı, dəyiĢmələri, qahramanlar, ayrı-ayrı tarixi Ģəxsiyyətlərlə izah edirlər. Onlar88
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da Rusyanı yeniləĢdirən və yetiĢdirən Pyotrdur. 18-19-cı əsrin əvvəllərində Fransada əmələ gələn dəhĢət və gurultulara səbəb Napalyondur.
Əsgi romada azadlıq simvolu Spartaqdır. (Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu, burjua görüĢü təsiri altında olaraq inqilabımızın ilk illərində bir çok kino və pyeslərimiz tarixin hərəkət verici qərəsini ictimai inkiĢaf, istehsal qüvvələri və münasəbatında
dəyil, təsadiflər də, Ģəxsiyyətlərdə izah etmək meyillərinə qapılmıĢdı, məsələni bu nöqteyi-nəzərə yakın tərzdə qoyurlardı). Bu,
heç də təsadufi deyil, inkiĢafın açarını ayrı-ayrı Ģəxslərdə, təsadiflərdə görmək, metofiziklərin əsas idrak metoduna uyğundur.
Varlığa dialektik-materialistcəsinə bakıĢ isə məsələni tamamilə əksinə qoyur, Ģəxsiyyəti cəmiyyətlə, fərdləri kollektivlə, təsadüfləri zərurətlə izah edirlər. “Tarıxdə Ģəxsiyyətlərin rolu özlərindən əvvəl hazırlanmıĢ vəziyyəti doğru anlamaq və bu vəziyyəti
dəyiĢmənin yollarını bilməkdən ibarətdir”. ġəxsiyyətlər, qahramanlar isə cəmiyyətin müəyyən inkiĢaf mərhələsində hazırlamıĢ
iqtisadi-ictimai əlaqələrin əsasında meydana çıkan və cəmiyyətin
və ayrı-ayrı sınıfların həmin mərhələyə təvavuq edən meyl və
ideyalarını ifadə edən aktiv məhsullarıdır. Cəmiyyət, sınıf müəyyən mərhələdə yüksək fikir və dahalarının tələblərini müəyyən
qahramanların simasında irəli sürür. Biz qahramanların ədəbiyyatımızda göstərilməsini də bu cür çıkıĢ nöqtəsindən almalıyıq.
***
Ġndiyə qədər az-çok yazılan əsərlər arasında ən böyük noksan
məsuliyyətsizliyin davam etməsidir. Oçerk, Ģeir yazan yoldaĢlar
qahramanların göstərilməsinə çok vakt soyuq, ruhsuz, baĢdan
sovma məsuliyyətsizlik ilə yanaĢılır. Nəticədə isə ədəbiyyatımızda “gənclikin qəlbini alavlandıracaq nümunəvi qahramanlar əvəzinə zərbəçinin fotoqrafdan alınmıĢ rəsmi götürülür. Bioqrafik
məlumatlar ilavə olunur, bununla da qahraman “hazırlanmıĢ”
olur” (Qosaryef).
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Misal üçün MüĢfiqin “Çocuqlardan biri” Ģeirini alınız. ġair
neft zərbəçilərindən birini göstərmək istəmiĢdir:
“Ömür bir qaz kibi girmiş də bruqdan-bruqa,
Çəkmiş illərcə yer altında qalan nefti geri.
Dindirərkən onu, könlündəki bir kaç dalğa
Burakır alnına riqqətlə fərəh cizgiləri...”
Bu tərzdə davam edən Ģeirlərdə MüĢfiq yorulmayan, dincəlməyən “Baraban qəlbli”, “hissli buruqlarda canı bərkimiĢ” bizə
hər Ģeyi ehsan edən bir nəfəri mədh və təsvir edir. Biz bu adamın
sosializm quruluĢu, iĢçi sınfının iĢi uğrunda çalıĢmasını Ģeirdə
görmürük.
MüĢfiq qahramanını həyat və həqiqətdən almamıĢ, xəyalında
uydurmuĢdur. O qələmə aldığı zərbəçinin nə təcribəsini, nə iĢi, nə
həyatı haqqında konkret təsəvvürə malik deyil. MüĢfiq onu idealizdırmıĢdır.
Okucuya elə gəlir ki, çar hökümətini, müsavatı yıkıb darmadağın edən inqilab və iĢçi hərakatı deyil yalınız MüĢfiqin qahramanıdır. MüĢfiq bu qahramanın mübarizlig və qahramanlığı haqqında bizə ancaq ümumi sözlər deyir. Bu sözləri bir standart ölçü
olaraq biz hər hansı bir zərbəçiyə tətbiq edə bilərik. MüĢfiqin təsviri qahramanın Ģəxsiyyətini, xüsusiyyətlərini, yalnız onun mənliginə ayid olan və ümumiyyətdən fərqlənən niĢanalarını itirib
ümumi frazalarda əridir. Bu ondan iləri gəlir ki, bu qahraman bəzəmədir. Yazıçı öz obyekdinə ağır məsuliyyətlə yanaĢmadıqından
və qahramanlar haqqında aldığı təsvirləri yüngül bir zəhmətlə
komplektləĢdirdigindən əsər belə zəif çıkmıĢdır. Və ya R.Nigarın
“Kosər xala” oçerkini alaq (“ġərq qadını” jurnalı), bu kiçik oçerkdə Nigar Kalava kəndli qadınlar guĢəsi müdirəsi Kosər xalanın
aktivliyi və kolxozçu qadınlar arasında iĢ aparmasından danıĢır,
Kosər xala yazıçıya Ģikayət edir:
“25 ildir ki, ərim ilə dost yaĢamıĢam. Ġndi kəntdə onun qulağını doldururlar ki, Kosər kiĢi kibi aləmi gəzir, Bakıya konferansa
gedir, yoldan çıkıb...”. Yazıçı Kosərin sözlərini sonuna qədər dinləyir və cavab verir:
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– Sən ərinlə barışmalısan, Kosər xala. Sınfi düşmən nihayət bu yerə qədər əl uzatdı. O bu yolda hər bir müqavəmət təşəbbüsündən geri duracaq, sənin ərinlə ayrılmağından kəndin
aktiv qadınları yaxşı nümunə götürməz. Sən ərinlə hər şeyi
aydınlaşdırmalısan...”
Yazıçının bu sözləri Kosər xalanın tamamilə gözlərini açır,
ayıldır, onun gözlərindəki pərdələri, ürəgindəki Ģübhələri atır. Bunu Kosərin cavab və təĢəkkürlərində görmək olar.
“Sən məni ayıltdın, müəllimə”
Kosərin qahramanlığı harada və nədədir?
Əsli həqiqətdə qahramanlıq rolu oçerkdə Kosərdən alınıb
Nigara (yazıçıya) verilməlidir. Çünki o, Kosəri baĢa salmıĢ,
ayıltmıĢdır”.
Nə qədər sxematizm və məsuliyyətsizlik, 14 il Ģura quruluĢ
ictimai iĢlər, yeni kəntdə gedən sınfi mübarəzələr qoynunda tərbiyə alan bir qadın sınfi düĢmənin təbliğatını hiss etməmiĢ bunu ancaq bir müəllimənin iki dəqiqəlik söhbəti ilə anlamıĢdır. Kosər
xala bununla qalmır. UĢaqlarını FZġ-də okumaq üçün Ģəhərə verməyən qadınları anlamaq iĢində aktivlik göstərir:
“O söz aldı, baĢladı düĢmən sınfın son azadlığını (“uĢaqları
analarından ayıracaqlar deyə kəntdə Ģaiyə yayılmıĢ imiĢ) kolxozçu kəntlilərə anlatdı. Kosər xalanın səsi geniĢ havalarda yüksəldi,
yüksəldi...”. Bir gün əvvəl sınıf mübarizəsindən bir Ģey anlamayan Kosər xalaya görünür ki, yazıçı onu bir gün içində yenidən
qurmuĢ, yazıçının bir sözü çok dərin təsir etmiĢ, siyasi savadını
artırmıĢ və bütün xolxozçuları (firqəçi komsomolçular da içində
olmaqla) “baĢa salan” natiqlər deməyə qədər yüksəlmiĢdi.
Nigar yoldaĢ istər Kosər xalanı arvatlar arasında yetiĢmiĢ firqə və Ģura təĢkilatlarından uzaqda, özü-özünə böyüyən bir adam
kibi təsvir edir. Guya Kalava kəndində heç bir firqə təsiri yokdur.
Elə çıkır ki, Kalava kəndində “düĢmən sınfın yaydığı vəhĢi təbliğata” qarĢı duracaq bir qüvvə, bir təĢgilat yoxdur. Kosər xala bu
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mübarəzəsində təkdir. Bunlar, qahramanların göstərilməsi də bu
cür səthi və baĢdan sovma əlaqələr bədii məsuliyyətsizlikdən baĢqa bir Ģey deyildir. Heç vaxt heç bir yerdə biz Kosər xala kimi
qahramanlar tanımırıq. Kosər kibi zərbəçiləri ədəbiyyatda nimunəvi qahraman kibi irəli sürmək qahramanlar pobleminə gülmək,
onu sadələĢdirmək siyasi-tərbiyəvi mahiyyətini alçatmaqdır.
ġərq qadını məcmuəsində belə gülünc karıkaturlara tez-tez
rast gəlmək olar. Son nümrələrdən birində dərnək üzvi Kərim Vəliyevin “Yoldaş Sara” adlı hekayəsi Nigarınkından geri qalmır.
Kəndin aktiv qadınlarından olan Sara iclaslarda yaslı açılması və
cocuqların buraya verilməsi barədə təĢəbbüs artır. Bu təĢəbbüs iclaslara etiraz olunur. Nihayət Sara 3 dəfə çıkıĢda bulunaraq öz
təklifini keçirir. Vəliyev yoldaĢ da Saranın qahramanlığını danıĢmaqda nitq söyləməkdə görür. Yeri gəlmiĢkən qeyd etmək lazımdır ki, gənc yazıçılarımız sözçülügə qapılmaları, qahramanların
göstərilməsi problemində də özünü göstərir. Sözçülük bu sahədə
iki Ģəkildə görünür:
1- Yazıçılarımız təsvir etmək və göstərmək istədikləri qahramanları iĢdə mübarizə prosesində dəzgah dalında, kolxoz tarlasında, zavodda, dəmir yolunda, sexdə qahramalıq xasiyyəti zahi olan
yerdə yok: iclasda, kulubda, evdə görür götürülür. Bu hal əsərlərin bədii dəyərinə çok pis təsir burakır. Sxematizm məsuliyyətsizliyə yol verir. Yazıçı yoldaĢlar qahramanların mübarizəsini və
qahramanlığını bizə göstərmir, nəql edir. Qəhramanlıq həyatını
vermir. O həyat haqqında söhbətlər, nəqillər açırlar. Yazıçılarımızın çokusu bu xəstəliyə dutulurlar.
2- Sözçilik o biri tərəfdən qahramanlarımızı söz qahramanı
etmək təĢəbbüsü ilə təzahür edir. Bəzi yazıçılarda bir təsəvvür
var: hər kəs yakĢı danıĢır, çıkıĢ yapırsa, o qahraman, zərbəçidir.
Halbu ki, bir də, danıĢıq, qıĢqırma və söz deyən qahraman vardır.
Söz qahramanı olmaq çok asandır. Belələri həqiqətən bizdə vardır. Ədəbiyyatımız belələrini tapıb ifĢa etməlidir. Nəinki sosializim quruluĢu, bütün ağırlıq və çətinliklərini çignində daĢıyan və
Lenin niĢanı alan nümunəvi zərbəçilər sırasına qatmalıdır. Bu cür
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sözligə qapılmaqda qahramanlar problemi düzgün anlamaq
yüngül müqavimət yolu ilə getmək təĢəbbüsü və əsərlər üzərində
iĢləməməkdən irəli gələn böyük məsuliyyətsizlikdir. Təəssüfki
əlimizdə olan bədii parçalar bunun əksini deyir.

hələr altında siması bəlli olmayan uydurma qəhrimanlar yaradılır.
M.Hüseyin “YoldaĢ zərbəçi” adlı kiçik Ģeirində (Gənc iĢci
№ 126 1932-ci il) bir zərbəçinin dilindən belə yazır:
“Altı saat keçmədən altı günlük işimiz
Hazır oldı qatar gedir hər ikimiz
MTS-də gediriz yeni fərman verməyə,
Firqənin qərarını yerinə yetirməyə...,

Simasızlıq əleyhinə
Kapitalizim insanları simasızlaĢdırır. Bu onun dağıdıcı funksiyasından biridir. “Burjuaziya insanın Ģəxsi qabiliyyətini mübadilə qiymətinə çevirmiĢdir” (MARKS). Burjuaziya iĢçini də,
mütəxəsisi də kəndlini də simasızlaĢdırır. Ġstismarı qüvvətləndirməyə yaramayan bütün təĢəbbüsləri, elmi fikirləri, talantları, Ģəxsi istedadları boğur.
Proletar diktaturası sosializm; əksinə, əməkçilərin qabiliyyət
və kefiyyətlərinin hər tərəfli inkiĢafına imkan yaradır, təmin edir.
Lenin yoldaĢ kütlə içərisində olan yüzlərlə yüksəlməli talantlardan dəfələrlə bəhs etmiĢdir. Ġnqilabımızın imdi minlərlə qahraman mübariz təĢkilatcı iĢçi və kolxozçu yetiĢdirib irəli çəkdiyini
aydın görürük.
Biz burjua fərdiyyətinə qarĢıyıq. Lakin hər cür Ģəxsi təĢəbüslərin sosializim quruluĢumuza qüvvətləndirən fikirlərin inkiĢafı uğrunda mübarizə aparırıq. Bu saat nə inki ölkəmiz daxılındə, hətta
xaricdə bütün dünya iĢçi və zəhmətkeĢləri arasında tanınan qəhraman və zərbəçilərimizin yaradıcılıq inkiĢafı üçün bütün Ģəraiti yaradırıq. Onların həqiqi və böyük qiymətini veririk. Odur ki, hər
hanki bir qəhramanımızın ədəbiyyatımızda konkret Ģəxsi xüsusiyyətləri ilə canlı bir insan kimi göstərilməsi vacibdir. Bunsız qəhrimanların hamısını bir qazanda, bir ölçüdə alıb müsbət xarakterlərlə
bəzəmək onlara və okucuya köməklik edə bilmir. Biz qəhrimanları
göstəriĢində simasızlıq ilə kəsgin mübarizə etməliyik.
Bu problemin konkret Ģəraitdə qoyularaq həll olunmasını təsəvvür edə bilməyənlər profil yapmaq təĢəbüsündə bulunurlar.
“Əmək qəhrimanı”, zərbəçi qız “qəhraman mübariz” kimi sərlov93

Burada zərbəçinin (qəhrimanlıq) simasını müəyyən edəcək
cihətlər yoxdur. Adi iki iĢçi yer Ģumlayıb, toxum səpib, qayıtmıĢlar. Traktorun köməkliyi ilə 6 günlük iĢ 6 saatda baĢa gəlmiĢdir.
Bunların hamsı öz yerində, bu doğru! Bəs burada qəhrimana qiymət verəcək hankı xarakterik iĢlərdir. Haradadır quruluĢumuza
mənfət görürük. Bütün bu suallar cavabsıdır. M.Mübariz "Əmək
qəhrimanı" adlı Ģeirində isə ("Qızıl ġəfəq" jurnalı) VətandaĢ
müharibəsi səngərlərində, hərbdə niĢan və sonralar sosializm qurucularında əmək niĢanı almıĢ birisini təsvir edir. Burada simasızlıq tam mənası ilə özünü göstərir. Bu qəhriman Denikin, qolçaq,
çarpıĢmıĢ, ad almıĢdır:
"Geri dönərkən dünün döyüşmə cəbhəsində
Dayanmadan quruluş işlərinə başladın
Müdafəə silahın qoymayaraq əlindən
Firqəmizin hazırlıq şüarın alqışladın.."
Yazıçı burada qəhrəmanı inkiĢaf prosesində ümumi quruluĢumuz ilə sıkı bağlı götürmək istəmiĢdir. Ancaq bu cəhət qahramanın həqiqi simasını aydınlatmaq, xüsusiyyətlərini vermək,
konkret cəhətlərini meydana qoymağa mane olmuĢdur.
Bəzi yoldaĢlar qahramanlar problemində qahramanın bioqrafiyası, Ģəxsi həyatı və xüsusiyyətlərini artıq bilib onun ancaq istehsalat stajı, əməyinin hasilatı və iĢinin dəyəri ilə maraqlanırlar,
hətta qahramanın adını, yerini də göstərilməsini vacib bilmirlər.
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Bu kimi "Sol"çu addımlar bir tərəfdən qəhrimanlar problemini,
bu baĢ tematikanı təhrif etmək, o biri tərəfdən isə simasızlığı qanunlaĢdırıb, bərkitmək təĢəbbüsüdür.
Aydın Ģeydir ki, bizi maraqlandıran zərbəçilər və qəhrimanların sənaye əməyi planı uğrunda mübarəzəsi və quruculuğudur.
Bu ad da yalnız quruculuq xatirəsinə verilir, qəhrimanın əsli-nəsəbi, gözəlliyi və ya haralı olmasının rolu yokdur. Bu heç də o demək deyil ki, biz qəhrimanların hamısının alnındakı adlarını silib
bir qazana doldırıb bir arĢın ilə ölçməliyik. Qəhrimanları göstərmək probleminin təbliğatı-tərbiyəvi məqsədi bunu demir. Hər
qəhrimanı olduğu kimi Ģəxsi xüsusiyyətlərində ailə və kollektiv
həyatı ilə bağlı verməliyik. Qəhrimanlarımızın ümumi qarakteri
və cizgisi budur ki: onlar hamısı eyni iĢ, məqsəd uğrunda mübarəzə edir, eyni qayəyə doğru gedir, eyni sınıfın idealının nümayəndələridir. Ancaq bu yolda onların hamısının obyektiv, mübarəzə bacarığı iĢ tempi, həyati düĢünüĢü barabar deyildir. Dünya
görüĢü, yaradıcılıq barabər deyil. Təcrübəsi – onların hamısında
ümumi iĢimizə mənfəət gətirəni – xüsusi cəhətləri vardır. Məsəla:
Heç vaxt zərbəçi bir mühəndis ilə bir qızıl əsgərin qəhrəmanlıqlarını barabarlaĢ – nəslimiz bunların hər ikisindən öyrənməlidir.
Lakin eyni Ģeyləri yok...
Buna görədə qəhrəmanların göstəriĢində xüsusi cihətlər (qəhrəmanın bioqrafiyası, həyatı, ailəsi, iĢ Ģəraiti, Ģəxsi iĢ stili) mütləq
göstərilməlidir. Bəzən ola bilər ki, yazıçıda bir kolxozçu qəhrəman təsəvvürü doğmıĢdı. O bu qəhrəmanı hekayə və ya poemada
vermək istəyir. Lakin bu toçnı olmayacaq, çünki qəhrəman konkret deyil.
Simasızlıq bəzən yazıçı yoldaĢları qəhrəmanlara kənar,
mücərrəd bakmağa doğru aparır. Məsələn, Mirzə yoldaĢın "Zərbəçi qızı", Səmədin "Pambuq yığanlar" Ģeirlərində əsərin qəhrəmanlarını yetirən ictimai mühit, cəmiyyət görünmür. Elə bil "Humay" və ya "Komsomol Pəri" göydən düĢmüĢ, yaxud anadan zərbəçi təhəlud etmiĢdir. Engels deyir ki, hadisələr doğulma, inkiĢaf,
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hərəkət və ziddiyətdə qalmalıdır. Dyaleqtik materializm metodının bu disturu eyni dərəcədə bizə qəhrəmanları göstərmək istəyən
yaradıcılara da aiddir. Biz heç vakt demərik ki, Mirzə və ya Səməd, kiçik bir Ģeirdə Humayın tərcümeyi halı və həyatını geniĢ
izah etməyə məcburdur. Yok! Bunu ancaq "Sol" vulqarlaĢdırıcılar
tələb edə bilər. Lakin, "insan təbiəti dəyiĢməklə özünü də dəyiĢir"
bizim qəhrəmanlar mübarizədə, həyatda, cəmiyyət içərisində inkiĢaf edib qəhrəman olurlar. Biz əsərlərdə bu əsas faktı görməliyik. Bir komsomolun icadçılığından danıĢarkən ona bu bacarığı
və imkanı verən məktəb və ya istehsalat Ģəraitindən danıĢmamaq
olmaz. Mirzə, Humayı bir zərbəçi qız olaraq təsvir və tərif etdikdən sonra onu cəmiyyət və komsomol ilə bağlamaq istəyir və
axırda belə bir bənd ilavə edir:
“O yalınız deyildi bu yüksəliş yolunda
Milyonlarla Humay və Lenin komsomolunda”
Rast gələni yok, əsil qəhrəmanı göstərməli
Qəhrimanlar tematikası hazırki, mərhələdə ġura ədəbiyyatımızın baĢ tematiqasıdır. Bunun vasitəsi ilə biz nəinki quruluĢ
qəhrimanlarımızı, hətta bütün quruluĢumuza göstəririk. Bu azdır.
Dərindən baxılsa ədəbiyyatımızda bütün tematiqaların tarıxı,
əmək, məiĢət, ailə tematikasını mehv edən budur.
Sosyalizm nəhəklərinin istər yaradılmasının və istərsə inkiĢaf
etdirilməsinin əsas amilli məhsuludur – Qüvvə – inqilabçı sınıfdır. Bu nöqteyi-nəzərdən də görürük ki, qahramanlar problemi
ədəbiyyatımızda baĢ tematika olaraq qalır.
Bu kadar mühüm bir problemin həlli, çokda asan zən edilməsin, çokları bir su içim saatda bir oçerq, poema yazmaqla qəhrimanları təsvir, daha doğrusu təhqir etməyi öyrənmiĢdir: Kolxoza
gedir, zavoddan keçir, mədənə yolu düĢür. Rast gələn hər kəsi
qəhriman cildinə salaraq qələm ilə ağız-burnunu düzəldib mət96
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buata verirlər. Yukarıda göstərdiyimiz misallardaki Sara, Humay,
Pəri və sairələri təsadifi, yazıçının doğma qəhrimanlarıdırlar.
Bizdə gənc yazıçı yoldaĢla əsil zərbəçi, qəhrimanları tanıyıb,
tapmaq üçün müəssələr və istehsalat ocaqları ilə sıkı bağlanmalıdırlar.
Neft 5 illiyinin 1/2-də həyata keçrilməsi, pambuq planın vaktından əvvəl bitirilməsi və ya baĢqa cəbhələrdə böyük tarıxı
müvəffəqiyyət faktlarında minlərlə, yüzlərlə yaradıcılar vardır.
Bu münasibətlə dəfələrlə hökümət və ittifaq orqanlarından Lenin
bayrağı, əmək niĢanı alanlar vardır. Bunlar haqqında iclaslarımızda danıĢılır. Onlar kinolarımızda göstərilirlər. Lakin çok təəssüflə
demək lazımdır ki, bu zərbəçi qəhrimanlarımız çok az ədəbiyyatımız səhifələrində bədii ifadəsini tapa bilmiĢdir. Bunun əvəzində
yazıçı yoldaĢlarımız bayram və ya mərasim günlərində tələm-tələsik konfrans salonunda, mitinq yığıncağında döĢündə niĢan
gördüyü iĢçiləri yakalayıb 5 dəqiqə müsahibə yapır. Sabahsı qəzetədə “qəhrimanları göstərirlər”.
Məsələyə bu cür məsuliyyətsiz əlaqəni qəti aradan qaldırmalıdır. Biz müəssələrimiz və istehsalatımızın əsil, həqiqi nüminəvi
qəhrimanları üzərində çalıĢmalıyıq. ġərt qəhrimanın adresini elan
etmək, onu tərifləyib həvəsə gətirməkdə dəyil. Əsil məsələ ona
qəhriman həyatı, mühit, Ģərayit və xüsusiyyətdədir. O, planı ödədiyi üçün qəhrimandır. Bir də onun plan ödəməsi, mübarizəsini
qələbə ilə bitməsinin konkret səbəblərini öyrənib ifadə etməliyik.
Göstərməliyik ki, o nə cür özündən əvvəlki vəziyyəti doğru anlayıb, onu dəyiĢməyin yolunu bilir. Biz qəhrimanın yaxĢı təcrübələrinin bədii ifadəsini qüvvətlə verməklə bu təcrübələri realizə edib
yaymıĢ, okucuların qəlbini mübarəzə həvəsilə alavlandırmıĢ oluruq. Əlbətdəki burada qəhrimanın həyatı ilə ələqədar olan bütün
digər cihətləri göstərilməsi vacib deyil. Lakin onun həyatından
alınan səhnəni yalnız istehsalat, zərbəçilik nöqteyi-nəzərilə verməyə meyl ilə onun Ģəxsiyyətinə, psixolojı, məiĢətinə ayid olan
cihətləri atmaq olmaz. O səhnəni tam vermək lazımdır.
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Sxematizm, biologizmə QARŞI
Bəzi yazıçı öz qəhrəmanına dərin simpatiya bəsləyərək onu
idealaĢdırır. Belə yoldaĢların qələmindən çıkan qahramanlar çok
qəribə olur: gövdələri div biçimli, yorulmaz, yeməz, içməz, gülməz, danıĢmaz, gecə-gündüz plan uğrunda mübarəzədən həz alıb
çarpıĢan, 40 illərlə zərbəçilik stajı olan təmiz, nöqsansız, “sudan
duru, süddən ağ” adamlar olurlar. Təbiidir ki, sosyalizm quruluşumuz bu cür mərmərdən tökmə adamlar tanımır. Bizim qəhrimanlarımız hər Ģeydən əvvəl milyonların içindən, kütlələrdən
çıkır tərbiyələnən dəyiĢən inkiĢaf edən real adamlardır.
Bu gün zərbəçi olub niĢan alan bir qəhrimanın 2-3 il sonra
həmin mövqeyini saxlayacağı, artıracağı və ya itirəcəyinə höküm
verəsi əlimizdə ölçü yokdur. Heç kəs deyə bilməz ki, bugünkü
qəhrəman Məhəmməd və ya Nerses, bir il bundan qabaq ki adamdır. DəyiĢməmiĢdir. Qəhrəmanlar mübarizədə, qələbədən-qələbəyə keçdikcə dəyiĢir, yeni əhvali-ruhiyyə, yeni həvəslə yeni daha
yüksək pillələrə keçirlər. Bir iĢçini beĢ il bundan qabaqkı əlaməti
və ya müvəffəqiyyəti ilə həməĢəlik Ģtamplamaq olmaz. Konkretlik və müəyyənlik burada vacibdir. Hər bir yazıçı bilməlidir ki,
təsvir etdiyi zərbəçi havaktın və nəyin zərbəçisidir.
Nəcminin “Böylə olmalı” adlı oçerkində bir pionerin qəhrəmanlığı təsvir olunur. Əhməd Ģef təĢkilatı vasitəsilə kəndə kolxoza gedir. Ona qədər kolxozda (pioner, komsomollar varsa da) heç
bir mədəni-maarif iĢi getmir. Pambuq planı geridədir. Əhməd yetiĢən kimi musiqi, dram, ucadan qəzetə okumaq kimi bir çok dərnəklər təĢkil edir. Kolxozçulara mədəni bilik dəxi verməyə çalıĢır. Nihayət Əhməd tək baĢına kəndin iĢlərini dirçəldir, ayaq üstə
qoyur, sonra kənd pionerlərindən ayrılırkən deyir:
“Bir daha sizə tapĢıracaq sözüm var! Məndən sonra siz
bugünkü yoldaĢlıq zamanı daha da möhkəmlətməlisiniz. Kolxozlarda pambıq yığımı gedir. Siz bu kompaniyada da birinciliyi qazanmalısınız. Pambuğu daha çoklu toplamalı, firqəmizə, hökumətimizə bu iĢdə daha coklu kömək etməlisiniz...”
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Görürsünüz ki, bir pioner bir kəndin bütün nöqsanlarını
düzəltdi və yaralarını sağaltdı. Ancaq bu iĢ nə təhər əmələ gəldi?
Məhəmməd Əkbərin “Günəşə bənzər gözləri”ndə (“ġərq
qadını”) Slezarın arvadı Dilbərin savad almaq uğrunda ki, çalıĢqanlığı göstərilir. Dilbər yoldaĢlarından geri qalmıĢdır, ərə verilmiĢ, okumaqdan əli çıkmıĢ, qaranlıq bucaqlarda gözlərini qara
pərdələr almıĢdır. Bunların hamısı doğru, lakin okucunu məraqlandıran Dilbərin nə vasitə, nə yol ilə oxumağa baĢlaması və
müqavimətləri birdən-birə qırmasıdır. Bu suala oçerkdə belə cavab tapırıq:
“Dilbərin həyat yoldaĢına qətiyyətlə, mən oxumağa gedəcəyəm. Əyər sən buna razı olmasan bizim yaĢayıĢımız xoĢluqla keçmiyəcək. Dilbərin əri Slezar Sadiq belə cavab verir:
Sən get oxu, sənin bu tədbirin məni Ģad etdi. KaĢ sənin kimilər hamısı okusun. Okumaq hamımıza lazımdır. Bu cavablar
M.Əkbərin məsələsinin qoyuluĢuna ziddir. Necə olur ki, mədəni
okumuĢ Dilbəri sevən Sadiq imdiyə qədər öz səvgilisinin okumaq
üçün saçını yolub, yanaqlarını qanatdığını bilməmiĢ, onun təĢəbbüsünü imdi bilmiĢdir. Digər tərəfdən əri, bu fikirdə olarkən
Dilbərin okumasına mane olan kim və nədir? Məsələnin burası da
qaranlıqdır.
Biologizm ünsürləri əleyhinə “baraban qəlbli”, “dəmir qollı”,
“daĢ əzələli”, “rəst bakıĢlı”, “bolĢevik pəncəyi” altında qəhrəmanlığı fizioloji xüsiyyətdə görənlərə qarĢı mübarizə etməliyik.
Qeyd etmək lazımdır ki, Dilbər də təsadüfi yapma qəhrəmandır. Qadınlarımız arasında təhsilə, elm və texnikaya sahib olmaq
həvəsi həddən artıqdır, onlar yaĢa, evliliyə, uĢağa bakmıyaraq
bütün qüvvələrini yeniləĢməyə, mədəniləĢməyə verirlər. Bu bir
də proletar gəncləri arasında ümum bir hərəkət halını almıĢdır.
Buna qahramanlıq adı vermək etapı da geridə qalmıĢdır.
M.Əkbər yoldaĢ Dilbərin okumağa həvəslənməsini yok, təhsil prosesində fədəkarlığını, zərbəçiliyini, baĢqalarından irəli getmək üçün atdığı addımları göstərsəydi daha müvəffəq olardı.
Çünkü bir qəhrəmanlığı danıĢıq, maraq, həvəs, razılıq ilə ölçmi99

rik. Bizim qəhrəmalarımızı ölçmək üçün əsas kriterya yaradıcılıq,
quruculuq, təĢkilatçılıq, öz iĢinin texnikasını mənimsəmək, öz iĢinin ürəyinə əmək, yeni sosyalizm metodları ilə maksimum məsuldar çalıĢmaq və mədəni yazmağı bacarmalıdır. Nihayət nəzərdən
keçirdiyimiz istər Ģeir və istərsə oçerklərin bədii dəyəri etibarı ilə
çok kifayətsizliyini deməliyik. Yazıçı yoldaĢlar qəhrəmanların
xarıcı, ümumi cəhətləri ilə bənd olaraq dərin mülahizələr, yüksək
obrazlar verməyi bacarmırlar. Əsərlərdə yazıçının qəhrəman ilə
söhbətini və yazıçının öz sözlərini (bu sözlər çok vakt tərifləmə
olur) çıksaq qəhrəmanların yalnız skleti qalır. Qəhrəman ilə
müsahibə açmaq olar. Ancaq bu bizim üçün metod, priyom deyildir. Biz qəhrəmanı mübarəzə prosesində verməliyik, yoksa onun
yakĢı cəhətləri haqqında xarakteristika yazmamalıyıq.
Qəhrəmanların konkret, Ģəxsi bir çərçivədə (sexdə, kolxozda)
olan iĢini ümumi quruluĢ müvəffəqiyyətlərimiz ilə bağlamaq
üçün yazıçılar texniki kombinasiya yapırlar. “Flankəs bir maĢın
icad etdi, flan kolxozda 40 kilo pambuq artıq yığır” dedikdən
sonra bu iĢlərin sosyalizm quruluĢuna xeyirli olduğunu bir-iki bəzəkli mərasim cümləsi ilə əlavə edirlər. (M.Ələkbər, Ç.Bağır və
sayirə). Bu okucunu qane etmir. Bədii dəyər, əsil məsələ bir qəhrəmanın iĢini ümumi iĢimizlə bağlamaqdadır. Söz ilə ilavə etməkdə deyil. Bunu nə cür etmək olar? Bunun üçün faktı alırkən cəmiyyətdən, ümumi iĢimizdən çıkıĢ nöqtəsi götürməlidir. Ġstər
icadçının və istərsə pambuqçının gördüyü yakĢı təĢəbbüsü cəmiyyətlə, Ģərayit və quruluĢumuzun Ģəxsiyyətlərin yüksəlməsi üçün
yaratdığı imkanlarla izah etməlidirlər. Buradan çıkaraq tək-tək
qəhrəmanların ümumi hərəkatımızda kütlədən irəli getdiyini, bu
yolda onun addımlarını, çətinliklərini, ziddiyyətlərini, Ģəxsi əlamətlərini və qiymətli təĢəbbüslərini göstərməlidir.
Bizim kollektiv və cəmiyyətdən kənar qəhrəmanımız yokdır.Qəhrəmanlarımızı yetirən irəli sürən bütün cəbhə boyu geniĢlənməkdə olan sosyalizm hücümumuz və bizi qələbədən-qələbəyə
aparan bolĢevik sürətlərimizdir.
Hücum. 1932. №.7-8. S.43-47.
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1) Sosyalizm quruluşu qəhrəmanlarını Şura ədəbiyyatımızda
göstərilməsi aktual və çok məsuliyyətli bir problem olmasına
bakmayaraq bu məsələ ətrafında biz də çok az yazılmış hətta
əldə olan az çok xırda bədii ədəbiyyat materialları belə təhlil
edilməmişdir.
Redaksiyamız Mir Cəlal yoldaşın bu məqaləsini tərqilə burakarak başqa tənqidçi və yazışılarımızın bu marədə məqalələrini gözləyir.
Redəksiya
Konkret faktlar ətrafinda kütləni təşkil etməli
(“ġərq qadını” AK(b)F MK. ĠĢçi Kəndli qadınlar
sektoru orqanı. № 9-10-11-12))
Qəzetəmizin keçən il 15 oktyabr tarixli 238 nömrəsində “Şərq
qadını” jurnalı haqqında burakdığımız tənqiddə göstərilirdi ki:
“ġərq qadını yüzünü nəft və pambığa çəvirməli, qadın
əməyindən istifadə yolunda çarpışmalı. Bu xüsusda rəhbər
göstəriĢlər verməlidir...”
Demək lazımdır ki, o zamanki vəziyyətə nisbətən “ġərq qadını” bir çok müvəffəqiyyətlər əldə etmiĢdir: müxbirlər ordusunun
sayı artmıĢ, günün siyası təsərrüfat məsələlərini əhatə bacarığı
qüvvətlənmiĢsə də jurnal üzünü istehsalata çəvirmiĢ və sairə. Lakin, jurnal hələ sənaye, kənd təsərrüfatı və mədəni quruluĢ iĢlərimizdə qadın əməyindən istifadənin əməli cəhətlərini dərindən
öyrənməmiĢ, bu sahədə konkret faktlara girə bilməmiĢdir. Halbu
ki, keçmiĢə nisbətlə hazırda Ģərait dəyiĢmiĢ, firqəmizin düzgün,
Leninçi rəhbərliyi altında bir çok tarixi müvəffəqiyyətlər əldə
edilmiĢdir: 1932-ci ilin sonu üzrə tikiş sənayeində qadınların sayı 90 faizə, balıq sənayeində 28, inşaatda 30, Kooperativ sənayeində 65 faizə çatdırılır. Kustar sənayeində – bu sənayein ayrıayrı sahəsindəki imkandan asılı olaraq – 50-dən 100 faizə qədər
qadın əməyi tətbiq olunur. Azərbaycanda əsas sənayeimiz olan
nəft quruluşunda 10.000-dən ziyadə qadın çalıĢmaqdadır. Qadın əməyi kütləvi surətdə Pambıq tarlalarına cəlb olunmuĢdur.
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Bütün Ģura, həmkarlar və ictimai təĢkilatlarda hətta məsul postlarda qadınların sayı və aktivliyi günü-gündən artmaqdadır...
Bu böyük siyası təsərrüfat əhəmiyyətli müvəffəqiyyətləri
bərkitmək, dərinləĢdirmək lazımdır. “Şərq qadını”nın hazırda
nəzərə çarpan böyük kəsiri və nüqsanı da bu iĢi təĢkil və izah edə
bilməməkdədir.
Nəzərdən keçirdiyimiz 4 son nömrədə bilavasitə fabrika, zavod, kolxozlarda qadın əməyindən istifadə iĢinə həsr olunmuĢ
materyal yokdur. “Kolxozların təĢkilat və təsərrüfatca möhkəmlənmələri uğurunda”, “ĠĢçi qadınlar yaz əkininə yardım edirlər”,
“Yeni nümayəndə qadın yığıncaqları” (№ 9), “Tarlalarda nümayəndə qadınların təcrübəvi iĢləri” və bu kibi bir sıra məqalə, məktublarda qadın əməyindən istifadə xüsusda söz gəliĢi danıĢılır.
Hər Ģeydən əvvəl bilməlidir ki, qadın əməyindən düzgün istifadə məsələsinin bu günkü mərhələdə qoyuluĢu, yüksək siyası,
nəzəri mahiyyət daĢıyır. Bu məsələnin həcmini “qadınları dəzgaha, kolxoza çəkmək”lə daraltmaq olmaz. Ġmdi, məsələ daha konkret daha əməli qoyulur: hər bir okucu fabrikada qadınların, zərbəçilərin, yarıĢ müqavilələrinin miqdarını bilməklə kifayətlənmir.
O, bu zərbəçilərin konkret təcrübələrini, iĢ metodlarını, onları
müvəffəqiyyət və kəsirə çəkən cəhətləri, səbəblər və bu səbəblərin köklərini yeni doğan təĢəbbüsləri bilmək istəyir. Okucu iĢci,
kolxozçu qadınlar arasından çıkan qəhrəmanları və onların qəhrəmanlıqlarını iĢdə, prosesdə görmək istəyir. Əməkçi qadınlar kütləsini maraqlandırmaq, və ya istehsalatda qadın əməyinin məhsuldarlığını yüksəltmək üçün əsas məsələ də budur. “ġərq qadını”
kütləvi bir jurnal olaraq, bunu etməmiĢ, konkret sahələrdə yerlərin təcrübəsini öyrənib, təĢkil edə bilməmiĢdir.
Jurnalın bu cür iĢ aparmasına mane olan nədir?
Ümumilik, ümumi sözlərə qapılmaq. Becərmə kampanyasında iĢtirak üçün nümayəndə qadınlara necə əməli göstəriĢlər verilir?
“Nümayəndə qadınlar pambıq sahələrinin yakĢı becərilməsində kolxozçu qadının 100 faiz iĢtrakını və kütləvi surətdə tarlalara çıkmalarını təĢkil etməklə zərbəçilik və sosyarıĢı gəniĢləndirməlidirlər…“
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Ġmdi becərmə kampanyasının ilk yekunları vurulur. Bir sıra
rayon və kolxozların, hətta ayrı-ayrı kolxozçuların dəyərli iĢ
təcrübələri bizə məlumdur. Bu təcrübələri öyrənməli, kolxoz briqadalarında qadınların rolu və əməli iĢlərini bilib, iĢıqlandırmalı,
ayrı-ayrı zərbəçi qadınlar haqqında kiçik də olsa məktublar burakmalı ikən jurnal bunun əvəzində simasız faktlar burakır:
“Kolxoz briqadalarının əhəmiyyəti yerli təĢkilatlar tərəfindən
lazımınca izah edilmədiyi yerlərdə (harada? – M.) ayrı-ayrı kolxozçu qadınlar “briqada nəyimizə lazımdır bizə ondan nə mənfəət
gələ biləcək” diyə bilirlər.” (№9)
Jurnalın ümumiliyə qapılmağını bir neçə nömrədə, bir neçə
məktubda eyni məsələnin (“uşaq müəssəsələri təşkili işi”) eyni,
ümumi Ģəkildə, səthi ölçüdə qoyulduğunu qeyd etməliyik.
Qadın əməyi məhsuldarlığını artırmaq uğurunda firqə tapĢırıqlarına əsaslanaraq, yerlərin xarakterik təcrübələri və iĢi haqqında məlumat toplamaq, iĢini müxbirlər vastəsilə yerinə yetirmək
olar. Jurnal isə hələlik, belə təĢəbbüsə baĢlamamıĢ, öz müxbirlərinə nə bir təĢkilatı göstəriĢ və ya rəhbərlik vermiĢ, nə də bu xüsusda rəhbər yazı burakmıĢdır. Bunun nəticəsində öz baĢına akına,
təsadüfi olaraq, akıb gələn materyallara əl atılmıĢdır.
“Şərq qadını” jurnalının diqqətini xüsusi ilə nəft sənayeimizdə qadın əməyinə cəlb etməliyik. Son nömrələrdə “Nəft uğurunda mübarizə” sərlövhəsi ilə ancaq tək bir məqalə burakılmıĢdır ki, (№10) bu da ümumi sözlərlə doludur. Burada nəft planına
aid rəqəmlər və aksayan mədənlərin adı göstərilir. “Aznəft proqramının 36 faizini verən Orçonikidze mədəni mayın 25 günlük
proqramını 91,8 faiz ödəmiĢ, Lenin mədəni kəsiri daha da geniĢləndirmiĢ... və sairə” (Səhifə 5) “ġərq qadını”nın və onun okucularını maraqlandıran əsas məsələ qadınların nəft istehsalatında
movqeyi və birinci kvartaldakı kəsirə qarĢı konkret vəzifələri
unudulur. Bu xüsusda müxbir məktubları və ayrı-ayrı maraqlı
faktlar jurnalda yok dərəcəsindədir. Jurnalın həcminin 50 faizini
rəsmlər tutduğu halda nəft sənayeimiz qəhrəmanlarında, nəft istehsalatında çalıĢan qadınlardan bircə nəfərinin də Ģəkili burakılmamıĢ və onların iĢ təcrübəsi yayılmamıĢdır. Hazırki etapda iĢçi
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sınfının mədəni yaĢayıĢının yakĢılaĢdırılmasını firqəmiz diqqət
mərkəzinə qoyduğu bir zamanda ictimai iaĢə cəbhəsində jurnal iĢçi qadınlar ilə daha çok maraqlanmalı idi. YakĢı aĢbaz qadınları,
hətta mədəni yaĢayıĢ uğurunda çalıĢan, ev qadınlarını jurnal tanıyıb qadın okucularına tanıtmalı idi. Sənayi və kənd təsərrüfatı rayonlarımızda yüzlər ilə ictimai yeməkxanalar qurulmuĢ, mətbəxlər hazırlanmıĢdır. Kommuna evləri və iĢçi pasyolkalarında mədəni inqlabımızın hazırkı yüksək tələbatı əsasında kütləvi-mədəni
iĢlərin yenidən qurulması üçün minlərcə iĢçi qadınlar zərbəli surətdə çalıĢır, və yarıĢırlar. Bu az zamanda köhnə həyatın çirkinliklərini atıb, yeniləĢən qurucu qadınlarla təkcə ġuralar Ġttifaqı
əməkçiləri yok, bütün Ģərq maraqlanır. Onlar tapılıb jurnalın səhifələrində geniĢ nümayiĢ etdirilməlidir. Gənc okucuları tərbiyə etmək üçün bu cür təcrübələrin böyük əhəmiyyəti vardır.
“ġərq qadını” ümumilikdən qurtarmaq üçün bu yukarıdakı
tədbirləri diqqət mərkəzinə qoymalıdır. Qadın əməyi məhsuldarlığını artırmaq uğurunda bütün qüvvələri səfərbərliyə almalı, istehsalat ocaklarında (fabrika, zavod, kolxoz, sovxoz, dəmir yolunda...) qadınların öz içərisindən müxbirlər cəlb etməli, onları konkret yaradıcı rəhbərliklə ödəməli və yukarıda göstərdiyimiz məsələləri tezliklə həyata keçirməlidir.
Mir Cəlal, İ.Mirzə
Kommunist. 1932. 2 avqust.
1933
Yeni başlayanlar haqqında
“Yeni başlayan ədəbiyyatçılara sadə, aydın və
savadlı yazmağı öyrətmək – tənqidçilərin vəzifələrindəndir. Hətta məncə baş vəzifələridir”
(M. QORKİ)
Keçən il biz Azərbaycanda gənclər ədəbiyyatına bakıĢ aylığı
keçirdik. Bu aylıqda Lenin komsomolunun sosyalizm quruluĢu,
sınfı mübarəzə cəbhəsindəki aktiv praktikasının bədii ədəbiyyatda
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nə dərəcədə əks və ifadə olunduğunu yoklamaqla, həm də komsomolun yazıçılar təĢkilatına, ayrı-ayrı yazıçılara və dərnəklərə praktiki köməyini təĢkil etmək uğrunda əfkar ümumiyyəni topladıq. Bu
aylıq; vaktilə çok qiymətli nəticələr verdi. Demək olar ki, bütün
iləri gəlmiĢ komsomolçu və gənc yazıçıların yaradıçılığı kütləvi
sürətdə müzakirə olundu. Onların nöqsanları göstərildi. Həm də
komsomol özəklərinin ədəbiyyata olan marağının və tələbinin
ödənməsi üçün yaradıcılıq cəbhəsində bir hərəkət əmələ gəldi.
Ġmdi bu bakıĢdan bir il keçir.
Komsomolçu yazıçılar, komsomolun həyat və mübarizəsini
əks etdirmək və dərnəkçilərə, yeni baĢalayanlara köməklik etmək
haqqında öhtəsinə bir sıra vəzifələr götürdülər.
Bu vəzifələrin həyata keçirilməsi nə vəziyyətdədir? Burada
biz yeni baĢlayanlara köməklik haqqında danıĢmaq istəyirik. Bu
ad altında ancaq bir iki əsəri çap olan, lakin qəlbi ədəbiyyat cəbhəmizlə döyünən az “məşhur” olan gəncləri nəzərdə duturuq.
YĠQ(b)F MK-nin 23 aprel tarixli əbədi-bədii təĢkilatların yenidən qurulması haqqındakı məĢhur qərarı, ümumiyyətlə ədəbiyyat cəbhəmizdə tarixi və kökündən dönüĢ yaratdığı kibi, gənc yazıçılarda da sənətə qarĢı yüksək əmək pafosu və çalıĢmaq iradəsi
doğurdu. Ġstər ədəbiyyata çağırılmıĢ zərbəçilər və istərsə yeni
yazmağa baĢlayan gənclər arasında kütləvi bir hərəkət oyanmıĢdır. Onlar ədəbi məsulları, jurnalları okuyur, ruhlanır, gündə bir
neçə əsər qaralayır, redaksiyalara göndərirlər. Çap olunmamasına
isə əsəbiləĢirlər: “Mənim Ģeirlərim çap olunmalıdır, mən qəzetələrdə çap olunanlardan heç də pis yazmıram.”
“Mənim yazılarımın çap olunmamasının səbəbi nədir? Nə
üçün redaksiyada oturanlar özlərinkini çap edirlər?”
Belə məktublar ədəbiyyat jurnalları redaksiyalarına az gəlmir. 2 ay əvvəl tanımadığım bir gənc mənə yazır:
“Səməd haqqındakı təhlilinizi oxudum. Çox yakĢıdır. ĠnkiĢafımız naminə mənim əsərlərimə də elə bir tənqid yazın.
Dəftərləri gətirim, neçə də pul istəsəniz verərəm...”
O, məktubun axırında jurnal idarələri və bəzi yoldaĢlardan Ģi105

kayətlənir, onun “talantına” əhəmiyyət verilmədiyinə söylənir.
Gəncə rayonundan Ġ.A. yoldaĢ ən azı ayda 2 əsər göndərir. O,
bunları çok səliqə ilə və dönə-dönə ağardır, lakin imdiyə qədər
heç biri çap olunmamıĢdır. Onun Mirzəyə yazdığı məktubunda
təxminən belə deyilir: “bir neçə hekayəm, Ģeirim, roman, dramım
vardır. Yenə də nə istəyirsiz, yazım.”
Bu məktublardan daha çox sitatlar götürmək olar. Bunlarda
Ģübhəsiz ki, özündən razı qalma, təkəbbürlük və jurnallara qarĢı
əsassız ittihamlar, lovğalıq vardır. Lakin bu heç vakt və heç dərəcədə onların, yeni yazmağa baĢlayan, xüsusən, rayon yazıçılarının
haqlı tələblərinin qiymətini əksildə bilməz. Bizə onlara laqeyd
bakmaq ixtiyarını verə bilməz.
Məsələ nədədir?
Gənclərimizin maddi mədəni səviyyəsi dedikcə yüksəlmiĢdir.
Onlar “Lenin vəsiyətlərini hamıdan tez mənimsəyirlər” (STALĠN). Hər cəbhədə olduğu kibi ədəbiyyat cəbhəsində də gənclərdən yeni qüvvələr iləri gəlir. Gənc həvəskarlar doğur, yeni təĢəbbüslər yetiĢir. Çünki proletar diqtaturası, sosyalizm quruluĢu,
gənclərin yaradıcılıq və təĢəbbüsü üçün hər cür Ģərait və imkanları yaratmıĢdır. Təkcə ədəbiyyat cəbhəsində dəyil, elm və texnikanın hər sahəsində proletar gəncliyinin yaradıcılığının konkret
məhsullarını görə bilərik.
Lakin əldə etdiyimiz bu ümumi imkanları, biz ədəbiyyat
cəbhəsində yeni başlayanların qucağına çatdıra bilməmişik.
Biz onların həvəs və marağını məqsədə uyqun, qayələrdə doğru
təĢkilatlandırıb, istiqamətləndirə bilməmiĢik.
Hər Ģeydən əvvəl, yeni yazmağa baĢlayan gəncləri möhkəm
əbədi təĢkilatlılıqdan ödəmək lazımdır. Bunun üçün dərnəklər,
şura yazıçıları ittifaqının iş mərkəzi olmalıdır. Keçən il, gənclər ədəbiyyatına bakıĢ zamanı, komsomolçu yazıların dərnəkçilərə, yeni baĢlayanlara geniĢ yardımını təĢkil etmək zərurəti qeyd
edildi. Ayr-ayrı yazıçılar, dərnəklərin lazımi səviyyəyə qaldırılması üçün öhdələrinə müəyyən vəzifələr götürmüĢdü. Lakin bu
vəzifələr bir söz və bir “təəhhüd” olaraq qaldı. Dərnəkçilərə yar106
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dım və onları təĢkilatımızın gələcək ümid bazası kibi yetiĢdirmək
iĢində nə Ģura yazıçıları təĢkilat komitəsi və nə də təəhhüd
götürən ayrı-ayrı komsomolçu yazıçılar, öz vəzifələrini doğrulda
bilməyirdilər. “Literaturnaya qəzeta”da “Azərbaycanda bir ay
içərisində 56 dərnək təşkil olunmuşdur” deyə yazan M.Yurin
yoldaĢ, özü də yəqin edir ki, bu heç bir vəznə, səviyyəyə malik
olmayan bir boĢ sözdür.
Dərnəkçilər yeni baĢlayan iĢçi yazıçılar arasında iĢ aparmaq
üzrə həmkarlar ittifaqı daha biyabırçı kəsir içindədir. Kulub, Mədəniyyət sarayı, kütübxanalarda həmkar komitələri mədəni iĢçiləri gənclərin tələbinə bakmayaraq, dərnək təĢkili üçün mütləq hərəkətsiz və təsirsiz otururlar. Daha “yakĢı” iĢləyəndə isə, dərnək
rəhbərinin zəhmət haqqı tələbnaməsinə qol çəkməklə kifayətlənirlər. Elə güman edirlər ki, dərnəyin vəziyyəti, dəyəri və dərnəkçiləri ilə isə maraqlanmaq “ancaq təşkilat komitəsinin işidir”. Həmin müəssələrin komsomol özəkləri də eyni vəziyyətdədir. İmdiyə qədər heç bir komsomol özəyi ədəbiyyat dərnəyinin işini, yeni başlayanlara yardım haqqında məsələ qoyub
müzakərə və həll etməmişdir. Müəssəsədə ədəbiyyat dərnəyi,
texniki dərnəklərdən heç də az əhəmiyyət və qiymətə malik dəyildir. Lakin texnika həvəskarları üçün bir neçə müntəzəm çalıĢan
dərnək olduğu halda, ədəbiyyat həvəskarlarının tələbi nə eşidilir, nə də ödənir. Yeni yazıçılara ədəbi yaradıcılıq köməyi isə
daha biabırçı vəziyyətdədir. Dərnəkçilər nədən kasıbdırlar; Yeni
baĢlayana nə çatmır?
Bu məsələ nə təĢkilat komitəsini, nə də AzərnəĢrin bədii-ədəbiyyat Ģöbəsini maraqlandırmır. Cəsarətlə demək lazımdır ki, yeni baĢlayanların istər özlərinə və istərsə əsərlərinə qarĢı yazıçılıq,
sənətkarlıq loğalığı əlaqələri və yukarıdan bakmaq halları vardır.
AzərnəĢrdə “lüzumsuz əsərlər” yıqılıb qalmıĢdır. Buradakıların
90%-i illərlə bakılmamıĢ və qeyd dəftərindəncə arxivə verilmiş
yeni başlayanların yazılarıdır.
Biz heç vaxt “hər yazılanın çap olunması lazımdır” demək
istəmirik və heç də yeni baĢlayanların hamısına ümid bəsləyəcək
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optimizmlə danıĢmırıq. Lakin “gündə bir şeir” yazan və “yenə
də nə istəyirsiniz yazım” deyən dərnəkçilərin, yeni baĢlayanların
xəstəliyi, əbədi yaradıcılığın spesifikasını anlamaması və elementar ədəbi təhsilə möhtac olduğu ilk bakıĢda aydın olur. Onunla
uğraĢmaq və istedadına istiqamət vermək lazım və vacibdir və
ədəbi inkiĢafımızın kadro məsələsidir. Müxbirlik, dərnəkçilikdən
iləri gəlmiĢ yeni baĢlayan yazıçılar arasında “...yakşı başa düşməyənlər var. Onlar fikir edirlər ki, lazımınca alimdirlər, hətta
dahidirlər” (QORKĠ). Onlara köməklik üçün heç olmasa elementar yazı texnikasını öyrədən ədəbiyyat nəzəriyyatından minimum verən kitabçalar burakmaq, bəzi yazıçıların eyni əsərlərini
lüzumsuz olaraq 2-3 dəfə çap edən AzərnəĢr ədəbi-bədii Ģöbəsinin baĢına belə gəlməmiĢdir.
Bizdə çok vaxt yeni başlayanlardan avans tələb edirlər.
Meydana çıkardığı ilk Ģeirləri və hekayəsini Puşkin ilə müqayisəyə başlayır, orada “dialektik-materyalizmin tam tətbiqini”
axtarır və nəticədə onu, yazıçını cürbə-cür “izim”lərlə damğalayaraq, yola salırlar. Bu cür vulqar və zərərli əlaqələr, ədəbiyyat
kadrolarımızın inkiĢafına zərbə endirir.
Tənqidimiz isə yeni baĢlayanlarla uğraĢmağı Ģəninə Ģikəstlik
sayır. “Uşaq-muşaqların” yazıları ilə uğraĢmağı alçaqlıq hesab
edir. Bəzi tənqidçilərimiz isə gənc yazıçılar qarĢısındakı vəzifələri sayırlar:
“Yazıçı, ədəbiyyat tarixini bilməlidir. Marksizmi bilməlidir.
Hər elmdən baĢı çıkmalıdır, yaxĢı dil bilməlidir və sayirə. Bunlar,
bu ümumi göstəriĢlər bizim qulağımızı doldurmuĢdur. Ancaq yeni baĢlayanların çoku bu sözlərin jurnalda çap edildiyini
g ö r ü n c ə ö z ü n ə bir qanun sayır, ona elə gəlir ki, əvvəl alim
olub, sonra ələ qələm almaq lazımdır.
Halbuki, o, bütün ömrünü sərf etsə bu ümumi göstəriĢləri yerinə yetirə bilməz. Hələ yazıçılıq bir kənarda qalsın.
Biz ədəbi təhsil məsələsini konkret, dərnəkçi yeni başlayanların səviyyəsinə görə qoymalıyıq. Ġlk nevbədə nə okumaq
və o cümlədən sənət texnikası, hekayəçilik, stil və stilistika məsə108
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lələri üçün nəyi oxumaq, hansı kitabı okumaq lazım olduğunu
göstərməliyik. Yeni baĢlayanları təĢkil edib tərbiyələndirmək
üçün, bizcə aĢağıdakı tədbirləri həyata keçirmək, yeni baĢlayanlar
üçün qəti-konkret köməklik ola bilər:
Ədəbiyyat jurnallarında müntəzəm surətdə yeni baĢlayanlar
üçün konsultasiya açılmalı, burada çapa getməyən yazıların defektləri göstərilməklə, ibtidai ədəbi təhsil minimumu verilməlidir.
AġY-nda Yalnız dərnəklər üzrə bir kütləvi iĢçi ayırmalı, rayonlar ilə qırılmaz canlı əlaqə saklamalı. Müntəzəm yazan dərnəkçiləri ayrı-ayrı yazıçı və Ģairlərə təhkim etməli və onları əsərlərinin
islah və düzəldilməsinə nail olmalıdır.
Həmkarlar komitələrinin, dərnəklərə praktiki və maddi köməyini təĢkil etməli.
Müəssisə komsomol özəklərinin mədəni-təĢviqat planına salmalıdır. AġY Ġttifaqının bir sıra bədii yaradıcılıq mühazərələri,
diskusyalarını bəzən böyük dərnək olan iĢçi rayonlarında, iĢçilərin iĢtirakilə keçirməli, AzərnəĢr vasitəsilə, tezliklə yeni baĢlayanlara rəhbərlik və yardım üçün ədəbi minimum verəcək kitabçalar nəĢrinə baĢlamalıdır. Təcrübəli yazıçıların, Ģairlərin öz yaradıcılıq praktikası, necə okuyub iĢləmələrinə dair jurnallarda sistematik olaraq yazılar burakmalıdır.
BU KONKRET VƏZĠFƏLƏRĠN HƏYATA KEÇĠRĠLMƏSĠ
ĠLƏ, BĠZ YENĠ BAġLAYAN YAZIÇILARI TƏġKĠL EDĠB,
GƏLƏCƏK ÜMĠD BAZAMIZA ÇEVĠRƏ BĠLƏR, SIRALARIMIZI YENĠ-YETMƏ, HAZIRLIQLI PROLETAR GƏNCLƏRĠ
KADROSU ĠLƏ SIXLAġDIRA BĠLƏRĠK.
Gənc işçi. 1933. №84. 11 aprel
Yeni yaradıcılıq pafosunu bolşeviqcəsinə təşkil edəlim
MQ-nın 28 aprel qərarı yalnız əsgi yazıçı kadroları arasında
deyil, gənc yazıçılar, sənətkarlar arasında da yaradıcılıq pafosu
doğurmuĢdur. Ədəbi gəncliyi bütün boyu ilə hərəkətə gətirmiĢ,
cəbhəyə çəkmiĢdir. Biz burada hələ 5-6 il yaradıçılıq fəaliyyəti
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devrində iki kitab buraka bilməyən və yalnız son il icərisində 5-6
və daha yüksək əsərlər vermiĢ Səməd, MüĢfiq, Əbul Həsən, Sabit
və baĢqa artıq tanınmıĢ yoldaĢlardan danıĢmaq istəmirik.
Biz burada öz yaradıcılıq istiqamətini yenicə müəyyənləĢdirən M.Soltan, C.Bağır, M.Əkbər, Ə.Cəmil, Y.ġirvan və baĢqa yeni yazmağa baĢlayan gənclər haqqında danıĢmaq istəyirik.
M.Soltan ədəbiyyata çağırılmıĢ zərbəçilərdəndir. O, əsas etibarilə iĢçi gənclərin mübarizə həyatından və istehslatdan yazır.
“Hərb dəhĢətləri”, “Ġliç buxtası”, “Qızıl ordu” Ģeirləri və xüsusən
son zamanlarda nəĢr olunan “Cəbhə” poeması onun görkəmli
əsərlərindəndir. Soltan əvvəllərdən sərbəst nəzmdən ilk təcrübələr
edərkən Ģeirləri quru və qafiyəli nəsr kibi çıkır və heç bir dərin
mündərəcə, ideyanı ihatə edə bilmirdi. Hələ onun “Balıqçılar” adlı oçerkində komsomol özəyi və iĢçi həyatı haqqında sexematizm
boĢ təsvirçilik və sözçülük hakimdir. Üzərində çalıĢdığı “Cəbhə”
poyeması isə daha ətraflı problemləri daha ətraflı ihatə edən
böyük məhsuldur.
Bu əsər, Soltan üçün böyük müvəffəqiyyətdir. Lakin Soltanın
ümumi yaradıcılığında olduğu kibi burada da sözçülük, varlığın
özünü yok, onun haqqında sözləri vermək; qəhrəmanı mübarizəni
sözlərlə ifadə etmək kibi əsas nöqsanlar vardır. Bu hal M.Əkbər,
C.Bağırın oçerklərində də nöqsan olaraq özünü göstərməkdədir.
Söz qəhrəmanları M.Əkbərdə daha çokdur. O, kolxoz sədrini danıĢdırır, qızıl karvançının muzduru, iĢçi qadını bir natiq yerinə qoyur. Və bunların hamısını da bir dildə, bir səs və bir ifadə ilə
danıĢdırır. Q a r Ģ ı l a r ı n d a k ı qəhrəmanı mütləq xarici həyatdan
təcrid edilmiĢ götürərək onun ictimai ziddiyyətlər vəhdəti kibi
qiymətləndirə bilmirlər. Obyektiv əsas hərəkat verici qüvvələrini
və buna tabe olan baĢqa fərli cihətlərini göstərə bilmirlər. M.Əkbərin “Stalinçilər” oçerkində okuyuruq: “Kolxoz düzəldiyi zaman
qan içici zəlilərdən, qolçomaqlardan, Əhməd bəy, Fərəc Həsən
oğlu, Bəhram Hüseynov və quyruqları, mollalar möhtəkirlər kolxoza Ģiddətli müqavimət göstərərək, qara bayquĢ kibi kənddə
cürbə-cür provakasyalar yaymıĢlar, fəqət bu Ģaiyələr kolxozun
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polad binevrəsini laxlada bilməmiĢdir. Qara düĢmənin dili dalına
çevrilmiĢ, məğlub edilmiĢ...”
Burada bədii ədəbiyyata dair heç bir Ģey yoxdur. Demək olar
ki oçerk Ağdamdan yazılmıĢ sadə bir məqalədir.
Məhəmməd Əkbərdə hadisələri ancaq müsbət cəhətdən
görmək, ən xarakter bir nöqsandır. Bir tərəflilik, mərasimçilik,
yubilyarlıq və kampanyaçılıq ilə müəyyən dərəcədə əlaqədardır.
Y.Şirvan “Zəfər günəĢi doğarkan” adlı böyük bir hekayə
üzərində çalıĢır. Onun bu hekayədə verdiyi qəhrəman DilĢad daha
iradəli və nisbətən bitirilmiĢ bir qəhrəmandır. DilĢad birdən-birə
bolĢevikləĢmir (C.Bağırda olduğu kimi), o, həyatda, iĢdə, hadisələrin inkiĢafında və ictimai mühitin tədrici təsiri ilə bərkiyir və
dəyiĢir. Ġlk dəfə mübarəzə sahəsinə atılırkan (söhbət gizli bolĢevik hərəkatı haqqındadır) “onun beyni bütün bu Ģübhələri yırtıb,
içərisindəki həqiqətləri görə bilmir...” DilĢad bu çıkıĢ nöqtəsindən
böyüməyə baĢlayır.
Gənc yazıçıların sənət texnikası priyomları, stilistikası dil
xüsusiyyətləri dəxi bədii dəyərin həll edici momentlərindəndir.
MQ-nin qərarı bu barədə gənclər üçün böyük imkan açdı. Dünən
əlinə qələm alan, yeni baĢlayan gənclər əsgi və daha qüvvəli yazıçı kadroları ilə bir yerdə çalıĢmaqla onların sənət təcrübələrini,
yaradıçılığındakı priyomlarını, texnikanı, dil quruluĢunu geniĢ
sürətdə öyrənmə imkanı tapmıĢ olurlar.
Kommunist tənqidimiz, gənc yaradıcıların pafosunu təĢkil etmək, onlara doğru istiqamət vermək və yeni mühüm vəzifələrin
həllinə səfərbərliyə almaqla firqəmizin tarixi qərarının yerinə yetirməsini təmin etməlidir.
Kommunist. 1933. №117.22 may.
Azad qadın bədii ədəbiyyatda
“Şərq qadını” jurnalının 10 illiyinə
Köhnə burjua və mülkədar ədəbiyyatında qadın tematikası
yok dəyildir. Böyük və görkəmli Ģair, ədiblərin demək olar ki, ha111

mısı qadından ya doğrudan-doğruya, yaxud ötəri olaraq, bəhs etmiĢlərdir. Xüsusən qadın qəlbi, gözəllik, eĢq, qadına möhübbət
Ģərq klasiklərinin ana tematikası olmuĢdur. FĠZULUDAN baĢlayaraq, AXUNDOVA, HAQVERDĠYEVƏ qədər Azərbaycan
ədib və Ģairlərinin çokunun əsərlərində qadını köhnə həyatda əsir
və movqesiz olaraq görmək mümkündür.
Köhnə yazıçılar arasında qadının o zamankı ictimai mövqeini, köhnə cəmiyyətin ona qul kimi bakdığını, xüsusən türk qadının heç bir ictimai quruluĢ əhəmiyyəti qalmadıqını ən mübariz və
qüvvətli qələmlə göstərən və həm də ilk göstərən Mirzə Ələkbər
Sabir olmuĢdur. Onun məiĢət, cocuq tərbiyəsi, evlənmək və sairə
haqqındakı Ģeirləri qadının cəlladı kəsilən cəmiyyəti amansızcasına qırbaclayır, döyür.
“Ədəbiyyat” sərlövhəli “ÇATLAYIR XANBACI QƏMDƏN
YÜRƏGĠM” deyə baĢlayan əsərində Sabir türk qadınlığının o zamanki movqeyini, qadının öz dili ilə ifadə edir.
Sabir müstəsna dutulursa keçmiĢ əsərlərdə qadına bir əmlak,
bir mal, əmtəə, yaxud insanın xüsusi yaĢayıĢı üçün bir “TƏMĠNAT” və ləzzət vastəsi kimi bakılmıĢdır. ġübhəsiz ki, bu görüĢ
ayrı-ayrı yazıçılarda müxtəlif dərəcədə və müxtəlif formada
özünü göstərmiĢdir.
Proletar inqilabı sayəsində bütün köhnə zəncirləri qıran, əsgi
cəmiyyətin kirlərindən sirkələnib çıkan azad əməkçi türk qadını
Ģübhəsiz ki, ədəbiyyatda da öz inikasını tapmalı idi, oylə də oldu.
Ancaq Oktyabr inqilabının müzəffər bayrağı altında yaranan proletar və Ģura ədəbiyyatında əməkçi qadının hüququ, azadlıq, ictimai
rolu, proletar inqilabının ümumi iĢinin bir hissəsi kimi, sosyalizm
quruluĢunun böyük vəzifələri əsasında GENĠġ surətdə qoyuldu.
Ġstər C.CABARLININ “Almaz”, “Səvil” əsərlərində və istərsə Seyid Hüseynin “ĠKĠ HƏYAT ARASINDA” və sairə hekayələrindəki qadın məsələsi təmamilə inqlabı nüqtey- nəzərilə qoyulmuĢ, yeni aspeqtdə həll olunmuĢdur. ġübhəsiz ki, bu əsərlərdə qadın azadlığına tam Leninçi nüqtei-nəzəri aktarmaq gülünc olar.
Lakin həmin əsərlər Azərbaycanda qadına olan köhnə ictimai əla112
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qələrin aradan qaldırılması, islam təhəkkümünün devrilməsi, azad
ailə uğrunda mübarizədə böyük müsbət rol oynamıĢlar. Bu cəhətdən də qiymətlidirlər.
“ġƏRQ QADINI” jurnalı ilk doğuluĢ günündən, nəinki həyatda, praktikada qadın cəlladlarına, “momün”lərə, tacirlərə, baqqal-çaqqallara, ruhanılara, qadın dəllallarına və ümumiyyətlə
azadlıq düĢmənlərinə qarĢı praktiki mübarizə ilə kifayətlənmədi.
O, həm də QADIN AZADLIĞI UĞRUNDA DÖYÜġÜN BƏDĠĠ
ĠFADƏSĠNĠ VERMƏYƏ BAġLADI. Buna onun bütün nömrələri
və səhifələri böyük sübutdur.
Jurnalın son zamanlarda burakılmıĢ 15-16-17-18-ci nömrələri
qarĢımızdadır. Bu nömrələrdə H.NATĠQ, R.NĠGAR, M.ƏKBƏR
yoldaĢların Ģeir və oçerkləri dərc edilmiĢdir.
Demək lazımdır ki, M.Əkbərin qadın azadlığı uğrunda bütün
ədəbi fəaliyyəti “ġƏRQ QADINI” jurnalının praktiki köməkliyi
nəticəsində inkiĢaf edir. “ġƏRQ QADINI” müxbirlikdən ədəbi
fəaliyyətə atılan bu gənci yetiĢdirmiĢ, böyütmüĢ, özünün aktiv yazıçısı etmiĢdir.
Nigarın “KOMSOMOL QIZLAR” adlı poeması kənddən çıkan, məktəbdə böyüyən iki nəfər komsomolkanın (Sara və Leyla)
necə Ģəhər komsomol təĢkilatında aktivləĢərək kapitan və təyyarəçi olmağa qədər yüksəldiklərini göstərir. Bu poemada – bir sıra
nöqsanlarına bakmayaraq, qızlara, qadınlara passiv, satıĢ əĢyası,
təminat vasitəsinə olan münasibat yokdur. Burada, bu gün müxtəlif sahəli sosyalizm quruluĢumuzun səngərlərində kiĢilərlə yanaĢı
olaraq aktiv quruculuq fəaliyyəti aparan komsomolkalar, CANLI
tiplər vardır.
H.NATĠQĠN “QARA GÜNLƏRDƏN AĞ ELLƏRƏ” sərlevhəli Ģeiri kolxozçu qadın HƏCƏR xalanın necə köhnə həyatdan
çıkaraq, yeni varlı kolxoz yaĢayıĢı uğrunda mübarizəyə qoĢulduğunu, yeni kənddə gedən prossesləri nə cür baĢa düĢdüyünü və
bunlara qaynayıb qarıĢdığını göstərir.
Qadın tematikası ilə uğraĢan bu gənc yazıçılar dəxi, imdiki
azad sosyalizm qurucusu – zərbəçi mühəndis, kapitan, elmi iĢçi,
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müəllim, kolxozçu, özək katibi, direktor, müdir olan qadının inikas
etdirilməsində bir sıra nöqsanlardan azad dəyillər. Natiqin Ģeirində
dil, kompazisya, ifadə nöqsanlarından baĢqa Həcər xalanın sınfı
movqe və inkiĢafı olduqca pərdəli göstərilmiĢdir. Burada:
“Dinləyiniz nəql edim Həcər nə cür çalıĢır, onun Ģanlı həyatı
bizə çok maraqlıdır” deyə Natiq, guyaki, Həcərin iĢini, praktikasını tarladakı fəaliyyətini göstərmək istəyir. Lakin 100 misradan
yukarı izahatında Natiq ağırlığı ən çox abstrakt Ģeylərə, üfiqə, Ģəfəqə, təbiətə salır. Həcərin sınfı düĢmənlə necə mübarizə apardığını, bu mübarizənin konkret təzahüratını görmək çətindir. Nigarın “TAZA QADIN” sərlövhəli Ģeirində də:
“Bu səs dəyil, bəbəklərin, incələrin, kuklaların,
Bu səs milyon ordularla addımlayan,
Qadınları əmək, qələm, silah dutan bir diyarın ,
Səlam sənə ey giqantlar ölkəsinin əsgər qızı!
Səlam sənə...”
kimi ümumi sözlər, inqilabi ibarələr, səlam və alqıĢlar özünə çok
yer almıĢdır.
Qadın tematikasından yazan gənclərdə bu nöqsan qadın azadlığına YUBĠLEYCƏSĠNƏ əlaqə bəsləməkdən irəli gəlir. Bir dəfəlik düĢünmək lazımdır ki, ədəbiyyatda qadın azadlığı uğrunda
ümumi təbliğatın, sözlərin, alqıĢ və təbriklərin vaktı keçmiĢdir.
Ġmdi məsələ ayrı-ayrı nümunəvi mübariz əməkçi qadınların, qəhrəmanların konkret mübarizəsini, həyatını bədii surətdə əks etdirmək və bu əsasda yeni yetiĢməkdə olan minlərcə əməkçi qızlarını
tərbiyələndirmək, Azərbaycanın sosyalizm quran aktiv əməkçi
qadınını bütün Ģərq qadınlığına NÜMUNƏ qoymaqdan ibarətdir.
10 illiyini bayram edən “ġƏRQ QADINI”, bu vəzifə qəhrəman
əməkçi qadının bədii ədəbiyyatda ifadəsi uğrunda Ģübhəsiz ki,
mübarizəni daha da Ģiddətləndirəcək, öz ətrafında gənc qızlardan,
əməkçi qadınlardan yazıçı kadrosu yetiĢdirəcəkdir. Buna biz əminik.
Gənc işçi. 1933. 2 dekabr
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Şura yazıçılarının geniş müşavirəsində
Ədəbi yaradıcılıq praktikamızda köhnə RAPP səhvləri özünə
yer almıĢdır. Tənqidimiz konkret əsərləri təhlil edərək bu səhvləri
lazımınca ifĢa etməmiĢdir. Biz nəzəri cəbhədə səhvləri (Plexanov,
Ortodoqsunu, psixologizm Ģuarını və sairə) rədd etdik. Ancaq bu
səhvlərin yazıçıların praktikasında inikası sonuna qədər ifĢa etməklə aradan qaldırmaq lazım idi. Ədəbiyyatımıza yeni gənclər
simasında böyük qüvvə gəlir. Lakin bu yeni qüvvələr haqqında
bizim tənqidimiz olduqca az düĢünmüĢ və az danıĢmıĢdır. Osman, Natiq, Nigar, Cəfər və baĢqalarının əsərləri haqqında nə
üçün yazılmasın. Halbu ki, onlar bizə az ümid vermirlər. Bizim
imdi türk qızlarından dəxi yazıçılarımız var. Bu böyük müvəffəqiyyətdir.
Biz ədəbiyyatdan olan dərs kitablarında yazıçılarımızın praktiki iĢtirakını artırmalıyıq. Dərs kitabları bəzən ədəbiyyatla qətiyyən əlaqədar olmayan təsadüfi adamlar tərəfindən tərtib olunur.
TəĢkilat komitəsi bu cəbhədə yazıçıların aktivliyini daha da artıq
təĢkil etməlidir.
Gənc işçi. 1933. 29 dekabr.
Şeirin gəncliyi
Lenin komsomolunun 15 döyüĢ və qələbə ili, tarixdə görülməmiĢ surətdə, dünyanı dəyiĢmə illəri olmuĢdur. Ġlk doğuluĢ günündən komsomol mübarizədə, cəbhələrdə, səngərlərdə böyümüĢ, boy atmıĢdır. Dünyanı, insanı, dəyiĢməkdə komsomolun
tarixi iĢi gəncliyin ən qüvvətli mahnısı olmuĢdur. Ġnqilab və sırasilə bərpa və rekonstruksiya devrlərində, Lenin komsomolunun yaradıcılıq, quruculuq fəaliyyəti Ģeirimizin məzmununa girmiĢ və girmiyə bilməzdi. Ədəbiyyat tarixdə birinci dəfə olaraq,
sadəcə gəncliyi və gənc nəsli yok, gəncliyini, iĢçi sınfının əməkçi kütlələrin kütləvi siyasi təĢkilatı olan Lenin komsomolunu, ta115

rixin ən mübariz gəncliyini əks etdirir. Aprel inqilabından sonra
din, mohumat, feodalizm qalıqlarına, müsavatçılara qarĢı, yeni,
Ģən, mübariz sağlam sosyalizm həyatı uğrunda mübarizədə doğan komsomol Ģeiri inqilabçı gəncliyin duyğusunu okĢayır, meyillərini tərənnüm edir.
Proletar mədəniyyətinin ən məsul cəbhə ordularından olan ilk
proletar Ģeiri mübarizləri, komsomol sıralarından, iĢçi əməkçi
müxbirləri cərgəsindən cıxmıĢdır:
S.Rüstəm, “Çəlikdir qolum, doğrudur yolum” deyə baĢlayan
“Gənc iĢçi” nəğməsindən, “Üsyan yarat” Ģeirindən baĢlıyaraq
proletar inqilabı iĢıqları və mübarizə dalğaları içində olan Ģad və
inqilab nəslinin mahnısını çağırırdı. Onun “Ələmdən nəĢəyə” kitabı (bir sıra səhvlərinə baxmayaraq), ölməkdə olan köhnə burjua
ədəbiyyatının inilti, sızıltı və hıçqırıqlarına qarĢı hücum gurultusudur. Səməd Mənsurun: “Rəngdir həp cümlə aləm, cümlə xilqət
rəngdir...” deyə son, xırıltılı nəfəsini çəkən köhnə sınfın Ģeirinə
qarĢı Süleymanın döyüĢə çağıran əsərini okuduqca hər bir komsomolçu ruhlanır, öz mənəvi tələblərinin cavabını tapır. S.Rüstəm
tək dəyildir. 24-25-ci illərdə inqilabımızın dalğaları aprel alavları
içərisində doğulan yeni həyat nəğməsilə coĢan bir sıra gənclər yeni Ģeir uğrunda ciddi qələm mübarizəsi baĢladılar. ġeirləri hər bir
gənc tərəfindən sevilərək okunan Səməd Vurğun “ġairin andı”
əsərində inqlabçı gəncliyin quruculuğa, mübarizəyə olan ölməz
həvəs və istəyini ifadə edərək, deyir:
“Bu gün mən
Bir komsomol.
Dutduğum bu yol
Uzaq şərqə üz
döndərəcək.
Məni Leninin
Leninsiz firqəsi göndərəcək”
Bitərəf gənc Ģair MüĢfiq inqilabı Ģeirin gurultulu mahnıları
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içərisində doğan və bu təsirdə istiqamətlənən Ģairlərdəndir. O,
özü dediyi kimi, əsas mevzu və ilhamını komsomolun mübarizəsindən alır. R.Rzanın “BolĢevik yazı” komsomolun kollektivləĢmə uğrunda yüksək pafosunu bədii sürətdə ifadə edir.
“Mübarizə bu gün də var, yarında,
Mən də onun ən ön sıralarında”.
Ədəbiyyata çağırılmıĢ zərbəçilərdən ən iləri gəlmiĢi M.Ġbrahim, M.Sultan, Həmid Axundlu və sairləri əsasən komsomol sıralarında tərbiyyələnmiĢlərdir. Bu yeni baĢlayan gənc yazıçıların
yaradıçılığı firqənin rəhbərliyi ilə nəft mədənlərində zərbəli döyüĢ nümunələri verən komsomolçuların həyatı ilə sıkı surətdə
bağlıdır. M.Əkbər, C.Bağır, H.Natiq, C.Xəndan, A.Faruq və sair
yeni yetmə yazıçılar komsomolun mübarizəsini göstərməklə yaradıcılıq istiqaməti almıĢlar. Bütün kütləvi ədəbiyyat hərəkatında
komsomolun mühüm təsiri olmuĢdur.
15 illik Ģanlı yubiley, hər bir Ģair və yazıçılardan gənc qələm
ordusundan daha inadlı döyüĢ tələb edir. Gənclər kütləsinin kommunistcəsinə tərbiyyələnməsi, silahını müsbət gənc bolĢevik qəhrəmanı obrazını vermək, firqənin ədəbiyyat cəbhəsindəki tapĢırıqlarını yerinə yetirmək, gəncliyi texnikanı mənimsəmək pafosu ilə
alavlandırmaq, gəncliyin bütün qayğı, meyl və arzularını əks etdirmək, budur imdi komsomol Ģairindən edilən tələb!
Gənc Ģeir, gəncliyin Ģeiridir. Gəncliyin Ģeiri böyük sosyalizm
quruluĢumuzun tələblərini ödəməlidir. ġanlı 15 illik bayramda
hər bir komsomolçu Ģair və yazıçı komsomol həyatının sənətkarı
firqə və komsomolun bədii ədəbiyyat cəbhəsində tələblərini ödəmək uğrunda qələmini səfərbər etməlidir.
Gənc ədəbiyyat ordumuz, Lenin komsomolunun böyük, zəngin və orijinal mübarizə təcrübələri ilə daha mükəmməl silahlanmalı, komsomolun qəhrəmanlarını bədii surətdə ifadə etməlidir.
Gənc işçi. 1933. 29 dekabr.
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Gəncliyin səsi
Rekonstruksiya devrinin ilk illəri; Azərbaycan proletar ədəbiyyatında böyük yüksəliĢ illəri idi. “Keçən il sosyalizm quruluĢunun bütün cəbhələrində böyük dönüĢ ili olmuĢdur. Bu dönüĢ,
Ģəhər və kəndin kapitalist ünsürləri üzərinə sosyalizmin qəti
hücumu əlaməti altında gedirdi və getməkdə dəvam edirdi. Bu
hücumun xarakter xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, xalq təsərrüfatımızın sosialistcəsinə yenidən qurulmasının (rekonstruksyasının)
əsas sahələrində bizə bir sıra QƏTĠ MÜVƏFFƏQĠYYƏTLƏR
VERMĠġDĠR”(Stalin).
Bu böyük dönüĢ ili ədəbiyyat cəbhəmizdə də öz yüksəliĢ və
xarakter inikasını tapmaya bilməzdi. Bu illər komsomol yazıçılarının (Süleyman, Səməd, Mehti, Faruq) olduqca məhsuldar illəri
idi. Ədəbiyyat cəbhəmizdə sosyalizmin bütün cəbhə boyu hücumuna əsaslanan mədəni inqilab hücumu bir sıra düĢmən teoriyaları, zərərli meyilləri (panturkizm, Pereverzievçilik, xırda burjua
təsiri) açdı, ifĢa etdi. Qüvvələri ədəbiyyat cəbhəsində firqə baĢ
xətti uğrunda daha da sıklaĢdırdı. Bu zaman yazıçılarımız, xüsusən komsomol yazıçılarımızın əsas tematikası tamamilə yeni, sosyalizm quruluĢu, sənayeləĢdirmə, kollektivləĢdirmə uğrunda
mübarizə tematikası idi. BaĢdan-baĢa kollektivləĢmə əsasında
qolçomağın bir sınıf kimi ləğv edilməsi, kolxozların təĢkilat-təsərrüfat və siyasi cəhətcə möhkəmlənməsi ilə yanaĢı olaraq, proletar ədəbiyyatımızda da yeni kənd tematikası mühüm yer dutur.
30-31-ci illərdə Sanılının qolçomaq ideolojisini tərənnüm edən
Ģeirlərinə qarĢı sosyalizm kəndini əks etdirməyə çalıĢan yeni Ģeirlər, hekayələr, oçerklər, meydana çıkır (Səməd.“Fənar”, Süleyman. “Yanğın”, Mehti. “Bahar suları”, R.Rza.“BolĢeviq yazı”).
Ġmdi yeni tematika ilə ədəbiyyatımızın mündərəcəsi də olduqca
möhkəmlənir. BolĢeviqləĢir. Gənc yazıçılar iĢlədikləri mevzuları
firqə nöqteyi-nəzəri ilə; bu və ya digər cəhətin, tipin sosyalizm
quruculuğu, sınıfı mübarəzə tələblərimizə nə qədər cavab verib,
verə bilməyəcəyi nöqteyi-nəzəri ilə iĢləyir, yazırlar. ġübhəsiz ki,
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bütün bunlara bakmayaraq, həmin illər proletar ədəbiyyatı hərəkatımız bolĢeviq quruculuğu tədqiqatımızdan geri qalırdı.
Onun tələblərini ifadə edə bilmirdi. Firqəmiz, nəzəri cəbhəmizə Stalin yoldaĢın “Proletarskaya revolyutsiya” jurnalına yazdığı məktubunda ifadəsini tapan bolĢevik tələblərini təsadüfü vermirdi. Ancaq və ancaq bu məktub əsasında nəzəriyyə cəbhəmizdə
sosyalizm hücumu, bolşevik prinsipi yüksəkliyinə qaldırıldı,
qüvvətləndirdi. Marqsizm-Leninizm teoriyası uğrunda mübarizə
geniĢləndi.
Xüsusən ədəbiyyat cəbhəmiz quruluĢ praktikamızı tamamilə
əks etdirə bilmirdi. QOSARYEV yoldaĢın 31-ci ildə Ukrayna
komsomolu plenumundakı çıkıĢı RAPP və ümumiyyətlə proletar
yazıcıları qarĢısında qoyduğu vəzifələr, iĢçi sınıfının öz ədəbiyyatına verdiyi tapĢırıqlar və etdiyi tələblər idi; “proletar ədəbiyyatı
milyonlarca gənc zəhmətkeĢlərin əqlinə malik olan və onlara
nümunə ola bilən sosyalizm quruluĢu və sınfı mübarəzə qəhrəmanları yaratmalı, firqə və komsomola kömək etməli, gənc nəslə
həyat üçün istiqamət verməlidir”(Qosaryev).
Qosaryev yoldaĢ öz çıkıĢında ədəbiyyatımızın hələ sosyalizm
quruluĢu qəhrəmanlarını, zərbəçilərini bədii surətdə ifadə etməkdən cok geri qaldığını bütün qətiyyəti ilə göstərdi. O, “qəhrəmanların ifadə edilməsi iĢinə məsuliyyətlə istək və sevgi ilə yanaĢmaq” zərurətini ciddi qoydu.
Həmin bu məsələ üzrə Lenin komsomolu ilə RAPP arasında
gedən mübahəsələr proletar ədəbiyyatı hərəkatımızın bir sıra
mühüm nöqsanlarını acdı. RAPP quruculuğu və dərnəkçiliyinin
ədəbiyyat hərəkatımız inkiĢafına, yazıçı qüvvələrinin konsolidasyasına nə qədər ağır zərər yetirdiyini firqəmiz 32-ci il 23 aprel tarixli qərarı göstərdi və RAPP-ı ləğv etməklə, bu tradisyalara əbədi son qoydu və ədəbiyyat hərəkatımızı yeni pilləyə – olduqca
prinsipial yüksəkliyə qaldırdı.
Firqəmizin bu tarixi qərarından 20 ay keçdi. Bu müddət
köhnə yazıçılarda olduğu kimi gənclər, komsomolçu yazıçılar,
yeni baĢlayanlar, hətta dərnəkçilər arasında da dönüĢ və məhsul119

dar iĢ tarixi olmuĢdur. Firqə qərarından sonra, Ģura sosyalizm
ədəbiyyatı hərəkatımızı xarakterləndirən ən böyük cəhət onun
yüksəlməsi, firqəmizin sosyalizm quruluĢumuzun yeni vəzifələrinə qəti üz çevirməsi keyfiyyət uğrunda mübarəzəsidir. Ġmdi yazıçılar arasında sözçülük, qrupçuluq, dərnəkçilik, dedi-qodu, quru
iclasçılıq əsasən aradan qaldırılmıĢdır. Konkret bir əsər üzərində
iĢləməyən yazıçı olduqca azdır. Kollektiv iĢləmək, yaradıcılıq
təcrübəsi mübadiləsi inkiĢaf etmiĢdir. Ədəbiyyat hərəkatımız tarixində yazıçılarımız arasında imdiki qədər monolitlik olmamıĢdır.
Firqə qərarından sonra ədəbiyyat hərəkatımız bütün yazıçı qüvvələrini ihatə etməyə, qarĢımızdakı vahid və mühüm vəzifənin (quruluĢ praktikamızın bədii ifadəsini vermək) ətrafında sıxlaĢdırmağa baĢlamıĢdır.
ġeir və nəsr cəbhəmiz – yaradıçılğının üzviləĢməsi ilə yeni
istiqamət tapan gənc Ģair və yazıçılarla dolur. (M.Əkbər C.Bağır,
Ə.ġəkili, S.Osman, C.Xəndan, H.Natiq, Y.ġirvan, Ə.Cəmil,
Ġ.Mirzə, M.Soltan, H.Fərrux və sairə) həmin bu gənc qələm ordusu böyük sənət məktəbi keçmiĢ, qocaman yazıçıların zəngin
təcrübəsini mənimsəmək, öz üzərində iĢləməklə gündən-günə iləri gedirlər.
Yaradıcılıq keyfiyyəti və yüksək sənəti etibarilə Səməd Vurğun kimi komsomolçu Ģairlər imdi bütün okucu kütləsinin diqqətini cəlb edirlər. SƏMƏDĠN son əsəri vətəndaĢ müharəbəsi səngərlərində gənclərin mübarəzəsini çok qüvvətlə əks etdirən
“Komsomol poeması” inqilabi romantika yoluna düĢmüĢ mədəni
inqilabımızın tələblərinə cavab vermək üzrə iri addımlar atan bir
Ģairin məhsuludur. Vaktilə SƏMƏDĠ saraldan pessimizmdən, sədəfli sazdan, təbiət və köhnə kəndə məftunluqdan, xəstə romantikadan bu əsərdə niĢana yokdur. Burada Səməd hər Ģeyi qüvvətli
qələmi ilə inqilabçı gəncliyin inadlı mübarəzəsinə, komsomolun
ideyalarına tabe dutmağı bacarmıĢdır. Aprel inqilabi bayrağını
qaldıraraq; firqəmizin, əksinqilabçı musavatizmə, çar lakeyləri,
kapital nökərlərinə qarĢı mübarəzəsində Ģəxsən iĢtirak etmiĢ hər
bir köhnə komsomolçu, gənc partizan öz tarixinin parlaq səhifələrini bu poemada okuyur.
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SƏMƏDĠN və ümumiyyətlə kommunist, komsomolçu yazıçıların üstünlüyü, müvəffəqiyyətinin kökü, sosyalizm quruluĢu
praqtikamız ilə yakından üzvi surətdə bağlı olmaqda özü üçün
varlığa bolĢevik nöqteyi-nəzəri iĢləmək yaratmaqdadır.
20-yə qədər gənc və qocaman yazıçının əsərlərindən nümunələr toplayan bu almanax komsomolun, firqəmizin rəhbərliyi altında sosyalizm ədəbiyyatı uğrunda fasiləsiz mübarəzəsinin konkret bir nümunəsi və parlaq ifadəsidir. Burada Səməd, Süleyman
kimi tanınmıĢ yazıçılarla bir sırada Əhməd Cəmil kimi yeni
qüvvələrin də yazılarına yer verilmiĢdir. Eləcə də gənc yazıçılarla
yanaĢı olaraq, Səid, ġaiq kimi qocaman yazıçıların parçaları da
çap olunmuĢdur. Almanaxın əsil xüsusiyyəti də burada yazıçı
qüvvələrimizin ən çok konsolidasyasının ifadəsi olmaqdadır.
Burada çap olunan əsərlər, əsasən nə ilə xarakterlənir.
Hər Ģeydən əvvəl istər nəzm və istərsə nəsrlərin inqilabi bir
entuziazm ilə qaynadığını qeyd etməliyik. Hələ lap yeni yazıçıların: Sarıvəlli, Mirzə, Cəmil, Natiqin – “Qara yurdun tarixi”, “On
yeddinciyə”, “Xatirələr”, “Uçan qız” Ģeirlərini alın. Bunların hamısında qurmaq, yaratmaq, döyüĢmək istəyən gəncliyin coĢğunluq və həyəcanını görməkdə çətin dəyildir. Bu Ģeirlər Lenin komsomolunun 15 illik qalibiyyət bayramı ilə ilhamlanan gəncliyin
daxili sevinc və həyəcanlarından qopan qığılçımlar və alovlardır.
Komsomol yazıçıların bu ədəbi almanaxı 15 illiyə olduqca
qiymətli Ģair və yazıçı hədiyyəsi olaraq qalacaqdır. Lakin bu azdır. Lenin komsomolunda tərbiyələnən, böyüyən, yüksələn hər bir
gənc yazıçı komsomolun və “Anamız – Ümumittifaq Kommunist
(bolĢeviq) firqəsinin layiqli oğulları” (Stalin) sırasında olmaq
üçün firqə və komsomol praktikası ilə daha yakından bağlanmalı,
bolĢevizmi bir və bir daha öyrənməli, Marks-Lenin-Stalin teoriyası ilə möhkəm silahlanmalı, öz sınfının ehtiraslı döyüĢçüsü olmalı, klassiklərin zəngin sənət təcrübələrini mənimsəməli, firqəmizin rəhbərliyi altında qələmini yeni və yüksək vəzifələr ətrafında daha geniĢ səfərbərliyə almalı, yüksək keyfiyyətli dərin
mündərəcəli əsərlər verməlidir.
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Lenin komsomolunun öz yetirdiyi oğullarından ədəbiyyat
cəbhəmizin komsomolçu əsgərlərindən etdiyi bu tələbi ödənməlidir və ödənəcəkdir. Çünki, böyük sənət, yazıçıların qarĢısında böyük vəzifələr qoyulan yerdə yaradıla bilər. Gənc yazıçılarımız böyük firqəmizin qarĢıya qoyduğu yeni vəzifələr uğrunda mübarəzədə tərbiyələnib, böyümüĢlər, daha artıq böyüyəcək və əsrimizin, iĢçi sınıfının həqiqi sənət ustaları olacaqlar.
Komsomol səsi: Ədəbi almanax. 1933. S.26-29.
1934
Gənc yazıçılara bolşevik tərbiyəsi
Bəzi yoldaĢlar ədəbiyyat cəbhəmizə diplomsuz məktəb kimi
bakırlar. Bu cəbhədə kadro məsələsinin konkret qoyulmasını təsəvvür edə bilmirlər. Bunların fikrincə “kim çok yazar, okunarsa
ədəbiyyat kadrosu sayılar, kim az yazarsa siyahıdan düĢər.”
Doğrudan da, indiyə qədər ədəbi kadrolarla təĢkilatlı iĢ və
onlara təsirli rəhbərlik sahəsindəki kəsirimiz çok böyükdür. Ədəbiyyat cəbhəmizə yenicə gələn tələbələrlə sosyalizm quruluşu
müəssəsələrində yetişən yeni gənc kadroların işi ilə də ciddi
maraqlananlar azdır.
TəĢkilat komitəsinin bu sahədə az iĢ görməsi bir tərəfdə dursun, ədəbi tənqidimizin təsirsizliyi daha dözülməzdir.
Ġndiyə qədər bir nəfər gənc Ģair və yazıçının nə əsəri təhlil,
tənqid olunmuĢ və nə də yaradıcılığı bir dərnək çərçivəsində olsa
belə, müzakirə edilmiĢdir. Gənc yazıçılara bədii yaradıcılıq və nəzəri təhsil cihətindən olduqca az kömək edilir. NəĢriyyat idarələrimiz yeni baĢlayanlara yardım üçün bir kitab da çap etməmiĢdir.
Halbu ki ümum ittifaq təĢkilat komitəsi gənc yazıçılar arasında iĢə böyük əhəmiyyət verir. QarĢıda duran I qurultayın məsələlərindən birisi gənc yazıçılarla işdir. Maksim Qorki – şəxsən
yeni başlayanların tərbiyəsi ilə ciddi surətdə məşğul olur.
Bəzi yoldaĢlar düĢünür: madamki firqənin qərarı əski yazıçıların iĢə cəlb edilməsini qoymuĢ – demək əsas qüvvəni o tərəfə
vermək lazımdır.
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Belə mühakəmələr firqənin qərarını anlamamaq nəticəsidir.
Biləks firqə qərarı, bütün Ģura yazıçısı qüvvələrinin vahid bir ittifaqda toplanmasını tələb edir. Firqənin qərarından sonra gənc yazıçıların ədəbi praktikasında yüksəliĢə doğru böyük dönüĢ yaranmışdır. Onlar böyük entuziazm ilə qələmə sarılmıĢdır. 2-3 il əvvəl qəzetə, jurnallarda ara-sıra çıxan balaca parçalar ilə yaĢayan
H.Natiq, S.Osman, C.Xəndan indi məhsuldar yaradıcılıq relslərinə düşmüşlərdir. Bunların məhsulları isə təxirsiz olaraq ədəbi cəbhəmizin tələblərilə ölçülməli, nöqsanları göstərilməlidir.
Yeni başlayan – savadlı, siyasi cəhətcə düzgün yazmağı, fikrini bədii şəkildə formalaşdırmağı öyrətməlidir.
Biz PAPP-n bir sıra yaradıcılıq Ģüarlarını nəzəri cəbhədə
rədd etdik. Plexanov ortodoksuna atəĢ açdıq. Klassiklərin mexanikcəsinə təqlid etmək dem yanlaĢma, psixologizm Ģüarlarının
yanlıĢ, çürük və əsassızlığını, zərərli olduğunu açdıq göstərdik.
Bununla gənc yazıçıların yaradıcılığına sağlam kömək və
rəhbərlik bitmiĢ olmayır, bəlkə vəzifə bununla başalayır. Biz,
həmin əski və yanlıĢ Ģüarlar əsasında yazılan bütün ədəbi yaradıcılıq praktikamızı gözdən keçirməli, ən kiçik RAPP təsirlərini belə ifĢa etməli idik. Halbuki, bu cəhətdən biz az iĢ görmüĢüz.
Buna görədir ki, gənc yazıçıların hətta yeni məhsullarında
belə köhnə Ģüarların təsirini görmək təəccüblü deyildi.
Yeni baĢlayanların (Natiq, Osman, Xəndan, Nigar ġəkili,
M.Soltan, Mirzə, Y.ġirvan və sairələri) yaradıcılığında əsas və
ümumi cizgi nədir?
DöyüĢ arzusu və yaradıcılıq entuziazmı.
Bu ancaq sosyalizm quruluşumuza aid olan bu günkü
yüksəliş və bolşevik tempimizlə izah edilməlidir.
Yeni baĢlayanlar üçün ən xarakterik nöqsan – problemsizlik,
qəzetəçilik, s ə t h i l i k d i r . Əlbəttə ki, bunlar hər kəs üçün eyni
ölçüdə götürülə bilməz. Misal üçün bunu, ən çox Natiqdə
görmək olar. O öz baĢladığı yaradıcılıq entuziazmı tempini keyfiyyəti hesabına artırır. Onun “Bəhriun marşı”ndakı yüksək
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keyfiyyət baĢqa, “Uçan qız”, “Otuz yeddi”, “İki qəlbin görüşü”
kimi əsərlərində görünməyir. Cəfər Xandan dönüĢ yolundadır.
“Komsomol” Ģeirində sözçülük, quru mədhiyyə və məzmunsuz
misralardan qurtulmağa çalıĢır. S.Osman “Qara yurdun tarixi” ilə
keyfiyyətə doğru üz çevirdiyini göstərdi. O, bu Ģeirində köhnə fiodal kəndindən bir səhnə verərək bu günkü sosyalizm kəndimiz ilə
müqayisəyə çalıĢmıĢdır. Bu, Osmanı quruluĢumuzun aktual məsələlərini müzakirə edə biləcək temalar yaratmağa aparır. M.Soltanın mühüm nöqsanı çok yazmağa çalıĢmasındadır.
Bütün bu nöqsanların səbəbi (biz bu balaca məqalədə yeni
baĢlayanlar üzərində konkret təhlil aparmaq imkanına malik deyiliz) vaktilə bir sıra yazıçıların qapıldığı “günün şairi olmaq”, hər
Ģüarın ardınca bir Ģeir yazmaq xəstəliyidir. Gənc yazıçılarımızın
çoku (xüsusən Natiq, Xəndan, Soltan...) hələ bu xəstəlikdən yakasını qurtarmamıĢdır. Günümüzün iĢçi sınfı iĢinin, sosyalizm quruluĢunun mübariz sənətkarı olmaq üçün Ģüar yazmaq lazım dəyil.
QuruluĢ vəzifələrimizin və qələbələrimizin Stalin yoldaĢın dediyi
kibi, həyatımızın əsl qəhrəmanı olan səssiz-küysüz baĢı aĢağı,
sosyalizm quran işçi və kəntlilərin bədii ifadəsini vermək lazımdır. Bu isə hər bir gəncdən öz sənəti üzərində, öz səviyyəsi
üzərində yorulmadan gecə-gündüz çalıĢmağı tələb edir. “Ədəbi
əməli pryom və texnikasını öyrənmək lazımdır. Ancaq bu texnikaya sahib olmaq şərtilə materiala az-çok səmərəli bədii şəkil vermək olar” (Qorki).
Yeni baĢlayanlarla ciddi nəzəri tərbiyəvi iĢ aparmaq I qurultaya zərbəli hazırlıq məsələmizdir. Qurultaya qədər yeni baĢlayan gənc yazıçıların həqiqi yaradıcılıq siması, bacarığı, istiqaməti
müəyyən edilməli və bunun əsasında onlara konkret kömək təşkil edilməli.
Bizcə yeni baĢlayanlar ayrı-ayrı qocaman, təcrübəli sənətkar
yoldaĢlara təhkim edilməlidir. Onların yaradıcılığını dərin təhlildən keçirmək üçün “Gənc işçi” qəzetəsi ilə birlikdə xüsusi bakıĢ
keçrilməldir. Bunun vastəsilə onların əsərləri gəniĢ kütlələr ara124
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sında, mədəniyyət evlərində müzakirə edilməlidir. Onlara yardım
etmək üçün azı 2-3 yaradıcılıq minimumu kitabı çap edilməlidir.
Onların klasiklərdən öyrənməsini təĢkilat komitəsi vastəsilə
müntəzəm və sistematik rəhbərlik altına almağ lazımdır. Qocaman yazıçılar ilə yeni baĢlayanların sık-sık söhbəti və görüĢləri
təĢkil edilməli və onların öz arasında gəniĢ təcrübə mübadiləsi
aparılmalıdır.
Beləliklə biz günü-gündən artan ədəbiyyat kadromuz üzərində ədəbi hərəkatımızın əsas xəttini dərinləĢdirə bilər, onların hər
birini əski yazıçıları əvəz edə biləcək sənətkar olmağa hazırlaya
biləriz.
Ədəbiyyat qəzetəsi. 1934. №1. 1 yanvar.
Bir şair, iki “alim”
( Molla Pənah Vaqif” – yazanı İ.Cahangirov və S. Mümtaz.
Azərnəşr, 1933-cü il)
Vaqif, 18-ci əsrdə Azərbaycanın ən görkəmli, məhĢur Ģairlərindən birisi və bəlkə də birincisidir. Buna baxmayaraq ədəbiyyat tariximizdə bütünlükdə olduğu kimi, Vaqifin istər yaradıcılığı
və istərsə məfkurəvi istiqaməti haqqında tam və elmi bir təhlil
yok kimidir. Ġmdiyə qədər bu haqda yazılanlar (Firudin bəy,
Mümtaz, Mirzə Camal, dərsliklərimiz və sairə) müsbət hallarda
faktik materyal tarixi vəsiqə olmaqdan irəli getməmiĢdir.
Bu nöqteyi nəzərdən AzərnəĢrin bir ildə Vaqif haqqında iki
kitab burakması təĢəbbüsünü alqıĢlamaq olmaz. Lakin biz heç
vakt və heç bir dərəcədə ədəbiyyat tariximizin mühüm bir problemi olan Vaqifdən hər kəsin ağzına gələni yazmasına yol verə
bilmərik.
Məsələ, Cahangirov və S.Mümtazın “Molla Pənah Vaqif”
kitabı haqqındadır. Əgər müəlliflər (Mümtazın əvvəlki əsərlərində olduğu kimi) Vaqif haqqında materyallar təqdim etməklə kifayətlənsəydilər buna bir söz olmazdı. Halbu ki, burada Vaqifin yaradıcılığının “Marksistcəsinə” təhlili və tənqidi məsələsi durur.
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Müəlliflərin kustarçılığı və vulqarçılığı və təhrifləri isə buradan
baĢlayır. Cahangirov və S.Mümtazın fikrincə Vaqif kütlə arasında
böyük nüfuza malik imiĢ. “Hər okuyan Molla Pənah olmaz”
məsəli də xalqın ona ehtiram, hüsnü rəğbət bəsləməsi və
özünü ona oxşatmaq istəməsindən doğmuşdur.
“Ġbrahim xan, Vaqifin əməkçi xalq içərisindən çıxdığına bakmayaraq biliyi və istedadına görə onu saraya dəvət edib vəzirlik
vəzifəsini belə ona təklif edir. Əlbəttə, xan Vaqifin kütlələr arasında böyük nifuza malik olmasını da nəzərə almışdır” (səh. 4).
Halbu ki, “Hər okuyan Molla Pənah olmaz” məsəli Vaqif saraya keçdikdən sonra saraydakı Vaqif haqqında deyilmiĢ. Bu məsəl Vaqifə hürmətdən ziyadə onun xan yanındakı MEVQEİNİ
göstərməkdən doğmuşdur. Cahangirov və Mümtaz yoldaĢlar
Vaqifin saray Ģairi olmasında günahı yalnız “mühitin”, zamanın
boynuna yıkırlar:
“Hiyləgər, alçaq və istismarçı mühitin vəhĢiyanə təzyiqi, bu
istedadlı, bacarıqlı, Ģivəli zəngin dilə malik şairi o qədər sıkır ki,
artıq bu böyük usta nə inki məzhəbini dəyişib İbrahim xanın
məzhəbinə keçir, hətta çıkdığı sınıfın əhval-ruhiyyəsini tərənnüm etməkdən vaz keçib özünü yüksək mərtəbədə dutmağa MƏCBUR olur” (səh.5).
Vaqif məzardan qalkıb səhvini boynuna alsaydı, müəlliflər
ona “proletar Ģairi” vəsiqəsi verməkdə heç tərəddüd etməzdilər.
Onlar Vaqifin obyektiv və subyektiv olaraq bir fiodal, esteti və
şairi olmasını İNKAR edirlər. Onların fikrincə “sağlam Ģüurlu”
Vaqifin məfkurəsinə “vəhĢiyanə təzyiq edən” mühit və xan olmuĢdur. Xan öz eyĢi-iĢrəti və xanlığının möhkəmlənməsi uğrunda
“Vaqifdən” hər dürlü istifadə etməkdə dəvam edir” Buradan belə
nəticə çıxır ki,
1. Vaqif, bir təsadüfin qurbanıdır. Əslində o fiodallara xidmət
etmək fikrində dəyilmiĢ. “Çıkdığı sınfın əhval-ruhiyyəsini tərənnüm” edirmiĢ. Lakin “çirkin mühit” ona təsir edib yolundan azdırmıĢdır.
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2. Ġbrahim xan və Saray, Vaqifdən yalnız “istifadə” edirdi. Vaqifin saraya uzaq bir xidməti varmıĢ, sarayın bir üzvi adamı
kimi xidmət etməmiĢ xanın əlində oyuncaq olmuĢdur.
“Hökmüdarların Vaqifi əllərində bir oyuncaq halına salaraq
onun zəngin yaradıcılığı qüvvəsini pul və devlət gücünə, öz
ŞƏXSİ mənafeyinə çevirdikləri açıq, aydın görüləcəkdir”
(səh.20).
3. Vaqif fiodal sınıfından dəyilmiĢ, hökmüdarlar isə ondan yalnız Ģəxsi məqsədləri üçün faydalanmıĢlar.
Cahangirov və S.Mümtazın Vaqifə feodal sınıfından kənarda,
hətta tamamilə o sınıfa yad adam kimi bakmalarını aĢağıdakı
mülahizədə daha aydın görmək olur:
“Əməkçilər zamanasının cəllad, qan soran zəlisi olan hökmüdar, xan və bəylərin Vaqif kimi tarixi bir Ģəxsin başına gətirdiyi oyunları biləcəklər”
Müəlliflərin kitabı yazmaqdan məqsədləri bu imiĢ. Onlar Vaqifin çəkdiyi “müsibət və bəlaları” əməkçilərə göstərmək istəyirlər. Burada hansı müsibət və bəladan bəhs olunduğunu yəqin
özləri də bilmirlər.
“Günümüzün əməkçiləri, gəncliyi və bütün vətəndaĢları (? M.Ç) bu bol-bol hadisələrlə dolu böyük Ģairin keçirdiyi həyat və
misli görülməmiş qiymətli yaradıçılığını gözdən keçirərək məzlum və zalımlara bölünmüş bir cəmiyyətdə insanların keçirdiyi dərdli və bəlalı günlərin MÜNDƏRƏCATINI öyrənəcəkdir...”(qara bizimkidir M.Ç.)
Sınıfı cəmiyyət haqqında belə qeyri-sınıfı nəticə Cahangirov
və Mümtaz üçün təsadifi dəyil, Vaqifə bakıĢlarının məntiqi və zəruri nəticəsidir. Onlar burada böyük bir Ģey icad etmiĢlər. Vaqifin
yaradıçılığı sınıfı cəmiyyətdə insanların keçirdiyi dərdli, bəlalı
günlərin mündərəcatıdır”. Belə isə nə üçün Vaqifə “proletar Ģairi”
deməyək? KiĢi yaradıcılığını, sınıfı cəmiyyətin inkiĢafına sərf etmiĢsə nə üçün ona gələcək Ģairi deməyək? Yok, bu “Ġcadı” qiymətsiz burakmaq “cənayətdir”...
Bu kiçik məqalədə Vaqifin yaradıçılığına elmi təhlil vermək,
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onun sınıfı istiqamətini müəyyən etmək olduqca çətindir. Lakin
deməliyik ki, Vaqif heç bir əsərində , heç bir vaqt insanların,
əməkçilərin və yaxud Cahangirovun dediyi kimi “böyük
adamların” dərdli günlərinin mündərəcatını” verməmişdir.
Vaqif hətta dostu Vidadını Xana, Saraya xidmət etməyə çağırmıĢ
və buna müvəffəq də olmuĢdur. Yəqin Cahangirov və S.Mümtaz
yoldaĢlar bu iddialarında Vaqifin “Görmədim” müxəmməsini,
yaxud “Bayram oldu heç bilmirəm neyliyim” deyə baĢlayan Ģeirini nəzərdə dutmuĢlar.
Birinci əsərdə Vaqif bütün dünyanın vəfasız olduğunu irəli
sürür. Bu isə bir tərəfdən Ġslamın əsas təlimi olan “Dünya puçdur” teoloji Ģüarından, o biri tərəfdən o zaman Ġslam xilafətinin
inhitatı, parçalanması ilə ruhanilər arasında doğan mənəvi
düĢgünlükdən və üçüncü tərəfdən isə Vaqifin yaşadığı xanlığın
pozulması və düşməsindən doğma bir təsirin ifadəsidir. Vaqifin Ģəxsi ağrıları, acıları, dəxi burada inikas olunur.
Vaqif ruh düĢgünlüyü, pozuqluq, ədalətsizliyin dərmanını
arayırkən belə bir nəticəyə gəlir:
“Ya İmamil insi vəlcinni şahənşahi imur,
Getdi din əldən, bu gündən beylə sən eylə zihur,
Qoyma kim şeytani məlun eyləyə imanə zur
Şöleyi hüsnünlə bəxş et tazədən dünyaya nur.
Kim şəriət məşəlində istiqamət görmədim”
(Köçərli əd.tar. materialları səh. 132.)
“Bayram oldu” Ģeirində də Vaqifin obrazları gözəlliyə, qadına aid bakıĢları bir fiodal Ģairi bakıĢıdır.
ġübhəsiz ki, Vaqif zəmanəsinin ziddiyyətlərini görürdü. Lakin o bunlara din gözü ilə, fiodal məfkurəsi nöqteyi-nəzəri ilə bakır və qiymət verirdi. Vaqif zəmanəsinin böyük sənətkarıdır. Onu
Ģura okucusuna bütün zənginliyi, sənətkarlığı, realistliyi ilə tanıtmaq lazımdır. Müəlliflər Vaqifin sənətini təhlil və müəyyən etmək əvəzinə heç nə deməyən “təhsilli, ağıllı, kamallı, sevimli,
misli görünməmiĢ, qiymətli...” sözləri ilə kifayətlənir, Vaqifin nə
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müsbət, nə mənfi tərəflərinə, elmi və əsaslı yanaĢa bilmirlər.
Bu kitabda Vaqif probleminə firqəvi əlaqədən əsər yokdur.
Burada müəlliflər Vaqifi bir yubliyar kimi tərifləyir və tərifə də
söz tapa bilmirlər. Onu devrinin ictimai ideyasından, ictimai iqtisadi hadisələrdən, sınıf mübarizəsindən kənarda qalır, bir xronoloji ilə verir savadsızcasına təhlilə çalıĢırlar.
Bizcə belə əsərlərlə Vaqifi kütləyə tanıtmaq olmaz. Burada
klassiklərdən öyrənmə problemi, bitərəfcəsinə, kor-koranə qoyulmuĢdur. Halbu ki, biz Lenin təlimi əsasında klassikləri təhlil edib,
tənqidi göz ilə iĢləməli, onların müsbət cəhətlərindən tənqidi surətdə istifadə etməliyik. Gənclərimiz Vaqifi okuyurkan onun yaradıcılığındakı realistliyi, obrazlılığı mənimsəməlidirlər. Vaqif
bütün varlığı və sənətini öz fiodal sınıfına xidmətə səfərbər etmiĢ
və hər bir misranı fiodalizmin iĢ praktikasına vermiĢ bir Ģairdir.
Bu cəhəti qeyd etməklə biz, hətta 17-18-ci əsrlərdə belə ədəbiyyatın nə dərəcədə kəskin sınıfı mübarəzə aləti olduğunu gənclərə,
məktəblilərə öyrətməliyik
AzərnəĢr, Ədəbiyyat tariximizdəki belə kustarçılıq, vulqarçılığa qarĢı sayıq və ayıq olmalıdır.
Gənc işçi.1934. №6. 6 yanvar.
Yeni başlayanlarla iş metodu haqqında
Bizdə hələ elmi surətdə əsaslanmıĢ, gənc yazıçılarla iĢ metodu yokdur. Ədəbiyat hərəkatımızın praktikasınca doğan, yüzlərlə
talantlı sənətkarlar yetiĢdirən, ədəbiyyat iĢini sosyalizm quruluĢu
ilə praktiki olaraq bağlayan ədəbiyyat iĢinin cürbə-cür formaları
hələ layıqı qədər iĢlənməmiĢ, saf-çürük edilməmiĢdir. Bu cəbhədəki təcrübələrə əsaslanmıĢ prinsip, ədəbiyyatĢünaslıq təhlili və
nəzəri iĢ tələb edir.
Gənc yazıçılarla iĢ məsələsini məktəb təhsili kibi təsvir etmək gülünc olardı. Burada metodiki spesifikası iĢinin mündərəcəsi ilə müəyyən edilməlidir. Buna görədir ki, hər Ģeydən əvvəl,
gənc müəllif ilə iĢin məqsədi konkret qoyulmalıdır.
Bəzi yoldaĢlar, gənc müəlliflərlə iĢi istehsalatlaĢdırmaq, qə129

zetələr yanında müxbir hazırlığı üçün olan konsultasya və kobinələrin fəaliyyətinə müncər eləmək istəyirlər.
Bəziləri isə, bu iĢi ancaq mətbuat səhifələrində tənqid, təhlil
konsultasya söhbətlərlə çərçivələmək istəyirlər.
Gənc müəlliflərlə iĢin ilk və mərkəzi məqsədi – onlara savadlı bədii, siyasi-nəzəri cihətdən düzgün yazmağı öyrətmək
və onları bir yazıçı, sənətkar kibi yetişdirməkdir.
Buna görədir ki, burada birincilərin fikiri yanılıĢ, ikincilərinki isə, ədəbi kadronun tələbini ödəməkdə çok dar və geridədir.
Gənc yazıçılarla iĢin ən ciddi məsələsi – kitab üzərində çalışmaqdır. Kitab gənc müəllifin baĢ müəllimi, birinci ustasıdır.
Kitab müəllifə həqiqəti doğru öyrənmək və inikas etdirməyi dərindən öyrədir.
–“Köhnə, klassik yazıçılardan tənqidi istifadə haqqında ümumi
söhbətlərin vaktı çokdan keçmiĢdir. Əbədi yazıçılığa sarılan hərəkatımızın mübariz əsgəri olmaq istəyən gənc yazıçıya, biz
olduqca aydın konkret və müəyyən olaraq deməliyik – kimdən
nə öyrənməyi, necə öyrənməyi onlara, yaradıcılıq üsulunu hansını
kimdən, nə vasitə ilə mənimsəməyi öyrətməliyik.
Bəzi dərnək rəhbərləri konsultant və kütübxana iĢçilərə yazılarını okuduğu gəncə təxminən belə deyir:
– Cavidin, Sabirin, Süleymanın, Nazim Hikmətin, yaxud Simurğun, Seyid Hüseynin hekayələrini oku – bu ümumi tapĢırığı
yerinə yetirmək fiziki cihətdən imkan xaricindədir. Çünkü bir
gənc nə qədər qoçaq olsa, bu qədər əsəri bir neçə ayda okuya bilməz. Xüsusən də sənətini öyrənmək üçün dərin okuya bilməz. Birisi bunları okumağa baĢlasa belə, doğru yol ilə gedə bilməz.
Çünkü göstərilən əsərlərin hamısına nüfuzlu, yararlı bakacağından və orada özünə lazım olan Ģeyi seçmək üçün əlində rəhbərlik
olmadığından mütləq yanılacaqdır.
Bunun, əvəzinə, rəhbər, konsultant yoldaĢ bir azca özünü
zəhmətə salmalı, gənc müəllifə deməlidir. Misal üçün: Simurğun
hansı əsərində hansı sənətkarlıq üsulunu götürmək, hansı bədii
elementi mənimsəmək olar və həmin əsərin çatmayan cihəti hara130
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sındadır. Hətta göstərilən əsərlərin qısaca xarakteristikasını vermək də bizcə zəruridir.
Yeni baĢlayanlarla yaradıcılıq təhlili iĢinin mühüm hissəsini
dil üzərində çalıĢmaq təĢkil etməlidir. Söz bədii əsərin ilk kərpici,
binevrə elementi olmaqdan baĢqa gənc yazıçının ilk bədii silahıdır. Gənc yazıçının qarĢısında duran böyük çətinliklərdən birisi
ədəbi dili qavraya bilməməsində, böyüdüyü mühütdəki dil anarxiyası və təĢkilatsızlığından özünü çətin qurtarmasındadır. Təhsilin
bu cəhəti yalnız okumakla dəyil, ən çok praktika, yazmaqla əlaqələndirilməlidir.
Hətta böyük sənətkarlar belə, dil, ayrı-ayrı sözlər, tərkiblər
üzərində dərin düĢünmüĢlər. Marks “Cənab Foxt” adlı kitabçasının adını 3 dəfə dəyiĢmiĢdir. Lenin “Ġskra” qəzetəsində yazdığı
məqalələrin, xüsusən sərlevhəsi üzərində nə qədər dərin
düĢündüyünü onun külliyatında görmək olar. Bir məqaləsinə əvvəl “Nümunəvi səfərbərlik”, sonra “Proletar ordusunun səfərbərliyi”, daha sonra “Proletar qüvvələrinin səfərbərliyi”, dördüncü dəfə “Günün mühüm vəzifəsinə”, ən nəhayət, “Yeni vəzifələr, yeni qüvvələr” sərlevhəsi vermiĢdir. Bütün bunlar yazıçıların üzərindəki iĢin mühümlüyünü aydın isbat edir.
Xüsusən bizdə hətta böyük yazıçıların dili, ifadəsinin səviyyə
qiymət və bədii kriteriyası müəyyən edilmədiyindən, aydınlaĢdırılmadığından gənclər daha çox dolaĢır.
Biz, dil dedikdə Ģübhəsiz ki, ədəbi dil, kompozisiya və bütün
bədii elementləri duturuq. YakĢı təĢbeh iĢlətmək, el sözlərindən
yerli yerində istifadə etmək zəngin məcazlara malik olmaq, olduqca kütləvi dildə yazmaq (bunlar Molla Nəsrəddin, Haqverdiyev, Simurğun əsərlərində daha çokdur) gənc yazıçı üçün əsərinin
həyat və ölüm məsəlidir.
Yeni baĢlayanlarla iĢdə mühüm yeri, yaradıcılıq seminarlarına vermək lazımdı: Burada dərnək üzvləri və yaxud, bir qrup
gənc yazıçıları maraqlandıran birinci dərəcəli əhəmiyyətli məsələlərdən mühazirələr verilməli və sonra ayrı-ayrı əsərlər (gənclərin əsərləri) üzərində praktiki olaraq yoklama aparmaqla hər kəsə
konkret yardım edilməlidir.
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Biz bütün təcrübəli sənətkar yazıçıların gənclərə köməyini
təĢkil etməliyik. Bütün iĢ metodlarını rəhbərlik edici kadrolar
vastəsilə yoklamalı, bizə yarayanları praktikada yayıb geniĢləndirməliyik.
Fabrikalar, zavod, kolxoz, məktəb və müəssisələrimizdən tərbiyələnərək, ədəbiyyat cəbhəmizə gəlmək istəyən yüzlərcə gəncin
köməkçisi olmalı, onların haklı tələblərini ödəməliyik.
“Yeni baĢlayan yazıçılar arasında çok qabiliyyətli, öyrənməyi
səmimi arzu edənlər vardır. Onların içərisində böyük talantlılar
da vardır. Ancaq onların hamısına iĢin texnikasını öyrətmək zəruridi. Onların əksəriyyəti texniki cəhətdən silahsızdırlar. Bu isə
labüd onların çokunu əzir, onların qabiliyyətini bütün gözəlliyi və
qüvvəsi ilə inkiĢaf etməyə qoymur” (M.Qorki).
Ədəbiyyat qəzetəsi. 1934. №2. 11 yanvar.
Gənc yazıçılara yardım etməli
Ədəbi yaradıcılıq praktikamızda köhnə RAPP səhvləri
özünə yer tapmıĢdır. Tənqidimiz konkret əsərləri təhlil edərək
bunlarda olan səhvləri lazımınca ifĢa etməmiĢdir. Biz nəzəri
cəbhədə səhvləri (Plexanov ortodoksunu, Psixologizm Ģüarını və
sairə) rədd etdik. Ancaq bu səhvləri yazıçıların praktikasında
inikasını sonuna qədər ifĢa etməklə aradan qaldırmaq lazım idi.
Ədəbiyyatımıza bir çok yeal gənclər gəlir. Lakin bu yeni qüvvələr haqqında bizim tənqidimiz olduqca az düĢünmüĢ və az danıĢmıĢdır. S.Osman, H.Natiq, R.Nigar, C.Xəndan və baĢqalarının
əsərləri haqqında nə üçün yazılmasın. Halbuki onlar bizə az
ümid vermirlər. Biz ümidliyik.
Biz ədəbiyyatdan olan dərs kitablarında yazıçılarımızın praktiki iĢtrakını artırmalıyıq. Bir TəĢkilat Komitəsi bu cəbhədə yazıçıların aktivliyini daha da artıq təĢkil etməlidir.
Ədəbiyyat qəzetəsi.1934. №2. 11 yanvar.
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Qadın əlilə əvət bəxtiyar olur bu cahan.
O bir mələk, onu təqdis edir böyük Yaradan.
Qadın gülərsə şu ıssız mühitimiz güləcək,
Sürüklənən bəşəriyyət qadınla yüksələcək.
(Cavid.“Peyğəmbər”, səhifə 75)

Azad qadın – ədəbiyyatda
Feodal ədəbiyyatı qadının qulluq, məhkumluq, əsirlik, hüquqsuzluğunu bütün qüvvəsi ilə müdafiə edirdi. Bu devrin Azərbaycan Ģairləri saray və islam realizminin aktiv təĢviqatçıları idi.
Qadın bir ictimai katiqoriya olmaqdan ziyadə gül, bülbül, mey,
saqi kibi bir estetizm elementi olaraq ədəbiyyatda əks etdirilirdi.
Həqiqi, həyati qadının ədəbiyyatda inikası yokdur. Bu ədəbiyyatın bakıĢınca: “qadın yaradılıĢı üzvüyyəti ilə kiĢilərdən alçaqdır”.
Qadın ancaq kiĢi üçün, kiĢinin mənəvi tələbini ödəmək üçün yaranmıĢdır. Hətta feodal Ģairlərinin ən görkəmlisi olan Vaqifin
“inək sağan”, təzək yapan”, ailənin təsərrüfatında çalıĢan Kür qırağı qadınlarından iyrənməsi təsadüfi və yeganə fakt dəyil.
Burjua mülkədar ədəbiyyatında qadın tematikası baĢqa Ģəkildə qoyulmuĢdur. Qadın burjua romantizminin gözəllik simvoludur. Burada “cihalət”, “mənhus pərdəyə” qarĢı “azadlıq” Ģüarına
rast gəlmək olar. Lakin bu bizi aldatmamalıdır. Burjua cəmiyyətində qadın əsarətinin ançaq Ģəkli dəyiĢmiĢdir. Ədəbiyyatda qadın
məsələsini yeni sınfın (burjuaziyanın), yeni tələb və zevkinə
müvafiq olaraq qoyur. Nə Əlibəy Hüseynzadə, nə Cavid və nə də
Cavad qadınların okumasına, çadradan çıxmasına prinsip etibarilə
qarĢı dəyildilər.
Çünkü, köhnə qadın artık köhnə burjua sınıfının tələbini ödəməkdən geridə idi. Burjuaziyaya “qarğa yeriĢli” müsəlman qadınları, “Fatma-Tükəzbanlar” xoĢ gəlmirdi. O Avropa biçimli madmazellər axtarır. O biri tərəfdən – daha mühüm – burjuaziyaya,
ailəni fəth etmək, gəncliyi, çocuqluğu, yeni nəsli ələ almaq üçün
qüdrətli təsirli tədqiqatçıları, “savadlı analar lazımdır. Burjua
ədəbiyyatı yalnız buna görə və ancaq bu dərəcədə qadın “azadlığı”nın müdafiəçisi kibi çıkıĢda bulunur. Yenə həmin buna görədir
ki, bu “çıkıĢ” abstraqt, ümumi, romantik ibarələrdən irəli getmir.
“Qadın günəş, çocuq ay, nuru ay günəşdən alır.
Qadınsız ölkə çapıq məhv olur, zavallı qalır.
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Burjua ədəbiyyatı qadın azadlığı məsələsini tam qoyub həll
etməkdən Ģübhəsiz ki, çok uzaqdır. Əgər mollalar, ruhanilər, qadını “namus, hicab, ismət” əsiri edirsə, burjua münəvvərələri qadını “zövq, səfa, məhəbbət, eĢq” aləti edirdilər. Mahiyyət etibarilə
qadının istismarı dəvam edir. Ġctimai rolu, mövqeyi arka plana
burakıldı.
Burjua ədəbiyyatının qadın məsələsindəki “inqilabçılığı”, həmin sınfın məhdud, çərçivəli, nisbi inqilabçılığdan iləri getməyən,
qadınların məhkumluğunda faktik olaraq heç bir təbədüllat əmələ
gətirməyən, biri əks boĢ vədə və ibarələrlə azadlıq ideyasını təhrif
edən bir təĢəbbüs idi.
Xırda burjua yazıçıları isə, qadının məhkumluğunu görür,
buna acıyırlar. Sabirin “ġikayət və nədamət”ində müsəlman qadınının elmə, ədəbə, maarifə yabançılığı göstərilirdi.
Ġstər Molla Nəsrəddinin, Cəmənzəminlinin hekayələrində, istər Haqverdiyevin dramlarında türk qadınının əsirliyi yakĢı verilirdi. Lakin bunlar qadın məsələsində passiv bir müĢahidəçi kibi
qalırlar. YakĢı hallarda isə bir etirazdan iləri getmirdilər. Ġnqilabdan əvvəl xırda burjua Ģair və yazıçıları köhnə cəmiyyətin qadınlığa vurduğu qırbacların səsini eĢidib, yaralarını görürdülər.
Lakin onlar qadın məsələsinə, yalnız ailə, məişət məsələsi,
qadın azadlığına isə yalnız ər və arvad intriqasının həlli kibi bakırdılar.
Ancaq proletar inqilabı qadın azadlığına ümumi inqilab işinin, proletar diktaturası iĢinin bir hissəsi kibi bakaraq, əməkçi qadınları əsarətdən əbədi qurtardı. Aprel inqilabı əməkçi qadınları
yalnız din, adət ənənə, ər təhəkkümündən deyil, eyni zamanda kapitalizm istismarından xilas etdi. Ġnqilab əməkçi qadına, nə inki
134

ƏDƏBİ TƏNQİD

Mir Cəlal

erkəklərlə müsavi hüquq verdi, həm də onun əsrlər boyu məhkum
və qaranlıqda qalmasını təsviyyə üçün böyük devləti tədbirlər
gördü. Ançaq Lenin inqilabı nəzəriyyəsi və bolĢevik firqəsinin
rəhbərliyi, Ģura höküməti sayəsində Azərbaycan əməkçi qadınları
bütün Ģuralar əməkçi qadınları ilə bir sırada zəncir, pərdə, çadra,
zindan, mətbəx, zopa altında 3 tərəfli istismardan xilas olub, azad
həyat, quruluĢ, yaradıcılıq yoluna düĢdülər.
Qadın azadlığı uğrunda inqilabi ədəbiyyatımız Ģübhəsiz ki,
çok böyük iş görmüşdür. Həqiqi azad türk qadını ədəbiyyatmızda ilk dəfə “erkək Tükəzban” (Talıblı) simasında meydana çıxdı. Bu, “kotan sürmək, toxum səpmək, taxıl biçməyi” adi iĢ bilən
kənd qadınıdır. “Tükəzban xalanın siyasətdən baĢı çıkmazdı. Ancaq yenə də gəlib-gedən arĢın-yarımlıq mandat sahiblərindən belə
eĢidirdi ki, daha bundan sonra onun cilovu öz əlinə verilir. Tükəzban xala kiĢilər kimi azad, sərbəst adamdır”. Kəntdə Ģura seçkiləri gedəndə o ciddi iĢtirak edir. O, öz aktivliyi və Ģura hökümətində sədaqəti üzündən Ģura sədrliyinə keçir. “Müftəxorların günlərini qara edir”. Bu hekayənin baĢlıca müvəffəqiyyəti, əməkçi qadınlar içərisindən çıkan həqiqi bir aktivin real obrazını verməsindədir.
Simurqun “Zərifə”si, qadın düĢgünlərinə, azadlıq yolu əngəllərinə, xırda burjua tör-töküntülərinə qarĢı mübariz bir qəhrəmandır. “Yok” hekayəsindəki qəhrəmanı, köhnə həyatdan əlaqəsini
üzmüĢ, yeni, qurucu bir qadındır.
Cabarlı qadın qəhrəmanları (“Səvil”, “Almas”) ilə türk qadınının azad həyat yoluna düĢməsinə qarĢı olan müqavəmətləri necə rədd etdiyini, öz azadlığı yolunda necə mübarəzə apardığını
göstərir. Səhnədə göstərilən bu qəhrəmanlar Seyid Hüseynin hekayələrindəki (“Ġki həyat arasında”, “Gələcək həyat yollarında”)
qadınlara çok yakındır. Demək olar ki, bu qadınlar bir nəsildəndirlər. Bərpa devrində yazılan bu əsərlər həyat, məiĢətdə feodalizm qalğıları, burjua təsirlərinə qarĢı mübarizə ilə xarakterizə
edilə bilərlər. Cabarlının qadınlarının ən müsbət cəhəti cəsarət,
köhnə adət və vərdiĢ bağlarını qırmaları və yeni həyata dərin eti135

mad bağlamalarıdır. Xüsusən Seyid Hüseynə qadın qəhrəmanlarının mübarəzəsi bəzən ailə çərçivəsindən kənara çıxmır. Seyid
Hüseyn qadınlığın dərdini yalnız ər təzyiqində görür. Qadının
əsarətini bir nev maarifçilik, mədəniyyətçilik ilə aradan qaldırmaq istəyir. “Həzin bir xatirə” adlı hekayəsində zorla ərə verilən
və ona görə də vərəmləyən Xədicənin göz yaĢları tökülür: Seyid
Hüseyn bunu qadınlığın yeganə dərdi kibi verir. Əməkçi qadınlar
üzərində burjua təsirini və bunun köklərini görmür. Bu nöqteyi
nəzərdən Əbülhəsənin qadın qəhrəmanları daha müsbət və
döyüĢkəndirlər. Onlar ərə qarĢı etirazda və yalnız ailə içərisində
dəyil, sınfı mübarizə və sosyalizm quruluĢunun ümumi inkiĢafında yetiĢən, doğulan qəhrəmanlardırlar. Lakin Əbülhəsən baĢqa
cəhətdən aksayır. Onun qadınları ümumiyyətlə ailənin əleyhinədirlər (“BoĢandı”, “Aras”). Əbülhəsən 1930-cu ilə qədər hekayələrində ailəni, müəyyən dərəcədə, ictimai quruluşda əridir, qadını kişiyə qarşı qoyur. ġübhəsiz ki, bu sosyalizm ictimai
münasibətini başa düşməməkdən iləri gələn zərərli təsirdir.
Sosyalizmə giriĢ devri ədəbiyyatımızın ümumi müvəffəqiyyətləri ilə yanaĢı olaraq qadın tematikası daha geniĢ və düzgün
qoyulmuĢdur.
Xırda burjua inqilabçıları qadına ancaq “münasib iĢi, yüngül
sənəti” məsləhət görürlər. Arvadınkı mamalıq, mürəbbiyəlikdir.
Ziyalı maskası geymiĢ bu cür mollalar qadının mürəkkəb texnika
sahəsində çalıĢa bilməsini, gülünc xəyal sayırlar. Proletar devləti,
quruluĢ praktikamız belə moizələrin puc və axmaqlığını aləmə isbat etdi. Ġmdi ən geridə qalmıĢ əməkçi qadının belə qarĢısında nə
olmaq, nə sənətə getmək məsələsi durmur. Çünkü o hər iĢ, sənət
ardınca gedə bilər və gedir. Ġmdi iĢçi, kolxozçu qadının qarĢısında
zərbəçi olmaq, istehsalatda avanqard olmaq məsələsi durur. Minlərcə mübariz qadınlar zərbəçi olaraq tanınmıĢdır. Əməkçi qadınlığın bu inqilabi quruluĢ entuziazmi ədəbiyyatda əks etməyə bilməzdi. Ġmdi biz bir sıra konkret əsərlərə malikik. Süleyman
“YaxĢı yoldaĢ”ında Gülxanımın Ģəxsi istəyini ümumi iĢlə yaxĢı
bağladığını, hətta ərini düzəltməyə çalıĢmağını vermiĢdir.
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Səməd “Kənd səhəri”ndə traktorçu Gülzarın ailə həyatını
ümumi iĢlə yaxĢı bağladığını və bununla səadətini təmin etdiyini,
səvinclə mübarizə etdiyini göstərir. MüĢfiq “ƏfĢan” poemasında
bir müəllimin mübarizəsini vermiĢdir. Bir sıra gənc yazıçılar qadın tematikasını düzgün olaraq qoyub həll etməkdədirlər.
Osmanın “Əsrimin qızı” poemasında kolxoz qəhrəmanı Sonanın həyatı verilir. Natiqin “Uçan qız”ı, Nigarın “Komsomol
qızlar”ı nə tarixdən, nə xiyaldan ayılmamıĢ, göz önündə “göyləri
fəth edən” canlı adamlar, Leyla Məmmədbəyovalar, Nuriyeva
Sonalar 10 il əvvəl həyətə çıxanda utandığından büdrəyib yıkılan
qızlardır ki, imdi sosyalizm vətənimizin ən məĢhur və mühüm
cəbhələrində bolĢeviklərə məxsus olan cəsarətlə çalıĢır və iləri
gedirlər.
Məhəmmədbəyovalar bütün əməkçi Ģərq qadınlığına nümunə
olduğu kibi, onların bədii ədəbiyyatdakı obrazı da Ģərqin inqilabi
ədəbiyyatında nümunə olmalıdır və olacaqdır. Əb. Sadıqın “Xatirələr” kitabçasında Lenin fabrikası iĢçi qadınlarının qalibiyyət səhifələri verilmiĢdir.
Ədəbiyyatımızda qadın tematikası tam sağlam və düzgün qoyulmuĢdur. Ġmdi yazıçılarımız əməkçi qadınların quruluĢ aktivliyi
və mübarizə pafosunu göstərməkdədirlər. Lakin bir Ģeyi də qeyd
etməliyik: Stalin yoldaĢ zərbəçi kolxozçular yığıncağında deyirdi.
“Qadınlar kolxozda böyük qüvvədir. Onları nəzərdən salmaq cinayətdir”. Bu eyni dərəcədə bizə, ədəbiyyat cəbhəsində çalıĢan yoldaĢlara da aiddir. Ġnkar etmək olmaz ki, biz iĢçilərin entuzyazmını,
həqiqi mübarəzə praktikasını verməkdən geridə qaldığımız kibi qadınların bolĢevik kolxozu və varlı həyat uğrundakı döyüĢünü verməkdən də hələ uzaqdayıq. Ədəbiyyat cəbhəmizdə Dilbazi, Nigar
kibi irəli getmiĢ Ģairələrin olduğunu xüsusi qeyd etməliyik. Bu,
fəxr etməli müvəffəqiyyətdir. Ġstər bütün Ģair və yazıçılarımızın və
istərsə, qız yazıçılarımızın, qadın tematikasına daha artıq üz çevirəcəyinə və yeni, yüksək məhsul verəcəyinə Ģübhə yokdur. Bu ümid
və arzu tez bir zamanda həqiqətə keçəcəkdir.
Ədəbiyyat.1934.31 mart.
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Qüvvə
ÜĠK (b) F MK-nin 23 aprel tarixli qərarı nə inki yalınız köhnə, qoca yazıçılar üçün, eyni zamanda gənclər, yeni yetmələr
üçün də geniĢ iĢ və yaradıcılıq imkanı yaratdı. Bu qərar bütün təĢkilatımızı və hər bir gənc yazıçını ideyaca, təĢkilatca silahlandırdı. Qərardan sonrakı 2 il komsomolçu, gənc yazıçıların yaradıcılığında yüksəliĢ, formalaĢma, keyfiyyətcə dərinləĢmə illəri olmuĢdur. Köhnə RAPP və AZAPP devrində gənc yazıçılar “dialektik
materializm bədii yaradıcılıq metodunu” “mənimsəmək”, formullar əzbərləmək, hər operativ kampanyaya bir Ģeir yapıĢdırmaq
faktları qeyd etməyə çalıĢırdılar. O devrin sol vulqarçı, qrupçuluq
tənqidi, RAPP tradisyaları, gəncləri, demək olar ki, bu əsasda tərbiyə edirdi.
Firqə qərarından sonra gənc yazıçılar arasında yaradıcılıq işləməyə doğru böyük həvəs və ehtiyac oyandı. Bu ehtiyac tarixi
qərarın yaratdığı Ģərait doğurdu. 2 il içərisində biz gənclərin
böyük bir ədəbiyyat ordusuna malikik. Ġ.Mirzə, S.Osman, Ə.Cəmil, M.Soltan, Ənvər, Hidayət, Cahan BaxĢ, M.Əkbər, Y.ġirvan,
C.Xəndan və sairələri əsas etibarilə Lenin komsomolunda və ya
komsomol təsirində tərbiyələnmiĢ, komsomol mətbuatında böyümüĢ, Ģura ədəbiyyatımız sahəsinə gəlmiĢlər. Bu ordunun sıraları
günü-gündən sıklaĢmaqdadır. Burada öz xırda Ģeirləri, oçerkləri,
hekayələri ilə inkiĢafda olduğunu göstərən H.Natiq, C.Xəndan,
S.Osman, Ġ.Mirzə, M.Əkbər, C.Bağır kimiləri olduğu kimi Ənvər
kimi birdən-birə roman ilə baĢlayan, həm də yakĢı baĢlayan və
ümidlər verən gənclər vardır.
Bütün bunlar, yeni yetiĢən ədəbiyyat ordusunun Ģura varlığına layiq, geniĢ və ihatə edici olduğunu göstərir. Marksist tənqidimiz qarşısında bu yeni ordunun tərbiyəsi və inkişaf etdirilməsi məsələsi durur.
Gənclərimizdə ən xarakterik ümumi və mühüm nöqsan
sənətkarlıq, texnika zəifliyidir.
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Kosaryev yoldaĢ 2 il əvvəl yazıçılar qarĢısında nümunəvi
QƏHRƏMANLAR tipi vermək məsələsini qoymuĢdur. Biz Lenin
komsomolunun bu tapĢırığını hələ tam həyata keçirə bilməmiĢik.
Hamıdan əvvəl komsomolçu, gənc Ģura yazıçıları bu vəzifəni yerinə yetirməlidirlər. Çünkü sakit və hay-küysüz sosyalizm quran
qəhrəmanlarımızı ədəbiyyatda göstərmək-firqə qərarının il dönümünə ən yakĢı hədiyyədir.
Gənc işçi. 1934. 23 aprel. №94.

“Xeyr, biz olmadıq...
Və olmarıq
Əsir deyil, sənələr
Bunun ayrı qışı, ayrı yazı var.
Qandallar, zəncirlər, sənə dəyən
Qamçılar
Bütün onlar,
Zülm nişanələri,“bəzədi” muzeyləri.
Hər şey dəyişdi.
Dəyişdi bu günün hər fəlsəfəsi
Bu günlər yenidir, dəmirdən həyat
Yüksəlir qat-qat..”

Gənc qələmlər11
S.Osmanın yaradıcılığı haqqında
S.Osmanın ən yaxĢı görkəmli Ģeirləri “Baltikdən Atlantikə”,
“Komsomol ordusuna”, “Atamın oğlu”, “Əsrimin qızı”, xüsusən
son zamanlarda yazdığı “DaĢsız qəbirlər”, “Qara yurdun tarixi”dir.
Osmanın yaradıcılığında ən dərin iz burakan faktor onun öz
bioqrafiyasıdır. Yaradıçılığının ta ilk addımlarından o yetiĢdiyi
kəndin dağları, yamacları, dərələri, yaĢıllıqlarını unutmur, unuda
bilmir. Osman kənddə ağır zəhmətlər, ağrılar içərisində böyümüĢ
və nihayət okumaq üçün Ģəhərə gəlmiĢ, Moskvada okumuĢ. Bu
komsomolda tərbiyələnmiĢ bir gəncdir. O özünün çıkdığı köhnə
kənd mühitilə imdiki mövqeini müqayisə edir. Özünün indiki
mevqei ilə öz “ana yurdu” arasındakı yerdən göyə qədər olan fərqi görür və qiymətləndirir. Osmanı ruhlandıran da bu cəhətdir. Bu
fərqi yaradan, doğuran, Osmanı və yüz minlərcə “Osman”ları yetimlik, yurdsuzluqdan qurtararaq Moskvada okudan, böyütən bu
günün aktiv bir qurucusu kibi yetiĢdirən nədir?
Osman okucu qarĢısında özü önünə çıkan bu suala cavab verir. Moskvadan yazdığı məktubda (“Atamın oğlu”) atasının “Siz
də bizim kibi olacaqsınız” qənaətinə etiraz edərək deyir:
11

Gənc qələmlər haqqında hazırlanmıĢ məqalədən bir parça
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Adama elə gəlir ki, bu deyiĢmələr özü özünə və yaxud mədəniyyətin artması ilə əmələ gələn təbii deyiĢmələrdir. Burada iĢçi
sınıfının, proletar inqilabının rolu yokdur. Burada Azərbaycanın
patriarxal kəndini sosyalizm yoluna çəkən savadsız çocuqlardan
traktorçu, mühəndis, alim, Ģair yetiĢdirən bolĢevik quruculuğu yaradıcılığı yokdur. Osman bu dəyiĢmələri yuxarıdan aĢağı, darilfünun skamyalarında görür. Hələ bu azdır. Osmanı dəyiĢən nə inqilab, nə sosyalizm quruluĢu deyil, ancaq fəlsəfə imiĢ:
“İnanmıram “qocaların”sözünə,
Məni əsr evlad etdi özünə
Mən atamın oğluyam,
Mən babamın nəvəsi,
Fəqət məni dəyişdi
Bu günün fəlsəfəsi.”
Gənclərimizdən heç birində ata-oğul problemi Osmanın Ģeirlərindəki qədər bariz qoyulmamıĢdır. Demək olar ki, onun bütün
Ģeirlərində iki nəsl vuruĢur. Ġnqilabi nəsl, özünü geriyə çəkmək
istəyən atalara qarĢı mübariz etirazını qaldırır.
Burada biz köhnə nəsl ilə yeni nəsl arasında uçrum yok, zəruri mübarizəni görürük. Bu mübarizədə köhnə ruhani, irticaçı
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çürümüĢ fikirlər məhv olur, inqilab ayilənin dərinliklərinə qədər
kök salaraq hər Ģeyi dəyiĢir. Bu problemdə Osmanın çıkıĢ nöqtəsi
Ģəxsi bioqrafiyasıdır. O özünü haqlı olaraq, inqilabın, komsomolun oğlu sayır. “Komsomol ordusuna” Ģeirində isə Aprel inqilabının 10 illiyini özünün 10 yaĢı kibi qiymətləndirir.
Kənd, təbiət, çocuqluq həyatı Osmanın üzərində çok ağır və
dərin təsir bırakmıĢdır. Ġndiki mevqeini qiymətləndirmək və Ģadlanmaqla, o, bir tərəfdən silinməz çocuqluq xatirəsindən dəxi mütəəssir olur. “DaĢsız qəbirlər” Ģeirində o, vətəndaĢ müharibəsi
səngərlərini, burada ölən bir qəhrəmanı xatırlayaraq deyir:
Biz birlikdə keçirdik qarlı qış baharı,
Biz bir yerdə gəzərdik başı qarlı dağları,
O mənə bel bağladı, mən də dayandım ona
Biz gönüllü yazıldıq bolşevik ordusuna,
Kor oleydi gözlərim görməyəydim onu mən
“Uğursuz qara kölgə vurub aldı əlimdən”.
“Gecə” Ģeirində müəllif kəndə məftunluğu göstərir, “baĢı çəmənli dağlar”, “sürülü arxaclar”a az qala tapınmaq istəyir. “Qara
yurdun tarixi” poemasında Osman, köhnə, ata-baba yaylaqlarından birisini xəyalında canlandırır. “Qan dağında” yeni yurdun qabağında, bir təpəyə yerləĢmiĢ cırıq alacıq qarĢısında qoca qarı və
ixtiyar kiĢilərin keçmiĢə aid söhbətlərini verir.
Bu səhnədə bir qoca kiĢi (Nəbi dayı) coĢaraq keçmiĢdən danıĢır. Osman Nəbi dayının söhbətini dil, ifadə xüsusiyyətini təbii
vermiĢdir.
“Bak odur ha qara yurd,
Adlı-sanlı kişilərin yurduydu.
Alaçıqda
Yağ-penir təpə kibi,
Ayranda ki lap suydu,
Kişilərin yurduydu...”
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Nəbi dayının simasında keçmiĢin xatirələrilə yaĢayan, bu
günün günəĢi ilə gözü qamaĢan yüzlərcə kənd ağsaqqallarını öz
təbii cildində, olduğu kibi görməmək mümkün deyil.
Osman buna, ölən kəndin bu təkləĢən bayquĢuna qarĢı yeni
səhnələr qoyur. Kərim kiĢi, yeni kəndin inkiĢafı ilə qanadlanan
Leyli qarı Nəbinin əleyhinə gedir, onu ifĢa edir. Burada yığıncaqda mübahisənin qızıĢdığı anda “sağ əlində ġekspirin dram əsərləri, solunda bir kirli Ģeir dəftəri, yaylaqda dəli dedikləri Ģair qızır
(Ģübhəsiz ki, bu dəli Ģair Osmanın özüdür) söz alır və:
“ – Ġxtiyar, Vəlinin də dili var,
Mənə də söz ver.
Bu torpaq, bu yer, mənə yad deyil,
Əvət qara yurd...
Orda başlamadımı qara günlər kitabı,
Ölülərin dastanı,
Muzdurlar inlədirlər”...
Dəli Ģairin dili ilə, Osman “qara yurd”un qara günlərini sayır.
Burada olan təsvirin ağırlığı qara yurdun keçmiĢ günlərinə
verilmiĢdir. Kəndin indiki vəziyyəti isə olduqca ibtidai bir baĢlanğıc kimi göstərilmiĢdir. Yaylaqlarda gedən mədəni tərbiyəvi iĢlər,
qızıl çadırlar, mədəni əsgərlər və sairə burada yokdur. KeçmiĢ,
Nəbi dayının qüvvətli ifadələri ilə verilən köhnə kənd, yaylaq
səhnələrinə qarĢı burada yeni kənd yok, onun haqqında bir neçə
söz qarĢı qoyulmuĢdur.
Ġkinci əsas nöqsan, bütün bu təsvirlərdə köhnə kəndin ancaq
iqtisadi dərdinin görünməsidir. Bizə qarĢı duran kəntdə yoksulların siyasi, ictimai və hüquqsuzluğu, qadınların köləliyi, çocuqluğun əsirliyi və sairə yokdur.
Osman burada müəyyən dərəcə ekonomizmə qapılmıĢdır. O,
köhnə kəndin diriliyini yağda, pendirdə və qoyunun çokluğunda,
bunların muzdurlara verilməsində arayır.
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Okucuya elə gəlir ki, Ģair feodal kəndinin kirli səhnələrinə
onun üçün acıyır ki, onu ifĢa etsin, tənqid etsin, ona qarĢı mübarizə aparsın.
Lakin burada Osmanın bir çok Ģeirlərində olduğu kibi, mübarizə aparan müsbət tip tək və yalnızdır. Osmanın göstərdiyi kənddə
feodalizm, kapitalizm görüĢü qalıqları insanların Ģüurunda xüsusiyyətçilik çok dərin kök atmıĢdır. Buna qarĢı yalnız Dəli Ģairi qoymaq çox azdır, hətta səhvdir. Biz kənd mədəniyyətsizliyinə, köhnə
düĢüncələrlə mübarizədə təkcə mədəni vasitələri yok, inqilabın
bütün nailiyyətlərini səfərbər edirik. Bu mübarizəni proletaryatın
kolxoz quruluĢu, kolxozçuların varlanması, kənd ilə Ģəhər arasındakı ziddiyyətin aradan qaldırılması uğrundakı mübarizəsindən,
köçəriliyin ləğvi uğrundakı mübarizədən ayırmaq olmaz.
Osmanın lirikası, onun bu günkü aktivliyindən ziyada keçmiĢ
köhnə kənd həyatının ağrıları, acılarına əsaslanır. Buna görə də fərdiyyətçilik təsirindən hələ qurtarmamıĢ lirikadır. Hətta onun sırf ictimai mübarizə tematikasına aid yazılarında (“Komsomolçu Sona”,
“Baltikdən Atlantikə”) belə bu təsir özünü göstərir. O hərbə yalnız
gedir, yalnız komanda edir və sairə. Osman özünün bioqrafiyasını
komsomol nəslinin bioqrafiyası, gündən günə möhkəmləĢən,
mübarizələrdə boy atan hər gəncin bioqrafiyası kimi almır.
Osmanın yaradıcılıq xüsusiyyəti nədədir?
Hər Ģeydən əvvəl o kənd Ģairidir. Bu sözü biz xüsusi mənada
iĢlədirik. Osman tematikasını kənddən almaqla, heç də özünü
kəndin, köhnə kəndin əsiri etmir. Biləks o, “köhnə kəndi” öz arxasınca çəkməyə çalıĢır. Doğrudur, çocuqluqda kəsgin iz bırakan
kənd təbiəti, həyatı, mühitini hələ Osman rədd edə bilməmiĢdir.
Lakin bu ona Ģeirini sosyalizm kəndinin ideallarına, yeni
kəndin bu günkü vəzifələrinə səfərbər etməyə (“Komsomolçu Sona”) mane olmur. O, bir çok Ģairlərdən (Rəfili, Sanılı) də üstün
olaraq təbiəti, ictimai mübarizəyə tabe etməyi təbiətdən aldığı obrazları sınıflaĢdırmağı bacarır.
Osmanı gənc yazıçıların çokundan ayıran bir xüsusiyyət də onun
kampanyaçılıqdan (mənfi mənada), qəzetəçilikdən uzaq olmasıdır.
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Osman yaradıcılığının ana xətti bizcə, inqilabi romantikadır.
Bunu “Qara yurdun tarixi”, “Baltikdən, Atlantikə”, “Qomsomolçu Sona”da görmək olar. Birinci Ģeir hərbə qarĢı yazılmıĢ və yazılarının ən yaxĢılarındandır. ġübhəsiz ki, o, bu xətti birdən-birə əldə etməmiĢ, hər yerdə eyni dərəcədə bunu tətbiq etməmiĢdir. “Bir
gecə”, “Sənət və mən” Ģeirlərində Osmanın romantikası xəstə romantikadır. Pessimizm hakimdir. Bu pessimizm müəyyən dərəcə,
son zamanlarda yazdığı “DaĢsız qəbirlər”də də özünü göstərir.
Dil, ifadə, kompozisiya, obrazların canlılığı etibarilə Osman,
yeni baĢlayanların ən iləridə gedənlərindən hesab olunur.
Osmanın misraları təbii, səmimi, səlis, sadə və təsirlidir. Onda sünilik, gücənmə, qondarmalıq yokdur. Lakin ümumiyyətlə
sərbəst nəzm yazan gənclərdə olduğu kibi Osmanda da quru belletristikadan seçilməyən parçalar yok deyildir.
“ - Siz ey
Bu dağların əzilmiş insanları,
Naxır sığırçıları,
Qoyun çobanları!
Sən
Ey danaçı Həsən,
Sən ey qatıqçı Gülpəri ,
Siz yaxşı bilirsiniz
Dediyim bu yerləri.
Siz görünüz
Bu dağları bürüyürdü
Əmlikli, sağmal,
Qara naxır...” və ilax...
Bunlar adi, bir-birinin ardınca düzülmüĢ sözlərdir ki, kəsib
atılsa, əsərin nə məzmununa və nə də bədii dəyərinə xələl gəlməz.
Xüsusən belə quru parçalar, poemalarda təsvir və ifadələr Ģəklində özünə yer alır ki, bununla qəti mübarizə aparmaq lazımdır.
Ədəbiyyat. 1934.30 may .
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İlk addım
(M.Ənvərin “Burulğan” əsəri haqqında)
Budur, günümüzün sürətləri ilə barıĢmayan mühəndis
Rüstəm. O nəftdəki kəsri planın real olmaması, “quru gurultular
“ödəyəcəyiz”lər ilə izah edir. Öz qızı, gənc mühəndis Vəsilə ilə
mübahisə aparırki “fənn baĢqa, siyasət baĢqadır. Burjua məmləkətlərində fənn ilə siyasət arasında heç bir əlaqə yokdur. Həyat
isə bir burulğandan baĢqa bir Ģey dəyildir”.
2 əsas xarakter arasında mübahisə və ziddiyyət iki xətt üzrə
inkiĢaf edir: Rüstəm quruluĢ sürətlərimizi qavraya bilmir. Onun
istədiyinə zidd olaraq iləri gedən həyat haqqında, düĢünür, düĢünür, darıxır, kədərlənir, boğulur. Qızının onu tərk etməsi, inandığı
və ümid bəslədiyi, bir “əsər olaraq” yetiĢdirmək istədiyi gənc
mühəndis Seyfinin iĢə xəyanətindən etiraz etdiyi Səmədin ona
müavin təyin edilməsindən təsirlənir, istehsalatdan uzaqlaĢır.
Vəsilə isə atasını düzəldə bilmədiyi kimi, onunla barıĢa da
bilmir. UzaqlaĢır, komsomol buruğunda çalıĢır, qiymətli bir ixtira
edir.
2 ay evdə, yalnız daxili həyəcanlar, iztirablar, “qızdırmalar”
ilə yaĢayan Rüstəm nihayət öz səhvini baĢa düĢür, tərəddüddən
qurtarır, buruğa iĢə gəlir. Buruqda isə kəsrdən əsər yokdur.
Mübarizə müvəffəqiyyət və sürətlə dəvam edir. Hamı iĢ və səvinclə qaynayır. “Mən də yarıĢıram” deyə, Rüstəm Vəsiləyə qovuĢur. Rüstəm qızını, Vəsilə isə atasını səvir.
ġura yazıçılarının qurultayına ittihaf edilmiĢ “Burulğan” əsərinin qısa məzmunu bundan ibarətdir.
Lenin burjua məktəbi ziyalılarından istifadəni proletar diktaturası devrində sınfı mübarizənin 5 əsas formasından biri hesab
edirdi. Köhnə məktəb ziyalıları yeni cəmiyyət quruluĢu praktikasında, mübarizədə özlərinidə dəyişir və yeni insana çevrilirlər.
Ənvərin əsərində mərkəzi sima yenidən qurulan Rüstəmdir.
O, bəzilərinin düĢündüyü kimi məruzə, mübahisə, iclas ilə yenidən qurulmur. Rüstəm köhnə lagerdən ayrılmaq üçün dərin və fa145

ciəli iztirablar keçirir. Gənc müəllif Rüstəmin tərəddüd və
dönüĢünün bütün daxili ziddiyətlərini, bu ziddiyətlərin inkiĢaf və
dəf edilmə yollarını açıq göstərməyə çalıĢır. Rüstəm öz fikrində
köhnə həyat ilə imdiki quruluĢu, özü ilə Vəsiləni, Paris ilə Bakını müqayəsə edir. Nəticə çıkarır:
– Bu həyat burulğandır. O mənim doğma qızımı, sevgili
yavrımı məndən alıb apardı.
Lakin məsələnin kökü, əsası, okucu üçün qaranlıqdır.
Rüstəm bu günün sürətləri ilə niyə razılaşmır, bu, onun hansı
şəxsi interesi ilə bağlıdır?
Okucunun bu qanunu sualları yəqin müəllifin özü üçün cavabsız və qaranlıqdır. Stalin yoldaĢ ziyalılardakı dönüĢün əsas səbəbini göstərərək deyir: “Ġmdi baĢqa vəziyyət törəmiĢdir. ġəhər və
kənd kapitalist ünsürlərini dağıtdığımızdan və onları müvəffəqiyyətlə dəf etdiyimizdən baĢlayalım. Söz yok ki, bu, köhnə ziyalıları səvindirə bilməz. Ehtimal ki, onlar öz məğlub yoldaĢlarına hələ
də təəssüf izhar edirlər. Söz yok ki, hüsnü təvəccöh göstərən, hətta
bitərəf qalan və tərəddüd edənlər, öz aktiv dostları (ziyançılarM.C.) amansız və Ģəfa tapmaz bir halda dağıldıqdan sonra gönüllü
olaraq onlar kimi fəlakətə düşmək istəməzlər”. Rüstəmin
düĢüncə, təsəvvür idiallarında, onun mənsub olduğu sınfın FACĠƏ
VƏ KƏDƏRĠNDƏN əsər yokdur. Rüstəmə qarĢı qoyulan müsbət
tip komsomolçu Vəsilədir. Müəllif bunu Ģablon vermiĢdir. Vəsilə
həmiĢə idarə dilində, rəsmi dildə, dünya miqyasından danıĢır. “Ata,
sən bizim vəziyyətimizi dərindən duymalısan”, “YoldaĢlar, bizim
içərimizdə bizə yabancı yollarla iləriləyənləri və bizə düĢmən əlaqə
bəsləyənləri qanadımızın altına ala bilmərik”. O, məktəbi bitirdikdə atası onu Bakıya təyin etdirmək istərkən, Vəsilə etiraz edir:
“Ata, mənə lazım dəyil, hara göndərsələr gedəcəyəm”. Müəllif
Vəsiləni olduqca yarımçıq vermiĢdir. O həqiqi komsomolçu,
mübariz aktivdirsə tərəddüt edən, lakin ġura hökumətinə hüsnü təvəccöh göstərən atası üzərində nə üçün çalıĢmır? BaĢqa gənc yazıçılarda olduğu kimi Ənvərin də müsbət tipləri quru, rəsmi, səthi,
kölgə gibi verilmiĢ. Əsərdə verilən Seyfi və onun Varya ilə seviĢ146
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məsi, hadisənin daxili mündərəcəsi ilə qətiyyən əlaqədar dəyil.
Müəllif yəqin Varyanı Seyfidəki düĢmən təsirlərin kökünü göstərmək üçün bəzəmiĢdir. Rüstəmin 15 səhifəlik Paris xatirəsində belədir. Bu detallar okucunu yükləməkdən baĢqa bir Ģeyə yaramır. Bu
hissəni kəsib atsaq əsərə xələl gəlməz.
Hadisə və ziddiyyətlər əsas etibarilə realistcəsinə verilmiĢdir.
Lakin bu realizm sönük və olduqca ibtidai bir realizmidir.
Əsərin ən mühüm nöqsanlarından birisi nəft proletaryatının
“göbələk kimi artan buruqların əsas yaradıcı”ları iĢçilərin mübarizəsini göstərməməsidir. Halbu ki, əsər Stalin rayonunda nəft uğrunda mübarizə səhnəsindən alınmıĢdır (müəllif nədənsə rayonu
köhnə “Bibi Heybət” adı ilə adlandırır). Müəllif ziyalılar dairəsini, mühəndis qabığını yırta bilməmiĢdir. Doğrudur, hadisənin
ağırlığı Rüstəmin baĢında olmalı idi. Lakin Rüstəmin həyat və
dönüĢünün əsas səbəbini təşkil edən işçilərin qəhraman mübarizəsi, əsərin parlaq səhifələrini təĢkil etməli idi. Mühəndis Seyfinin fantan gözlənən buruğu baĢına buraxıb getdiyi momentdə iĢçilər bu hərəkəti mühakəmə edirlər. Onların söhbəti “Hamlet”dəki məzarçıların söhbətinə bənzəyir.
Əsərdə bir sıra siyasi faktik səhvlərə də təsadüf etmək olar.
Vəsilə tələbə Selfinin zəif almasını, onun briqada metodu ilə çalıĢmaması ilə izah edir. “Professor səni kəsməkdə tamamilə haqlıdır. Çünkü biz bərabər hazırlaĢmağı təklif etdikdə razı olmayaraq
özün təkcə hazırlaĢdın”. Müəllif qəhrəmanın ağzı ilə briqada –
təhlil metodunu təbliğ. BaĢqa bir misal: “Seyfi iləri çəkilmək
məqsədilə ictimai iĢlərdə çalıĢmaq, nəzərə çarpmaq kimi arzulara
düĢmüĢdür. Lakin iləri çəkilənlərin işçilər olduğunu görüncə
bu arzudan daşındı ” (Səhifə 7). Müəllif iləri çəkilməni, ictimai
inkiĢafımızın zəruri iş metodu, təşkilat işlərimizin prinsipi kimi
almır, onu yalnız iĢçilərə aid etməklə mahiyyətini daraldır. Müəllifin düzgün təsəvvür etmədiyi və səhv qoyduğu mühüm bir məsələ bu sınıflar münasibatıdır. Ənvər, Rüstəmin dönüĢünü dostluq
və ya düĢmənliyini nədə görür?. Əsərin axırlarına doğru Rüstəm
“dönüĢ” yoluna düĢdükdə müəllif belə yazır: “o son sənələr in147

san məfhumunun əsil mahiyyətini anlayaraq, onun yekparə
bir vahid olmadığını və onları bir-birindən ayıran sınıf adlı
divarı görməyə başlamışdır...” Burada müəllifin siyasi savadsızlığı özünü daha bariz göstərir. O qəhrəmanına öyrətmək istədiyi sınıflar münasıbatını özü bilmir. Əvvəla imdiki etapda ölkəmizdə mühüm bir istehsalatda (Neft) çalıĢan mühəndisin “insanlarımı, sınıflarmı” deyə Ģübhələnməsini düĢünmək, boĢ Ģeydir.
Belə mühəndis nə inki bizdə yokdur, hətta burjua ölkələrində də
çətin tapılar. 2-ci tərəfdən sınıfları biri-birindən bir divar ilə sədlənmiĢ olaraq düĢünmək savadsızlıqdır.
3-cü və ən mühüm cəhət müəllifin, dönüĢün nədən ibarət olduğunu bilməməsidir. Mühəndisin dönüĢü sınıfların olub-olmamasını anlamamaqda dəyil. Bu, çokdan keçilmiĢ etapdır. Onun
əsas dönüşü işçi sınıfının qalibiyyətinə inanmasında və bu qalibiyyətin insanlığı qurtaracaq yeganə inkişaf yolu olmasını
qəbul etməsində və sosyalizm quruluşu praktikasına Ģəxsən
iĢtrak etməsindədir. Müəllif bunu baĢa düĢməmiĢdir. Bu səbəbə
görədir ki, o qəhrəmanını iĢdə, istehsalatda iĢçilərlə birlikdə tərbiyələndirmək əvəzinə evdə, dörd divar arasında, məzuniyyətdə
böyüdür, dönüş yoluna salır.
Əsərdə gülünc stixiyaçılıq obrazlarıda çokdur. Məktub yazan
Varyanın həyəcanına bakın:
“Bu ağ vərəqlərin üzərinə tökülən ġĠKAYƏTLƏR SELĠ onu
darıxdırırdı”. “O, Rüstəmi təşəkkürlər selində boğurdu” (səhifə
36). “Küçələrdə axan insan selləri gah kölgələrdə qaralır, gah
uğuldayır, durmadan hərəkət edir”. Bu nümunələrdən görünür ki,
müəllif hərəkət və həyəcanı sel ilə ifadə etmək istəyir. Adamlar
seldir, fikirlər seldir, duyğular seldir. Bir sözlə, həyat seldir. Belə
obrazlar, burjuazya varlığı və cəmiyyətinə, stixiya, “Zərurət” hakim olan bir quruluĢa məxsusdur. Bizim planlı, təĢkilatlı, diyalektik hərəkətimiz, inkiĢafımız üçün belə obrazlar doğru ola bilməz.
Əsərin dili də ibtidai və maraqsızdır. Bütün xarakterlər qəzetə dilində, eyni dildə danıĢırlar. Bir kommunist iĢçi – mühəndis
belə deyir:
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– ÇıkıĢlar içərimizdəki bəzi iĢçilərin ən xəstə tərəflərini bizə
göstərməklə eyni zamanda bizə təhlükə törədəcək bir əhval ruhiyyəni və tam vaktında iĢarə etdi. O mütərəddüd texniki bir ziyalıdır. Anti mütəxəssis əhval ruhiyyələr...” (səhifə 72). Bu realizmidən kənardır. Ümumiyyətlə tiplərin bir sıra yerlərdə danıĢıqları onların yaşadığı daxili əhval ruhiyyəni ifadə etmir. Buna
zidd stillə verilir. Ġclasda danıĢan bir işçi belə baĢlayır:
“Mənə elə gəlir ki,.. onları bu günlə ən sıkı bir tamaşa gətirməlidir” (səhifə 74-75). Ġfadələrə diqqət edilməmiĢdir. Müəllif
bədii əsərin kərpici olan sözlər, tərkiblər üzərində, bu sözlərin quruluĢu və təĢkili üzərində olduqca az düĢünmüĢdür. “Tüstülü dumanlar”, “sisli bir duman”, “cazibəli həkayələr”, “Sınıfı dutuĢma”, “Səntiriyənlər” və sair bu kibi bayağı, səhv tərkiblər, ifadələr çokdur. Hətta dil savadsızlığına da yol verilmiĢdir. “Vəsilə
pörtülmüş bir halda imtahandan çıkdı” “Seyfi belə bir atadan
Vəsilə kimi qəribə bir qızın olması ətrafında düĢünərək söylənirdi”, “Mən hər halda qızım üçün həyat yoldaĢı olacaq bir adamın
Sən olmasına etiraz etməzdim...” “Rüstəmin gözləri, yanında
durmuĢ Səmədin gözlərinə rast gəldi”. və i.a. Bu cümlələr göstərir ki, müəllif məqsədində qoyduğu momenti, hadisəni, əhval
ruhiyyəni vermək üçün təsirli, inandırıcı aydın ifadələr tapmağı
“əhəmiyyətsiz” bir iĢ saymıĢdır.
“Burulğan” müəllifin ilk əsəridir. ġübhəsiz ki, bu bədii əsərdir. Müəllifdə ümidli bir yaradıcılıq, sənətkarlıq bacarığını təsdiq
edir. Biz bu məqalədə əsərin müsbət cəhətlərindən (tema aktuallığı, müsbət tiplər) danıĢmadıq.
Qoy Ənvər yoldaĢ ilk addımı, ilk əsərinin bu mühüm nöqsanlarını yakĢı öyrəsin, hesaba alsın, bunların aradan qaldırılması
üçün çalıĢsın, hamımızın müəllimimiz Stalin yoldaĢın aĢağıdakı
dahi tapĢırığını yakĢı mənimsəsin və yerinə yetirsin. “Qoy yazıçı
həyatdan öyrənsin, O həyatın həqiqətini yüksək bədii şəkildə
əks etdirmək istəyirsə mütləq Marksizmə gələcəkdir”. “Burulğan” əsəri göstərir ki, Ənvər neft sənayesini, texnikanı bilir.
Bu çok yaxĢıdır. Ənvərdə xarakter hadisələri seçmək, ümumiləĢ149

dirmək bacarığı vardır. Bu bacarıq ibtidai yaranmaq, doğulma Ģəkilindədir. Gənc müəllif öyrənmək, səviyyəsini artırmaq, ədəbitexnaloju sənətkarlıq mədəniyyəti cəhətdən silahlanmaq yolu ilə
öz talantını inkiĢaf etdirməlidir. Biz Ənvərin gələcəkdə qiymətli
əsərlər verəcəyinə dərin ümid bəsləyirik. Ənvər isə bu ümidi
Ģübhəsiz doğruldacaqdır.
Gənc işçi. 1934. №130. 8 iyun.
Söz qurultayındır!
Şura ədəbiyyatımızı baĢqa sınıflar və baĢqa devrlər ədəbiyyatından ayıran mühüm xüsusiyyətlərdən birisi də onun geniĢ
kütləvi, ümumi proletar işi olmasıdır. Hələ 1905-ci ildə “firqəvi
təĢkilat və firqəvi ədəbiyyat” haqqındakı məqaləsində Ġliç, sosyalizm ədəbiyyatının bu mahiyyəti və xüsusiyyətini göstərmiĢdir:
“Bu, azad ədəbiyyat olacakdır. Çünkü açıq və karyera yok, sosyalizm ideyası və əməkçilərə hüsnü rəğbət, onun cərgələrinə yeniyeni qüvvələr toplayacaqdır. Bu, azad ədəbiyyat olacaqdır. Çünkü
o çok doymuĢ qəhrəmanə, “yüksək on minlərə” yok, ölkənin çiçəyi, onun qüvvəsi, onun gələcəyi olan milyon və on milyonlarca
əməkçilərə xidmət edəcəkdir” (333-cü səhifə 8-ci cild).
YĠK(b)F MK-nin 23 aprel tarixli qərarından sonra ədəbiyyatımızın bütün uçastoklarında böyük inkiĢaf və hərəkat əmələ gəldiyi kimi yeni baĢlayanlar arasında da yaradıcılıq pafosu artmağa
baĢladı. Yeni baĢlayan yazıçılar arasında imdi yeni əsər üzərində,
yazı masası arkasında çalıĢmayan yokdur.
Ümumi yaradıcılıq yüksəlişi və inkişaf hərəkatı! Yeni başlayanların yaradıcılığını xarakterizə edən əsas cihət budur.
ġübhəsiz ki, bu yüksəliĢ hər kəsdə bir olmadığı kimi sadə
müstəqim xətt ilə, asan yol ilə birdən-birə əmələ gəlmir. Bu
mürəkkəb inkiĢaf yolunda gənc yazıçıların qarĢısına zəruri çətinliklər maniələr çıkır. “Bu çətinliklər dəf olunmaq üçün yaĢayırlar.” Gənc yazıçılar ancaq bu çətinlikləri dəf etməkdə böyüyür,
təcrübələnirlər. Tənqidimiz və ədəbiyyat təĢkilatlarımız yeni baĢlayanların inkiĢafı üçün az iĢ görməmiĢdir.
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Gənc Ģairlərimizin yaradıcılığında xarakterik nöqsanlardan
birisi ibtidai ağilqacılıq, problemsizlik, ritorikaçılıqdır. Bu, xüsusən Natiq, Dilbazi, Cəfər, Soltanda dərindir:
Soltanın aĢağıdakı misralarını alalım:
Gələcək döyüşdə dəyilik qorkak
Sıramız polatdan möhkəmdir bizim
Bütün cəbhələrdə qalib çıkaraq,
Qadirik, qururuq, sosyalizm.
(“Komsomol səsi” səhifə 70)
Bunlar xüsusən imdiki yüksək, mədəni səviyyəli, Ģeirimizə
qarĢı tələbkar okucuya nə verə bilərik? “Qorkak olmadığımızı”,
“sosyalizm qura biləcəyimizi” deməklə Ģair nə mündərəcə və nə
də forma etibarilə heç bir yenilik vermir. Burada bədiilik, obrazlılıqdan əsər yokdur. Halbu ki, imdi Ģeirimizin keyfiyyəti, bədiilik
məsələsi ilk planda durur. Quru sözçülükdən mütləq qurtarmaq
lazımdır.
Gənclərin yaradıcılığında gözə çarpan ikinci mühüm nöqsan
həyatımızın, varlığın, sosyalizm quruluĢunun xarakter, əsil mahiyyət cəhətlərini seçməyi bacarmamaqdır. Bu isə sənətkarlığın
baĢ xüsusiyyətidir. Engels Balzak haqqındakı yazılarında, Lenin
yoldaĢ Tolstoy haqqındakı məqalələrində bu cəhətə müstəsna
əhəmiyyət verirlər. Yazıçılıq heç vakt hər Ģeyi yazmaq demək dəyildir. Vermək istədiyin məfkurəni ihatə edən, quruluĢumuzun
hakim tendensiyalarını ehtiva edən səhnə xarakter, hadisələri
alıb bədii ümumiləĢdirməyi, verməyi bacarmalısan.
Yeni baĢlayanların üçüncü nöqsan cəhəti sənətkarlıq, texnoloji silahsızlıq və savadsızlıqdır. Onlar bəzən “Lök batan” kimi
bir mühüm temanı yaz günəĢində bulut kölgəsi kimi okucunun
nəzərindən keçirirlər. Hadisənin ancaq zahiri cəhəti ilə kifayətlənir, dərinlərə, ziddiyyətlə enə bilmirlər. Natiq “Uçan qız” əsərində təyyarəçi Sonanın köhnə ailə və xəstə psixoloju təsirlərindən
qurtarıb, göylərə çıkmasını göstərmək istəyir. Lakin göstərə bilmir. Nigar “Komsomol qızlar” adlı böyük poemasında Leylaya
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edilən Ģəxsi, düĢmən hücumlarını ifĢa etmək istəyir. Cəfər “Savad yollarında” Ģeirində yeni kəndin mədəni adamlarından danıĢmaq istəyir. Bütün bu “istəmələr” arzu olaraq qalır. Müəlliflər
temanın ancaq xarici fiqurasını cızır və bununla kifayətlənirlər.
Bu əsas noqsanların başlıca səbəbi, gənc yazıçıların qələmə aldığı temanı qavraya bilməməsi, lazımınca mənimsəməməsidir. Bunu bədii məsuliyyətsizlik əlamətindən baĢqa nə adlandırmaq olar.
Osman öz sevgi xatirələrindən danıĢarkən aĢağıdakı qüvvətli
misraları yazır:
Bəs necə yazmayım mən əyildiyim,
Pərəstiş etdiyim, tanrı bildiyim
Dünyanın dərdini mənə yüklədi,
Sonra arkasınca hey sürüklədi.
Halbu ki, kənddəki imdiki quruluĢ haqqında belə deyir.
İki-üç nəfər yanları boz itli,
Fəqət ciblərində kitab,
Əlləri qəzetli kolxoz çobanları
Dırmaşaraq yüksəldilər.
Onlar da söhbətə gəldilər...
(“Qara yurdun tarixi”)
Burada Ģeirdən əsər yokdur. Bu nə üçün belə olur? Çünkü birinci hadisəni Ģair yakşı bilir, onunla üzvi surətdə bağlıdır. Səvgi
məsələsi onun damarlarına iĢləmiĢdir. Hər damarı o mahnını çala
bilir. Ancaq mizrab ilə tərpətmək lazımdır. Yeni kəndi isə Osman bilmir. Onun haqqında qəzetədən, kitabdan okuyur. Yaxud
görürsə, at üstündə kamandirovkadan qayıdarkan kənardan görür.
Orada gedən mübarizə və qələbələrin kolxoz kəndi xariqələrinin
necə yarandığını, daxili dinamikasını bilmir. Hətta öyrənmir. Ona
görə də birinci halda o, bədii yazır. Ġkinci halda sazını yerə qoyaraq, söz ilə izah edir.
Tənqidimiz imdiyə qədər yeni baĢlayanlarla məşğul olma152
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mışdır. Onların yaradıcılığına istiqamət verməmiĢ, onları tərbiyələndirməmiĢdir. Nəzəriyyə və tənqid cəbhəsində ifĢa və rədd olunan yanlıĢ teoriya və yaradıcılıq Ģüarlarının (RAPP) ədəbi praktikada gənclərə burakdığı mənfi təsirləri biz sonuna qədər ifĢa etməmiĢik.
Odur ki, imdi birinci qurultay, ümumiyyətlə gələcək ədəbi
praktikamız qarĢısında yeni baĢlayanlarla sistematik və ciddi iĢ
aparmaq məsələsi durur.
Ġmdi gənclər, heç bir vaktda görülməmiĢ dərəcədə maraqla
ədəbiyyata gəlirlər. Fabrika, zavod, kolxoz və müəssisələrdən yeni yazıçılar yetiĢir. Bu yeni ordu qüvvəsinin qeydinə hər kəsdən
əvvəl ədəbiyyat təĢkilatımız qalmalıdır.
Azərbaycan ədəbiyyat tarixində ən yüksək pilləni ihatə edən
tarixi qurultay bir sıra mühüm məsələləri həll edəcəkdir. Bunların
biri və həm də mühümlərindən biri də yeni baĢlayanların təĢkilat,
ideya və ədəbi cəhətcə tərbiyəsidir. Sosiyalizm mədəniyyəti və
Ģura ədəbiyyatı inkiĢafımızın iləri sürdüyü bu məsələni biz bolşeviklərə layiq qabiliyyətlə həll edəcək, ədəbiyyat səngərlərimizi
komsomolçu, iĢçi, kolxozcu gənclər sıralarından çıkmıĢ yeni
mübariz silahlı əsgərlərlə sıklaĢdıracak, möhkəmləndirəcəyik.
Söz birinci qurultayındır!
Gənc işçi. 1934. №134.12 iyun.
Azərbaycan şura yazıçılarının birinci qurultayı
Qurultay salonunda nümayəndələrin çıkışları
Mir Cəlal
Mən yeni baĢlayan yazıçılarımızın tərbiyəsi haqqında danıĢacağam, yeni baĢlayanlar ədəbiyyat cəbhəmizin aspirantı olmalıdırlar. Ancaq demək lazımdır ki, yeni baĢlayanların tərbiyə məsələsində nə təĢkilat komitəsi və nə də tənqidimiz bir iĢ görməmiĢdir. Gənclərimiz hələ də sxematizm, bioloqimiz sözçülük və xaltura ünsürlərindən yaka qurtara bilməyirlər. Onlar yüksək sənət
texnikasını mənimsəməyə, aldıqları mevzular ətrafında geniĢ su153

rətdə iĢləməyə az fikir verirlər. Yeni baĢlayanlara əski yazıçıların
yardımı çok zəifdir. Yeni yazıçıların səhvləri vaktlı-vaktında
göstərilməyir. Tənqidimizin ən yüksək və Ģərəfli vəzifələrindən
birisi də bu məsələ olmalıdır.
Gənc işçi. 1934.15 iyun.
Böyük problemlər romanı
(“Dumanlı Təbriz” haqqında)
ġərq dünya ədəbiyyatının böyük teması olmuĢdur. Vətəninə
sığmayan “xarici bazar üçün ticarət müharibəsinə” (Stalin) hərəkət meydanı arayan maliyyə kapitalı quru və su yolu ilə xammal
mənbələrini açdıqca Ģərqə qarĢı ehtiras və həvəs də artmıĢdır.
Hindistan, Ərəbistan, Afrika, Ġranın müstəmləkə və yarım müstəmləkəyə çevrilməsində burjua ədəbiyyatı öz vəzifəsini yerinə
yetirmiĢdir. Burjua romançıları Avropa imperializmini “mədəniyyət, tərəqqi, ıĢıqlıq” simvolu kibi qələmə verərək, Ģərqdə imperyalizm ağalığını qanunlaĢdırmaq və bərkitmək uğrunda canfəĢanlıq etmiĢ və etməkdədir. Burada müstəmləkə romançılarının məktəbi yaranmıĢdır. Bu adamlar; bədii ədəbiyyatda min bir gecələr,
tilizmlər və təkbirlər Ģərqini göstərirlər. Səccadə qarĢısında vəcdə
gedərək, göylərə sədaqətindən canı cıkan, yukuda sevdiyi dilbər
uğrunda çıldıran, nəsli ədavətdən ölüb-öldürən, minarələrdə təkbir çəkən “Qan qanunu” əsirləri – budur müstəmləkə romanlarının Ģərqdə tapdığı “qəhrəmanlar”. Onlar məzarları eĢərək, çıkardığı bu skeletləri canlandırır, Ģərq məzlumlarının gözü önündə
rəqs etdirirlər. Bununla bir tərəfdən Avropa kübarlarını əyləndirir, o biri tərəfdən imperialistlərin “hazır Tikə”yə aclıq ehtirasını
artırır, üçüncü tərəfdən isə Ģərq əməkçilərinin diqqətini sınfı
mübarizə vəzifələrindən sakındırmağa, köhnə küllüklərə çəkməyə, ənənələrə bağlamağa çalıĢırlar. Lakin onlar üçün təəssüf ediləsi olsa da – bu üçüncü nömrə o qədər müvəffəqiyyətlə baĢa gəlməz. ġərq əməkçiləri, böyük Oktyabr inqilabı dalğaları ilə təsirlənən Ģərq məmurları bu boyalı romanlardan ancaq öz payını
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götürür. Təhqir edildiyini görür, istismar masqalarını yırtmağa
çalıĢır, üsyan edirlər. Müstəmləkə olmuĢ Ģərq ölkələrində inqilabı
hərəkətlə yanaĢı olaraq, inqilabi ədəbiyyat da doğub inkiĢaf etməkdədir.
Yeni, oyanmaqda, mübarizə yoluna düĢməkdə olan inqilabçı
Ģərq haqqında ən həqiqi realist əsəri Ģura proletar ədəbiyyatında
aramaq lazımdır. Nazim Hikmət, Latuhi kibi bolĢeviq Ģairlər, Əsəbi-vəfalar burjua romançılarının ölü, uydurma, maskalı Ģərqinə
qarĢı; oyanmaqda, imperializmə qarĢı silahlanmaqda olan Ģərqi
qoymaqla kifayətlənmir. Onlar həm də Türkiyə, Ġran, Ərəbistan,
Hind əməkçi və kəndlisinin qurtuluĢ yolunu qızıl fanarla ıĢıqlandırır, böyük sosyalizm vətəni qurucularının tarixi qalibiyyəti ilə
silahlandırırlar.
ġərqin azadlıq hərəkatı tarixində parlaq bir səhifə olan Təbriz
inqilabının bədii ifadəsi ədəbiyyatımızın bu çəbhədə mühüm bir
vəzifəsidir. Bunu, nə imperializm carçıları, müstəmləkə romançıları, nə Keykavuslar Ġranının məzarında göz yaĢı tökən qoca Ġran
Ģairləri və nə də ĢahənĢah məddahlarından gözləmək olmazdı.
Təbriz inqilabı ancaq və ancaq ġura ədəbiyyatında, kommunist
firqəsinin rəhbərliyi altında Lenin mədəni inqilabı yaradan, bəĢəriyyətin yaratdığı bütün mədəni zənginliyin həqiqi varisi olan inqilabçı proletar ölkəsində öz bədii ifadəsini tapa bilərdi.
ġərqin inqilabi hərəkatı 1905-ci il və böyük Oqtyabr inqilabının doğma balası olduğu kibi, Ģərqin inqilabi ədəbiyyatı da oktyabrın doğurduğu inqilab ədəbiyyatının nəticəsi kimi yaranmaqdadır.
I
“Dumanlı Təbriz” müəllifi son əsəri ilə böyük bir addım atdı.
O, inqilabdan sonra öz yaradıcılğında əmələ gələn dönüĢ və
inkiĢafın ilk yekununu vurdu.
Bu roman böyük problemləri əhatə edir, 1905-ci il inqilabı
qığılçımlarından alavlanan Təbriz inqilabına həsr olunmuĢdur.
Təbriz inqilabına köməyə gedən bir bolĢevik Culfada iki qıza
rast gəlir. Həmin qızlarla Təbrizə gəldikdən sonra, bolĢevik hərə155

kata qoĢulur. Səttarxan, Bağırxan və sair liderlərlə görüĢür, bilavasitə səngərlərdə çarpıĢır. Yolda bolĢevik ilə tanıĢ olan Nina isə
hadisələr cərəyan etdikcə bolĢevikə və daha sonra inqilaba hüsn
rəğbət bəsləyir. Ġnqilabi iĢə atılır. Musiqi müəllimi sifəti ilə çalıĢdığı Rus konsulxanasındakı siyası sirrləri həmin bolĢevik vasitəsilə əncümənə xəbər verir. Culfadan bomba maĢını, əsləhə əçzaları gətirmək üçün saxta vəsiqələr düzəldir. Səttarxanın hürmətini
qazanır. Hər cəhətdən təmin edilir. Nihayət Ninanın bolĢevik olduğu iĢçi gəncləri baĢına yığaraq, Təbrizdə ilk firqə özəyi təĢkil
etdiyini bolĢevik bilir. BolĢevik isə bütün inqilab boyunca səngərlərdə, cəbhələrdə çarpıĢır, bir çok hadisələr yaĢayır və bütün təsirlərini akĢamlar Ninaya söyləyir. Ən dəhĢətli günləri belə, Nina ilə
Ģən keçirirlər.
Romanı səhifələdikçə okucu hadisələrin içinə girir. Böyük tarixi bir fakta sökənməsi, materyalın zənginliyi diqqəti cəlb edir,
çarpıĢmalar, hərbi həyat səhnələri, ümumi xalq həyəcanı romanın
əsas, mühüm səhnələridir. Ġntriqa sonuna qədər real, həyatı, sadə,
təbii, səlis verilmiĢdir. Romanın gücü də buradadır.
Təbriz inqilabının mahiyyəti nədir?
S t a l i n yoldaĢ, Oktyabr Ġnqilabının qalibiyyət Ģərtlərindən
danıĢırkən deyir: “1917-ci ildə dünya inperializm cəbhəsinin zənciri Rusiyəda baĢqa ölkələrdəkindən daha zəif idi. Nə üçün?
Onun üçün ki, Rusiyəda mülkədar tərəfindən əzilib, istismar olunan milyonlarla kəndlilər kibi ciddi bir müttəfiqə malik olan inqilabçı proletaryat baĢda olmaq üzrə ən böyük bir xalq inqilabı geniĢlənməkdə idi. Onun üçün ki, Rusiyəda i n q i l a b a , h ə r b i r
mə nəvi n üfuz v ə e t i b a r d a n m ə hrum v ə əha l ı n ı n
üm um n i f r ə t i n i q a z a n m ı Ģ ol an ç a r i z m ki bi ən çi r kin və m u r d a r bir i m p e r ya l i z m n ü m a y ə n d ə s i qar Ģ ı d u r u r d u (Leninizm məslələri, s.26). Ġranda Ģaha – feodalizmin ən mənhus heykəlinə qarĢı kütlələrdə belə “ümumi nifrət”
oyanmıĢdı. Kütlələr feodal əlaqələrinə, mütləqiyyət rejiminə qarĢı
həyəcan və hərəkətə gəlmiĢdi. Çünki Ġranın əsas əhalisi olan
kəndlilər olduqca ağır vəziyyətdə idilər. Torpaq, meĢə, su, otlaq
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və sair təbii zənginliklər belə xanın, feodalın əlində idi. Hər dərəbəyinin 50-60 parça kəndi vardı. Xan kəndi soyar, dağıdar, çapar,
icarəyə verər, hətta qismən kəndliləri sata da bilərdi. Feodalizm
icimai münasibatının möhkəmliyi ölkənin istehsal qüvvələrinin
primitivli, Ġranda ticarət kapitalizminin belə inkiĢafına əngəl törədirdi. Əsas ticarət, xarici imtiyazların idi. Xarici kapital isə ölkəni
hər tərəfli talan və qarətlə məĢğul idi. Ölkə günü-gündən dilənçiliyə, səfalətə doğru yuvarlanırdı. ĠĢsizilik, yoxsulluq artırdı. ĠĢ,
həyat aktaran Ģah və xanların təzyiqindən baĢ götürüb dünyanın
hər tərəfinə dağılan xalq. Qafqaz, Türkiyə, Türküstan və sair qonĢu ölkələrdə xırda ticarət, fələlik, sənətkarlıq ilə uğraĢır, lakin vətəni ilə əlaqəni kəsmirdi. Bu hal mühacirlər vasitəsilə bütün iranlıların xaric ilə yakın bağlanmasına və yeni təsirlərin gəlməsinə
səbəb oldu. Ġran burjuaziyası evladlarını sərhəd xaricində okudur,
böyüdür, öz sınfı məqsədləri üçün maddi qüvvə hazırlayırdı.
Xüsusən 1905-ci il inqilabı Ġran xalqına böyük dərs verdi. Ġnqilab qığılcımı səpdi. Ölkənin hər tərəfindən Ģaha qarĢı, məĢrutə
(konstitusya) uğrunda fəaliyyət baĢlandı. Zaqafqasiya sosyal demokratları Ġranda xalq hərəkatına istər maddi və istərsə mənəvi
cəhətdən böyük köməyə baĢladılar. Qafqas S. Demokratları, rus
ilə Ġran Ģahının, iki feodal hökümətin birləĢməsinə qarĢı hər iki
ölkə inqilabçılarının birliyini yaratmağa baĢladılar.
“Dumanlı Təbriz” 1908 və 11-ci illərdə Təbrizdə Səttarxanın rəhbərliyi altında Ģah ordularına, əks inqilabçılara qarĢı qəhrəman mübarizəni, qafqaslıların köməyini, rus imperializmini beynəlxalq burjuaziyanın jandarması kibi fırıldaqlarını, rolunu
göstərməyə çalıĢır.
Əsərin m ə r k ə z i problemi inqilabdır. Ordubadi yoldaĢ Təbriz inqilabını b i r i n q i l a b k i b i bütün ziddiyyətləri ilə, həqiqətə uyğun olaraq göstərə bilmiĢmidir?
Sosial-realist bir sənətkar üçün həyatın, hadisələrin dialektikcəsinə “qarĢılıqlı münasibat, əlaqədə, hərəkətdə doğulma və
məhv olma” (Engels) alınması əsasdır. Burada sənətkarı faktın
imdiki vəziyyəti yok, həm də keçmiĢi və gələcəyi; hadisənin yal157

nız özü yok, həm də ona bağlı olan, təsir edən və təsir alan hadisələr maraqlandırır.
“D u m a n l ı T ə b r i z ”də inqilabın əsas səbəbləri, onu doğuran amillər görünmür. Müəllif doğrudan-doğruya inqilab səngərlərindən, əncümən üzvlərindən, vuruĢma səhnələrindən baĢlayır.
Bunların nə üçün olduğu, nədən iləri gəldiyi okucuya qaranlıq qalır. (BolĢevikin Nina ilə söhbətindən kəndlilərin vəziyyətindən
deyilirsə də bu bizim tələb etdiyimiz dəyildir). Kütlələrin nə
üçün, nə uğrunda döyüĢdükləri, inqilaba qoĢulan sınıflar arasında
münasibat, ziddiyyət, bu sınıfları birləĢdirən ümumi mənafe və sınıfların xüsusi mövqeləri əsərdə verilməmiĢdir. Halbu ki, yalnız
Qafqas S. D-nın dutduğu cəbhə bəllidir, inqilabın öz daxili ziddiyyətləri, dinamikası kölgədə qalmıĢdır, bunlar məsələnin ə s a s ı və mahiyyətidir.
Hamıya məlumdur ki, Ġran inqilabının h ə r ə k ə v e r i c i
q ü v v ə l ə r i kəndlilər və xırda burjuaziya idi. Hərəkət Ģəhərdə
baĢlanmıĢsa da kənd h e ç v a k t bundan kənarda qalmamıĢdır.
Təbrizdə gedən hadisələri diqqətlə izləyən gürcü qəzetəsi (“Ali”)
8-ci il 11 noyabr tarixli nömrəsində yazırdı: “Ġ n q i l a b a t ə Ģ i
kəndə at ı l m ı Ģ dı r. M ərənd xanı S uça, N izamın
ö l ü m ü , x a n l a r d a q o r k u və d ü z g ü n l ü k d o ğ u r m u Ģ d u r . Q a f q a z l ı l a r ı n m ə s l ə h ə t i i l ə (oku: rəhbərliyi ilə - M.Ç.) C u l f a da Q a f q a s k o m i t ə s i n ə t a b e o l a n
A b r e q S u l t a n bə l ə d i y y ə rə i s i t ə y i n e d i l m i Ģ d i r .”
Bir ayrı nömrəsində qəzetə yazır: “Ġ n q i l a b ç ı l a r ı n T ə b r i z i
dutması k əndliləri h ərəkətə gətirm iĢdir. B ütün
k ən d l ərd ə d ə s t əl ə r d ü z əl m i Ģ , A zər b a yc a n ı n
bütün qəsəb ə ləri i n q il ab i a təĢlə əha t ə olunm u Ģ d u r ”. Ġran inqilabında Ģəxsən iĢtirak edən S.Orçonikidze
yoldaĢ bir sıra “Ġ r a n m ə k t u b l a r ı ”nda da kəndli hərəkatının
gücləndiyini göstərir. Kəndlilər inqilab hərəkatına böyük ruh
yüksəkliyi və ümid ilə qoĢulurdular. Kəndlərdə “fidai” dəstələri
düzəlirdi. Kənd fidailəri yolların çətinliyinə, əks inqilabçıların
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müqavimətinə bakmayaraq özlərini Təbrizə, mücahidlərin köməyinə yetirirdilər.
Fidailik o qədər müqəddəs və hürmətli sayılırdı ki, analar
qundaqdakı uĢağını fidai yazdırmaq istəyirdilər. Səttarxan haqqında deyilən tərifləri kənd qadın və gəncləri sevə-sevə okuyurdu. Bir sıra yerlərdə xan, mirbaĢırları kənddən qovub ambarlarını
və evlərini dağıtdılar. Bütün bu faktlar Təbriz inqilabında kəndli
hərəkatının böyüklüyünü göstərir. Halbu ki, bunları “Dumanlı
Təbriz”də görmürük.
Müəllif, bolĢevikin əsərin qəhrəmanı Nina ilə söhbətində torpaq məsələsini belə izah edir. “Ġ r a n d a r u h a n ı n ı n ö z ü d ə
mülkə d ardır. B e l ə bir Ģərait o rtad a i kən torpa q
ü s t ü n d ə h eç b i r i n q i l a b o l a b i l m ə z . Ç ü n k ü ,
k ə n d l i l ə r də ə v a m d ı r . O n l a r ı n b i r ç o k u ya l n ı z
t o r p a q l a d ə y i l , d i n v ə ə q i d ə c ə h ə t ç ə də m ü c t ə h i d l ə r ə b a ğ l a n m ı Ģ d ı r . Di n i n p ə r d ə si g ö z l ə r i n i
e l ə b a ğ l a m ı Ģ d ı r ki , o n l a r t o r p a q m ə s ə l ə s i n i b e l ə o r t a l ı ğ a a t m a q i s t ə m ə z ” (səhifə 47).
Müəllif, ümumiyyətlə, kəndlilərdən inqilabi hərəkət imkanını
i n k a r edir. O faktları, Ġran kəndinin vəziyyətini ətraflı öyrənmiĢdir. Lakin bundan y a n l ı Ģ nəticə çıkarmıĢdır. Əvvəla, qeyd
etmək lazımdır ki, demokratik burjua inqilabının əsas məsələsi
torpaq məsələsi idi. Bu kəndlinin ölüm-dirim məsələsidir. İkinci
tərəfdən mülkədarların, xan və ağaların istismarı artdıqca kəndli
hərəkatı da buna qarĢı doğulur, Ģiddətlənir. H ə r b i r t ə z y i q
bu hə r ə k a t ı b o ğ a b i l ə r , l a k in m ə h v e d ə b i l m ə z .
Nəhayət ü ç ü n c ü və ə n m ü h ü m səhv ideoloji məsələsindədir: Din, əvamlıq, kəndlinin feodalizm ictimai-münasibatına tabe
olması və məhkumluğunun mənəvi ideoloji inikasıdır. Din kəndlinin istismar olunmasına kömək edir, lakin bu istismarı müəyyən
etmir. Müəllifin mülahizəsindən belə çıkır ki, “ə v a m l ı ğ ı , d i n i m ə h v e t d i k d ə n s o n r a ” Ġranda torpaq məsələsini qoymaq olar. Bu, Boqdanovçuluğa, məfkurəvi inqilabın üstünlüyü teoryasına çəkir. Kəndlini ancaq və ancaq inqilabi hərəkətdə feodal,
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mülkədara qarĢı sınfı mübarəzədə tərbiyyə etmək feodalizm
görüĢlərindən qurtarmaq olar. Onun məhkumluğu durduqca dincliyi, əvamlığı da möhkəmləĢəcəkdir.
Ümumiyyətlə, Təbriz inqilabının istər hərəkətverici qüvvələri, istər xarakteri, istər rəhbərləri “Dumanlı Təbriz”də dumanlı
göstərilmiĢdir. Çünki, müəllifin inqilab haqqındakı təsəvvürləri
də bəzən dumanlıdır. Onun fikrincə: “M ü c a h i d l ə r k i m l ə r lə a t ı Ģ d ı ğ ı n ı , h a n s ı q ü v v ə tə q a r Ģ ı m ü b a r i z ə
a p a r d ı ğ ı n ı b il m i r l ə r ”.Ġnqilab qəhrəmanı S ə t t a r x a n ı n
“biz Ģaha qarĢı üsyan etmirik. Qibleyi aləm bizim atamızdır...”
təsdiqinə əsaslanaraq müəllif onun “i n q i l a b i s i m a s ı z ” adlandırır. Ümumiyyətlə, romanda Səttarxan; taktika, düĢüncə, siyasət bacarığından məhrum, yalnız hərb adamı kibi verilir. BolĢevik
Səttarxandan soruĢur – sizin dediyinizə görə inqilabın burada heç
bir rolu yokmuĢ? Səttarxan:
“Bu vuruĢma, devlət tərəfində olanlarla, devlət tərəfindən
olanların düĢmənləri arasında gedən bir müharibədir.
Bə z ə n i n q i l a b i k i q ü v v ə t d ən b i r i n i n ə l i n d ə
a l ə t o l m a q v ə z i f ə s i n i d a Ģ ı y ı r . Bu d a m ə c b u r i d i r . Çünki inqilabın özü də bu iki qüvvətdən istifadə etmək
məcburiyyətindədir (səh.202). “Dumanlı Təbriz”dəki Səttarxanın
belə sadəlevh fikirləri çokdur.
Bəziləri tarixi faktların “düzgünlüyünə rəayət etmək” pərdəsi
altında sosyalizm realizminə düĢmən olan tendensiyaları bəraətləndirmək istəyirlər. “Səttarxan Ģaha dostluq teleqramı vurmuĢdur. “Bu xəyanəti gizlətmək olarmı” deyirlər. Səttarxanın Ģahı
sevdiyini və ona qarĢı üsyan etmədiyini sübut edəcək bir faktın
olub-olmadığını bilmirik. Belə bir teleqram bəlkə faktiki nöqteyinəzərdən olmuĢdur. Ġkinci tərəfdən Səttarxan Ģaha elə bir teleqram vursa, ümumiyyətlə Ģaha məhəbbət bəsləsə belə bu onun əsas
xarakteri dəyil və inqilab rolunu əksiltmir. ġura sənətkarı və Ģura
ədəbiyyatı tarixin kopiyası, hadisələrin kor inikası dəyil, burada
aktivlik, firqəvilik, sınıfilik əsasdır. Bizə xarakter olmayan kiçik
bir cəhəti ümumiləĢdirmək heç vaxt doğru deyildir. Misəl üçün
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26-ların güllələnməsində aqtiv təĢkilatçılıq edən Funtiqov iĢçi
idi. Lakin buna əsaslanarsaq onun xarakterini bütün iĢçi sınfına
yapıĢdırmaq gülünc olar. Səttarxanın ümumi inqilabı fəaliyyətinə
xalq hərəkatına baĢçılıqdakı roluna göz yumaraq, onun bir səhvi
ilə qiymətləndirmək doğru dəyil və zərərlidir.
Ġran inqilabında ruhanilər məsələsi də mübahisəlidir. Burada
bəzi ruhanilərin xalq həyəcanının alovlanmasına köməyi xüsusi
olaraq diqqəti cəlb edir. T ə b r i z inqilabında iĢtirak edən böyük
liberal ruhanılardan biri S i q ə t i l - Ġ s l a m idi. Onun inqilaba sədaqəti, ruslar tərəfindən asılmasına bakmayaraq, çar istilasına
qarĢı fikrindən dönməməsi, bütün Ġran inqilabi hərəkatına bəllidir. Burada heç bir qeyri-təbiilik yoxdur. L e n i n yoldaĢ 5-ci il
inqilabı devrində yazırdı: G ə n c r us r u h a n i l i y i n i n b əz i
hissələri a rasında liberallıq, islahatçılıq h ərək a t ı n ı n o l m a s ı Ģ ü b h ə s i z d i r . Bu h ə r ə k a t h ə m d in i - f ə l s ə f i c ə m i y y ə t l ə r i n i c l a s ı n d a , hə m kə l i s a
ə d ə b i y ya t ı n d a ö z i f a d ə ç i l ə r i n i t a p d ı . B u n a
g ö r ə də k e Ģ i Ģ Q a p o n u n s ə m i mi x r i s t y a n s o s y a list ola b il m əsi , a ncaq q anlı bazar gün ünün
o n u ta m i n q i l a b ı y o l a s a l m a s ı f i k r i n i , a y d ı n d ı r
k i , r ə d d e t m ə k o l m a z ( Lenin külliyyatı 207 səhifə
84). L e n i n yoldaĢ ayrı-ayrı təsadifdə bir ruhanının inqilabi hərəkatına qoĢulması imkanını rədd etmir, təbii sayır. Lakin bu heç
də burjua demokratik inqilabına qoĢulan müxtəlif sınıflar və
qruplar arasındakı münasibatın birliyi demək dəyil.
Burada hər nə olursa-olsun inqilabçı proletaryat mənafeinin,
xətt hərəkətinin s a f l ı ğ ı n ı m ü h a f i zə e t m ə y i b a c a r m a q l a z ı m d ı r . Ġnqilabı təĢkilatın qüvvəsi, bir-birinə zidd sınıflar və qrupların mənafeyini müəyyən etapda birləĢdirməsi, hamını ilk məqsədə doğru təĢkil etməyi, o biri tərəfdən əsas inqilabçı, sınfın xətt-hərəkəti, sağlamlığı və dokunulmazlığını saklaya
bilməyir, n ə t i c ə e t i b a r i l ə b ü t ü n hə r ə k a t ı b u n a t abe et m ə y i ba c a r m a s ı n d a d ı r .
Bu haqda, Lenin yoldaĢ keĢiĢ Qaponun “R u s y ə s o s y a 161

l i s t f i r q ə s i n ə ” öz qüvvəmi “x a l q a x i d m ə t v e r i r ə m ”
məzmunundakı məktubunu təbrik edirkən qəti göstəriĢi vardır.
Bütün bunları nəzərə aldıqda S i q ə til-Ġslamın bir “təsa- difi
və sırf Ģəxsi mənfəəti” yüzündən inqilaba bağlandığını təsdiq
etmək olduqca səhvdir. Müəllif bu adamın bütün liberallıq və yenilik tərəfdarı olduğunu inkar edir. Ġran inqilabının ən xarakter cihəti, beynəlmiləlliyində, Ġran çərçivəsindən çıkaraq bir neçə ölkə
inqilabçılarının iĢinə çevrilməsindədir. Bu beynəlmiləllik “Dumanlı Təbriz”də nisbətən pis göstərilmiĢdir. “Ġldırım ilə vuran
gürcü”lərin rol və təsiri, inqilabi fəaliyyəti romanda hiss olunur.
II
“D u m a n l ı T ə b r i z ” müəllifi Nina ilə bolĢevik arasındakı
sevgini və bununla da Ģəxsi sevgini, münasibatı inqilaba tabe dutmaqda, daha doğrusu, inqilabı hərəkatda dərinləĢdirməkdə düzgün hərəkət etmiĢdir. Bu, ayrı cür də ola bilməzdi.
M.S.Ordubadi yoldaĢ hadisə ilə əlaqədar olan bütün materyalı yakĢı öyrənmiĢdir. Odur ki, sözlər, nağıllar, mükalimələrdə
yok, həqiqi səhnələrdə verməyə çalıĢmıĢdır. Bu realizmin bariz
cəhətlərindəndir. S.Ordubadinin realizminə passiv, rolsuz, müĢahidəçi kibi bakmaq olmaz. Burada təsirçilik, aktivlik, hayatı
göstərməklə qalmayıb, həm də dəyiĢmək xüsusiyyətləri vardır.
Həmin buna görədir ki, qələmə aldığı hadisədə maskaları yırtmağa, feodalizm cəmiyyəti çirkinliklərini adi həyati səhnələrdə ifĢa
etməyə müvəffəq olmuĢdur. Rus konsulxanasını inqilabçılar qalib
gəlirkən “ b a Ģ ı n ı q u c a q l a y a r a q , a l ç a q l a r , k ö p ə k l ə r , q o y u n l a r ” deyə çırpınan q o n s u l u n d a n baĢlamıĢ məmuruna, çinovnikinə qədər ifĢa edir, beynəlxalq burju jandarması
– rus çarının inqilaba təzyiq orqanı kimi göstərir. Mücahidlərin
kef məclisində belə bir səhnə var:
Məmməd Ağa adlı bir gənc, iki qadının arasında oturmuĢdu,
lap kefli idi. Əlini atıb yanındakı qadının örtüsünü götürdükdə:
vay sənin məzhəbini. T u t u sənsənmiĢ, deyə əlini xəncərinə atdı,
Sallaq Süleyman isə onun xəncərini alıb, özünü döydü. T u t u 162
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nun Mə mməd A ğanın qa dını o l duğu və s allaq Süleyma n la k
e f ə gəl d iyi aydınlaĢdı. Bir neçəsi də Məmməd Ağaya kömək
çıkmağa baĢladı...” (səhifə 214)
“Ġsmət və namus” heykəli kibi təbliq edilən çadranın Ġranda
kütləvi fahiĢəlik üçün bir maska, vasitə olduğunu müəllif yakĢı
vermiĢdir. “Saların dayısı arvadının baldızı oğlu”nu (səh.125) və
i.a. ĠĢdə mübarizədə heç bir rolu olmayan, böyük adamların
kölgəsində yatmağa çalıĢan belə quyruq və parazitlər köhnə cəmiyyətin məhsuludur. Bunların ifĢası sosyalist realist sənətkarın
vəzifəsidir.
Müəllif ümumi materyal və hadisələr üzərində iĢlədiyi qədər
t i p l ə r , c a n l ı i n s a n l a r üzərində iĢləməmiĢdir. O xarakerlərə, onların münasibatına az əhəmiyyət vermiĢdir. Hətta əsərin
qəhrəmanları ekranda olduğu kimi zahiri cəhətdən göstərilmiĢ.
Bunlar m ə r k ə z i o b r a z kibi real və dərin xüsusiyyətləri ilə
verilməmiĢdir. Təbrizi sarsıdan dəhĢətli hadisələr içərisindəki
qəhrəmanların daxili hissiyyatı, sevinc, kədərləri hər dəqiqə dəyiĢən əhval-ruhiyyələri romanda yokdur. Bu isə əsəri publisistikaya,
adi xatirat səhifələrinə okĢadır. Canlı adamlar üzərində ciddi
düĢünülmədiyindədir ki, romanda süni cəhətlərə də yer verilmiĢdir.
Okucu Ninanın gizli firqə özəgi təĢkil etməsinə haqlı olaraq
Ģübhələnir.
“Ninanın kitabı arasında gördüyüm firqə biletləri gəlib
gözümün qarĢısında durdu. Hacı Ağa və DadaĢın biletləri üstünə
çəkilmiĢ qara xətləri bir daha gözdən keçirdim. Təbrizdə birinci
firqə özəyinin birinci və qəhrəman qurbanlarına eĢq olsun, dedim
anladım ki, gənç qız mənə yürəyini vermiĢ, lakin yürəyindəki əqidəsini verməmiĢdir...”
Ə V V Ə L A bütün inqilabı fəaliyyət boyunca birlikdə, eyni
məqsəd uğrunda çalıĢan, bir yerdə yaĢayan, hər günkü hadisələri
akĢamlar Ģirin söhbətdə təhlil edən i k i f i r q ə y o l d a Ģ ı n ı n
b i r i - b i r i n d ə n bu q ə d ə r ör t ü n m ə s i, h ət ta h ə q i q i
a d l a r ı n ı b i r - b i r i n d ə n gi z l ə m ə s i s ü n i d i r . Xüsusən
belə bir örtünmənin lüzumsuzluğunu və heç bir məcburiyyətə
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bağlı olmamasını nəzərə alsaq bu ədəbi manevranın gülünclüyü
tam aydın olar. Eyni firqənin iki üzvünün eyni məqsəd uğrunda
mübarizədə bir-birindən örtünməsi nə inki mənasız, həm də səhvdir. Belələri olsa belə, biz ona firqə cəzası verərik.
Ġ K Ġ N C Ġ S Ġ , o böyüklüyündəki inqilabı hərəkatdan, Ġran
Qafqas Sosial-Demokrat Firqəsindən kənarda, zirzəmidə Ninanın
özək təĢkil etməsi nə həqiqətə, nə də məqsədə uyğun dəyildir. Nina firqə üzvidir. O, sosyal-demokrat firqəsindən rəhbərlik almalıdır. Firqə özəyi təĢkil etmək lazım gəlirsə Ġran sosyal-demoqrat
firqəsi bunu bilməlidi. Ġnqilabçılarla səngərlərdə əks inqilaba qarĢı döyüĢən bir özəyin zirzəmiyə girməsinə, bolĢeviklərdən gizli
saklanmasına ehtiyac var?
Bəlkə müəllif RSD firqəsi nümayəndəsi Ninanı inqilabı hərəkatdan təcrid etmək, onun sınfı təmizliyini qorumaq istəmiĢdir.
Elə isə nə üçün bunu Qafqas Sosyal Demoqratları bilməməlidir.
Halbu ki, inqilabın ən doğru xətt hərəkətini müdafəə edən Qafqaz
sosyal-demokratları olduğunu müəllif özü təsdiq edir.
Ü Ç Ü N C Ü və ən mühüm səhv özəyin yalınız iĢçilərdən
təĢkil edildiyini təsdiq etməkdir.
Təbriz kibi ticarət burjuaziyası və kustar təsərrüfat Ģəhərində
firqəyə yalnız iĢçilər girməzlər. Müəllif, inqilabçılığı nədənsə içtimai vəziyyətə bağlayır. Hətta özəyin təĢkilatçısı Ninanın:
“Sınfı simasını” onun iĢçi atası ilə izah edir: “albomda qoca
olduqca zəif, nihayət dərəcədə fəqir paltarda olan bir iĢçi fotoqrafı gördüm. Ninanın gözü alboma sataĢdı.
O fəqir mənim atamdır. Bizim bəxtsiz ailənin baĢçısı idi...
Mən isə sevinirdim. Mənim dostum, mənim inqilab yoldaĢım
olan N i n a öz s ı n f ı s i m a s ı n ı a y d ı n c a s ı n a g ö s t ə r d i ” (səh 225).
Daha sonra müəllif öz görüĢünü, “ancaq iĢçidən inqilabçı ola
bilər fikrini Ninaya da aĢılayır: Nina deyir:
–Mən heç vakt inqilaba qoĢulacağımı düĢünməzdim. Fəqət
sınfı duyğum məni atam gedən yola çağırdı...”
Bütün bunlardan aydın olur ki, özəyə yalnız iĢçilərin qəbul
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edilməsi təsadüfi dəyildir. Xüsusən Ġran inqilabı haqqında belə fikir yanlıĢdır.
Kitabın sonlarına doqru bəlli olur ki, Nina və onun ailəsi iĢçi
üsyanları və inqilab hərəkatı içində yaĢamıĢdır. Okucu belə bir
sual verə bilər.
–“Yüzlərcə kitab töküĢdürən və sınfı mübarizə yolunu öyrənmək istəyən” Nina nə üçün Lenini, firqənin təĢkilatçısını tanımır.
Müəllif Ninanın heç olmazsa xatirə məktublarını, ailəsini böyük
5-ci il inqilabı ilə bağlasa idi əsərin qüvvətini bir az da artırardı.
Ġran inqilabına köməklik edən Qafqas sosyal-demoqratları da
səthi göstərilmiĢdir. Daha doğrusu, onlardan yalnız bir nəfəri –
əsərin qəhrəmanı – sonuna qədər okucunun diqqəti mərkəzindədir. Qafqas sosyal-demokratlarının Ġran inqilabına köməyi yalnız
canlı qüvvə verməklə bitmir. Ġnqilabın rəhbərliyində xətt hərəkət
cızılmasında onların rolu böyük olmuĢdur. Rusiyə sol mətbuatının da hərəkata təsiri qüvvətli idi. “M o l l a N ə s r ə d d i n ”
jurnalı Ġranın bütün Ģəhərlərində okunurdu. Mirzə Ələkbər Sabirin
Səttarxanı, Ətabəki tərifləmələri, Ģah tərəfdarlarının Ģiddətli tənqid
qələminə dutması bəllidir. Onlar romanda kölgədə qalmıĢdır.
III
Materyalın zənginliyinə nisbətən əsərin bədii cəhəti kasıbdır.
BaĢlanğıcdakı obraz və ifadələr sonralar unudulur. Müəllif hadisələrə tez-tez dəyiĢən münasibata çok bağlanaraq bədiiyyat cəhətini unudur. Misal üçün bütün əsər boyunca dəvam edən bolĢevikin dili yalnız bir əsgər dili olub qalır. Heç bir yerdə ictimai
münasibat ilə bərabər psixoloji və təbii mühitin vəhdəti verilmir.
Hadisələr nisbətən məkan və zaman xaricində görünür. Bütün romanın əhatə etdiyi hadisələrin neçə vakta, hansı təbii Ģəraitdə
(qıĢ, yaz fəsli) əmələ gəldiyi okucu üçün aydın dəyil.
Romanın texnikası pis qurulmamıĢdır. ġəxsi hadisələr inqilabı münasibatla məvazi aparılır. Bunu okucu o qədər də hiss etmir.
Sujet inkiĢaf edir. Personajlar dəyiĢir. Okucunun diqqəti bir obyeqtdən baĢqasına cəlb olunur. Buna bəzi əsərlərdə olan kibi
uzun-uzadı və yorucu hazırlıq aparılmır.
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Bütün bunlarla bərabər bəzən ümumi intriğaya ilavə edilən
lüzumsuz haĢiyələri də qeyd etmək lazımdır. Misal üçün 20 səhifə dəvam edən Əbdulla xanın evindəki qonaqlıqda romanın ümumi hərəkəti ilə əlaqədar heç bir Ģey yokdur. “Palan” haqqında
bolĢevikə dönə-dönə tapĢırıq edən “v a s q ı ç ı ” da belədir. Burada
müəllif yumor vermək istəmiĢdir. Yumor yakĢıdır. Lakin qondarma, qıraqdan gətirmə olduqda təsirini itirir. Yumor əsərin öz
mündəricəsindən və ümumi hərəkatından cıkmalıdır. “Yumor
üçün yumor” okucuya heç bir təsir edə bilməz.
Romanın stilistikası da xamdır. Bəzən ən adi ədəbi qaydalara
belə riayət edilmir. Ġki məna verən müəllifin qəsd etdiyi mənanı
yok, baĢqa mənanı verən cümlələr çokdur. Tiplərin hamısı eyni
dildə danıĢdırılır. Hətta Ġran kübarları, Siqətil-Ġslam kibisi ilə
(Təhminə xanımın) ifadəsi arasında fərq yokdur. Müəllif hamını
bir dildə danıĢdırır. Hətta 5 gün içərisində Rusiyədən gəlmiĢ Nina
da xalis türkcə danıĢır.
(Nina firqə özəyində Ġran iĢçilərinə dərs deyir).
Əsərdə belə yanlıĢ və dumanlı çümlələrə addım baĢı təsadüf
edilir. “Dünyanın mərhəmətindən ümidini kəsmiĢ”, “Ģübhəli bir
qız olduğuna Ģübhəm artdı”, “cümə akĢamı” olduğu görünürdü,
“çarpayı qəbilindən bir Ģey yok idi”, “Sərdar məni göndərib çağırdı” (Sərdar adam göndərib məni çağırtdırdı demək istəyir) “Bibim ərinin ölməsi münasibətilə özünə veriləcək təqaüdü almaq
mümkün olmadı” “Sınfın sınfa qarĢı qoyulduğu üsuldan böyük
həzz alırdı”.
***
Bütün bu noqsanlarına bakmayarak “D u m a n l ı T ə b r i z ”
Ordubadinin yaradıcılığında yeni bir məhsul, ġura ədəbiyyatımızda isə mühüm bir hadisədir. Materyalın zənginliyi, hadisələrin həqiqiliyi, doğru rabitə verilməsi temanın tarixi və mühümlüyü, romanın texnikası əsəri okudur və oxudacaqdır. Hər bir əməkçi,
xüsusən Ģərq əməkçisi “D u m a n l ı T ə b r i z i ” okuyaraq, vaktıla
bir baĢlanğıc olaraq, Ġran tarixinin ən parlaq səhifəsini təĢkil edən
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Təbriz inqilabı dərslərini öyrənəcək, məzlum Ģərqin dost və düĢmənlərini tanıyacaq, böyük Səttarxanın inqilabı rolunu unutmayacaqdır. Marks Balzakı; “Krestyane” əsərində real münasibatı “dərin düĢündüyü və düz verdiyi” üçün tərifləyərək deyir: “Kapitalist
istehsalatı hakimlik edən bir ictimai vəziyyətdə kapitalist istehsalcısı olmayan istehsalcı da kapitalist təsəvvürlərinə tabe olur...”
(Kapital. III cild. səhifə 12). Eyni Ģeyi Ġran iĢcisi haqqında söyləmək olar. Feodalizm və yarım patriarxal ictimai münasibatın dərinliyi və güclülüyü Ġran iĢçisi və kəndlisinin Ģüurunda feodalizm
təsəvvürlərini bərkitmiĢdir. Bu təsəvvürlərin kökündən qırı-lıb
atılması Ġran iĢçi və əməkçisinin, müzəffəriyyətlə sosyalizm quran ġuralar Ġttifaqı proletaryatından öyrənməsini təĢkil etmək
üçün ġura ədəbiyyatımız çok Ģey edə bilər və etməlidir. “Dumanlı
Təbriz” bu sahədə atılan ilk addımdır. Bir qeyd daha: biz əsərin
əsasən nöqsanlarından bəhs etdik. Ordubadi yoldaĢın Təbriz inqilabı kibi hələ nəzəri tərəfdən iĢlənməmiĢ, bir sıra mübahisəli cihətləri olan hadisəni mevzu olmaqda kommunist cəsarətini deməliyik. Buna görə də “Dumanlı Təbriz” haqqında bir çok fikirlər
ola bilər. Bu fikirlər Təbriz inqilabının müsbət və mənfi cihətləri,
əsil xarakteri, qiyməti tez-gec nəzəri cəbhəmiz tərəfindən müəyyən ediləcəkdir. Ordubadi yoldaĢın isə bu məsələni bədii ədəbiyyatda göstərmək təĢəbbüsü və bu təĢəbbüsün məhsulu olan əsəri
öz qiymətini saklayacaq və inqilabçı ġərq ilə məraqlanan hər bir
əməkçi tərəfindən dönə-dönə okunacaqdır.
İnqilab və mədəniyyət.1934. №3-4 (111-112). S. 47-51
Okucudan məktub
Bir poema haqqında
Süleyman yaradıcılğının ilk devrində yeni, azad gəncliyin
köksündən doğan bir mahnı çağırırdı: “Biz gözlüyürük, onlar ağlayırlar” “yenilik yüksəlir, köhnəlik ölür.” Bu aprel inqilabı nəticəsində, istədiyindən daha artıq təmin olunan, səvincindən uçmaq
istəyən bir inqilabçı gəncin mahnısı idi. Rekonstruksiya devrinin
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sonlarına doğru (1930-32-ci il) sosyalizm iqtisadiyyatının təməlini qurmaq üzrə əldə etdiyimiz qələbələr əsasında Ģair abstraqt
“yenilik”, “səvinc”dən abstraqt temalardan qismən uzaqlaĢdı.
Sosyalizm gəncliyinin ölməz səvinc, gülüĢ və həyəcanını doğuran
mübarəzə səhnələrinə, döyüĢ praktikasına enməyə, praktikaya qarıĢmağa baĢladı. Yaradıcılığında olan Yeseninçilik təsirləri kainatçılıq, abstraksya və sözçülükdən qurtulmağa baĢladı. ġair yeni
sosyalizm cəmiyyəti uğrunda mübarizənin mahiyyətini dərk və
bədii ifadə etməyin bütün zərurətini duydu.
Son iki ildə Süleyman öz Ģeirində ayrı-ayrı sahələrdə sənayeləĢmə, kollektivləĢmə, mədəni inqilab cəbhələrində, kəskin
mübarizə Ģərayitində əldə etdiyimiz qələbələri göstərmək, mübarəzə haqqında sözlərdənsə, mübarizənin özünü əks etdirmək istəyir. Ġmdi atəĢi “ümumiyətlə” düĢmənə, ünvansız hədəfə deyil, quruculuğumuza, sürətlərimizə mane olmaq istəyən, sosyalizm qatarını ləngitmək, “iĢçilərə, kolxozçulara, Ģura höküməti və firqəyə
badalaq vurmaq və ziyançılıq etmək istəyənlərə” (Stalin), inqilab
düĢmənlərinə, sahibkar, qolçomaq, tacir, yüzbaĢı, oğrulara qarĢı
çevirmiĢdir.
Bunu, dərinliyə doğru olan bu dönüĢü, Ģairin son əsərlərində
“YakĢı yoldaĢ” və xüsusən “Kölgələrin röyası” poemasında (“ġairin səsi” almanaxı, “Ġnqilab və mədəniyyət” №3, 1933-cü il) görmək olar. Biz “Kölgələrin röyası” haqqında danıĢmaq istəyirik.
Bu poema pasportlaĢmaya həsr olunmuĢdur.
Ədəbiyyatımızda pasportlaĢmaya aid ilk böyük əsər “Kölgələrin röyasıdır.” Sosializm Ģəhərlərimizi əməkçi olmayan parazit
və zərərli ünsürlərdən təmizləmək uğrunda bir devləti-ictimai tədbir olan pasportlaĢma sınfı düĢmana ağır zərbə idi. Bu tədbir
“əməkçi” libası ilə örtünən, Ģəhərin izdihamlı küçələrində
“gözdən itməyə” çalıĢan tacir, qolçomaqları, xuliqan, oğrular və
ümumiyyətlə köhnə cəmiyyət ünsürlərini yerindən oynatdı. Onlar
yeni “faciə” qarĢısında qaldılar. Necə olur-olsun və neçəyə olurolsun bu “bəla”dan qurtarmağa çalıĢdılar. Müxtəlif yollar cür-bəcür hilə və vasitələrə müraciət etməyə baĢladılar.
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Süleyman bütün bunları göstərməyə, düĢmanların maskasını
yırtmağa çalıĢmıĢdır: “Kaspinin sahilində, bulvarda qorka-qorka
7 adam danıĢır”. Onlar gəlib-gedən qadınlara söz atırlar. Ətrafa,
binalara, gəmilər və mədənlərə baxır, keçmiĢ günləri xatırlayır,
bununla həm nəĢələnir və həm də qəmlənirlər. ġair isə “sık ağacların dibinə sıkılaraq çırpınan qəlbə” qulaq verir.
“Qurt yemiĢ diĢləri ağac kötüklərinə bənzəyən” və vaktı ilə 3
gəmi sahibi olan adam danıĢır. O, qadınlarla kef çəkməsindən, Ģantanlarda yatmasından baĢlayaraq bu günkü “hecə müsavi” olan həyatına qədər keçirdiyi günlərdən danıĢır. Nəhayət pasport verilməməsindən Ģikayətlənir, sürgündən qorkur. Birisi “üçlik ilə yağlı dillərlə danıĢmağı” məsləhət görür. 3-cü sözü “əsalı adam” alır...
Banketdə olduğu kibi məclis qızıĢır, hər kəs öz keçmiĢinin
səhifələrini vərəqləyərək baĢqalarını təəssüfləndirir, nihayət belə
bir nəticəyə gəlirlər:
“Bəlkə birlik edərsə padşahlar
Yokalar onda nalələr, ahlar...”
Bu hadisədən bir ay sonra Ģairin yolu bulvara düĢür, həmin
skamyada “kölgə”lərdən niĢan görmür, burada bir pioner oturub
qızıl qalstukunu bağlayırmıĢ.
Əsərdə yuxarı sınıf nümayəndələrinin köhnə, inqilabdan əvvəlki həyatı mərkəzi yer tutur. ġair, ölən sınıflardan birər nümayəndə toplayaraq bulvarda mitinq düzəltmiĢdir. Adamlar danıĢdıqca feodal Azərbaycanının kirli səhnələri oxucunun gözü qarĢısında canlanır. Bu adamlar böyük sənətkar Molla Nəsrəddinin
“Bəlkə də qaytardılar” qəhrəmanları, Sabirin “Ax necə kef
çəkməli əyyam idi” deyən ruhaniləri kibi dadlı-dadlı xülyala- ra
qapılır, ağızları köpüklənənə qədər danıĢırlar.
Səhnələri, hadisələri, personajların dünyaya baxıĢı aspektində
və onların ifadəsində vermək realizm priyomudur. Burada sənətkarın vəzifəsi ağırlaĢır, çətinləĢir. Burada yazıçı faktı, hadisəni bu
və ya baĢqa xarakterin projektorundan keçirmək, onu cihətlərdən
ıĢıqlandırmaq məcburiyyətindədir. Buna görədir ki, “Kölgələrin
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röyasında” Süleymanın bir sıra baĢqa əsərlərindən (“Səs”, “Addımlar” və s.) fərqli olaraq ziddiyətli, mürəkkəb yollarla məsələyə
yakınlaĢmaq cidd-cəhdini qeyd etmək lazımdır.
Lakin bu əsər, eyni temanı neçə il əvvəl klassikcəsinə əks etdirən “Bəlkə də qaytardılar” hekayəsindən çok-çok geridədir.
Süleyman nə inki bu günkü Ģəhərdə gizlənən və cildini dəyiĢən sınfı düĢmanı həqiqi və real ictimai münasibatda vermiĢ, hətta
onların Ģəxsi portretini belə cıza bilməmiĢdir. Süleyman bu adamları bizə qarĢı mübarəzəsini çok zəif vermiĢdir. O, hesaba almır ki,
bu adamlar “gizli hərəkət edərək bacardıqları kimi badalaq vururlar. Anbarları yandırır, maĢınları qırır, sabotaj təĢkil edir, kolxozlar
və sovxozlarda ziyançılıq təĢkil edirlər. Fabrika və zavodlardakı
oğurluqlar, dəmir yolu yüklərinin oğurlanması, anbarlar və ticarət
müəssisələrindəki oğurluqlar keçmiĢ adamların əsas “fəaliyyət”
formasıdır” (Stalin, yanvar plenumundakı məruzəsi – s.45).
Süleymanın bizə göstərdiyi “kölgələr”də biz bunu görmürük.
Süleyman məğlub olmuĢ sınıf qalıqlarını xalis bir “kölgə” kibi almaqda səhv edir. Onlar kölgə kibi görünsələr də canlı adamlar,
hətta bizə badalaq qurmaq ciddi-cəhdi ilə çırpınan adamlardılar.
Onlar Süleymanın dediyi kibi həmiĢə geri bakmır, xatirələr
ilə yaĢamırlar: onlar sosyalizm hücumundan qurtulmaq üçün
bütün vasitələrdən istifadəyə çalıĢır, hər Ģeyə müraciət edirlər.
Ġlk natiq sürgündən korkur, Allaha yarvarırkən birisi deyir:
“Bəlkə rüşvətlə iş düzəldi, çalış
Yağlı dillərlə, üçlüyünlə danış.”
Həyat və ölüm mübarizəsində düĢmanlar heç vaxt belə passiv
danıĢmazlar. Bu alverçi qadınların danıĢığına okĢayır. Ayrı-ayrı
natiqlərin danıĢığı ilə xarakterində uyğunsuzluq vardır. Gəmi sahibini alalım (ilk natiq). Bu adam iqtisadi binevrəsini, ictimai
hüququnu itirmiĢdir. ġura höküməti tədbirləri, əmlak müsadirəsi,
sosyalizm hücumu bu adama hər Ģeydən artıq təsir etmiĢdir. Lakin xarakterin danıĢığından bu cihət çok sönükdür. O, ən çok ar170
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vaddan, qızdan, gözəldən, qadınların “sədaqətin”dən, daha doğrusu, “sədaqətsizliyindən” danıĢır. Bu adamın Ģura dövründə 4 arvad saklamağı, uĢaq saklamağı və pul ilə istədiyi adamları
öldürtməyi həqiqətdən kənardır. Bəlkə Süleyman bunu düĢmanı
daha bariz mənfi boyalarda vermək üçün yapmıĢdır. Ancaq onun
arzu etdiyi çıkmır.
“Bir də oğlan varımdır xeyli gözəl,
İştə Məcnun gözəl və Leyli gözəl.
Duydum axırda mən, əlaqəsi var
Mənə sadiq son arvadımla onun
Arasından çıkış üçün birdən
Pul verib iş düzəltdim, oldum şən,
Bu həyatdan yokaldı hər ikisi”.
(səh.7)
Belə cənayətkar və qan içən adamın dəfələrlə olan böyük cinayəti nə təhər olmuĢ ki, Ģura idarələrinə məlum olmamıĢ? Bu
inandırıcı dəyil.
Adamların vəziyyəti ilə psixoloji xarakteri arasında ziddiyyət, uyğunsuzluq, baĢqalarında da özünü göstərir. Misal üçün
ikinci natiqi alalım. O, qoçu və qatildir. Öz qoçaqlığından rəĢadətindən, hərisliyindən danıĢır. ġirvanlı bir ərəbi öldürdüyünü xatırlayır. Bu xatirəni o, acınacaqlı bir dil ilə, qatil kibi yok, ana kibi,
yürəyi yanan bir adam təəssüratı ilə danıĢır:
“Dedi öldürməyin, tapın aparın,
Ancaq öldürməyin ki mən atayam.
Məni gözlər evimdə altı balam,
Döymə, şirvanlıyam, fəqir ərəbəm.
Ərəbin dinləyib zarıltılsını
Akıdıb yaşlar ağlayırdı dəvə...”
(Səhifə 9)

Bütün bunlar Süleymanın adamlara, xarakterlərə abstraqt selləmə yanaĢdığından tiplərin daxili mündərəcə və xüsusiyyətini
öyrənməməsindən, hamını eyni boya ilə bəzəməsindən irəli gəlir.
Əsərin baĢlanğıcında yeddi nəfər adam göstərilir. Ayrı-ayrı
xarakteristikalara gəldikdə on bir adam haqqında danıĢılır.
Görünür ki, Ģair ifĢa etdiyi qrupun kimlərdən və neçə nəfərdən
ibarət olduğunu özünə müəyyən etməmiĢdir.
Poemanın ikinci baĢlıca nüqsanı kölgələrə qarĢı günəşlərin,
xülyalara qarĢı həqiqətin, sözlərə qarĢı faktların, arzu- lara qarĢı
nəticələrin qoyulmamasıdır. Köhnə tiplərin xatirəsi- nə qarĢı qızıl
Bakının bu günü; qoçular, oğrular, istismarçıların kirli
səhnələrinə qarĢı qalib sosyalizm quruluĢu səhnələri- mizin bariz
qoyulmamasıdır. Köhnə həyatdan geniĢ səhnələr ol- duğu halda
Süleyman imdiki Bakıdan səthi bir epizod vermiĢdir.
PasportlaĢma məsələsini qələbələrimizdən, iĢçi və əməkçilərin
maddi və mədəni yaĢayıĢındakı xariqüladə yüksəliĢlərindən kənarda göstərmək səhvdir və mümkün deyildir. Əsərin dili iĢlənməmiĢdir. Bu cihətdən Süleymanın baĢqa əsərlərinə nisbətən belə
bir ibtidailik vardır. Əsər otuz misralıq bir cümlə ilə baĢlayır.
Ölçünü doldurmaq üçün “da, və, ki, həp, öz” kibi ədatlar çok iĢlənmiĢdir. Bəzən hadisənin, faktın daxili mündərəcəsi ilə heç də
bağlı olmayan cümlələr, sözlər iĢlədilmiĢdir. Bunlar mənanı pozur, Ģeiri istiqamətləndiyi hədəfdən kənara salır.
Yaxud:
“Birinin yaş dolub da gözlərinə
Tez davam etdi kinli sözlərinə”
“Dərdi qəlbimdə sızlayan bu yara
Özgənin yok, səninkidir, Sara”
“Biri bak gör kəndi sınıfı kibi”
“Söndü üfüqümdə, ah, o yıldızlar,
“Ta uzaqlarda ağlayırdı həyat”.
Bu misralar nə inki söz, ifadəcə, hətta məna və təəssüratca
osmanlı Ģeirindən heç fərqli deyildir. Bunları okuduqca bilaixti-
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yar “ta uzaqlarda incə bir piano “səhnəsini” xatırlayırsan.
“Cəllad-fəryad, həyat-məmat, mən-bəzən, əzv-gözü, “yokçok”. Bu standart qafiyələr çok çeynənmiĢlər. Əsərin mündərəcəsinə yeni fikir və ideyalara uyğun olaraq, yeni qafiyə vermək, yeni ifadə tərzi tapmaq, Ģeirimizin texnikanı mənimsəmək uğrunda
mübarizədə ən mühüm cihətlərindən olmalıdır. Bəzən Süleyman
əsərin mündərəcəsi ilə heç də əlaqədar olmayan, təsadüfi sözlər
ilə qafiyə ehtiyacını ödəyir:

nənin ayrı-ayrı levhələri, adamları, hadisələri üzərində çalıĢmamıĢdır. O, ançaq bunların səthi eskizini vermiĢdir.
ġair poemanı belə bitirir:
“Yokdur onlar, yokdur o kölgələr, yokdur,
Ora bakdıqca can bulurdu gözüm.
Oturub orda bağlayırdı bizim
Pioner öz qızıl qalstukunu”
Bununla Ģair məhv olan, ölən sınıfların yerində: yeni quruluĢ,
yeni cəmiyyət içərisində olduqca möhkəm, sağlam, mübariz, Ģən,
qurucu bir nəslin – gələcək nəslinin yetiĢdiyini göstərir. Bu, həqiqətən belədir. Bu, sosyalizm istehsal münasəbatının nəticəsi,
böyük inqilabımızın meyvəsidir.
İnqilab və mədəniyyət.1934. S.52-53.

“Dəymə, şirvanlıyam, fəqir ərəbəm.
Qoyma sınsın mənim həyat ərəbəm”
(“araba” olacaq – M.C.)
Əsərdə personaj, bir qadının dalınca deyir:
Qurban eylərdim öz buruğlarımı,
Qoyaram mən yolunda buğlarımı.
ġair “buruğlara” qafiyə tapmaq üçün, kiĢinin buğlarını yolmuĢdur.
BaĢqa bir yerdə:
“Bir qızıl sırqa, bir də əla tort
Görəsən mən də alarmıyam pasport”
Bu misralarda Ģairin yalnız qafiyə üçün iĢlətdiyi ifadələr aydın görülür.
“Mən bir ordu qüssə qucmaqda”, “mən ki qan tökmənin fərağında” kibi obrazlar heç bir Ģey deməyən müvəffəqiyyətsiz obrazlardır.
“Məni sarmış ölüm, kədər, qayğı” (səhifə 11)
“Məni sarmış ölüm, aləm, matəm” (səhifə 12)
kibi tikrarlar dəxi əsərin texniki cəhətdən nöqsanıdır. Süleyman
vermək istədiyi səhnəni əvvəlcədən müəyyən edib qarĢısına qoyarkən, dərindən iĢləməmiĢ birdən-birə qələmə almıĢdır. Bu səh173

1935
Qurtarıcı qəhrəman ardınca
Səidin yaradıcılığı
30 ilə yakın ədəbi fəaliyyəti olan Səid Ordubadi proletariatın
baĢ məĢqi – birinci Rusya inqilabı devrində yeni, azad fikir səhnəsinə atılan yazıçılardandır. O zaman, kəskinləĢməkdə, daha
mürəkkəb bir fazaya girməkdə olan sınfi mübarəzə Ģərayiti təsir
altında ədəbiyyat cəbhəsində də qüvvələrin təbəqələĢməsi gedirdi. Məlum olduğu üzrə iki əsas siyasi-ədəbi istiqamət yaranmaqda idi: Ġrticaçı qüvvələr, inqilabi hərəkətdən korkan və geridə burakılmıĢ iqamətgahın çürük sütunlarından yapıĢıb kalkmaq istəyən yazıçılar “F i y u z a t ” jurnalının baĢına toplanmıĢdı.
Gənc Səid bu qrupdan uzaqda qaldı; çünkü o, bir ictimai sevgi-təbii nəticəsində olsa belə, Çar lakeylərinin “i s ə v i l ə r i l ə
mə hə mmədilər arasında, füqə rayi k a s ibə ilə sahibkarın a ra
sında d ai mi b ir m ə h əbbət” təĢviqat- çılarının göz
boyalamalarını və əsaslı bir proqressiv addım ata
bilməyəcəklərini hiss edirdi. Bundan ilavə, çarlıq və burjua
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mülkədar rejmi hər cihətdən öz maddi əsasını, mənəvi nüfuzunu
itirmiĢ, irəlini az-çok görən ziyalı qüvvələr arasında ölməz bir
nifrət oyatmıĢdı. Odur ki, Səid əksi-inqilabi müdafə edən, sınfi
mübarəzə alavını dini “barıĢıq” ilə söndürməyə çalıĢan mürtəce
yazıçıların Ģiar və çaqrıĢlarına qoĢulmadı.
Bununla belə, Səid, ikinci istiqamətin, yaradıcılarına inqilabi
ədəbiyyat cəbhəsini dutan “M o l l a N ə s r ə d d i n ” qrupuna dəxi
tamamilə qovuĢa bilmədi. Səidin bu zamankı ədəbi mevqei və
eləcə də inkiĢaf yolu çok mürəkkəb və ziddiyətlidir ki, bu məqalədə həmin ziddiyətləri açıb izah etməyə çalıĢacağız.
Lenin yoldaĢ 1917-ci ildə iĢçi gənclər yığıncağından okuduğu “1905-ci il inqilabı haqqında” məruzədə, bu inqilabən cahanĢimul təsirindən danıĢaraq deyir ki, “Rusya inqilabı, nə inki Avropanın ən iri və ən geridə qalmıĢ bir ölkəsini qəti surətdə oyatmıĢdır, nə inki inqilabçı proletariat tərəfindən rəhbərlik olunan inqilabçı bir xalq yaratmıĢdır. Bu inqilabın nail olduğu yalınız bu deyildir. R u s i n q i l a b ı b ü t ün A s y a d a b i r hə r ə k ə t
o y a t m ı Ģ d ı r ...” (Seç. ə. III c. s.19 ).
Ġliçin dediyi “B ö yü k h ə r ə k ə t ”, Azərbaycanda iĢçi və
kəntlilərin, əməkçi xalqın qüvvətli çıkıĢı, siyasət, mətbuat, ictimai
fikir və ədəbiyyat sahəsində azadlıq meylləri ilə özünü göstərirdi.
Səid Ordubadi belə bir zamanda, köhnə çar müstəmləkə üsul
idarəsinin laxladığı, ağzı aĢağı uçuruma getdiyi, inqilab ıĢığının
kütlələri oyatdığı bir zamanda ədəbi fəaliyyətə baĢlamıĢdır. Ġlk
dəfə olaraq iki mənzum əsər (“Vətən və hüriyyət”, “Qəflət”) yaratmıĢdır.
Bu əsərlər Səid yaradıcılığının ilk etapını müəyyən etmək
üçün olduqca karakterikdir.
Səid, ədəbiyyata, hazır, müasir ictimai fikrin heç olmasa orta
səviyyəsində duran bir ġair gəlmədiyi kibi, köhnə Ģərqin, islam
Ģərqinin, dini sxolastik ənənələri ilə yüklənmiĢ bir Ģair kibi də
gəlməmiĢdi. O, müasir cəmiyyətin, feodal-patriarxar cəmiyyəti
həyat və ictimai münasəbatının, puç, çürümüĢ, yaĢamaq qabiliyyətini itirmiĢ olduğunu duyan, ilk müĢahədəyə, səthi bir intibaha,
yüngül bir yenilik meylinə malik idi.
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Onda zəif də olsa həqiqi bakıĢ var idi. Gəncliyinə, biliksiz və
təcribəsizliyinə bakmayaraq inanırdı ki:
“Şu keçən əyyami müzlim bəski istibdadimiş
Bizdən əks əndaz olan əflakə boş fəryadimiş”
“Vətən və hüriyət”
Bu yanaĢma, Səidin yaradıcılığının gələcək istiqamətləndirici
cihəti olan t ə n q i d i bakıĢının bir mənfi tərəfi, həm də çok zərərli tərəfi var idi. Bu tənqid sağlam, inqilabi tənqid deyildi. Bu tənqid feodalizm cəmiyyətinin mürtəce münəsabatına çevrilmiĢ
mürtəce tənqid idi. Ġləriyə yok, geriyə bakan, ictimai hərəkəti inkiĢafa yok, geriyə aparmaq istəyən tənqid idi. 1905-ci il inqilabı
ədəbiyyatımızın bayraqdarı M o l l a N ə s r ə d d i n , Sabir ilə Səid
arasında olan uzaqlıq və uzlaĢmamazlıq da bundan irəli gəlirdi.
Deməli Səid, inqilabçı xırda burjua ədəbiyyatımızın irəlidə gedən
dəstəsinə, “Molla Nəsrəddin” cərəyanına da qoĢula bilmirdi.
Onun ziddiyətli mevqeyi nə ilə izah olunur?
Bu zaman Səiddə liberal ruhani əhvali-ruhiyyəsi hakim idi.
O, “V ə t ə n ” sözü altında islam məmləkətlərini, “m i l l ə t ” məhfumu altında islamları düĢünərək qatı bir patriot kibi çıkıĢda bulunurdu. Səid feodal-patriarxal ictimai münasəbata, ona görə etiraz
etmirdi ki, bu münasəbat köhnədir. Yok! O, bu münasəbatın “islamları ayrı saldığına” və geri qoyduğuna etiraz edirdi.
“V ə t ə n v ə hür r i yə t ” adlı əsərində Səid nə vətəni, nə
hürriyyəti baĢa düĢməmiĢdi. O, 1905-ci il inqilabı zamanında çıkıĢda bulunan inqilabçı xırda burjuaziyanın belə, Ģüar və tələblərindən çok-çok geridədir. Bu əsərdə Səid islamiyyənin parlaq
keçmiĢini, ərəb cahangirliyini xatırlayır, indiki mövqei ilə müqayisə edir və bundan çıkardığı mənfi nəticəyə ağlayır.
“Qəflət” əsərində, Səid “millət” və “vətəni”ni geridə qoyanı,
əzən, məhv etmək istəyən səbəbləri açıb göstərmək istəmiĢdir.
Onun fikrincə bu fəlakətin və “müsibət”in baĢlıca səbəbi bircə
Ģeydir –q ə f l ə t!
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“Bizdə var idi əvvəli hər elmdən asar,
Bais nədi bizdən də müqəddəm olub əğyar?
Hər bir işimiz getdi qalıb qəlbdə həsrət,
Avara qoyan bizləri qəflətdi, bu qəflət...”
(“Qəflət” s.29)

“Əzizim elm ilə iman tapmaq tez olur mümkün,
Vəli imanı yalqız tapsaq olmaz boş ibadətdən.
Xudanı görməyib bir kimsə, lakin elm ilə tapmış.
Əzizim, “sənəti kamil” olur insana sərmayə,
Qoca vaktında insanı qılar asudə zəhmətdən”.

Bəzilərinə elə gələ bilər ki, bu əsərlərdə “qəflət” bizim iĢlətdigimiz “mədəniyyətsizlik” məfhumunu əvəz edir. Bunun əksini
iddia etdiyimiz, “qəflət”in yalınız islam sxolastikasında daĢıdığı
mücərrəd, qeyri sınfi, qeyri tarixi bir məfhum kibi alındığnı isbat
etmək istədiyimiz üçün sözü müəllifin özünə veririk. “Qəflət nədir” sualına müəllif belə cavab verir:
“Əql, eylədi aləmləri soltanlara qismət,
Çokları da bihissə qoyub məhz bu qəflət
Xaliq-verə yol qəflətə gər baqü çinanə
Süddən ağ olan kevsəri tez döndəri qanə,.
Cənnətdə ola qəflətin asayişi məqdur,
İzn olsa hamı qəsrü zərəfşanı yatırdır”
Qəflət elə “hakim” bir qüvvədir ki, cənnəti cəhənnəmə, iĢrətləri müsibətə, vətəni qürbətə çevirir. Biləks əql elə Ģeydir ki,
adamları sultanlıq rütbəsinə çıkarır. “Sınfi islama min müsibət”
yetirən həmin bu qəflətdir.
“Qəflət” əsərində Səid okucusunu məarifə, elmə, mədəniyyətə çağırır. ġübə yokdur ki, çağrıĢ obyektiv olaraq vaktına görə
mütərəqqi rol oynamıĢdır. Lakin Səid bu mədəniyyət və məarifi
də – islam feodal hökmranlığının yenidən bərpası Ġspanyanın,
Qırnafanın geri alınması üçün təbliğ edir. Elmi, mədəniyyəti, din
və islamiyyət xidmətinə səfərbər etmək istəyir. Bu zaman Səiddə
qətiyyən sınfı bakıĢ ictimai hadisələrə real yanaĢmadan əsər yokdur. “Qəflət” müəllifini böyük bir Qəflət basmıĢdır. O, insanları
yalnız din ilə təriqət niĢanələrilə “sınıflara” ayırır.
Əsərinin 10-cu səhifəsində elmi zəhmətə qarĢı qoyub belə
təĢviq edir:
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Elm, Allahı tanımaq, kamil ibadət, zəhmətdən qurtulub asudə
yaĢamaq üçün lazım imiĢ. Bütün bunlar, ictimai-mədəni səviyyəcə geri qalmıĢ Səiddə ruhanilik, çürük islamçılıq, mürtəce xırda
burjua təsirinin nəticəsidir.
Səid ictimai münasəbatın din aynasında təhrif olunmuĢ zahiri
cihətini gördüyü, Ģahıd olduğu mübarəzələrin həqiqi mahiyyətini
anlamadığı üçün, xəstəliyi bilmədiyi üçün çıkıĢ yolunu, tədavini
qaranlıqda ölümdə aktarır.
Müəllifdə belə bir məntiqi mühakəmə vardır: “Ġslamlar nə
üçün geridə qalmıĢ, məqlub olmuĢlar?” Çünki aralarında nifaq
var, elmsizdirlər. Nə etməli ki, əvvəlki hakimiyyət əhya olunsun?
Ġslamların o zaman etdikləri kibi etməli”.
Bu mühakimə nəticəsindədir ki, Səid tarixə, böyük bir həsrət
və göz yaĢları ilə arzu etdiyi ərəb fituhatına üz çevirir:
“Müstəbidlərdən müsavat üzrə almaq ixtiyar
Əl-ələ vermək, vətən uğrunda olmaq cannisar
Göz bakır islamə andırmaq gərək isbatikar
Eyləmək bu millətin əvvəlki şənin paydar...”
(“Vətən və hür.” s.3)
Budur! Səidin ictimai idealı-sənətinin ilham mənbəi budur.
O, “qəfləti” aradan qaldırmaq, islamiyyəti dünyada hakim qüvvəyə çevirmək arzusundadır.
Heç bir ictimai əsasə, real münasəbata söykənməyən bu ideyanı həyata keçirmək üçün Səid qəhrəman arayır. Obyektiv həyatın, ictimai inkiĢafın obyektiv-tarixi qanunları o qədər qüvvətlidir
ki, Səid özü də hiss etmədən bu qanunun təsiri altında müasir həyatda öz fikrinə Ģərik olan tapa bilmir. Bu çok təbiidir, çünkü Sə178
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id görür ki, dəbdəbəli islam xilafətinin məzarında göz yaĢı tökənlər, “qəhrəmanlığını” çokdan qeyb etmiĢ, həyat və mübarəzə haqqında ibtidai duyğuya belə malik olmayan “Don Kixot”lar vəziyyətinə düĢmüĢ molla, məĢədi, hacılardan, mömünlərdən umud
gözləmək boĢ və gülüncdür. Tənqidi realizm cəbhəsindən bunu
yaxĢıca anlayan müəllif, çok təəssüf ki, müasir cəmiyyətin həqiqi
qəhrəmanlarını Rus çarlığını təĢviĢə salan “hakim sınıfları ditrədən” qurtarıcı qəhrəmanı – iĢçi sınıfını görə bilməyir. O, inqilabi
hərəkatın dərinlərinə enə bilmədiyindən, adını çəkdiyi əncümən
(məĢrutə)nin kim üçün və nədən ibarət olduğunu özünə aydın etməyir. Qurtarıcı qəhrəman üçün “keçmiĢ səhifələri” varaqlayır və
tapır da.
“Vətən və hürriyyət” əsərində islam tarixinin az qala bütün
adlı-sanlı adamlarını – Əlidən dutmuĢ Dağıstan qəhrəmanı ġamıla, Gəncə, Qarabağ, ġəki, ġirvan xanlarına qədər hamısını köməyə çağırır. Cavad xanın arvadının dilindən yazdığı “nitq” də beləcə ağlayır:
“Mərhum qəhrəman, sağəri Ģəhadəti mərdanə nuĢ etdim,
get, get: heç bir əsirdə məsləki həqiqətin olan hürriyyətin (?!)
bu sədayi dilniĢini əfradi milləti qulaqlarından çıkmayacaqdır...” (Oradaca s.32.).
Səid məzardan səslədiyi bu qəhrəmanlardan umudunu kəsməyir. 5 il sonra qüvvətli irtica illərini mütəaqib inqilabi yüksəliĢ
illərində özünün “qurtarıcı” qəhrəmanlarını iləri sürür. Biz, “Əndəlisin son günləri, yaxud qarnatanın süqutu (faciə) və Rzaqulu
xan firəng maab” yaxud “Bədbaxt milyonçu” (roman) əsərlərini
nəzərdə duturuq. Bu əsərlərdə əsas xüsusiyyət Səid üçün ideal
olan qəhrəmanların konkret, bariz və canlı verilməsidi. Əgər o zaman azadlıq uğrunda mübarəzənin ixtiyarı Səidə verilsə idi o, birinci əsərdəki qəhrəmanını (Musa) hərb komandanı, 2-ci əsərdəki
qəhrəmanını (Rzaqulu xan) cümhuriyyət rəisi təyin edərdi.
“Əndəlisin son günləri”ndə Səid, pozulmuĢ, Ģəriət qanunlarını əymiĢ, ona görə də məğlub olmuĢ xəlifəyə – mənfi obraza qarĢı
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qəhrəman, cəsur, canını millətə vermiĢ, Tariq-ibn-Ziyadın evladından Musa obrazını qoyur. Ġspanya kralı Ferdinandın əlində
olan Musa “vətən, millət” deyə can verir.
Səid islam tarixindən çağırdığı qəhrəmanlardan bir Ģey ala
bilməyir. Onun yanıqlı, həsrətli arzuları baĢ daĢlarına dəyir. Cavad xanların, Musaların uçuq, sökük məzarlarında heçə çıkır. Romantik umudlardan, fərdi arzılardan bıkmağı gəlir, yavaĢ-yavaĢ
həyata, onu yaĢadıb yetirən Ģərayitə, mühitə enir. “Bədbaxt milyonçu” əsərini (1912-ci il) qələmə alır.
Bu əsərdə Səid öz qəhrəmanının simasında çıkıĢda bulunur.
Rzaqulu xan, yaxud “Bədbaxt milyonçu” kimdir? O, Ġranın,
Fransa səfirinin oğlu, Darülfünun qurtarmıĢ, Fransa üsuli-idarəsinə məftun olmuĢ bir milyonerdir. “Ġranda qanun əsası” məĢrutə
olmayınca vətəninə qayıtmamağı əhd etmiĢdir. O, geniĢ bir islahat planı ilə Ġrana qayıdır:
“Ən əvvəl atasından qalma 60 para kəndin mədaxilini 3 il bağıĢladı. Övrətlər kiĢilərə qarıĢıb toylarda oynamaq, kiĢilər bekar
yatdığı yerdə övrətlər iĢləmək, cüt əkmək kibi iĢləri büsbütün ortalıqdan götürdü. Dəmir yolu çəkdirmək, qəzetxana açmaq üçün
imtiyaz götürməyə ərizə verdi...” (“Bə. Mil. s.8”).
Ġslahatçı Səidin fikrincə, inqilabçı Rzaqulu xana Ġran qadınlığının ən pis, mənhus nümayəndəsi kibi Böyükxanım (milyonçunun qadını) göstərilir. Milyonçunun öz qadını ilə böyük ixtilafı
vardır:
“Sən məni baĢqa iranlılar kibi çalıb oynayan, mütrüb, sazanda ilə gecəsini sübh edən istəyirsən. Mən isə səni Təbriz övrətləri
kibi dəlaləzən mətai hesab etməyib ayilə xanımı, uĢaqlar anası,
tərbiyəli, ədəbli bir övrət etmək istəyirəm. Mən vətən, millət aĢiqiyəm. Sən əsəbiyyət, bidət məftuni... ” (s.15).
Bu iki mənfi və müsbət qütb arasında mübarəzə, daha doğrusu, barıĢıq davam edir. Onlar özlərinin bütün zid arzuları və ideal180
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larına bakmayaraq bir yerdə yaĢayırlar. Müəllifin qəhrəmanı nə
inki ictimai həyatda döyüĢür, hətta öz evində, öz qadını ilə belə
hesablaĢmağa aciz görünür. Qızını, Böyükxanımı bir varlı adama
satır, təhsildən ayırır. Milyonçu isə baĢını əlləri arasına alıb fikirlərə qərq olur, qəhrəman bir mübarizdən ziyadə Ġranın təziyəsinə
oturmuĢ müctəhidə bənzəyir. Onun millətpərəstliyindən doğan
bitməz, tükənməz kədəri əsərdə baĢqa əĢxas ayilə üzvlərinə də sirayət edir. Ġki oğlu və bir qızı da ataları kibi tərəqqipərvər olduqlarından iranlılara və Böyükxanıma yabancı görünürlər.
Səidin bu əsərdəki qəhrəmanı da vərəmləyib ölür, arzularını
məzara aparır.
Ġlk əsərlərindəkinə nisbətən burada canlı, real, həyatı bir qəhrəman yaradıb mübarəzə səhnəsinə atan Səid, obrazlarını çok
qüvvətli tərsim etmiĢdir. Xüsusən mənfi tiplər (Böyükxanım,
Mirzərəhim ağa) tipik və tam verilmiĢdir.
Rzaqulu xan da real tipdir. O zaman Ġran ticarət burjuaziyası,
hətta ruhaniləri arasında belə “firəngi məab”lar bir yenilik kibi
çokalmaqda idi.
Lakin Səidin ən böyük səhvi Ġranın xilası və eləcə də feodal
ictimai münasəbatının aradan qaldırılması kibi obyektiv-tarixi hərəkəti milyonçulardan ummasında, vərəmi zəhər ilə tədavi etmək
istəməsindədir. Əsərinin bir yerində Ġranda hökm sürən tənəzzülün səbəbini həmin baĢda oturan, milyonları Ģantanlarda
sərf edən “politkasız” adamlarda gördüyü halda, xilas yolunu,
qurtuluĢu da haman milyonçularda görür; çünkü Səid Ġranın geridə qalmasına, yaxud baĢqalarının irəli getməsinə bir təsadüf,
göydən düĢmə hadisə qeyri-qanuni bir akt kibi bakır.
Əgər müəllif ilk əsərlərində Ġranı və bütün islam ölkələrini
tarix ilə müqayəsə edirdisə indi o bir az irəli gəlmiĢdir. Ġranda
Fransa üsuli-idarəsini yaratmaq istəyir. Ona elə gəlir ki, “Qanun
əsası” verildimi, iĢlər düzələcək, ölkə inkiĢaf edib “dünyanı
müsəxxər edəcəkdir...”.
Bu əsərlərdə yürüdülən ideyaların, təqdim edilən qəhrəmanlar hələ o vakta, inqilabdan əvvəlki ictimai hərəkətə görə geridə
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qalmıĢ, kütləvi müdafəə və nüfuzunu itirmiĢ ideya və qəhrəmanlar olduğunu qeyd etmək lazımdır. Səid bu əsərlərdən həyatın istiqamətləndirici tendensiyalarını, hadisə və faktların daxili mündərəcə və mahiyyətini dərk edib açmaqdan çok uzaq olduğundandır
ki, milyonçuların mülkədar, kənd sahiblərinin quduz istismarını
görmür, guya “insanpərvər” bir Firəngi məalın faciəsini karakter
hadisə kibi qələmə alır. Biz Rzaquluxan və onun kibilərin əli ilə
cəmiyyəti qurtarmaq təĢəbbüsünün tənqidə dəvamsızlığı üzərində
dayanmağı artıq sayırıq.
Lakin ən mühüm fakt Səidin, özü hiss etməsə də, qeyri-Ģüuri
olaraq öz qəhrəmanlarının aciz, bacarıqsız və umudsuz, köməksizliyini duymasıdır. Onun millət, vətən “məhəbbəti” ilə yüksəldiyi, diĢinə qədər silahlandırıb, cəhalətlə mübarizəyə göndərdiyi
qəhrəmanlar obyektiv zərurət qarĢısında labüd məğlub olurlar.
Bu, ayrı cür ola da bilməzdi: çünkü ictimai inkiĢafın qanunları
obyektiv tarixidir.
Səid bu qanunları bilməsə də duyur, nəyin təsiri ilə isə tarixin
Ģəxsi arzılar ilə hesablaĢmadığını hiss edirdi.
Səidin əsərlərindəki bu gerilik, ziddiyət və köhnəlik təsirini,
irtica illərində naümid olaraq geri çəkilən, ancaq romantik ideallarla təsəlli tapan Ģəhər xırda burjuaziyasının ziddiyətli mevqei ilə
izah etmək lazımdır.
“Vətən və hürriyyət”də “Qəflət” də, Səid inqilabdan ruhlanan, lakin inqilabı anlamayan xırda burja “tərəqqiçiliyi”nin bədii
ifadəsini vermiĢdir.
Son cahan müharəbəsi ərəfəsində, irtica illərindən sonra yazdığı
əsərlərdə isə həzin bir kədər sezilir. Ġstər Ġspanya müsəlmanlarının
və istərsə Təbriz milyonçularının qapıldığı bu kədər, çar hökümətinin müstəmləkə xalqlarına, məzlum millətlərə verdiyi quru vədlər,
yalan azadlıq umudlarından da imtina etməsidir. Xırda burjuaziya
ziyalılarının müəyyən təbəqəsində dərin bir inkisari xəyal doğdu.
Onlar real mübarəzədən üz çevirib ideal arzulara tapındılar.
Səiddəki inkisari xəyal onun sənətinə, Ģəklinə də bərk təsir
bağıĢlamıĢdır. Təsadüfi deyil ki, 7-8 ilə yakın bir ədəbi fəaliyyət
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devrində (1 devr) o həm Ģair, həm nasir, dramaturq, publisistdir
və inqilab illərində əruzun gurultulu ahəngli Ģeirilə danıĢır, qadın
azadlığı haqqında mühakəmələr yürüdürdüsə (“Nisvani islam”a
müqəddəmə), irtica illərində faciə ilə maraqlanır və həzin və dərin ağrıları ifadə edən romanın səhifələrini göz yaĢı ilə isladırdı.
Səidin dilində də müxtəlif cihətlər, bir-birinə zidd təsirlər
vardır. Bu təsirlərdə də onun realizmindəki səthilik, məhdudluq,
passiv müĢahidəçiliyindən doğur. O, “Qəflət”, “Vətən və hürriyyətə” tam köhnə qəsidə stilli, klassizm ifadə tərzində yazır:
“Bir qismi olub səfheyi afaqda bibak
Bir qisminə nemət yaranıb sireyi tiryak...”
Bu sətrləri okudukca Seyid Əzimin dili, Namiq Kəmalın
ahəngini xatırlamamaq çətindir.
Səidin yaradıcılığında binevrə təĢkil edən birinci devri (19051915) yəkunlaĢdıraraq deməliyik ki, o bir neçə əsər yazmasına
bakmayaraq aktardığı qəhrəmanı, xilaskar adamı tapa bilmədi və
tapa da bilməzdi: çünkü həmin qəhrəman Səid aktaran yerlərdə
deyildi. Müəllif yaradıcılığındakı əsas istiqamət etibarilə geridə
qalmıĢ Ģəhər xırda burjuaziya yazıçısı liberal ruhani təsirlərinə
qapılmıĢ bir tərəqqipərvər olaraq qalırdı. Ona görə də qurtuluĢun
və qurtuluĢcunun harada olduğunu müəyyənləĢdirə bilmirdi. Öz
müasiri Sabirin kəsərli qələmindən çok-çok aĢağı dururdu. Unutmaq olmaz ki, Səidin əsərləri obyektiv olaraq müsbət rol oynayırdı. Hətta ən ümumi, ibtidai ruh daĢıyan “Qəflət” belə okucusunu
elmə, məarif mollaların təhrikindən uzaqlaĢdırmağa çağırırdı.
Cahan müharəbəsindən aprel inqilabına qədər Səid publisistika ilə uğraĢmıĢ, ictimai praktikada aktiv olaraq çalıĢmıĢ, ən nihayət kommunist firqəsi sıralarına gəlmiĢdir. Aprel inqilabından
sonra Ordubadı yoldaĢ yenə ədəbi fəaliyyətinə dəvam edir ki, bu
onun yaradıcılığında dərin kəmiyyət və keyfiyyət iləriləmələrini
göstərən ikinci devrdir.
Aprel inqilabından sonra Səid atəĢi yenə Sabir və Molla Nəs183

rəddinin niĢan aldığı hədəfə, əsas etibarilə din xadimlərinə, mevhumata, ata-baba ənənələrinə qarĢı çevrir.
“Kommunist” qəzeti sütunlarında və ayrı-ayrı kitabça Ģəklində burakılan filyeton və həcviyyələr müəllifin əvvəllərdə yazdığı
əsərlərdən çok irəlidədir.
Lakin Səid özü də hiss edir ki, bu parçalar müasir tələbdən,
hətta müasir ədəbiyyatımızın tələbindən geridə qalır. Bu faktı
yaxĢı duyduğundandır ki, Səid temasını müasirləĢdirməyə, orijinal, yeni məsələlərə dokunmağa çalıĢır. “Kəndə traktor gəlir”,
“ġeirlər”, “Məbəd” və qeyri əsərlərini misal göstərmək olar. Səidin bu zamankı qiymətli təĢəbbüslərindən birisi də kütləvi səhnələrimizi xırda formalı dram və “səhnəcik”lərdən ödəməyə çalıĢmasıdır. Rekonstruksiya devrinin ilk illərində Səidin həyati və balaca pyesləri rayon səhnələrində çok yayılmıĢdı.
Bu zaman Səid çok yazdığından və müxtəlif sahələrə yayıldığından (dram, Ģeir, filyeton) ədəbi siyasi cihətdə silahlana bilmədiyindən öz geriləməsini rədd edə bilmir. Onun filyetonları təkrar, Ģeirləri zəif, sönük çıkır və bəzən ictimai münasəbatı təhrif
edilmiĢ Ģəkildə verir. Misal üçün ən qüvvətli Ģeirlərindən sayılan
“Məbədi” alaq. Müəllif bir məbədin, ziyarətgahın iç üzünü açmaq
istəmiĢdir:
“Buradan çıkmış səid sözü, buradan cahan doğulmuş.
Buradan əvam vətənçilər qan selində boğulmuş.
İnsanları köləliyə öyrətmişdir, bu yerlər,
Bacardıqca insanları sinfə bölmüş, ayırmış.
Azad xalqın birin məhkum, birin hakim qayırmış”
(Qara bizimdir – M.C.)
(Məarif və Mədəniyyət 1927 №3)
Səid hücum etdiyi, iç üzünü açmaq istədiyi düĢmənin mahiyyətini çok səhv izah edir. Əvvəla, heç vakt, heç bir yerdə məscid,
məbəd, vətən təbliğatçısı olmamıĢdır. Bizə bəllidir ki, vətənçilik,
millətçilik, ideoloji istiqamət olaraq kapitalizm sistemi ictimai
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münəsabatının məhsuludur. Xüsusən islam dinində, əsl mənasında vətənçilik inkar və rədd olunur. Biləks din niĢanəsi ilə bütün
“millət və vətənlərin birləĢdirilməsi” təbliğ olunur. Ən təəccüblü
Ģey Səidin sınıfların mənĢəini məbədlərdə görməsidir. Ona elə
gəlir ki, cəmiyyətin sınıflara ayrılmasının, istismarın, sınıf mübarəzəsinin kökü burada, uçuq məbədlərdədir.
Səid, dini, mevhumatı tamam tərsinə izah edir. Tarixi inkiĢafın müəyyən etapı üçün zəruri olan sınfi mübarəzənin kökünü, istehsal qüvvələri və istehsal münasəbatında deyil, ideolojuda
görür. Halbu ki, hər bir ideoloju kibi dinin, müəssəsələrin özü də
sınfi mübarəzənin məhsulu, bu mübarəzənin silahıdır. Bu əsərdə
də Səid xırda burjua mücərrəd mədəniyyətçiliyindən, passiv etirazdan, təsirsizlikdən qurtarmamıĢdır. O, məbədə qarĢı mübarəzəsini belə bitirir:
Artıq bu yer unudulsun, nəzərlərdən atılsın
Mədəniyyət məhv eləsin cəhalətin yuvasın
(oradaca)
Səidin Ģeiri bədii cihətdən çok inkiĢaf etmiĢdir. Ġndi sırf
Azərbaycan türkcəsilə yazır. Fars, ərəb kəlmə və təbirlərindən
qurtarmaq üzrədir.
IV.
“Dumanlı Təbriz” romanı Səidin inqilabdan sonrakı 10-12
illik ədəbi fəaliyyətinin ən qiymətli məhsuludur. Keçən il bu əsərə
geniĢ təhlil verdiyimiz üçün burada ancaq müəllifin ümumi inkiĢafı
ilə əlaqədar olan momentlər üzərində dayanmağı lazım bilirik.
“Dumanlı Təbriz” ilə müəllifin 20 il bundan əvvəl yazdığı
“Bədbaxt milyonçu”nu müqayəsə etmək maraqlıdır. Hər iki əsər
romandır, hər ikisi eyni Ģəhər haqqındadır. Hər ikisində xilaskar
qəhrəman irəli sürülür. Hər ikisində Ġrandan bir obraz alınır.
Bəzilərinə elə görünə bilər ki, bu əsərlərin ideya və məzmunu
arasında əlaqə yokdur. OkĢayıĢ ancaq zahiri əlamətlərdədir.
Bunun əksini isbat eləmək hər iki əsərdə vahid mündərəcənin,
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ideyanın inkiĢafını göstərmək üçün bir Ģeyi xatırlamaq lazımdır:
Məqaləmizin baĢında demiĢdik ki, Səid Ġranda və müsəlman
ölkələrində hökm sürən münasəbatı görür, tənqid edir, çıkıĢ yolu
arayır. Bunun üçün “Bədbaxt milyonçu” kibi qəhrəmanı irəli sürür
və müəyyən etmiĢdik ki, bu qəhrəmanlar Səidin umudlarını bəraətləndirəcək qüvvəyə, istedad və əsasə söykənmədiklərindən obyektiv inkiĢafının qüvvətli qanunları qarĢısında puç olub gedirdilər.
O zaman Səid cəmiyyətdəki mübarəzə və ziddiyətlərin ancaq
zahiri Ģəkillərini anlaya bildiyi üçün, ən mühümü: qələmə aldığı
ictimai münasəbatın istiqamətləndirici, hərəkət verici qüvvələri,
cəmiyyətin irəlidə gedən hissələri ilə əlaqədar olmadığından ölümə məhkum olan qəhrəmanlardan kömək istəyirdi. Səid kommunist firqəsinə gəldi. Dünyanı dəyiĢən ən inqilabçı sınıfın mübarəzə praktikasına girdi. Bu fəal, onun məfkurəsində komanda edən
ilk intibaları həyata səthi münəsabatı dağıtdı, onun dünya bakıĢını
tamam dəyiĢdi. “Dumanlı Təbriz” müəllifi özünün 20 il əvvəlki
“çouq xəstəliklərinə” gülməyə, o zamankı temasını indiki qələmi
ilə iĢləməyə baĢladı. Demək lazımdır ki, Səid son romanında
Ġranda hökm sürən feodal münasəbatına qarĢı mübarəzəni və bu
mübarəzənin qurtarıcı qəhrəmanın yaxĢı görmüĢ və göstərmək istəmiĢdir.
Romanda iĢtirak edən bolĢevik, Səttar xan 1905-ci il inqilabında həqiqi azadlıq uğrunda mübarəzənin, Ġran Ģərayiti üçün olduqca tipik qəhrəmanlarıdırlar. Ġliç, Səttar xanı Ġran inqilabçı ordusunun rəhbəri adlandırır. O, Təbriz inqilabçılarının fəaliyyətini
müstəsna maraqla izləyərək bu mübarəzəni dahicəsinə qiymətləndirir, bütün dünya inqilabi hərəkatı ilə bağlayırdı:
... “Təbrizdə inadla davam edən mübarəzə, talei hərbin dəfəatla “budur – sankı büsbütün xamuĢ edilmiĢ kibi görünən inqilabçılar tərəfinə keçməsinə göstərir ki, Ģahın baĢı pozuqları, hətta rus
Liyaxovlarının və ingilis diplomatlarının yardımına belə bakmayaraq aĢağıda ən güclü bir müqavəmət görməkdədir. Əski üsuliidarənin bərpa edilmək təşəbüsslərini hərbi qüvvə ilə dəf etməyi bacaran, bu cür təşəbbüslərin qəhrəmanlarını yardım
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üçün əcnəbilərə müracəətə məcbur edən bu cür bir inqilab
hərəkatı məhv edilə bilməz;”
(Seçilmiş əsərlər II cild s.665)
Ordubadinin bu temanı alması, Təbriz inqilabının bədii ifadəsini verməsi faktı, yaradıcılığında qəti bir dönüĢ əmələ gəldiyinə
böyük bir sübutdur.
“Dumanlı Təbriz” əsərində Səid passiv realist deyil, inqilabi
realist kibi çıkıĢda bulunur. Bu əsərdə verilən mübarəzə səhnələrinin reallığı, obrazların doluqanlılıqı, hadisələrin ümumi bir vəhdətdə, bütün epizodların ümumi məzmunu, əsas ideyanı tamamlayıcı
bir Ģəkildə verilməsi, Səidin inqilabi mübarəzə praktikasını dərindən-dərinə öyrəndiyini göstərir. Burada da məğlubiyyət vardır.
Səidin qəhrəmanı irticaçılar, Ģah tərəfdarları, çar cəlladları qarĢısında məğlub olur. Lakin Səid bu məğlubiyyəti gələcək ədəbi bir qalibiyyətin baĢlanğıcı, mübarəzə ideyasını kütlələrə yayan bir hadisə
kibi verməyi bacarmıĢdır. Okucu bu məğlubiyyətdə kədərlənməkdən ziyadə hiddətlənir, həyəcanlanır, düĢmənə ölməz bir nifrət bəsləyir. Səttar xanın məğlubiyyəti, inqilabi məğlubiyyət, irticanın
müvəqqəti qələbəsi kibi verildiyindən real çıkmıĢdır.
Səidin yaradıcılığı inkiĢafından bir ümumi nəticə də çıkarmak lazımdır.
Bu yaradıcılığın ana xətləri göstərir ki, doğurdan da böyük
sənətkar, əsrinin irəlidə gedən sınfı ideyalarıyla silahlanan sənətkardır. Biləks, iĢçi sınfının praktikasından, inqilab hərəkatından, ictimai mübarəzələrdən kənarda qalıb böyük inqilabçı yazıçı
olmaq mümkün deyildir. Səid inqilaba, iĢçi sınfına yakınlaĢdıqca
özündəki sənətkarlıq istedadını paslandıran, qələmini korçaldan,
görüĢünü zəifləĢdirən, köhnə təsirlərdən, çürük millətçilik, xırda
burjua mücərrəd azadlığından silkinir, sənətini cilalandırır, uzağı
və həqiqəti görür. Ancaq proletariatın qabaqcıl teoriyasını mənimsəmək, mübarəzəsilə bağlanmaqla, ancaq varlığa, həyata bu
sınfın nöqteyi-nəzərilə bakmaqla obyektiv həqiqəti dərk etmək
kütlələrin, gələcəyin və bu günün sənətkarı olmaq olar. Bunu Sə187

id yaxĢı anlamıĢdır. Onun üçün ən mühüm məsələ bu niyyəti həqiqətə çevirməkdən ibarətdir.
İnqilab və mədəniyyət. 1935. №2 ( 121). fevral.
Ədəbiyyatımızın yeni əsgərləri
Firqəmizin, ədəbi-bədii təĢkilatların yenidən qurulması haqqındakı qərarından 3 il keçir. Bu illər, ədəbi gəncliyimizin inkiĢaf
və böyüməsində çok məhsuldar, intensiv iĢ illəri olmuĢdur. Firqə
qərarı qocaman yazıçılar kibi yenicə ədəbiyyat sahəsinə atılan,
yenicə sənətinə istiqamət tapan gənc Ģair və nasirləri də keyfiyyət
üçün, keyfiyyətlə iĢləməyi öyrətdi.
Firqə qərarının gənclərə olan böyük tərbiyəvi və inkiĢaf əhəmiyyətini, bir də Ģəxsi təhsil cəbhəsində görmək lazımdır. Qərardan sonra, gənc Ģair və nasirlərin əsas hissəsi istər nəzəri və istər
bədii cəhətdən təhsil yoluna düĢmüĢdür. Elə gənc yokdur ki, sistematik, dərin, hər tərəfli təhsilin yaradıcılığa olan təsirini baĢa
düĢməmiĢ olsun. Ġmdi gənclər yalınız yazmır. Ən çok okuyur,
öyrənirlər. Xüsusən birinci qurultay və Kosaryev yoldaĢın çıkıĢı
gənc və komsomolçu yazıçılar qarĢısında klassiklərin dərindən
öyrənilməsi məsələsini kəskin qoydu. Gənc yazıçılar bu vəzifələr
uğrunda mübarizədə böyüyür, yüksəlirlər.
Ədəbiyyat cəbhəmizə yeni qüvvələr, yeni baĢlayan yazıçılar
ordusu gəlir. Ədəbiyyat dərnəklərində, məktəblərimizdə, rayonlarda yeni yetmələrlə ciddi iĢ aparılır. Xüsusən son zamanlarda
ədəbi mətbuatda, komsomol mətbuatında onlarca yeni imzalarla
Ģeir və nəsr təcrübəsi yapan gənclərə rast gəlirik. Bu yeni ordu,
ancaq və ancaq Mərkəzi Komitə qərarının ədəbi inkiĢafımız üçün
yaratdığı imkanlar nəticəsindədir.
Bütün bunlar yeni və böyük vəzifələr, sosyalizm ədəbiyyatı
uğrunda hücumun baĢlanğıcıdır.
Biz bu böyük vəzifə uğrunda hücumu və hərəkət cəbhəsini
daha da geniĢləndiririk. Odur ki, gənc, komsomolçu Ģair, nasir,
tənqidçilər, Mərkəzi Komitə qərarını və birinci qurultayın ya188
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zıçılardan etdiyi tələbi daha dərindən hesaba alıb, həyata keçirməlidirlər. Onlar özlərini gələcəkdə “insan qəlbinin mühəndisi” şərəfinə çatdırmaq üçün müasir, yeni, böyük insanların, bolşevizm qəhrəmanlarının qəlbini və ruhunu dərindən
öyrənməli, onların tarixi əməkləri ilə həyəcanlanmalı və ilhamlanmağı öyrənməlidirlər.
Gənc işçi. 1935. 23 aprel.
Yüksək tələblər səviyyəsində
Mərkəzi Komitənin 23 aprel tarixli qərarından keçmiĢ 3 il,
bütün ədəbiyyatımızda olduğu kibi nəsrimizdə böyük dönüĢ,
yüksəliĢ, inkiĢaf və çiçəklənmə illəri olmuĢdur. Yalnız bu qərardan sonra vahid bir təĢkilat, qüvvətli rəhbərlik altında toplanan
proletar ictimaiyyatı diqqəti və qeydkeĢliyi ilə ihatə olunan qoca
və gənc nasirlərin zərərli RAPP etiyadlarından qurtararaq həqiqi
yaradıcılıq yoluna düĢməsi, masa baĢında intensiv və məhsuldar
iĢləməsi əldə edildi.
Bu qıssa müddətin, 3 illik iĢlərinə yegun vurmaq ilk bakıĢda
adama çətin gəlir. Lakin bu illərdə yaradılan ədəbi əsərləri və yaratmaq imkanlarını hesaba aldıqda həmin illərin nə qədər mündərəcə ilə dolu illər olduğu aydınlaĢır.
Nəsrimizin inkiĢafı və xarakterik cihətlərini qeyd etmək üçün
onun tarixi zəminəsini xatırlamaq lüzumsuz olmaz:
Əgər Ģeirimiz təxminən 7-8 əsrlik tarixə maliksə, onun hələ
orta əsrlərdə Füzuli, Nəsimi, Xətayi kibi böyük simaları varsa,
bunu nəsrimiz haqqında demək olmaz. Diqqət edilsin ki, qədim
devr ədəbiyyatımızın tarixi, baĢlıca olaraq Ģeir tarixidir. Çünkü
fars və klassik ədəbiyyatı təsiri altında inkiĢaf edən türk ədəbiyyatı ancaq Ģeir sahəsində iləri getmiĢdi. Hətta o zaman belə fars,
ərəb ədəbiyyatında olan baĢqa ədəbi nevlərdən bizim ədəbiyyatımız istifadə etməmiĢdir.
Əsasən Mirzə Fətəli ilə baĢlayan və Molla Nəsrəddin simasında, inqilabdan əvvəlki inkiĢafının yüksək pilləsinə çıkan nəsrimizin xarakteri-inqilabdan sonra tamamilə dəyiĢdi.
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Ġnqilabdan sonraki Ģura nəsrimiz əsas ideoloji istiqamətini inqilabımızın, sosyalizm quruluĢumuzun vəzifələri uğrunda mübarəzəyə çevirdi.
Aprel inqilabının ilk illərdə belə ideolji istiqamətdə yazılan
ilk əsərlər Talıblının novelloları, Simurqun realist hekayələri, Nəzərlinin vətəndaĢ müharibəsi səhnələrini, inqlab uğrunda mübarəzəni göstərən əsərlər idi.
Bu nasirlərin hamısında bədii yoksulluq, dil zəifliyi, texnikanın bitgin olmaması kibi nüqsanlar var idi. Lakin bunların hamısını xaraqterləndirən ümumi, əsas və yüksək xüsusiyyət, həmin yazıçıların hamısının müasir Ģura münasıbatını əks etdirməyə çalıĢmaları, yeni yaranmaqda olan quruluĢun yaranma prosesini vermək arzuları idi.
Təsadüfi deyil ki, bu və bu kibi nasirlərin hamısı realist oldular. Bunlar yeni tematikanı vermək, “Erkək-Tükəzban”ların, Nadirlərin, Zərifələrin həyat və mübarəzəsini əks etdirdikdə öz sənətlərini, qələmlərini də cilalandırırdılar.
Ġnqilabdan sonraki nəsrimiz istər öz istiqaməti, əsas tendensiyaları, qayələri ilə və istərsə öz sənət xüsusiyyətləri, bədii vasitələri ilə köhnə nəsrimizdən fərqlənir. Bu fərqləri biz xüsusən Mərkəzi Komitə qərarından sonrakı yüksəliĢ illərindəki əsərlərimizdə
daha aydın görə bilərik.
Stalin yoldaĢın ədəbiyyat və ümumiyyətlə sənətimizin inkiĢafı üçün iləri sürdüyü “sosyalizm - realizmi” Ģüarı bizim ədəbiyyatın hər Ģeydən əvvəl sosyalist həyatına bağlılığını, həyat ilə qidalandığını göstərir:
“Qoy yazıçı həyatdan öyrənsin. O, həyat haqqındaki həqiqəti
yüksək bədii formada əks etdirirsə, Ģübhəsiz ki, marksizmə gəlib
çıkacaqdır”.
STALĠN yoldaĢın bu dahi Ģüarı yazıçılarımızın qələbəsi üçün
ən doğru, ən düzgün və yeganə yolu göstərmiĢdir.
Biz ədəbiyyatdan ictimai varlığın əzəmi dərəcədə düzgün və
real verilməsini tələb edirik.
Bunu ancaq bütün idealları qayələri ilə ictimai inkiĢafın amili
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olan sınıfı, həyatı dəyiĢdirən inqilabçı proletar sınıfı edə bilər və
edir. Biz qüvvəmizi həyatdan alırıq, Çünkü tarixin, inkiĢafın gələcəyi bizə doğrudur. Həyatın dialektikası bizim məqsədlərimizə
doğrudur. Daha doğrusu, bizim məqsədlərimiz həmin həyatın, ictimai inkiĢafın dialektikasından, bizim bu dialektikanı yakĢı anlamamızdan, gələcəyi görməmizdən irəli gəlir.
Ancaq sosyalizm realizmi Ģüarı sayəsindədir ki, nəsrimiz son
illərdə çok böyük, mühüm əsərlər yaratmıĢdır. Nəsrimizin tematikası zənginləĢmiĢ və dərinləĢmiĢdir. Xırda burjua ailə, məiĢət,
həyatından yazdığı kiçik hekayələri ilə tanınan müqtədir yazıçı
Yusif Vəzir son romanı “Qızlar bulağı” əsəri ilə böyük səhnələrə,
geniĢ temalara keçdiyini göstərdi. Kommunist yazıçı Simurq,
Ordubadi dəxi indiyə qədər yazmadıqları böyük və qiymətli
əsərlər verdilər. (“DüĢmanlar”, “Dumanlı Təbriz” (Qantəmirin
“Kolxozstanı” nəsrimizdə mühüm yumor əsəridir. Mərkəzi komitə qərarı nə inki təkcə qocaman yazıçılar, eləcə də gənc nasirlər
arasında yaradıcılıq həvəsi oyatdı: Əbül-Həsən, Sabit və Mehdinin son əsərləri isbat edir ki, bu müəlliflər böyük quruluĢumuzun
inkiĢafında keçirdiyi çətin, mürəkkəb, lakin qələbə yollarını
göstərmək istəyirlər. Əyər inqilabdan əvvəlki nəsrimizin ifadə etdiyi qəhrəmanlar – Bahadurlar, Sonalar, Rıza Quluxan-Firəngiməablar kibi içtimai mühitin çirkinlikləri və xəstəlikləri ilə ağrıyan və ağlayan, aciz, məhdud, boĢ xiyalpərvər qəhrəmanlar idisə,
müasir nəsrimiz sosyalizm quran insanların bədii ifadəsini vermək vəzifəsinə baĢlamıĢdır. Talıblının Nadiri (“Dirək”), Ordubadinin bolĢevik tipi, Əbül-Həsən və Mehdinin vətəndaĢ müharibəsi
səhnələrində verdigi partizanla, Sabitin muzdur, komsomolçu tipləri hayatı yaradan və yaĢamaq hüquqini mübarəzə ilə qazanan
yeni adamlardır. ġübhəsiz ki, bu qəhrəmanların bədii ifadəsində
nasirlərimizin bədii cəhətdən arzu olunmayan pis vərdiĢləri yok
dəyildir. (Sxematizm, Ģablon,...) lakin bu heç vakt müasir nəsrimizin ən mühüm müvəffəqiyyətlərindən olan “yeni insan” məsələsini qiymətləndirməməyə həq verməyir. Biz sosyalist realizminin ən əsas tələblərindən olaraq müsbət qəhrəman məsələsini
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qoymuĢuq. Nəsrimiz bu vəzifəni baĢlamıĢdırsa da hələ yerinə yetirməmiĢdir. Biz bütün qüvvəmizlə nəsrimizə kömək etməliyik ki, o
yeni dünyanı yaradan yeni insanları – Kirovları, Vodopiyanovla- rı,
Dmitrovları verə bilsin. Biz nəsrimizin ordenli cümhuriyyətin
ordenli qəhrəmanları ifadə etməsinə nail olmalıyıq. Bu, bizim nəsrimizdə olan firqəvi tələbdir. Bizim nəsrimiz iĢçi sınıfının kolxoz
hərəkətlərinin yorulmaz, tarixi mübarizəsini verməklə gəncliyin,
əməkçilərin yenidən tərbiyələnməsinə artıq kömək etməlidir.
Bütün bu tələblər nəsr sahəsinə nisbətən yeni atılan, lakin qabiliyyətli gənclərin (Mirzə, Ənvər, Yusuf ġirvanın da) qarĢısında durur.
Nəsrimiz ideoloji səviyyəsilə yanaĢı olaraq sənət, texnika,
stilistika, konpazitsiya cəhətindən də çok yüksəlmiĢdir. Nəsr janrının eylə forması yokdur ki, ədəbiyyatımızda iĢlənməmiĢ olsun
(Roman, povest, hekayə, novella, oçerq, memuar). Bu janr
müxtəlifliyi ona görə deyil ki, yazıçılar süni olaraq forma arayırlar. Bu, ona görədir ki, nəsrimiz öz pryomları, texnika istiqaməti
etibarilə müxtəlif cəhətli olmuĢdur. Sosyalist realizminin tələbləri
(doğruluq, dərin mündərəcə, firqəvilik, tərbiyəvilik, sağlam romantika, sosyalist lirikası...) uğrunda mübarəzədə olduqca geniĢ
niĢanələri, əlamətləri ihatə edir. Bəziləri nədənsə eposu Ģeirdən
qovmaq istədikləri kibi, lirikanı da nəsrdən qovmaq istəyirlər.
Nəsrimizin inkiĢafı belə yanlıĢ görüĢlərin puçluğunu açıq
göstərir. Sosyalist realizmi Ģəxsiyyəti obyektiv varlıqdan ayırmayır. Biləks, bizcə, ən böyük Ģəxsiyyət obyektiv varlığa, ictimai inkiĢafa daha dərindən və üzvü sürətdə bağlı olan adamdır. Ən sağlam lirika, obyektiv varlığın inikasını doğru verən lirikadır. Nəsrimizdə sağlam lirika bir pryom olaraq hələ inkiĢaf etməmiĢdir.
Lakin yazıçılarımızın (Çəmənzəminli, Ordubadi, Əbül-Həsən, Sabit) lirikadan bir moment kibi yakĢı istifadə etmələri bizə ümüd
verir ki, nəsrimizdə də lirikanı bolĢevik Ģəxsiyyətinin mənəviyyatı, həyəcanlı mübarəzə duyğuları, coĢqun xiyal və arzuları səviyyəsinə qaldıracağıq.
Heç Ģübhə yokdur ki, müasir nəsrimizin dili tamamilə yeni
və orijinal bir dildir. Bu dili nə Mirzə Fətəlinin, nə də Molla Nəs192
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rəddinin nəsrindəki dili ilə müqayəsə etmək olmaz. Bu dil bir tərəfdən osmançılıq tendensiyalarını əsasən rədd etmiĢ, o biri tərəfdən də canlı xalq dilinin, forklorun ən müsbət və proqressiv cəhətlərini öz içərisinə almaqdadır. Bu dil müasir, mədəniləĢən türk
okucusunun dilidir.
Nəsrimiz inqilabımızın, okucu kütləsinin mədəni zənginliklərindən daha tam istifadə edərsə – mütləq edəcəkdir – öz bədii cəhətini, formal quruluĢunu yakĢılaĢdıracaqdır.
Biz nəsrimiz qarĢısında sosyalizm realizmi metoduna malik
olmaq tələbini daha geniĢ mənada, daha geniĢ qoymalıyıq! Çünkü
bu, inqilabı nəsrimizin baĢ vəzifəsi deməkdir.
Ədəbiyyat qəzetəsi.1935. №14 (34). 29 aprel.
1936
Formalizm və naturalizm əleyhinə
Mir Cəlal yoldaşın çıkışı
Müasir formalizm bədiilik Ģiarı altında, naturalizm isə realizm Ģiarı altında çıkır, həm də gizlənir. Mən vaktımdan istifadə
edərək, firqənin mərkəzi orqanı “Pravda”nın təĢəbbüsü ilə baĢladığımız mübahisədə, sosialist realizmi Ģiarının həyata keçirilməsi
nöqteyi-nəzərindən mühüm olan bir problemdən – həqiqət məsələsindən bəhs etmək istəyirəm.
Biz yazıçıdan həyatın həqiqətini yazmağı tələb edirik, real
varlığın bədii ifadəsini istəyirik.
Moskvadakı mübahisələr iĢtirak edən OleĢ yoldaĢ Coysun
əsərindən qəribə bir misal gətirir: Coysun əsərində belə məcazlı
bir ifadə var: “Pendir südün meyitidir”. OleĢ yoldaĢ soruĢur: “Bu
ifadə doğrudurmu?”. Əlbət ki, doğrudur. Çünki, həqiqətən, pendirə çevrilmiĢ süd həyat və hərəkətini itirmiĢdir. Bu ifadə obrazlı
deyilmiĢmi? Bəli, obrazlı və gözəl deyilmiĢdir. Lakin bu doğru və
gözəl deyilmiĢ ifadənin əsl mənasını, əsl mahiyyətini anlamaq
üzərində düĢündükcə hiss edirsən ki, bu zahiri həqiqətin, üzdən
həqiqət görünən faktın arkasında dərin bir səhv gizlənmiĢdir.
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YoldaĢlar. Süd ölərmi? OleĢ buna çox gözəl cavab verir: “BəĢəriyyət durduqca süd ananın döĢündən çocuğun ağzından akacaqdır”. Süd əbədidir. Süd ölməzdir. Çünki o həmiĢə insanlıqda həyat böyüdüb, bəsləməyə xidmət edir.
Görürsünüz bizi ihatə edən ictimai varlıqda həqiqət adına,
həyat adına çok Ģeylər vardır ki, biz bəzən ilk müĢahidəmizdə onları görür, onların varlıq və həqiqət ilə olan, daha doğrusu olmayan dərin münasibətini açmağ, onları dərindən dərk etməyə can
atmırıq. Hər gözə görünən, hər yazan, hər hiss olunan şeyi
şərtsiz, təhlilsiz, seçgisiz alıb, bədii əsərə doldurmaq, həyatın
hər təsadüfi faktı və hadisəsini bədii ədəbiyyat obyekti saymaq müasir naturalizmin ilk başlıca xüsusiyyətidir. Naturalist,
qələmə aldığı səhnənin, tədqiqatçılara layiq dəqiq Ģəkildə, onun
ehtiva etdiyi bütün ünsürlər kompleksi ilə fotoqraf qədər “obyektiv” verməyə çalıĢır. Marksizmin baniləri, Engelsin dili ilə bizə
öyrətmiĢlər ki, realizm həyatın həqiqətini verməkdən baĢqa, bir
də “tipik Ģəraitlə tipik xarakterlər” yaradılmasını tələb edir. Bu tələb, bizi naturalistlərdən ayıran 2-ci mühüm Ģərtdir. Həqiqi realist
qələmə aldığı ictimai hadisə və səhnələrdə dərin, dəqiq və prinsipli bir seçgi aparır. O, yalnız temanı, hadisəni, qəhrəmanı, faktı
seçmir. O, eyni zamanda aldığı temanın istiqamətləndirici xəttini,
hadisənin xaraket cihətini, qəhrəmanın özünə lazım keyfiyyətini,
faktın, müəyyən ideyanı milyonlara çatdırmağa xidmət etməyə
yararlı mahiyyətini də seçir. Belinski müəllifin detalları nə dərəcədə ihatə etmək ixtiyarına malik olduğuna toqunaraq sual verir:
“Əcəba, qəhrəmanın nahar eləməyini yazmalımı?”. Belinski öz
sualına cavab verib deyir: “Bu nahar qərəmanın baĢlıca - əsas xasiyyət və xarakteristikasının daha dərin anlaĢılmasına kömək
edirsə, yazmalıdır”.
Simurqun “Fitnə” hekayəsini alın. Burada içgi məclisi təsvir
olunur: “Səməd ağa qədəhini boĢaldandan (nə üçün “içəndən” deyilmir? – M.C.) sonra qırmızı və qalın dodaqlarını şappıldadıb,
nazik əlini uzatdı və iki barmağı ilə götürdüyü pendir parçasını
ağzının qarĢısında saklayıb ... dedi və eyni zamanda pendir parça194
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sını mahircəsinə aĢırıb, dodaqlarını marçıldatdı. (Bu necə dodaqdır ki, içgidən sonra Ģappıldayır, pendir yeyəndən sonra marçıldayır? – M.C.). Bu dəfə Səməd ağanın yanında oturan, məclisin əvvəlindən sükutla qədəh əvəzində olan incə belli çay istəkanını birbirinin ardınca doldurub, boĢaldan rayon həmkarlar ittifaqı Ģurası
sədri ƏbiĢ dolu istəkanın incə belini sıkaraq üzünü Səməd ağaya
dutdu və ...” (“Ġnq. məd” jur. №3.s.26). bu parçada təsvir cümlələri ilə dialoqların çarpazlaĢdığını, adamların uzun adreslərlə təqdimini, miskin təsəvvürləri bir tərəfə burakıb əsas tələb nöqteyinəzərindən bir sual verirəm. Bu epizodun, əsərin baĢlıca ideyası
sınfi düĢmanın mübarizə metodunu açmaq ideyası ilə nə əlaqəsi
var? Heç bir əlaqəsi yokdur. “Ġncə belli istəkan”, “mahircəsinə
aĢırılan pendir”, “Ģappıldayan, marçıldayan dodaq” nə buradakı
insanların istər daxili, istər ictimai xarakterini açmağa, nə düĢmanın hiləgərliyini, nə dostun Qəflətini, nə də hadisənin təbii inkiĢafını açmağa kömək edir. Biləks, bütün bu, Ģeylər lazımlı cihətlərin üstünü ört-basdır eləyir, okucunun diqqətinin baĢlıca cihətdən
– fərdi cihətlərə, zəruridən lüzumsuz müĢahidələrə çevirir. Bəs
Simurğ, hekayəsində böyük yer verdiyi bu epizodları nə üçün qələmə almıĢdır? Ona görə ki, hadisələri seçməmiĢdir; ona görə ki,
gördüyünü yazmıĢdır; ona görə ki, öz əsərinin hər detalında, hər
epizodunda, ideyanın komanda edici səsini, həyəcanlandırıcı hərəkətini hiss etdirməyə, bu hərəkət ilə əsərdəki bütün cümlə, tərtib və sözləri silkələməyə çalıĢmamıĢdır. O, əsərdə vermək istədiyi ideyanı bütün elementlər içərisində əritməmiĢ, onu, bir qurĢunu
mayeə atan kibi hekayəyə atmıĢ, qurĢun isə ağır olduğundan dibə
çökmüĢ, əsərdən tamamilə ayrı qalmıĢdır. Buna mən hadisələrə
naturalistcəsinə yanaĢma deyirəm. Simurq hadisələrin bəzən ancaq zahiri tərəfində dayanıb qaldığından, aĢılamaq istədiyi ideyanı yetgin hala salmağa səy etmədiyindəndir ki, həmin hekayədə
siyasi səhvə də düĢmüĢdür. O, torpaq Ģöbəsi müdirinin ağzı ilə
deyir: “Bizim rayon yenicə təşkil olunmuş bir rayondur. Onun
təsərrüfat cəbhəsində atdığı hər qədəmini mərkəz gözləyir və
bu qədəmlərə görə də bizim işimizə qiymət qoyur. ” yoldaĢlar mən belə mərkəz tanımıram.
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Rayonların iĢinə yalnız təsərrüfat planları ilə qiymət verən
mərkəz bizdə olmamıĢdır və ola bilməz.
Görün Əbül-Həsənin, yazıçının diqqətini nələr cəlb edir: otağın döĢəməli, tavanlı, aynalı, qapılı olması guya yazılmalı bir obyekt imiĢ. Bu nə üçün belədir.
MİKAYIL – özündən də danıĢ.
MİR CƏLAL – Axırda, tələsmə! Burada forma məsələlərindən bəhs etdilər: forma aktarmaq tərəfdarları ilə klassik ġərq ədəbiyyatını formalist ədəbiyyat sayanlar ilə xoĢ gəlsin deyə bu və ya
baĢqa yazıçının hər rəngli nöqsanını formalizm möhrü ilə damğalamaq ciddi-cəhdində olanlarla Ģərik deyiləm.
Mən forma və mündərəcə vəhdətini əsas alıram. Mənə görə
müəyyən mündərəcədən kənarda forma yokdur.
YERDƏN: Forma nədir?
MİR CƏLAL – Forma mündərəcənin daxili strukturasıdır.
Forma əsərin yalnız qafiyəsi, ölçüsü, dili, stilistikası məcazları
deyil. Həm də əsərin mündəricəsini formalaĢdıran strukturası, quruluĢu, kompozisiyası, daxili rabitələri, maneraları, motivləri və
bu motivlərin veriliĢ Ģəkilidir. Çıplaq forma aktarmaq fikri ona
görə yanlıĢdır ki, hazır bir forma yokdur və olmamıĢdır. Mayakovski forma novatoru olmaqdan qabaq mündərəcə və ideya novatoru idi. Müasir səviyyə, əsərin dərin və yeni mündərəcəsi əlbət
ki, köhnə formanı dağıdaraq özünə müvafiq yeni və mütərəqqi
forma çağırdı, tapdı. Biz forma axtarmaq məsələsini ancaq
yüksək mündərəcə ilə əlaqədar mədəni, fikri səviyyədə dura bilməyən, yeni mündərəcənin carçısı olmayan, inqilabi mübarizə və
pafosun aĢağı dərəcəsində duran Ģair və yazıçılar nə qədər forma
arayır arasın heç bir proqressiv addım ata bilməzlər.
Mən Ģeirlərimizdə müĢahidə olunan formalizm əlamətlərini
bir də onların klassik ədəbiyyatından, mədəni irsdən doğru istifadə etməyi bacarmamalarından görürəm. Məsəla: MüĢfiqə elə gəlir
ki, Nəsimi, Fizuli, xatirələrin qəzəl, qəsidə, mədhiyyədə iĢlətdikləri sənətkarlığı, onların fikir və mündərəcəsini atmaq Ģərtilə alıb
bu günkü ədəbiyyata tətbiq etmək olar. O, bəzən çox düzgün və
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yeni fikirlərini, “xülya, röya, dərya, ziya, nalə, jalə” kibi ahəngdar, lakin dilimizdə hələ də pasportsuz yaĢayan sözlərlə verəndə
hiss etməyir ki, bu pasportsuz kəlmə, tərkib və ifadələr onun pasportlu fikir və mündərəcəsini kölgələyə iĢığını azalda bilir. Misal
üçün son, təbiiliyi, səmimiliyi, həqiqiliyi və bədiiliyi ilə sevilən
“Stalin” Ģeirində MüĢfiq dahinin obrazını belə verir:
“Cahan dairəsi bir üzük kibi
Üstünün ən böyük gövhəri sənsən”
Bu parçanın təhlilindən qabaq deməliyəm ki, Ģeirdə dahi obrazını verən qüvvətli misralar çokdur. ġeirdə müəllif rəhbərə
“hislərindən dəmət olmuĢ”, “heykəlini söz vətənində tikməyə”
çalıĢmıĢ. Ümumiyyətlə əsərin təhlilini bir tərəfə burakıb, forma
məsələsi ilə əlaqədar olaraq yalnız yukarıdakı misraların üzərinə
qayıdıram. Stalinə “Cahan dairəsinin gevhəri” demək sünidir və
doğru deyildir. Burada dərhal əmtiə cəmiyyəti nöqteyi-nəzəri
gözə çarpır. Dahinin böyüklüyü, əzəməti, xilaskarlığı, onun maliyyə nöqteyi-nəzərindən qiymətliliyi, böyük bir qiymətli daĢ kibi
təsəvvür edilməsi ilə əvəz edilir. MüĢfiqin rəhbər haqqında əsil,
həqiqi, əsas təsəvvürü belədirmi? Xayır. MüĢfiq böyük dahinin
obrazını, Ģeirinin baĢqa qitələrində çok qüvvətli verir.

Bu parçada dahi Stalinin Ģəxsiyyəti çok gözəl təcəssüm etdirilmiĢdir. ĠĢçi sınıfının ən böyük müəllimini MüĢfiq çok mahir bir
tərzdə xalqın mübarəzələrində döyünən qəlbi vermiĢdir. Bu
MüĢfiqin rəhbər obrazını verməkdə əsl və baĢlıca istiqamətidir.
Yukarıdakı “Gövhər” məsələsi isə əmniyyətlə deyə bilərəm ki,
Ģair qafiyə xatirəsinə səhər, rəhbər, bəĢər sözlərinə qafiyə aktarırkan süni olaraq çağırmıĢ, heç də məna və mahiyyətcə yanlıĢ obraz olduğunu dərindən götür-qoy etməmiĢdir.
Müəllifin “Ədəb. qəzetəsi”ndə çap etdirdiyi “Gecə” Ģeirini alın.
MUSAXANLI – O köhnə Ģeirdir.
RAHIM – 29-cu ildə yazılmıĢdır.
MİR CƏLAL – Mən bu Ģeiri staxanovçulara hədiyyə edilmiĢ bir əsər kibi okumuĢam.
YERDƏN - Siz haklısınız.
MİR CƏLAL – Burada müəllif ölü bir gecə təsvir edir. Təbiəti cansız, quru, fərdiləĢmiĢ, ictimai dinamikadan təcrid edilmiĢ
kibi verir.
Biləks, müəllifin “Sevan” Ģeirində təbiətin insan əli ilə necə
dəyiĢdirildiyini, əsrlər boyu təbiət tərəfindən cilovlanmıĢ insanın,
bolĢevik zəminəsində, yeni arzular və ideyalar uğrunda təbiəti necə cilovlamağa baĢladığını görür və göstərir.
Qarşı yamaclarda bir komsomolçu,
O yeni savadlı, o yeni yolçu
Deyir “Ay Sevanım, yola gəl, yola,
Uzat qollarını boynuma dola.
Gözümüz qalmamış ancaq balıqda
Dağlara gərəkdir su da, işıq da.
Haydı, tərpən, Sevan, haydı coş Sevan!
Min bir at gücü ilə ona koş Sevan!
Dolana-dolana sonra bizə gəl.
Dağları-daşları gəzə-gəzə gəl.
Səni gözləyirəm mən də ay Sevan,
Qonaq düş bizim də kəndə ay Sevan.

“Ey dünya döyüşən günlərimizdə
İçi şən, çölü şən günlərimizdə.
Neva, Volqa kibi, Dnepr kibi,
Kür kibi kükrəşən günlərimizdə,
Böyük arzılara, böyük divlərə
Qorkmayıb girişən günlərimizdə
Bir nəhəng şairin ilhamı kibi
Öz yoluna düşən günlərimizdə
Bəşərin sevgisi, baxtı yolunda
Yarışıb döyüşən günlərimizdə,
Nə qədər vurmuşsa qəlbi bir elin
O qəlbin adına deyirlər Stalin”
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Dostluq nəğməsini okusun sular,
Döyünsün ürəklər, coşsun arzular.
Haydı qaranlığın qarşısını kəs!
Adın Sevan deyil, qalsın Sevanges.
Burada təbiətin “ictimailəĢməsi”, insana yarar cihəti, xüsusiyyəti verilmiĢdir. Artıq bu naturalizm deyil, xalis bizim realizm
təsviridir.
Səməd Ģeirində hər Ģeydən əvvəl bəyəndiyim cihət varlığın
yakĢı xüsusiyyətlərinin, təbiətin insana xidmət edən cihətlərinin
verilməsi və okucunu həyat sevinci ilə ruhlandırmaqdır.
O, “Talıstan” Ģeirində vətənimizin təbii gözəlliklərini təsvir
edir. Lakin bu, çıplak təbiət deyildir. Bu “Ġnsan əli ilə sinəsi nakıĢlanan”, gönül deyə
“Gəlsin yoldaş mühəndis,
Bu yeri də gəzək biz.
Qızıl, gümüş, dəmir, mis,
Torpaqda pas atmasın.
Tənbəl-tənbəl yatmasın,
Qalsın bu dağ, bu dərə,
Təslim olsun bir kərə.
Əl dəyməmiş yerlərə
İşləsin qüvvətimiz,
Sözümüz, söhbətimiz”.
Lakin bu Ģeirdə də az məna ifadə edən, əsərin ümumi siqlətini yüngüllədən parçalar yok deyildir. Nəticə etibarilə deməliyəm
ki, naturalizmə qarĢı mübarizəmiz naturaya qarĢı mübarizəyə çevrilməsin. Təbiət təsvirləri bizə nə inki lazımdır, hətta zəruridir.
Çünkü təbiət bəzən təsəvvüründə vardır. Onun bəĢər beynindən
çıkarıb atmaq olmaz. ġeirimizin, ədəbiyyatımızın vəzifəsi müasir,
dəyiĢilən təbiəti verməkdir. Kommunizm, insan cəmiyyətinin təbiət üzərində ağalığının ən yüksək nöqtəsidir. Bu müqəddəs ağalığı qələmə almaq lazımdır. Təbiəti də bu aspektdə qələmə almaq,
təsvir etmək lazımdır.
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Süleyman demiĢdi: “bir az da özümdən”. Simurq və baĢqa
yoldaĢlar mənim əsərlərimdəki nöqsanları göstərdilər. ġərikəm.
Mənim hekayələrimdə, ancaq hekayələrimdə naturalizm elementləri vardır. Bunları tənqid edəndə çıplaq almamalı, əsərin ümumi
nəscində, əsərin daxili məzmunu ilə rabitədə almalı, açmalı və
inandırıcı tənqid etməli.
Mən, bəzi məsuliyyətsiz çıkıĢlardakı səhvi bütün qətiyyətilə
rədd etməliyəm. Tənqid və təhlili cırmaqlaĢma kibi asan və adi
sayan adamlar mənim və Sabitin yaradıcılığını Qantəmir ilə bağlamaq istəyirlər. Bu adamlar bu qədər səthi düĢüncəyə malikdirlər
ki, həyatda 2-3 bir-birinə okĢar fakt gördülərmi, dərhal bunları bir
yerə toplayıb “Kateqoriya” yaratmaq istəyirlər. Qantəmir nəsri ilə
mənim və Sabitin qətiyyən əlaqəmiz yokdur.
YERDƏN – Doğrudur.
MİR CƏLAL – biz ilə Qantəmirin fərqi orasındadır ki, Qantəmir əsəri, hekayəni ədəbsiz sözlərə görə qurur, tərtib edir.
MEHDİ – Doğrudur.
MİR CƏLAL - Bizim əsərlərdə isə ədəbsiz çıplaq təsvir, ifadə moment olaraq vardır. Qantəmirdə biədəb söz əsərin canıdır.
Bizim hekayələrdə biədəb söz əsərin nöqsanıdır. Yəni bu sözləri
atsan hekayə pozulmaz, biləks sağlamlaĢar.
Ən nihayət bu günkü mübahisələrin bizə çok müsbət təsir bağıĢladığını göstərməliyəm. Mən çapa hazır olan yeni kitabımı bir
daha gözdən keçirməyi qərara almıĢam.
Bu ayıq və sayıqlıq üçün “Pravda”ya təĢəkkür edirəm.
Ədəbiyyat qəzeti. 1936. 26 aprel.
1938
Yaxşı bir əsər haqqında
Ayın 5-dən Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında müvəffəqiyyətlə gedən “Vaqif” pyesasının tamaĢaya qoyulmasını teatrın,
ədəbiyyatın bayramı adlandıran yoldaĢlar yanılmırlar. Çünki, bu
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pyesa ideya dolğunluğu, bədii təsir qüvvəti, orijinallığı dramatik
tamlığı etibarilə, ifadə etdiyi müsbət motivlərin, xarakterlərin bitginliyi etibarilə tamam yeni bir əsərdir, qəhrəmanlıq dramıdır.
Tema, tamaĢaçını XVIII əsrin axırlarına, köhnə Azərbaycan
tarixinin maraqlı etaplarından birinə aparır. Konflikt, bir tərəfdən
istilacı, zalim Ağa Məhəmməd Ģah ilə Vaqif və onun vətənini,
mənliyini qoruyan xalqı arasında; obiri tərəfdən Qarabağ xanı Ġbrahim xan, saray parazitləri ilə yenə Vaqif arasında, Vaqifin cəbhə yoldaĢı və xalq qəhrəmanı Eldar arasında baĢlanır. Bu konkret
adamların, qarĢı-qarĢıya duran cəbhələrin simasında əsrin, dövrin
qara konservativ qüvvələri ilə, iĢıqlı, qurtuluĢa və gələcəyə doğru
baxan və tərəfdar olan qüvvələr vuruĢur. Bu mübarizənin davamı
və inkiĢafı boyunca Vaqifin Vidadi ilə, Eldar ilə, kəndlilər ilə
dostluğu, sədaqəti, onun saray mühitində sıxılması, ailə faciəsi və
sairə göstərilir.
Pərdə açılan kimi feodal kəndində yoxsul bir həyat sürən Ģair
Vidadinin evi görünür. Vidadi (namaz üstə) əllərini göylərə qaldırıb yalvarır:
“İlahi, işıxlat qaranlıqları,
Yaxşılıq insana bir sənət olsun
Dünya başdan-başa qoy cənnət olsun...”
ġairin duasında, onun ictimai arzuları, istismar dünyasına
olan nifrəti, həm də köməksizliyi hiss olunur.
Onun miskin bir həyat keçirməyinə baxmayaraq zəngin və
geniĢ bir qəlbə malik olduğu, böyük arzularla çırpındığı görünür.
Çox çəkmir böyük Vaqif, əsərin baĢ qəhrəmanı gəlir.
Ġndiyə qədər bizdə Vaqif və onun dövrü haqqında yazılmıĢ
heç bir elmi əsər Vaqifi xalqa bu qədər yaxĢı, bu qədər doğru tanıda bilməmiĢdir.
Burada tamaĢaçı Vaqifi tanımaqla qalmır. Vaqif ətrafında gedən hadisələri böyük bir həyacan ilə izləyir, o, böyük insanın baĢı
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üstündə gəzən qara bulutları yarmaq üçün, ildırım olub çaxmaq
istəyir. TamaĢaçı bir tamaĢaçı kimi qalmır. Öz rəyi, öz mənəvi səsi ilə Vaqifin mübarizəsinə qoĢulur. Məhəmməd Ģah Qacarı, onun
yırtıcı sürüsünü gördükcə; istilacı, talançı dəstələri, baĢ kəsənləri
gördükcə əsəbiləĢir, dözə bilmir.
Lakin xarici istilacılara daxili xanlara, zülmkarlara, saray parazitlərinə qarĢı bir dağ qüvvəsi ilə dayanan qəhrəman Vaqif öz
cəsarəti, möhkəmliyi, öz fədakarlığı, yüksək dühası, ağlı-kamalı
ilə görünür. O, doğrudan da həqiqi və böyük bir vətəndaĢ kimi
görünür. O, tamaĢaçını təmin edir, sevindirir.
Səməd Vurğun yoldaĢ temasının həlledici cəhətini, təsvir etdiyi hadisələri mənalandıran əsas istiqaməti tapa bilmiĢdir. Xalqımızın Vaqif və Vaqifvari oğullarının xarakter xüsusiyyətlərini
göstərə bilmiĢdir. O, tarixi hadisələrə passiv yanaĢmamıĢdır; tarixi hadisələrin xronoloji çərçivəsinə sıxılıb qalmamıĢdır. Biləks,
bu hadisələri bizim səviyyəmizdən, bizim nöqteyi nəzərmizdən
iĢıqlandırmıĢdır. Bu hadisələrin əsl ictimai mənasını açmıĢdır.
Səməd Vurğunun hamıya məlum olan sadə və xalq ruhlu Ģeiri bu əsərdə, qəhrəmanların dilində yeni bir qüvvətlə səslənir. Avtor hər tipin özünə görə dil seçmiĢdir. ġeirlər danıĢıq dili qədər
sadə, lakin mənalı və təsirlidir. Vaqifin 7-ci Ģəkildə Ağa Məhəmməd Ģaha qarĢı güllə kimi yağdırdığı kəskin, mənalı afarizmləri,
hədəfə yapıĢan sözləri çox məharətlə yazılmıĢdır.
Səməd mənfi obrazları da eyni qüvvətdə, real və zəngin boyalarla vermiĢdir. O, bəzi Ģablona alıĢmıĢ avtorlar kimi düĢməni axmaq, ağılsız göstərmir, düĢmənin əl-qolunu bağlayıb müsbət obrazın qarĢısına yıxmır. O, konflikti çox çətin və mürəkkəb yollarla
inkiĢaf etdirir. Ġstər mənfi, istər müsbət tipləri bərkə-boĢa salıb çıxarır, onları mürəkkəb situasiyalarda verir. Cəllad, qan içən Ağa
Məhəmməd Ģahın portretini tamamlayan bir neçə incə momenti
göstərək: Yaltaq vəzir, vəziyyəti “yüngül” qələmə vermək üçün Ģaha təsəlli verir; Qarabağın bütün zənginlikləri “ġahın mübarək qədəmlərini” gözləyirmiĢ, buralarda Ģah “Kəklik ovlayacaqdır”. Bu
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halda Vaqifin cavab məktubu gəlir. O, Azərbaycan xalqının dili ilə,
düĢmən qarĢısında əyilməyən, vətəni öz qanı ilə qorumağa hazır
olan “Koroğlular nəslinin”, fədakar Eldarların dili ilə yazır:
“Aldıq məktubunu Məhəmməd Qacar,
Tərlan oylağında sar ola bilməz.
Göydən başımıza odlar da yağsa,
Bu ellər baş əyib xar ola bilməz”.

çə-neçə belə və daha qüvvətli qəhrəmanlıq dramalarının çıxacağına ümmid bəsləyirik.
Gənc işçi. 1938. 16 oktyabr.
1939
Ən qüvvətli yaradıcılıq silahı

ġah özündən çıxır, vəzirinə çımxırır ki, “Necədir kəklik ovlamaq...” Səməd beləliklə düĢmənin zəif və qüvvəli cəhətlərini açmıĢdır. Ağa Məhəmməd Ģahın vəhĢi, alçaq əməllərini göstərmiĢdir; ona görə də tamaĢaçıda bu qanlı Ģaha qarĢı ölməz bir nifrət
oyada bilmiĢdir. Vaqifin gücü xalqla, kütlələrlə və onların qəhrəmanı olmaqdadır. Piyesada bu cəhətə xüsusi diqqət yetirilmiĢdir.
Eldar, Kürd Musa, ArĢaq, çobanlar və ümumiyyətlə kəndlilər
Vaqifin cəbhə yoldaĢlarıdırlar. Vaqif onları nə qədər sevirsə, onlar da Vaqifə eləcə dərin məhəbbət bəsləyirlər.
Eldarın ġaliqo ilə dostluğu, Sayatnovanın gözəl mahnılarına
məftun olması, xalqımızın ta qədimdən bəri gürcü zəhmətkeĢləri
ilə qardaĢlığına iĢarədir.
Vaqif də, Eldar da bu qardaĢlığın uğrunda yorulmaz mübarizdirlər.
Səməd öz bədii icad qabiliyyəti sayəsində, Vaqifin həyat və
mübarizəsini, onun ideyalarını, dövrini xarakterizə etmək üçün
tarixi həqiqətə çox uyğun və müvəffəqiyyətli səhnələr yaratmıĢdır
(Gürcü qardaĢlar, Koroğlunun misri qılıncı, Ağa Məhəmməd Ģah
qoĢununda üsyan...).
Bütün tamaĢaçıların, bütün gənclərin bu pyesanı görməsini,
baĢqa teatrlarımızda da bu pyesanın tamaĢaya qoyulmasını arzu
edərdik.
Bu əsərdən, Səməd Vurğunun Ģairlik talantından zəif olmayan dramaturqluq talantı aĢkar görünür. Avtorun qələmindən ne203

“ÜĠK(b)P Tarixinin Qısa kursu”nu öyrənmək, xüsusilə yazıçı
üçün olduqca zəruri bir iĢdir. Mən bu kitabın bəzi fəsillərini qəzetdə oxumuĢdum. Lakin bu kitab, yalnız bir dəfə oxunası kitab
deyil, bu kitab öyrənməli və təfsilatına qədər dərin mənimsənməli
kitabdır. Odur ki, hazırda mən ÜĠK(b)P Tarixini öyrənmək üzərində individual olaraq çalıĢıram.
Burada partiyamızın, iĢçi sinifinin azadlıq və sosializm uğrunda qəhrəman mübarizə tarixinin rezümesi verilmiĢdir. Bu kitabdan oxucu yalnız faktları, hadisələri öyrənmir. Oxucu həm də
faktların, hadisələrin, ictimai inkiĢafımızın bolĢevikcəsinə analizini və izahını öyrənir. Partiya tarixinin dərindən öyrənilməsi yazıçını metodologiya cəhətdən silahlandırır, onun yolunu marksizm-leninizm fanarı ilə iĢıqlandırır. Mən bu kitabı oxuduqca
görürəm ki, revolyusion tariximizin bir sıra mühüm məsələlərini
biz yazıçılar hələ bədii ədəbiyyatda əks etdirməmiĢik. Misal üçün
bizdə, Azərbaycan sovet ədəbiyyatında, nep dövrü kimi maraqlı,
mühüm, zəngin bir dövr bədii formada yazılmamıĢdır. Yeni qəhrəmanların, mübarizədə, döyüĢdə böyüyüb yetiĢən sovet adamlarının bədii obrazı verilməmiĢdir. Partiya tarixini öyrənmək bu cəhətdən də bizə çox kömək edir. Bizim görüĢ dairəmizi, tematika
dairəmizi geniĢləndirir.
“ÜĠK (b) P Tarixinin Qısa kursu” kitabını oxuyub dərindən
mənimsədikdən sonra mən yaxın keçmiĢimizə – sovet dövrünün
ilk illərinə, yeni məiĢətimizə dair bir sıra yeni temalar götürmək
və iĢləmək niyyətindəyəm.
Ədəbiyyat qəzeti. 1939. 18 yanvar. №3.
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Mircəlal Əlioğlu yoldaşın çıxışından
Azərbaycan Sovet prozasının birinci konfransında
YoldaĢlar, mən bu konferensiyada yalnız bir məsələ haqqında – bədii dil məsələsi haqqında danıĢmaq istəyirəm. Hər Ģeydən
əvvəl onu qeyd etməliyəm ki, bizim dilçilərimiz bədii dilimizin
bugünkü inkiĢafı ilə qəti surətdə maraqlanmırlar. Cəsarətlə deyə
bilərəm ki, bütün dilçilərin son beĢ ildə oxuduqları əsərlərin hamısı bir yerə yığılsa bir listdən çox olmaz. Dilçilərimiz bədii ədəbiyyatımızın, yazıçılarımızın inkiĢafı ilə maraqlanmırlar. Onlar nə
nasirlərimizi, nə də ki, Ģairlərimizi oxuyurlar. Onlar bu və ya digər
yazıçının əsərlərindən parçalar kəsib dərs kitablarına tikməklə öz
vəzifələrini bitmiĢ hesab edirlər. Bədii dilimizdə əmələ gələn yaxĢı-pis cəhətləri analiz etmək, ona qiymət vermək və bundan doğan
prinsipial məsələlərlə məĢğul olmaq nədənsə dilçi mütəxəssislərimizi maraqlandırmır. Halbuki, bizim dilimizdəki inkiĢaf prosesi
çox maraqlıdır. Biz çox zaman özümüz hiss etmədən dilimizin inkiĢafında gedən prosesi və onun nəticələrini analiz etmirik.
Prozamızın dilindəki ən qiymətli və nəzərə çarpan müsbət cəhət onun osmanlı, ərəb və fars təsirindən qurtarmasıdır. Bizim dilimiz indi bir tərəfdən klassik ədəbiyyatımızın müsbət tərəfləri əsasında, digər tərəfdən zəngin xalq dili əsasında inkiĢaf edir. Dilimiz
xeyli zənginləĢmiĢdir. Dilimizdə olan yerliçilik (provinsializm)
elementləri çox-çox azalmıĢdır. Lakin bu inkiĢaf prosesində yazıçılarımızın əsərlərində çatıĢmayan cəhətlər də vardır. Biz dilimizə
gələn yeni kəlmələri ustalıqla iĢlətməyi yaxĢı bacarmırıq. Bəzən də
xalq dili pərdəsi altında bir rayona və ya bir kəndə xass olan kəlmələri, sözləri bədii əsərə doldururuq. Bu yaxĢı cəhət deyildir.
Dil məsələsində bizim klassiklərə olan münasibətimiz də hələ
təmin edəcək səviyyədə deyildir. Biz Molla Nəsrəddin və Haqverdiyev kimi klassiklərimizin dilində olan bəzi nöqsanlı cəhətləri atmıĢıqsa da, lakin onların yaxĢı cəhətlərini hələ tamamilə mənimsəyə bilməmiĢik.
Biz onlardan düzgün cümlə qurmaq deyil, bədii lövhə yarat205

maq üçün onların nümunəvi stil xüsusiyyətlərini mənimsəməliyik.
Mircəlal yoldaş Haqverdiyevin əsərlərindən gətirdiyi misallarla bu fikrin doğru olduğunu nümayiş etdirmişdir. Sonra o, yazıçı Əbülhəsənin yaradıcılığından bəhs edərək demişdir:
– Mən Əbülhəsəni yazıçılarımız arasında ən qüvvətli, ən talantlı yoldaĢlardan hesab edirəm. Mən onun həyatı öyrənmək
prinsipləri ilə razılaĢıram. Lakin Əbülhəsən haqqında olan məruzə və çıxıĢlar məni qane etmədiyindən bəzi məsələlər üzərində
dayanmaq istəyirəm. Yazıçı hər Ģeydən əvvəl yazdığı əsəri oxumağı bacarmalıdır. Klassiklərimiz bunu bacarmıĢlardır və biz onların qoyduğu irsdən yaxĢı istifadə etsək bizim əsərlərimiz də
yaxĢı oxunar. Əbülhəsən yoldaĢın əsərləri az oxunur. Bunun baĢlıca səbəbi onun dilindəki nöqsan cəhətlərdir. Əbülhəsənin əsərlərində elə cümlələr vardır ki, dəfələrlə oxuduqdan sonra avtorun
nə demək istədiyi güclə anlaĢılır. Əbülhəsənin dilindəki qarıĢıqlıq, ağırlıq əsərin maraqla oxunmasına mane olur.
Mircəlal yoldaş “Dünya qopur” əsərindən nümunələr gətirərək əsərin dilindəki səhvləri və nöqsanları nümayiş etdirir. Sonra
o, dialoqlardan danışaraq yazıçılıq sənətində bu mühüm elementin əhəmiyyətini qeyd edir və dialoq quruluşunda nasirlərimizin
klassiklərdən çox şeylər öyrənə biləcəyini faktlarla göstərir.
Ədəbiyyat qəzeti. 1939. 5 iyun.
Bədii dilimiz haqqında
(Bəzi qeydlər)
Bədii dilimizi yad sözlərdən qurtarmaq, onu təmizləmək, saflaĢdırmaq yolunda müasir qabaqcıl sovet yazıçılarımız, Molla
Nəsrəddin məktəbindən çox irəli getmiĢlərdir. Molla Nəsrəddinin,
Sabirin, Haqverdiyevin əsərlərində rast gəldiyimiz və o zamankı
ədəbi dildə az qala özünə haqq qazanmıĢ ərəb-fars sözləri və ifadə formaları indiki bədii dilimizdən həmiĢəlik qovulmuĢdur: Dər
həqiqət, zəbani hal, xah-naxah, bilaixtiyar, xülaseyi-kəlam, məba206
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da, bərayi-ehtiyat, təĢxis, rənç, mütəhəmmil, ruzĢəb, valideyn...
kimi sözləri indi yazıçılarımız iĢlətmirlər.
Bunun əvəzində tamamilə xalqdan, danıĢıq dilindən alınmıĢ,
nədənsə son zamanlara qədər ədəbi dilə, yazıya düĢməmiĢ sözlər
bədii əsərlərə cəsarətlə yeridilir. Bu cəhətdən Səməd Vurğun Yusifoğlunun Ģeir dili diqqətə layiqdir. Ġlk baxıĢda, yazı üçün bir təhər görünən sayrıĢmaq, Ģütümək, köyrək, nisgil, sambal, ilqar,
qəysəvə, quzey, güney, alıq, qəlbi, yığbal və s. kimi sözləri indi
hamı baĢa düĢür. Eldən alınan bu sözlər bədii əsərdə özünə vətəndaĢlıq hüququ aldıqca, bir tərəfdən yazıçının silahı qüvvətlənir, o
biri tərəfdən bu sözlər Azərbaycan dilinin gözəlliklərini ədəbiyyata gətirir. Lakin bu heç də müasir bədii dilimizin Haqverdiyev
və Molla Nəsrəddin dilindən üstünlüyü demək deyildir. Biz Molla Nəsrəddin stilinin inkiĢafında çox az iĢ görmüĢük. Pis mənada
kitabçılıq, tərcümə təsirləri, süni ibarələr bir sıra yazıçılarımızın
dilində hələ də vardır. “Mən qol çəkmiĢəm” demək əvəzinə “mənim tərəfimdən imzalanmıĢdır” demək kimi yanlıĢ ifadə formaları, təəsüf ki, bəzən bədii əsərlərdə də özünə yer tapır.
Bu, bizim klassik yazıçılarımızın stilinə, gözəl dil quruluĢuna, sağlam tradisiyalarına, original ədalarına dərindən yanaĢmamaq, üzdən getmək nəticəsində olan qüsurumuzdur. Bəziləri
Molla Nəsrəddin dilini “qıssa cümlə” ilə xarakterizə etmək istəyirlər. Heç vakt belə deyildir. Burada cümlənin qıssalığı, uzunluğu əsas alınmır. Ədəbi dilin xalq dilinə uyğunluğunda, xalq dilinin zənginliklərini, maneralarını, müxtəlif və maraqlı ifadə tərzlərini əhatə etməsindədir. Haqverdiyevin “ġeyx ġəban” əsərindən
gətirdiyimiz parçaya diqqət edək:
“ġeyx ġəbanın atası baĢmaqçı idi. Özü də bir neçə müddət
atasının dükanında baĢmaqçılıq edib, xırda peĢəsini unutdu. Bir
neçə avara yoldaĢ tapıb qurĢandı cahıllığa. Toylarda hamıdan
yaxĢı oynayan kim idi? BaĢmaqçı oğlu ġəban! Qumarbazlar arasında ürəkli aĢıq atan kim idi? BaĢmaqçı oğlu ġəban! ġəhər cavanları arasında hamıdan iyid sayılan kim idi? BaĢmaqçı oğlu ġəban! Hər il məhərrəm ayında məhəllə dəstəsinin baĢını kim çəkər207

di? BaĢmaqçı oğlu ġəban! BağıĢlayın, mən sizin gözlərinizdə sual
niĢanəsi görürəm. Guya sual edirsiniz: Aya, bu cavan ki, avara
idi, bəs bu haradan pul qazanırdı ki, toylarda, qumarda, siyahətlərdə xərc edirdi? Mən də sizdən sual edirəm: “Bəs xoca Sərkisin
ki, evi yarıldı, yüz put ipəyi getdi, o ipəyin pulu necə oldu? Hacı
Qafarın on beĢ min manatlıq malı getdi, o malın pulu kimin cibinə doldu? Baron Arakelin dükanından gedən on min manatlıq cavahirat necə oldu? ...
Xülasə, nə ərz edim, mədaxil yolu bir deyildi, beĢ deyildi...”
Burada yeknəsəqlik, yoruculuq, quruluq yoxdur. Dil su kimi
axır, rəngdən-rəngə düĢür, cümlələrin sadə və aydınlığından baĢqa bədii suallar, təkrarlar, müxtəlif ədalı ibarələr o qədər ustalıqla
iĢlədilmiĢdir ki, ġeyx ġəbanın bütün əməlləri oxucunun gözü
önündə canlanır. Əsər elə Ģirin oxunur ki, oxucu cümlələrin
qrammatiqa cəhətinə diqqət yetirməyə ehtiyac hiss etmir. “QurĢandı cahıllığa”, “ipəyi getdi”, “bir deyildi, beĢ deyildi” kimi parçalar o qədər Ģirin, təbii və real deyilmiĢdir ki, bunların verdiyi
xəbər və əhvalata oxucu Ģübhə etmədən inanır. Təbii və Ģirin dil,
əsərin məzmununun da tez və tamam anlaĢılmasına çox-çox
kömək edir.
Ətraflı müĢahidə bacarığı olan yazıçılarımızdan Əbülhəsən
yoldaĢın kitabları nə üçün çətin oxunur? Bunun əsas səbəbi dilin
dolaĢıq olmasıdır. Əbülhəsən bəzən geniĢ bir lövhəni bir cümlədə verməyə çalıĢır. Burada çətinliyə rast gəlinir, təsəvvür qarıĢır, ifadələr üst-üstə yığılıb ağırlaĢır, nəticədə süni və köntöy,
dumanlı cümlələr yaranır. “Dünya qopur”da belə cümlələr vardır: “Bununla da Qadir özünəmi yoxsa baĢqalarına qarĢı olduğunu ayırd edə bilmədiyi bir nifrətin qorxuya hücum və məraqla
köməkləĢərək özünü, baĢını qaldırmağa məcbur etdiyini duyurdu... (səhi 67)”. Ya da “Qaranlıqdan güclə seçilən Qumruya baxaraq, Cəmil xəyalından keçirirdi ki, “indicə Qumru həyətə
düĢüb Cəmilin orada olduğundan xəbəri varmıĢ kimi, düz tut
ağacı tərəfə yönələcək, onun tutun dalında qısılıb durduğunu
görəndə – burada niyə dayanmısan” deyə ərkyana acıqlanacaq
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və qəlbinə dəyməmək üçün tələsik yavaĢıtdığı xoĢ səslə – mən
bayaqdan içəridə oturub səni gözləyirdim – deyəcək (“Revolyusiya və qultura” jurnalı, № 1-2, s. 92).
Bu cür qurulan cümlələrdə nə qədər dərin və qiymətli fikir
deyilir-deyilsin, nə qədər yüksək və müqəddəs ideya ifadə olunur-olunsun oxucuya çatmayacaqdır. Oxucu buradakı “sirri” açmaq üçün gücənməyəcəkdir. Çünki, bu Ģəklə düĢən dil məzmunu
açmağa yox, örtüb dumanlatmağa xidmət edir. ġübhəsiz ki, mən
bununla bütün yazıçıları bir stilə, Molla Nəsrəddin və Haqverdiyev məktəbinə çağırmaq istəmirəm. Bu lazım deyildir. Qoy hər
yazıçının öz original stili və stilistikası olsun. Qoy hər yazıçı bədii dil xəzinəmizə öz cığırı ilə gəlsin və özünün yeni mirvarilərini
gətirsin. Lakin bir Ģərt hamı üçün vacib və məcburidir. O da,
Molla Nəsrəddin demiĢkən, “yazı yazmağın ən birinci qanunu”dur. Bu qanun tələb edir ki: “yazımızı camaat çətin baĢa
düĢməsin”. Biz hər yazıçıdan tələb etməliyik ki, onun dili bu iki
Ģərtə cavab versin. Elə bir dil ilə yaratmalı ki, o dil, bütün bəsit və
mürəkkəb, dayaz və dərin təsəvvürlərin ifadəsi üçün mükəmməl
vasitə ola bilsin. Elə bir dil ilə yaratmalı ki, o dil, tamamilə və
bütün elementləri ilə xalqa asan anlaĢılan və doğma olsun. Burada mən yalnız kəlmələri deyil, tərkib, ibarə, ifadələri, dilin quruluĢunu da nəzərdə tuturam. Bu əsas tələblərə cavab verən original, fərdi xüsusiyyət daĢıyan yazıçının dili sağlam dildir və hərtərəfli inkiĢaf etdirilməlidir.
Biz bədii dildə bəzən dialoqa çox az əhəmiyyət veririk. Halbuki, Ģirin və təbii yazan realist yazıçılar üçün dialoq çox böyük
bir vasitədir. Mən bütün tipləri avtorun yaxud qəhrəmanın dili ilə
danıĢdıran çox süni bir üsuldan hələ də əl çəkməyənləri demirəm.
Mən, dialoqların xarakterinə çox diqqət edilməsini lazım bilirəm.
Ġnsan xarakterlərini açan və dolqun məna ifadə edən maraqlı
dialoqlara klassiklərimiz həmiĢə dil sənətkarlığının zəruri Ģərti kimi baxmıĢlar. YaxĢı dialoqlar vasitəsilə oxucunu güldürmək də,
ağlatmaq da olar. Dərin fəlsəfi fikri də, xalis daxili psixoloji halları da, lirikanı da dialoqlar vasitəsilə vermək olar, satiranı da, yu209

moru da! Görün Haqverdyev yaltağı və özgə kölgəsində yatan bir
adamı dialoqda nə yaxĢı vermiĢdir; onun gülünclüyünü necə açmıĢdır:
– Mirzə, mənim kağızımı yaz aparım!
– Dayan, bu saat yazaram.
– Bilirsiniz, mən Həsənağanın qohumuyam!
– Doğrudan Həsənağanın qohumusan?
– Doğrudan!
– Sən Həzrət Abbas Həsənağanın qohumusan?
– Həzrət Abbas haqqı Həsənağanın qohumuyam!
– Deynən sən öl?
– Sən öl Həsənağanın adamıyam.
– Elə isə gəl min mənim boynuma! Neyləyim Həsənağanın
qohumusan!
(“Revolyusiya və kultura” jurnalı, № 6-7, s. 169. “Mirzəsəfər” hekayəsi).
Sənətkarlığın baĢqa məsələlərində olduğu kimi bu məsələdə
də biz klassiklərimizdən öyrənməliyik və özü də dərindən öyrənməliyik.
Ədəbiyyat qəzeti. 1939. 12 iyun.
1940
Nəsrimizi daha da inkişaf etdirək
Moskvada keçirilmiĢ Azərbaycan ədəbiyyatı dekadası ümumiyyətlə kulturamızda olduğu kimi, hər bir yazıçının da həyatında böyük bir hadisə idi. Öz əsərləri ilə qızıl paytaxtda görünmək,
yüksək zövqlü və kulturalı sovet oxucusu qarĢısında çıxıĢ etmək
və bəyənilmək – sovet yazıçısı üçün böyük Ģərəfdir!
Biz Moskvalı yoldaĢların bizim haqqımızda çıxıĢlarını və fikirlərini çox maraqla və diqqətlə dinləyirdik. ġair Adalisin Azərbaycan nəsri haqqında necə sevinc və həyacanla danıĢdıqlarını
heç vaqt unutmaram.
Dekadada diqqəti cəlb edən ən mühüm məsələlərdən biri nəsr
210

ƏDƏBİ TƏNQİD

Mir Cəlal

məsələsi idi. Bizdə çoxdan bəri davam edən yanlıĢ bir fikir var
idi: guya nəsrimiz Ģeirimizdən geridədir.
Moskvalı yoldaĢlar nəsrimizin yaxĢı nümunələri ilə tanıĢ
olan kimi bu böyük kultura sahəsinin üstünlüklərini göstərdilər.
Azərbaycan klassik və sovet nəsrindəki dərin realizm, həqiqətçilik, xalq ruhu, oriqinallıq, maraqlılıq, qəribə və müxtəlif sənətkarlıq maneraları – oxucuları heyrətə salmıĢdı.
Biz çalıĢırdıq və çalıĢırıq ki, bütün qabiliyyət və bacarığımızı
təĢkil edək; böyük klassiklərimizin baĢladığı Ģərəfli sənət yolunu
daha sürətlə inkiĢaf etdirək. Partiyamızın və böyük Stalinin atalıq
qayğısına layiq əsərlər yaradaq.
ġübhə yoxdur ki, gələcək dekadaya qədər Azərbaycan ədibləri epoxamıza layiq yeni böyük əsərlər yaradacaq, sosializm qələbələrinin, sovet qəhrəmanlarının bədii ifadəsini verəcəklər.
Azərbaycan ədəbiyyatı dekadası iştrakçısı
Gənc işçi. 1940. 10 iyun.

ilə öyrənilməsini arzu və tələb edirdilər. Lenin-Stalin epoxasının
açdığı geniĢ və iĢıqlı inkiĢaf yolu ilə gedən sovet ədəbiyyatımız
qələbələrini, onun üçün yaranmıĢ sovet, sosializm Ģəraitini
gördükcə biz daha artıq sevinir, fərəhlənirdik.
Ġkinci hiss – gələcək hissi, iĢləmək, yaratmaq, yazmaq hissi
idi. Xüsusilə cavan sovet yazıçılarını iĢ, yaradıcılıq ruhu rahat buraxmırdı. Bizim çoxumuz öz yazdıqlarımızın sayından və sambalından narazı idik.
Biz gərək sənətkarlıq məsələlərinə artıq fikir verək. Gərək
rus və dünya klassiklərindən nə ki, mümkündür öyrənək. Gərək
tematika dairəsini geniĢləndirək. Sovet, sosializm həyatımızın bədii ifadəsi üzərində çox iĢləyək. Epoxamızı əks edən, epoxamıza
layiq əsərlər yazaq. Belə etsək, sovet oxucusunun yanında həmiĢə
baĢımız uca, üzümüz ağ, sözümüz təsirli olar.
Ədəbiyyat qəzeti. 1940. 12 iyun. №17.

Epoxamıza layiq əsərlər yazaq!

1941
Yeni qüvvələr

Moskvada keçirdiyimiz ədəbiyyat dekadası, zəngin tarixi irsə
və Ģərəfli tradisiyalara malik olan klassik ədəbiyyatımızın, sürətlə
inkiĢaf edən sovet ədəbiyyatımızın yayılması, tanınmasında
böyük bir iĢ oldu. Birinci dəfə idi ki, Azərbaycan ədəbiyyatı və
onun ustaları təĢkilatlı surətdə 183 millionluq sovet oxucusunun
qarĢısına çıxırdı. Bu, nə inki Azərbaycan ədəbiyyatı, eyni zamanda bütün sovet ədəbiyyatında ilk və gözəl bir təcrübə idi. ġəxsən
mən dekada günlərində yaĢadığım iki hissi unutmaram. Birincisi,
məğrurluq hissi idi.
Ədəbiyyatımız, sənətkarlarımız, əsərlərimiz haqqında çox
böyük və həm də doğru qiymət, fikir eĢitmək və bunu qızıl paytaxtın yüksək zövqli elm və sənət adamlarından, Moskva ictimaiyyətindən eĢitmək çox xoĢ idi. Moskvalı yoldaĢlar Nizamidən,
Natavandan, Sabirdən, Molla Nəsrəddindən sevinc və həyəcanla
danıĢır və bu bədii xəzinənin kütlələrə yeridilməsini, elmi təhlil

Bizim klassik nəsrimiz poeziyamıza nisbətən zəif və vüsətsiz
olsa da, çox məzmunlu, aydın, parlaq, konkret, yığcam prozadır.
Füzulidən baĢlamıĢ Molla Nəsrəddinə, Haqverdiyevə qədər, ədiblərimiz qısa, lakin tutarlı hekayələr yazmıĢlar. Balaca bir novella
ilə bəzən bütün bir əsri, bütün bir ölkəni, böyük bir xalqın taleyini
təsvir etmiĢlər.
Belə bir irsin varisi sayılan gənclər, gənc ədiblər, öz babalarının xələfi olmaq üçün yeni nəsrimizi hər cəhətdən əsrin tələbləri
səviyyəsinə qaldırmalıdırlar. Bu nöqteyi nəzərdən biz cavan ədiblərin əsərlərinə diqqət yetirəndə dözülməz kəsirlər görürük.
Nəsr yazan gənclər çoxdur. Onları iĢ, staj, təhsil və ümumiyyətlə sambal etibarilə ikiyə ayırmaq olar. Bir qismi beĢ-altı ildən
artıq stajı olmayan cavanlardır. Aranlını, A.Ağanı, Z.Həbibəni və
sairlərini bu cərgədən saymaq olar.
Bunlar təcrübəsizliklərindən, tənqidin, biĢmiĢ yazıçıların
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vaxtından lazımınca istifadə edə bilmədiklərindən və baĢqa səbəblər ucundan hələ də elementar nöqsanlardan, bədii ədəbiyyat
ilə əlaqəsi olmayan savadsız, zövqsüz qaralamalardan yaxa qurtara bilməmiĢlərdir. Bu gənclərdə ədibə lazım olan hangi cəhətlərin
çatmadığını görmək üçün “Aydınlıq” (Z.Həbibə), “Lvov gözəli”
(Ġ.Gözəlov), “BaĢ tutmayan ayrılıq” (A.Ağa), “Aprel gecəsi”
(M.Aranlı) hekayələrinə baxmaq kifayətdir. Bu hekayələrin hamısı eyni dərəcədə qeyri bədiidir: süni, bəzəmə söhbətlərdən və boĢ
ibarələrdən quraĢdırmadır. Həbibə öz hekayəsində qaranlıq bir
gecədə qız ilə oğlanı görüĢdürür. Biri-birini sevgilim çağıran bu
gənclərdən oğlan ayrılıb revolyusiya uğrunda mübarizəyə gedir,
qız yatıb onu gözləyir. Qızın yuxusu Ģirin olur, revolyusiyanı yuxuda görür. Gözünü açanda bilir ki, artıq səhərdir, doğrudan da
revolyusiya olmuĢdur, sevgilisi də gəlir. Beləliklə iĢlər hər tərəfdən düzəlir.
A.Ağanın “BaĢ tutmayan ayrılıq” hekayəsində (“Revolyusiya
və kultura” jurnalı № 2, 1940) Ələddin əsgər gedəsi olur, sevgilisi
Sona ilə belə vidalaĢır:
– Sona, mən gedirəm, Sona!
– Gedirsən? Gedirsən, yaxĢı yol!
– Yox, olmadı. Sənin bu məlahətsiz cavabın (nəyi məlahətsizdir, məlum deyil! – M.C) məni kifayətləndirmədi.
– De, uğurlu yol olsun!
– Bu cavab da mənim gəncliyimi qane etmədi (?!)
– Bəs necə cavab verim? Onda məni də apar...”
BoĢ söhbətlər sonra istiqamətini dəyiĢir.
“– Ġki ildir ki, seviĢirik, ... səni bir dəfə olsa öpə bilməmiĢəm.
– Özün anlayırsanmı, ağzın nə danıĢır? “
Hekayənin təsvir hissəsi də pis deyil: “Ġstirahət parkında, boĢ
stullardan birinin üstündə oturub düĢünürdüm. Saxalin yarımadasından keçərək, Sakit okeanın üzərilə hərəkət edən mülayim Ģərq
küləkləri gəlib bizim baĢımızın üstündə həzin-həzin səslənir və
sürətlə qərbə doğru istiqamət alırdı.”
Əhvalatın inkiĢafı lap qəribədir. Əsgər cəbhədə yaralanır. Ca213

nının ağrısı yadına düĢmür, qan ilə köynəyinin, hərbi pencəyinin
bulaĢdığını düĢünür, onu qolundan və qıçından yaralayırlar.
(Adətdir, müsbət tipləri, yazıçılar ancaq qol-qılçasından yaralanmıĢ göstərirlər; çünki onu sağaltmaq, sonra da evləndirib xoĢbəxt
eləmək lazım gələcəkdir.) Ancaq yaralını xəstəxanaya gətirəndə
döĢünü sarıyırlar. Təsadüfən yara sarıyan qız, yaralının sevgilisi
çıxır. “BaĢını əyərək bal kimi dadlı, od kimi isti dodaqlarını, onun
solğun dodaqlarına yapıĢdırır”. Xəstə isə gözünü açıb hər Ģeydən
əvvəl soruĢur:
“- Cəbhədə nə kimi yeniliklər var?.”
Hekayə deyilən bu cızma-qarada həyat, sevgi, məhəbbət hissləri və bunlar vasitəsilə də ədəbiyyat, yumuĢaq desək, zarafata
qoyulmuĢdur. Bu əsərin nə yol ilə çap və nə ad ilə oxucuya təqdim olunduğuna məəttəl qalırsan.
M.Aranlı “Fırtına” adlı bir hekayə yazmıĢdır. Bu hekayəni
pisləmək insafsızlıq olar. Avtor dənizçiliyi, paroxod iĢlərini, eləcə
də revolyusiya ərəfəsində Bakidə gedən vuruĢmaları öyrənmiĢ,
ifadə etmiĢdir. Onun “Aprel gecəsi” hekayəsi isə süni, quraĢdırma
yolu ilə yazılan və həyat izi olmayan yazılardandır. Avtor Baki
gecəsinin sükutunu belə təsvir edir: “Hər tərəfdə miskin məzar
sakitliyi var idi”. (Sakitlik sözünə “məzar” epiteti verməkdə
Aranlının məqsədi var. O, demək istəyir ki, revolyusiyadan qabaq, Bakidə ancaq məzar sakitliyi ola bilərdi. Qoy oxucu onu da
bilsin ki, Aranlı adi gecələri yox, Bakidə müsavat hökumətinin
devrildiyi, Aprel revolyusiyasının baĢ verdiyi 28 aprel gecəsini
təsvir edir). “ġimaldan əsən xəzri, Bakinin dolaĢıq və dağınıq
küçələrində olan zir-zibili havaya sovurur və haraya isə uçururdu.
ġəhərin baĢı üzərində cövlan edən küləklər bəzən dəhĢətlə uğuldayırdı...”. “Ölü sükutu” olan gecə budursa, bəs səsli, gurultulu
gecə hansıdır? Bu hekayədə “sarsılmaq”, “deyə”, “sükutu pozurdu”, “ixtiyarsız olaraq”, “dərin bir fırtına” və bir çox qəlib halına
düĢmüĢ ifadə və ibarələr dönə-dönə təkrar olunur. Məntiqsiz
cümlələr də vardır. “Bu sözlər ağır bir daĢ olub onun (Zeynəbin)
üzərindən asıldı. Ġxtiyarsız axan göz yaĢları yanağından axıb açıq
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sinəsinə töküldü”... Axırda da Zeynəb bir il əvvəl ayrıldığı ərini
nə səsindən, nə boyundan tanıyır. Ona qapı açmır; kiĢi Ģinelinə
bürünüb həyətdə yatmalı olur.
“Lvov gözəli”ni yazan Gözəlov yoldaĢ nə Lvovu, nə gözəli, nə
də bu gözəl ilə əlaqədar etdiyi adamları və hadisələri bilir. Ona
görə də yazdığının havadan düzəlmə olduğu ilk baxıĢda aydın olur.
Cavanlar arasında baĢqa bir nəsl, baĢqa bir qruppa yoldaĢlar
var ki, onlar lap ilk yazıları ilə seçilir, diqqəti cəlb edirlər.
Mən, Ġlyas Əfəndiyevin “Kənddən məktublar” kitabçasını
oxuyanda çox sevindim. Bu qələmin sahibində, adi insanlarda,
adi savadlı adamlarda olmayan bir sıra əlamətləri kitabça aydın
göstərir. Bu əlamətlər: yazıçılıq hissindən, incə müĢahidə qabiliyyətindən, mənəvi yüksəklikdən, təmkindən, sevinməyi, kədərlənməyi bacarmaqdan ibarətdir. Ġlyas Əfəndiyev memuar xarakterli
hekayəsini doktor olub öz kəndlərinə qayıdan və orada gördüyü
inkiĢafı, həyatı məktub vasitəsilə Ģəhərli yoldaĢlarına yazan bir
gəncin dili ilə danıĢır. Bu forma, avtoru çətinliyə salmıĢdır. O,
formanın tələbinə görə kəndin yeni adamlarını bilavasitə göstərmək imkanından məhrum olmuĢdur. Onlar haqqında söhbətləri,
baĢqalarının dediklərini yazmağa məcbur olmuĢdur. Hissin təbiiliyi, yazıçının səmimiliyi, danıĢılan hadisələrin reallığı, doğruluğu, forma çətinliyini vurub keçmiĢdir. Ġlyasın dedikləri öz təsirini
bağıĢlamıĢdır.
Ġlk əvvəl, bu kənddən çıxan Qanbay indi həkim olub qayıtmıĢdır. Lakin zaman, ən güclü bir faktor olan zaman, hər yeri, hər
Ģeyi dəyiĢmiĢdir. Qanbay öz evlərinin yerini tanımır. Kəndlilər də
onu tanımır. Qanbay anasını, müalicəsiz qalıb bəlkə də əcəlsiz
ölən anasını xatırlayıb kədərlənir. Yazıçı bu xatirəni və kədəri
çox aydın və təbii danıĢır:
“– Bir dəfə mən onunla (“anamla” – M.C.) Ģəhərdən gəlirdim. Ġsti bir gün idi. O xəstə idi. Otuz kilometrlik yol bizi o qədər
yormuĢdu ki, özümüzü zorla çinarın altına yetirə bilmiĢdik... Yazıq anam, baĢını çinarın kötüyü üstünə qoyaraq dərin, ümmidsiz
bir ah çəkmiĢdi.
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– Qanbay, – demiĢdi, – bu çinara baxanda ananı yadına salarsan. Mən atanı birinci dəfə bunun altında görmüĢdüm...
... Məndə anamın qəbrini görmək üçün Ģiddətli bir arzu oyandı. Getdim, hava tamamilə qaralmıĢdı. Qəbristan dərin bir sükut
içində idi. Anamın qəbrini baĢı üzərindəki söyüd ağacından tanıdım. Onu mən əkmiĢdim. Bu dilsiz ağaca qarĢı könlümdə qəribə
bir ünsiyyət duydum... Onun altında anam kədərli bir xəyal kimi
uzanmıĢdı. Üzərində çayır və yovĢan otları bitmiĢdi. Mən onun
baĢı üstündə xeyli oturdum...” (“Kənddən məktublar”, s.15). Zahirən burada elə bir Ģey yoxdur. Əslində isə Ġlyas Əfəndiyev
köhnə yoxsul ailə ilə, sovet Ģəraitində yüksəlmiĢ bir gəncin kontrastını, oğulun təmiz ana məhəbbətini, oğulluq edə bilməmək
üçün nisgillərini, həyatın mənasını düĢünməyin lüzumunu incə
bir hiss ilə vermək istəmiĢdir. Ġlyas Əfəndiyev kəndi, həyatımızı
pis bilmir. UĢaqlıq xatirələrində, bədii ədəbiyyata material ola biləcək çox Ģeylər gətirmiĢdir. Xalqdan gələn motivlər onda
güclüdür. “Muğan gözəli” hekayəsi bu motivlər ilə yazılmıĢdır.
Ġnanırıq ki, Ġlyas yaxın gələcəkdə daha qüvvətli yazacaqdır.
Eyni sevinc hissini Ģəhərdən, intelliqensiya həyatından çox
yazan Yusifoğlu Ənvərin “Ucalın anası” hekayəsi haqqında da
deyə bilərik.
Bu hekayədə avtor: sovet Ģəraitində təhsil imkanından, azadlıqdan təmin olunmuĢ, lakin həyatından pis istifadə edərək azan,
ömrünü bal-maskaradlarda, eyĢi-iĢrətdə, kef məclislərində keçirən, həyatın məna və məzmununu yalnız bunda görən çirkin bir
“ziyalı” qız portreti yaratmıĢdır. Bu qız murdar məqsədi və hərəkətləri ilə təmiz və nəcib ailələrə soxulur; cavanları yoldan çıxarmaq, gəlinləri ərlərindən ayırmaq istəyir.
Vaxtilə Cəfər Cabbarlı öz məharətli realist qələmi ilə xarakterli ailə ixtilafını gözəl həll etmiĢdir. (“Sevil” pyesası). Ənvərdə
isə BalaĢın rolu Laçına verilmiĢdir. Hadisə nisbətən məhdud qoyulmuĢdur. Ancaq Ənvər bu hadisəni çox səmimi yazmıĢdır. Laçının bütün çirkin hərəkətləri yazıçını əsəbiləĢdirmiĢ, onda qəzəb
216

ƏDƏBİ TƏNQİD

Mir Cəlal

oyatmıĢdır: bu, hekayədə hiss olunur.
Deyirlər ki, Laçın bizim qadınlarımız üçün xarakter tip deyil,
ona görə də bədii bir obraz olaraq əhəmiyyətsizdir.
Enqelsin məĢhur bir fikrinin bəzi münəqqidlərimiz, teoretiklərimiz tərəfindən yanlıĢ izah olunduğunu deməliyik. Məlumdur
ki, Enqels, realizm və realistlər qarĢısında tipik şəraitdə tipik
xarakterlərin təsviri tələbini qoymuĢdur. Lakin biz bu böyük
fikri çox zaman sadə, kəmiyyət, miqdar məsələsinə, matematika
formulalarına gətirib çıxarırıq. Güman edirik ki, bir tipin xarakterik olması həmin tipin, həmin obrazın insanlar arasında, cəmiyyətdə çox və ya az olmasından asılıdır. Xuliqan, oğru haqqında
yazanda belə etirazlar eĢidirik: “Xuliqanlıq, oğurluq bizim üçün
xarakter deyildir. Çünki, bizdə belələri azdır”.
Bu etiraz doğrudur: çünki xuliqanlıq, oğurluq və qeyri bu kimi zərərli vərdiĢlər bizim həyatımız və xalqımız üçün heç bir zaman xarakter xüsusiyyət olmamıĢ, ola da bilməz və olmayacaqdır
da! Nə inki bizim xalq üçün, hətta heç bir əsrdə, heç bir xalq üçün
belə vərdiĢlər xarakter olmamıĢdır; ola da bilməzdi. Çünki oğrular, xuliqanlar, qatillər və sairləri xalqdan azmıĢ, insani hisslər cəhətdən korĢalmıĢ, ictimai xarakterdən uzaqlaĢmıĢ adamlardır.
Bunu əsas tutaraq deyə bilərikmi ki, oğrudan, xuliqandan,
qatildən yazmamalıyıq? Əsla!
Mənfi tiplərin xarakterik olub olmamasını müəyyən etmək
üçün, həmin tipi xalq ilə, kütlə ilə yox, onun mənsub olduğu
zümrə ilə tutuĢdurmalıyıq. Bu oğrunu təsvir edən yazıçı, tipinin
hərəkətlərini, danıĢıqlarını, çıxıĢlarını, düĢüncələrini, hisslərini
həqiqi bir oğruya məxsus Ģəkildə inandırıcı, təbii verirsə bu tip
xarakterdir, bədiidir, mükəmməldir. Beləliklə də Ənvərin təsvir
etdiyi Laçın daxilən boĢ olan, pozulmuĢ, həqiqi həyat hissini itirmiĢ, meĢĢanlaĢmıĢ qızlar üçün inandırıcı, xarakter tipdir. Belələrinin bədii və güclü qələm ilə ifĢa və biabır edilməsi çox faydalı bir
iĢdir. Bu iĢdə Ənvərə haqq vermək lazımdır.
Hekayənin axırını “xeyirxah” bir final ilə bitirmək, bütün əla217

qələri uc-uca gətirib quraĢdırmaq, hamısını “ArĢın mal alan”da
olduğu kimi xoĢbaxt eləmək sünidir.
Ümmidli gənc nasirlərdən biri də Əlizadə Məhərrəmdir. Məhərrəm bilikli, təcrübəli, müəyyənləĢmiĢ ədəbi zövqü ilə də baĢqalarından seçilir (5-6 il əvvəl onun “Dostlar” adlı hekayələr kitabçası çıxmıĢdır). Lakin Məhərrəmin bəzi hekayələrində quruluq, maraqsızlıq vardır. Hiss, həyəcan azlığı özünü göstərir. Onun
“Rəna” adlı hekayəsində ədəbi cəhətdən hər Ģey öz yerindədir.
Əhvalat, tiplər, təsvirlər, danıĢıqlar öz yerindədir: bunlara nöqsan
tutmaq çətindir. Ancaq hekayədən təsir almaq olmur. Əsər oxucunu tərpətmir.
Gənc ədiblərin inkiĢafı üçün ən zəruri Ģərtlərdən biri təhsildir. Əsər oxumaq, adi oxucu kimi yox, yazıçı, həvəskar diqqəti ilə
oxumaq deməkdir. Demək olmaz ki, gənc ədiblər oxumurlar. Onlardan eləsi var ki, ara bir “Revolyusiya və kultura” jurnalını,
“Ədəbiyyat” qəzetini oxuyur və bütün mütaliəsi də bununla bitmiĢ olur. Belə gənclərin yaradıcılığında ənginlik axtarmaq da nahaqdır.
Məhdudluğun, məlum bir dairəyə sıxılıb qalmağın nəticəsidir
ki, bu gənclərin 4-5-nin yazdıqları hər cəhətdən bir-birinə oxĢayır. Ġmzalarını silsək, bunların hekayələrini ayırd eləmək olmaz.
Halbuki, bizim müasir nəsrimizdə hər yazıçının xüsusi, oriqinal
stili və xüsusiyyəti vardır. Bu, nasirlərimizin qələbəsidir. Hər bir
yeniyazanın bir neçə il axtarma, tərəddüd vaxtı olur. Haqqında
danıĢdığımız yoldaĢlar bu axtarma vaxtını çoxdan keçmiĢlər. Onlardan yaxĢı və yeni əsərlər gözləməyə oxucunun haqqı vardır.
Ümmid edirik ki, haqqında danıĢdığımız və danıĢmadığımız
gənc ədiblər möhkəm təhsilə sarılmaqla, klassiklərimizdən öyrənməklə, sənət iĢinə daha təmkinli, səbirli yanaĢmaqla öz nöqsanlarını düzəldəcəklər; maraqlı, gözəl hekayə, novellaları ilə oxucularımızın hörmətini qazanacaqlar.
Ədəbiyyat qəzeti. 1941. 5 may.
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1942
Xalqın ədibi
Ordubadi uzun bir inkiĢaf yolu keçirmiĢdir. Onun görüĢləri birdən-birə formalaĢmamıĢdır. Bədii üsulları həmiĢə bir olmamıĢdır.
Ancaq onun qələmi həmiĢə iĢləmiĢdir. Onun sənətkarlıq silahı heç
zaman paslanmamıĢ, həmiĢə döyüĢlərdə parlamıĢ, cilalanmıĢdır.
Oxucu Ordubadini çoxdan tanıyır. Ordubadi haqqında o öz atasından, öz müəllimindən də eĢitmiĢdir. Çünki Ordubadi əlli ilə yaxındır
ki, ədəbiyyat aləmindədir. Bu aləmin elə böyük və kiçik hadisəsi
yoxdur ki, qocaman ədibin iĢtirakı olmasın. Ordubadinin bir ədib,
bir xalq xadimi kimi yetiĢməsi və müəyyənləĢməsində Ģərəfli “Molla Nəsrəddin” məktəbinin müəllimlik xidməti olmuĢdur.
1905-ci il birinci rus revolyusiyasından sonra Azərbaycanda
azadlıq və demokratiya hərakatı çox qüvvətlənmiĢdi. Ədəbiyyat
sahəsində xalqın fikir və duyğularını təĢkil və ifadə edən “Molla
Nəsrəddin” jurnalı proqressiv qüvvələri öz baĢına toplamıĢdı. Ordubadi də həmin demokrat gənclər sırasında idi.
Yaradıcılığının ilk dövründə Ordubadi “Qeyrət”, “Vətən və
hürriyyət”, “Əndəlisin son günləri” kimi ciddi və lirik, bir az da
romantik meyilli əsərlər yazırdı. Bu əsərlərində avtor cəhalətə,
“qəflətə”, nadanlığa, əsarətə, mütləqiyyətə qarĢı çıxırdı. Xalqı çağırırdı. Elmə, intibaha, fəaliyyətə çağırırdı.
Bu, mücərrəd, ümumi və bəzən də istiqaməti namüəyyən bir
çağırıĢ idi. “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbində Ordubadi bu
mücərrədlikdən tez əl çəkdi. Məlumdur ki, C.Məmmədquluzadənin gözəl xüsusiyyətlərindən biri, onun ən böyük ictimai problemaları ən adi və ən konkret, həyati səhifələrdə təcəssüm etdirməsindədir.
Sənətkarlıq, xüsusilə realist sənətkarlıq üçün əsas olan bu Ģərti
Ordubadi yaxĢıca dərk etmiĢdi. Ona görə də ilk Ģeir kitabçalarından
sonra bilavasitə real həyatın təsvirinə keçir. Ədəbiyyatımız üçün çox
qiymətli bir məhsul olan “Bədbaxt milyonçu” əsərini yazır.
“Bədbaxt milyonçu” yaxud “Rzaquluxan firəngimaab” Azər219

baycanda yazılan ilk romanlardandır. “Dövləti mütləqənin fəna
təsir bəxĢ etdiyini... əhalinin tərzi-məiĢətini, üləmanın elmə, fünunə dair olan iĢtibahını göstərən” bu əsər, doğrudan da “bir faciəyi
aĢiqanədir”. Birinci romandır ki, böyük ictimai məsələləri lap
açıqlığı və kəskinliyi ilə müzakirəyə qoyur.
Əsərin qəhrəmanı Rzaquluxan, Cənubi Azərbaycan münəvvərlərindəndir. Yevropa təhsili görmüĢ, müasir mədəniyyətlə silahlanmıĢ halda min bir arzu və niyyətlə vətəninə qayıdır. Rzaquluxan olduqca vətənpərəst ziyalıdır. O, atasından irs qalmıĢ kəndlərin əhalisini vergidən azad edir. Dəmir yol çəkdirmək, məktəb,
xəstəxana açdırmaq, qəzet nəĢr etmək, bir sözlə, Ġranda demokratiyaya və mədəniyyətə doğru böyük bir islahat fikrinə düĢür.
Bu böyük tədbir üçün Rzaquluxanın maddi imkanı da var idi.
O, vətəndaĢlarının və xüsusilə yerli hökümətin bu proqressiv tədbirlərə hüsn-rəğbət bəsləyəcəyini güman edirdi. ĠĢə baĢladıqda isə
tamam əksini gördü. Onun təĢəbbüslərini “büdət” adlandırdılar,
ailəsini, az qala baykot edib Ģəhərdən qovmaq istədilər.
Rzaquluxanın sərgüzəĢti bir də ona görə faciəlidir ki, öz ailəsində də ideya düĢmənləri vardır. Qadını Böyükxanım cahil və
mürtəci bir müsəlman qadınıdır, övladlarını təhsildən saqındırır,
qızını zor ilə axmaq və pullu bir tacirə verir, Rzaquluxanın özünə
isə olmazın əzab verib azara salır.
Doğrudur əhvalat bir ailə çərçivəsində baĢlanır, sonradan
əsərdə ictimai hisslər, vətəndaĢlıq duyğuları üstünlük kəsb edir.
Dövrün xarakteri, ictimai çarpıĢmalar, sinif mübarizəsi bu ailənin
sərgüzəĢtində əks olunur.
Ordubadi bu əsərində olduqca sayıq yazıçıdır. Xalqın bütün
arzu və meyillərini duyan və qələmini ancaq bu duyğunun tərənnümünə səfərbər edən yazıçıdır. Əsərin müsbət obrazlarından biri
millionçunun oxumuĢ qızı Münəvvər anasına belə cavab verir:
“Mənim babam rəhmətlik ki, sənin atandır, ömrünü padĢah qapısında baĢa verdi. Heç ola bilərdi ki, zülmkar bir padĢahın yanında olan qulluqçu cəmaətə zülm eləməsin?! Bir də babam bu qədər
dövləti haradan cəm eləyib? PadĢahdan ona yetiĢən məvacib onun
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qatırçılarını görməz imiĢ. Bəs bu milion dövlət ki, bizə həbbə edib,
kimdən almıĢdı? Söz yoxdur ki, fəqir cəmaətin malıdır...” (s 33)
Bu, Ordubadinin öz baxıĢlarıdır. Aydın görünür ki, ədib sinifli cəmiyyətin xarakterini, bütün zülm və haqsızlıqların əsas səbəbini, istismar rejimini dərk etmiĢdi. Bunu oxucusuna aĢılamaq
üçün bədii üsul da tapmıĢdı.
Bədii forma həmiĢə ədib üçün məqsəd yox, vasitə olmuĢdur.
Xalqının yazıçısı camaatının xadimidir. Buna görə də mənəvi ehtiyacları xüsusi həssaslıqla seçmiĢ, vaxtında cavab vermiĢdir.
Əgər ilk romanda geniĢ və maraqlı sərgüzəĢt yaratmıĢsa ilk Ģeirlərinin çoxunda bilavasitə öz ideallarını tərənnüm etmiĢ; yaĢadığı
cəmiyyətin çirkin cəhətlərini açıb göstərmiĢdir.
Tənqid üsulunda Ordubadi öz ədəbi məsləkdaĢlarının, Molla
Nəsrəddin və Sabirin yolu ilə getməyə çalıĢmıĢdır. Ġctimai satiradan çox faydalanmıĢdır. Din xadimlərinin Ģəriət pərdəsi altında
xalqa tutduğu divan ədibi əsəbləĢdirir. Ədib, bir tərəfdən parazitlərə etiqad bağlayıb baĢ əyən əvam kütlənin halına yanır. Digər
tərəfdən xalqın əvamlığından istifadə ilə soyğunçuluq edən aferistlərə, vaizlərə, mollalara kəskin nifrət bəsləyir:
“Cənabi axund olsa çün xərsəvar
Alır dövrəsin xalq şəhzadəvar.
Sürüb eşşəyi küçədə naz ilən,
Səlami alır nazik avaz ilən.
Axundun əli kəf tutur busədən,
Utanmır bu ətvari mənhusədən,
Xəlayiq uzaqdan olur xakisar,
Kimisi ulağın ənanın tutar...
Nəmazın qurtardı, çıxıb mənbərə,
Qılır vəz biçarə möminlərə...
Dünən istəmiş olsa bir övrəti,
Bu gün siğədən başlayır söhbəti.
Kişi sağ olursa alır dövlətin,
Ölən kimi siğə qılır övrətin...
(“Əşar”)
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Ordubadinin tənqidi güclüdür. Çünki dövri tənqiddir. O, müĢahidə etdiyi mənzərənin daxili məzmununu da bilir. O, xalqımızın həyat, məiĢətini, psixologiyasını gözəlcə bildiyi kimi ruhani
parazitlərin mənəvi boĢluğunu və puçluğunu da bilir. Bilik isə
onun əsərlərinə daha artıq maya və siqlət verir.
Ədibin istər satirik, istər lirik əsərlərində dərin bir xalq sevgisi vardır. Onun bu duyğu ilə yoğrulmamıĢ əsəri yoxdur. Xalq və
xalq talei Səid yaradıcılığının baĢlıca teması olmuĢdur. “Bədbaxt
milyonçu”da, bir fərdin sərgüzəĢtində sayılan ictimai arzular sonradan ədibin hər Ģeiri və hər kitabında yeni bir qüvvət, yeni bir
qüdrət ilə təsvir olunmuĢdur.
Vətən və xalq səadəti, bu səadət uğrunda mübarizə Ordubadinin sənətkarlıq idealı olmuĢdur. Rzaquluxan: “Vətənimə ağ gün”
– deyə ölmüĢdür. Bu ideal üçün o, mübarizlər, qəhrəmanlar axtarmıĢ və tapmıĢdır. 26 Baki Kommunarlarının revolyusion fəaliyyəti ilk dəfə Ordubadinin əsərlərində verilmiĢdir (“DöyüĢən Ģəhər”). Xalq sərkərdəsi Səttar xan ədibin böyük bir əsərinin qəhrəmanı olmuĢdur (“Dumanlı Təbriz”). Baki fəhləsinin tarixi mübarizəsi və qələbəsi də Ordubadini ilhamlandırmıĢdır (“Gizli Baki”). Alovlu revolyusion tribun S.M.Kirovun həyatını təsvir edən
“Dünya dəyiĢir”; Böyük Nizamiyə həsr olunmuĢ “Qılınc və qələm” romanları ədibin son illərdə yazdığı əsərlərdir. Ordubadinin
ilk yaradıcılıq dövrü ilə bu əsərləri otuz illik bir müddət ayırır. Bu
əsərlərdə bir hiss, bir daxili çırpıntı var ki, zaman ya məkan faktoru onu dəyiĢdirə bilmir və bilməyəcəkdir. Bu hiss isə Ordubadini oxucuya sevdirən xalq sevgisi, vətən sevgisidir.
Ġndi ədib 70 yaĢındadır. Özü qoca olsa qəlbi və qələmi gəncdir. Onun roman və hekayələrində, publisist yazılarında xalq məhəbbəti, vətən məhəbbəti Ģiddətini və alovunu saxlamıĢdır. Yaradıcılığının ilk dövrlərində ədib öz xalqı üçün qurtuluĢ, azadlıq,
səadət, mədəniyyət arzulayırdı. Ġndi isə ədib məqsədlərinə nail olmuĢdur. Azad sosialist vətənini və bu vətən uğrunda aparılmıĢ və
aparılmaqda olan mübarizələri təsvir edən böyük əsərlər yazır.
Yazır ki, yeni nəsil oxusun. Oxusun görsün ki, azadlığa çatmaq
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nə qədər çətin imiĢ. Oxusun görsün ki, revolyusionerlər indiki
xoĢbaxt vətənimiz, xalqımız uğrunda necə fədakar olmuĢ, canlarından necə keçmiĢlər.
Xüsusilə müqəddəs vətən müharibəsi günlərində Ordubadinin kitablarına yenidən nəzər yetirdikdə ədibin nə böyük xidmət
göstərdiyini daha dərindən dərk edirsən. Xalqımız Ordubadinin
qələminə həmiĢə yüksək qiymət vermiĢ və verəcəkdir. Ġstərdik ki,
ədib uzun illər ömr sürsün, can sağlığı, damağ çağlığı ilə yaĢasın,
yazsın, bundan sonra da cilid-cilid romanlar yaratsın. Bu, bir adamın yox, öz ədib və Ģairlərini əzizləyən bir xalqın arzusudur.
Ədəbiyyat qəzeti. 1942. 4 avqust.
Gənc alim
DilĢünaslıq elmi Azərbaycanda cavan elmlərdəndir. Ancaq
son əsrlərdə böyük ədiblərimiz (M.F.Axundov, Bakixanov), dilçilərimiz (Kazımbəy və s.) Azərbaycan dilinin mühüm məsələləri
ilə məĢğul olmuĢlar. Revolyusiyadan sonra, Azərbaycan xalqı həqiqi siyasi azadlıq, geniĢ və hərtərəfli inkiĢaf imkanı qazandıqdan, Azərbaycan dili respublikamızda dövlət dili elan edildikdən
sonra Azərbaycan dilĢünaslarının fəaliyyət sahəsi artdı. Onların
qarĢısında mühüm, çətin və Ģərəfli vəzifələr qoyuldu. Ġndi biz elmin, mədəniyyətin baĢqa sahələrində olduğu kimi dilĢünaslıq
cəbhəsindəki qələbələrimizə, xüsusilə gənc sovet alimlərimizə
baxıb sevinə bilərik.
Belə alimlərdən biri Baki məktəblərinin və nəhayət Azərbaycan dövlət universitetinin yetirməsi olan Məmmədağa ġirəliyevdir. ġirəliyevin Ģəxsi xarakteri tutduğu peĢəyə çox uyğundur. O,
iĢləməyi, düĢünməyi, illər uzunu bir məsələ ilə məĢğul olmağı bacaran gənclərdəndir. Onu kitabxanalarda, arxivlərdə, muzeylərdə,
bəzən Leninqrad kimi böyük Ģəhərlərin alimləri yanında, bəzən
Türkan, Kürdəxanı kimi kənd qocalarının arasında görərsiniz. O,
nəyi isə axtarır, nədən ötrü isə il uzunu narahatdır.
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Budur, indi ġirəliyev axtardığını tapmıĢdır. Onun gənc alovlu
alimlik Ģövqü Azərbaycan dilĢünaslıq elminin qaranlıq, lakin xəzinə qədər zəngin bir guĢəsini iĢıqlandırmağa baĢlamıĢdır. ġirəliyev Baki dialektinin mükəmməl monoqrafiyasını yazıb qurtarmıĢdır.
Azərbaycan alimləri ġirəliyevin fəaliyyətinə və əsərinə
böyük qiymət verdilər. Keçən il onun kandidatlıq dərəcəsi üçün
təqdim etdiyi əsərini müəllifə filologiya elmləri doktoru adını
vermək üçün layiq və kafi hesab etdilər.
Universitet elmi sovetinin bu rəyi gənc alim üçün avans və
ya güzəĢt deyildir. ġirəliyevin “Baki dialekti” əsəri mənim qarĢımdadır. Mən Ģəxsən müəllifi tanımasaydım, bu əsərin qoca, ağ
saçlı, hövsələli, dünya görmüĢ, neçə-neçə dil bilən bir alim tərəfindən yazıldığını güman edərdim. Doğrudan da ġirəliyev həqiqi
bir alim kimi iĢləmiĢdir. Çətinlikdən qaçmamıĢdır. Mahir bir
üzgüçü kimi özünü Baki Ģivəsinin xam material dəryasına atmıĢdır. Buradan axtardığı dürrü tapıb çıxmıĢdır.
Ədəbi dilimiz nisbətən iĢlənmiĢ və cilalanmıĢdır. Qədim materiallar haqqında da müəyyən tədqiqlər və rəylər vardır. Canlı
danıĢıq dili isə böyük tədqiqə möhtacdır. Bu və ya baĢqa Ģəhər və
rayon Ģivələri arasındakı fərq, bu fərqin keyfiyyət və kəmiyyətcə
müəyyən edilməsi, miqyasının cızılması yalnız dilĢünaslıq üçün
deyil, tarix, ədəbiyyat, etnoqrafiya üçün də maraqlıdır. ġirəliyevin əsərində çox original, yeni material vardır. O, ancaq Baki və
ətrafında iĢlənən sözlərin lüğətini vermiĢdir. Ancaq Bakidə iĢlənən, Azərbaycanın baĢqa rayonlarında iĢlənməyən bəzi kəlmələr,
qədim mədəni abidəmiz olan “Dədə Qorqud” dastanı ilə səsləĢir.
ġirəliyev Baki Ģivəsində əmələ gələn dəyiĢmələrin xarakterini təyin etməyə çalıĢmıĢdır. O, dil hadisələrinin ictimai münasibətdən nə qədər asılı olduğunu göstərmiĢdir. Bu mənada Baki Ģivəsinin tarixi, Bakinin tarixi ilə əlaqədar verilmiĢdir. Avtor tədqiq
etdiyi Ģivəni birtərəfli almamıĢdır. Bütün qrammatika və sintaksis
qayda-qanunlarının bu Ģivədə nə kökə düĢdüyünü və nə üçün
düĢdüyünü, necə düĢdüyünü təyin etməyə çalıĢmıĢdır.
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Doğrudur, professor AĢmarin vaxtilə (1926-cı ildə) Nuxa Ģivəsini tədqiq etmiĢdi. Bu da qiymətli iĢ və əsərdir. Lakin bu məhdud və birtərəflidir. Ehtimal ki, gənc alim bu ilk təcrübədən faydalandığı kimi onun nöqsanlarından da qaça bilmiĢdir.
ġirəliyevin əsəri problemanı əhatə cəhətindən son illərdə yazılmıĢ elmi əsərlərimizin çoxundan yüksəkdə durur. Əlbəttə ki,
bu əsəri nöqsansız da saymaq olmaz. Böyük vacib iĢ üçün at çapan igidin yolunda tozanaq olacaqdır. ġirəliyev nöqsanlarını
görən gənclərdəndir. Ona görə gələcək əsərlərinə daha çox
ümmid bəsləmək olar. Biz onun 5-10 il bundan əvvəldən baĢlayaraq dil sahəsində bir çox əsərlər yazdığını, universitetdə dialektologiya kursuna rəhbərlik etdiyini, məslək eĢqi ilə elmə yapıĢdığını
nəzərə alanda ümmidimiz daha da artır.
ġirəliyev yoldaĢın böyük vətən müharibəsi günlərində elmi iĢ
sahəsində fəaliyyəti daha da artmıĢdır. O, ilk dəfə olaraq ali məktəblərimiz üçün 5 hissədən ibarət “Azərbaycan dialektologiyası”
kitabını yazıb qurtarmıĢdır. Kitabın birinci hissəsi çapdan çıxmıĢ,
ikinci hissəsi isə çap olunmaqdadır. Ġndi ġirəliyev yoldaĢ Naxçıvanda apardığı elmi iĢ əsasında Naxçıvan dialekti haqqında yazacağı əsər üzərində iĢləyir. Ġlk dəfə Azərbaycan dilində “Dilçiliyə
giriĢ” kitabı çapa hazırlanmaq üzrədir. Bunlardan baĢqa ġirəliyev
yoldaĢ ali məktəblər üçün proqramma, dərs vəsaiti xarakteri daĢıyan məqalələr, kitabçalar və s. yazmıĢdır.
ġirəliyev yoldaĢ öz tərbiyə və təhsilini Böyük Oktyabrın parlaq Ģüaları altında almıĢ, böyümüĢ və vətənpərvər sovet alimi olmuĢdur. Onun da gənc qəlbi gözəl vətənimizə, Lenin-Stalin partiyasına hədsiz məhəbbət, elm və mədəniyyət düĢmənləri olan nemes-faĢist iĢğalçılarına dərin kin və qəzəblə coĢur. O da, bütün
sovet xalqı, bütün sovet alimləri kimi biliyini, iradəsini, qüvvət və
bacarığını Hitlerçi quldurların tamamilə darmadağın və məhv
edilməsi iĢinə verir.
Filologiya elmləri kandidatı
Kommunist. 1942. 1 noyabr.
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1944
Yazıçı M.Ənvərin yaradıcılıq hesabatı
Ənvər istedadlı və ümmidli ədiblərimizdəndir. Mən onu nəsrimizdə bir romantik kimi tanıyıram. Ənvərin romantikası faydalı
romantikadır. Doğrudur, bəzi yoldaĢlar onun bədii qidasını kənarda – Avropa və ya rus ədiblərində görürlər. Məncə bu azdır. Ənvər Azərbaycan klassik nasirlərimizə də yad deyil. Onun xəyalında, lirikasında “Can yanğısı” kimi gözəl bir əsər ilə, Süleyman
Sani yaxud ġaiqin bəzi hekayələri ilə mehriban bir səsləĢmə vardır. Ənvər heç kəsə oxĢamaq istəmir, tamam baĢqa cür yazmaq
istəyir. O, adi və hər kəsə məlum hadisələrdən yox, seçilən,
müstəsna və bəzən də nadir hadisələrdən yazmağa çalıĢır. Onun
təsvir etdiyi adamlar daxilən güclü, məğrur olurlar. Öz aləmləri
ilə yaĢayır, ətraf ilə hesablaĢmaq istəmirlər. Bunların hamısı Ənvərin gözəl xüsusiyyətləridir. Hər Ģeyin olduğu kimi, bu xüsusiyyətlərin də kölgəli tərəfləri vardır.
Yeniliyə meyl, xəyalın qol-qanad açması, bəzən Ənvərin
əsərlərində həyatın həqiqətinə etinasızlıq törədir və qəribəliyə,
süniliyə və buradan doğan boĢluğa səbəb olur. Zəminəsini itirmiĢ,
ayağı yerdən üzülmüĢ xəyal bizi nə qədər göylərə çəkir-çəksin, nə
Ģirin mənzərə verir-versin, biz onun həyatımız ilə cəmiyyətimiz
ilə, Ģüurumuz və duyğularımız ilə üzvi bağlarını axtarırıq, tapmayanda ona inanmırıq. Məhz buna görədir ki, Ənvərin gözəl bir
mövzuda və gözəl bir dil və üslub ilə yazdığı “Əfsanəli dağları”,
“Ay iĢığında”, “Ayrıldılar” kimi hekayələri “qəribə” çıxmıĢdır.
Müharibə dövründə Ənvər bir sıra hekayələr yazmıĢdır. Bunlarda da ədibin qüvvətli hissi, həyəcanı, hadisələrə hərarətli münasibəti açıq görünür... Ancaq bu hekayələrdə də mübhəmlik, ifadə zəifliyi, hətta Ənvərin üslubuna tamam yad olan məqaləçilik
(“Silahlı dağlar”) yox deyildir. Mən Ənvər üçün bu nöqsanları da
qorxulu saymıram. Çünki o, savadı və mütaliəsi zəngin olan yazıçıdır. Yazılarına diqqəti artırsa bu nöqsanları dərhal atar və atacaqdır. Mən Ənvərin ən mühüm kəsirini – onda müĢahidənin azlı226
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ğında, təcrübənin, həyat ehtiyatının kifayətsizliyində görürəm.
Mənə elə gəlir ki, Ənvər kitablara həyatdan çox bələddir və inanır. Bunu Ənvərin hekayələrində təsvir olunan “aləm” ilə, mövzu
dairəsi ilə də isbat etmək olar. Sevgi, dağ, dərə, at, ceyran, “Ay
iĢığı” ya “Ġldırım iĢığı”, bir sözlə, cazibəli lövhələr Ənvərin tutub
dolaĢdığı dairədir. Buna görə də onun lövhələri, təsvirləri, hətta
adamları belə biri-birinə oxĢayır və bəzən də cüzi bir fərq ilə təkrar olunurlar. Mən Ənvərin “Ayna”sını, “Baki gecələri”ni, “Bəxtiyar”ını yaxĢı əsərlərimizdən hesab edirəm. Bu əsərlərdə Ənvərin
xəyalı sağlam, zəminəli, güclü xəyaldır. Hadisələr ədib tərəfindən
ətraflı öyrənilmiĢ, ilhamın fənarı ilə iĢıqlanmıĢ, daxilən yaĢanmıĢ,
həqiqət meyarı ilə yoxlanmıĢ, seçilmiĢ hadisələrdir. Məncə Ənvər
bu yol ilə getməlidir. Bu yol onu, istər-istəmiz varlığı, adamları,
hissləri hər tərəfli, bütün mürəkkəbliyi ilə öyrənməyə, ihatəyə
məcbur edəcək, mücərrədlikdən, məhdudluqdan qurtaracaqdır.
Ədəbiyyat qəzeti. 1944. 12 aprel.
Mir Cəlal yoldaşın çıxışından
Böyük ədəbiyyat həmiĢə ədəbiyyat qarĢısında böyük vəzifələr durduğu zaman yaranır. Bizim ədəbiyyatımız heç bir vaxt xırda, ötəri hisslərlə yaĢamamıĢdır: böyük idealları tərənnüm və təbliğ etmiĢdir.
Xüsusilə müqəddəs vətən müharibəsi dövründə ədib və Ģairlərimiz böyük məqsədlərimiz uğrunda, qəddar düĢməni məhv etmək uğrunda, torpağımızı və bütün dünyanı XX əsrin qəhveyi taunundan, əclaf alman faĢizmindən xilas etmək uğrunda xalqımızın, ordumuzun müsəlləh və səfərbər əsgəri kimi çalıĢmıĢlar. Bu
dövrdə sözümüz güllə, Ģeirimiz süngü, kitabımız hərbi savad qədər əhəmiyyət kəsb etmiĢdir. Bədii söz qərargahlarda, səngərlərdə, əsgəri hissələrdə, məclislərdən, salonlardan daha çox və daha
güclü səslənmiĢdir.
Bu dövrdə yaranmıĢ qüvvətli Ģeirlərimiz, hekayələrimiz, poema və dramalarımızla fəxr edə bilərik.
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Ancaq bu əsərləri və nailiyyətləri ədəbiyyatımız qarĢısındakı
vəzifələrlə, sovet ədəbiyyatına olan haqlı xalq tələbləri ilə tutuĢdurmalıyıq.
Biz hələ Qızıl Ordunun Ģücaətli döyüĢçülərinə, onların
dünyanı heyrətə salan hünərinə layiq, günümüzün qələbə dastanı
adlandırıla bilən əsərlər yarada bilməmiĢik. Biz hələ Stalinqradın
bədii dastanını yaratmamıĢıq. Müasir cəbhə qəhrəmanlarımızın
təsvirində çox zaman zahiri əlamətlərə, müharibənin – müharibə
tərəfinə, atıĢma, gurultu, tüstü, barıt, ölüm, yaralı, təxribat və sairəyə daha artıq rəng veririk. Bu, istər-istəməz bizi adamların daxili, mənəvi qüdrətini, bu qüdrətin tükənməz mənbələrini lazımınca hesaba almaqdan yayındırır. Çox zaman bizim qəhrəman
haqqındakı təsvirlərimiz bir tərəfli olur. Bu təsvirin döyüĢ tərəfini
– silah və gurultu cəhətlərini atanda, qəhrəmandan heç nə qalmır.
Həmin bir tərəflilik – mövzu seçəndə də özünü göstərir. Məgər qələbəmizi yaradan qəhrəmanlar yalnız cəbhədədirmi? Əlbət
ki, yox! Stalin yoldaĢın 1 may münasibətilə olan tarixi əmri bu
barədə də bizə aydın və rəhbər bir proqramdır. Sovet ədəbiyyatımız arxa qəhrəmanlarımızı da yüksək əsərlərdə tərənnüm etməlidir. Ġstehsalatda, kolxozlarda, mədəniyyət cəbhəsində əla nümunələr verən və Ģəxsən bir neçə adamın iĢini görən vətənpərvərlər
azdırmı? Oğlunu cəbhəyə yola salıb iĢdə onu əvəz edən analar,
ərini əvəz edən qadınlar nə qədər səy və qeyrətlə çalıĢırlar. Bir
neçə oğlunu cəbhəyə göndərən, həm istehsalatda çalıĢan, həm də
nəvələrini qayğı ilə böyüdən, aslan ürəkli, mətanətli analarımız
azdırmı? Bu qadınlar da cəbhə yaran, istehkam dağıdan, qoĢun
sındıran, tank vuran döyüĢçülərimiz kimi qəhrəmandırlar, xalqımız üçün əzizdirlər və sənətə layiq insanlardırlar.
Ədəbiyyatımız belə Ģəxsiyyətlərin bədii surətini yaratmaqla
zəmanəmizin ən vacib və xas hadisələrini əbədiləĢdirmiĢ, səbt etmiĢ və həm də yeni nəslə nümunələr göstərmiĢ olar.
Ədəbiyyatçılar çox zaman əsərlərə onun həcminə görə qiymət verirlər. Böyük əsər həcmcə böyük olan əsərə deyirlər. Halbuki, bu səhvdir. Xüsusilə indi oxucu əsərin ancaq və ancaq mə228
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nasına, bədii sambalına, təsir gücünə əhəmiyyət verir. Kim deyə
bilər ki, bir neçə bənddən ibarət olan “Məni gözlə” (Simonov)
Ģeiri həmin ad ilə yazılan böyük bir dramadan zəifdir? Əksinə, bu
Ģeir dramadan qat-qat üstündür və müəllifinin Ģöhrətinə bais olan
da birinci növbədə Ģeirdir.
Ədəbiyyat sahəsində vacib iĢlərimizdən biri də yeni adamların yetiĢməsinə kömək etməkdir. Ġndi ədəbiyyata həvəskar olan
gənclərin sayı artmıĢdır. Xüsusilə son iki ildə ali məktəblərdə, rayonlarda, böyük istehsalat müəssisələrində qələm təcrübəsi edən
gənclərin sayı qat-qat artmıĢdı. Ġttifaqımızın və eləcə də hər bir
ədib və Ģairin vəzifəsi bu gənclərə, gələcəyin ədib və Ģairlərinə
mənəvi kömək etmək, onların sağlam bir üslub yoluna düĢməsinə
çalıĢmaq, pis vərdiĢlərdən uzaqlaĢdırmaqdır. Bu sahədə Yazıçılar
Ġttifaqının klubu, gənclər ilə iĢ aparmalı olan bölmələr həlledici iĢ
görməlidirlər.
Ədəbiyyatımızın xalq ilə, oxucu kütləsi ilə sıx əlaqəsini də
daha geniĢ təĢkil etmək lazımdır. Biz əsəri yazmaqla faydalı bir iĢ
görürüksə onu yaymaq, oxucuya çatdırmaq kimi mühüm vəzifəni
də unutmamalıyıq. Ədəbiyyatımızın təbliği bir qədər geniĢ dairədə aparılmalıdır. Yalnız bugünkü əsərlərimizi yox, klassik əsərlərimizi də yaymalı, təbliğ etməliyik. Oxucunun yüksək zövqünə
xidmət üçün, ədəbiyyatımızın tarixi, məfkurəvi istiqamətini,
gücünü göstərmək üçün bu, mütləq vacibdir. Təəssüf ki, biz çox
vaxt ədəbiyyat deyə özümüz ilə baĢlayıb özümüz ilə də bitiririk.
Sanki Füzuli, Vaqif, Sabir, Mirzə Cəlil yalan imiĢ. Respublikamızdan kənarda da bizim yaxĢı əsərlərimiz oxunmalı və oynanmalıdır. Rus dilinə tərcümə iĢini qüvvətləndirmək, bunu ayrı-ayrı
ədib və Ģairlərin təĢəbbüsü dərəcəsindən ümüm təĢkilatımızın zəruri iĢi səviyyəsinə qaldırmalıyıq. Azəri ədəbiyyatı həmiĢə olduğu
kimi indi də Yaxın ġərqdə ən qüvvətli ədəbiyyatdır. Bizim Ģeirimiz, nəsrimiz və dramaturgiyamızda elə gözəl nümunələr vardır
ki, qardaĢ sovet xalqlarının yazıçıları, ümumiyyətlə mütərəqqi yazıçılar üçün də maraqlıdır. Nə üçün Cəfər Cabbarlının, Səməd
Vurğunun, Mirzənin gözəl dramaları özbək, tacik yaxud gürcü di229

lində oynanmasın. Əksinə, biz nə üçün həmin qardaĢ xalqların
müharibə dövründə yaranmıĢ məĢhur əsərlərindən heç olmasa
nümunələr tərcümə etməyək. Belə bir mütəqabil səsləĢmə ümumiyyətlə sovet ədəbiyyatının inkiĢafına, sənətkarlarımız arasında
fikir və təsəvvür mübadiləsinə, ədəbiyyat aləmində isə Stalin milli dostluğunun daha da möhkəmlənməsinə xidmət edər. Elə etmək
lazımdır ki, bütün yaxĢı əsərlərimiz ruscaya tərcümə olunsun.
Çünki rus dili vasitəsilə ədəbiyyatımız yalnız Ümum Ġttifaq miqyasında deyil, həm də, dolayisilə ümum dünya miqyasına çıxır.
Tərcümə bizi keyfiyyət üçün, əsərin bədiiliyi, yüksək sənət dəyəri
üçün daha artıq iĢləməyə, böyük bəĢəri və əbədi hissləri təmsil
edən mövzular seçməyə məcbur etməlidir və edəcəkdir. Respublikamızın, xalqımızın böyük və tarixi bayramı yaxınlaĢır. Biz, gələn il Aprel inqilabının 25 illiyini bayram edəcəyik. Biz bu bayrama həm yeni və qüvvətli əsərlərlə, həm də əsərlərimizin rus və
baĢqa qardaĢ xalqlar dilinə tərcüməsi ilə gəlməliyik.
Ədəbiyyat qəzeti. 1944. №13.18 may.
Zeynal Cabbarzadənin şeirləri
Qılıncla qələm heç bir zaman böyük vətən müharibəsi günlərində olduğu kimi sıx birləĢməmiĢ, bir məqsəd, bir məslək uğrunda belə əlbir mübarizə etməmiĢdir. Polad cəbhələri yaran, vətən
bayrağına öz iti süngüsü ilə yol açan, ellərə nicat və səadət aparan
mərd döyüĢçülərimiz, Ģairlərin alovlu sözlərindən ilham alır, bu
sözləri mənəvi bir qıda kimi qoruyur, öz qəlblərində, cib dəftərlərinin solğun, qırıĢıq və bəzən qana boyanmıĢ səhifələri arasında
gəzdirirlər. Uzaq cəbhələrə döyüĢ sursatı göndərmiĢ qocaman bir
ural fəhləsi, qızıl nefti ilə ağır tankları, polad quĢları qanadlandıran Bakı fəhləsi nə qədər sevinirsə, öz qəlb sözünün odlu bir
qüvvəyə, qalibiyyət rəhninə çevrildiyini görən Ģair də özünü o qədər xoĢbaxt hiss edir. Belə Ģairlər içərisində əsasən müharibə
dövründə tanınan istedadlı gənclərimiz də vardır. Müharibə, onun
kədər və qüssəsi, qələbə və sevinci gənc Ģairlərimizin duyğu və
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düĢüncələrini daha da oyatmıĢ, onları həyatın, varlığın bir çox
mürəkkəb, ciddi məsələləri üzərində yenidən, daha dərin fikirləĢməyə məcbur etmiĢdir. Həyat, məhəbbət, ölüm kimi əbədi məfhumlar, daimi mövzular bu gün ölümlə üz-üzə gələn, fəlakətlə
pəncələĢən, oddan və sudan keçən cəbhəçi Ģairlərimiz yeni bir
hiss və həyəcanla təsvir etməyə çalıĢırlar. Gənc cəbhəçi Ģairlərimiz böyük və müqəddəs vətən məhəbbətini öz ürəklərinin qanları
ilə yazmağı, vətən uğrunda, böyük Lenin-Stalin iĢi uğrunda
döyüĢçü və sənətkar kimi çarpıĢmağı müharibə meydanında
öyrənmiĢlər. Onlar cəbhədən ayrıldıqdan sonra da cəbhə xatirələri
ilə yaĢayır, vətən uğrunda döyüĢlərdə qəhrəman kimi həlak olan
adi Sovet adamlarını, döyüĢçü dostlarını dərin məhəbbət hissilə
xatırlayırlar:
“Bəzən dalıb xəyalata düşündükcə səni mən,
Xatirələr gəlib keçir səhnə-səhnə önümdən.
Qarlı çöllər, gen düzənlər gəlir düşür yadıma,
Qan gölündə hey üzənlər gəlir düşür yadıma...
Zeynal Cabbarzadə döyüĢ meydanlarında ölümlə üz-üzə gəldikdən, sosializm vətənini öz köksü ilə qoruduqdan və bu müqəddəs çarpıĢmalarda əziz dostlarını itirdikdən sonra həyat və ölüm
haqqında möhkəm bir ifadə ilə düĢünməyə baĢlayır. Müharibənin
ağır qurbanları öz böyük məsləki uğrunda vuruĢan gənc Ģairi ruhdan salmayır. “Həyatın mənası” Ģeirində o deyir:
“Həyat çığırdır ancaq sonsuz əbədiyyətə,
Qovuşmaq mümkün deyil onsuz əbədiyyətə.
Nə mənası min illik bir ömürü vur başa,
Fəqət beşcə gün yaşa, şərəflə, şanla yaşa!”
Zeynal Cabbarzadə “Xaniman” Ģeirində nəcib insan hisslərilə
müharibə alovlarının sevgi ilə vətəndaĢlıq borcunun və döyüĢçü
andının toqquĢmasını parlaq bədii boyalarla vermiĢdir. DüĢmən,
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komandirin sevgi və vüsal evini öz yuvası etmiĢ, orada gizlənmiĢdir. Bu ev komandirin xəyalında gözəl səhnələr, Ģirin xatirələr
canlandırır.
Lakin komandir atəĢ əmri vermək, düĢmənin sığınacağı olmuĢ bu xanimanı dağıtmaq üçün əlini qətiyyətlə yuxarı qaldırır,
çünki o, hər Ģeydən əvvəl bir əsgərdir:
“Gər eşqimin eyvanı öz əlimlə uçsa da,
Unutma ki, əsgərəm mən hər şeydən ziyada!”
Səlis lirikaya, saf və incə bir duyğuya və sağlam məfkurəyə
malik olan gənc Ģair özünü hər Ģeydən ziyada bir əsgər hiss edir.
Bu qiymətli xüsusiyyəti ilə Zeynal bir çox gənc cəbhəçi Ģairlərimizdən üstündür. O, öz təsirli və bədii Ģeirləri ilə günün, hamını
həyacanlandıran mühüm məsələləri haqqında oxucularla söhbət
edir, onların qəlbini dindirir. “Lyublin qurbanlarına” Ģeirində
Cabbarzadə düĢmən nəticəsində məhv olmuĢ qardaĢlarımızın əbədi xatirəsini Moskvada gurlayan və bütün dünyada eĢidilən zəfər
salamları ilə, yaylım atəĢlərilə bağlamıĢ, əlaqələndirmiĢdir:
Sizin xatirənizi vətənimiz, elimiz
Topların gur səsilə hər zaman yada salır.
Zəfər salamlarımız fələklərə ucalır!”
Z.Cabbarzadənin siyasi məzmunlu Ģeirlərində oxucuda hiss
oyatmayan süni coĢğunluq olmayır, o, öz səmimi duyğu və düĢüncələrini qabarıq və təsirli ifadə etmək üçün daha münasib, daha dolğun mənalı sözlər tapır, aydın və təsirli, sadə və bədii bir
dillə canlı lövhələr yaratmağa müvəffəq olur. Bu cəhətdən onun
“Komsomol dəftərçəsi” Ģeiri diqqətə layiqdir. Zeynal Cabbarzadə
bu Ģeirində döyüĢçüyə ürək verən, qəriblik və nigarançılıq günlərində ona dayaq və sirdaĢ olan komsomol dəftərçəsinin böyük
qüdrətini, qalib mahiyyətini təsvir edir.
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həvəsindən, zaman keçdikcə əldə etdiyi bilikdən, təcrübədən ibarətdir. Zeynal Ģeirlərinin dərin və dolğun mündərəcisini bu mündərəcəyə münasib gözəl və mükəmməl iĢlənmiĢ Ģəkildə verməlidir.
Bəzən o Ģeirin forması üzərində, söz üzərində az iĢləyir, sözə qənaət etməyir. “Ay doğanda gələrdi” kimi lirik və gözəl Ģeirində Zeynal bu misralardakı təkrara, uyğunsuzluğa yol vermiĢdir:

“Qanlı bir döyüş günü düşmən kəsdi yolumu,
Zəhmli od mərmilər apardı sağ qolumu.
Tüfəng düşdü əlimdən, sənə gəldi pənahım.
Dedim: Əlimdədir bax, daha güclü silahım!
...Qoy eşitsin aləmi dolaşan bu gür səsi:
Keçir indi hücuma komsomol dəftərçəsi!”
Dərin kədər və hüzn duyğusu ilə yazılmıĢ “Mironiç” Ģeiri də
“Komsomol dəftərçəsi” kimi məzmunlu və təsirlidir. Bu Ģeirin
son iki bəndini həyəcansız oxumaq mümkün deyildir:
“Zaman çatmış, yurdumuzun cəsur elləri,
Cəbhələrdə əsdirirlər səmum yelləri,
Sənin böyük həyatına qıyan əlləri,
Baltalayıb qoparırlar, inan Mironiç,
Baha oldu düşmənlərə bu qan Mironiç!”.
Zeynal Cabbarzadənin aĢiqanə Ģeirlərində də gənc döyüĢçünün sevən qəlbi öz vəfalı yarını vətən məhəbbətindən ayırmayır. Zeynal bu qəlbi yaxĢı tanıyır, onun çırpıntısını nəğmə kimi Ģirin misralarla təsvir edir. “Ġki kəlmə”, “Dəsmalın əlimdədir”, “Ay
doğanda gələrdi” və baĢqa lirik Ģeirləri Zaynal Cabbarzadəni oxucular arasında istedadlı bir Ģair kimi tanıtmıĢdır. Zeynal ölümə
nifrət edən, öz ülvi məhəbbətinin iĢığı ilə qara ölümü məğlub
edən bir döyüĢçünün dilindən belə deyir:

“Hey bu sonsuz yollara baxdı, etdi tamaşa,
O çox baxdı düşündü,
Hansı vaxtı düşündü?...”
Əvvəla, “Baxdı” və “TamaĢa etdi” eyni məna verən ifadələrdirlər, ikinci, bu ifadələrin belə yersiz təkrarı Ģeiri həddindən artıq
sadələĢdirir.
Bəzən Zeynal “BaĢım bulutları dəldi” kimi ifadələr iĢlədir, teztez, “keç günahımdan”, “bağıĢla” və sair sözlərdən istifadə edir.
Oxucular gənc və istedadlı Ģairdən sözə qənaət, sənətə ehtiram hissilə yanaĢmağı, istər məzmun, istərsə forma cəhətincə
yüksək keyfiyyətli Ģeirlər yaratmasını tələb edirlər.
Zeynal Cabbarzadə oxucuların bu tələbini yerinə yetirmək iqtidarına malikdir. O, xalqımızın tükənməz qüdrətini, sarsılmaz
iradəsini, əmək və döyüĢ fədakarlığını daha dolğun Ģeirlərlə təsvir
edəcəkdir.
Ədəbiyyat qəzeti. 1944. №29. 24 dekabr.
1945
Sənət və həqiqət

Bəzən çətində, darda,
Ölümlə öpüşmədim
Səni öpən dodaqla.
Zeynal Cabbarzadənin inkiĢaf yolu uzaqlara, aydın üfüqlərə
doğru gedir. Lakin bu yolu zəfərdə keçmək və sənətin zirvəsinə
çatmaq üçün o öz üzərində çox və inadla iĢləməlidir. Ġstedad yalnız
fitri bir məharətdən ibarət deyildir, o, daha çox, Ģairin zəhmətə olan
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Müharibənin ilk aylarında hərbi xəstəxanalardan birində qolundan yaralanmıĢ Ģəmkirli bir əsgər yatırdı. O, cavan, güclü, təpumənd bir oğlandı. Əlindəki kitabın bir səhifəsini oxuyur, müəllifə gülürdü. Müəllif orada əsgərə xitab edərək Koroğludan, Babəkdən danıĢır, əsgəri irəli yeriməyə çağırırdı. Əsgər kitabı kənara atıb məqalə müəllifinə söyləndi:
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– A zalım oğlu, kimə vəzariyat oxuyursan! Vətəni də, Koroğlunu da mən səndən pis bilmirəm və pis də sevmirəm. Alman da
mənim üçün qorxulu deyil. Mənim yanımdan tankım yerisin, baĢım üstündən təyyarəm uçsun, arxamdan topum səslənsin görüm
alman nə qələt eləyəcək.
O zaman müharibənin əvvəlində sovet əsgəri düĢmənin güclü
tərəfini bildiyi kimi, özünün zəif tərəfini də hiss edirdi. Deməli,
bu əsgərdə həqiqət hissi var idi. Bu hissi ona ədəbiyyatçılar yox,
Stalin vermiĢdi, həqiqət hissi olan adam isə məğlub olmayacaqdı.
Olmadı da! Həmin əsgər, yaxud da onun əmisi oğlu, dostu, yoldaĢı zəhmli sovet tanklarına oturaraq qəlbində kin, gözündə qəzəb
ildırımları düĢmən üstünə cumdu. Hitler ordusunu Stalinqradda
matəmə saldı, Volqadan Berlinəcən döyə-döyə qovdu, axırda yaralı vəhĢinin nəfəsini yuvasında kəsdi. Qızıl Ordunun hücumları,
məhz Stalin həqiqətinin sayəsində, yazıçıların bəzən nahaq yerə
etinasız olduğu adi, riyaziyyat düsturlarının lap düzgün hesablanması nəticəsində, qüvvələrin tənasübünü düzgün yoxlayıb əqilli
nəticə çıxarmaq sayəsində nəinki öz qüvvələrimizin, həm də
düĢmənin, nəinki bir ordunun həm də əsgərin belə döyüĢ məharəti, bacarığı və qüdrətinin hesaba alınması sayəsində cahanĢümul
zəfərlə baĢa çatdırıldı. Marksizmin də, leninizmin də gücü bu həqiqətdir. BəĢəriyyəti, bəĢər mədəniyyətini faĢizm əjdahasından
xilas edən Ģərəfli sovet silahının da gücü bu həqiqətdir. Müəllimimiz və ustadımız olan Qorki bizi həmiĢə buna, bu həqiqətin idrakına və inikasına çağırırdı. O, proletariatın, sovet hakimiyyətinin
zəngin qələbə təcrübələrini təhlil edərək deyirdi: “Sosializm realizmi ancaq sosialist təcrübəsinin faktları əsasında yarana bilər”.
Mənim fikrimcə nə qədər ki, biz yazıçılar müəllimimizin bu
sözünü lazımınca dərk etməmiĢik, nə qədər ki, biz bu sözdən lazımi nəticə çıxarmamıĢıq üslub haqqındakı münaqiĢələrimiz də anlaĢılmaz olacaqdır. Həqiqətin dodaqları saydığımız sənətkarlar öz
istedadlarının gücünü, öz əməklərinin xeyrini, öz xidmətlərini, öz
fikirlərinin yüksəkliyi ya açıqlığını göstərmək istəyirlərsə, hər
Ģeydən əvvəl müasir həyatdan, zəmanəmizin dünyanı heyrətə sa235

lan hadisələrindən yazmalıdırlar. Sosializm realizmi üsulu hər
Ģeydən əvvəl bunu tələb edir. Əlbət ki, tarix də, tarixi hadisələrin
təsviri də lazımdır. Ancaq indi öz qəhrəmanlıqları, öz əməkləri ilə
dünyanı dəyiĢən və tarixə istiqamət verən sovet adamlarımızın iĢi
və həyatı, sənətin və ədəbiyyatın əsas mövzusu olmalıdır və ilk
plana çəkilməlidir.
Sosializm realizminə yiyələnmək üçün ən münasib sahə və
həyat müasir sosialist həyatımızdır. Bəzi yoldaĢlara elə gəlir ki,
sənətkar bu gündən, hamının gözü önündə olan və hamıya məlum
olan varlıqdan yazanda, “həddindən artıq realist olanda, romantikadan məhrum olacaq, xəyalı qanadlanmayacaq” və sairə. Halbuki, sosializm realizmi yeni və daha yüksək yaradıcılıq üslubudur.
O, ilhamın qüdrətinə daha artıq vüsət verən, hadisənin keçmiĢini,
indisini, həm də gələcəyini görməyə və göstərməyə imkan verən
bir üslubdur. Bu üslubda romantika, xüsusilə zəminəsi həyatda,
varlıqda olan və qidasını həqiqətdən alan inqilabi romantika
labüddür. Buna görə də bizim realizmi romantikaya qarĢı qoymaq
və yaradıcı təsəvvürün ayrı-ayrı tərəfləri olan bu xüsusiyyətlər
arasında barıĢmaz ziddiyyət axtarmaq yanlıĢdır.
Bugünkü nəzəri mülahizələrdə ən yanlıĢ və ən ziyanlı Ģey,
cəmiyyəti bir-birinə zidd iki qütbə ayırmaq, hadisələri, insanları,
duyquları qara və qırmızı, pis və yaxĢı deyə iki yerə bölməsidir.
Belə olsaydı, cəmiyyət bu yazıçıların dediyi kimi iki bir-birinə
zidd və bir-birindən ayrı bölünmüĢ olsaydı, bir günün içində oğrunu da, əyrini də, rüĢvətxoru da, xaini də, canini də taxtabiti kimi lap dağ su ilə qırmaq, cəmiyyəti dincəltmək olardı. Amma təəssüf ki, cəmiyyət belə deyil və heç bir zaman belə olmamıĢdır.
Cəmiyyət də bir insan vücudu kimi mürəkkəb və hər anda fəaliyyətdə olan bir üzviyyətdir. Bu vücudda həyat da, ölüm də, sağlamlıq da, xəstəlik də, səadət də, fəlakət də ayrılmaz bir vəhdət
Ģəklində yaĢayır və bir-birilə müttəsil mübarizə edir. Sənətkarın
vəzifəsi bu mürəkkkəb mübarizəni və bunun aparıcı meyillərini
duyub göstərmək, vücudun sağlamlıq meyillərini gücləndirmək
üçün vacib tədbirləri göstərməkdən ibarətdir. Daha çətin bir
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münaqiĢə də vardır. O da bundan ibarətdir ki, vuruĢan qütblər
arasında ziddiyyət varsa da mülayim ziddiyyətdir, barıĢa bilən
ziddiyyətdir. Yəni qəhrəmanımızın qarĢısında duran hərif düĢmən
deyil, olsa-olsa günahkardır; ya nadandır, ya avamdır, ya qorxaqdır, ya cahildir və i. a. Belə münaqiĢələri təsvir edən əsərlər yazılmalıdır, ya yox? Əlbəttə yazılmalıdır!
Əsərin əsas taslağını təĢkil edən bir münaqiĢənin xarakter etibarilə baĢqalaĢması sənətkarlıq prosesinin bütün baĢqa cəhətlərinə dərin təsir edir ki, əsərin taleyi tamamilə bu təsirin əsərdə hiss
olunması və ya olunmamasından asılıdır. Komediya yazan yoldaĢların qarĢısında bu çətinlik daha bariz Ģəkildə durmaqdadır.
Mən bu fakta təkcə yuxarıda dediklərimə görə yox, bir də ona
görə çətinlik deyirəm ki, tənqidçilərimizin də gözü bir rəngə alıĢıbdır. Rəngi dəyiĢdinmi, dərhal göz qamaĢacaq, biri iki, ikini
dörd görəcəkdir. Komediyaların müzakirəsində belə olur. Tənqidçilər barıĢmayan ziddiyyəti əsərdə görəndə əsəbiləĢirlər.
Hazırkı insanın, sovet adamının hətta gündəlik fəaliyyətində
dərin müĢahidə ilə seçilə bilən o qədər mürəkkəb və ibrətli hadisələr vardır ki, sənət bunların qarĢısında laqeyd ola bilməz. Sovet
Ġttifaqı Qəhrəmanı Nəcəfqulu Rəfiyev yoldaĢ nəql edir ki, “Varavara kəndinə hücuma gedəndə mənim tankıma rotadan ancaq beĢ
yüz metr qədər aralanmağa icazə vermiĢdilər. Qabaqda gedən
mən idim. Kollar arasında addayanda özümü faĢist piyadalarının
arasında görəndə onları bir-bir tum kimi çırtdamağa baĢladım.
Qaçıb qurtarmaq istəyənlərin dalınca düĢdüm. DüĢmən mərmiləri
tankımı silkələsə də baxmıram, qarĢıma gələn pulemyotdu, atəĢ
nöqtəsidir, piyadadır, əsirəm – ötürəm. Komandirim də arxadan
telefon ilə qıĢqırır və mənə acıqlanır ki, qayıt, təksən! Mən isə tığına düĢdüyüm düĢmən piyadasından əl çəkə bilmirəm, döyüĢ həvəsi, məni komandirimə qulaq asmağa qoymur!.. DöyüĢ bitəndən
sonra komandir Kovalenko məni çağırdı. Batalyon komandiri hirs
ilə üzümə baxdı və soruĢdu:
– Rotada sənin yerin harada idi?
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Mən istədim deyəm ki, yoldaĢ komandir, gözüm qızıĢdı, rota
zad bilmirdim, bağıĢla!
Mən bunu deməmiĢ batalyon komandiri çiyinlərimdən tutub
məni bərk silkələdi, geriyə itələdi, sonra üstümə yügürüb məni
qucaqladı, öpdü, öpdü!
“–Səni danlayıram, söyürəm – dedi, çünki sözümə baxmırsan!
– Səni öpürəm, çünki qəhrəmansan!”
Bu hadisənin özündə də insanın mürəkkəbliyinin, zahirdə bir
sxema Ģəklində təsvir olunan mübarizələrimizin mürəkkəbliyini,
dərinliyini, çox cəhətliliyini, minlərcə maraqlı, heç bir vəchlə
müsbət və mənfi deyə iki qütbə ayrılması mümkün olmayan təfsilatla dolu həyati hadisələrin qanuniliyini, təbiiliyini düĢünmək
üçün əsas vardır.
Realistlərimizin (o cümlədən özümü də nəzərdə tuturam)
nöqsanı həmin bu mürəkkəb və dərin təfsilatı layiqincə düĢünməmiĢ, həzm etməmiĢ qələmə almalarıdır. Biz çox zaman ilk səthi
məlumatı alıb süjet qurur, əsər yazırıq. Onda qəhrəmanlar, birinci
növbədə yaradıcı qəhrəmanlar sönük çıxırlar.
Burada ənənənin iĢini də unutmaq olmaz! Roman, povest,
ümumiyyətlə geniĢ həyat lövhəsi verən nəsr əsəri bizim klassiklərimizdə olmamıĢdır. Sənətin bu çətin Ģəkli, həm də bu gün bütün
dünyada hakim mövqeə keçən Ģəkli bizdə yaranmaq prosesindədir. Ordubadinin tarixi romanları, nümunə sayılmasa da böyük
təcrübədir. Əbülhəsənin, Süleyman Rəhimovun, Mehdi Hüseynin
və baĢqalarının yazdığı əsərlər bu yoldakı çətinlikləri rədd etmək
uğrunda böyük xidmətlərdir. Bu təcrübələrin yaxĢı tərəflərini inkiĢaf etdirmək, pis tərəflərindən üzülüĢmək, qələmi sovet adamlarının tələbi və Ģərəfi səviyyəsinə qaldırmaq lazımdır. Moskva plenumundan və bizim plenumdan məqsəd birdir. Böyük və cahanĢumul bir həqiqətin sənətdə əks olunmasıdır. O həqiqəti Stalin dilində desək belədir: “Üç il bundan əvvəl Hitler bütün dünya qarĢısında bildirmiĢdi ki, onun məqsədi Sovet Ġttifaqını parçalamaq və
Qafqazı, Ukraynanı, Belorusiya, Baltik ölkələrini və baĢqa vilayətləri ondan ayırmaqdır. Hitlerin sərsəm fikirlərinə həqiqət ol238
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maq qismət olmadı, müharibənin gediĢi bu fikirləri alt-üst etdi.
Həqiqətdə, hitlerçilərin sayıqladığı Ģeyin bir növ tamamilə əksi
baĢ verdi. Almaniya tamamilə darmadağın edilmiĢdir. Alman qoĢunları təslim olublar. Sovet Ġttifaqı qələbəni bayram edir”.
Dünyanı heyrətə salan bu həqiqətin sənətdə ifadəsi lazımdır!
Qoy bütün gücümüz, səyimiz və məharətimiz bu məqsədə sərf
olunsun!
Ədəbiyyat qəzeti. l945. 30 iyun.
Günün nəğmələri
ġair Tələt müharibə illərində yazdığı Ģeirləri “Anam torpaq”12 adlı kitabından toplamıĢdır. Kitabın adı məzmununa çox
uyğundur. Burada əsgərin cəbhə səfərindən tutmuĢ vuruĢma səhnələrinə, qəhrəmanlarımızın Ģücaətinə və ailələrin intizarına, “ġəhid məzarı”nın müqəddəsliyinə əziz “Xatirələrə və nəhayət “Zəfər saatına” qədər dövrü üçün xas olan mövzularda Ģeirlər vardır.
Bu balaca kitabçada bir-birinin ardınca səlis oxunan xırda Ģeirlər
bizi götürüb yaxın keçmiĢin – 1941-ci, 1942-ci ilin dəhĢətli
günlərinə aparır. Hamımızın yaĢadığımız və saatında bir il qədər
yaĢadığımız o ağır günlər yadımıza düĢür. ġair də bizimlədir.
Yalnız Ģeirin çəkdiyi lövhə deyil, Ģair özü də gözümüzün qarĢısında dayanmıĢdır. Sanki bizə macal vermədən müəllif özü Ģeirlər
oxuyur, biz dinləyirik. Bəlkə mən Tələti Ģəxsən tanıyıram, ona
görə belə gəlir. Yox! Tələti heç görməyən və tanımayan oxucuya
çatanda da bu kitab müəllifi özü ilə aparmıĢ olacaqdır. Bu əsərlərdə müəllif müĢahidəçi kimi kənara çəkilib gizlənməmiĢdir. Burada o, duyğularını təmsil üçün dayanmıĢdır. Lirika da elə budur!
ġairin qəlbən, ruhən əsərdə görünməsidir. YaĢanmıĢ, dəruni hiss,
həyatın hərarəti və bunu bədii söz ilə ifadə qüvvəsi Tələtdə vardır. Bu kitabda soyuq mühakimə üsulu ilə, mərhum Qorkinin dili
ilə desək, “qurbağa soyuqluğu ilə” yazılan Ģeir yoxdur. Üslubu tə12
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zə-təzə oturuĢmaqda olan gənc bir Ģair üçün bu əlbəttə, böyük
məvəffəqiyyətdir. Tərənnüm olunan insan və ya hadisənin əsli ilə
bədii lövhə arasındakı fərq məhz Ģairin qəlb aləmindən gələn təbii
və səmimi duyğulardır. Bu duyğular təsvirə əlavə olunur, təsvir
bunlardan ibarətdir.
Kitabın ikinci gözəl cəhəti müharibə dövrünün əhvali-ruhiyyəsini düzgün əks etməsindədir. Müharibə dövründə sovet alimlərinin əzmi, mətanəti, möhkəmliyi və fədakarlığı dünyada məĢhur
dastanlara layiq hadisədir. Bu böyük vətən və bəĢər duyğularını
əks edən kamil əsərlərimiz olmasa da, bu dövrdə yazılan əsərlərdə böyük duyğuların tərənnümünə meyl olduğunu heç kəs inkar
etməz. Müharibə zamanı adamlarımıza bədbinlik, məyusluq yad
idi. Ancaq onların hər birinin üzündəki dəhĢəti, gözündəki qəzəb
və həyəcanı seçmək çətin deyildi. Laqeydlik və qələbənin guya özü
gələcəyinə arxayın olmaq da sovet adamlarında yox idi. Onlar qələbəyə inanırdılar. Ancaq bu qələbənin misilsiz qəhrəmanlıq, fədakarlıq və dözüm ilə əldə ediləcəyini düĢünürdülər. Tələtin Ģeirlərində bu cəhətlərin hər ikisinin əsasən düzgün əksini görmək olar.
“DöyüĢçünün məzarında” vətənimizin belə fədakar oğullarından biri yatır. ġair bu məzarı müqəddəs bir məkan kimi əzizləyir,
burada yatan Ģəhidin bir müddət əvvəl sevimli bir kənd evində
xoĢbəxt və səmimi bir ailəyə baĢçılıq etdiyini yadımıza salır, o,
müharibəyə qələbə üçün getmiĢdir:
Söyləyirmiş: nazlı sonam, qayıdaram evə mən,
Çörək allam, su içərəm bərəkətli əlindən!
Hər kəs istərdi ki, əsgərin arzusu həqiqət olsun. Lakin müharibə müharibədir. Müqəddəs arzular yolunda böyük qurbanlar verilir. Bu əsgər də həmin qurbanlardan biridir. Ana torpağını, əziz
ailəsini, ata-babalarımızın vüqarını, inqilabın fütuhatını qorumaq
üçün o, ölümə getmiĢdir. Buna görə də əsgərin məzarı bizim hər
birimiz üçün bir ziyarətgah kimi əziz olmuĢdur. ġair bizim bu minnətdarlıq və qardaĢlıq duyğumuzu ifadə edərək yerində deyir ki:
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Qara torpaq! Pəncən altda ona əzab vermə sən,
Məzarı son mənzil etdi, o səni sevdiyindən.
Cananını, körpəsini sənin üçün o atdı
Onun dərdi səninkiydi, bəxtiyardır o əsgər.
Bəxtiyardır, nədən ötrü öldüyünü bilənlər.
(səh.14).
“Yadigar” Ģeiri də döyüĢçü taleyinə həsr olunmuĢ gözəl bir
Ģeirdir. DöyüĢə, müqəddəs vəzifə baĢına gedən əsgər, sevgilisindən ayrılarkən, körpəsini ona əziz bir yadigar kimi tapĢırır:

Bu Ģeirlərin hamısında Ģairin əsas ilham mənbəyi və hədəfi vətəndir, vətən mülküdür! Həcmcə kiçik olan bu Ģeirlərin özündə belə
vətən mücərrəd bir məfhum deyildir. ġair vətəni bir əsgərin vüqarında, bir ananın təmkinində, bir gəlinin dözümündə, qəhrəmanın
hünərində gördüyü kimi, vətən torpağının hər bir guĢəsində,
çöllərin mənzərəsində, suların səsində, ağacların kölgəsində də
duyur. ġairə ilham verən, insanların həm də, “suların səsi-Kürün
nəğməsi, dumanlı QoĢqar, dərin dərələr”dir. Vətən-xalqın, ordunun, döyüĢçünün həyatını təmsil edən və mənalandıran ən yüksək
bir məfhumdur. Tələtin fikrincə bu həyat və hünər məqamında
vətən ilk və son mənzildir.

Dedim bəlkə qayıtmadım, hər insanın sonu var!
Qıvrım saçlı bir körpədir məndən sənə yadigar..
Soruşsa ki, atam hanı? De ki, bir vaxt o vardı,
Taleyini dastanını öz qanilə yazardı
Sən götürüb gəl oğlumu çıx dağların başına,
O yerdə bir buzlu bulaq gələcəkdir qarşına.
Orda şeir dəftərini alıb hərdən varaqla,
Mənim qərib taleyimi çoxlu düşün, az ağla!

“...Ah vətən havası!
Hər bülbülə, bir saraydır, öz xırdaca yuvası...
Bunu bütün aləm bilir, sənin bərəkətindən.
Nə zamandır qurtulmuşam yadların minnətindən
Anam torpaq, anam torpaq, bu nemətlər sənindir!
Şanlı adın göylər kimi əsrarlıdır, dərindir.

DöyüĢə gedən əsgər yalnız bir əsgər kimi yox, həm də bir
ata, bir ailə baĢçısı, canlı bir insan kimi təsvir olunur. Tələtin təsvirindəki əsgər yersiz gülüb-oynamaq, qeyri-ciddilik, müharibəni
toy-bayram kimi qəbul edən yüngül təsvirlərdən uzaqdır. O, açıqaçığına ölümə getdiyini bilir. Onun böyüklüyü də vətəndaĢlıq
qüruru və iftixarı da buradadır. O, “nədən ötrü öldüyünü bilən” və
bildiyi üçün də əzm ilə ölümə gedən fədakar döyüĢçüdür. Buna
görə də biz onun sevgilisinə etdiyi vəsiyyəti ömrümüzdə unutmuruq. Bir əsgər oğlu görən kimi onun sözlərini xatırlayırıq.
“Mənim cəbhə yoldaĢım”, “Kin nəğməsi”, “Ġlk mənzilim-son
mənzilim”, “Xatirə”, “Yad əllərdə qalan dilbər”, “Məhəbbət”,
“Azərbaycan cəngavəri” də belə əsgəri fədakarlıq ilə bağlı, oxucunu vətən müdafiəsinə və yüksək vətənpərəstlik vəzifələrinə çağıran təmiz və müqəddəs hisslərin tərənnümünə həsr olunmuĢdur.
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“Yadigar saz” adlı kiçik poemasında Ģair böyük Stalinin əli
ilə xilas olan, zülm və təhqir dünyasından qurtulan, iĢıqlı dünyaya
çıxan bir kor aĢığın həyatından bir mənzərə verir, bu Ģeir Tələtin
ən yaxĢı poemalarındandır. Sadə, rəvan bir üslubda yazılmıĢ bu
səhnədə biz həm köhnə dünyanı, zülmün qara pəncəsini, həm də
bu dünyaya qarĢı duran yeni həyat yaradan, geniĢ qəlbli, yüksək
bəĢəri ideal və iradə sahibi olan mətanətli gənci, onun böyük vətəndaĢlıq təbiətini görürük.
Tələtin müharibədən əvvəl və sonra yazdığı bir sıra Ģeirləri
də var ki, sırf məhəbbət, sevgi macərasından bəhs edir. “Ġki sevgi
bir sual”, “Sual”, “Macəra”. Bu Ģeirlərdə məlum təsəvvürlərdən
baĢqa xoĢa gələn budur ki, Ģeir “zahiri gözəlliyə” uyan və daxilən
boĢ olan gənclərin özünü də, məhəbbətini də puç hesab edir. Bu
doğrudan da belədir. Hələ vaxtilə Sabir demiĢdi:
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Bəzək, bəzək ki, deyirlər, cəvahirat deyil.
Cavahirat bugün ziynəti həyat deyil!
Bu ruhu inkiĢaf etdirmək, hətta təkrar etmək belə faydalıdır
və tərbiyəvi cəhətdən çox əhəmiyyətlidir. Tələt yaxĢı Ģeirlərindən
birinə “Macəra” adı vermiĢdir. Macəra nədən ibarətdir? ġair
müstəsna dərəcədə gözəl, “yolçunu yolundan eliyən”, “dünyanın
qüdrətindən” xəbər verən bu incə xilqəti görür və bunun tamaĢasından doymur. Qəlbində doğan məhəbbət hissini boğa bilmir.
Qüvvətli bir Ģeir yazaraq ürəyinin mətləbini ona bildirir. Qız Ģeiri
və Ģairi anlamır, “üstü-baĢı”, paltarı yaxĢı olmadığı üçün etina etmir. ġair bu mənzərədən hiddətlənir:
Gör kimə qismətsən bu dünyada sən,
Gözəllik, gözəllik ar olsun sana!...
Bircə sualım var, sənə təbiət!
Saxta gözəlliyi yaratdın niyə?
Görəsən nə deyir ana təbiət
Hüsnün dalındakı o çirkinliyə?!
Hər Ģeyin saxtası olduğu kimi gözəlliyin də saxtası vardır.
Biz Sabirin Ģeirini ona görə xatırlayırıq ki, bu Ģeiri həmin saxtalıqları seçməkdə bizə kömək edir. Ġlk baxıĢ, ilk təsəvvür, ilk intibah həqiqəti, o cümlədən gözəllik həqiqətinin də idrak üçün heç
vaxt kifayət olmamıĢdır. YaxĢı olardı ki, müəllif bu mənzərədən,
məyus olan Ģairin yox, zahiri hüsnə güvənən müqəvva xanımların
acınacaqlı macərasını verə idi.
Tələtin rəvan təbi vardır. Onun Ģeiri asan oxunur. Hissləri aydın, ifadəsi sadə və açıqdır. Bunlar hamısı oxucunu razı salan cəhətlərdir.
Ancaq Tələtin bir sıra Ģeirlərində sənətkarlıq cəhətdən, bədii
texnika cəhətindən olan kəsirlər də açıq görünür. Doğrudur ilham
kükrədiyi zaman gözəl duyğu, gözəl, ifadəni də çağırır. Təəssüf
ki, bu bəzən olur. Çox zaman ürəyi tərpədən, az qala sinəni dağı243

dan həyəcanlar üçün bədii ifadə tapmaq, məhz tapmaq lazım gəlir. Burada ilhamımızdan çox sənət üsulları, Ģeirin texnikası, söz
fəndgirlikləri, Ģeir aləminin hünərməndləri və onların qoyub getdiyi nümunələr, bələdlik dadımıza çatmalıdır. Bu, yalnız gənc,
təcrübəsiz və naĢı yazıçılarda yox, böyük sənətkarlarda da belə
olmuĢdur. Nizaminin Firdovsi beytlərinə, Füzulinin Nizami kəlamlarına müraciətlərini, buradan “maya” götürdüklərini kim bilmir! Ġstərdik ki, Tələtin Ģeirlərində qoĢma, gəraylı, bayatı və sairə
xalq Ģeiri Ģəkillərinə və klassik Ģeir Ģəkillərinə, müxəmməs,
mürəbbə və sairə Ģəkillərə də etina və diqqət olsun. Rədiflərdən
istifadə, Ģeirdə müvazi və ya təsadüfi qiyaslar yaratmaq, keçmiĢ
Ģairlərdən son dərəcə qüvvətli olan bədii məntiq sistemini dərindən öyrənmək Tələt kimi həyəcanlı bir Ģairin qələminə qat-qat artıq qüdrət və vüsət verərdi.
Kitabın nəĢrindəki pintilik isə oxucunu əsəbiləĢdirir. Üzünə
qıĢ küləyini andıran boz bir lövhə çəkilmiĢdir, bu lövhənin mənası, məzmunu məlum olmadığı kimi müəllifi də məlum deyildir.
Kitabın adı ruscaya səhv tərcümə edilmiĢdir. 66 səhifəlik kiçik bir
kitabçanın mündərəcatı, səhifələri düz göstərilmir. Sərlövhələrin
ünvanı pozulmuĢdur. 60-cı səhifədə olmalı sərlövhə 61-ci səhifədə, 62-nin sərlövhəsi 63-də və sairə getmiĢdir. Unudulmasın ki,
indiki oxucu haqlı olaraq tələbini artırmıĢdır. O, kitabın yalnız
məzmununu, mənasını deyil, zahiri sifətini, kağızın, cildinin hərflərini də gözəl görmək istəyir. Bədii ədəbiyyat kitablarında bu
Ģərtlər lap vacib olmalıdır.
Ədəbiyyat qəzeti. 1945. №35. 10 dekabr.
1948
Həyatı dərindən öyrənməli
Mərkəzi Komitəmizin “Azərbaycan sovet ədəbiyyatının vəziyyəti onu yaxĢılaĢdırmaq tədbirləri haqqında”kı qərarı partiyamızın ədəbiyyat və sənət iĢlərinə və adamlarına olan tükənməz
qayğı və diqqətinin yeni bir ifadəsidir.
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Partiyamızın qərarında haqlı olaraq bir sıra görkəmli yazıçıların son illərdə ləyaqətli əsər yaratmadıqları göstərilir. Qələm
qüdrətinə Ģübhə etmədiyimiz belə yazıçıların müasir tələblərdən
geridə qalmasının mühüm səbəblərindən biri, həmin adamların
həyatdan, fəhlə və kolxozçuların bugünkü ecazkar yaradıcılıq,
quruculuq iĢlərindən bixəbər qalmalarıdır. Yazıçı həyat haqqında
qəzet məlumatı ilə kifayətlənə bilməz. Müasir həyatı və adamları
təsvir etmək istəyən yazıçı gərək müasir mübarizələrin içində olsun. O gərək fəhlə və kəndlinin iĢini, əmək prosesini bir tədqiqatçı kimi öyrənsin, dəstə-dəstə sosyalist əməyi qəhrəmanı adı alan
zəhmətkeĢlərin ruhuna, qəlbinə vaqif olsun. Onların xariqələr yaradan əməyinin, sosyalist əməyinin üstünlüyünü, keyfiyyət məziyyətlərini müəyyən etsin və bunu bədii lövhələrdə əks etdirsin.
Partiyamızın qərarında haqlı olaraq tənqidçilər arasındakı
dostbazlıq meylləri təqdir olunur. ĠnkiĢafın hərəkət verici qüvvəsi
olan tənqidin hörmətini salan, təsirini azaldan belə adamlardır.
Bunlar öz yazılarında ümumi inkiĢafımızın, ədəbiyyatımızın mənafeini deyil, öz Ģəxsi mənfəətlərini əsas götürürlər. Bu və ya baĢqa yazıçının “karına gəlmək” üçün çalıĢır, dostbazlıq, “ailəçilik”
meylini bolĢevik tənqidi prinsipindən üstün tuturlar. Hələ oxumadıqları kitab haqqında bu adamların hazır fikirləri vardır. Çünki,
bunlar əsəri yox, müəllifi “təhlil” edir, bütün sözlərini əsərə yox,
kitabın üstündəki imzaya deyirlər.
Ədəbiyyat təĢkilatımız və bütün yazıçılarımız Mərkəzi Komitənin qərarından istiqamət alaraq, belə tənqidlərin alçaq və ziyankar mahiyyətini açmalıdır. Partiya qərarında çox haqlı olaraq
tənqidi realizm vərdiĢlərinə aludəçilik meyilləri də pislənməkdədir. Sovet ədib və Ģairinin əsas metodu sosyalist realizmi metodudur. Bizim çoxumuz bu yüksək yaradıcılıq metodunu layiqilə mənimsəyə bilməmiĢik. Bütün mövcud yaradıcılıq üslublarının ən
yüksəyi və ən doğrusu olan sosyalist realizmi üslubu yolunda bizim hər birimiz ciddi çalıĢmalıyıq. Hər bir yazıçı bilməlidir ki,
onun qələmi, həqiqətən sovet yazıçısının qələmi kimi iĢləyib, yaradarsa, sosyalizm quruculuğunun inkiĢafına kömək edən əhə245

miyyətli vasitələrdən ola bilər. Müharibə günlərində biz qələmi
süngü ilə yanaĢı tutur müqayisə ediriksə, indi də yazıçının iĢ stolunu mühəndisin dəzgahı ilə müqayisə edə bilərik. Ġstehsalat, təsərrüfat sahəsində, neft və pambıq sahəsindəki qələbələrimizin
ifadəsi mütləq bədii ədəbiyyatda görünməlidir. Bunun üçün
mühüm Ģərtlərdən biri həyatı dərindən bilmək, fəhlə və kolxozçuların həyatı, məiĢəti, fəaliyyəti ilə dərindən tanıĢ olmaq, zəhmət
prosesini tədqiq edib ətraflı öyrənmək zəruridir.
Ədəbiyyat qəzeti. 1948. № 24. 28 avqust.
Yaradıcı tənqid uğrunda
Azərbaycan Kommunist (bolĢeviklər) Partiyası Mərkəzi Komitəsinin tarixi qərarı bizdən, ədəbiyyat sahəsində çalıĢan yoldaĢların hamısından öz iĢlərini ciddi surətdə tənqid nəzərindən keçirməyi, bütün yaradıcılıq iĢlərini kökündən yenidən qurmağı yaxĢılaĢdırmağı, partiyamızın, hökümətimizin, sovet cəmiyyətinin ədəbiyyatın qarĢısına qoyduğu yüksək və haqlı tələblərin ödənməsi
üçün hər dəqiqə düĢünüb tədbir görməyi tələb edir.
YaxĢı iĢləmək, yaxĢı yazmaq, xalqımıza və mədəniyyətimizə
layiq əsərlər vermək üçün mühüm Ģərtlərdən biri də sağlam bolĢevik tənqididir. Partiyamız həmiĢə və hər iĢdə bizə tənqidçi və
özünütənqidin əhəmiyyətini və gücünü göstərmiĢdir. “Kommunistlərin vəzifəsi öz hərəkatının zəiflikləri haqqında susmaqdan
yox, bəlkə o zəifliklərdən daha tez və daha qəti surətdə qurtulmaq
üçün onları açıq tənqid etməkdən ibarətdir” (V.İ.Lenin).
Özünütənqid iĢimizə ayıq yanaĢmağı, dünən hərarətli ilhamın
ehtiraslı saatlarında yaratdığımız və yaxĢı hesab etdiyimiz əsərləri
bu gün sakit və dərin düĢüncəli bir surətdə yenidən nəzərdən keçirməklə nöqsanlarımızı tapıb düzəltməkdə belə sadiq köməkdir.
Tənqid həm də bizdə müvəffəqiyyətlərimiz ilə arxayın olmayıb,
müstəqil irəli getmək, yüksəlmək zərurətini yenilik hissi ilə yaĢamaq meylini qüvvətləndirir. BolĢevik tənqidi hər zaman olan yeni
iĢə, daha çox, daha yaxĢı, daha qiymətli əsərlər yaratmağa, həyat246
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dan geri qalmamağa, miyana çalıĢanlarla yox, qabaq cərgələrdə
gedənlərlə ayaqlaĢıb onlarla yarıĢmağa çağırır.
“Stalin yoldaĢ dəfələrlə göstərmiĢdir ki, hər bir sovet adamının hər gün öz iĢinə yekun vurması, qorxmadan özünü yoxlaması,
öz iĢini təhlil etməsi, öz nöqsan və səhvlərini mərd-mərdanə tənqid etməsi, öz iĢinin yaxĢı nəticə verməsi üçün düĢünüb yol tapması və öz biliyini artırmaq üzərində yorulmadan çalıĢması lüzunu inkiĢafımız üçün mühüm Ģərtdir. Bu sözlər hər hansı bir baĢqa
iĢçiyə aid olduğu kimi, ədəbiyyatçılara da eyni dərəcədə aiddir.
Öz iĢinin tənqid edilməsindən qorxanlar nifrətə layiq qorxaqdırlar, xalqın hörmətinə layiq deyildirlər” (A.A.Jdanov).
Azərbaycan K(b) P Mərkəzi Komitəsinin “Azərbaycan sovet
ədəbiyyatının vəziyyəti və onu yaxĢılaĢdırmaq tədbirləri haqqındakı qərarında da tənqid məsələsi belə, bütün kəskinliyi və zərurəti ilə qoyulur. Qərarda bir sıra tənqidçilərin sovet ədəbiyyatı
məsələlərinə və vəzifələrinə etinasızlığı və bundan doğan zərərli
nəticələr göstərilir. Bəzi tənqidçilərin əsərlərə və yazıçılara münasibətdə prinsipial bolĢevik əlaqələri əvəzinə dostbazlıq, qərəzçilik
meyilləri ilə hərəkət etməsi, inkiĢafımız üçün silah olan tənqidi
hörmət və nüfuzdan salır, onu öz müqəddəs vəzifəsindən kənara
çəkir. Aydın bir həqiqətdir ki, köhnə cəmiyyətin qalıqlarından
baĢqa bir Ģey olmayan bu zərərli meyillərdən yaxa qurtarmayan
tənqidçi, indi, sovet ədəbiyyatı və tənqidi qarĢısında qoyulan
yüksək və Ģərəfli vəzifələrin həyata keçirilməsində faydalı bir iĢ
görə bilməz.
Mərkəzi Komitəmiz və Ģəxsən M.C.Bağırov yoldaĢ müstəsna
diqqət və qayğı ilə yazıçıların və yazıçılar təĢkilatının iĢlərini izləyərək, bizdən zəmanəyə layiq böyük əsərlər istəyir. Azərbaycan
yazıçılarından, öz əməkləri ilə möcüzələr yaradan neft və pambıq
qəhrəmanlarının yüksək bədii Ģəkildə təsvirini, Azərbaycan sovet
ədəbiyyatında son illərdə əmələ gələn geriləməni tezliklə ləğv etməyi tələb edir, ədəbiyyatda da sosyalist əməyi qəhrəmanlarının
meydana çıxmasını istəyirlər. Ədəbi hərəkatımızın bütün iĢləri bu
yüksək vəzifələr nöqteyi-nəzərindən qurulmalı olduğu kimi, tən247

qid sahəmiz də ancaq bu səviyyədən iĢə yanaĢmaqla faydalı və təsirli ola bilər.
Mərkəzi Komitənin qərarında “tənqidin ciddi səhvi” olaraq
göstərilir: “O, ədəbi irsə marksistcəsinə yanaĢılmaması hallarına
laqeyd baxır ki, bu da özünü ayrı-ayrı yazıçıların yaradıcılığına
həddindən artıq qiymət verməkdə, onların mürtəce və tarixən
məhdud baxıĢlarını ört-basdır etməkdə” göstərir. Çox doğru və
aydın müəyyən edilmiĢ olan bu nöqsanlar müharibə illərində
(1941-43) Ģəxsən mənim yazdığım “Ədəbiyyat tarixində də (XX
əsr hissəsi) vardır.
O zaman mən Azərbaycan klassik yazıçılarında ancaq vətənpərvərlik hissləri nümunələri axtarmaq meylinə uyaraq, ədəbiyyat
nümunələrini çox yerdə həddindən artıq tərifləmiĢ, yazıçıların tarixən məhdud tərəflərini hesaba almamıĢ, onların məfkurə
nöqsanlarını nəzərdən qaçırmıĢam. Bəzən bu yazıçıların yaradıcılığını tədqiq edən zaman oxuduğum əsərlərin təsirinə qapılaraq,
tarixi hadisələrin qiymətləndirilməsində marksist görüĢdən uzaq
olan hallara, milli məhdudiyyət meyillərinə yol vermiĢəm. Məhəmməd Hadinin yaradıcılığında olan bütün mürtəce cəhətləri
göstərə bilmədiyim kimi, böyük realist Mirzə Cəlilin, Haqverdiyev və sair inqilabi demokrat yazıçıların ideya və sənətcə müəyyənləĢməsində böyük rus ədəbiyyatının həlledici rolunu lazımınca yazmamıĢam. Ġstər həmin kitabda və istərsə keçmiĢdə yazdığım baĢqa məqalələrdə Ģübhə etmirəm ki, partiyamızın qərarında
qeyd edilən mədəni irsə tənqidi yanaĢa bilməmək, tənqidi realizm
nümunələrinə aludəlik, birtərəfli təhlil, ədəbi hərəkat ilə tarixi
prosesi tam marksistcəsinə əlaqələndirə bilməmək və sair bu kimi
nöqsanlar vardır. Müharibədən sonrakı illərdə, xüsusilə ÜNK (b)
P Mərkəzi Komitəsinin məfkurə sahəsindəki iĢ haqqında tarixi
qərarlarından A.A.Jdanov yoldaĢın məruzəsindən sonra yazdığım
əsərlərdə keçmiĢ zərərli vərdiĢ qalıqlarından xilas olmağa çalıĢmıĢam və bundan sonra daha ciddiyyətlə çalıĢacağam.
BolĢevik özünütənqidi dedikdə, biz heç bir zaman Ģəxsən
özümüzü, özümüzdə olan və irəliyə getməyimizə mane olan pis
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vərdiĢləri unutmamalıyıq və unuda bilmərik. Ola bilsin ki, qərarda ədəbi tənqidin səhvlərindən danıĢılan yerdə bu və ya baĢqa
tənqidçilərin adı çəkilmir. Əsl mətləb burasındadır ki, tənqid sahəsinin və ümumiyyətlə ədəbiyyat sahəsinin tamamilə sağlamlaĢmasında, partiyamızın, hökumətimizin və xalqımızın ədəbiyyata
olan tələblərinin ödənilməsində hamımız məsuluq, hamımız səfərbər olmalıyıq. Xüdpəsənlik hissləri biz kommunistlərə yaddır.
Biz hər birimiz yaradıcılıq yolunda Ģəxsən qələbələr əldə etməyə
çalıĢdığımız kimi ümumiyyətlə ədəbiyyatımızın, bütün sovet ədəbiyyat sahəsinin yüksəlməsinə, qələbələr əldə etməsinə çalıĢmalıyıq. Ədəbiyyat təĢkilatında və mühütündə sağlam yaradıcılıq vəzifələrinə əsaslanan kollektivlik, yoldaĢlıq əlaqələrini son dərəcə
qüvvətləndirmək lazımdır. Ədəbiyyatda ancaq özünü güdən, xudbin, xudpəsənd duyğulardan xilas ola bilməyənlər cəmiyyətimiz,
ədəbiyyatımız üçün faydalı bir iĢ görə bilməzlər. Bu və ya baĢqa
yazıçının müfəvvəqiyyətindən sevinməyən, müvəffəqiyyətsizliyindən məyus olmayan tənqidçi həqiqi sovet tənqidçisi deyildir. Tənqidçi öz əxlaqi məziyyəti, insani xasiyyəti, ictimai aləmdəki əlaqələri ilə də yazıçıya və oxucuya nümunə olmağa çalıĢmalıdır. Mən
Ə.Əbülhəsənin və ya H.Mehdinin bir hekayəsində zərərli bir meyl,
pis tərəflər görürəmsə, mütləq bunu müəllifə bildirməli, ondan bunun izahını və düzəltməsini istəməli, gözləməliyəm. Axı tənqidçi
yaradıcının köməyi, inkiĢaf yolunda onun qolundan tutandır.
Tənqid yalnız yazıçılara və oxucalara “pis nümunələr” təqdim etməməlidir. Tənqid ədəbiyyatımızın parlaq, iĢıqlı tərəflərini
də görməli və cəsarətlə göstərməlidir. Sovet ədəbiyyatının yaradıcılıq ənənələri indi bütün dünyanın proqressiv yazıçıları üçün
nümunə olmuĢdur. Sülhü müdafiə məqsədilə mədəniyyət xadimlərinin ümumdünya konqrasında sovet yazıçılarının məruzə və çıxıĢları bütün dünya zəhmətkeĢlərinin diqqətini cəlb etmiĢdir. Sovet ədəbiyyatı öz inqilabi, proqressiv ideyaları, sülhpərəstliyi, insanpərvərliyi ilə, ali məqsədləri, yüksək ictimai-siyasi məzmunu
ilə zəhmətkeĢ bəĢəriyyətin fikri məhsulları içərisində ən Ģərəfli
bir yer tutur.
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“Bunu heç də təsadüfi hesab etmək olmaz ki, indi ən yaxĢı
ədəbi əsərlər, ideyaca kommunizmə son dərəcə bağlı olduqlarını
hiss edən yazıçılar tərəfindən yazılmıĢdır. Ölkəmizdə kommunizm, hamını coĢğun həvəslə iĢləməyə, vətən uğrunda qəhrəmancasına mübarizə aparmağa, yüksək ideyalı əsərlər yaratmağa ruhlandırır” (V.M.Molotov).
Rus ədəbiyyatının və xüsusən rus sovet ədəbiyyatının qalib,
gözəl və iĢıqlı ənənələri haqqında nə üçün tənqidçilərimiz ağız
dolusu danıĢmasınlar və ənənələrin təbliği ilə Azərbaycan yazıçılarının daha mükəmməl silahlanmasına kömək etməsinlər?
M.Qorkinin, V.Mayakovskinin, N.Ostrovskinin, A.Fadeyevin və baĢqa bu kimi yazıçıların sənətindən və yaradıcılığından
öyrənməyən, istifadə etməyən yazıçı necə inkiĢaf edə bilər? Ədəbi tənqid bu zəngin mənəvi xəzinəni elmi təhlil ilə izah edərək
yaymalı və təbliğ etməlidir.
Tənqidçilərimiz bu parlaq ənənələr cəbhəsində duraraq,
çürüməkdə olan burjua ədəbiyyatı və mədəniyyətini fikir yoxsulluğunu, mürtəce mahiyyətini, iflasını göstərməklə də sovet yazıçılarına kömək edə bilərlər və etməlidirlər. Çünki Qərb burjua
mədəniyyəti qarĢısında pərəstiĢkarlıq etməkdən və nökərçilikdən
– bu murdar adətlərdən xilas olmamıĢ həqiqi sovet vətəndaĢı olmaq olmaz” (V.M.Molotov). Sovet tənqidçisi öz yaradıcılığının
saflığına, büllur kimi təmiz olmasına, özünün bolĢevizm məfkurəsi ilə silahlanmasına həmiĢə səy etməli, fikrini, zehnini və qəlbini köhnə qalıqlardan xilas etməlidir.
Bizdə hələ də tənqidçilik iĢini yalnız resenziyalardan, xırda
məqalələrdən ibarət sayan məhdud baxıĢlar vardır. Bunda tənqidçilərin özləri də müqəssirdilər. Çünki onlar böyük ədəbi-fəlsəfi
əsərlər yaratmaq yolunda az səy göstərirlər. Halbuki, sovet ədəbiyyatı və tənqidinin inkiĢafı bunu tələb edir. Tənqid ancaq təhlil
etdiyi əsər çərçivəsində qalırsa, onun müddəaları məhdud bir zaman, məkan və Ģəxsiyyət dairəsindən çıxıb təfəkkürün geniĢ
üfüqlərində parlamırsa, o, böyük tənqidçi ola bilməz. Süleyman
Rəhimovun, M.Ənvərin romanı və ya hekayəsi haqqında mülahi250
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zə söyləyən tənqidçi elə dərin, böyük və təzə fikirlər söyləməlidir
ki, buna yalnız müəlliflərin yox, minlərlə oxucuların diqqəti cəlb
olunsun, burada olan mənəvi qida, yeni hiss və fikir hamını cəzb
etsin. Bəzən təəssüf ki, tənqid, təhlil üçün seçdiyi əsərin varaqları
cümlələrin içərisindən kənara çıxa bilmir.
Bizim indi tənqidçilərimizdən daha böyük əsərlər, müəyyən
bir dövrü və ya ədəbi hərəkatı marksist təhlili ilə verən, bolĢevizm ideyalarının sənətdə inikasını göstərən gözəl nəzəri əsərlər
istəməyə haqqımız vardır. Gündəlik xırda və səthi məqalələr ilə
kifayətlənənlər, inkiĢaf meylindən məhrum tənqidçilərdir. Belinskinin, PuĢkin və Lermontov haqqında, ədəbi növlər və janrlar
haqqındakı əsərləri, “Qoqola məktubu”; Dobrolyubovun, ÇernıĢevskinin, Maksim Qorkinin ədəbiyyat haqqında çox məqalələri
konkret ədəbi material üzərindəki təhlildən çıxaraq, ümumiyyətlə
sənətin ictimai mahiyyətini, xasiyyətini, xüsusiyyətini, inkiĢaf
yollarını göstərən və ümumuləĢdirən, bütün sənət aləmi və bütün
dövrlərin sənət adamları üçün qiymətli fikirlər ifadə edən əsərlərdir. Buna görə də həmin əsərlər yaĢayır və yaĢayacaqdır. Sovet
tənqidçi və nəzəriyyəçiləri də ələ qələm alanda belə yüksək elminəzəri əsərlər yaratmaq arzu və həvəsi ilə ruhlanmalıdırlar. Bizim
üçün, Azərbaycan tənqidçi və ədəbiyyat nəzəriyyəçiləri üçün eyib
deyilmi ki, sovet ədəbiyyatımızın keçdiyi mühüm tarixi mərhələləri təhlil və əks etdirən, inqilab illərində yaranmıĢ olan ədəbi
məhsulumuzun gözəl bir monoqrafiyasını verən samballı bir kitabımız yoxdur. Nəinki yoxdur, heç bir tənqidçi də belə Ģərəfli bir
əsər yaratmaq həvəsi də hələ duyulmur. Halbuki, keçdiyimiz ədəbi yolun nəzəri cəhətcə düzgün iĢıqlandırılması yalnız bir tarix olmaqdan əlavə, həm də gələcək üçün, gələcək iĢimiz üçün əhəmiyyətli və lazımlı mədəni bir təĢəbbüsdür. Hətta ədəbi dilimizin inkiĢafını ətraflı elmi surətdə göstərən, sovet Ģeiri, nəsri, dramaturgiyasının klassik ədəbiyyatdan hansı keyfiyyət fərqləri ilə ayrıldığını göstərən, elmi-kütləvi kitablarımız da yox dərəcəsindədir. Bu
kimi mühüm vəzifələrin həlli hər kəsdən əvvəl tənqidçilərimizin
öhdəsinə düĢür. ġübhə etmirik ki, tənqidçilərimiz Mərkəzi Komi251

təmizin tarixi qərarını əldə rəhbər tutaraq, marksizm-leninizm
metodolojisi ilə mükəmməl silahlanaraq, hər cür köhnə mürtəce
məfkurə qalıqlarından tamamilə yaxa qurtararaq, həvəsli və ehtiraslı yaradıcılıq iĢində əlbir çalıĢaraq öhdələrinə düĢən Ģərəfli vəzifələri yerinə yetirəcəklər.
Ədəbiyyat qəzeti. 1948. 5 oktyabr.
1951
Tənqid və özünütənqidi genişləndirək!
M.C.Bağırov yoldaĢ Azərbaycan bolĢeviklərinin XVIII qurultayındakı dərin, məzmunlu məruzəsində sürətli inkiĢaf və tərəqqimizi, əldə etdiyimiz tarixi nailiyyətləri və qarĢımızda duran
vəzifələri tam aydınlığı ilə göstərmiĢdir.
M.C.Bağırov yoldaĢın məruzəsi sənaye və kənd təsərrüfatı
cəbhəsində, elm və mədəniyyət cəbhəsində çalıĢan hər bir zəhmətkeĢin qarĢısında, o cümlədən biz yazıçıların qarĢısında mühüm vəzifələr qoyur. “Yazıçılarımız, xalqlar dostluğuna, Zaqafqaziya xalqlarının öz azadlıq və istiqlaliyyəti uğrunda, Sovet hakimiyyəti uğrunda əlbir mübarizəsinə həsr edilmiĢ dolğun əsərlər
yaratmaq haqqında Azərbaycan K(b) P XVII qurultayının göstəriĢlərini yerinə yetirməmiĢlər”.
M.C.Bağırov yoldaĢın bu haqlı tənqidi və tələbi hər bir sovet
yazıçısını dərindən düĢünməyə, öz iĢini yenidən qurmağa çağırır
və səfərbər edir. Bütün yazıçılarımız bir nəfər kimi öz yaradıcılıq
əzm və iradələrini, ilham qüdrətlərini səfərbər edərək partiyamızın, xalqımızın tələbləri səviyyəsində, yüksək keyfiyyətli əsərlər
yaratmalıdırlar.
M.C.Bağırov yoldaĢın məruzəsində ədəbiyyatımızda son illərdə yaranmıĢ bir sıra nəsr əsərləri tənqid olunur və çox doğru
olaraq göstərilir ki: “Son illərdə yaradılmıĢ bir sıra bədii nəsr
əsərlərində ciddi nöqsan ondan ibarətdir ki, həmin əsərlərdə kifayət qədər dərin bədii ümumiləĢdirmələr yoxdur, onların ideya və
bədii səviyyəsi aĢağıdır, quru və zəif dildə yazılmıĢdır...”.
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Biz əsərlərimizin bədii keyfiyyəti üzərində az çalıĢırıq. Bəzən mürəkkəbi qurumamıĢ çapa veririk. Yazıçılarımızın bədii dil
üzərindəki iĢi və səyi son dərəcə yarıtmazdır. Stalin yoldaĢın dilçilikdə marksizmə dair dahiyanə əsərlərindən biz hələ lazımı nəticə çıxarıb iĢimizi yenidən qurmamıĢıq. Hətta görkəmli, təcrübəli
yazıçılarımızın əsərlərində çoxlu dil səhvlərinə rast gəlirik. Bu,
əlbət ki, yazıçının öz sənətinə məsuliyyətsiz yanaĢması, sovet
oxucusuna, onun yüksək və haqlı tələblərinə etinasız əlaqəsi nəticəsidir ki, bu da mütləq aradan qaldırılmalıdır.
M.C.Bağırov yoldaĢın Azərbaycan Kommunist (bolĢeviklər)
Partiyasının XVIII qurultayındakı məruzəsini dərindən öyrənmək,
buradakı göstəriĢləri vaxtında və sonuna qədər həyata keçirmək
yolunda mübarizə, bolĢevik tənqidi və özünütənqidi geniĢləndirmək məfkurə səhvlərindən tamamilə xilas olmaqda, kommunizm
qurucularına layiq yeni və yüksək keyfiyyətli əsərlər yaratmaqda
hər bir sovet yazıçısına kömək edən mühüm bir proqramdır.
Ədəbiyyat qəzeti. 1951. 5 iyun. №16.
1954
Şərəfli yaradıcılıq yolu
Süleyman Rüstəmin ədəbi yaradıcılığının
30 illiyi münasibətilə
Böyük Vətən müharibəsi günlərindən birində Süleyman
Rüstəm ilə Səfərəliyev rayonu zəhmətkeĢlərinin yığıncağında
idik. Salonda yer yox idi. Kolxozçular, MTS iĢçiləri, komsomolçular, rayon iĢçiləri buraya toplanmıĢdılar. Sovet Vətənimizi faĢist iĢğalçılarından azad etmək iĢində ədəbiyyatımızın, yazıçılarımızın vəzifələri haqqında söhbət gedirdi. Kolxozçular qarĢısında,
bir növ yaradıcılıq hesabatı verirdik. Süleyman Rüstəm son Ģeirlərini oxudu, onu təkrar-təkrar alqıĢladılar, tribunadan düĢməyə
qoymadılar:
– Gün o gün olsun ki!
ġair “həmin Ģeir yanımda yoxdur”– deyə üzr istədi. Salonda253

kı komsomolçulardan biri irəli yeriyib mənə dedi: “Məndə var,
verimmi, ay lələ?”. O, hərbi köynəyinin cibindən qat-qat olmuĢ
bir qəzet çıxartdı.
Komsomolçu “Gün o gün olsun ki” Ģeirini əziz bir töhfə kimi
cibində gəzdirirdi.
ġair və ədib üçün xalqın, oxucu kütlələrinin hörmət və məhəbbətini qazanmaqdan böyük Ģərəf və mükafat yoxdur. Sovet
Ģeirinin, proletar ədəbiyyatının mübariz əsgərlərindən, qabaqcıl
nümayəndələrindən olan Süleyman Rüstəm məhz belə Ģərəfə nail
olmuĢdur.
Süleyman Rüstəm otuz il əvvəl, bərpa dövrünün baĢlanğıcında, proletar məfkurəsi uğrunda mübarizənin kəskin bir dövründə
yaradıcılığa baĢlamıĢdır. Onun ilk Ģeirlər kitabı “Ələmdən nəĢəyə” (1927) adlanır.
Həmin illərdə partiyamız ədəbiyyat xadimlərimizin qarĢısında çox mühüm tarixi bir vəzifə qoymuĢdu. Proletar yazıçıları ədəbiyyatda hegemoniya qazanmaq uğrunda mübarizə aparırdılar.
Hegemoniya qazanmaq üçün təkcə tematik yenilik kifayət deyildi. Yeni, inqilabi məfkurəni tərənnüm üçün yüksək bədii forma, ustalıq, sənətkarlıq lazım idi. Klassik ədəbi irsə Lenin
münasibəti, həmin irsi tənqidi surətdə mənimsəmək, Nizamidən,
Vaqifdən, Sabirdən, böyük rus ədəbiyyatından – Nekrasovdan,
PuĢkindən, Mayakovskidən, bu böyük Ģairlərin sənət qüdrətindən
öyrənmək, yorulmadan öyrənmək lazım idi. Süleyman Rüstəm bu
zərurəti layiqi ilə düĢünmüĢdü.
Süleyman Rüstəmin yaradıcılıq yolu bir sovet Ģairinin mübarizə və inkiĢaf yoludur. ġairin ilk əsərlərində komsomol və onun
mübarizəsi, Sovet hakimiyyəti uğrunda, yeni, azad, xoĢbəxt həyat
uğrunda inqilabi qüvvələrin birgə mübarizəsi, köhnə ictimai quruluĢa nifrət, antiimperialist tematika mühüm yer tuturdu. O, bu məsələlərə ayıq, sağlam bir münasibət bəsləyir, ictimai inkiĢafın dinamikasını əsasən doğru təsəvvür edirdi. ġairin “Uzaq ellərin gənclərinə” xitabla yazdığı “Üsyan yarat!” Ģeiri komsomol nəslinin kapitalist dünyasının zəhmətkeĢ cavanlarına bir mübariz çağırıĢı idi.
254

ƏDƏBİ TƏNQİD

Mir Cəlal

Bu əsrdə məsud yaşamaq, haq yolu tapmaq
Üsyandadır, üsyandadır, üsyandadır ancaq.
Süleymanın hələ ilk Ģeirlərində xalqımızın qəddar düĢmənlərinə imperialist nökərləri olan burjua cızmaqaraçılarına qarĢı dərin nifrət və qəzəbi güclü idi. ġair onları bayquĢ adlandıraraq ifĢa
edirdi.
Süleymanın sürətlə, həm də qanuni inkiĢaf edən bir yaradıcılıq
yolu vardır. Onun bir-birinin ardınca nəĢr etdiyi Ģeir kitabları (“Addımlar” - 1930, “AtəĢ” - 1931, “Ulduzlar” - 1934, “Gecənin romantikası” - 1938, “Durna” - 1942, “SeçilmiĢ əsərləri” - 1947, “Ġki
sahil” - 1949, “Həyat nəğmələri” - 1952) və dramaları həm tematika, həm məzmun-məfkurə və həm də sənətkarlıq məharəti, sosyalizm realizminə yiyələnmək nöqteyi nəzərindən yuxarıya doğru gedən, yüksələn bir inkiĢaf xəttini göstərir. Komsomol tematikası
Süleymanın yaradıcılığında həmiĢə mühüm yer tutmuĢdur.
“Mənim doğma komsomolum, mənim doğma qardaşım,
Mən səninlə qalacağam, yüzü keçsə də yaşım!”

“Cənub Ģeirlərində” tərənnüm edilən bir məsələ xüsusi və yeni bir
ilhamla qələmə alınmıĢdır.
Məlumdur ki, Süleyman Rüstəm Sovet Ordusu sıralarında
Təbrizdə olduğu zaman Cənubi Azərbaycan xalqının ağır, məhrum, acınacaqlı həyatından bəhs edən “Cənub Ģeirləri” silsiləsini
yaratmıĢdır. Bu Ģeirlərdə qardaĢının azadlığı, səadəti üçün çırpınan həssas bir Ģair qəlbinin odlu təranələri vardır. Araz Ģairin
qəlbinin “tən ortasından axır”, “Suya xəncər-pıçaq vursan da ayrılmaz!”
Stalin mükafatı almıĢ olan “Ġki sahil” əsəri Süleymanın son
dövr yaradıcılığında mühüm yer tutur. Burada da Ģair gözəl
müqayisələrdən istifadə edir.
Yaradıcılığının otuz illiyi günündə qələm yoldaĢımız Süleyman Rüstəmə, getdiyi Ģərəfli sənət yolunda daha möhkəm və
sürətli addımlarla irəliləməsini, kommunizm qələbələrinin tərənnümünü verən, qəlbləri fəth edən yeni və daha yüksək bədii
əsərlər yaratmasını arzu edirik.
Ədəbiyyat və incəsənət.1954. 30 yanvar.
Nəsrimiz haqqında qeydlər

ġair bu səmimi arzusunda həm inqilabçı gəncliyə, həm də bu
gəncliyin qaynar həyat və kəskin mübarizəsinə bağlılığını ifadə
etmiĢdir. Süleymanın bir sıra müsbət qəhrəmanları da məhz komsomol sıralarından gəlmə, mətin, cəsur, mübariz, fədakar, polad
iradəli sovet gəncləridirlər.
ġair dinc quruculuq dövründə, sovet adamlarının coĢğun
əmək fəaliyyətinə həsr etdiyi Ģeir və poemalarda da eyni siyasi lirikanı, bu lirikanın məzmun zənginliyini, istiqamət aydınlığını
görmək olar. ġairi həmiĢə həyatımızın əsas, həlledici məsələ və
vəzifələri, ictimai inkiĢafın qabaqcıl meylləri və qabaqcıl adamları daha çox maraqlandırır.
Vətən müharibəsi illərində sovet vətənpərvərliyi mövzusunda
yazdığı antifaĢist Ģeirlərindən sonra Süleyman Rüstəm “Ġki sahil”
əsərini yaratmıĢdır. Bu kitabda çoxdan bəri Ģairi düĢündürən və
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Azərbaycan sovet ədəbiyyatının böyük milliyyətlərindən biri
inqilabdan sonra yaranmıĢ, xüsusən sovet yazıçılarının Birinci
Ümumittifaq qurultayından sonra sürətlə inkiĢaf etmiĢ və söz sənətindən aparıcı mövqe qazanmıĢ olan sovet bədii nəsridir. Bu
nəsrin görkəmli nümayəndələri Süleyman Rəhimovun, Mirzə Ġbrahimovun, Mehdi Hüseynin və baĢqalarının yaxĢı əsərləri yalnız
Azərbaycan və yalnız Ümumittifaq oxucularına deyil, xalq demokratiyası ölkələrinin zəhmətkeĢlərinə də tanıĢdır. Bir tərəfdən
klassik nəsrimizin, digər tərəfdən böyük rus ədəbiyyatının zəngin
təcrübələrini diqqətlə izləyən və öyrənən görkəmli yazıçılarımızın
romanları, povestləri və hekayələri rus dili vasitəsilə milyonların
qəlbinə yol tapmıĢdır və adamlarımızın kommunist tərbiyəsində
böyük rol oynamaqdadır.
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KeçmiĢdə-inqilabdan əvvəl bizdə bədii nəsr çox zəif və məhdud olmuĢdur. Klassik nəsrin tarixi qısa, tematikası məhdud, ənənələri zəif idisə də tutduğu yol doğru idi. Klassik nəsrimiz öz yaranıĢı günündən böyük rus ədəbiyyatının ardınca gedərək realizm
istiqamətində inkiĢaf etmiĢdir. PuĢkin, Qoqol, Tolstoy sənətindən
öyrənən bu nəsrin ilk böyük nümayəndəsi Mirzə Fətəli Axundov
“AldanmıĢ Kəvakib” povesti ilə feodal hökmranlığının dəhĢətli
mənzərəsini həqiqi, bədii lövhələrdə vermiĢdir. Axundovun arxasınca Cəlil Məmmədquluzadə, Ə.Haqverdiyev, Süleyman Sani
Axundov realist qələmlərilə köhnə dünyanın feodal zülmünü, istismar quruluĢunu, fanatizmi, burjua məfkurəsini amansız ifĢa etmiĢ, ictimai-siyasi satiranın gözəl nümunələrini yaratmıĢlar.
Xalqımızın Sovet hakimiyyəti uğrunda mübarizəsi, tarixi qələbəsi, sovet vətənpərvərliyi, xalqlar dostluğu, proletar beynəlmiləlçiliyi, xalqımızın mənəvi-siyasi birliyi, əmək cəbhəsində yaranan xarüqələr, kapitalizm qalıqlarının amansız ifĢası-ədəbiyyatımızın, həmçinin roman, povest, hekayə və oçerklərimizin baĢlıca
teması, məzmunu olmuĢdur. Azərbaycan sovet nəsrinin indi
Süleyman Rəhimov, Mehdi Hüseyn, Mirzə Ġbrahimov, Abdulla
ġaiq, Əbülhəsən, Əli Vəliyev, Ġlyas Əfəndiyev, Ənvər Məmmədxanlı və baĢqaları kimi tanınmıĢ yaradıcıları vardır. ZəhmətkeĢ
insan, onun həyatı və qəhrəmanlığı sovet nəsrində mərkəzi yer tutur. Sovet nəsrinin xalq arasında, oxucu kütlələri arasında geniĢ
yayılıb Ģöhrət tapmasının bir səbəbi də budur ki, oxucu bu əsərlərdə öz həyatını, öz taleyini, öz mənafeyinin təsvirini, öz keçmiĢini, indisini və gələcəyini görür, həyatın, insanın əsl doğrudürüst bədii təsvirini görür. Həyat həqiqəti ümumən ədəbiyyatımızın, o cümlədən bədii nəsrimizin məhək daĢıdır. Bədii əsərlərimizdə ictimai-siyasi həyatın parlaq mənzərələrini görən sovet
oxucusu eyni zamanda özünü, öz tərcümeyi-halını, fəaliyyətini
inkiĢaf, tərəqqi yolunu görür. Heç bir zaman ədəbiyyat iĢi bizdə,
Sovet Vətənimizdəki qədər xalq iĢi olmamıĢdır. Heç bir zaman,
heç bir ölkədə ədiblər böyük Vətənimizdəki qədər ümumxalq
qayğısı və diqqətilə əhatə olunmamıĢlar. Bizdə haqlı olaraq oxu257

cular ədiblərimizin iĢini öz doğma iĢləri sayır, onların müvəffəqiyyətlərilə fəxr edir və zəif cəhətlərinə dözmək istəmirlər. Sovet
romanlarında ġamo, Tahir, Bayram, Fridun, Nina və sairələri kimi yadda qalan obrazlar yaranmıĢdır. Kamil bir ədəbi forma olaraq realist roman ancaq sovet dövründə yaranmıĢ və ədəbiyyatda
mühüm mövqe qazanmıĢdır. Ġnqilabi, tarixi, ailə-məiĢət, müharibə və sair temalarda yazılmıĢ romanlar ədəbiyyatımıza yalnız ideya-məzmunca deyil, həm də bədii forma etibarilə çox yeniliklər
gətirmiĢdir. Həyatı dəyiĢmək yolunda fədakarcasına çalıĢan
mübariz, müasir müsbət adamlar yaxĢı romanlarımızın mərkəzi
obrazlarıdır.
Sovet hekayəçiliyi də xeyli tərəqqi etmiĢdir. Mədəni tələb və
səviyyəsi gündən-günə artan oxucularımız gündəlik mətbuatda,
qəzet, jurnal səhifələrində müasir həyatdan bəhs edən Ģirin hekayələri çox izləyir və oxuyurlar. Həcmcə xırda olan bu janr tez
oxunur və sürətlə yayılır. Hekayəni hər gün radiodan eĢitmək, tribunadan, bədii oxu ustalarından eĢitmək, hətta xırda həcmli qəzet
səhifələrində də oxumaq mümkündür. Ancaq bizim tənqidimiz,
nəĢriyyatlarımız hekayəyə az diqqət və əhəmiyyət verirlər. Hekayəçilik təcrübəsi təhlil, tədqiq olunmur. Ġlk dəfə bu janrda qələm
təcrübəsi olan gənc nasirlərə isə lazımi kömək edilmir.
Sovet dövründə yaranan və çox inkiĢaf edən formalardan biri
də oçerkdir. Bu, kütləvi bir formaya çevrilmiĢdir. Bunu az-çox
təcrübə etməyən yazıçı yox kimidir. Ancaq oçerkə ciddi xüsusi bir
janr kimi yanaĢıb qələmini tamamilə buna həsr edən yazıçı azdır.
Bədii nəsrimizin dili tamamilə canlı, xalq dilinə əsaslanan sadə, aydın, Ģirin, zəngin Azərbaycan dilidir.
Bədii nəsrimizin qələbə və müvəffəqiyyətləri nə qədər fərəhli,
böyük olsa da bizi arxayınçılığa çağırmamalıdır. XIX partiya qurultayının və Sov. ĠKP MK sentyabr Plenumunun tələbləri səviyyəsindən bədii nəsrimizə yanaĢanda nöqsanlarımızı daha aydın
görmək olur. Biz hələ qəhrəman Bakı fəhləsinin, kənd təsərrüfatını
yüksəltmək uğrunda fədakarlıqla mübarizə aparan kolxozçuların,
qabaqcıl sovxoz və MTS iĢçilərinin yüksək bədii, kamil obrazlarını
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yarada bilməmiĢik. Bədii nəsrimizdə Pavel, Çapayev, Korçagin,
KoĢevoy, Davıdov kimi dillərə düĢən, ümumxalq məhəbbəti qazanan tam kamil yeni qəhrəman obrazları hələ çox azdır.
Əsərlərimizin bir qismində bədii forma, sənətkarlıq zəifdir.
Bəzi ədiblər unudurlar ki, ədəbiyyat hər Ģeydən əvvəl sənətdir,
yəni bunun özünün bədii dili, gözəl formaları, həyatı inikas xüsusiyyətləri vardır. Sənət bədii təfəkkür, məhz bədii təfəkkür məhsuludur. Nə tema aktuallığı, nə materialın yeniliyi, nə sitat, nə
Ģüar sənətkarlıqla yaranmayan, bədii olmayan əsəri yaĢada bilməz. Sənətin tələbinə cavab verə bilməyən əsərlər yaĢamır, daha
doğrusu ölü doğulur. Belə əsərləri nə qədər nəfis nəĢr etsən, nə
qədər məqalələrlə təbliğ etsən də oxucu əlinə almaq istəmir. Bəzi
nəsr əsərlərində sənətin ilk tələbi və Ģərti olan bədii dil nöqsanlarıdır və ya zəifdir.
Böyük müəllimimiz və dahi söz ustadı Maksim Qorki yazıçılara söz üzərində, məhz söz üzərində diqqətlə, səbrlə, dərindən,
tər tökə-tökə iĢləməyi dəfələrlə tapĢırmıĢdır. O, dilin sadə, aydın
və təbii olması zərurətini təkidlə göstərmiĢ, özünün ilk qələm
təcrübələrindən maraqlı misallar gətirmiĢdir. Böyük ədib yazır:
“Mən hekayələri bir növ bəzəkli cümlələrlə baĢlayırdım. Məsəla:
Лучи луны, прошли сквозь ветви кизилия… sonra mətbuatda
«Лучи луны» ifadəsinin «лучина» kimi oxunduğuna inananda
utandım. Bu ifadənin yerinə münasib bir söz qoymaq vaxtı isə
“keçmiĢdi”. Ayrı bir hekayəmdə yazılmıĢdı: «Извозчик извлек
из кармана кисет…».
Burada yanaĢı duran üç «из» sözü yorucu olan, yoxsul həyatı
o qədər də bəzəmirdi. Ümumiyyətlə mən “bəzəkli” yazmağa çalıĢırdım... “Dəniz gülür” yazdım və uzun müddət inandım ki, bu
yaxĢıdır. Gözəllik dalınca qaçmaqla mən həmiĢə təsvirin dürüstlüyünü pozur, Ģeyləri düzgün göstərmir, adamları səhv iĢıqlandırırdım... Belə sanki xırda səhvlərin böyük əhəmiyyəti vardır.
Çünki onlar sənətin həqiqətini pozur” (M.Qorki “Mən yazmağı
necə öyrəndim”).
Sosyalizm realizminin banisi Maksim Qorki böyük söz sənə259

tinin əsas tələbi olan həqiqətə, təbiiliyə, dürüstlüyə əsərin hər bir
ünsüründə, hər bir cümləsində rəayət etməyi vacib sayırdı. O,
əsərdə süni bəzəyin qatı düĢməni idi. O, söz ilə adamları, Ģeyləri
“bəzəməyi” sənətə yad bir meyl sayırdı. O, ədibin təsvirindən
canlılıq, əyanilik, inandırıcılıq tələb edirdi. Belə olduqda əsərin
təsir qüvvəsi güclü olur.
Təəssüflə demək lazımdır ki, bizim bir sıra əsərlərimiz bu tələblər səviyyəsindən çox aĢağıdadır. Hətta bəzi təcrübəli ədiblərimizin əsərlərində də adi dil səhvlərinə rast gəlmək olur: “O baĢına küləĢ pilotka qoymuĢ, küləĢdən hörülmüĢ çarıq geymiĢdi”.
Müəllif demək istəyir ki, onun pilotkası, çarığı küləĢdən idi. “Ġki
at qoĢulmuĢ araba” əvəzinə xalqın dediyi kimi “iki atlı araba”
yazmaq olmazmı?
“DüĢdüyü üzümlük və bostan yeri, avqust günəĢi altında qızıĢmağa baĢlayan kəhrəba rəngli əkin yerləri, zəmilər, bağlar
yamyaĢıl, lap uzaqdan tamaĢa edənlərin belə ürəyini sərinləĢdirəcək qədər cazibəli və xoĢ görünürdü”.
Bu lövhə müəllifin özü üçün də aydın olmadığı halda oxucu
üçün necə aydın ola bilər? Axıra əlavə olunan “cazibə”, “xoĢ”
sözləri isə vəziyyəti dəyiĢmir.
“Onun gövdəsinin açıq qismi darçını rəngdə idi...”, “ġəkər
qonĢu kolxozu ötəcəklərini düĢünüb, bundan xoĢlandı və
cövmərdliklə təklif etdi ki, qoyun bizim arabamıza, ya mən apararam, ya da kim gedəcəksə minsin sürüm gedək...”.
Bu misallar Əbülhəsənin “Müharibə” romanının üçüncü hissəsindəndir, ədibin bədii dilə nə qədər səhlənkar və etinasız yanaĢdığını göstərən nümunələrdir. Əlbəttə ki, bu və buna oxĢar dil
nöqsanlarını bir çox baĢqa əsərlərdə də tapmaq olar.
Dialoqlarımızda uzunçuluq, sözçülük hələ də vardır. Mahir
hekayə ustadı A.Çexov deyirdi: “Müxtəsərlik talantın qardaĢıdır”.
Qısa söz ilə, bir replika ilə xarakteri açmağı bacarmaq qüdrəti bizdə hələ kifayət qədər deyildir. Biz bu sahədə də klassiklərimizdən çox öyrənməliyik.
Bədii nəsrimizin kəsr cəhətlərindən biri də satiranın zəifliyidir.
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Partiyamızın XIX qurultayında Malenkov yoldaĢın məruzəsindən sonra və konfliktsizlik nəzəriyyəsinin burjua mahiyyəti ifĢa
olunandan sonra satira yolunda bəzi təĢəbbüslər olmuĢdur. Lakin
dönüĢ yaranmamıĢ və görkəmli bir satirik əsər də yazılmamıĢdır.
“Kirpi” jurnalı satira sahəsində mühüm iĢ görməlidir. Ancaq
burada ədiblər az iĢtirak edir, bədii ümumiləĢdirmələrlə yazılan
əsərlər azdır. Jurnal bəzən müxbir məktublarından fərqlənməyən
xırda və quru yazılarla doldurulur.
Gənc nasirlərlə də yaradıcılıq iĢini gücləndirmək, onların
əsərlərini diqqətlə təhlil etmək, onlara sənətkarlıq sirrlərini öyrənməkdə kömək etmək, – təcrübəli nasirlərimizin vacib vəzifəsidir.
Ümumən yaradıcılıq müzakirələri bizdə az olur. Belə müzakirələri yalnız bölmədə yox, geniĢ miqyasda keçirmək lazımdır. Misal
üçün, Azərbaycan və ya gürcü dilində yazılmıĢ və rus dili vasitəsilə baĢqa dillərə tərcümə olunmuĢ əhəmiyyətli bir kitabın müzakirəsini nə üçün qardaĢ respublikalardan olan qələm yoldaĢlarımızla birlikdə keçirməyək? Belə müĢtərək müzakirələr ədiblərimizin inkiĢafına çox kömək edər. Bizim qəzet və jurnallarımız,
həmçinin yazıçılar ittifaqının bölmələri ayrı-ayrı əsərlər haqqında
oxucuların rəyini yaxĢı öyrənmirlər. Halbuki, yazıçılarımız bu
rəyləri diqqətlə öyrənməli və öz yaradıcılıqlarında bu rəyləri nəzərə almalıdırlar.
Azərbaycan sovet yazıçılarının II qurultayında bədii nəsrin
müzakirəsinə mühüm diqqət yetiriləcəkdir. Bədii nəsrimizin daha
da inkiĢaf etməsi, bütün qüsurlardan xilas olması, xalqımızın artan tələbləri səviyyəsinə yüksəlməsi üçün qurultayın ciddi tədbirlər görəcəyinə Ģübhə yoxdur.
Kommunist. 1954. №89.15 aprel.
Ədəbi söhbətlər
I
Azərbaycan sovet Ģeiri düĢmən ideyalar və onların qalıqları
ilə mübarizədə inkiĢaf edib möhkəmlənmiĢ, kommunizm tərbiyəsinin kəskin mənəvi silahı olmuĢdur.
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Səməd Vurğun poeziyası yalnız respublikamızda yox, bütün
Sovetlər Ġttifaqında ümumi Ģöhrət və hörmət qazanmıĢdır. Süleyman Rüstəm, Məmməd Rahim, Rəsul Rza, Osman Sarıvəlli, Zeynal Xəlil, Əhməd Cəmil, Mirvarid Dilbazi və baĢqalarının müvəffəqiyyətli əsərləri respublikamızda və ümumən Sovet Ġttifaqında
oxucu kütlələrinin mənəvi qidası olmuĢdur. Təcrübəli Ģairlərin ardınca H.Hüseynzadə, Ġ.Qabil, N.Babayev, B.Adil, Q.Qasımzadə,
N.Gəncəvi, Ġ.Səfərli, B.Vahabzadə, Ə.Kürçaylı, H.Abbaszadə və
sairləri kimi istedadlı gənclər gəlirlər.
ġeirimizin tematikası aktual və müasir, məfkurə istiqaməti
sağlam, mübariz, məzmunu zəngin, dili sadə, aydın, bədii keyfiyyəti yüksəkdir. “Vaqif”, “Xanlar”, “Zəncinin arzuları”, “Ġki sahil”,
“Leninqrad göylərində”, “Lenin” poeması kimi əsərlər və bir sıra
zəngin məzmunlu lirik Ģeirlər sovet ədəbiyyatımızın əsas fonduna
daxil olmuĢ və möhkəm yer tutmuĢdur. ġeirimiz kommunizm quruculuğunun inikasını verən, sovet adamlarının bəxtiyar həyatını,
Ģərəfli mübarizə və tarixi qələbələrini, sovet vətənpərvərliyini, proletar internasionalizm və humanizmini, xalqlar arasında sülh ideyalarını tərənnüm edən güclü bir məfkurə silahı olmuĢdur.
Biz, sovet yazıçılarının Ġkinci qurultayı qarĢısında ümumən
ədəbiyyatımızın, o cümlədən Ģeirimizin müvəffəqiyyətlərilə fəxr
etməyə haqlıyıq.
Bununla bərabər biz xidmət etdiyimiz böyük partiyamızın və
qəhrəman xalqımızın, dünyada ən qabaqcıl, tələbkar oxucu olan
sovet oxucusunun artan və yüksələn tələblərini diqqətlə eĢitməli
və yaradıcılıq iĢimizi məhz bu tələblər səviyyəsində qurub təĢkil
etməliyik.
KeçmiĢə yox, gələcəyə baxanda, yaradıcılıq iĢimizi ümumən
ictimai inkiĢafımızın sürəti və vüsəti ilə müqayisə edəndə biz hər
birimiz hələ imkanlarımızdan aĢağı səviyyədə iĢlədiyimizi,
yüksək bədii əsərlər yaratmaq iĢində lazımi səy göstərmədiyimizi
etiraf etməliyik.
Son illərdə Ģeir məhsulumuzun keyfiyyətcə aĢağı düĢdüyünü
görürük. Sovet ədəbiyyatının baĢ mövzularına-fəhlə sinfinə, kol262
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xoz həyatına həsr edilmiĢ, iri həcmli, yüksək keyfiyyətli, qəlblərə
yeriyə bilən, milyonların malı olan, təsirli əsərlərimiz çox azdır.
Bir sıra əsərlərimizin zəif çıxmasının bir mühüm səbəbi də budur
ki, Ģairlərimiz sənaye, istehsalat, kolxoz həyatı ilə, kütlələrlə zəif
əlaqə saxlayırlar, sovet adamlarının yeni, coĢğun əmək prosesini
diqqətlə öyrənmirlər, adamların Ģüurunda əmələ gələn yenilikləri
yaxĢı bilmirlər.
Sov. ĠKP Mərkəzi Komitəsinin sentyabr, fevral-mart və iyun
Plenumlarının tarixi qərarlarından sonra ölkəmizdə xalqın yaĢayıĢını daha da yaxĢılaĢdırmağa doğru yönəldilmiĢ çox mühüm tədbirlər görülmüĢdür. Taxıl istehsalını artırmaq, məhsuldarlığı
yüksəltmək, kənd təsərrüfatının bütün sahələrində məhsul bolluğu
yaratmaq indi ümumxalq iĢi olmuĢdur. Yüz minlərlə gənc vətənpərvər partiya və hökumət qərarlarından ilham alaraq xam torpaqlardan istifadə üçün kənddə iĢləməyə gedirlər.
Yeni, azad, ilhamlı, kollektiv əmək sayəsində, sovet adamının yaratmaq qüdrəti, yüksək sovet texnikası sayəsində az bir
müddətdə milyonlarla hektar yerlər mənimsənilmiĢdir. Əsrlər boyu istifadəsiz qalan quru və xam torpaqlar indi canlanmıĢ, yaĢıllaĢmıĢ, bol məhsullu tarlalara çevrilmiĢdir. Sovet adamları “təbiətdən mərhəmət gözləmir”, onun zəngin sərvət və nemətlərini
fəth etməyi bacarırlar. Xam torpaqlı rayonlarda bir-birinin ardınca yeni-yeni sovxozlar yaranır, məskənlər salınır. Dünən səhralarda yana-yana düzülən çadırları bugün yaraĢıqlı, səliqəli mənzil
kvartalları əvəz edir, müalicəxanalar, klublar, kinolar, məktəblər
tikilir. Dünənki ilanlı çöllərdə gənc əkinçi və maldarların, mahir
mexanizatorların Ģən və coĢğun əmək həyatı qaynayır. Biz kommunizm ideyalarının əməli sürətlə həyata keçirilməsi prosesində
yaranan bu Ģairanə mənzərənin həqiqi poeziyasını verən böyük və
görkəmli əsərlər yaratmamıĢıq.
Bəzi Ģairlərin ayrı-ayrı əsərlərində klassik ədəbi irsdən istifadə məsələsi də təhrif olunmuĢ bir Ģəkildə meydana çıxır.
Rus və Azərbaycan ədəbiyyatının, eləcə də, baĢqa ədəbiyyatların qabaqcıl klassik irsi zəngin və tükənməz bir xəzinədir ki,
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ədəbi inkiĢafımızda biz həmiĢə bundan istifadə etmiĢik və edəcəyik. Ancaq bu irsdən Leninin dediyi kimi tənqidi surətdə, ayıq,
aktiv bir yaradıcı kimi istifadə etmək lazımdır. KeçmiĢ irsin
köhnəlmiĢ, vaxtı ötmüĢ, zərərli meyillərini qiymətli, canlı, bugün
üçün də faydalı, mütərəqqi cəhətlərindən dürüst ayırmağı, seçməyi bacarmaq lazımdır. Klassik irsə belə marksist bir münasibət olmadıqda biz əsərlərimizin nə ideya, nə də bədii keyfiyyətini
yüksəldə bilərik. Məsələn, qoĢma bir ədəbi forma olaraq Azərbaycan Ģeirində əsirlərdən bəri yaĢayır və inkiĢaf edir. Bu forma
aĢıq Qurbanidə və Abbasda da, Vaqifdə, Zakirdə və bir çox baĢqalarında da vardır. Bu forma eyni zamanda sovet Ģairlərinin yaradıcılığında da vardır. Ancaq kim deyə bilər ki, klassik qoĢma ilə
indiki, sovet Ģairinin yaradıcılığında rast gəldiyimiz qoĢma formasında keyfiyyət fərqi yoxdur.
Köhnə obrazları sadəcə köçürmək, ya onların zahiri, formal
cəhətinə uymaq, daxili mənasını açmağı bacarmamaq Ģeirin
nöqsanlı çıxmasına səbəb olacaqdır. Sovet Ģairi bu formanı öz tema və məfkurəsinə tabe edir, müasirləĢdirir, yeniləĢdirir, köhnəlmiĢ ünsürlərdən təmizləyib xilas edir, ona yeni məzmun, yeni ruh
və təravət verir. O da məlumdur ki, keçmiĢdə qoĢmaların çoxu
aĢiqanə idi, məhəbbət temasında yazılırdı. Köhnə cəmiyyətdə
azad məhəbbət hissi və arzusu hər iki qəhrəmanı səadətə yox, fəlakətə gətirib çıxarırdı. Buradan da təbii olaraq məhəbbət dastanı
nəticə etibarilə müsibət dastanı rəngini alırdı. Surətlərin, təsvir
vasitələrinin və hətta ifadələrin də xarakteri bu məzmunla müəyyən edilirdi. Bu dastanlarda ictimai konfliktlər, mübarizələr də
ağır və kədərli nəticələrə gəlib çıxırdı: hicran, həsrət, fəryad,
məhrumiyyət, ölüm... keçmiĢdə azad məhəbbət axtaran, sevən
qəhrəmanların nəsibi bu olurdu.
Aydındır ki, indi qoĢma formasında yazan, müasir qəhrəmanı, azad sevgini, yeni münasibətləri təsvirə çalıĢan Ģair köhnəlmiĢ
bədii vasitələrdən, ölüb getmiĢ münasibətlərə xas məcazlardan istifadə etməməlidir. Çünki onun qəhrəmanının hiss və həyəcanları
mənəviyyatı tamam baĢqadır, yenidir. Onun tərənnüm etdiyi so264

ƏDƏBİ TƏNQİD

Mir Cəlal

vet adamı varlığa və hadisələrə, həmçinin sevgiyə tamamilə yeni,
yüksək, tam realist bir münasibət bəsləyir. Klassik lirikada, onun
yaxĢı nümunələrində, məzlum insanın düçar olduğu fəlakətlər yanıqlı, təsirli bir dillə söylənir. Bu lirika oxucuda əsarət və məhkumluq dünyasına, azad, sağlam məhəbbət hisslərini çalarlayan
ictimai quruluĢa nifrəti daha da artırır. Həmin lirikanın əsas qiyməti də bundadır.
Yeni, sovet lirikasının isə əsas teması inqilabi mübarizələrdə
böyümüĢ, yetiĢmiĢ yeni insan, onun yüksək mənəviyyatıdır. Bizim lirika sovet adamının zəngin fikir və hisslərinin, onun alovlu
qəlbinin tərənnümü, mübariz, nikbin əhval-ruhiyyəsinin bədii ifadəsidir. “Daimi kədər” fəlsəfəsi bizim fəlsəfə deyildir. “Qoy meydandan çıxanlar və vaxtı keçib getməkdə olanlar kədərlənsinlər”
(Stalin).
Böyük Lenin haqqında yaxĢı əsər yazmıĢ olan təcrübəli Ģair
R.Rza bəzən ən mühüm temada yazanda da köhnəlmiĢ bədii vasitələrə əl atır:
Könlümə dedim gedək!
Dünyanı axtararıq,
Ayaqımız olsa da
Yollarda yarıq-yarıq
Taparıq biz günəşi
Qəlbimizdə sönməmiş
onun qaynar atəşi”.
(“Günəşin sorağında” səh. 27.)
Lenini “axtarmaq”, onun məhəbbətini görüb göstərmək üçün
seçilən bu “soraq” forması, bu yolda “ayaqların yarıq-yarıq olması” nağıllara məxsus köhnə bir üsuldur. Xüsusilə sovet adamlarından, sovet həyatından söhbət gedəndə bu “axtarıĢ” forması yaramaz. Çünki Lenin hər bir sovet adamının qəlbindədir. Lenini biz
azad, xoĢbəxt həyatımızda, gündəlik fərəhli əmək fəaliyyətimizdə, qələbələrimizdə və böyük kommunizm ideyalarımızın təntənəsində hər an görürük.
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“Lenin bir çıraqdır ki,
xalqların məhəbbəti
onun pərvanəsidir”.
Məhəbbətin təsvirində çıraq-pərvanə münasibətini gətirmək
qəzəl Ģeirində dəb idi. Lenin haqqında, xalqın dahi rəhbərə bəslədiyi böyük və tükənməz məhəbbət haqqında isə bu cür təsvir
münasib ola bilməz. Bu mövzunu yazanda xalq ilə Leninin vəhdət və birliyini verən ən xarakter, dərin mənalı ifadə və məcazlar
gətirmək lazımdır. Leninin gücü xalqdadır, xalqın da gücü Lenində, leninizmdədir. Xalq Leninin qüdrət mənbəyidir. Lenin fəhlə
sinifinin, xalqın qüdrət və iradəsinin mücəssəməsidir. ġeirdən gətirdiyimiz ifadələr isə bu məzmundan uzaqdır. Mayakovski gözəl
demiĢdir ki, Lenin deyəndə partiyanı düĢünürük, partiya deyəndə
Lenini düĢünürük!
Bizim Ģairlərimiz böyük Nizaminin əsərlərinin tərcüməsində
mühüm iĢ gördülər və böyük təcrübə əldə etdilər, sənətkarlıq məharətlərini artırmaqla klassik nümunələrdən çox öyrəndilər. Ancaq bəzi hallarda isə köhnəlmiĢ bədii vasitələrə ayıq, tənqidi
münasibət unudulur.
Müasir Ģeir dilimizə yad, qəliz, köhnə söz və ifadələrə hətta
M.Rahim, Ə.Cəmil və sair kimi Ģairlərin bəzi əsərlərində də rast
gəlmək olur. Ġxtiyar (qoca), ruzgar (külək), mavi, əsmər, bəyaz,
qəmər, “gülgün cəmal”, “nurə qərq eylədi asiman yeri”, “könül
sahilinin gur ləpələri” və s.
ġairlərimiz bilməmiĢ deyillər ki, ən yeni və sağlam hisslərin
tərənnümü üçün iĢlənəndə də bu ifadələr Ģeirə bir kəsiflik, köhnəlik gətirir, aydınlıq, parlaqlığa mane olur.
Süleyman Rüstəm yoldaĢın bəzi Ģeirlərində də bədiiliyi pozan nümunələr vardır. Moskva haqqında yazdığı bir Ģeirdə bu
böyük Ģəhərə, inqilab və səadət yurduna öz məhəbbətini ifadə
üçün Ģair belə bir ifadə iĢlədir:
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Onun kərpicinə, onun daşına,
Öz ürək qanımla çəkmişəm suvaq...
(“Azərbaycan jurnalı, 1953, №2, səh. 28).
ġairin məqsədi, əlbət ki, bizə məlumdur. O, Moskvaya, bu
doğma Ģəhərə olan məhəbbətimizi, fikrimiz, hissimiz və düĢüncələrimizlə bu inqilab yurduna necə bağlı olduğumuzu demək istəyir. Ancaq gətirilən bədii vasitələr bu məzmunu vermir. “Kərpicə-daĢa ürək qanilə suvaq çəkmək...” aydın bədii lövhə deyil və
nəzərdə tutulan təsiri bağıĢlamır.
PuĢkinin, Mayakovskinin, Nizaminin, Vaqifin, Sabirin və
baĢqa klassik Ģairlərin ölməz əsərləri, zəngin sənətkarlıq təcrübələri hər bir sovet Ģairinin yüksək ixtisas məktəbi, sənət universitetidir. Burada söz sənətkarlığının ən dərin, ən incə mətləblərini
öyrənmədən, bədii təfəkkür prosesinə yiyələnmədən müasir tələblər səviyyəsində, yüksək əsər yazmaq çətindir. QardaĢ Ukraynanın məĢhur Ģairi P.Tıçina deyir ki: Ģair səsinin zənginliyini üç
Ģeydə görürəm: müasirlikdə, yüksək sənətkarlıqda, talant yetkinliyində-sələfləri yaxĢı öyrənib bilməkdə. Bu Ģərtlər, Ģübhəsiz, hər
bir sənətkara aiddir.
II
Ədəbi tənqid haqqında, onun ədəbiyyatımızın inkiĢafına lazımi kömək etməməsi, nəzəri səviyyəcə aĢağı, praktiki fəaliyyətcə
kəsərsiz olması haqqında çox yazılır, danıĢılır. Burada bir həqiqət
vardır. Doğrudur ki, son illərdə ümumən ədəbiyyatımıza, eləcə də
Ģeirimizin vəziyyəti və vəzifələrinə aid məqalələr yazılmıĢdır.
Ancaq bunların çoxunun keyfiyyəti dözülməz dərəcədə aĢağıdır.
Bunların Ģairlərimizə lazımi kömək etdiyini güman etmək çətindir. Partiyamızın mərkəzi orqanı “Pravda” qəzeti bir zaman tənqidçilər arasında “yubiley məqaləsi” kimi yeni bir “janrın” yazıldığını yazırdı. Belə bir meyl bizim bəzi tənqidçilərdə də olmuĢdur. Görürdün əsərlər haqqında sağlam, düzgün, elmi mühakimə
və təhlil əvəzinə bayram mərasiminə oxĢar bir təntənə yaradırlar.
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Belə tənqidçilər öz təhlilləri ilə oxucunu razı salmaqdan çox, təhlil etdikləri əsərin müəllifini razı salmağı düĢünürdülər.
Zeynal Cabbarzadənin “AbĢeron torpağı” haqqında, Kamal
Talıbzadənin “GünəĢin sorağında” kitabı haqqında, Pənah Xəlilovun “Gənc ədəbi qüvvələr” (Ģairlər) haqqındakı məqalələri məhz
belə məqalələrə misal ola bilər. Bu və bu ruhda məqalələrin Ģeirə,
ədəbiyyata və bunlara vaxt sərf edən tənqidçilərə faydası ya yoxdur, ya da çox azdır. Bu yazıların ruhu ilə tanıĢ olmaq üçün bir
neçə cümlə gətirək: “Novruzun “Mənəm” Ģeiri belə bir insanın
(bəzi sovet adamının-M.C.) mənəvi böyüklüyünü, ümid və inamını ifadə edən Ģeirlərin ən yaxĢı nümunəsidir. Ġslamın “Darülfünun
Ģeirləri” həssas bir müĢahidənin məhsulu olduğu üçün oradakı təbiilik və həyatilik insanı məftun edir... Ġ.Qabilin “Odunçularında”
bir yenilik və təravət vardır. Poemada sosyalist kəndimizdə yaĢayan adamlarımızın qarĢılıqlı münasibəti, məslək, arzu və iĢ birliyi
çox düzgün ifadə olunmuĢdur...”.
Tənqidçi nə üçün beĢillik planın az qala bütün maddələrini
sayır və bir Ģairin hətta bir əsərinə isnad verir? Çünki doğrudan
da adını çəkdiyi poema və Ģeirdə məsələlərin məhz beləcə sadalanmıĢ siyahısı vardır. Tənqidçi bunun üçün gənc Ģairi tənqid etmək, sadə sadalamanın sənət dilinə aid olduğunu göstərmək əvəzinə, Ģairdən canlı, yeni bədii ifadə və lövhələr, bədii təfəkkür
məhsulu tələb etmək əvəzinə quru mədhiyyə yolunu tutur. Gənc
Ģair Qasım Qasımzadə “Bizim Ģəhər” adlı Ģeirində yazır:
Bakı bu cür təzədən sürətlə ki, tikilir,
Buruqlar da belə ki, baş qaldırır Xəzərdən,
Bir bakılı gedibsə keçən il bu şəhərdən,
Qayıdanda geriyə üzümüzə gələn yaz,
Tanımasa buranı onu qınamaq olmaz!...”
Doğrudur, Bakı da Sovet Ġttifaqının bütün baĢqa Ģəhərləri kimi yenidən tikilir. Əzəmətli binalar ucalır, parklar salınır. Sovet
dövləti bu böyük iĢə böyük qayğı bəsləyir, diqqət verir və kifayət
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qədər vəsait buraxır. Ancaq Ģəhərimizdəki tikinti idarələrinin fəaliyyətini Ģeirdə göstərilən kimi valeh edici saymaq olmaz.
Bakıda tikinti planlarının icrasındakı kəsirlər, iĢin yarıtmaz
olması və sürət azlığı haqqında rəhbər təĢkilatların və mərkəzi
mətbuatın dəfələrlə olan xəbardarlığı ümumə məlumdur. Gənc
tənqidçi Qulu Xəlilov isə bu cəhəti unudaraq Ģeiri tərifləyir, əsərin “müvəffəqiyyəti”nin səbəbini də bunda göstərir ki: “ġair həyatı dərindən öyrənmiĢdir”.
Bir sıra ədəbi-tənqidi məqalələri oxuyanda bir kolxoz, zavod,
tikinti trestinin hesabat planı haqqında və ya bədii əsər haqqındakı söhbət getdiyini seçmək çətin olur. Məqalələrimizdə sənətkarlıq məsələləri, sənətin xüsusiyyəti, varlığı Ģairanə, bədii lövhələrlə duyub düĢünmək zərurəti haqqında elmi mühakimə və nəzəri
mülahizələr ya olmur, ya da çox az olur.
Əli Vəliyev yoldaĢ “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin bu ilki 37-ci nömrəsində “Kolxoz kəndimizin təsviri məsələsi” adlı
məqaləsini çap etdirmiĢdir. Yazıçıların diqqətini mühüm temaya
cəlb etmək nöqteyi-nəzərində əhəmiyyətli olan bu məqalədə bir
sıra ciddi səhflər vardır. Müəllif bugünkü kəndin təsvirini düzgün
təsəvvür edə bilmir. O, yazıçıların qələmini kolxoz kəndinin coĢğun əmək prosesi, mexanizatorların fədakarlığı, əkinçilik, maldarlıq iĢindəki yeniliklər, partiya çağırıĢını ümumxalq yardımı, xam
torpaqları mənimsəmək, məhsuldarlığı artırmaq və sair bu kimi
əsas məsələlərin bədii iĢlənməsi ətrafında səfərbər etmək əvəzinə
məqaləsində xırda, əhəmiyyətsiz və bəlkə də tamam lüzumsuz
mətləbləri irəli çəkir, kəndin “qərib axĢam qaranlığının sükutundan”, “it hürüĢməsindən”, “cırcrama səsindən”, “isaq-musaq quĢundan” və sairədən danıĢır, yazıçıların diqqətini bunlara cəlb etmək istəyir. Müəllif kənddən yazılan əsərlərin zəifliyini nə ilə izah
edir? “Çünki, yazıçı özü nə həyatı, nə adamları dərindən duymamıĢ, onlarla ünsiyyət bağlaya bilməmiĢ, onları uzun müddət beynində, ürəyində vurnuxdurmamıĢ, onların taleyini düĢünməmiĢ, Ģikayətinə qulaq asmamıĢ, iniltilərini dinləməmiĢdi”.
Bu nə vurnuxmaq, nə Ģikayət, nə iniltidi? Bu saat kolxoz,
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sovxoz tarlalarında misilsiz qəhrəmanlıqlar göstərən yüz minlərin
mənəvi aləmini bu cürmü duymaq, düĢünmək olar? Müəllif məqaləsində sosyalist realizminin əsas tələblərini unudur. Unudur ki,
ilk planda hadisələrin və faktların əsas, xarakter, istiqamətləndirici, aparıcı, həlledici cəhətlərini seçib bədii ümumiləĢdirmə vasitəsilə göstərmək lazımdı. Ġlham fanarı ilə ilk növbədə məhz bu cəhətləri iĢıqlandırmaq lazımdır. Bu, hər bir sovet yazıçısına məlum
bir həqiqət və zərurətdir. Bu yolu tutmayan və tuta bilməyən yazıçı əlbət ki, əsərində müvəffəqiyyətsizliyə uğrayacaqdır.
Tənqidin və ya tənqidçinin sözü kəsərli, nüfuzu böyük olmalıdır. Belə bir nüfuza tənqidçi nə ilə nail ola bilər? Bizcə hər Ģeydən əvvəl partiyalılıq, həqiqilik, kommunist obyektivliyi ilə. Əsərə təhlil və qiymət verəndə tənqidçinin qanunnaməsi məhz
müqəddəs sovet həqiqəti, partiyalılıq prinsipi, sovet elminin
müqəddəs hökmləri olmalıdır. Tənqidçinin iĢində baĢqa, kənar,
xırda, köhnə hisslər qətiyyən iĢtirak etməməlidir. Belə hisslərin
cüzi də olsa zehnə, mühakiməyə yol tapması qələm sahibinin zəhmətini itirər, sözünü kəsərdən, özünü də nüfuzdan salar. Hələ o
zaman böyük Nizami demiĢdir:
Sözün hörmətini saldı yalanlar!
Bəzi əsərlərin həddindən artıq təriflənməsi, onların nöqsanlarına göz yumulması, bəzi əsərlərin isə insafsızcasına inkar olunması, yaxĢı cəhətlərinə göz yumulması bir sıra tənqidçilərin iĢ
praktikasında təəssüf ki, hələ vardır. ĠĢimizə və ədəbi inkiĢafımıza mane olan keçmiĢin qalıqlarından biri də budur.
Yazıçı Həmid Axundlunun 1953-ci ildə nəĢr etdirdiyi “Ağır
günün dostları” romanı müharibə illərində xalqlar dostluğunun
böyük mənəvi bir faktor olmasından danıĢan, ağır, çətin Ģəraitdə bu
dostluq hissinin adamları necə bir-birinə yaxınlaĢdırdığını, onlara
qüvvət və qüdrət verdiyini, yaralı bir azərbaycanlı komandirin qardaĢ Ukrayna qadınları tərəfindən necə xilas edildiyini nağıl edən
bir roman, məqalə ədəbi hesabatda həmiĢə qeydsiz-Ģərtsiz pislənir.
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Mən “Ağır günün dostları” əsəri ilə tanıĢam. Burada bədii kəsr
və nöqsanlar olduğunu inkar etmirəm. Ancaq bunu ümidsiz əsər
saymaq, uzun illərin yaradıcılıq məhsulu olan bir əsərdə yaxĢı bir
Ģey görməmək ədalətsizlikdir. Belə bir ədalətsizlik yazıçı yoldaĢımızı ruhdan salmaqdan baĢqa tənqid və tənqidçilərimizin də nüfuzunu azaldır, təbii ki, oxucuların onlara olan etibarını qırır.
III
Bədii ədəbiyyat nəĢriyyatımız da bir çox cəhətdən ədəbiyyatımızın bugünkü inkiĢaf səviyyəsinə və tələblərinə cavab verə bilmir. Rus və Azərbaycan klassiklərinin, sovet ədəbiyyatı nümunələrinin nəĢri və tərcüməsi iĢində AzərnəĢr son illərdə Ģübhəsiz bir
çox faydalı iĢlər görmüĢdür. Ancaq bunları qətiyyən kifayət saymaq olmaz. NəĢriyyatımızın qarĢısında duran və təxirsiz həllini
tələb edən vəzifələr çoxdur. AzərnəĢr hələ nə Füzulinin, nə
M.F.Axundovun, nə C.Məmmədquluzadənin, nə də Ə.Haqverdiyevin külliyatını tam və nəfis bir Ģəkildə çap etməmiĢ, sovet ədəbiyyatının seçilmiĢ əsərlərini bir silsilə halında çap edib yaymamıĢdır. Sovet ədəbiyyatının vaxtilə tanınmıĢ, hörmət qazanmıĢ bir
sıra əsərləri hələ də yeni əlifba ilə nəĢr edilməmiĢdir. “Komsomol” poeması ayrı-ayrı fəsillər Ģəklində ancaq 1933-40-cı illərin
qəzet və jurnal səhifələrində çap olunmuĢdur. Oxucular da, tənqid
də bu poemanı (bitməmiĢ olsa da) Səməd Vurğunun, həm də
ümumən poeziyanın gözəl əsərlərindən sayır. Ancaq, ədəbiyyat
nəĢriyyatı iĢçiləri bu gözəl əsərin hazır fəsillərini toplayıb, nəĢr
etmək təĢəbbüsü göstərmirlər. Oxucular, tələbələr, müəllimlər, kitabxana iĢçiləri bu əsəri çox axtarırlar. NəĢriyyat isə axtarmır.
NəĢriyyat nəzərə almır ki, bu əsəri çap etməklə oxucuya gözəl
əsər vermək, sovet ədəbiyyatını təbliğ etməkdən baĢqa, Ģairin
özündə də yaradıcılıq həvəsini artıra bilər, yarımçıq qoyduğu əsərə yenidən qayıtmasını sürətləndirə bilər.
“Dumanlı Təbrizin” ilk cildləri (I,II,III) çap olunanda anadan
olan uĢağın indi 21-22 yaĢı var. Bu yaĢda olan gənclər ədəbiyyatın ən ehtiraslı oxucularıdırlar. Ancaq burada ehtiras da, həvəs də,
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axtarıĢ da gücsüzdür. Çünki nəĢriyyat hələ bu cildləri gənclərimizin savad aldığı yeni əlifba ilə nəĢr etməmiĢdir. Sovet ədəbiyyatının bir sıra baĢqa əsərləri də belədir. Bu sətirləri yazanın həm
azərbaycanlı, həm də rus oxucusuna tanıĢ olan “Dirilən adam” romanının da taleyi belə olmuĢdur.
Tənqidin zəifliyindən danıĢırıq. Ancaq tənqidçilərin haqlı bir
tələbini də eĢitmək lazımdır. M.Arif, M.C.Cəfərov, H.Mehdi,
H.Orucəli və baĢqaları kimi çoxdan tənqid ilə məĢğul olan və pis
də məĢğul olmayan yoldaĢların tənqidi məqalələri neçə dəfə toplanıb, seçilib kitab halında çap olunmuĢdur? Məgər bunların yazdıqları yüzlərlə məqalələrin hamısı pisdir?
A. PuĢkin, N.Qoqol, Ġ.Krılov, L.Tolstoy, A.Çexov, M.Qorki
və V.Mayakovski haqqında, Nizami, Füzuli, Vaqif, M.F.Axundov, C.Məmmədquluzadə, Ə.Sabir, Ə.Haqverdiyev haqqında da
Səməd Vurğunun, Ġ.Mirzənin, H.Mehdinin, M.Arifin və baĢqa
ədəbiyyatçıların qələmindən çıxmıĢ onlarla qiymətli məqalələr
vardır ki, köhnə qəzet, jurnal səhifələrində unudulub qalır. Ədəbiyyat nəĢriyyatı bu məqalələrin ən yaxĢılarını seçib, təshih edib
iki cild halında çap etsə pis iĢmi görər?
Ġki-üç il əvvəl ən aktual temalarda yazılmıĢ ədəbi məqalələrin çoxu indi köhnəlmiĢ, oxucunun istifadəsinə yararsız olmuĢdur. Halbuki, cüzi bir təshih ilə həmin məqalələri yenidən nəĢr
edib oxucuya vermək mümkündür və lazımdır.
Süleyman Rüstəm yoldaĢın “SeçilmiĢ əsərləri” (1947) elə səliqəsiz, məsuliyyətsiz bir Ģəkildə çap olunmuĢdur ki, istifadə etmək mümkün olmur. Kitabı açıb oxuyursan: 432-ci səhifədən
sonra 449-cu səhifə gəlir, 468-ci səhifədən sonra təkrar 437-ci səhifə gəlir. “Xatirələr”, “Nasiranə gecə”, “Unudulmaz müəllim” və
sairə əsərlər kitabda ayrı-ayrı yerlərdə iki dəfə çap olunmuĢdur.
Kitabların bədii tərtibatındakı səliqəsizlik, zövqsüzlük hələ də tamam aradan qaldırılmamıĢdır.
R.Rzanın 1949-cu ildə çap olunmuĢ “SeçilmiĢ əsərləri” kitabında 63 misralıq bir Ģeir ayrı-ayrı ad altında iki dəfə çap olunmuĢdur (“Vətən müharibəsi döyüĢçülərinə” səh. 111, “Mənim
nəğməm” s.120).
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Bəzi kitabların adı cilddə bir cür, içəri səhifədə isə baĢqa cür
yazılmıĢdır (“Atalar və oğullar”).
Kitabın səhifələrinə diqqət edərək nəĢriyyatın ambarında neçə növ kağız olduğunu təyin etmək mümkündür. YaxĢı və yüksək
bədii əsər, keyfiyyətli ədəbi məhsul uğrunda mübarizə yazıçılar
və yaradıcılarla yanaĢı nəĢriyyat iĢçilərinin, birinci növbədə bədii
ədəbiyyat Ģöbəsinin də vəzifəsidir.
Hansı əsərlərin və nə miqyasda çap edilməsi zərurətini əvvəlcədən müəyyən etmək üçün AzərnəĢrin bədii ədəbiyyat Ģöbəsi illik, hətta bir neçə illik plan tutur və bu planı müəyyən, məsul yerlərdə müzakirəyə verir. Əlbət ki, bu çox vacib və faydalı bir iĢdir.
Ancaq ədəbiyyat Ģöbəsində tutulan bu plan bəzən obyektiv olmur,
ədəbiyyatımızın həqiqi vəziyyətini, müasir oxucunun tələbini
doğru əks etdirə bilmir və buna görə də haqlı olaraq məsul təĢkilatlarda dönə-dönə ciddi dəyiĢmələrə uğrayır.
Ədəbiyyat nəĢri planı ciddi, dövlət iĢidir. NəĢriyyatda bu iĢi
necə təĢkil edirlərsə, görürsən bir yazıçının bir ildə (keyfiyyətindən asılı olmayaraq) bir neçə kitabı çap olundu, ikinci və bəlkə də
ondan qüdrətli bir yazıçının üç ildə bir kitabı da nəĢr olunmadı.
Bilmək olmur ki, nəĢriyyatın əlində əsas meyar nədir.
Ədəbiyyat nəĢriyyatımız səhmana salınmalıdır. Biz dəfələrlə
demiĢik və yenə də deyirik ki, ədəbiyyatımızın, yazıçılarımızın
indiki səviyyəsi respublikada ayrıca bədii ədəbiyyat nəĢriyyatı
yaradılmasını tələb edir.
Sovet yazıçılarının Ġkinci Ümumittifaq qurultayı ərəfəsində buna nail olmaq yazıçılarımızın da, oxucularımızın da böyük arzusudur. Buna hər cür, həm maddi, həm də mənəvi imkanlarımız vardır.
Əminik ki, doğma Kommunist partiyamızın rəhbərliyi altında yazıçılar təĢkilatımızın iĢini tələblər səviyyəsinə qaldırmaq sayəsində, hər bir yazıçının yaradıcılıq səyini qat-qat artırmaq sayəsində ədəbiyyatımız tez bir zamanda qüsur və kəsirlərdən xilas
olacaq, gözəl zəmanəmizə layiq sürət, vüsət və keyfiyyət kəsb
edəcəkdir.
Ədəbiyyat və incəsənət. 1954. 16 oktyabr.
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1955
Gənc nasirlərə məsləhət
Yeni yazanlar arasında Ģairlərlə yanaĢı gənc nasirlərin də sayı
və sambalı əhəmiyyətli dərəcədə artır. Bunların bəzisi həqiqi yaradıcılıq yoluna düĢməkdədir. Gənc nasir Sabir Əhmədov “Azərbaycan” jurnalında (№ 5, 1954) çap etdirdiyi “Arabaçı” hekayəsi
ilə oxucuların diqqətini cəlb etmiĢdir. Əsər pambıqçı gənclərin
həyat və məiĢətindən danıĢır. Ancaq hekayənin qiyməti yalnız tema aktuallığında deyildir. Onun əhəmiyyəti bir yazıçı qələmi ilə,
bədiilik hissi ilə yazılmasındadır.
Kolxoz arabaçısı Cəlil ilə pambıqçı qız Tərgülün ünsiyyəti və
bu ünsiyyətin sonradan, iĢ prosesində necə səmimi və saf bir məhəbbətə çevrilməsi hər iki gəncin inkiĢafına, səadətinə səbəb olması hekayədə maraqlı bir təhkiyə üsulu, sadə, Ģirin, xoĢ bir yumor ilə söylənir.
Cəlil Tərgül kimi ləyaqətli qızın sevgilisi olmaq iddiasındadır. Digər tərəfdən Cəlil özünün, öz əhəmiyyətli bir peĢə sahibi
olan arabaçının bu məhəbbətə layiq olmaq üçün mütləq yüksəlməyə, tərəqqi etməyə möhtac olduğunu duyub, düĢünür. Gözəl,
əzəmətli, namuslu qız Tərgül daha yüksək peĢə və mövqe tutan
gənclərə layiq bir qızdır. Cəlilin məhəbbəti təmiz və təbii olduğu
qədər də sağlam bir həyat ilə qanadlanır. O, yaĢıdlar arasında, el
içində elə bir mövqe tutmaq istəyir ki, sevgilisi fəxr edə bilsin,
bəlkə də məhz bu düĢüncələr Cəlildə yüksəlmək, tərəqqi etmək
zərurətini gücləndirmiĢdir. O, peĢəsilə kifayətlənməyib oxumağa,
traktorçu olmağa gedəsi olur. Sadə, sıravi kənd qızı Tərgül hekayədə daha təmkinli, daha təbii boyalarla verilmiĢdir. Müəllif həyat həqiqətinə uyğun olaraq bu qızı nə həddindən artıq pərdəli, nə
də bir sıra əsərlərdə olduğu kimi çox açıq göstərir. Həyalı,
düĢüncəli, zəhmət sevən Tərgül ilə tanıĢ olanda biz istər-istəməz
Gülbaharları, Bəstiləri, Gülnarları, Rüxsarələri xatırlayırıq. Cəlil
tay-tuĢ içində tərəqqi zərurətini duyduğu kimi Tərgül də zəhməti
yüngülləĢdirən pambıqyığan maĢına yiyələnmək üçün oxumaq is274
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təyir. Müəllif çoxları üçün mod halını almıĢ asan toy-bayram finalından qaçmıĢdır. Oxucu bu gənclər ilə, səadətə doğru gedən
bir yolda vidalaĢır, onların birləĢməsinə dərin inam bəsləyərək vidalaĢır. Sabir Əhmədovun təsvirlərində bədii əlvanlıq, xalq həyatından gəlmə orijinal naxıĢlar çoxdur. Talvar altında “sac qoyub
çörək salmaq”, “girəvəni əldən vermək”, “kəlmə kəsmək”, “göl
kimi durğun göy”, “üzüm giləsi kimi qara gözlər”, “maĢında
ötənlərin mahnısı eĢidiləndə, elə bil ki, bir dəstə quĢ pırıltı ilə
uçub getdi...” və s. ifadələri buna misal göstərmək olar.
XoĢ təsir buraxan və müəllifi haqqında ümid bəsləməyə əsas
verən bu hekayə əlbəttə ki, nöqsansız deyildir. Cəlilin evlənmək
haqqında anası ilə söhbəti nə qədər təbii və realdırsa, Tərgülün
“yenidən qurulmaq” üçün Fatmanın briqadasına getməyi o qədər
sünidir və tamam artıqdır. Həyat mayası yenilik təravəti ilə sevilən bu hekayədə kitab təsiri yox deyildir.
Rəhimə Zeynalovanın “Bakılı qız kənddə”, Nəriman Süleymanovun “Ayna xala”, Altay Məmmədovun “Fəxriyyənin arzusu” hekayələrində də yeni həyat lövhəsini, kənddə quruculuq
meylini görmək olar.
Bakılı qız Fəridə kəndə iĢləməyə, öz biliyi, bacarığı ilə kolxozçulara köməyə gedir. Onun sevgilisi köhnəpərəst Adil isə qızın qarĢısında qəti bir Ģərt qoyur: ya iĢ, ya ailə! Ya kənd səfəri, ya
da sevgi! Belə gözlənilməz bir tələb qarĢısında Fəridə özünü itirmir, zavod kollektivinə verdiyi söz üzərində möhkəm durur, beləliklə ailə və ailə həyatı uçulmaq təhlükəsində qalır. Ancaq bu çox
sürmür. Adil onu əhatə edən adamlara, yar-yoldaĢının həyatına
diqqət edəndə öz fikrindən əl çəkir.
Məzmunca, yığcamlıq və konkretlik cəhətdən qənaətbəxĢ
olan bu hekayədə süjet inkiĢafının təbiiliyi pozulmuĢdur. Adilin
birdən-birə dəyiĢməsinə oxucu inanmır. Onun yoldaĢı ġərif nə
üçün əvvəlcədən bu ixtilafın Ģahidi olmamıĢdır. Nə üçün Adil bir
təsadüf ucundan yoldaĢının evinə düĢür və dərhal onun səadətinə
küsənib peĢman olur?..
“Ayna xala” hekayəsində maldar ailəsinin təsviri verilmiĢdir.
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Ayna xala öz iĢinə o qədər məftun olmuĢdur ki, mallar rahat olmamıĢ özü dincələ bilmir. Hər inəkdən bir bala almaq onu sevindirir, fərəhləndirir.
Bütün bunları hekayə müəllifi bizə söyləyir, ancaq inandıra
bilmir. Hekayənin yazılıĢı quru, təsirsizdir. Kəndli qadın qəzet dili ilə belə deyir: - Qaragöz mütləq bu gecə doğacaq! Bax, elə bu
gecə!.. Ġncə və xoĢ mənzərəyə uymayan cümlələr, ifadələr bu hekayədə çoxdur. Həyat hadisələrinin naturalistcəsinə yazısı ilə onların poeziyasının ifadəsi eyni Ģey deyildir. Bu fərqi gənclərimiz
heç bir yazıda unutmamalıdırlar.
Nərimanın baĢqa, həcmcə kiçik (“Balaca atlı”) hekayəsi var.
Burada böyük hisslərlə yaĢayan kənd uĢağı ilə tanıĢ oluruq. UĢaq
traktorçulara xörək aparıb qayıdan piyada və əli uĢaqlı qadını
görür, dərhal atdan düĢür, atını ona verir ki, minib getsin. Böyüyə
hörmət, mərifət hissi bu uĢağı oxucu nəzərində yüksəldir. Yetər
arvadın PaĢanı qonaq aparması, yaxĢılığa əvəz etmək cəhdləri təsiri azaldır. Ġlk epizod ilə hekayəni bitirmək lazımdır.
“Fəxriyyənin arzusu” hekayəsində zahiri dəbdəbə, ad-san ilə
maraqlanan, adamların mənliyinə, əsl daxili keyfiyyətinə diqqət
və əhəmiyyət verə bilməyən, buna görə də yanlıĢ hisslərə qapılan
yüngül görünüĢlü qız çəkməçi gəncdə gördüyü və gözləmədiyi
mərifət və nəzakətə heyran qalır, öz görüĢlərində ciddi bir yoxlamaya möhtac olduğunu etiraf edir. YazılıĢ cəhətindən bu hekayə
əvvəlkilərdən seçilir. Dil təmizliyi, təsvirdəki təmkin və ölçü
müəllifin bədii nəsr bacarığını göstərir.
Tahir Hüseynovun “Boyalı qız” (“Ədəbiyyat və incəsənət”
qəzeti, № 2, 1955) hekayəsində Xəlil adlı tələbə gəncin gözəl qız
Dilarə ilə görüĢü və ixtilafı verilir.
Hekayənin əvvəlində Xəlilin ürək çırpıntılarından belə
görünür ki, Dilarə onu məftun etmiĢdir. Xəlil qızı görən kimi
“qıpqırmızı qızarır, ürəyi Ģiddətlə döyünür – “, “qız ilə əl verəndə
bədənindən elektrik cərəyanı keçir – “O, qızın həsrəti ilə iztirab
çəkir və qız olan həyətdə otaq tutur.
Sanki mətləb burayacan imiĢ. Bu evə gələndən sonra Xəlil ilə
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qızın arası elə soyuyur ki, hətta qız qəzetə, felyetona düĢməsini
də Xəlildən görür.
Müəllif daha sonralar Dilarəni mənfi boyalarla elə bəzəyir ki,
daha oxucu belə bir qızın tənqiddən, ya felyetondan qorxub çəkinməyinə də inanmır.
Bayram Bayramovun “YaĢıl cərgələr” hekayəsində köhnəpərəst, xudpəsənd kolxoz sədri Əlibala ümumi iĢə can yandıran
müavini ġükürovla mübarizə aparır. Əlibala çəltik, ġükürov isə
pambıq əkmək tərəfdarıdır. Nəyahət aqranomun və yuxarı təĢkilatların köməyi ilə ixtilaf həll olunur. Əlibala iĢdən götürülür.
Hekayədə maraqlı təbii dialoqlar, kənd həyatına xas lövhələr
vardır. Ancaq münaqiĢə və onun inkiĢaf xətti inandırıcı deyildir.
Adətən kolxozda hansı təsərrüfatın nə həcmdə aparılması yalnız
sədrin rəyindən asılı olmur. Bu iĢ kollektivsiz və yuxarı təĢkilatlardan gələn göstəriĢsiz aĢmır. Hekayənin finalı da ġükürovun
apardığı mübarizəni Ģübhə altına alır. Oxucu haqlı olaraq düĢünür
ki, ġükürov məhz sədrin yerini tutmaq üçün intriqa baĢlamıĢdı.
Tahir Hüseynov “Mənim hekayəm” adlı əsərində (“Ədəbiyyat
və incəsənət”, 11 iyun 1955) bir bürokratı ifĢa etmək istəmiĢdir.
YaxĢı olardı ki, hekayə birinci Ģəxsin dili ilə yox, söyləmə tərzində
veriləydi. Əvvəla ona görə ki, bu bürokrat məhz gənc nasirin hekayəsini ləngitmək üstündə ifĢa olunur. Bu, müəllif üçün münasib deyil. Ġkinci tərəfdən də xatirə üsulu məcbur etmiĢdir ki, əhvalat
müəllifdən və deməli oxucudan xəlvətdə cərəyan etsin. Novruzovun ifĢası əyani yox, qiyabi olur. Yazıçı hadisələr barədə oxuculara
sadə məlumat verir. Halbuki hekayəni əksinə qurmaq olardı.
Gənclər arasında diqqətəlayiq cəhətlərdən biri də nəinki məzmun, ideya, həm də bədii forma, janr yeniliklərinə olan cəhdlərdir.
Emin Mahmudovun elmi-fantastik hekayələri ümumən bədii
nəsrimizdə, yeni bir janrın yaranmasına ümid verən fərəhli hadisədir. Bu janr keçmiĢdə bizdə olmamıĢdır. Texniki tərəqqinin,
kəĢflərin, icadların uĢaqları nə qədər maraqlandırdığını, elmi
üsulların təsərrüfat həyatında geniĢ tətbiq olunduğunu, yeniyetmələrin çoxunun müxtəlif texniki sahələrdə ixtisas seçdiyini, tə277

biətin sirrlərini açmağı bir ideal saydığını nəzərə alsaq bu cür kitablara artan marağın səbəbi aydın olar. Mahmudov hekayələrində bu marağı tərbiyə etməyi məqsəd götürmüĢdür. Onun “Muğanda qütb parıltısı” (UĢaqgəncnəĢr, 1954) kitabçasında dörd hekayə vardır (“Muğanda qütb parıltısı”, “Canavar ovu”, “Uçqun”,
“Sehirli bitkilər aləmi”). Bunların ən yaxĢısı birinci hekayədir.
Müəllif təbiətin sirrli hadisələrini fizika qanunlarına əsasən izah
etmək istəyir. Muğan kimi bir yerdə qütb parıltısı görənlər təəccüb edirlər. Hekayənin qəhrəmanı gənc Xosrov bunun süni iĢıq
olduğunu, yağıĢ üçün edildiyini deyir:
– Bəli, indi də bulutları oraya çəkəcəyik...Texnikamız o qədər inkiĢaf etmiĢdir ki, bulutları ələ öyrədilmiĢ quzu kimi istədiyimiz yerə aparırıq, onlardan yağıĢ yağdırıb çölləri suvarırıq, tarlaları
yaĢıllaĢdırırıq. Bu, kanal çəkməkdən yüz dəfələrlə asan və əlveriĢlidir. Bir də axı suyu kanalla yüksək yerə çıxarmaq olmaz. Bulutları isə hər cür dərə-təpəli yerə qonaq çağırmaq olar... (səh. 14).
Kitabçada texniki nailiyyətlər haqqında sadə, anlaĢıqlı və
maraqlı təsvirlər vardır. Ancaq müəllifin mübaliğələrindən baĢqa
elmi icadlar da çox asan və bəzən uĢaq oyuncağı kimi verilir...
Oxucu haqlı olaraq soruĢur: - Bəs nə üçün quraqlıq ilə mübarizədə bu üsullardan istifadə olunmur?
Müəllif buna cavab vermək əvəzinə qəhrəmanın dili ilə belə
bir qaçaq yolu qoyur: “Bu maĢınlar hələ sınaqdan keçirilir”.
Elmi-fantastik əsərlərin lüzumu və əhəmiyyəti hər kəsə məlumdur. Belə əsərlər vasitəsilə biz xüsusən gənc, azyaĢlı oxucunun
məlumatını artırır, texnikaya olan həvəsini oxĢayır, dini mövhumat
ilə mübarizəyə silahlandırır və nəhayət zehni keyfiyyətlərini (xəyal, təsvir, təcrübə dairəsi) inkiĢaf etdirmiĢ oluruq. Emin Mahmudovun hekayələrində ixtiralar haqqında çox söhbət getdiyi halda,
bədii icad zəif və ibtidai haldadır. Süjet, təcrübə ekspedisiyalarının
hesabatına oxĢayır, mübarizə yolu ilə yox, tədriclə ixtilafsız inkiĢaf
edir, qəhrəmanlar asanlıqla arzularına nail olurlar.
Gənc nasirlər arasında satirik hekayələri ilə ən çox diqqəti
cəlb edənlərdən biri Seyfəddinin Abbasovdur. Onun nisbətən stajı
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da artıqdır. Seyfəddin son illərdə nəĢr etdirdiyi yeni kitabçalarda
(“MəĢəl”, “Hekayələr”) inkiĢafımıza mane olan kapitalist qalıqlarının – ictimai buqələmunların, yalançı alimlərin, cehizi ilə
müĢtəri gəzən Bircə xanımların, sabiq vəzifəsinə həsrət çəkənlərin, həkim Məsilərin ifĢasını verən satirik hekayələr toplanmıĢdır.
Həyat həqiqəti, sağlam gülüĢ, mənalı, məzmunlu xalq kinayəsi bu
hekayələrdə əsas keyfiyyətdir. Seyfəddin sovet həyatımızın, sosyalizm quruluĢumuzun durmadan inkiĢaf edən coĢğun xarakterinə
zidd olan adamları, hərəkətləri sanki bir kəĢfiyyatçı hissi ilə tapıb
göstərə bilir. Klassik nəsrimizin zəngin ənənələrinə, inkiĢafımızın
hərəkətverici qüvvəsi olan tənqid və özünütənqid prinsipinə əsaslanaraq gələcəyə, yeniliyə mane olan hər kəsi, hər faktı tənqidi
gülüĢə hədəf etmək, satira süngüsündə göstərmək hünəri gənc nasirdə vardır.
Seyfəddin canlı dilə xas olan sadə, Ģirin, təbii bir stildə yazır.
Xüsusilə dialoqlarında kolorit, əlvanlıq, fərdiləĢdirmə güclüdür.
Gənclər arasında oçerk yazanlar da vardır. Son illərdə müəyyən dərəcədə diqqətdən, nəzərdən salınan sahələrdən biri də
oçerkdir. Təcrübəli yazıçıların çoxu bu janra etinasız olduqlarından, tənqidçilər oçerk məhsulunu təhlil və saf-çürük etmədiyindən gənclərdə də oçerkə həvəs azdır. Azdır, amma vardır. Xüsusən sovet adamlarının, gənclərimizin xam torpaqlarda insanı heyrətə salan müstəsna rəĢadətindən danıĢan oçerklər teması və materialı etibarilə maraqlıdır. Ancaq təəssüf ki, gənclərimizin qələmindən çıxan bu oçerklərin üzərində də məsuliyyətsizlik, tələsmək, həyatı öyrənməyə bir qonaq münasibəti pis nəticələr verir.
Vədadi ġıxlının oçerklərində, həmçinin, bir az, əvvəl Əliağa
Kürçaylının oçerklərində aĢkara çıxan faktik təhriflər mətbuatda
tənqid olunmuĢdur. Oçerk də bədii əsərdir, həm də aktual bir
əsərdir. Müəllifindən yalnız yazı vərdiĢi yox, dürüst bilik, yüksək
siyasi Ģüur, təcrübə, bədii təfəkkür, qabiliyyət tələb edən ciddi bir
əsərdir. Yazıçı xam torpaqlara bir həftə yol gedirsə, yazmaq istədiyi obyektdə yalnız 2-3 gün qalmaqla kifayətlənirsə əsərin keyfiyyəti fərəhli ola bilməz. Beləliklə yazıçı kolxozu, sovxozu,
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onun adamlarını yox, ancaq onların ünvanını öyrənə bilir. Halbuki yazıçıdan həyatı öyrənməkdən baĢqa dərindən duymaq, hadisələri yaĢamaq, qavramaq, zehin və hissi aləmdə tamam həzm etmək, sonra qələmə almaq tələb olunur. Gənc oçerkçilərimizin
müəyyən bir qismində öz sənətinə belə ciddi münasibət hələ, təəssüf ki, yoxdur.
Bədii nəsr sahəsinə gənclərin qorxa-qorxa gəlməsinin, gələndə də lazımınca müvəffəq ola bilməməsinin səbəbi nədir? Əvvəla
nəsr söz sənətində çətin, ağır və Ģərti-Ģüruti çox olan bir sahədir.
Burada talant, dil, bədii təfəkkür, hətta süjet qurmaq məharəti də
kifayət deyil. Burada müəllifdən zəngin məlumat, bilik, təcrübə,
incə müĢahidə və müəyyən dərəcədə həyat fəlsəfəsi tələb olunur.
Hadisələri seçməyi, onların poeziyasını tutmağı, onları geniĢ ictimai miqyasda mənalandırmağı bacarmaq lazımdır. Burada ən
mürəkkəb və dərin həyati, ictimai, fəlsəfi problemlərin ən sadə,
həm də ən Ģirin, maraqlı bir formada ifadəsi tələb olunur.
Nəsr sahəsində biz gənclərimizə ustadlıq məsələlərini, bədii
formanın sirlərini yaxĢı öyrətmirik, təbliğ etmirik.
Bəzən yeni yazanların birdən-birə roman, povest ilə baĢlamasını, xam materialı hazır məhsul kimi redaksiyalara təqdim edib
nəĢrinə təkid etməsini ancaq bununla izah etmək olar. Bəzi gənclər söz, cümlə, ifadə üzərində Ģagirdlik dövrü keçirməmiĢ, püxtələĢməmiĢ, birdən-birə geniĢ lövhələr yazmaq istəyirlər. “ĠĢi
böyük romanlarla baĢlamaq –olduqca pis ədadır. Məhz bunun sayəsindədir ki, bizdə ədəbiyyat adına çox zir-zibil çap olunur.
Yazmağı xırda hekayələrlə öyrənmək lazımdır. Qərbdə və bizdə
demək olar ki, bütün böyük yazıçılar belə etmiĢlər...” (M.Qorki,
“Ədəbiyyat haqqında” 1953, səh 672).
Hekayə adamı söz üzərində, ən kiçik lövhə üzərində çox
düĢünməyə, diqqəti məhdud bir həyat materialı ətrafında toplayıb
dərinləĢdirməyə imkan verir. Hekayə indi hər bir qəzetin, jurnalın, radionun, estradanın, məclisin tələb etdiyi kütləvi nəsr əsəri
olmuĢdur. Onu öyrənmək, ona yiyələnmək sovet oxucusunun
hörmətini qazanmaq deməkdir. Təəssüf ki, bizdə bəzi tənqidçilər,
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müəllim, ya konstultantlar, hətta məharətlə hekayə yazan gənclərə dodaq büzüb deyirlər: “Hekayən yaxĢıdır, amma nə üçün povestə keçmirsən, daha vaxtdır!..” Bunlara cavab verən yoxdur ki,
əsas yaradıcılıq ömrünü hekayəyə, kiçik formaya sərf etmiĢ Çexovun, Mopassanın, Çek Londonun, Mark Tvenin, Mirzə Cəlilin
yazıçılıq məharəti azdırmı? Sənətdə heç bir zaman həcm həll etmir. L.Tolstoyun fikrincə sənət əsərinin yaxĢı-pisliyi ondan asılıdır ki, orada nə deyilir, necə deyilir və nə dərəcə də ürəkdən deyilir. Bu Ģərtləri romanda, povestdə axtardığımız kimi eyni dərəcədə hekayədə də axtara bilərik və axtarmalıyıq. L. Tolstoyun dahiliyini məgər “Ġvan Ġliçin ölümü” əsərində, Turgenevin talantını
“Mumuda”, Cek Londonun sənətkarlığını “Həyat eĢqi” hekayəsində, Mirzə Fətəli Axundovun böyüklüyünü “AldanmıĢ Kəvakibdə”, “Mirzə Cəlilin xalq müdrikliyini “Poçt qutusunda”
görmək olmurmu? Məsələ həcmdə yox, hünərdədir, kəmiyyətdə
yox keyfiyyətdədir.
Kommunist. 1955. 22 noyabr.
Ədəbiyyatımızın gənc qüvvələri
Sovet Ġttifaqı Kommunist partiyası Mərkəzi Komitəsinin sovet yazıçılarının Ġkinci Ümumittifaq qurultayına göndərdiyi təbrik
məktubunda deyilir:
“Sovet Yazıçıları Ġttifaqının ən mühüm vəzifələrindən biri
yeni baĢlayan yazıçıların yaradıcılıqda artmasına, sovet ədəbiyyatının gənc talantlarla zənginləĢməsinə daimi kömək etməkdən
ibarətdir”.
Mərkəzi Komitənin bu mübariz tapĢırığı partiyamızın ədəbiyyatımız haqqında, onun inkiĢafı və gələcəyi haqqında olan daimi qayğıkeĢliyinin bir ifadəsidir. Ədəbiyyata gələn gənclər bizim
ümidimiz, əvəzimiz, xələflərimizdir. Onlar ədəbiyyatımızın gələcəyi, yeni kadrları, mübariz əskərləridirlər. Çox qanuni və təbiidir
ki, bizim Vətənimizdə bütün sahələrdə gənc kadrlara, onların artması, yetiĢməsi, bərkiməsi, kamilləĢməsinə həmiĢə artıq səy və
diqqət verilir.
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Gənc qələmlər. Bu, ədəbiyyatda ümümxalq hörməti və məhəbbəti qazanmıĢ bir sözdür. Talantlı gənc qələmlərə sovet oxucusu həmiĢə özünün gələcək sənətkarları kimi hörmət bəsləmiĢdir. Süleyman Rüstəm və yaĢıdlarına verilən bu ad yeni inqilabi
ədəbiyyatın simvolu olmuĢdu. 25-30 il əvvəl bu ad ilə çağırılan
cavan yazıçılar indi nəinki respublikamızda, hətta bütün Sovet Ġttifaqında görkəmli sənətkarlar kimi məĢhur olan Səməd Vurğun,
Süleyman Rüstəm, Süleyman Rəhimov, Mirzə Ġbrahimov, Mehdi
Hüseyn və baĢqaları idilər. Gənc qələmlər ifadəsi indi də xalq
arasında əvvəlki hörmət və məhəbbətini saxlamıĢdır.
Müharibədən sonrakı illərdə sovet ədəbiyyatı kadrlarının sıraları gənclər hesabına daha da sıxlaĢdı. 5-10 il içərisində cəbhəçilərdən, sənaye və təsərrüfat ocaqlarından, tələbələr sırasından
yeni istedadlar çıxır ki, bunlardan Ġslam Səfərli, Hüseyn Hüseynzadə, Bəxtiyar Vahabzadə, Qasım Qasımzadə, Əliağa Kürçaylı,
Ənvər Əlibəyli, Nəbi Babayev, Salam Qədirzadə, Ġsa Hüseynov,
Seyfəddin Abasov, Əhməd Rəhimov, Pənah Xəlilov, Məsud Vəliyev, Qulu Xəlilov və baĢqalarını göstərmək olar. Ədəbiyyat cəbhəsində tanınan bu gənclər yaradıcılıq yolunda inkiĢaf etməkdə,
artmaqdadırlar. Sovet yazıçılarının II Ümumittifaq qurultayı ərəfəsindən baĢlayaraq biz mətbuatda daha yeni adlara təsadüf edirik. Son iki-üç ildə, təzə baĢlayan, birinci hekayə, Ģeir, məqalələrilə diqqəti cəlb edən gənclərdən ilk növbədə aĢağıdakıların adını
çəkmək olar. Əli Kərimov, Sərdar Əsədov, Ġskəndər Hümmətov,
Arif Cəfərov, Davud Ordubadlı, Məmməd Ġbrahimov, Hikmət
Əfəndiyev, Ġlyas Tapdıqov, Famil Mehdiyev, Cabir Novruzov,
Tahir Hüseynov, Ramiz Məmmədov, Tofiq Mütəllibov, Xəlil Xəlilov, Sabir Əhmədov, Altay Məmmədov, Emin Mahmudov, Bayram Bayramov, Nəriman Süleymanov, Ağaəli Qasımov, Rauf Ġsmayılov, Ağamusa Axundov, Bəkir Nəbiyev və qeyriləri.
Əlbət ki, bu siyahını davam etdirmək də olar.
Az bir müddət ərzində mətbuat səhifələrində hərəsi bir neçə
yazı ilə çıxıĢ edən bu gənclərin səviyyəsi, tematikası və yaradıcılıq meyli müxtəlif olsa da bunları birləĢdirən cəhətlər də çoxdur.
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Bunların, demək olar ki, hamısı müasir həyatımızdan, yeni cəmiyyət quran sovet adamlarının qəhrəmanlığından, yüksək mənəvi, siyasi keyfiyyətindən, əxlaq məziyyətlərindən yazırlar. Bu
gənclərdə ümumi görünən fərəhli bir cəhət – nədən yazırlar-yazsınlar, mövzudan, janrdan və səviyyədən asılı olmayaraq yenilik
hissinin qüvvətli olmasıdır. Yenilik hissi gənclərin əsərlərində
yalnız bir meyl, bir arzu olaraq qalmır. Bu meyl bəzi gənclərin
qələmində müvəffəqiyyətli, bədii nümunələrlə nəticələnir. Gənclərimiz iĢdə, kollektivdə, ailədə, təhsildə hər gün baĢ verən, daha
qabarıq surətdə baĢ qaldıran yenilikləri sürətlə və geniĢ surətdə
qavramaq istəyirlər. Bu yenilikdən doğan sevinc və fərəh hissini
sevinclə ifadə etməyə, ona münasib bədii forma verməyə səy
edirlər. Bir zaman dəb düĢən, ədəbiyyatı ancaq Ģeirdən ibarət sayan nəzmçilik meyli tamamilə rədd edilməmiĢ olsa da, indiki
gənc qələmlərdə məhdudluğun azaldığını, bütün janrlara həvəsin
artdığını görürük. UĢaq və gənclər ədəbiyyatı nəĢriyyatında çapa
verilən almanaxda qırx Ģairin adı ilə yanaĢı bir neçə gənc nasirin
hekayəsi vardır. UĢaq ədəbiyyatı, tənqid sahəsində də tanınmağa
baĢlayan gənclər yetiĢməkdədir. Dramaturgiyaya, heç olmasa
onun xırda formalarına əl atıb təcrübə edən gənclər isə çox azdır.
1. Bədii nəsr

Yeni yazanlar arasında Ģairlərlə yanaĢı gənc nasirlərin də sayı
və sambalı əhəmiyyətli dərəcədə artır. Bunların bəzisi həqiqi yaradıcılıq yoluna düĢməkdədir. Gənc nasir Sabir Əhmədov “Azərbaycan” jurnalında çap etdirdiyi (1954 nömrə 5) “Arabaçı” hekayəsi ilə oxucuların diqqətini cəlb etmiĢdir. Əsər pambıqçı gənclərin həyatı, məiĢətindən danıĢır. Ancaq hekayənin qiyməti yalnız
mövzu aktuallığında deyildir. Onun əhəmiyyəti bir yazıçı qələmilə, bədiilik hissi ölçüsü ilə yazılmasındadır.
Kolxoz arabaçısı Cəlil ilə pambıqçı qız Tərgülün ünsiyyəti və
bu ünsiyyətin sonradan iĢ prosesində necə səmimi və saf bir məhəbbətə çevrilməsi, hər iki gəncin inkiĢafına, səadətinə səbəb ol283

ması hekayədə maraqlı bir təhkiyə üsulu, sadə, Ģirin xoĢ bir yumor ilə söylənilir.
Cəlil Tərgül kimi ləyaqətli qızın sevgilisi olmaq iddiasındadır. Digər tərəfdən Cəlil özünün, Ģöhrətsiz bir peĢə sahibi olan bir
arabaçının bu məhəbbətə layiq olmaq üçün mütləq yüksəlməyə,
tərəqqi etməyə möhtac olduğunu duyub düĢünür. Gözəl, əzəmətli,
namuslu qız Tərgül daha yüksək peĢə və mövqe tutan gənclərə layiq bir qızdır. Cəlilin məhəbbəti təmiz və təbii olduğu qədər də
sağlam bir xəyal ilə qanadlanır. O, yaĢıdları arasında, el içində elə
bir mövqe tutmaq istəyir ki, sevgilisi fəxr edə bilsin. Bəlkə də
məhz bu düĢüncələr, Cəlildə yüksəlmək, tərəqqi etmək zərurətini
gücləndirmiĢdir. O, peĢəsi ilə kifayətlənməyib oxumağa, traktorçu olmağa gedəsi olur. Sadə, sıravi kənd qızı Tərgül hekayədə daha təbii boyalarla verilmiĢdir. Müəllif həyat həqiqətinə uyğun
olaraq bu qızı nə həddindən artıq pərdəli, nə də bir sıra əsərlərdə
olduğu kimi çox açıq göstərir. Əzəmətli, həyalı, düĢüncəli, zəhmət sevən qız Tərgül ilə tanıĢ olanda biz istər-istəməz Gülbaharları, Bəstiləri, Gülnarları, Rüxsarələri xatırlayırıq. Cəlil tay-tuĢ
içində tərəqqi zərurətini duyduğu kimi Tərgül də zəhməti
yüngülləĢdirməyin, pambıq yığan maĢına yiyələnmək üçün oxumaq istəyir. Bu gözəl hiss hər iki gənci yüksək bir gələcəyə çağırır, birləĢdirir. Müəllif çoxları üçün mod halına gəlmiĢ asan toybayram finalından qaçmıĢdır. Oxucu bu gənclər ilə, səadətə doğru
gedən bir yolda vidalaĢır, onların birləĢməsinə dərin inam bəsləyərək vidalaĢır. Sabir Əhmədovun təsvirlərində bədii əlvanlıq,
xalq həyatından gəlmə orijinal naxıĢlar çoxdur. Məsələn: talvar
altında “sac qoyub çörək salmaq”, “girəvəni əldən vermək”, “kəlmə kəsmək”, “göl kimi durgun göy”, “üzüm giləsi kimi qara
gözlər”, “masında ötənlərin mahnısı eĢidiləndə, elə bil ki, bir dəstə quĢ pırıltı ilə uçub getdi”... və s. XoĢ təsir buraxan və müəllifi
haqqında ümid bəsləməyə əsas verən bu hekayə əlbəttəki,
nöqsansız deyildir. Cəlilin evlənmək haqqında anası ilə söhbəti
nə qədər təbii və realdırsa, Tərgülün, “yenidən qurulmaq” üçün
Fatmanın briqadasına getməsi bir o qədər sünidir və tamam artıq284
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dır. Həyat mayası, yenilik təravəti ilə seçilən bu hekayədə kitab
təsiri yox deyildir.
Rəhimə Zeynalovanın “Bakılı qız kənddə”, Nəriman
Süleymanovun “Ayna xala”, Altay Məmmədovun “Fəxriyyənin
arzusu” hekayələrində də eyni həyat lövhəsini, kənddə quruculuq
meylini görmək olar.
Bakılı qızı Fəridə kəndə iĢləməyə, öz biliyi, bacarığı ilə kolxozçulara köməyə gedir. Onun sevgilisi köhnəpərəst Adil isə qızın qarĢısında qəti bir dilemma qoyur: ya iĢ, ya ailə! Ya kənd səfəri, ya da sevgi! Belə, gözlənilməz bir tələb qarĢısında Fəridə
özünü itirmir, zavod kollektivinə verdiyi söz üzərində möhkəm
durur, beləliklə ailə uçulmaq təhlükəsində qalır. Ancaq bu çox
sürmür. Adil onu əhatə edən adamlara, yar-yoldaĢının həyatına
diqqət edəndə öz səhvindən əl çəkir.
Məzmunca yığcam və konkretlik cəhətdən qənaətbəxĢ olan
bu hekayədə süjet inkiĢafının təbiiliyi pozulmuĢdur. Adilin birdən-birə dəyiĢməsinə oxucu inanmır. Onun yoldaĢı ġərif nə üçün
əvvəlcədən bu ixtilafın Ģahidi olmamıĢdır. Nə üçün Adil bir təsadüf üzündən yoldaĢının evinə düĢür və dərhal onun səadətinə
küsənib peĢman olur?... “Ayna xala” hekayəsində bütün həyat,
maraq və diqqətini fermalarının yaxĢılaĢmasına verən bir maldar
ailəsi görürdü. Ayna xala öz iĢinə o qədər məftun olmuĢdur ki,
mallar rahat olmamıĢ özü rahat olmur. Hər inəkdən bir yeni bala
tutmaq onu fərəhləndirir.
Bütün bunları hekayə müəllifi bizə söyləyir, ancaq inandıra
bilmir. Hekayənin yazılıĢı quru, təsirsizdir. Kəndli qadın qəzet dili ilə belə deyir: “Qaragöz mütləq bu gecə doğacaq! Bax elə bu
gecə!...” Ġncə və xoĢ mənzərəyə uymayan cümlələr, ifadələr bu
hekayədə çoxdur. Həyat hadisələrinin naturalistcəsinə yazısı ilə
onların poeziyasının ifadəsi eyni Ģey deyildir. Bu fərqi gənclərimiz heç bir yazıda unutmamalıdırlar.
Nərimanın baĢqa, həcmcə kiçik (“Balaca atlı”) hekayəsi var.
Burada böyük hisslərlə yaĢayan kənd uĢağı ilə tanıĢ oluruq. UĢaq
tarakrorçulara xörək aparıb qayıdan piyada və əliuĢaqlı qadını
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görür, dərhal atdan düĢür, atını ona verir ki, minib tez getsin.
Böyüyə hörmət, mərifət hissi bu uĢağı oxucunun nəzərində böyüdür. Yetər arvadın PaĢanı qonaq aparması, yaxĢılığa əvəz etmək
cəhdləri təsiri azaldır. Ġlk epizod ilə hekayəni bitirmək lazımdır.
“Fəxriyyənin arzusu” hekayəsində zahiri dəbdəbə, ad-san ilə
maraqlanan, adamların mənliyinə, əsl daxili kefiyyətinə diqqət,
əhəmiyyət verə bilməyən, buna görə də yalnıĢ hisslərə qapılan
yüngül görünüĢlü qız çəkməçi gəncdə gördüyü və gözləmədiyi mərifət və nəzakətə heyran qalır, öz görüĢlərində ciddi bir yoxlamaya
möhtac olduğunu etiraf edir. YazılıĢ cəhətindən bu hekayə əvvəlkilərindən seçilir. Dil təmizliyi, təsvirdəki təmkin və ölçü müəllifin
bədii nəsr bacarığını göstərir. Tahir Hüseynovun “Boyalı qız”
(“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, №2, 1955) hekayəsində Xəlil adlı tələbə gəncin gözəl qız Dilara ilə görüĢü və ixtilafı verilir.
Hekayənin əvvəlində Xəlilin ürək çırpıntılarından belə görünür ki, Dilara onu məftun etmiĢdir. “Xəlil qızı görən kimi qıpqırmızı qızarır, ürəyi Ģiddətli döyünür ...” “Qız ilə əl verəndə bədənindən elektrik cərəyanı keçir...” O, qızın həsrəti ilə iztirab çəkir
və qız olan həyətdə otaq tutur.
Sanki mətləb burayacan imiĢ. Bu evə gələndən sonra Xəlil
ilə qızın arsı elə soyuyur ki, hətta qız qəzetə, felyetona düĢməsini
də Xəlildən görür.
Müəllif daha sonralar Dilaranı mənfi boyalarla elə bəzəyir ki,
daha oxucu belə bir qızın tənqiddən, ya felyetondan qorxub çəkinməyinə də inanmır.
Bayram Bayramovun “YaĢıl cərgələr” hekayəsində köhnəpərəst, xudpəsənd kolxoz sədri Əlibala ilə ona zidd cəbhə tutan,
ümumi iĢə can yandıran müavini ġükürovun mübarizəsi verilir.
Əlibala çəltik əkmək, ġükürov isə pambıq əkmək tərəfdarıdır.
Nəhayət ağranomun və yuxarı təĢkilatların köməyi ilə ixtilaf həll
olunur. Əlibala iĢdən götürülür.
Hekayədə maraqlı, təbii dialoqlar, kənd həyatına xas lövhələr
vardır. Ancaq münaqiĢə və onun inkiĢaf xətti inandırıcı deyildir.
Adətən kolxozda hansı təsərrüfatın nə həcmdə aparılması yalnız
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sədrin rəyindən asılı olmur. Bu iĢ kollektivsiz və yuxarı təĢkilatlardan gələn göstəriĢsiz aĢmır. Hekayənin finalı da ġükürovun
apardığı mübarizəni Ģübhə altına alır. Oxucu haqlı olaraq düĢünür
ki, ġükürov məhz sədrin yerini tutmaq üçün intriqa baĢlamıĢdır.
Tahir Hüseynov “Mənim hekayəm” adlı əsərində (“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 11 iyun, 1955-ci il) bir burokratı ifĢa etmək istəmiĢdir. YaxĢı olardı ki, hekayə birinci Ģəxsin dili ilə yox,
söyləmə tərzində veriləydi. Əvvəla ona görə ki, bu bürokrat məhz
gənc nasirin hekayəsini ləngitmək üstündə ifĢa olunur. Bu, müəllif üçün münasib deyil. Ġkinci tərəfdən də xatirə üsulu məcbur etmiĢdir ki, əhvalat müəllifdən və deməli oxucudan xəlvət cərəyan
etsin. Novruzovun ifĢası əyani yox, qiyabi olur. Yazıçı hadisələr
barədə oxuculara sadəcə məlumat verir. Halbuki, hekayəni əksinə
qurmaq olardı.
Gənclər arasında diqqətəlayiq cəhətlərdən biri də nəinki məzmun, ideya, həm də bədii forma, janr yeniliyinə olan cəhdlərdir.
Emin Mahmudovun elmi-fantastik hekayələri ümumən bədii
nəsrimizdə, eyni bir janrın yaradılmasına ümid verən fərəhli hadisədir. Bu janr keçmiĢdə bizdə olmamıĢdır. Texniki tərəqqinin,
kəĢflərin, icadların uĢaqları nə qədər maraqlandırdığını, elmi
üsulların təsərüfat həyatında geniĢ tətbiq olunduğunu, yeniyetmələrin çoxunun müxtəlif texniki sahələrdə ixtisas seçdiyini, təbiətin
sirlərini açmağı bir ideal saydığını nəzərə alsaq, bu cür kitablara
artan marağın səbəbi aydın olur. Mahmudov hekayələrində bu
marağı tərbiyə etməyi məqsəd götürmüĢdür. Onun “Muğanda
qütb parıltısı” (UĢaq və gənclər nəĢriyyatı 1954) kitabçasında
dörd hekayə vardır: “Qütb parıltısı”, “Canavar ovu”, “Uçqun”,
“Sehirli bitkilər aləmi”. Bunların ən yaxĢısı birinci hekayədi.
Müəllif təbiətin sirrli hadisələrini fiziki qanunlarına əsasən izah
etmək istəyir. Muğan kimi bir yerdə qütb parıltısı görənlər təəccüb edirlər. Hekayənin qəhrəmanı gənc Xosrov isə bunun süni
iĢıq olduğunu, yağıĢ üçün edildiyini deyir:
“Bəli, indi də bulutları oraya çəkəcəyik...texnikamız o qədər
inikiĢaf etmiĢdir ki, bulutları ələ öyrədilmiĢ quzu kimi istədiyimiz
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yerə aparırıq, onlardan yağıĢ yağdırıb çölləri suvarırıq, tarlaları
yaĢıllaĢdırırıq. Bu, kanalı çəkməkdən yüz dəfə asan və əlveriĢlidir. Bir də axı, suyu kanalla yüksək yerə çıxartmaq olmaz. Bulutları isə hər cür dərə-təpəli yerə qonaq çağırmaq olar...” (səh. 14).
Bu kitabda texniki nailiyyətlər haqqında sadə, anlaĢıqlı və
maraqlı təsvirlər vardır. Ancaq müəllifin mübağilələrindən baĢqa
elmi icadlar da çox asan və bəzən uĢaq oyunçağı kimi verilir...
Oxucu haqlı olaraq soruĢur:
- Bəs nə üçün quraqlıq ilə mübarizədə bu üsullardan istifadə
olunmur?
Müəllif buna cavab vermək əvəzinə qəhrəmanın dili ilə belə
bir qaçaq yolu qoyur: “Bu maĢınlar hələ sınaqdan keçirilir”.
Elmi-fantastik əsərlərin lüzumu və əhəmiyyəti hər kəsə məlumdur. Belə əsərlər vasitəsilə biz xüsusən gənc, azyaĢlı oxucunun məlumatını artırır, texnikaya olan həvəsini oxĢayır, dini
mövhumat ilə mübarizəyə silahlandırır və nəhayət zehni kefiyyətlərini (xəyal, təsvir, təcrübə dairəsi) inkiĢaf etdirmiĢ oluruq. Emin
Mahmudovun hekayələrində ixtiralar haqqında çox söhbət getdiyi
haqda, ədəbi yaradıcılıq, bədii icad zəif və ibtidai haldadır. Süjet,
təcrübə ekspedisiyalarının hesabatına oxĢayır, mübarizə yolu ilə
yox, tədrislə, ixtilafsız inkiĢaf edir, qəhrəmanlar asanlıqla arzularına nail olurlar (“Canavar ovu”). Mahmudovun dilində də sünilik
vardır. “Müqəddəs adamların türbəsində gecələr Ģam yanır, rəngarəng şamın işığı da səmayə ucalır”, “Keçi tükündən hazırlanmıĢ sicimdən (“qəzili demək istəyir” – M.C.) bacarıqla istifadə
edərdi”, “Su olmayan yerdə isə bitki yetişdirmək barədə düşünmək belə faydasız idi”, “Elmin son nailiyyətləri əsasında
suvarılacaqdır”, “Bərk qorxmağıma baxmayaraq gülməyimi saxlaya bilmədim” (səh. 22). “Tahirə bir neçə dəfə bunlardan birini
saxlatdırıb minmək xəyalına gəldi” (səh. 27). “Burada yüz metrlərlə sement boru iĢlətmək əvəzinə mühəndis əhənk daĢlarını çapıb kanalizasiya kəməri yaratmaq qərarına gəlmişdir” (səh.
30). “Boynuma almalıyam ki, Adil ev iĢini məndən yaxĢı bacarardı” (səh. 37). “Qarpız yetişmiş olmasına baxmayaraq içində
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bir dənə də toxum yoxdur” (səh. 38). “Dənizdən əsən meh özü
ilə balıq qoxusu verən duzlu hava gətirirdi” (səh. 40). “Mətbəxdə səhər yeməyi və çay var” (səh. 43). Bu cümlə və ifadələr canlı dilimizdən çox, tərcümə təsirindən, ibarəçilikdən gəlir. Gənc
nasirlər arasında satirik hekayələri ilə ən çox diqqəti cəlb edənlərdən biri Abasov Seyfəddindir. Onun nisbətən stajı da artıqdır.
Gənc nasir haqqında tənqidin sükutu bir ədalətsizlikdir. Seyfəddinin son illərdə nəĢr etdirdiyi yeni kitabçalarda (“MəĢəl”, “Hekayələr”) inkiĢafımıza mane olan kapitalist qalıqlarının – ictimai
buqələmunların, yalançı alimlərin, cehizi ilə müĢtəri gəzən Bircə
xanımların, sabiq vəzifəsinə həsrət çəkənlərin, həkim Məsilərin
ifĢasını verən satirik hekayələr toplanmıĢdır. Həyat həqiqəti, sağlam gülüĢ, mənalı, məzmunlu xalq kinayəsi bu hekayələrdə əsas
keyfiyyətdir. Seyfəddin sovet həyatımızın, sosializm quruluĢumuzun durmadan inkiĢaf edən coĢğun xarakterinə zidd olan adamları, hərəkətləri sanki bir kəĢfiyyatçı hissi ilə tapıb göstərə bilir.
Klassik nəsrimizin zəngin ənənələrinə, inkiĢafımızın hərəkətverici qüvvəsi olan tənqid və özünütənqid prinsipinə əsaslanaraq gələcəyə, yeniliyə mane olan hər kəsi, hər faktı tənqidi gülüĢə hədəf
etmək, satira süngüsündə göstərmək hünəri gənc nasirdə vardır.
“Sabiqlər məclisi” (“Azərbaycan” jurnalı. №4,1954) hekayəsində qəribə bir mənzərə görürük. Bir neçə nəfər iĢdən qovulmuĢ,
iĢin öhdəsindən gələ bilməyən, vəzifəsindən istifadə edən, savadsız, bacarıqsız, ləyaqətsizlər bir məclisə toplanmıĢlar: sabiq nazir,
sabiq müdir, sabiq rəis. Bunlar nəinki öz qəbahətlərini anlamamıĢ, namuslu zəhmət və fəalliyyət yoluna düĢməmiĢlər, əksinə,
bunlar həmin məclisdə də köhnənin, itən mövqelərinin həsrəti ilə
yaĢayır, dövlət tədbirlərinə olan narazılıqlarını gizlədə bilmirlər.
Sabiq rəis süfrə baĢında gileylənərək deyir:
- A kiĢi, raykomda siyasi söhbət edirdilər, bizimlə. Birdən
məndən də soruĢdular ki, rus inqilabı demokratları Gertsen, Belinski, ÇernıĢevski nə üçün dialektik materializmin qapısında durub yuxarı qalxa bilməyiblər? O zaman bunun üçün Rusiyada nə
yox idi? Mən də bir xeyli fikirləĢəndən sonra, hardansa ağlıma
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gəldi, dedim ki, çünki o zaman Rusiyada lift yox idi. Buna görə
də Gertsen qapıda dayandı, daha yuxarı çıxa bilmədi.
– Sonra?
– Daha sonrası nə olacaqdır ki... Sonra da atdılar səbətimi
çölə. Yoxsa mənim müəssisəm yaxĢı idi. Planı da doldururdum.
Mən rəis olanda...
Söhbətin bu yerində arvadı gəlib sabiq rəisi qaldırdı:
– Dur, daha xalqın evində yasxana açma!
Sabiqlərin ürəyi doludur. Onlar öz həsrətlərini ifadəyə münasib fürsət axtarırlar. Müəllif həssas bir psixoloq kimi onların boĢ
damarını tutub dindirir. Sabiqlərin səsi gələn kimi biz onlara
gülür və nifrət edirik:
Mən rəis olanda...
Mən nazir olanda...
Mən müdir iĢləyəndə...
Gənc nasir xarakter detalları, cizgiləri tutmağı bacarır, sənət
üçün bu mühüm Ģərtdir. Balzak demiĢdir ki, roman təfsilatdan
ibarətdir. Skelet ilə heç bir adamı tanımaq mümkün olmadığı kimi, əsas süjet xəttindən və ancaq bu xəttdən ibarət olan əsərdə
heç bir hadisəni doğru verə bilməz. Ġnsanın əti, qanı, fiziki, mənəvi xüsusiyyətləri, heç kəsə oxĢamayan fərdi cəhətləri olduğu kimi, bədii əsərin də real təfsilatı vardır. Davıdovun kəlmə baĢı
“fakt!” deməyi, Usta Zeynalın “Qurban, təqlidin kimədir?”, Əmir
Qulunun “cəhənnəmə ki!”, ġeyx Əlinin “Buyruq sizinkidir, adil
hökmdar” deməsi bu əsərlərdə təfsilatdır, xarakterin bitkinləĢməsinə xidmət edən təfsilatdır. Seyfəddinin bu hekayələrində Mirzə
Cəlil, Haqverdiyev nəsrinin xoĢ təsiri hiss olunur. “Sabiqlər”
“Bəlkə də qaytardılar” ı, “KeçmiĢ günlər”i yadımıza salır.
Haqverdiyevin də “ KeçmiĢ günlər” ində sabiq Süleyman bəy,
sovet dövründə isə Süleyman Qurbanov çayxana qabağında oturub
keçmiĢdə Tiflisdə necə keyf çəkdiyini müsahiblərinə zövq ilə, Ģirin-Ģirin danıĢır: “Tiflisdən evə kağız yazıb min manat gətirtdim.
Mehmanxana sahibinin borcunu verib Tiflisdən çıxdım... Pulum
getdisə də yenə bir doyunca ləzzət gördüm. Tiflis belə Tiflisdir...”
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Söhbətin bu yerində ispalkomun müavini Cavadov dillənir.
– Nağılını qurtardın?
– Bəli!
– De, cəld dur, get ambarın qapısını aç, atların arpasını ver!
Hər ata dörd ovucdan artıq vermə! (Ə.Haqverdiyev. Əsərləri, III
cild. səh.192-193, 1940) Bu qısa mükalimə Süleyman bəyin keçmiĢi arzulayan xülyaları ilə onun indiki mehtər vəziyyəti arasındakı təzadı qabartmaq üçündür.
Cavadovun əmri, Süleyman bəyin mehtərliyini baĢına qaxınc
edən buyuruğu hərifə bir güllə kimi dəysə də ətrafdakılara adi və
cox təbii gəlir. “Sabiqlər məclisi”ndə isə belə güclü bir final yoxdur. Yazıçı, özü onları istehzaya tutub gülsə də, onların satirik vəziyyəti lazımınca qabardılmır. Onlar bu məclisdə özlərini o qədər
də pis hiss etmirlər. Oturanların baĢ-beynini aparırlar. Doğrudur,
sabiq rəisin arvadı çox yerində və tutarlı bir söz deyir: “Dur, daha
xalqın evində yasxana açma!”
Bu ifadə hekayəyə çox münasib final olar, Haqverdiyevin
əsərindən də az təsir bağıĢlamazdı.
Bu Ģərtlə ki, əgər bunu rəisin arvadı yox, baĢqa, kənar bir
adam, özü də təsirlə təəssüflə yox, istehza ilə, bəlkə də məmnuniyyətlə desə idi. Bu nöqtəyə gənc ədib diqqət etməli idi. Onun
axırda verdiyi nəticə artıqdı. Sabiqlərin öz sözləri ilə kifayətlənmək lazım idi. Sanki bu sözlər yalnız həmin məclisdə yox, sabiqlər görünən hər yerdə, hər zaman oxucunun qulağına gəlir:
– Mən nazir olanda, mən müdir çalıĢanda, mən rəis iĢləyəndə!...
Seyfəddin canlı dilə xas olan sadə, Ģirin, təbii bir stildə yazır.
Xüsusilə dialoqlarında kolorit, əlvanlıq, fərdiləĢdirmə güclüdür.
Təsvir yerlərində hadisə və faktlara verdiyi izah, mühakimələrində isə süni meyilləri rədd etməli, söyləmə manerasının təmkinini
hər yerdə mühafizəyə çalıĢmalıdır. “Pilləkənləri pianino səsləri
altında qalxmıĢ” bu və bu kimi ifadə Seyfəddinin dilinə yaddır.
Satira, kinayəli gülüĢ yaratmaq ustalıqdır. Burada əlbət ki, müqayisələr və paralellərdən faydalanmaq gərəkdir. Seyfəddinin hekayələrində bu xüsusiyyət vardır. Amma istərdik ki, bu, ölçünü aĢıb
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təsiri azaltmasın, satira karikaturaya, gülüĢ isə riĢğəndə çevrilməsin. “Həkim Məsi”nin baĢlanğıcında oxuyuruq:
“GünəĢ nadinc bir uĢaq əlində xeyli oynadıldıqdan sonra havaya buraxılmıĢ qırmızı qovuq kimi tənbəl-tənbəl üfüqdən qalxır.
Onun ilk Ģüası aĢura günü keçəl baĢa endirilən qanlı xəncəri andıraraq qarĢıdakı dağın çılpaq kəlləsinə sancılır...” (A.Seyfəddin.
“Hekayələri”, səh. 11. 1955).
Nə təhər olmuĢdur ki, gənc nasir belə ikrahlı bir lövhəni
günəĢin tüluu kimi Ģairanə mənzərə ilə müqayisə etmiĢdir. AĢura
komediyası nəinki Seyfəddinin oxucularına, hətta onun özünün
də yaĢına və təsəvvürlərinə yaddır. Məqsəd həkim Məsinin sifətinə çirkin boyalar sürtməkdirsə, bunun üçün günəĢə, dağlara
müraciət etmək lazım gəlməz. Müəllif nədənsə həkim Məsi ilə
günəĢi yanaĢı izləyir. Bir səhifə sonra oxuyuruq: “GünəĢ Ģüaları
Məsinin ĢiĢmiĢ qarnı üstündə oynamaqdan bezikib ətrafa qaçıĢır.
Ġndi onlar, çürük pomidor üzərinə qonmuĢ milçəklər kimi Məsinin yanaqlarını qıdıqlayır” (səh. 12). Daha sonra deyilir: “GünəĢ
tələyə düĢmüĢ quĢ kimi sıx bulud parçası içinə batıb yox olur.
Sanki o ağlayır, göydən yağıĢ çilənir” (səh. 13). Nəhayət müəllif
21-ci səhifədə yenə günəĢi, Məsinin əleyhinə bir tövr yaxa qurtarmıĢ “əsalı qoca, qulağı sarıqlı gənc” ilə müqayisə edir. “Onlar
xəstəxananın həyətinə çıxdıqda, günəĢ də qəfəsdən qurtulmuĢ kimi bulud arxasından çıxır və onun Ģüaları göydən sallanmıĢ qızıl
pilləkənlər kimi kənd içində ağaran yola düĢür”.
Axırıncı müsbət müqayisə əvvəllərin xarakterini dəyiĢmir.
Son zamanlar bədii nəsrdə cavanlar arasında (nəinki təkcə
cavanlar arasında) özünü göstərən, arzu olunmaz bir cəhəti - mərifətdən, nəzakətdən kənar hərəkətlərin yazıya köçürülməsi hallarını qeyd etməliyik. Bədii ədəbiyyatın, necə deyərlər, adı üstündədir. Bu, gözəl sənətdir, incə, zərif sənətdir, varlığın yüksək Ģəkildə
ifadəsi və idrak formasıdır. Bu, hisslərin, zövqlərin, fikir və
düĢüncələrin sağlam tərbiyə olunmasına, yüksəlməsinə, kamilləĢməsinə xidmət edən fəal bir məfkurədir. Qaydalı bir ailənin, ya
kollektivin təsvirinə namünasib, ədəbdən kənar hərəkətlərin gətiril292

ƏDƏBİ TƏNQİD

Mir Cəlal

məsi, oxuculara təqdim olunmasına nə ad qoymaq olar? Böyük
M.Qorkinin vaxtı ilə belə vərdiĢlərə görə yazıçıları necə kəskin
tənqid etdiyi məlumdur. V.ViĢnevskinin Matrosunun qadınla ədəbsiz danıĢması Qorkini nə qədər qəzəbləndirmiĢdi. Realist ədibimiz
Cəlil Məmmədquluzadə vaxtilə, nəzarətsizlik, hərcmərclik üzündən bizim teatrımıza, səhnəmizə yol tapan, tamaĢaçıların nifrətinə
səbəb olan biədəb təsvirlər haqqında “EĢq mədrəsəsi” (“Molla
Nəsrəddin”, 1923, nömrə 19) felyetonunda belə yazırdı:
“Ġndi Mirzə Fətəli birdən dirilə və gələ əyləĢə (teatrda) tamaĢa otağında, pərdə qalxandan sonra səhnəmizə tamaĢa edə, yəqin
ki, tanımayacaq ki, aya bura haradır, teatrdır, ya lotuxanadır.
Çünki görəcək ki, bir qapıdan səhnəyə bir ənnik – kirĢanlı
oğlan çıxdı, bir qapıdan da ənnik – kirĢanlı qız çıxdı və bunlar
bir-birlərinə “ oxqay qadan alım” deyə-deyə baĢladılar bir-birilə
qucaqlaĢıb öpüĢməyə. TamaĢa otağında da əyləĢən oğlanlar və
qızlar əllərini bir-birinə çala-çala batində deyirlər: oxqay, oxqay...
Və halonki nə Mirzə Fətəli bizə bu eĢqbazlıq mədrəsəsini
göstərib, nə qeyri millətlərin teatr yazıçıları göstərib. Məgər Molyer belə deyirmiĢ? Məgər Qoqol kimi bir qələm ustadının varlığı
bizə kifayət deyil... Gənclərimizin (nəinki təkcə gənclərimizin)
bəzi yazılarını oxuyanda düĢünürsən ki, böyük ədibin kinayəli
sözlərini bunların yadına salmaq faydasız olmaz. Bir sıra yazılarda dağüstü parkında xəlvəti görüĢlər, kol diblərini, tənha yolları,
pəncərələrdən boylanma, göz-qaĢ ifadələrini, plyaj çimiĢmələrini,
“hərarətli öpüĢlərlə haldan düĢənləri”, “müqavimət göstərməkdən
yorulub qollarını yana salan” qızların təsvirini oxumaq olar.
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində (23 iyul 1955) Mirzə Səfərli imzası ilə “Soltan” adlı bir nəsr əsəri çap olunmuĢdur. Bu,
Mingəçevir qəhrəmanlarından birinə müraciət, xitab Ģəklində yazılmıĢ, guya mənsur Ģeirdir. Birinci Ģəxsin dilindən söylənən əhvalat, bir adamın Soltanı izləməsindən, onun (Soltan) Rəfiqə ilə
görüĢməsinə reklama etməsindən ibarətdir. Hekayəni söyləyən
adam gəncləri sanki güdür:
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“Sahildəki aynabəndli binaya doğru çox tələsirdin... Sənə baxan hər bir adam, gizli bir həyəcan keçirdiyini dərhal müəyyən
edə bilərdi...
Budur, sən artıq onun incə əlini öz qabarlı ovcunda sıxırsan!
O, buna nəinki etiraz etmir, hətta sevinir də... Sənin kimi o qız da
özünü dünyanın ən xoĢbəxt bir adamı hesab edir. Mən elə zənn
etdim ki, siz avtobusa minib hara isə gedəcəksiz. Görünür gəzəgəzə piyada getməyi məsləhət bilirsiniz... Rəfiqə ilə əl-ələ tutaraq
Bozdağın ətəyindən yuxarı qalxarkən sizi seyr etmək nə qədər
xoĢ təsir bağıĢlayırdı. Bu, bəlkə də canlı həyat səhnəsi olduğu
üçün ən yüksək bir Ģeiriyyət kimi təsirli idi... Sən birinci dəfə Rəfiqənin açıq qolundan tutub mavi dənizin ortalarını göstərərək danıĢırdın...
Ġlk məhəbbətin təsiri ilə çırpınan iki ürəyin bir-birinə necə
yaxınlaĢdığını, iki saf dodağın bir-birinə necə toxunduğunu dənizin Ģəffaf aynasında gördüm... Sanki sizin səadətiniz ana torpağın
mavi gözlərində əks edirdi...”
Bu yazının müəllifi gənc də olsa, qoca da olsa köməyə çox
ehtiyacı vardır. Hətta bu yazını çapedən redaksiya iĢçilərimizin
də köməyə ehtiyacı var. Görünür müasir əmək qəhrəmanları və
onların doğrudan da Ģairanə həyatı haqqında nə və necə yazmağı
biz lazımınca müəyyən etməmiĢik. “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti bu yazını çap etməzdən əvvəl müəlliflə ətraflı, arxayın danıĢmalı, onu inandırmalı idi ki, 1) Soltan və Rəfiqənin qəhrəmanlığını (əgər onlar, müəllifin bizə inandırmağa çalıĢdırdığı kimi qəhrəmandırlarsa) görüĢə gəlmək, qucaqlaĢmaq, öpüĢmək səhnələrində
təsvir etmək kifayət deyil. Belə “qəhrəmanlıq” Nuh əyyamında
da var idi, müasir burjua həyatından alınmıĢ ədəbiyyatda daha
çoxdur. 2) Bu cür çılpaq təsvir özü sosyalist realizminə, bədii
zövqə yaddır və məqbul sayılmaz. 3) Qız və oğlanın dalınca gəzib onların hərəkətlərini izləmək “ən yüksək Ģeiriyyət” deyil, bəlkə ən kobud bir hərəkət sayılır. 4) Bu səhnəni gətirib “Vətən eĢqinə” bağlamaq isə gülüncdür.
Bu yazının müəllifi görünür müasir realist ədəbiyyatımızın
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yaxĢı nümunələrini izləmir, diqqətlə oxumur, həyat həqiqətindən
çox zahiri effektə, bəzəkli təsvirə daha çox fikir verir. Bu halda
çapa tələsmək yox, müəllifi hekayəsinin üzərində ciddi iĢləməyə
çağırmaq, baĢa salmaq lazım idi.
Gənclər arasında oçerk yazanlar da vardır. Son illərdə müəyyən dərəcədə diqqətdən, nəzərdən salınan sahələrdən biri də
oçerkdir. Təcrübəli yazıçıların çoxu bu janra etinasız olduqlarından, tənqidçilər oçerk məhsulunu təhlil və saf-çürük etmədiyindən gənclərdə də oçerkə həvəs azdır. Azdır, amma vardır. Xüsusən sovet adamlarının, gənclərimizin xam torpaqlarda insanı heyrətə salan müstəsna rəĢadətindən danıĢan oçeriklər teması və materialı etibarilə maraqlıdır. Ancaq təəssüf ki, gənclərimizin qələmindən çıxan bu oçeriklərin üzərində də məsuliyyətsizlik, tələsiklik, həyatı öyrənməyə bir qonaq münasibəti pis nəticələr verir.
Vədadi ġıxlının oçerklərində, həmçinin bir az əvvəl Əliağa
Kürçaylının oçerklərində aĢkara çıxan faktik təhriflər mətbuatda
tənqid olunmuĢdur və məlumdur. Oçerk də bədii əsərdir, həm də
aktual bir əsərdir. Müəllifindən yalnız yazı vərdiĢi yox, dürüst bilik, yüksək siyasi Ģüur, təcrübə, bədii təfəkkür, ayıq mühakimə
qabiliyyəti tələb edən ciddi bir əsərdir. Yazıçı xam torpaqlara bir
həftə yol gedirsə, yazmaq istədiyi obyektdə yalnız 2-3 gün qalmaqla kifayətlənirsə əsərin keyfiyyəti fərəhli ola bilməz. Beləliklə, yazıçı, kolxozu, sovxozu, onun adamlarını yox, ancaq onların
ünvanını öyrənə bilər. Halbuki, yazıçıdan həyatı öyrənməkdən
baĢqa dərindən duymaq, hadisələri yaĢamaq, qavramaq, zehni və
hissi aləmdə tamam həzm etmək, sonra qələmə almaq tələb olunur. Gənc oçerkçilərimizin müəyyən bir qismində öz sənətində
belə ciddi münasibət hələ, təəssüf ki, yoxdur.
Bədii nəsr sahəsinə gənclərin qorxa-qorxa gəlməsinin, gələndə də lazımınca müvəffəq ola bilməməsinin səbəbi nədir? Əvvəla
nəsr söz sənətində, çətin, ağır olan bir sahədir. Burada talant, dil,
bədii təfəkkür, hətta süjet qurmaq məharəti də kifayət deyil. Burada müəllifdən zəngin məlumat, bilik, təcrübə, incə müĢahidə və
müəyyən dərəcədə həyat fəlsəfəsi tələb olunur. Hadisələri seç295

mək, onların poeziyasını tutmaq, onları geniĢ ictimai miqyasda
mənalandırmağı bacarmaq, ən mürəkkəb və dərin həyatı, ictimai,
fəlsəfi problemlərin ən sadə, həm də ən Ģirin, maraqlı bir formada
ifadəsi tələb olunur.
Nəsr sahəsində biz gənclərimizə ustadlıq məsələlərini, bədii
formanın sirrlərini yaxĢı öyrətmirik, təbliğ etmirik.
Bəzən yeni yazanların birdən-birə roman, povest ilə baĢlamasını, xam materialı hazır məhsul kimi redaksiyalara təqdim edib
nəĢrinə təkid etməsini ancaq bununla izah etmək olar. Bəzi gənclər söz, cümlə, ifadə üzərində Ģagirdlik dövrü keçirməmiĢ, püxtələĢməmiĢ birdən – birə geniĢ lövhələr yazmaq istəyirlər. “ĠĢi
böyük romanlarla baĢlamaq – olduqca pis ədadır. Məhz bunun sayəsindədir ki, bizdə ədəbiyyat adına çox zir-zibil çap olunur.
Yazmağı xırda hekayələrlə öyrənmək lazımdır. Qərbdə və bizdə
demək olar ki, bütün böyük yazıçılar belə etmiĢlər...” (M.Qorki,
“Ədəbiyyat haqqında”, 1953, səh. 672).
Hekayə adamı söz üzərində, ən kiçik lövhə üzərində çox
düĢünməyə, diqqəti məhdud bir həyat materialı ətrafında toplayıb
dərinləĢdirməyə imkan verir. Hekayə indi hər bir qəzetin, jurnalın, radionun, estradanın, məclisin tələb etdiyi populyar nəsr əsəri
olmuĢdur. Onu öyrənmək, ona yiyələnmək – sovet oxucusunun
hörmətini qazanmaq deməkdir. Təəssüf ki, bizdə bəzi tənqidçilər,
müəllimlər, ya məsləhətçilər, hətta məharətlə hekayə yazan gənclərə dodaq büzüb deyirlər: “Hekayən yaxĢıdır, amma nə üçün povestə keçmirsən, daha vaxtdır...” Bunlara cavab verən yoxdur ki:
əsas yaradıcılıq ömrünü hekayəyə, kiçik formaya sərf edən Çexovun, Mopassanın, Cek Londonun, Mark Tvenin, Sədinin, Mirzə
Cəlilin yazıçılıq Ģöhrəti azdırmı?
Sənətdə heç bir zaman həcm həll etmir. L.Tolstoyun fikrincə,
sənət əsərlərinin yaxĢı-pisliyi ondan asılıdır ki, orada nə deyilir,
necə deyilir və nə dərəcədə ürəkdən deyilir. Bu Ģərtləri romanda,
povestdə axtardığımız kimi eyni dərəcədə hekayədə də axtara bilərik və axtarmalıyıq. L.Tolstoyun dahiliyini məgər “Ġvan Ġliçin
ölümü” əsərində, Turgenevin talantını “Mumu” da, Cek Londo296
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nun sənətkarlığını “Həyat eĢqi” hekayəsində, Mirzə Fətəli Axundovun böyüklüyünü “AldanmıĢ kəvakib” də, Mirzə Cəlilin xalq
müdrikliyini “Poçt qutusu” nda görmək olmurmu? Məsələ həcmdə yox, hünərdədir, kəmiyyətdə yox keyfiyyətdədir.
II. ġeir
Ġndi ədəbiyyata gələn gənclərin böyük əksəriyyəti Ģeir ilə
məĢğul olurlar. Təkcə “Ədəbiyyat” qəzeti ayda təxminən 200-dən
çox Ģeir alır. BaĢqa qəzet və jurnallara da Ģeir cox gəlir. Bunun
səbəbi bizə aydındır. Əvvəla gənclərimiz yaĢa dolmuĢ hər bir normal adamın yaĢadığı, bildiyi kimi alovlu gəncliyin ilk dövrünü,
özü-özlüyündə Ģairanə bir həyat yaĢayırlar. Sovet adamlarının layiq olduğu azad, yüksək, mədəni, xoĢbəxt həyat özü əli qələmli
gəncləri Ģerə, ürəkləri dolduran sevinc, fərəh və yüksəliĢi tərənnümə çağırır. Bahar görmüĢ quĢlar uçuĢlarını mahnı ilə baĢladığı kimi, gənclərimiz də ilk bədii hiss və müĢahidələrini Ģeir ilə ifadəyə
meyl edirlər. Onlar nə isə demək istəyirlər və bunu çox zaman Ģeirlə demək istəyirlər. Onların səsini biz yalnız mətbuat səhifələrindən, estradadan, radio cihazlarından, iclas kürsülərindən musiqi məclislərindən yox, hətta həyat və məiĢətimizin müxtəlif sahələrindən - buruqlar arasından, komsomol briqadalarından, tarla
düĢərgələrindən, inĢaat meydançalarından, məktəblərdən, tələbə
yataqxanalarından, əsgər kazarmalarından, toy-bayram məclislərindən eĢidirik.
Heç bir zaman Ģeir bizim həyatımıza, məiĢətimizə bu qədər
nüfuz etməmiĢ, kütlələrə bu qədər yayılmamıĢdır. Heç bir zaman
Ģeir bu qədər həmahəng olmamıĢdır.
Gənclərimiz müasir sovet Ģeirinin nailiyyətləri ilə daha çox
qidalanır və ilhamlanırlar. Təbiidir ki, bunun nəticəsində gənclərdə Ģeirə olan güclü həvəs hər yerdə gözə dəyməyə, hiss edilməyə,
diqqəti cəlb etməyə baĢlayır.
Bunu təsadüfi saymaq, təəccüb etmək olmaz.
Ġnqilabımızın ilk illərində də (1925-26-ci illərdə) Ģeirə axın
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güclü idi. O zaman böyük ədib Cəlil Məmmədquluzadə bunu xəstə bir hal sayırdı. “Ġxtiyar məndə olsa Ģeir nəĢəsini qədəğan edərdim, necə ki, tiryək nəĢəsi”.
Əlbəttə ki, Mirzə Cəlil, əvvəla köhnə Ģeiri, gül-bülbül dəstgahını, ona uyub həyat hissindən məhrum olanları, meĢin cildli kitablara vurulub iflic olanları nəzərdə tuturdu:
“Ey dil bu cahan cümləsi əfsanə deyilmi?
Dünyaya uyanlar dəxi divanə deyilmi?”
Böyük ədib, müsəlman ġərqinin bu ətalət və tərki-dünya əhval-ruhiyyəsini döyürdü. Bir də o zaman ədəbiyyata gələnlər içərisində ədəbiyyatın mənası və xüsusiyyətindən xəbərsiz olan bir
çox savadsız, biliksiz adamlar var idi ki, bunların ədəbi gələcəyinə ümid etmək çətin idi.
Ġndi Vətənimizin, mədəniyyətimizin, gənclərimizin inkiĢafı
nəticəsində vəziyyət kökündən dəyiĢmiĢdir. Ġndi ədəbi gənclik o
zamankından yerlə göy qədər fərqlidir. Bunların əksəriyyəti ali
təhsillidirlər. Bunlar ictimai-siyasi tərbiyə görmüĢ, yeni quruluĢda
yetiĢmiĢ, ədəbi zövq sahibi olmuĢ, müəyyən mədəniyyət kəsb etmiĢ, sənətin əhəmiyyəti, xüsusiyyəti haqqında təsəvvürü olan
adamlardırlar. Bunlar bekar ya Ģöhrət axtaran deyil, əksəriyyətlə
özündə ədəbi istedad, bacarıq hiss edən adamlardırlar.
Ġndi gənc qələmlərin qarĢısında gözəl nümunələr vardır. Ġndi
yüksək bir mərhələyə qalxmıĢ sovet Ģeiri var. Onun usta nümayəndələri var. Gənclər bunları izləyir, öyrənirlər. Bu isə onların
Ģagirdlik iĢini xeyli asanlaĢdırmıĢdır. Bunu onların yazılarından
açıq görmək olar. Gənclərimiz arasında, əksəriyyəti təĢkil etməsələr də, yaradıcılığa ciddi yanaĢan, yalnız nəzm qaydalarını deyil, sənətkarlığın baĢqa mühüm tələblərini öyrənməyə, yiyələnməyə çalıĢan, çox yazmağı yox, yaxĢı yazmağı məqsəd götürən,
müasir Ģeirimiz qarĢısında duran vəzifələrlə yaĢamağa cəhd edən,
qələmlərinə məsuliyyətlə yanaĢanlar vardır. Əsərlərini nəzərdən
keçirib öyrənəndə görürsən ki, məhz yaradıcılıq iĢinə belə düzgün
bir münasibəti olan gənclərin qələmindən yaxĢı nümunələr çıxır.
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Partiya və hökumətimizin son illərdə həyata keçirdiyi
mühüm siyasi, iqtisadi tədbirlər, sosyalizim quruluĢunu, onun
maddi-texniki əsasını, fəhlə-kəndli ittifaqını, xalqlar dostluğunu
daha da möhkəmlətmiĢdir. Vətənimizdə gedən tərəqqinin vüsəti,
sürəti və kefiyyəti aləmə məlum həqiqətdir. Bununla həmahəng
olaraq ədəbiyyatımızda quruculuq mövzusuna çox mühüm əsərlər
həsr edilmiĢdir və indi də həsr edilir. Yeni baĢlayan gənclərimizin
də bu zəruri mövzulara müraciət etməsi təbiidir və alqıĢa layiqdir.
Onlar hələ, təcrübəsizlik ucundan bu mövzuları bütün miqyasilə
qavramaq təĢəbbüsünə giriĢməsələr də kiçik həcmli, lirik Ģeirlərlə
kifayətlənsələr də həyatımızın xarakter hadisələri haqqında ürək
sözlərini ifadə edirlər.
Gənc Ģair Cabir Novruzov “O yerlər” Ģeirində (“Azərbaycan”, 1955 №9) doğma kəndlərinin inkiĢaf lövhəsinə nəzər yetirir. Belə bir mövzu əlbəttə ki, kiçik Ģeirdə vermək özü cürətli təĢəbbüsdür. Gənc Ģair ritorika, sadalama yolu ilə yox, məhz bədii
təfəkkür yolu ilə, səmimi hisslərin ifadəsi yolu ilə getdiyindən bir
lövhədə əsl ürək mətləbini demiĢdir və özü də pis deməmiĢdir. O,
kənddə keçirdiyi qayğısız uĢaqlıq günlərini xatırlayaraq yazır:
“Sevməzdim gecəni mən,
SoruĢardım nənəmdən;
– Qoy gedim dağ dalından tapım günəĢi, nənə!
O da gülərdi mənə.
BaĢımı qucaqlayar, xəyallara gedərdi.
GünəĢ yenə gələrdi, günəĢ yenə gedərdi...
GünəĢin sorağına çıxdım mən gəzə-gəzə,
Bir deyil, yüz-yüz günəĢ gətirdim kəndimizə.
ĠĢıqlandı otaqlar, iĢıqlandı küçələr
GünəĢ çayda yatırmıĢ, sən demə ki, gecələr!”
ġair nə elektrostansiyanın adını çəkmiĢ, nə açılıĢ bayramına
alqıĢlar yağdırmıĢ, nə də bir çoxları kimi yəhərlənən texnikanın
motor səslərinə ehtiyac duymuĢdur. Kəndə gələn yeni həyatın,
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yeni günəĢin nəĢəsini, sevincini orijinal, səmimi bir Ģəkildə tərənnüm etmiĢdir.
Ağəli Qasımovun kənd Ģeirləri silsiləsindən olan “Dükanda”
əsəri də böyük bir həqiqəti xırda bir süjetdə, sağlam bir yenilik
hissi ilə ifadə etmək təĢəbbüsüdür.
Kənd mağazasının satıcısı, haçandan bəri yatıb qalan dolu
yeĢikləri maĢınlara yığıb geri gondərmək istəyir. Ona etiraz edib
deyirlər: sən malın çoxluğundan qorxma, idarədə pambıq pulu
verilir. Nəyin varsa satılar!
Dükandar isə, əsəbiliklə cavab verir:
“ Deyir qardaĢ, bütün mallar satılmıĢ,
Bu zəhrimar beĢ aydır ki, dükanın,
YeĢiklərdə bir küncünə atılmıĢ.
Nə dindirən, nə söylədən var bunu...
BaĢdan-baĢa evimizi bəzədi
Mingəçevir iĢığının Ģöləsi.
Həmən gündən qiymətini itirdi
Qaytardığım bax, bu lampa ĢüĢəsi!”
YazılıĢında bir az ibtidailik olsa da həyatımız üçün çox səciyyəvi bir həqiqət – köhnəlik ilə yeniliyin mübarizəsini, sənayemizin məhz xalq məiĢətinə xidmətini, kolxoz kəndinin və kəndlisinin yüksəliĢini lakonik bir dil, gözəl bir misal ilə verdiyi üçün bu
Ģeir gənclər almanaxında ən yaxĢı əsərlərdən biridir. Ġnqilabdan
əvvəl və inqilabın ilk illərində lampa ĢüĢəsi kənddə zər-zinət məqamında idi. Onda Ģam, hisli çırağ ilə vuruĢan kəndli bu ĢüĢəni,
onluq, ya otuzluq çırağı ilə Ģəhərdən gətirəndə evdə bir Ģənlik duyulurdu. Ġndi vəziyyət elə dəyiĢmiĢ, sosyalist kəndində elə bir
mənzərə əmələ gəlmiĢdir ki, kolxozçu evinə də, həyətinə də, bağçasına da elektirik iĢığı çəkdirir. Neft ilə yanan çırağ etnoqrafiya
muzeylərinə yol almaqdadır. Bütün bu dəyiĢimləri göstərmək
ədəbiyyatımızın vəzifəsidir. Bəziləri bunu romanda, poemada,
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hekayədə, bəziləri də, Ağaəli kimi, xırda bir Ģeirdə məharətlə,
göstərirlər.
Burada müəllifin incə müĢahidə hissi, hadisəni mənalandırmaq bacarığı aydın görünür. Arzu etmək lazımdır ki, Ağaəli
məhz bu yol ilə getsin, ritorika, çeynənmiĢ ümumi səs ilə dolu, iki
səhifədə 18 dəfə “qoy” xitabını təkrar edən “Bahar aĢiqiyəm” Ģeirinin yolu ilə getməsin. Ramiz Məmmədovun “Kəndimizdən keçən qatar” Ģeiri də (“Azərbaycan”, №4, 1954) yenilikləri əks etdirir. UĢaq anasına sual verir ki, “niyə kəndimizdə dayanmır qatar?”. Bir az sonra kənddə vəziyyət dəyiĢir, böyük bir məskənə çevrilən yerdə Moskva qatarı da dayanmalı olur:
İndi evimizdən azca aralı,
Gözəl çilçıraqlı stansiya var.
Dayanıb gözləyir bugün ilk dəfə
Qatarın yolunu burda adamlar.
Hər gün iki dəfə Moskva qatarını qarĢılayıb yola salan çilçiraqlı stansiya, iĢıq, izdiham, Ģənlik – kənddə tamam baĢqa bir
mənzərə yaranmıĢdır. Arif Səfiyevin “ĠĢıq çeĢməsi”ndə bu məhz
baĢqa Ģəkildə canlandırılmıĢdır. UĢaqların həmiĢə çimib Ģənləndiyi bir çayda, çayın gölməçəsində indi qurğu salıb stansiya tikmiĢlər. Daha Ģəlalə altında çimmək olmur. Ancaq bunun əvəzində
kənd iĢığa qərq olmuĢdur:

Sanki qocalığı o heç bir zaman,
Əsla indiki tək hiss etməmişdi.
Çağırıb saplatdı onu oğluna –
Bir şadlıq duyuldu yenə üzündə,
Çünki itirdiyi işığı ana –
Doğma balasının tapdı gözündə!
Qadın hiss edir ki, gözünün iĢığı balasının gözündə yenidən
ona qayıtmıĢdır. Biz gənc Ģairin çəkdiyi bu lövhədə ananı da, balanı da, onların Ģirin, mehriban ailə həyatını da aĢkar görür və sevinirik.
Xarakter bir mənzərəni parlaq bir Ģtrixlə verən bu Ģeir gənc
Ģairin, Ģübhəsiz, müvəffəqiyyətidir.
Lirik Ģeirlərdə Arif Cəfərov da müvəffəq olur. Körpəlikdə
atasını itirən, Vətənin qayğısı ilə böyüyən bir əskər oğlunun
müqəddəs kədərini, “Həsrət” (“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 7
may, 1955) Ģeirində o, belə verir.
Bugün atam yanına
Çağırdı məni qəmli,
Qucaqladı boynumu –
Gözləri yaşlı, nəmli.
Atam öpdükcə məni,
Nədənsə doymayırdı,
Boynumdan qollarını
İxtiyarsız asırdı...
Axır bir gün atamdan
Məktub gəldi anama.
Məktubu oxuduqca
Anamın gözü doldu.
Atamın ilk məktubu
Sonuncu məktub oldu...
O gəlmədi, ötüşdü
Aylar, illər, fəsillər.

İndi bu sularda çimməsək də biz,
İşıq çeşməsində çimir kəndimiz!
Famil Mehdiyevin həcmcə kiçik, mənaca poemaya bərabər
olan lirik Ģeirində bir qadının qocalıqdan, göz nurunu itirməkdən,
iĢdən qalmaq təhlükəsindən doğan ağır kədəri, xələf övlad varlığından doğan qanuni sevincə çevrilir:
Saplaya bilmədi iynəni ana –
Kədərsiz qəlbindən bir kədər keçdi.
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O gəlmədi, gəlsə də
Ana yurduma zəfər...
Yenə də illər keçir,
Ancaq bilmirəm nədən
Hələ də gözləyirəm
Atamın yolunu mən.
Ata həsrətilə böyüyən, onu yetim qoyanların kim olduğunu
yaxĢıca bilən bir gənc nəzərimizdə dayandı. Bu yetim gənci sovet
məktəbi oxutmuĢ, Vətən böyütmüĢ, kamala yetirmiĢdir. Atasını
əvəz edən Vətənə övlad məhəbbəti bu gənci fərəhləndirdiyi kimi,
uĢaq ikən onu ata nəvaziĢlərindən məhrum edən alçaq düĢmənə
nifrət hissi də onun qəlbində polad kimi bərkimiĢdir. K.Simonovun “Gözlə məni” Ģeirindəki motivini xatırlatsa da, Arif Cəfərovun Ģeiri orijinal və səmimidir. Biz onu ağır günlərin həzin xatirəsi kimi oxuyur, unutmuruq.
Ġskəndər Hümmətovun “Qığılcımlar”, Tofiq Mehdiyevin
“Əskər məktubları”, Ağa Cavad Əlizadənin “Macar torpağı”,
ġükür Xanlarovun “ġofer oğlan”, Nəriman Həsənzadənin “Baxırdı, duymurdu”, “Əsgərin sevgilisilə görüĢü”, Yusif Həsənbəyovun “QardaĢımın məzarı qardaĢ torpağındadır”, Arif Cəfərovun
“Səni anıram”, Rüfət Axundovun “GəncləĢən qoca”, Fəridə Əliyarbəylinin “Arzularım”, Simax YuĢvayevin “ġad xəbər” Ģeirlərində və bir çox baĢqa Ģeirlərdə sovet adamlarına xas olan saf və
səmimi, yüksək insani hisslər, iradə möhkəmliyi, vətənpərvərlik
və qəhrəmanlıq bu və ya baĢqa dərəcədə tərənnüm edilməkdədir.
Müxtəlif hərarət və təravətdə, müxtəlif ahəng və musiqidə
olan bu parçalarda oxucu bəxtiyar həyatımızın Ģairanə mənzərələrini, müxtəlif sahələrdə eyni məslək uğurunda fədakarlıqla çalıĢan
yeni insanların mənəvi aləmini, əxlaq, məziyyət və kefiyyətlərini
görür. Bu parçaların çoxunda lirik hisslər epik bir fonda, canlı, real bir süjet xəttində verilir.
Rüfət Axundov “ġəkil” Ģeirində qısqanclıq kimi köhnə hissə
qarĢı çıxaraq qəhrəmanını yüksəltmiĢ və oxuculara sevdirmiĢdir.
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Sevgilisi Vətən müharibəsində hələk olan nakam qız Solmazın
məhəbbəti sönməsə də ayrılıq günündən on il keçəndən sonra
“həyat qızın qəlbini sorğu-suala çəkir”, “alan yoxdur” deyən tənələrə son qoyaraq Solmaz baĢqasına ərə getməli olur. Ancaq
Solmaz ərindən gizli saxladığı Ģəkli yenə də əzizləyir, bə’zən
pəncərəni örtüb gizli-gizli ona baxır, ağlayır. Günün birində Ģəkil
əlindən düĢüb ərinə məlum olur. Solmaz dəhĢət və həyəcan içində
bir fəlakət baĢ verəcəyini gözləyir. Ġkinci əri isə bu hadisəyə tamamilə baĢqa, yeni bir münasibət bəsləyir. Bu adam qəhrəman
əsgəri cəbhədən tanıyırmıĢ. ġeirin axırını tamamilə gətirməyi lazım bilirik:
Deyir “gizlətmə şəkili,
O, mənə də əzizdir.
O, bulaqdan durudur.
O, aynadan təmizdir.
Bir də çəkinmə, Solmaz,
Qəlbi gizlətmək olmaz.
Bu şəkili sabah mən,
Böyütdürüb rəssama
Asacağam evimdən!”
Kişi xəyala gedir,
Nələr salır o yada.
Düşünür, müharibə
Tək evləri deyildir,
Günahsız qəlbləri də,
Keçirir oddan oda,
Düşünür, müharibə
Təkcə körpələri yox,
Məhəbbəti, eşqi də
Yetim qoyur dünyada.
Belə gözəl bir Ģeirin müəllifi nədənsə “Xəzər”, “QarĢıma sən
çıxanda” kimi Ģeirlərində özündən daha çox danıĢır.
Gənclərimizin içərisində nəinki nəzm qaydalarını, Ģeir texni304
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kasını bilən, həm də ayrı-ayrı mövzuları əsl Ģairanə bir qələmlə
iĢləməyi bacaranlar da vardır.
Gənc Ģair Əli Kərimov bir silsilə Ģeir çap etdirmiĢdir (“Azərbaycan”, №2, 1953). Bu Ģeirlər içərisində həyat hissinin, realizmin gücü, təsvirin təbiiliyi, hərarətlə seçilən “Poçtalyon” üzərində bir qədər dayanmaq istərdim.
Ġctimai bir peĢə, dövlət xidməti olaraq poçtalyonun vəzifəsi
də, əhəmiyyəti və xüsusiyyəti də, hətta müəyyən dərəcədə siması
da hamımıza məlumdur. Bu həmin adamdır ki, hər gün, bəlkə də
gündə bir neçə dəfə, bizim qapımıza gəlir, səssiz gəlir, səssiz gedir. Kiçik bir qulluqda, adi, sıravi bir sovet adamı kimi öz vəzifəsini Ģərəflə, ləyaqətlə yerinə yetirir. O çalıĢır ki, biz gündəlik qəzeti, jurnalı, vaxtında oxuyaq, çalıĢır ki, ünvanımıza gələn məktub və teleqramlar bir saat da gecikməsin. O, vəzifəsinin kiçikliyinə, mövqeyinin balacalığına baxmayaraq öz iĢinə məhz xalq və
dövlət nöqteyi-nəzərindən yanaĢır. Hər qapıya eyni cəldliklə, həm
də öz evi kimi ərk ilə gəlib, gedir. Boranda, tufanda, istidə,
bürküdə, adamlar evdən çıxmağa ehtiyat edəndə də poçtalyonu öz
iĢində baĢı aĢağı, çantasındakı məktubları çəngələyib bir-bir qapılara verən görərsən. Bu çanta boĢalmamıĢ o, rahat olmur, iĢini natamam bilir...
Belə, yaxĢı bir poçtalyon, yalnız poçtalyonların yox, ümumən sıravi sovet adamlarının xarakter nümayəndəsidir.
Gənc Ģair həmin sıravi bir zəhmətkeĢin zahirən adi görünən,
əslində isə Ģairanə əməyini mövzu seçmiĢdir. 9 bənddən ibarət olan
bu kiçik Ģeirdə gənc Ģair poçtalyonu bizə bu sifətləri ilə tanıdır:
Rayonun hər böyük, hər kiçik yolu
Ömür dastanının sıralarıdır.
Gəlin təbəssümü, ana “sağ ol”u
Onun dövlətidir, onun varıdır.
Yükü el salamı, el məhəbbəti,
Bir yüngüllük duyur ağırlığından
Körpə uşağın da gülür niyyəti
Yüyürüb məktubu alanda ondan.

–Məktub gecikməsin – dediyi zaman
Ona cox həyəcan, çox həvəs gəlir.
Daim qulağına meşin çantadan
Neçə salam gəlir, neçə səs gəlir...
Bu parçadanca görünür ki, gənc Ģair həyatımız üçün adi
görünən, hər gün, hər yerdən, Ģəhər və kəndlərimizdə baĢ verən
bir hadisənin poeziyasını tuta bilmiĢdir. Həmin Ģeiri bir qədər
diqqətlə, yenidən iĢləyib dərs kitablarımıza salmaq olar. Sıravi
zəhmət adamlarının belə bir portretini verən Ģairlərin tərbiyəvi
əhəmiyyəti böyükdür.
Həmin müəllifin “ Ġki sevgi” adlı lirik Ģeiri də demək olar ki,
ilhamla yazılmıĢdır. Burada zərif və müstəqim bir xətt halında,
güc ilə seçilə bilən süjet vardır. Ancaq, adətən lirik parçalarda olduğu kimi bu bir bəhanədir. Əsl məktəb isə sağlam düĢüncəli bir
gəncin sevgisinin ifadə manerasıdır. ġeir məhz belə bir gəncin dilindən olan həyəcanlı xitabdır!
Mən ki, səni sevirəm Bakıdan, Daşkəsəndən.
Gələn bir səda kimi!
Səs kimi, qüdrət kimi!
O isə səni sevir – gizli deyil ki səndən –
Bir otaq küncündəki nəmli sükunət kimi!
Bu mən, bu o, bu da sən,
De görək, nə deyirsən?
Amma yaxşı fikir ver, bu iki məhəbbətə,
Daha heç nə demirəm.
Nöqtə, nöqtə və nöqtə!
Göründüyü kimi, Ģeirin yazılıĢına söz yoxdur. Amma mətləb
natamamdır. Burada deyilənlər qızı və oxucuları inandırmaq üçün
kifayət deyildir. Çünki bu məhəbbətin rəqibi də həmin sözlərlə
müraciət edə bilərdi. Saf məhəbbətdən dəm vuran gəncin
üstünlükləri sözdə, eĢq izharında yox, ictimai – mənəvi keyfiyyətləri daha əyani görünməli idi.
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Məhəbbətə, gələcək sağlam, bəxtiyar ailə qurmaq məsələsinə
kommunist münasibəti bəsləməyən, köhnə, çürük ənənələrin təsirindən yaxa qurtara bilməyən gənclər, tək-tək də olsa bizim aramızda vardır. Belələri üçün məhəbbət yoxdur, əyləncə var. Ailə
yoxdur, günü keçirmək var, yüksək mənlik yoxdur, təmiz hisslərdən məhrum, qazanc vasitəsinə çevrilmiĢ, ayaqlara düĢmüĢ Ģəxsiyyətsiz bir hərcayi vardır.
Gənc Ģair Sərdar Əsədov “Sənin aqibətin” Ģeirində belə pozulmuĢ qəlbini Ģöhrətə satmıĢ olan, məhz çotka hesabilə evlənən,
nifrətə layiq bir adamın portretini çəkmiĢdir. Bu Ģeiri “Almanaxda” oxumağı yoldaĢlara məsləhət görərdim:
Hər yanda “adlı-sanlı”,
Tuflisi son modalı – ördəkboğaz dabanlı,
Çiyinlərində tülkü dərisi gəzdirən qız,
Sifariş yerlərini dəng edib bezdirən qız.
Sənin “sevgilin” oldu,
(Əlbəttə ki, “sevgilin” sözü dırnaqdadır)
Qurulu, top dağıtmaz ev-eşiyin var – dedin.
Hər bir şeyi var – dedin.
“Dayıları dağ təki...
Heç bir yanda onların bir sözü olmaz iki”...
Gəlin gətirmədin, yox, gəlin getdin sən özün...
Saxta yola apardı saxta məhəbbət səni,
Əsla düşündürmədi iş səni, zəhmət səni,
Sən ev – eşik qurmadın öz əlinin barilə,
Yaşamağa can atdın başqasının varilə.
Şan-şöhrətə aldanıb – ucalmağa çalışdın!
Yox, yox, ucalmaq deyil, alçalmağa çalışdın!
Dedin ayağım altda xalı döşənər hər gün
Amma özün palaz tək ayaq altına düşdün...
Qara keçdi günlərin gur işıqlar içində.
Düşdün sən yaraşıqdan yaraşıqlar içində...
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Bu Ģeirdə gözəl bir hiss, mənliyi, heysiyyəti, izzəti-nəfsi uca
tutmaq hissi təbliğ olunur.
Mənlik, iftixar hissi bizim sovet gənclərimizdə çox yüksəkdir. Öz Vətəninin, dövlətinin, öz iĢinin və taleyinin sahibi olan
azad sovet gənclərinin qanuni iftixarı və yüksək Ģərəfi hamı üçün
aydındır. O da təbiidir ki, bizim Ģəraitdə bizim sıralarımızda bu
Ģeirdə göstərilən kimi heysiyyətsiz adamlar ümumi nifrətə hədəf
olurlar. Deyə bilərlər ki, “gümüĢ çarpayı”, “dağ təki dayı” dalınca
gedənlər, mənlik qürurundan məhrum olanlar tək-təkdirlər. Bizim
Ģəraitdə tipik deyildirlər. Deyə bilərlər ki, atasına arxalanaraq ərinin baĢında dəyənək hərləyən qızlar tək-təkdir, tipik deyildirlər.
Deyə bilərlər ki, məhəbbəti çötkəyə vuran cavanlar azdır, xarakter deyildirlər.
Ancaq heç kəs deyə bilməz ki, Sərdar Əsədovun Ģeirində
göstərilən hadisə uydurmadı, əsası yoxdur, həqiqətdən uzaqdır.
Madam ki, burada həyat həqiqəti var, biz miqdara yox, həmin həqiqətin təzahür formasına diqqət yetirməliyik. Çünki tipikliyi yalnız miqdarilə yox, hadisənin səciyyəvi təzahür formasilə müəyyən etmək daha düzgündür. Bu Ģeirdə göstərilən xəstə cəhətə qarĢı mübarizə lazımdır. Burjua cəmiyyətində də belə tiplərə tez-tez
rast gəlmək olardı. Klassiklərimiz bu tipləri yaxĢı ifĢa etmiĢlər.
Bizim yeni, azad, yüksək sosyalizim cəmiyyətimizdə, “insanın
məğrur səsləndiyi” bir ölkədə kölgəyə girməyə, baĢqasına əlaltı
olmağa heç bir ehtiyac və zərurət yoxdur və ola da bilməz. Kapitalizim qalıqları təzahürü olan belə təsadüflər, belə tiplər – mənlikdən, insani Ģərəfdən uzaq olan, baĢqasının kölgəsində gizlənən,
nökərliyə, əksikliyə qatlananlar ümumun nifrətinə məruz qalır ki,
gənc Ģairin əsərində bu nifrət yaxĢı ifadə olunmuĢdur.
“Literaturnaya qazeta” (5 iyul 1955, № 74) Alma-Atada çıxan Ģəhər qəzetindən götürdüyü bir Ģeiri, dərnək tələbəsi V.Antonovun “Oğul” adlı Ģeirini çap etmiĢdir. Buradakı sağlam nifrət,
töhmət hissinin ifadəsi gözəldir. Bir qarı Ģairə məktub oxudur ki,
“oğlumdan gəlib”, Ģair məktubu oxuyur, ancaq tarixinə baxanda
təəccüb edir, bu ki, dörd il əvvəl yazılmıĢ məktubdur. Qarı bunu
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bilir. Oğlu tələbə olanda, anasından pul istəyən zaman məktub
yazarmıĢ. Ġndi təhsilini bitirib, Moskvada, hansı idarədəsə qalıb,
evlənib, daha anasını tamam unudubdur. Qarı isə, cəbhədə həlak
olan böyük oğlu üçün aldığı pensiya ilə yaĢayır. Ancaq təsəllisini
oğlunun köhnə məktublarından almaq istəyir. Qəribədir. Ölən
oğul anasına çörək verir, diri oğlu anasına məktub da yazmır.
ġair bu hadisəyə, naxələf bir oğula olan münasibətini belə
xülasə edir:
«Один погиб (и после смерти кормит)
Другой при жизни позабыл про мать.
Пусть я о нем совсем немного знаю,
Но гнев покоя сердцу не дает
Не верь ему, страна моя родная,
Когда тебя он матерью зовет!»
Gənc şair Nəriman Həsənovun “Xeyirsiz oğul”, Əli Kərimovun “Qaytar ana borcunu” Ģeiri də həmin mövzuda yazılmışdır. Bədii kəsər cəhətindən hər iki Ģeir birincidən aĢağıda qalır.
Yazıçıların II Ümumittifaq qurultayı məktəbə qədər yaĢlı
uĢaqlar üçün, körpələr üçün yazmağı mühüm vəzifə kimi qoymuĢdur. Bu yaĢda olanlara ədəbiyyatın təsir, tərbiyə gücü daha
böyükdür.
UĢaq və Gənclər NəĢriyyatı balaca yaĢlı uĢaqlar üçün yazan,
özü də yaxĢı yazan yeni bir müəllifin – Xanımana Əlibəylinin ilk
kitabını (“Balaca həkim”) buraxır. Müəllif uĢaq həkimidir. Bu sahədə demək olar ki, təcrübəsi var. Əlibəylinin uĢaq ruhunu oxĢamağı bacaran, həyatiliyi, sadəliyi ilə xoĢa gələn Ģeirləri haqqında
mətbuatda yazılmıĢdır. Həmin müəllifin təsadüfdən - təsadüfə
yox, ardıcıl yazacağına ümid çoxdur.
Allahverdiyev təmsil janrında yazır. Ədəbiyyatımızda unudulmuĢ olan bu janra böyük ehtiyac var. Gənc Ģair Rüfət Əhmədzadə isə “Pioner” qəzetində pionerlər üçün müntəzəm yazır.
Həmçinin “Kirpi” jurnalı ətrafına felyeton yazan gənclər toplanmıĢdır. Gənc müəlliflər arasında belə bir ixtisaslaĢmanı, bu janr309

dan o janra, bu formadan o birisinə qaçıb onsuz da az və gənc
olan bədii vərdiĢi dağıtmaqdansa bir sahədə sümük sındırmaq təĢəbbüsünü alqıĢlamaq lazımdır.
Biz bura qədər misal gətirdiyimiz Ģeirlərin forması, qafiyəsi,
vəzni, texnikası təsvir vasitələrindən danıĢmadıq və bundan sonra
da danıĢmayacağıq. Ona görə yox ki, bunlarda texnika kamildir?
Ona görə yox ki, bu kəsirlər ilə mübarizəni artıq sayiram! Əsla!
Ona görə ki, bu yazılarda trafaret, qalıq yox, qığılcım halında
da olsa bir iĢıq görür, yeni bir söz eĢidirik. Məlum olduğu üzrə təzə sözü deyən adamın səsi yavaĢ da olsa, dili pəltək, ifadəsi zəif
də olsa hamı onun baĢına yığılacaq, diqqətlə eĢidəcəkdir. Yenilik
ifadə edən Ģeirdə, xüsusən gənclərin belə Ģeirində isə, vəzn, qafiyə, söz xətaları ola bilər, vardır və bununla da mübarizə lazımdır.
Amma vay ondan ki, Ģeir texniki bitkinlik cəhətindən, söz, ifadə
cəhətindən bər-bəzəkli ola, gurultulu epitetlərlə dolu, oxuyasan
içində isə bir mətləb görməyəsən. Gənclərimizi məhz bu təhlükədən – məzmunsuzluq, sözçülükdən qorumaq bizim vəzifəmizdir.
Gənc Ģairlərimiz arasında poemaya meyl güclənmiĢdir.
Müəyyən ədəbi təcrübə, staj almıĢ gənclərin (Əliağa Kürçaylı, Ġbrahim Ġbrahimov, Davud Ordubadlı...) dalınca gələnlər də poema
yazmağa baĢlamıĢlar.
M.Qorki adına Ədəbiyyat Ġnstitutunu bitirmiĢ, bacarıqlı
gənclərdən Ġsgəndər Hümmətovun “Qızıl meydan” və “Gəmidə
söhbət” poemaları jurnalda çap olunmuĢdur. (“Azərbaycan”
1954, №11, 1955, nömrə 9) . Birinci poemanın mövzusu çox
mühüm, həm də məsuldur. “Qızıl meydan” – nəinki böyük Rusiyanın inqilabi tarixi, hətta partiya, dövlətimizin bugünkü Ģərəfli
mübarizə və qələbə tarixi də Qızıl meydanın adı ilə bağlıdır. Bunu Ģair yaxĢı bilir, öz əsərində doğrudan da hesaba almağa çalıĢır.
ġair Qızıl meydanı, onun “hər tərəfini, hər yerini canı qədər
sevdiyini” deyəndən sonra bu meydan ilə əlaqədar tarixi və ictimai-siyasi, hərbi hadisələri bir-bir nəzərdən keçirir. Minin Pojarskidən, “Qanlı köynəkli oktyabr” dan, Leninin burada Ģalban daĢımasından, rəhbərin vəfatından, Stalinin məĢhur andından, May
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bayramında buradakı təmtaraqdan, faĢist hücumu zamanı bu meydanın vəziyyətindən, ağır günlərdən, qələbədən, indi burada “iki
rəhbərin yan-yana yatmasından” və nəhayət, Qızıl meydanda
sülhün təntənəsindən və sairədən danıĢılır. Əsər təxminən 400
misra həcmindədir. Varlığa, hadisələrə düzgün münasibət, Ģeirin
texnikası, ifadə bitkinliyi cəhətindən Ġsgəndərin poemasında elə
bir qüsur tapmaq çətindir. Hətta ayrı-ayrı müvəffəqiyyətli ifadə
və beytlər də çoxdur.
Ancaq poemanı ümumilikdə götürəndə gənc Ģairin müvəffəq
olduğunu iddia etmək olmaz. Çünki Ģair təsvir etdiyi hadisələrə
hər yerdə yüksək poeziya səviyyəsindən yanaĢa bilməmiĢdir.
Arada, bir neçə misrada ötəri sadalanan hadisələrdən hər biri
böyük və gözəl bir poemanın mövzuudur. Oktyabr vuruĢlarını
məlum olduğu üzrə çox böyük Ģairlər ölməz poema mövzusu kimi almıĢlar. Stalinin andı, qələbə bayramı, sülh uğrunda mübarizənin təntənəsi habelə! ġair bu mövzulardan birini seçib üzərində
möhkəm dayansaydı, ilham qüdrətini məhz bir mətləb üzərində
mərkəzləĢdirsəydi daha müvəffəqiyyətli əsər yarada bilərdi.
“Gəmidə söhbət” poeması lirik, əyani səhnələri ilə bir qədər
canlı olsa da, sözçülükdən uzaq deyildir. Gənc Ģairin qəhrəmanı
Aslan oxucunun gözü qarĢısında hərəkət və inkiĢaf etmir, ancaq
danıĢır. Gah xatirə, gah da adi söhbət danıĢır. Hadisə Xəzərdən
Qara dənizə, indidən tarixə, həqiqətdən xatirəyə köçürülür, vəhdət pozulur, diqqət dağılır. Dönə-dönə Aslana “qəhrəmanım” desə də, Ģair onu qəhrəman səviyyəsinə qaldıra bilmir.
Bu poemada Ģairanə, bədii əsər üçün, qəlbləri dindirmək, tərpətmək, həyəcan gətirmək üçün çox münasib bir yer var. Aslan
komandirindən əmr alıb bir məskəni, evləri dağıtmağa gedir, elə
bu zaman sevgilisindən məktub gətirirlər. O da həmin evləri, vaxtı ilə seyr etdiyi əziz məskəni qorumağı tapĢırır:
“Əgər məni ürəkdən sevirsənsə doğru sən,
Eşqimizin şahidi – o yerləri, qoru sən!”
Əsgər bu yerdə çox təbii həyəcan keçirir, vəziyyətini belə deyir:
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Keçdikcə yollarımın enişi, diki oldu,
Həm qoru, həm də partlat! – bir əmr iki oldu.
“Bir əmri iki olan” əsgərin sinəsində təlatümlər əmələ gəlməli idi, həyəcanları oxucunu sarsıtmalı idi. Bu həyəcanlar onun
döyüĢlərində və düĢüncələrində əks olunmalı idi. Təəssüf ki, Ģair
burada münasib vəziyyətə münasib Ģeir həsr etmir.
Aslan dayı gəmidə gəncləri baĢına yığıb, vaxtilə Təranəni necə sevməyindən danıĢır.
Bizlərdə, azərbaycanlılarda, böyük-kiçik arasında belə bir
ənənə var ki, yaĢlıların cavanlara öz evlənmək macərasından, sevgi tarixindən danıĢması, özü də bir-iki gəncə yox, bu poemada
olan kimi, böyük bir məclisə danıĢması qəbahət sayılır. Məncə,
bu ənənə pis ənənə deyildir. Ġsgəndərin poemasında belə bir ricətə
heç ehtiyac yoxdur. Əksinə, əsər Aslanın cəbhə həyatından baĢlansa, onun, sevgisi ilə bağlı yerləri necə rəĢadətlə qoruduğu, rəĢadətlə qoruduğu yerlərdə necə arxayın istirahət etdiyi verilsə, daha təbii, bitkin və qüsursuz olardı.
Ġsgəndər Hümmətovun oxuduğumuz əsərlərindən doğan təəssüratımız budur ki, o, bacarıqlı, temperamentli və Ģeir quruluĢundan savadlı Ģairdir. Ancaq sözçülük, özündən demək, uzun
yazmaq ona hələ ki, mane olur.
Qorxmuram, qoy deyim yeridir gəlmiş,
Uzunçu şair də çağrılsa adım,
Yer geniş, göy geniş, ilhamım geniş –
Neçin açılmasın qolum, qanadım?
Ġlham geniĢliyini uzun yox, yaxĢı yazmaqla isbat etmək lazımdır.
Səməd Vurğun kimi qüdrətli bir Ģair “Bəsti” və “Zəncinin arzuları” poemalarında çoxmu hadisəni qələmə almıĢdır? Heç də
yox! Bəstidə sadə bir kənd qızının zəhməti əsl Ģairanə bir qüdrətlə
tərənnüm olunmuĢdur. “Zəncinin arzuları” nda isə süjet daha sadə, ilk nəzərdə hətta bəsitdir. Müəyyən bir məclisdə bir zənci rəs312
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sam nitq edərək öz taleyindən, faciəsindən danıĢır. Bəs necə olmuĢdur ki, bir nitqin təsvirini verən əsər yüksək bədii sənət
nümunəsi kimi ümumi Ģöhrət qazanmıĢdır? Ona görə belə olmuĢdur ki, Ģair bu hadisəni adi, həyati vəziyyətindən çıxararaq, çoxçox yüksəldərək, böyük bədii ümumiləĢdirmə səviyyəsində tərənnüm etmiĢdir. Səmədin qəhrəmanı oxucunun nəzərində bir natiq, bir rəssam kimi yox, bütün bir xalqın hətta bütün müstəmləkə
xalqlarının ağalara ittiham deyən mübariz bir döyüĢçüsünə çevrilmiĢdir. Zəncinin ağzından od tökülür. Zənci sözünü bir məclisə
yox, bütün yer üzünə deyir! O, sözünü yalnız məntiqi mühakimə
ilə yox, odlu bir qəlb ilə, həyəcanlar, sarsıntılar dili ilə deyir.
ġairin gətirdiyi müqayisələr, məcazlar, lövhələr zəncini bir
qəhrəman kimi canlandırmıĢ olur. Həmçinin, S.Rüstəm, M.Rahim, R.Rza, O.Sarıvəlli kimi təcrübəli Ģairlər. Bunların çoxmu
poeması vardır? Ġsgəndər isə bir ildə iki poema nəĢr etdirmiĢdir.
Poema böyük, çətin və mürəkkəb formalı əsərdir. Poemanın əsasına müstəsna, mühüm, böyük hadisələr və qəhrəmanlar qoyula
bilər. Ancaq Ģərt mövzunun iĢlənməsindədir.
Sözçülük gənc Ģairlərimizdə qismən böyüklərdən gələn, çox
yayılan, demək olar ki, ümumi bir qüsurdur.
“Sözlərin yeri dar, fikirlərin yeri geniĢ olsun!” N.A.Nekrasovun möhkəm və həmiĢəlik bir qayda kimi verdiyi bu məsləhətə
gənclər az əməl edirlər. Böyük Nizami demiĢdir:
Sözün də su kimi lətafəti var,
Hər sözü az demək daha xoş olar.
Bir inci saflığı varsa da suda,
Artıq içiləndə dərd verir o da.

rinliyi, gözəlliyinə yox, quru nəzmə, təmtərağa güc verirlər. Onlara elə gəlir ki, deyilən söz düzdürsə, fikir səhv deyilsə, nəzmi-nizamı yerindədirsə Ģeir hazırdır, götürüb çapa vermək olar. Ola bilər cümlə də, fikir də düzdür, hətta aktual əhəmiyyətlidir də. Ancaq yazıçının sənət ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Советские ученые
Внесли в науку вклад.
Пустив электростанцию
В пяти тысяч киловатт.
Стоит электростанция
Могуча и сильнаНа атомой энергии
Работает она.
II qurultay ərəfəsində Ģeirimizdə sənətkarlıqdan bəhs edən
“Pravda” qəzeti bu misalı gətirərək belə qiymət verir:
“Təəssüflüdür ki, bu misraların altında görkəmli Ģair S.Mixalkovun imzası durur.
Doğrudan da bu misraların nə fikir, nə cümlə, nə nəzm
dürüstlüyünə söz yoxdur. Ancaq, özü - özlüyündə çox doğru bir
fikir ifadə edən nəzmin sənətə nə dəxli? S. Mixalkov kimi qüdrətli bir Ģair qələminə nə yaraĢığı?
Yuxarıda gözəl bir əsərini misal çəkdiyimiz Sərdar Əsədovun
“Ġki iĢıq” Ģeirində (“Ədəbiyyat qəzeti”, 1952, 16) oxuyuruq:
“Baxıram bir maraqla
Bizim xoşbəxt gənclərə,
Bu oğlandır, o qızdır –
Mən aydınca görürəm. (?!)
Bizim bu cavanlara
Yenə salam verirəm.
Oğlan diplom işinin
Üzərində işləyir –
Olacaqdır mühəndis?...

Füzuli də belə vəsiyyət etmiĢdir:
Ey Füzuli, istər isən izzətin, az et sözü!
Kim çox olmaqdan edibdir çox əzizi xar söz!
Gənc Ģairlərimizin bəziləri sözün bədiilik sənətinə, məna də313
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Kür də mürəkkəb olub – bircə qaba dolaydı,
Əlimdə qızıl qələm – önümdə saysız dəftər.
Min bir nəğmə deyəydim.
(“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 30 aprel, 1955).

O biri otaqda bax,
Çalışaraq aramsız
Əsər yazır cavan qız.
O da arzu edir ki,
Vaxtsız ölüm sözünü
Lüğətdən silib atsın,
Yeni çarə taparaq
Ömürləri uzatsın...”

Göründüyü kimi, Ģairin “min bir nəğmə” deməyinə Kur qədər mürəkkəb, dağ qədər stol lazımdır. Gənc Ģair Xəlil Xəlilov
“Bahar” Ģeirində (“Ədəbiyyat və incəsənət”qəzeti, 28 may, 1955)
bizə baharı belə təqdim edir:

Bu sözlər öz-özlüyündə doğrudur. Öğlana da, qıza da biz
ürəkdən müvəffəqiyyət arzu edə bilərik. Ancaq bu yazının Ģeir ilə
heç bir əlaqəsi yoxdur. Adama elə gəlir ki, bu mənzumə heç də
“Sənin aqibətin” müəllifinin qələmindən çıxmamıĢdır.
Həyat hadisələri ədəbiyyata bir hadisə, bir fakt kimi lazım
deyil. Bu mənada faktlar, hadisələrlə elmi tədqiqat daha cox maraqlanır. Ədəbiyyatda, sənətə isə bu hadisələrin natural təsviri
yox, necə deyərlər, onların Ģirəsi, poeziyası, yüksək poeziyası lazımdır. Bir var predmet, bir də var onun Ģairanə mənalandırılması, ya mənası! Texnikanın xarüqələrini göstərmək istəyən musiqi
əsəri qatarın fıĢhafıĢını, motorun gurhagurunu ifadə yolu ilə gedə
bilmədiyi kimi, ədəbiyyat da hadisələrin natural sürətini verməklə
yaĢaya bilməz. Hər iki halda bizi predmet yox, onu yüksək mənası, yəni poeziyası maraqlandırır.
Hər Ģeirin mətləbini gətirib axırda sülhə çıxarmaq, gah Xəzərə,
gah Ģəhərə, gah torpağa, gah xalqa, gah məktəbə “anamsan” demək, eyni hissləri həm may, həm bahar adı ilə təkrar-təkrar yazıya
salmaq, gah bir-birini, gah özünü təkrar etmək, xüsusi ilə özündən
çox danıĢmaq, hər mövzuda özünü ilk planda göstərmək cəhdi
gənc Ģairlərimizdən bir çoxunun əsərlərində müĢahidə olunur.
“Mənim də nəğməmin öz yolları var – bu yollar xalqımın
qəlbindən keçir” (Əliövsət Ġsmayılov), gənc Ģair Kələntərov “Arzu” adlı kiçik bir Ģeirində gör nə iddiadadır:
Sinəmə dəryalarca saf duyğular axanda,
Şah dağının zirvəsi – kaş ki, masam olaydı,
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“Göy ot yeyən quzuların,
Qoyunların nəfəsində,
Fermadakı inəklərin
Südlə dolu məməsində yaz duyulur”.
Bu təsvirdən sonra Ģair oxuculara belə bir ittiham verir:
“Təzə doğan qoyunların
Balasını tutmayanlar,
Traktorla xam torpağı
Şırım-şırım açmayanlar,
Odlu domna kürəsinə Filiz, külçə tökməyənlər
Yaşamağın mənasını,
Səfasını anlayarmı?”
Fermada, tarlada, domnada iĢləmək əlbət ki, yaxĢıdır. Ancaq
bu peĢələrdən kənardakıları da, həyat hissindən, düĢüncədən
məhrum saymaq – çox səhv, əsassız bir iddiadır. Belə əcayb təsəvvürlər bilmirəm bizim bəzi gənclərin Ģüruna hardan yol tapır?
Gənc Ģairi incitməmək, narazı salmamaq, digər tərəfdən onun yazısı üzərində iĢləməyə tənbəllik etmək bir sıra redaksiya iĢçilərimizin gənclərlə apardığı iĢin qüsurlu cəhətidir.
Gənc qələmlərin yazıları, hətta yaxĢı yazıları üzərində də iĢləmək lazımdır.
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M.Qorkinin tələbi, tapĢırığı belə idi: “Bu gənclərə, seçmiĢ olduqları çətin yolla, diqqətlə, ardıcıl və məhəbbətlə kömək etməliyik... “Onları yazıçı etməyə” tələsməməli... Kitab brakı istehsalına xalq vəsaitinin səmərəsiz və ziyanlı sərf edildiyini xatırlamalıyıq. Bu brak üçün biz hamımız kollektiv surətdə məsuluq”
(M.Qorki, “Sovet yazıçılarının I qurultayında “Sovet ədəbiyyatının vəzifələri haqqında” məruzəsi. AzərnəĢr, 1935). Böyük ədib
və müəllimimizin bu sözləri indi də bizim gənclərlə apardığımız
iĢ üçün təzədir və əhəmiyyətlidir.
Siz gözləyirsiniz ki, Ģeirdən sonra dramaturgiya bəhsi olacaq.
Biz də bunu arzu edərdik. Təəssüf ki, belə bir bəhs aça bilməyəcəyik, çünki son 2-3 il ərzində Rauf Ġsmayılovun “Ġkinci ailə”
əsəri nəzərə alınmazsa, gənclərin ya çap olunan, ya oynanan bir
səhnə əsəri yoxdur. Teatrlarımız əsər gözləyir, gəncləri isə biz bu
sahəyə həvəsləndirə, cəlb edə bilmirik.
YaxĢı dram əsəri yazmaq üçün elan olunan konkursun nəticəsi də o qədər fərəhli deyildir. Bu haqda dram seksiyasının məlumatını eĢidəcəyik.
III. Ədəbi tənqid
Yeni yazanlar arasında tənqid ilə məĢğul olanlar da nisbətən
azdır. Təndiq yazmaq üçün mədəni - ədəbi səviyyə, müəyyənləĢmiĢ zövq və bir qədər də cürət lazımdır. Ġkinci tərəfdən tənqid
əsərini hər qəzet və jurnalda çap etdirmək o qədər də asan olmur.
Ən yaxĢı tənqidi məqalə uzaq baĢı bir dəfə çap olunur. Üçüncüsü
– istər redaksiyalar, istər Ġttifaq rəhbərliyi tənqid yazanın fikir və
mülahizələrini daha çox kontrol altına alır, yaradıcılıq iĢinə qarıĢır, nəinki Ģeir, ya nəsr yazanın. Redaksiya çox zaman bir əsər
haqqında yazılıb gələn məqalə ilə yox, həmin əsər haqqında ancaq özünün istədiyi məqalə ilə maraqlanır. Əlbət ki, buna onun
haqqı var. Ən nəhayət, Ģeir, nəsr, dram əsəri beĢ ay, bir il sonra da
çap oluna bildiyi halda, indi redaksiyanın bəyənmədiyi məqalənin
az müddət sonra çapa gedəcəyinə də ümid qalmır.
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Bütün bu səbəblərə görə tənqid sahəsinə gələnlər azdır.
Bununla belə gənclərimiz arasında bu iĢ ilə müntəzəm və həvəslə məĢğul olanlar da yox deyildir. Qulu Xəlilovun, Əhəd
Hüseynovun, Məsud Vəliyevin, Əlfi Qasımovun, Bəkir Nəbiyevin, Ağa Musa Axundovun və baĢqalarının son zamanlarda mətbuat səhifələrində tez-tez çıxıĢ etməsi sevindirici haldır. Bu gənclər müasir əsərlərdən və ədəbi həyatdan yazırlar. Ədəbi prosesi
izləyir, faktları tez görür, öz səviyyələrinə görə qeyd etməyə, bəzən də müstəqil fikir deməyə çalıĢırlar. Bunların yazılarında
nöqsan cəhət səthilikdən, sitatbazlıqdan, köhnə tənqid ənənələri
qalıqlarından və xüsusilə trafaretdən ibarətdir. Bunlardan bir az
təcrübə qazananların bir sıra yazıları lap qalıb Ģəklinə düĢmüĢdür.
Təhlil üçün mövzu götürülən bir əsərin əvvəlcə müəllifinin qələm
məharətindən, təcrübəsindən, oxucular arasında hörmətindən,
mövzunun aktuallığından, təsvirdəki realizmdən, inandırıcılıqdan,
“həyat ilə səsləĢməkdən” və sairədən çox sözlər yazılır. Bu hissə
təxminən məqalənin yarısını, bir az çoxunun, ya azını təĢkil edir,
sonra məqalənin “dönüĢ” və ya “kulminasiya” nöqtəsi gəlir ki, bu
da “lakin, buna baxmayaraq, əsərdə bir sıra nöqsanlar da vardır” – sözlərilə baĢlanır.
Axırda isə yazıçının ümidli gələcəyi, bu nöqsanları nəzərə alması, daha müvəffəqiyyətli əsərlər yazması arzu olunur.
Gənc tənqidçilərin, nəinki yalnız gənc tənqidçilərin, çox məqalələrində dəb düĢən arxitektonika təxminən bundan ibarətdir.
Oxucu çox zaman bu tipli məqalələri ya oxumur, ya da əvvəlinci
və axırıncı cümləsinə baxmaqla kifayətlənir. Çünki oradan yeni,
müstəqil, maraqlı mühakimələr, özünü, öz zehnini, Ģüurunu məĢğul edən məsələlərin izahını gözləmir.
Belə məqalələr bəzən ədəbiyyat aləmindəki vəziyyəti təhriflə
ədəbi təsərrüfata qarıĢıqlıq salır, “boz və bulanıq axın” ilə sağlam
və canlı axının ayırd edilməsinə mane olur. Bunu nə ilə izah etməli ki, tənqid, son 3-4 il ərzində öz yazıları ilə qəti surətdə seçilən, qələm məharəti ilə diqqəti cəlb edən A.Seyfəddin, Əli Kərimov, Sərdar Əsədov və bunlar kimi istedadlı gəncləri görməmiĢ,
318

ƏDƏBİ TƏNQİD

Mir Cəlal

ya görə bilməmiĢdir. Əksinə, miyanadan da bir az aĢağı duran bəzi
əsərləri tərifləyib hətta mükafata layiq görmüĢ, oxucuların istehzasına səbəb və hədəf olmuĢdur. Gənc tənqidçilərimiz boĢevik prinsipiallığı, partiyalılığı cəbhəsində duraraq ədəbi hadisələri və əsərləri
doğru təhlil etməli, birinci növbədə oxucuların, xalqın hörmətini
qazanmağa səy etməlidirlər. Tənqid təcrübə, vərdiĢ janrı deyil, baĢqa janrlardan aĢağı durmayan çox məsuliyyətli bir sahədir. Tənqid
ədəbiyyata kommentari deyil, müstəqil ədəbi əsərdir. Onun da ideyası, onun da orijinal məzmunu, forması, həm elmi, həm də estetik
dəyəri vardır. Tənqid özü də bədii əsər kimi təsir gücündə, tərbiyə
gücündə, ürəkləri fəth etmək gücündə olmalıdır.
Tənqidçinin də ədib, Ģair kimi orijinal stili, məsələlərə baxıĢı,
aktiv münasibəti, yaradıcılıq siması olmalıdır. Belinski, Dobrolybov, ÇernıĢevski, M.Qorki, A.Jdanov ənənələrindən, müasir sovet
tənqidi və ədəbiyyatĢünaslığının ən yaxĢı nümunələrindən öyrənərək, partiyalı tənqid cəbhəsində duraraq gənc tənqidçilərimiz
ədəbi hərəkatın ön sırasında getməyə, bədii yaradıcılıq praktikamızın yolunu marksizm-leninizm nəzəriyyəsilə iĢıqlandırmağa,
ədəbi hadisələrin ümumi, ictimai, bədii dəyərini dürüst təyin etməyə və ədəbiyyat elmini inkiĢaf etdirməyə, həm yaradıcılara,
həm də oxuculara kömək etməyə çalıĢmalıdırlar.
Yaradıcılıq prosesinin sirlərini açıb izah etməlidirlər. Pənah
Xəlilov “Nəsrimizdə sənətkarlığın bəzi məsələləri” (“Azərbaycan”, 1954, nömrə 4), adlı məqaləsində mühüm bir məsələyə toxunur. Məlum olduğu üzrə təkcə ədəbiyyatda yox, bütün sənətlərdə ümumiləşdirmə ilə fərdiləşdirmə ən mühüm Ģərtdir. ÜmumiləĢdirmə yolu ilə əsərdə hadisə və ya insan mənalandırılır, ictimai
idrak vasitəsi səviyyəsinə qaldırılırsa, fərdiləĢdirmə yolu ilə, hadisə və ya insan baĢqalarından seçilir, konkretlik, həyatilik, əyanilik kəsb etmiĢ olur. Hər iki hal, tipikləşdirmək üçün, hadisəni
sənət fanarı ilə iĢıqlandırmaq üçün vacibdir.
Tənqidçi bu məqalədə “ġamo” romanındakı fərdiləĢdirmə
qüvvəsindən bəhs edəndə yazır: “Alo ilə Safonu, Fərzəli ilə ġamonu yaxud Göyərçini fərdiləĢdirmək, Molla Qafarı yaxud Hətəmxa319

nı fərdiləĢdirməkdən qat-qat çətin və mürəkkəb bir iĢdir. Əlbəttə,
romanda ictimai vəziyyəti etibarilə bir-birindən əsaslı Ģəkildə fərqlənməyən üç-dörd Yasavul, Molla, Hətəm xan kimi, hampa, Soltan
kimi üç-dörd iri feodal olsaydı, Ģübhəsiz bunların da hər birisini
fərdiləĢdirmək... çətin və mürəkkəb olardı” (səh.134).
FərdiləĢdirdiyi obrazları sənətkar, o cümlədən Süleyman Rəhimov hər Ģeydən əvvəl canlı bir insan kimi, müəyyən mühitdə
böyüyən, tərbiyə alan, düĢünən, özünə xas baxıĢları, duyğuları, xasiyyətləri olan və özündən baĢqa kimsəyə bənzəməyən bir insan kimi verir. Əlbət ki, bu insan yaĢadığı ictimai mühitin məhsuludur.
Müəyyən sinfə mənsubdur, müəyyən görüĢ sahibidir. Ancaq bunlar, onu öz fərdiyyətindən, Ģəxsi xüsusiyyətlərindən, ətrafındakılardan tamamilə ayrı bir fərd olmasından məhrum etmir və edə bilməz. Bu cür təsvir edilməzsə obraz yox, sxema yaranmıĢ olar.
Burada tiplərin eyni sinif və ya zümrədə olması Pənah deyən
kimi iĢi çətinləĢdirmir, ya asanlaĢdırmır. Novruzəli də, Məhəmməd Həsən də məzlum kəndlidir, eyni dövrün adamlarıdır. Amma
bu hara, o hara. Almas, Sevil də, Vaqif, Vidadi də habelə. Əsl
mətləb sənətkarlıqda, qələm məharətindədir.
Tənqidçilərimizin borcu yaradıcılığın bu mühüm Ģərtini
gənclərə izah etməkdir. Bir çox əsərlərimizdə təsvir olunan adamlar real, təbii çıxmır. Nə üçün? Ona görə ki, yazıçı onları maraqlı,
mürəkkəb həyati olan canlı adamlar kimi yox, ancaq bir peşə sahibi kimi – sədr, katib, traktorçu, buruq ustası, müəllim və sairə
kimi təsvir edir. MeĢin pencəyi əynindən çıxart, raykom katibi öz
obrazlılığını itirmiĢ olur.
Bədii əsərdə sən kolxoz sədri, usta, əsgər, anbar oğrusu yaxud
tənbəl deməklə güman etmə ki, bir Ģey dedin və güman etmə ki,
oxucu da buna inandı. Yox! Sən gərək sədri sədrlikdə, ustanı ustalıqda, əsgəri əsgərlikdə, tənbəli tənbəllikdə, oğrunu oğurluqda göstərəsən. Özü də yalnız peĢə sahibi kimi yox, canlı insan kimi göstərəsən.
Yaradıcılığın bütün əhəmiyyəti və çətinliyi də bundadır!
Məgər ġoloxov Davıdovu tərifləyir? Məgər Cabbarlı Alması
mədh edir, məgər Mirzə Cəlil Xudayarbəyi söyür, məgər Səməd
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Vurğun Vaqifin ya Vidadinin adına tərifli xasiyyətnamələr yazır?
Yox! Davidov da, Almas da, Vaqif də, Firudin də, Xudayarbəy də
– hər kəs özü haqqında bizə nə lazımsa deyir. Biz onları həyatda,
hərəkətdə, mübarizədə görür, tanıyır, sevir, ya nifrət edirik. Ayrı
cür ola bilməz. Yazıçı özü hadisənin cərəyanına qarıĢanda personajlarını hər yerdə bələdçi kimi müĢayiət edəndə, qonağı təqdim
edən kimi onları bizə təqdim edəndə həyat həqiqəti pozulur. Biz
bu qonaqları ancaq müĢayiətçinin sözü ilə tanımıĢ oluruq.
“Komsomolskaya Pravda”nın 5 aprel 1955-ci il nömrəsində
“Cavanların kitabı” seriyasında, gənc tənqidçi L.Yakimenkonun
“Sakit don” romanı haqqında kitabçasından bəhs olunur.
Uzun ayrılıqdan sonra görüĢ səhnəsində Qriqori Aksinyaya
belə müraciət edir: “Zdravstvuy, Aksinya doroqaya”. Gənc tənqidçi həmin ifadəni təhlil edib yazır:
“Bu cümlənin səsini, intonasiyasını dinləyin! Ġlk baxıĢda adama elə gəlir ki, mənanı dəyiĢmədən sözləri dal-qabaq edib istədiyin Ģəkildə bu cümləni iĢlədə bilərsən:
– Aksinya, əzizim, salam! Aksinya, salam, əzizim!
Əzizim Aksinya, salam!”
Bütün bunlar mənaca bir ifadələrdir. Bəli, mənaca bir, ancaq
Qriqorinin dediyi sözlərdə bəyan etdiyi hiss cəhətindən baĢqabaĢqa ifadələrdir...”
Qəzet, gənc tənqidçinin təhlilini bəyəndiyini bildirəndən sonra ümumi bir hökm verir:
“Niyə gizlədək, gənc nəinki təkcə gənc, tənqidçilərimizin və
ədəbiyyatĢünaslarımızın kitabları, oxucuları məhz ona görə təmin
etmir ki, həmin kitablarda yazıçının bədii manerasının təhlili yoxdur. Təhlil olunan əsəri diqqətlə oxumaq arzusu, bacarığı yoxdur”.
“Komsomolskaya Pravda”nın bu sözü tamamilə bizim cavan
tənqidçilərimizə, hətta təcrübəli tənqidçilərimizin çoxuna da
aiddir. Tənqidçi yazıçının yaradıcılıq xüsusiyyətini, mənliyini,
xasiyyətnaməsini yalnız mövzu ilə, janr ilə, staj ilə təyin edə bilməz. Bunları hər bir oxucu, hətta ədəbiyyatçı olmayanlar da edə
bilir. Tənqidçi bu sahənin mütəxəssisidir, sərrafıdır. O, hər bir he321

kayənin, romanın, Ģeirin, poemanın, dramanın sənət keyfiyyətlərini təfsilatına qədər açıb tökməlidir. Bizdə hər iki gündə bir məqalə imzalayanlar təəssüf ki, vardır. Tənqiddə xaltura belə yaranır.
Gənclərimizi belə meyllərdən qorumalıyıq! Bəzi gənc tənqidçilərin qeyri-ciddiliyini, təkcə ondan bilmək olar ki, onlar hələ təzətəzə qələm təcrübəsi etdikləri bir zamanda Petefidən, ġillerdən,
Barbusdan, Qoqoldan tutmuĢ Fadeyevə qədər, Nizamidən tutmuĢ
Səməd Vurğuna qədər hamının və hər Ģeyin “mütəxəssisi”olurlar.
Böyük klassiklərimizin müqəddəs saydığı ədəbiyyat iĢinə, xalq
tribunası, insanĢünaslıq, həyat məktəbi adlanan ədəbiyyat iĢinə
belə məsuliyyətsiz münasibət bizim zamanımıza, Ģərəfimizə, adımıza yaraĢmaz.
IV. Qələm və təhsil
Gənclərimiz bir dəqiqə də unutmamalıdırlar ki, ədəbi yaradıcılıq iĢi Ģərəfli olduğu qədər də məsuliyyətli və çətindir. Ən
istedadlı sənətkarlar da asanlıqla yaratmırlar. Çünki asan yazının
ömrü də az olur. Böyük əsər, ömür hesabına, ət-qan, əsəb gərginliyi hesabına, zehni qüvvələrin maksimum səfərbərliyi sayəsində
yaranır. Talant xoĢbəxtlikdir, nadir Ģeydir, yaradan üçün zəruridir. Ancaq talant özü-özlüyündə hələ müvəffəqiyyət, Ģöhrət demək deyildir. Talant mayadır. Onun zəminəsi, bünövrəsi isə zəhmətdir. Zəhmətdən kənar talant tezliklə pas atıb sönər. M.Qorki
talant deyəndə ardıcıl zəhməti nəzərdə tuturdu. Talantın da hər bir
baĢqa xoĢbəxtliklər kimi bədxahları, düĢmənləri vardır. Gənclərimiz öz talant və qabiliyyətlərini düĢmənlərdən qorumalıdırlar.
Partiyamız, dövlətimiz gənclərimizi çox düĢmənlərdən qoruyub xilas etmiĢdir. Bizdə indi , nə Ģahlar, soltanlar, nə xanlar,
bəylər, nə qoçular qorxuludur. Böyük Oktyabr sosyalist inqilabımız bütün istedadların, bütün yaradıcıların qarĢısındakı maneələri
yox etdiyi kimi ədəbiyyat iĢçilərinin də azad inkiĢaf yolunu açmıĢ, təmizləmiĢ, iĢıqlandırmıĢdır. Hamımız, qocalarımız da, cavanlarımız da, bizə bu geniĢ imkan və Ģərait yaradan, həmiĢə bizə
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müəllimlik, atalıq edən, bizi öyrədən, böyüdən, qayğımızı çəkən,
qeydimizə qalan müdrik partiyamıza minnətdardır.
Talatımızın düĢmənləri yalnız kənardakılar deyil, necə deyərlər, daxili düĢmənləri də vardır. Həmin bu daxili düĢmənlərdən
hər gün, hər saat qorunmalıyıq.
Böyük rus ədibi Anton Pavloviç Çexov 1885-ci ildə yazdığı maraqlı bir hekayəsində həmin bu daxili düĢməndən danıĢır.
Hekayənin adı belədir:
“Моя она”. Ədib bu qəribə “məĢuqə”si ilə faciəvi münasibətdən bəhs ilə yazır:
“O məni gecə-gündüz tərk etmir, onunla rabitəmiz qırılmaz
və möhkəmdir... Ancaq, oxucu qızlar, qibtə etməyin! Bu təsirli
əlaqə mənə bədbəxtlikdən baĢqa bir Ģey gətirmir. Əvvəla o yanımdan getmir, gecə-gündüz məni iĢləməyə qoymur, yazmağa,
oxumağa, gəzməyə, təbiətdən zövq almağa mane olur. Mən bu
sətirləri yazanda hər saniyə dirsəyimdən burur... Ġkincisi o,
yüngül bir fransız qadını kimi məni çapıb talayır. Onunla tanıĢ
olandan bəri hər Ģeyim – vəzifəm, Ģöhrətim, dəm-dəsgahım qurban gedib. Onun ucundan mən pəriĢan gəzirəm, ucuz nömrədə
qalıram, ucuz xörəklə keçinirəm, solğun mürəkkəb ilə yazıram.
Mən ona nifrət bəsləyirəm, onu görmək istəmirəm.
Mən ondan çoxdan ayrılardım, ancaq hələ ayrıla bilməmiĢəm. Ona görə yox ki, Moskvada vəkillər arvad boĢamağa dörd
min manat alırlar. Hələ ki, uĢağımız yoxdur. Onun (mə’Ģuqənin –
M.C) adını bilmək istərdinizmi? Buyurun, Ģairanədir. Liliya, Lelya, Nelli kimi bir addır... onun adı Lenı – yə’ni tənbəllikdir!”
(A.Çexov, Əsərləri külliyyatı, cild III, səh. 206, 1950. Moskva.
“Pravda” nəĢriyyatı).
Göründüyü kimi tənbəllik elə bir düĢməndir ki, ondan böyük
ədiblərdə qorxmuĢlar, qorunmuĢlar. Tənbəllik ona görə qorxuludur ki, kənarda, uzaqda, meĢədə, ya pusquda deyil, həmiĢə insanın yanında, iĢ otağında, çətin kontrol edilən təbiətindədir. Özü
də heç görünmür, səslənmir, fürsət tapıb qəlbimizə girir, bizi yaradıcılıq aləmindən, feyzindən ayrırır. Talant və qabiliyyətlərimi323

zi tüfeyli kimi içəridən yeyir. HəmiĢə özünə haqq-hesab vermək,
oxucu qarĢısında sorğu-sual olunduğunu təsəvvür etmək gərəkdir.
Bizim iĢimizin xüsusiyyəti var, baĢqalarından ayrıdır. Bir bənna
zəif iĢləyərsə, onu öz kollektivi bilir. Bir həkim pis müalicə
edərsə, onu xəstələri, çox olsa çalıĢdığı müəssisə, rayon bilir.
Yazıçılıq elə deyil. Sən evində oturmusan, ya uĢaqların ilə
məĢğulsan, ancaq çox-çox uzaq kəndlər, Ģəhərlərdə, bəlkədə kənar ölkələrdə sənin söhbətin gedir. Yazıb yaydığın on minlərlə kitab əllərdə gəzir. Onun vasitəsilə səni təhlil edirlər, ya bəyənir, ya
təqdir edirlər. Sən həmiĢə müzakirə obyektisən. Sən bu ümumxalq müzakirəsindən o zaman qələbə ilə, Ģərəflə çıxırsan ki, birinci kitabın dalınca ikincini, ikincinin dalınca üçüncünü və habelə
nəĢr etdirib göndərəsən və kitablar da bir-birindən yaxĢı olsun.
Yaradıcılıq meydanına girən gənclərimiz məsul və ömürlük
bir öhdəkarlıq götürdüklərini bilməlidirlər. Çünki oldun dəyirmançı, çağır gəlsin dən, Koroğlu! Ġnsanın həyatında sevincli hadisələr çox olur.
Ġnsan uzun illər oxuyur, təhsilini bitirir – sevinir. Böyük mükafata, sevgiyə layiq olur – sevinir, çoxdan ayrıldığı əzizi ilə görüĢür –
sevinir, ağır xəstəlikdən sağalır, əvvəlki möhkəmliyinə qayıdır – sevinir. Xalqın böyük ehtiram, etibarına nail olur – sevinir...
Sənətkar üçün baĢqa bir sevinc, daha yüksək, daha mənalı bir
sevinc də vardır.
Ürəkdən giriĢdiyin, aylar –illər boyu yazdığın əsəri bitirib
nöqtəni qoyanda, qələmi atıb ayağa qalxanda ürəyini dolduran sevincin həddi-hüdudu yoxdur. Sevinirsən ki, səylərin, axtarıĢların,
müntəzir günlərin, yuxusuz gecələrin hədər getmədi. Zəhmətin
bar verdi. Bu əsəri sabah kağız, ya kitab halında əlinə alanlar
müəllifin məhsuldar çalıĢdığını, yaratdığını, qızıl vaxtını hədər
keçirmədiyini biləcəklər.
Aylarla içində danıĢmağın məhsulu olan bu əsər indi qapıları
döyəcək, sənin adından minlər, on minlərlə danıĢacaqdır. Bir gün
yox, beĢ gün yox, bəlkə də on illər boyu danıĢacaq, sükutun
məhsulu olan əsər indi aləmə səs salacaqdır. Səni xalq arasında,
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uĢaq-böyük, elmli-elmsiz, rütbəli-rütbəsiz, qadın-kiĢi, qoca, cavan, bütün oxucular arasında tanıdacaqdır.
Oxucuların, xüsusən sovet oxucularının nüfuz və hörmətini
qazanmaq böyük səadətdir. Bir ömür üçün bu, ən böyük abidə və
mükafatdır.
Harada, nə Ģəraitdə olur-olsun həmiĢə yaradıcılıq axtarıĢlarında çırpınmaq, tər töküb iĢləmək gərəkdir. Ġstedadın, vaxtın,
enerjinin zərrəsini də havayı sərf etməmək gərəkdir. Dərk etmək
gərəkdir ki, sənin qabiliyyətlərin yalnız sənin Ģəxsən özün, ailən
üçün yox, xalq üçün; Vətən üçün lazım və qiymətlidir.
Bütün böyük əsərlər gərgin zəhmət sayəsində yaranıb və yaranır. Tolstoyun, Qoqolun, Ostrovskinin, Mirzə Cəlilin əsər üzərində necə inadla iĢləməyi məlumdur. A.Serafimoviç xatirələrində Tolstoydan necə öyrəndiyini yazır. Yazır ki, Sofiya Andreyevnanın dediyinə görə hədsiz hesabsız korrekturalardan bəzən az
qalırdı kiĢinin gözü kəlləsinə çıxsın. Axırda arvadı qrankaları
götürüb mətbəyə göndərirmiĢ. Çünki Tolstoy iyirmi dəfə də qaytarsan yenə düzəldirmiĢ. Düzəltməkdən doymurmuĢ.
L.Tolstoy belə iĢləyirmiĢ. Halbuki, o, ilham dəryası idi. Onda
fikirlər və sözlər coĢğun çaylar kimi axıb gedirdi. Sovet torpağının xarakter vətəndaĢı və ədibi komsomol nəslinin ləyaqətli
nümayəndəsi olan Nikolay Ostrovski “Sovet yazıçısı necə olmalıdır?” sualına belə cavab verirdi: “ Hər Ģeydən əvvəl sosializm qurucusu olmaq!”, döyüĢçü, müəllim, tribun olmaq! Böyük hərflə
yazılan adam olmaq deməkdir!
Ağır naxoĢluq nəticəsində, demək olar ki, bütün fiziki qüvvə
və imkanlardan məhrum olmuĢ bu polad iradəli insanın əmək eĢqinə bütün dünya heyran idi. Ölümündən lap bir neçə həftə əvvəl
arvadına yazdığı məktubda oxuyuruq:
“Mənim söhbətim, doğrusunu desəm, heç nədir. Ancaq
gündə iki növbə ilə on iki saat iĢləyirəm. BeĢ gündən sonra birinci cildi qurtarıram... Əslində bizim həyatımız mübarizədən ibarətdir. Əslində mənim yeganə xoĢbəxtliyim yaradıcılıqdır.
Belə, yaĢasın möhkəmlik! Ancaq mənən güclü olanlar qalib
325

gəlirlər. Xeyirli, fərəhli və gözəl yaĢamağı bacarmayan adamlar
nəyə lazımdır! Sızıldayanlar nəyə lazımdır! Bir də yaĢasın yaradıcılıq! Əlini sıxıram. Nikolay...” (Nikolay Ostrovski, Əsərləri,
1952, 2-ci cild, səh. 361, “Molodaya qvardiya”).
Ədəbi yaradıcılığın iki tərəfi var. ġöhrət, zəhmət.
Onun Ģöhrəti kənardan daha çox görünür. Əsər yayılır, oxunur, müəllif milyonlar arasında tanınır.
O biri tərəfi, zəhmət tərəfi isə çox az adam görür. Ədibin,
Ģairin yuxusuz gecələri, illər sürən axtarıĢları, qaradinməz kimi öz
içində danıĢmaları, gecə köynəkcək, dəli kimi yataqdan stula qaçıb iĢığı yandırması, xəyalına gələn bir sözü, bir cümləni qeyd etməsi, əlini əlinə vurub kəĢf etmiĢ, ya cavahirat tapmıĢ kimi sevinməsi oxucu kütlələrinə görünmür. Ciddi yazmaq dövrəsinə baĢladığı, əhvalata, baĢındakı tiplər cəmiyyətinə düĢmüĢ yazıçı aylar,
illər ilə, öz aləmində yaĢayır, bəzən sevgilisi ilə də küsülü kimi
gəzir. Dostunu, uĢağını da bəzən dindirmir. Camaatın iĢtah və həvəslə istifadə etdiyi həyati nemətlərdən də az qala qırağa çəkilir.
Yaradıcılıq aləminə elə cumur ki,
“Biz cahan məmurəsin mənidə viran bilmiĢik” (Füzuli) deyir.
QaralanmıĢ, pozulmuĢ kağızlar içində elə bil əbədi səadət axtarır. Yaradıcılıq prosesinin bu mürəkkəb aləmi çox zaman çoxlarına görünmür.
PeĢələr var ki, beĢ ya on ilə birdəfəlik öyrənirsən, ömür boyu
iĢlədirsən. Yazıçılıq sənətini isə heç bir zaman “kamil öyrəndim”
deyə bilməzsən. Müttəsil öyrənirsən. Özündən razı qalan, Tolstoy
deyən kimi: “ Özünü öyən adam əhəmiyyətli sənətkar ola bilməz”. “Öz iĢi ilə kifayətlənməmək hər bir əsl talantın əsasıdır”
(A.Çexov).
Bədii yaradıcılıq işi də elm kimi ciddi tədqiqat tələb edir.
Mövzu seçdiyin həyatı dərin öyrənmədən, dürüst bilmədən,
məlumatını zənginləĢdirmədən yazmaq olmaz. Mən bunları bir
nəsihət kimi yox, aĢkar bir həqiqət kimi deyirəm. Bütün Ģöhrətli
əsərlərimiz yaradıcı ilhamla həyat materialının təmasından, təmasından yox, üzvi imtizacından yaranmamıĢdırmı?
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Bütün ömrünü kənddə, yeni kənd və yeni təsərrüfat yaradan
kolxozçular arasında keçirən, qələmə aldığı ictimai mübarizələri
nəinki öyrənən, hətta bu proseslərdə Ģəxsən fəal iĢtirak edən Mixail ġoloxov hamımız üçün parlaq nümunə deyilmi?
Səməd Vurğun kənd həyatını, Vətəninin mübarizə tarixini,
xalq adət-ənənələrini gözəl bilməsə idi, nə “Vaqif”, nə “Xanlar”,
nə də “Komsomol poeması” yaranardı.
C.Cabbarlının romantizmdən realizmə, mücərrədlikdən
konkretliyə, xəyaldan həqiqətə doğru gedən Ģərəfli, çətin, zəhmətli qələbə yolundan həyat materialı, ictimai zəminəyə dörd əlli yapıĢmaq həlledici iĢ görmədimi?
Süleyman Rəhimovun əsərlərində canlı insanlar, lövhələr,
real çarpıĢmalar, Ģirin, əlvan xalq dili hamısı həyatdan gəlmirmi?
Ədib rayonlarda mədəniyyət iĢində və partiya iĢində çalıĢmasaydı
bu zəngin xəzinəyə bu qədər vaqif ola bilməzdi.
Mirzə İbrahimov MTS-də çalıĢmasaydı “Həyat” pyesini,
cənubda azadlıq hərəkatında Ģəxsən iĢtirak etməsəydi “Gələcək
gün” kimi əsəri çətin yazardı.
H.Mehdinin “AbĢeron”u, “Səhər”i də bir tədqiqatçı alim kimi faktik material üzərində inadla çalıĢmağın məhsulu deyilmi?
Əbülhəsən cəbhə həyatından “Müharibə” romanını yazdı.
Habelə baĢqa yazıçılarımız. Bu və bu kimi misallar gənclərimizin
nəzərindən qaçmamalıdır. Məktəb skamyasından birbaĢ Yazıçılar
Ġttifaqının otaqlarına keçmək, vaxtını bu qəzetin, o jurnalın redaksiyasında keçirmək, hər gecə yazdığını səhər redaksiyalara yeritməyə cəhd etmək, tez-tez çap olunmağa, imzasilə hər yerdə
görünməyə can atmaq gənc yazıçı üçün doğru yol sayıla bilməz.
Lovğalıq, özündən bədgümanlıq, ilk təriflərlə azıb yolundan çıxmaq bir sıra gənclərin inkiĢafına mane olur.
Görürsən universiteti, ya institutu bitirən bir gənc qəzet-jurnalda çıxan beĢ-üç yazısını əldə bəhanə tutaraq məĢhur yazıçı pozası alır. “Dinlə məni ey vətən!” – deyə heç kəsə qulaq asmır, hamını isə qulaq asmağa çağırır, hərəsi bir rayona iĢə gedən yoldaĢları ondan soruĢurlar:
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-Səni hara təyin etdilər?
-Heç yerə!
-Niyə bəs?
-Təyin etmək istəyirdilər, razı olmadım. Bakıda qalıb yaradıcılıq ilə məĢğul olacağam! Əlimdə təzə bir poemam var!
Bu gənci yaxĢı tanıyanlar isə haqlı olaraq deyirlər: “Ay yazıq
redaksiyalar! Ay yazıq oxucular!” Xərc tökən dövlət, zəhmət çəkən müəllimlər, ümid bəsləyən valideyin bu diplomlu gəncin aĢkarca iĢdən qaçdığını görürlər, o isə nəinki utanır, hətta sinəsini
irəli verib, qaraladığı dəftərləri az qala gözə soxmağa, bəzən yuxarı təĢkilatları ərizə ilə bombalamağa baĢlayır.
Lazımi qədər vərdiĢindən, həyat, iĢ təcrübəsindən uzaq olan
bu gəncə bəzən aydın bir həqiqəti baĢa salmaq olmur. BaĢa salmaq olmur ki, doğrudan da yazıçı olaraq, faydalı Ģeylər yazmaq
istəyirsənsə bu vaxtında məhz həyata, iĢ baĢına, xalq içinə, yeni
dünya qurucularının arasına getməlisən. Xalq ilə qaynayıb qarıĢmalısan. Adamları, adətləri, ürəkləri, təbiəti, məiĢəti öyrənməlisən. Sənət əsərlərinin qidası oradadı. PeĢəkar yazıçı olmaq üçün
zəngin həyat təcrübəsi, bilik, mədəniyyət lazımdır. Məktəb skamyasındaca peĢəkar yazıçılıq qəsdinə düĢənlər bəzən xalturaçı olurlar. Sovet yazıçısının təsərrüfat, təĢkilat ya mədəniyyətin bir sahəsində iĢləməyini M.Qorki həmiĢə tövsiyə edirdi. Bu, yazıçıya tələsməməyə, əsərini biĢirməyə, dönə-dönə iĢləməyə imkan verir.
Ağac ağacdır, ilin uzun bir müddətini torpaqdan, havadan,
günəĢdən qida alıb bəslənir, yalnız baharın müəyyən vaxtında bar
verir.
Böyük sənətkarımız Cəlil Məmmədquluzadə “Ölülər” pyesində 8-9-cu illərdə yazdı, ancaq 8 il sonra, 1916-cı ildə səhnəyə
verdi. O da necə verdi? Müasirlərinin xatirələrindən məlumdur ki,
həmin pyesi ədibdən zorla alıb səhnəyə qoymuĢlar. Ədib “hələ
əsər biĢməyib” deyə mane olur, aktyorlar ilə mübahisə edirmiĢ.
Mənə belə gəlir ki, indi ədəbiyyata gələn gənclərimizin qarĢısında sadəcə Ģair, dramaturq, ədib olmaq arzusu yox, məhz yaxĢı
Ģair, ədib, yaxĢı dramaturq olmaq arzusu durur. Xalq yaxĢı demiĢ328
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dir: niyyət hara, mənzil ora! Miyana yazıçıya indi ehtiyac azdır,
gələcəkdə heç ehtiyac olmayacaq. Cəmiyyətimizin sürətli, vüsətli
tərəqqisi bizi hər peĢənin əlaçılığına çağırır. Ədəbiyyatda “bulanıq axın” deyilən yazılara oxucu dözmür; yaxĢı eləyir ki, dözmür.
Partiyamız, xalqımız indi ədəbiyyat adamlarından yüksək kefiyyətli məhsul, əsl sənət əsəri istəyir.
Gənclərimiz öz yazılarına və yaradıcılıq niyyətlərinə məhz
bu tələblər səviyyəsində yanaĢmalıdırlar. Bunun üçün isə təhsil,
yenə də təhsil lazımdır!
Yüksək mədəniyyətli xalqlarda, məsələn, ruslarda PuĢkini
bilməyən Ģairlik, Tolstoyu, M.Qorkini bilməyən ədiblik iddiası
etsə ona gülərlər, belə adamı nadan sayarlar. Bizdə, yeni yazan
gənclərimizin bəzisində nədənsə klassiklərimizə belə qızğın və
zəruri məhəbbət duyulmur.
Gənc ədiblərimiz Axundovu və Mirzə Cəlili, gənc Ģairlərimiz
Füzulini, Vaqifi, Sabiri nə dərəcədə bilirlər? Bu bilik ali məktəb
tələbəsinin biliyindən artıqdır?
Halbuki, bu gənclər klassiklərə Ģagird olmaq təmənnasındadırlar. ġair gənclərimizin müasir Ģairləri, xüsusən Səməd Vurğun
sənətini diqqətlə izlədiyinə, hətta öyrəndiyinə Ģübhə etmirəm.
Ancaq Səməd Vurğun ilə, Mayakovski ilə kifayətlənmək olmaz...
O yana getmək, klassikanı öyrənmək lazımdır.
Səməd Vurğun kimi bir sənətkar Füzuli, Vaqif, Sabir Ģeirinin bütün əlvanlığını müttəsil öyrəndiyi halda, təzə baĢlayanlarımız Səməd Vurğundan o yana oxumaq istəmirlər.
Gənclərimizin müvəffəqiyyətli əsərlərinin pafosu nədən ibarətdir?
Müasirlikdən, eynilikdən və tərəqqi simvolu olan sovet həyatının inikasından, sevinc, dərin nikbinlik, coĢğun mübarizə ehtirasından, vətəndaĢlıq motivlərinin ön plana çəkilməsindən ibarətdir.
Gənclərimiz müasir sovet Ģeirinin və nəsrinin qələbələrini,
rus ədəbiyyatının zəngin təcrübəsini izləyir, məhəbbətlə öyrənir,
davam etdirmək istəyirlər.
Bu əsərlərdə əsas qüsur nədən ibarətdir?
329

Fəhlə sinfinin, qəhrəman kolxozçular həyatının kamil əks etdirilməməsi, sənətkarlıq sirrlərinə yiyələnmək meylinin zəifliyi,
forma əlvanlığını, dramaturgiyaya həvəsin azlığı, klassik ədəbiyyatı öyrənmək istəyinin aĢağı səviyyədə olması.
Gənclər ilə aparılan iĢin səviyyəsi də aĢağıdır. Yazıçılar Ġttifaqının seksiyalarında, komsomol mətbuatında, ədəbiyyat birləĢməsində, ədəbiyyat dərnəklərində, redaksiyalar, teatrlar, nəĢriyyatlar və bədii yaradıcılıq evində gənclər ilə iĢin formasını, məzmununu, həcmini tələblər səviyyəsində yenidən qurmaq lazımdır.
Ġttifaqın seksiyalarında, xüsusən rus ədəbiyyatı seksiyasında,
filiallarda gənclər ilə aparılan iĢ haqqında əlavə məruzəçilərin lazımi məlumat verəcəyinə əminəm.
Gənc yazıçılarımızdan üzr istəyirəm ki, mən onların hamsının əsəri ilə və yaxud bütün əsərlərilə tanıĢ ola bilməmiĢəm.
Adını çəkdiyimiz, ya çəkmədiyimiz əli qələmli gənclərin heç
birinə bu saat yazıçılıq vəsiqəsi vermək fikrində deyilik. Onların
heç birini bu vəsiqədən məhrum etmək fikrində də deyilik.
Partiya və dövlətimizin tapĢırığı budur ki, gənclərimizin qabiliyyətinə, hünərinə, imkanlarına diqqət və qayğı ilə yanaĢaq.
Onların sağlam yaradıcılıq yolunda inkiĢaf etməsi üçün əlimizdən
gələn köməyi edək.
Bu, ədəbiyyat adamlarının, mətbuat xadimlərinin, komsomol
iĢçilərinin, nəĢriyyatçıların hamısının borcudur. Elin də yaxĢı bir
sözü var: Səndən hərəkət, məndən bərəkət! Tərəqqi etmək, tələblər səviyyəsində yazıçı olmaq hər kəsdən əvvəl gənclərimizin öz
fəaliyyəti, zəhməti, təhsili və səyindən asılıdır. Bunlar olandan
sonra heç bir maneə bizim qarĢımızda dura bilməz. Mən buna
əminəm və gənclərimizə tutduqları Ģərəfli, çətin, uzun yaradıcılıq
yolunda müvəffəqiyyətlər arzu edirəm.
Gənc qələmlərimizə müraciətlə S.Vurğun yoldaĢın qurultay
kürsüsündən dediyi sözləri təkrar etmək istəyirəm.
“ġeirimizin bugünkü vəziyyəti uçmağa hazırlaĢan bir qartalı
xatırladır. Qartal öz uçuĢu üçün fəzanı ölçür, qüvvətini toplayır.
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Biz möhkəm əminik ki, bu uçuĢ olacaqdır. Bunun üçün bizim
güclü qartalımız var. Bu bizim böyük poeziyamızdır. Bunun üçün
bizim fəzalarımız var. Bu bizim həyatımız, sosialist varlığımızdır.
Bu böyük uçuĢ üçün bizim yüksəkliklərimiz var. Bu bizim
yüksək kommunist ideallarımızdır!”
Gəlin hamımız ümid edək ki, sovet ədəbiyyatının bu tərəqqi
uçuĢunda gənc qartallarımız öz ustalarından geri qalmayacaqdır.
Oktyabr, 1955.
Azərbaycan. 1955. dekabr. S.107-134.
1956
Əsl sənətkar
1926-ci ilin, gərək ki, payızında Kirovabadın maarif evində,
mərkəzdən gələn yazıçı nümayəndələrinin iĢtirakilə bir ədəbi
məclis tərtib olunmuĢdur. Zal müəllimlər, tələbələr, həvəskarlarla
dolu idi. Məruzə, çıxıĢlar, Ģeir oxunması, alqıĢlar... hər Ģey öz
qaydası ilə aparılırdı.
Məclisdəkilərin çoxunun tanımadığı boz Ģinelli, qara və sıx
saçlı bir oğlan tribunada göründü. O, özündən əvvəl oxunan bir
Ģeirə iĢarə edərək nitqini təhlili sual ilə baĢladı:
– Buna siz Ģeir deyirsiniz və alqıĢlayırsınız? Bu Ģeir deyil,
ancaq məktubdur!
Bu qara oğlanın nitqi də, Ģeiri də məclisdəkilərin diqqətini
topladı. Onun çıxısı çoxlarının dediyini demirdi. Onun sözlərində
xüsusi bir cürət, orijinallıq duyulurdu. Onun səsi, hər eĢitdiyini
alqıĢlamağa adət etməyən, ürəyinin sözünü deyən, bu günün Ģeirinə yüksək tələblə yanaĢan, axına qarĢı getməkdən qorxmayan bir
gəncin səsi idi. Bu natiq, o zaman hələ ilk Ģeirlərini yazan gənc
Səməd Vurğun idi.
Cürətlə demək olar ki, Səməd Vurğunun səsi yeni Ģeirin, sovet Ģeirinin gələcək qüdrət səsi idi. Üç-dörd il sonra biz bu səsi
“ġairin andı”nda, “Bakı mədən iĢçilərinə”, “Raport”da eĢidirik:.
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Mən nəfəsləri benzin
Və kükürd qoxuyan
Milyonların şairiyəm!..
ġairin yaradıcılığının isdiqamətini, sənətinin məzmun və mənasını müəyyən etmək cəhətdən bu Ģeir çox səciyyəvi idi.
Səməd Vurğun çox sürətlə, Vətənimizə yaraĢan bir sürətlə inkiĢaf etdi. O, sovet cəmiyyətinin yeni həyat, mədəni inqilab yolunda, müasir ideyalı, zəngin məzmunu, yüksək bədii formalı Ģeir
uğrunda mübarizəsində qabaq cərgələrə keçərək, Mayakovski kimi öz vəzifəsini dürüst müəyyən edib məğrur komsomol səsi ilə
deyirdi:
Mən də bir əsgər kimi!
Partiyamızın rəhbərliyi sayəsində, ən inqilabi ideyaları təbliğ
etmək sayəsində, zəhmətkeĢlərin yeni, azad, bəxtiyar həyatını,
zəngin mənəvi aləmini tərənnüm etmək sayəsində sovet Ģeiri qalib gəldi, sosyalizm cəmiyyəti qurmaq yolunda, kütlələrin kommunist tərbiyəsi yolunda qürdətli məfkurə silahı oldu. Səməd
Vurğun həmin bu yeni Ģeirin böyük nümayəndələrindən biridir.
Səməd Vurğun Ģeirinin qüdrəti onun xalqa, müasir həyata,
böyük ictimai ideallara möhkəm bağlı olmasındadır. ġairin elə bir
Ģeiri yoxdur ki, orada xalqımızın, Vətənimizin həyatı bu və ya
baĢqa dərəcədə görünməsin.
Onun əsərlərində milli kolorit, Azərbaycan xalqının həyatı,
məiĢəti, tarixi, ruhu, xüsusiyyəti bariz bir Ģəkildə özünü göstərir.
Səməd Vurğunun Ģeir stili elə orijinal, müəyyən və billurlaĢmıĢdır ki, oxucu onun əsərlərini imzasız tanıyır. Bu Ģeirdə kommunizm məfkurəsi orijinal və aydın bir Ģəkildə tərənnüm olunur. Bu
Ģeir, milli məhdudluqdan uzaq, böyük sovet ədəbiyyatının qabaqcıl mövqelərində duran, sovet vətənpərvərliyini və proletar internasionalizmini, sülh, demokratiya və proletar humanizmini xüsusi
ilhamla tərənnüm edən Ģeirdir.
Qəzet və jurnallarda, natiqlərin dilində, ya mahnılarda imzasız
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gətirilən Ģeir parçalarını biz dərhal tanıyırıq. “Bu - Səməddir” deyirik. Səməd Ģeirində xalq zəkası və idrakının gözəl və səlis bir Ģəkildə Ģirin və aydın bir dildə, xoĢ və saf bir musiqidə daimi, təmkinli
ifadəsi vardır. Bu Ģeirin temaları aktual və müasir olduğu kimi bədii forması da kamil, zəngindir. Bu Ģeirdə zəngin mənəvi bir aləm,
həm də aydın, billur bir saflıq, sadəlik vardır. Bu Ģeir bütün köklərilə xalq həyatına, xalqın klassik irsinə bağlıdır. Bu Ģeiri ən az savadlılar da baĢa düĢür. Buna görə də Ģairin əsərləri kütlələrin malı
olmuĢ, yeni həyat yolunda mənəvi silahına çevrilmiĢdir.
ġair var ki, onu gənclər çox oxuyur, bəzi Ģairlər ziyalılar arasında daha çox məĢhur olur, bəzisini isə mahnı, musiqi aləmində
üstün tuturlar. Səməd Vurğunu isə ümumi bir məhəbbətlə hamı
oxuyur, hamı sevir. “Vaqif”, “Azərbaycan”, “Komsomol”, “Zəncinin arzuları” kimi əsərlər Ģeirimizin qüdrətini göstərən və müasir gəncliyin ən çox sevdiyi əsərlərdir. Böyük Sabirdən sonra,
xalq arasında ən çox oxunan, dillər əzbəri olan Ģair Səməd Vurğundur. Bu isə yazıçı üçün ən böyük səadətdir.
Səməd Vurğun yalnız Azərbaycanın deyil, bütün Sovet Ġttifaqının görkəmli Ģairidir. Sovet ədəbiyyatı və mədəniyyəti yolunda
çox zəhmətlər çəkmiĢ, çox mühüm əsərlər yaratmıĢ, yüz minlərcə
oxucuların qəlbini fəth etmiĢ olan hörmətli Ģairimizə cansağlığı,
uzun ömür və yeni yaradıcılıq müvəffəqiyyətləri arzu edirik!
Ədəbiyyat və incəsənət. 1956. №20. 12 may.
Böyük sənətkarın xatirəsi
Biz Səməd Vurğunu həmiĢə mübarizənin ən qızğın yerində,
ən qabaq mövqelərdə, hücumçu cərgələrin baĢında, məsul tribunlarda görmüĢük, onun cürətli, təmkinli, Ģairanə səsini eĢitməyə
alıĢmıĢıq. Biz onun səsini həm uzaqlarda, mərkəz Ģəhərlərdə, sərhəd xaricindən eĢitmiĢik. Biz onun səsini ən yaxın rayon, kəndlərdə, fəhlə, kolxoz məclislərindən, dəzgah baĢından, tarla düĢərgəsindən, məktəblilər yürüĢündən eĢitmiĢik. Biz onu həm Ģair,
həm alim, həm də kommunist, deputat, həm xalq nümayəndəsi ki333

mi eĢitmiĢik. Ancaq həmiĢə onun bizimlə doğma bir qardaĢ, mehriban bir yoldaĢ kimi danıĢdığını, həmiĢə bizim ürək sözlərimizi
danıĢdığını, həmiĢə bizi irəliləməyə, yüksəklərə çağırdığını
görmüĢük.
Vurğunun nadir zəkası, iti və əhatəli, sağlam və düz mühakiməsi, sönməz həyat və döyüĢ ehtirası, qələbəyə əmin və əsl nikbin çağırıĢlar, həmiĢə və hər iĢdə bizi silahlandırmıĢ, inam və
qüdrətimizi artırmıĢ və irəli aparmıĢdır.
Səməd Vurğunun adı Azərbaycan oxucusuna ən yaxın, ən
əziz, ən doğma addır. YaĢadığımız əsrdə, Sabirdən sonra milyonların qəlbini fəth etmək kimi yüksək sənətkar Ģərəfi hələ ki, ancaq
Vurğuna nəsib olmuĢdur. Vurğunun sadə, səmimi, hərarətli Ģeiri
xalqımızın ürək səsi kimi səslənmiĢdir.
El bilir ki, sən mənimsən,
Yurdum, yuvam, məskənimsən,
Anam, doğma vətənimsən
Ayrılarmı könül candan!
Azərbaycan, Azərbaycan!
Bu sözlər milyonların qəlbindən qopan bir mahnıdır. Bu
sözlər Azərbaycan xalqının Vətənə, onun azadlığı yolunda Ģərəfli
mübarizə tarixinə, onun mənəvi, maddi nemətlərinə, onun müqəddəs torpağına, onun sovet dövründə əldə etdiyi misilsiz nailiyyətlərə olan məhəbbət və iftixarının ifadəsidir.
Səmədin qüdrətli Ģeiri bütün kökləri ilə, Ģirinliyi, valehedici ətri ilə Azərbaycanın zəngin klassik ədəbiyyatına – Nizami, Füzuli,
Vaqif, Sabir ən-ənələrinə bağlıdır və bunların məhz yeni dövrdə inkiĢafıdır. Səməd Ģeiri məhdudluq bilməyən bir sənətdir. Bu sənətin
gücü zəngin məzmunda, xəlqiliyi və müasirliyindədir. Buna görə
də Səmədin sənətində Azərbaycan klassikasının deyil, böyük rus
Ģeirinin, PuĢkin, Mayakovski ənənələrinin, eləcə də bəĢəriyyətin
nail olduğu bütün Ģeir xəzinəsinin parlaq cəhətləri duyulur.
Səməd Vurğun ədəbiyyatımızın, Ģeirimizin nailiyyətlərini bu
günün böyük məqsəd və ideyalarına, kommunizim quruculuğu
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iĢinə səfərbər etməyi bacaran bir sənətkardır. O, kommunist Ģairdir. Partiyalılıq prinsipi onun Ģeirində ən əsas kefiyyətdir. Təsadüfi deyil ki, onun Ģeirləri ümumən zəhmətkeĢlərin kəsərli mənəvi silahına çevrilmiĢdir. Bu Ģeirləri uĢaq da, böyük də, fəhlə,
kolxozçu, ziyalı da, evdar qadın da, sərhədçi əsgər də, eyni dərəcədə duyur, eyni fərəh və eyni məhəbbət, səmimiyyətlə oxuyur.
ġairin və yazıçılar təĢkilatının ünvanına, nəĢriyyatlara gələn
yüzlərlə məktublarda bu məhəbbət və səmimiyyət vardır. BaĢqabaĢqa millətlərdən olan, lakin eyni məqsəd yolunda, böyük Vətənimizi faĢist iĢğalından qorumaq uğrunda birgə vuruĢan sovet əsgərlərinin radiodan Vurğun Ģeirini eĢitdikləri və böyük ruh
yüksəkliyilə səs-səsə verib hücuma keçdikləri məlumdur.
Vurğun odlu ehtiraslar Ģairidir və mübarizə eĢqi ilə, irəli getmək, yüksəlmək arzusu ilə çırpınan Ģairdir. Bu ehtiras və arzular
onda qətiyyən fərdi xarakterdə deyildir. Yox! Bunlar onun partiyamıza, xalqımıza, Vətənimizə, böyük gələcək ideallarımıza hədsiz məhəbbətindən doğan yüksək fikirlər və duyğulardır. O, xalq
ilə birlikdə irəli getmək, yüksəlmək istəyir. ġeirini və sənətini bu
yolda çağırıĢa, mahnıya çevirir. Onun lirikasındakı alovda bundan irəli gəlir. Səmədin Ģeirini oxuyanda, istər-istəməz çıraq ətrafında çövlan edən, iĢığa olan eĢqi ilə yanan pərvanəni xatırlayırsan. Belə bir eĢq Ģairin hər Ģeirində duyulur. Lakin bu, passiv, fərdi məhəbbət deyildir. Bu, qüdrətli və yaradıcı məhəbbətdir. Bunu
Səmədin bütün müsbət qəhrəmanlarında görüb götürmək olar.
Onun poema, dramlarının xarakter qəhrəmanları böyük qəlb sahibidirlər, savadından, səviyyəsindən, peĢəsindən asılı olmayaraq
onların hamısı zamanın qabaqcılları, kütlələri irəli aparan, böyük
məqsədlərə çağıran adamlardır.
Səmədin müsbət qəhrəmanlarından hər birinin sinəsində Ģairin öz qəlbi çırpındığını desək az olmaz! Çünki Səməd öz qəhrəmanlarını yaxĢı mənada romantikləĢdirməyi, onları öz dili və
ahəngi ilə danıĢdırmağı sevən və bacaran sənətkardır. Səmədin
realizmi – sosyalist realizmi varlığının inikasını verən – keçmiĢi –
indini – gələcəyi Ģairanə bir vəhdətdə alıb göstərən, həyat hadisə335

lərinə bir gözəllik, bir təzəlik və təravət verən realizimdir. “Vaqif” də, “Xanlar” da, “Fərhad və ġirin” də tarixi temada yazılmıĢ
əsərlərdir. Həmin əsərlərin bu cəhətini ən çox ədəbiyyatçılar deyib danıĢır. TamaĢaçı, oxucu isə, əsərlərin temasından asılı olmayaraq orada öz fikir və duyğularını görür və valeh olur.
– Neçin baş əymədin?
– Əymədim bəli!
– Əyilməz vicdanın böyük heykəli!
HəmiĢə tamaĢanın bu yerində tamaĢaçıların gurultulu alqıĢları aktyoru dayanmağa məcbur edir. Nə üçün? Ona görə ki, qansız
düĢmənə qarĢı bütün vüqar və əzəməti ilə qəhrəman kimi dayanan Vaqifin simasında sovet oxucusu özünü, öz həmfikirini
görür. Vaqifin iĢğalçı düĢmənə nifrətlə dediyi sözlərdə öz ürək
sözünü eĢidir. Burada məkan və tarixilik Ģərti ortadan qalxır. 18ci əsrin Ģairi, xanlıqlar dövrünün adamı müasirləĢərək sovet tamaĢaçılarının cərgəsində görünür. Nə üçün? Çünki sovet adamı bəĢəriyyətin bütün gözəl mənəvi irsinin ən həqiqi və qanuni varisidir. Çünki sovet adamı bütün bəĢəriyyətin səadəti yolunda, bütün
tarixin Ģərəfi yolunda yeni mənəviyyatlı bir adamdır. Belə bir
münasibəti Ģeir dili ilə ifadə etməyi bacaran Ģair öz tarixi qəhrəmanlarını bizim bugünkü mübarizəmiz üçün səfərbər etmiĢdir.
Səməd Vurğunun Ģeirimiz, mədəniyyətimiz qarĢısında xidmətləri
böyükdür. O, ədəbiyyatımızda zəngin fikir və zəngin hiss, zəngin
mənəviyyat uğrunda Ģərəflə mübarzə aparmıĢdır. O, xalq həyatını, mübarizəsini, zəhməti və zəhmətkeĢi ədəbiyyatda, Ģeirdə baĢlıca mövzu kimi almıĢdır. Sovet adamının zəngin mənəvi aləmini,
xalqlar dostluğu, sovet humanizmi və vətənpərvərliyini, yüksək
bir Ģeir sənəti ilə ifadə etmiĢdir.
Vurğun nədən yazır-yazsın, Ģeirindəki yüksək sənət qüdrətini
saxlayır. Bu isə, sənətkar üçün çox yüksək bir keyfiyyətdir. O,
hadisələri yüksək məzmun ilə, yüksək sənət ilə mənalandıra bilir.
O, Ģeirimizin məzmunca zənginləĢməsi ilə yanaĢı formaca kamil336
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ləĢməsinə çox kömək etmiĢdir. O, xalq ədəbiyyatı, klassik aĢıq
Ģeiri ənənələrini iĢləyərək, yüksəldərək, müasirləĢdirmə yolu ilə,
digər tərəfdən hazırkı ədəbiyyatımızın nailiyyətlərini Azərbaycan
Ģeirinə gətirmək yolu ilə kommunist məfkurəsini, yeni dünya yaradanların mənəviyyatını ifadəyə münasib bədii vasitələr tapmaq
yolu ilə getmiĢ, tamamilə yeni və orijinal bir poeziya yaratmıĢdır.
ġairin bu Ģərəfli mübarizəsində ən mühüm yeri onun yaratdığı əsərlər tutur. O, zəmanəmizdə Azərbaycan Ģeir dilinin yüksək
nümunəsini yaratmıĢ və bir çox Ģairlərimizə nümunə olmuĢdur.
Cürətlə iddia etmək olar ki, Vurğunun saf, büllur Ģeir dili bədii
nəsrimizin də dil cəhətdən kamilləĢməsinə kömək etmiĢ və gələcəkdə də edəcəkdir. Vurğunda bir ifadə ilə tam bir bədii lövhə yaratmaq qüdrəti vardır. Onun ifadə və misraları təsadüfilikdən
uzaqdır. Tolstoy deyirdi: təsviri yüz dəfə ölçüb, yüzlərlə nümunədən seçib yaratmaq gərəkdir. Elə təsvir vermək gərəkdir ki, ondan
yaxĢısını təsəvvürə gətirilə bilməsin. Səmədin Ģeirində bu qüdrəti
görmək olar.
“Qırx il at belində mürgüləmiĢəm!...”
Ġyirmi il əvvəl, özündən əvvəlki böyük bir Ģairin xatirəsinə
həsr etdiyi bu sözləri bu gün biz Vurğunun özünə deyə bilərik:
Şöhrətli yurdumuz çiçək-çiçəkdir
Hər keçən günümüz bir gələcəkdir.
Sənin də varlığın bir günəş kimi
Əsrlər boyunca yüksələcəkdir!
“Xanlar” dramasında pristavlara qarĢı vuruĢan qəhrəman bir
kəndlinin öz tərcümeyi-halını bundan yaxĢı necə demək olar? Səməd Vurğun ümumən Ģeirdə olduğu kimi, Ģeir dilində də canlılığa, canlı xalq dilinə diqqət yetirməyi və ondan həmiĢə öyrənməyi
təbliğ edirdi. Çünki xalq dilinin tükənməz mənbələri bir xəzinədir. Əsl xalq Ģairi həmiĢə mənəvi qidasını bu mənbədən almalıdır.
Biz ağır bir kədər içində göz yaĢları içində əziz Ģair dostumuz Səməd Vurğun ilə vidalaĢdıq. Ancaq böyük sənətkarlara
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ölüm yoxdur. Onun hər bir sözü və hər bir misrası milyonların
qəlbində həmiĢə yaĢayacaq, Vurğunun Ģərəfli adını bayraq kimi
nəsillərdən-nəsillərə aparacaqdır.
Ədəbiyyat və incəsənət. 1956. №24.10 iyun.
Xalq şairi13
1920-ci illərdə bizim yeni, sovet Ģeirimiz ilk gənclik dövrünü
keçirirdi. Onun qüvvələri gənc, təcrübəsi az, səsi hələ zəif idi. Bu
zaman Ģeir kitabından, poema və ya mənzum dram yox, ən çox
xırda Ģeirlərdən, jurnal, qəzet səhifələrində təsadüf edilən lirik
parçalardan söhbət gedirdi.
Ədəbiyyat cəbhəsinə gələn gənclərin çoxu hələ bu yeni Ģeirin
əsl stilini, mahiyyətini dərk etməkdə çətinlik çəkirdilər. Qəzəl
ədəbiyyatı, köhnə Ģeir vərdiĢləri təsirindən tamamilə xilas ola bilmirdilər. Bu zaman yeni ədəbiyyat və yeni Ģeir haqqında həm nəzəri, həm yaradıcılıq mübahisə və münaqiĢələri davam edirdi.
Kirovabadın maarif evində, mərkəzdən gələn yazıçı nümayəndələrin iĢtirakı ilə bir ədəbi məclis tərtib olunmuĢdur. Məruzə,
çıxıĢlar, Ģeir oxunması, alqıĢlar... hər Ģey öz qaydası ilə aparılırdı.
Məclisdəkilərin çoxunun tanımadığı boz Ģinelli, qara və sıx
saçlı bir oğlan tribunada göründü. O, özündən əvvəl oxunan ritorik bir Ģeirə iĢarə edərək nitqini təhlili sual ilə baĢladı:
Buna siz Ģeir deyib əl çalırsız? Bu Ģeir deyil, bu açıq məktubdur!
Bu qara oğlanın nitqi də, Ģeri də məclisə yeni hava və hərəkət
gətirdi. Onun sözlərində xüsusi bir cürət, təzəlik, orijinallıq duyulurdu. O, hər eĢitdiyini alqıĢlamağa adət etməyən, bu günün Ģeirinə yüksək tələblə yanaĢan bir gəncin səsi idi. Bu gənc natiq, hələ
ilk Ģeirlərini yazan Səməd Vurğun idi.
Cürətlə demək olar ki, Səməd Vurğunun hələ o zamankı səsi
yeni Ģeirin, sovet Ģeirinin gələcək qüdrət səsi idi.
13

ADU-da S.Vurğuna həsr olunmuş təntənəli iclasdakı məruzəsindən.
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Mən
Nəfəsləri benzin
Və kükürd qoxuyan
Milyonların şairiyəm!..
Əlimi mən də qatmalıyam
İşçilərin əlinə.
Mən də daş atmalıyam
Sosyalist vətənimizin
Təməlinə!
Yeni Ģeir kütlələrin kommunist tərbiyəsi yolunda qüdrətli
mənəvi bir silaha çevrildi. Bu Ģeirin mübariz əsgəri Səməd Vurğun sürətlə inkiĢaf etdi. 30-cu illərdə o, ittifaq miqyasında öz
qüdrətli sənəti ilə tanındı.
Səməd Vurğun yeni Ģeirin ən böyük nümayəndələrindən biridir.
Vurğun Ģeirinin qüdrəti onun xalqa, müasir həyata, böyük ictimai ideallara möhkəm bağlı olmasındadır. ġairin elə bir Ģeiri yoxdur ki, orada xalq, vətən bu və ya baĢqa dərəcədə görünməsin.
Onun əsərlərində milli kolorit, Azərbaycan xalqının həyatı, məiĢəti, tarixi, ruhu, xüsusiyyəti müasir bir Ģəkildə özünü göstərir. Onun
Ģeirlərində kommunizm məfkurəsi orijinal bir Ģəkildə tərənnüm
olunur. Bu Ģeir, milli məhdudluqdan uzaq, böyük sovet ədəbiyyatının qabaqcıl mövqelərində duran, sovet vətənpərvərliyini və proletar internasionalizmini qüvvətlə tərənnüm edən Ģeirdir.
Səməd Ģerində xalq zəkası və idrakının gözəl və səlist, Ģirin və
aydın bir dildə, xoĢ və saf bir musiqidə ifadəsi vardır. Bu Ģeirin temaları aktual olduğu kimi bədii forması da kamil, zəngindir. Bu
Ģeiri savadı lap az olanlar da baĢa düĢür. Buna görə də Ģairin əsərləri kütlələrin malı olmuĢ, mənəvi silahına çevrilmiĢdir. Bəzi Ģairi
gənclər çox oxuyur, bəzisi ziyalılar arasında məĢhur olur, bəzisini
isə mahnı, musiqi aləmində üstün tuturlar. Səməd Vurğunu isə hamı oxuyur, hamı sevir. Böyük Sabirdən sonra, xalq arasında ən çox
oxunan, dillər əzbəri olan Ģair Səməd Vurğundur. Bu isə yazıçı
üçün ən böyük səadətdir. Səməd Vurğun Ģübhəsiz ki, yalnız Azər339

baycanın deyil, bütün Sovet Ġttifaqının görkəmli Ģairidir.
ġairin xoĢbəxtliyi onda olur ki, onun gəncliyi, çiçəklənən istedadı sosyalist inqilabi dövrünə, Sovet hökuməti dövrünə, mədəniyyətə, sənətə və onun yardıcılığına diqqət və qayğı bəsləyən sovet quruluĢuna təsadüf etdi. Sovet quruluĢu və sovet məktəbi
bütün istedad sahiblərinin, o cümlədən Səməd Vurğun yaradıcılığının çiçəklənib parlamasına hər cür imkan və Ģərait yaratdı. Yaradıcılığının ilk dövrünü (1928-1936) əhatə edən kitablarında
(“ġairin andı”, “Fanar”, “Könül dəftəri”, “ġeirlər”) Səməd Vurğunun yeni həyatdan, inqilabın qələbəsindən, Azərbaycan xalqının sosyalizm quruluĢu uğrunda fəal mübarizəsindən, zəhmət
adamlarının xarüqüladə qəhrəmanlıqlarından ilham aldığı aydın
görünür.
Səməd Vurğun öz doğma vətəninin valehedici təbiətinin
gözəlliklərini, zəngin maddi və mənəvi sərvətlərini, inqilabdan
sonra yaranan azad həyatı, kollektiv əməyi qüvvətli poetik bir dillə tərənnüm edərkən heç də çox sevdiyi, “Ģeirini könül dastanı”
adlandırdığı Vaqif üslubunu, xalq Ģeirinin sadəcə təqlid yolu ilə
getməmiĢdir. O, öz xalqının keçmiĢ ədəbiyyat və mədəniyyət
ənənələrinə ayıq baxmıĢ, sovet Ģeirinin nöqteyi-nəzərindən yanaĢmıĢ, bu ənənələrin ən gözəl, ən qiymətli mütərəqqi cəhətlərini öz
Ģeirində əks və inkiĢaf etdirmək yolu ilə getmiĢdir. “Kür çayı”,
“Durnalar”, “Dağlar” və sair kimi ənənəvi mövzulara Səməd
Vurğun müasir məzmun, yeni ictimai-siyasi məna verməyə, onların tərənnümünü ümumi-ictimai inkiĢaf silsiləsində əks etdirməyə
daha çox diqqət yetirmiĢdir. ġair yaxĢı hiss etmiĢdir ki, keçmiĢ
qəzəl Ģeirində və qismən aĢıq Ģeirindəki ictimai passivlik və “mavi gözlərə yazılan dastanlar” yeni Ģeirin yolu deyildir.
1929-1931-ci illərdə Moskva universitetində oxuduğu zaman
Səməd Vurğunun yaradıcılığında böyük və surətli bir dönüĢ yaranır. Ġlk qələm təcrübəsi zamanı yazdığı lirik parçalarda ifadə olunan bəzi meylləri pisləyərək, Ģair “Ölən Ģeirlərim” (1931) adlı
Ģeirini yazır. Kənddə və Ģəhərdə gedən sosyalizim quruculuğu iĢləri, kəskin sinfi mübarizə Ģəraitində köhnə kəndin yıxılması, yeni
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kolxoz, sosyalizm kəndinin yaranması Ģairin qələminə və ilhamına istiqamət və qüvvət verməyə baĢlayır.
“Məktub” Ģeirində Səməd Vurğun siniflər mübarizəsini ictimai inkiĢafın hərəkətverici qüvvəsi kimi göstərir və burjua Ģeirinin “saf sənət” təbliğinə qarĢı sovet Ģeirinin Lenin partiyalığı
prinsipini, fəal ictimai-siyasi mübarizə pirinsipini irəli sürür.
V. Mayakovski “Sol!Sol!Sol!” – deyə həyəcanlı marĢı ilə inqilabın hücumçu dəstələrinə xitab edirdi. S.Vurğun eyni həyəcanla qəhrəman Bakı fəhlələrinə müraciətlə deyirdi:
Vur!
Dedim, vur!
Zərbələrini
bərk vur!
Mənim arzum budur,
Qollarına yeni qüvvələr gəlsin
Sənin əlinlə yüksəlsin.
K.Marks kommunistləri göyə hücum edənlər adlandırırdı.
M.Qorki bizim vətənimizdə daĢlarında mahnı oxuduğunu deyirdi.
V.Mayakovski sovet yazıçısının həyata münasibətini belə təyin
edirdi: “Elə etmək lazımdır ki, həyatın hər bir zərrəsində bolĢevik
pafosu mis kimi səslənsin!”
S.Vurğun da Ģeirə məhz bu tələblər nöqteyi-nəzərindən yanaĢır. ġairin Bakı mədən iĢçilərinə xitabən yazdığı “Raport” Ģeirində (1930) Bakı fəhləsinin əmək cəbhəsində, beĢilliyin vaxtından
əvvəl yerinə yeitirilməsi uğrundakı müstəsna qəhrəmanlığı tərənnüm edilir. S.Vurğunun “Raport” sovet Ģairinin istiqamətini,
cəbhəsini və müasir mübarizələrdəki əsas vəzifəsini təyin edən
bir bədii manifest kimi səslənməkdən əlavə, dəmir əllərilə dünyanı yenidən tikənləri yarıĢa çağıran, zərbəçi dəstələri alqıĢlayan
azad zəhmətin, sosyalist əməyinin təntənəsini verən ilk həyəcanlı
mahnılardandır.
1936-cı ildə Səməd Vurğun dahi rus Ģairi, “poeziya hökümdarı” A.S.PuĢkinin ən böyük əsərini – “Yevgeni Onegin”i yüksək
bədii keyfiyyətlə Azərbaycan dilinə tərcümə etdi.
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“Yevgeni Onegin” tərcüməsinə müqəddimə Ģəklində çap etdirdiyi “Böyük Ģairin Ģərəfinə” adlı Ģeirində S.Vurğun iftixar və
minnətdarlıq hissilə yazır:
Mən səni sevmişəm körpəliyimdən,
Sənsən mehribanım, sənsən ustadım!
Nə qədər bəxtiyar bir insanam mən
Ki, sənin tələbən çağrılır adım!..
PuĢkin Ģeirini dərindən öyrənmək, “Yevgeni Onegin” poemasını tərcümə etmək S.Vurğun üçün böyük bir məktəb olmuĢ, onun
Ģeirinin inkiĢaf və büllurlaĢmasına çox kömək etmiĢdir. ġair bu
haqda yazır: “Mən bütün həyatım boyu PuĢkindən öyrənmiĢəm
və indi də öyrənirəm. Onun yaradıcılığı mənim üçün ən böyük sənətkarlıq məktəbi olmuĢdur.
“Yevgeni Onegin”i tərcümə etmək mənə çox Ģeyi verdi. Mən
bunu ancaq sonralar bütün dərinliyi ilə baĢa düĢdüm. Bu tərcümə
sonralar “Komsomol”, “Vaqif”, “Xanlar” əsərlərini yazmaq üçün
mənə geniĢ bədii imkan və təcrübə verdi”.
ġair daha böyük bir məhəbbət və ehtirasla V.Mayakovski sənətindən öyrənirdi. Mayakovski Ģeirinin zəngin siyasi məzmunu,
partiyalı ruhu, müasirliyi, aktuallığı və mübarizliyi, həyatın hər
sahəsinə müdaxilə etməsi Səməd Vurğun Ģeirinin də xarater xüsusiyyəti kimi müəyyənləĢməkdə idi. ġair çox dürüst göstərir ki,
“Mayakovskinin Ģeirləri bizim üçün sovet estetikasının praktik
kursu olmuĢdur”.
Əhatə etdiyi məsələlər, dərin məzmunu və qayəsi etibarilə
“Vaqif” pyesi Azərbaycan ədəbiyyatında yüksək mövqe tutmaqdadır. Cəfər Cabbarlının “Od gəlini”ndən, Mirzə Cəlilin “Anamın
kitabı”ndan sonra xalq tale və istiqlaliyyəti uğrunda gedən mübarizəni tərənnüm edən və bu yolda kütlələri səfərbərliyə alan ən
mühüm və qüvvətli əsər “Vaqif”dir.
Bu əsərin qüvvəsi orasındadır ki, xalqın bütün arzu və istəkləri,
duyğu və düĢüncələri vətənpərvər bir sənətkarın simasında verilmiĢ,
azadlıq ideyaları yüksək bədii lövhələrlə təcəssüm etdirilmiĢdir.
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Səməd Vurğunun müsbət qəhrəmanları daxilən zəngin, fikirən yüksək Ģəxsiyyətlər, ictimai məslək adamlarıdır. Vaqif, Xanlar, müəyyən dərəcədə Fərhad Azərbaycan xalqının tarixində ən
mühüm mübarizə mərhələlərindən birini öz simasında təcəssüm
etdirən tarixi və böyük Ģəxsiyyətlərdir. Səməd Vurğunun əsərləri
tarixi mənalandırmaqda və doğru mənada anlamaqda bizə çox
kömək edir. Bu əsərlər yüksək vətənpərvərlik, eyni zamanda
mübariz tariximizə məhəbbət hissini artırır. ġairin yüksək sənətkar qələmi, bizim bir sıra tarixi qəhrəmanlarımızı müəyyən mənada diriltdi, ümumxalq malı etdi.
Səməd Vurğunun qəhrəmanları böyük ideallar uğrunda vuruĢan mətin, iradəli xalq qəhrəmanlarıdır. Bunların Ģəxsiyyəti ilə
xalq və vətən məfhumu elə mahiranə surətdə birləĢmiĢdir ki, bu
obrazlar danıĢanda biz bir adamın yox, bütün bir xalqın, istilaçılara qarĢı vuruĢan baĢı uca bir ölkənin danıĢdığını güman edirik:

“Azərbaycan” və “Komsomol poeması” vətənpərvərlik nəfəsi
kimi dillər əzbəri olmuĢdur.
Səməd kəndi çox doğru göstərmiĢdir. Həm köhnə, həm yeni
kənd onun poemalarında aydın görünür.
Kəndlinin ağır, məhkum həyatı belə verilir:
Torpağın sinəsi yarıq-yarıqdı,
Əkinçi qocadır, öküz ağırdır...
Havada mığ-mığı sancır insanı,
Dönüb zəhərlənir insanın qanı.
Sonra üşütmələr canını kəsir,
Xəstə uşaqların ayağı əsir,
Boğazlar qurumuş, sap kimi incə
Qulaqlar yeni bir söz eşidincə,
Dolanır həftələr, dolanır illər...
Durur yol üstündə aclar, əlillər,
Birisi mənbərdə, əlində quran,
Vədələr söyləyir “böyük tanrıdan”...
Aclıq!.. Çəkilmişdir göylərə çörək!
Susuzluq! Quruyur bağlarda tənək!
Gölmə sularının rəngi sap-sarı.
Xəstəlik çürüdür ağacları;
Dərin bir sükuta dalır təbiət,
Beləydi, sevgilim, bizim köhnə kənd...

– Şair, hökümdarın hüzrundasan!
– Bunu sizsiz belə düşünürəm mən,
– Bəs baş əymədiniz?
– Əymədim, bəli!
– Əyilməz vicdanın böyük heykəli...
“Vaqif” tamaĢasında həmiĢə bu yerdə xalq Vaqifin səsinə səs
verir, gurultulu alqıĢla artisti dayanmağa məcbur edir. Nə üçün?
Çünki əsərin bu yerində xalq Vaqifin simasında özünü görür.
Çünki Vaqif yalnız öz sözünü deyil, zalda əyləĢənlərin hər birinin
ürəyində olan sözü deyir.
Səməd Vurğun Ģeirinin zəngin və tükənməz xalq həyatı və
idrakı mənbələrilə bağlılığı, məhz bu mənbələrdən qidalandığını
göstərmək üçün Ģairin bir sıra poemaları da çox səciyyəvidir. Biz
onun “Bəsti”, “Komsomol poeması”, “26-lar”, “Zəncinin arzuları”, “Zamanın bayraqdarı”, “Ölüm kürsüsü” və sair bu kimi məĢhur əsərlərindən baĢqa, nədənsə, indiyə qədər tənqid və təhlillərdə
çox zaman unudulan, yaxud da ötəri qeyd edilən “Üsyan” (1936),
“Talıstan” (1939) poemalarını nəzərdə tuturdu.
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***
Nə qanun, nə nizam, nə də mərhəmət...
Beləydi, sevgilim, bizim köhnə kənd...
Sənətdə ümumiləĢdirmə əsasdır. ġair ən kiçik bir hadisənin
təsvirini yüksək ideyalar, böyük məqsədlər, inkiĢafın əsas, ümumi
səciyyəsi nöqteyi-nəzərindən mənalandırmağı bacarır. Buna görədir ki, Səməd Vurğunun mövzu dairəsi geniĢ, həm də ictimai-si344

ƏDƏBİ TƏNQİD

Mir Cəlal

yasi cəhətdən mənalıdır. O, nədən yazırsa-yazsın, öz əsas məfkurə meyllərini sovet vətənpərvərliyi, humanizim, intertnasionalizm
ideyalarını bu və ya baĢqa dərəcədə ifadə etmiĢ olur. Səməd Vurğunun Ģeirlərini diqqətlə oxuyanda qəribə bir vəhdət duyulur. ġair
həm gündəlik aktual hadisədən danıĢır, həm də insan Ģüurunu
uzun müddət məĢğul edən fikirlər irəli sürür.
Səməd Vurğun yalnız öz bədii əsərləri ilə deyil, həm də ədəbiyyat məsələlərinə, ədəbi müzakirələrə olan sistematik, aktiv və
cürətli münasibətilə də müasirləri arasında seçilən sənətkarlardandır. O, Ģüurlu həyatının, alovlu gəncliyinin ilk günlərindən etibarən, özünü, taleyini həmiĢəlik olaraq yeni Ģeirə, sovet vətənimizin
formaca milli, məzmunca sosyalist sənəti və mədəniyyətinə
möhkəm bağlanmıĢdır.
O, Ģeir, sənət haqqında təbii həyəcanla və ağızdolusu ilə danıĢmağı bacarır, yaradıcılarımızın hər birinin müvəffəqiyyətinə
sevinir, fərəhlənir; müəllifindən asılı olmayaraq ləyaqətli əsərlər
haqqında birinci söz deyən, əsl sənətkara, alimə xas bir ürək açıqlığı və cürətilə qiymət verən və bu qiymətlərində əsasən yanılmayan Səməd Vurğun təsadüfi deyildir ki, yaradıcılar arasında ən
ədalətli bir alim kimi tanınmıĢdır. O, Vətən müharibəsinin ağır
günlərində “Mən də bir əsgərəm!” deməklə qələmi süngü ilə, Ģairi
əsgər ilə yanaĢı düĢünür, bütün mədəniyyət xadimlərini səfərbərliyə çağırırdı.
Moskvada, yazıçılar qurultayında Ģeir haqqında məruzəni Səməd Vurğunun etməsi təsadüfi deyildir! Sovet lirikasının xarakterindən bəhs edən Ģair Sovet Yazıçılarının II Ümumittifaq qurultayındakı məruzəsində deyir:
“Həyatımızın çoxtərəfli və rəngarəng olması lirik formaların
da rəngarəngliyi üçün imkan yaradır, lirik Ģeir obrazların müxtəlifliyini, canlılığını və boyaların rəngarəng bolluğunu tələb edir.
Sovet lirikası zəmanəmizin ən qabaqcıl ideyalarını təbliğ edərək
vəhĢi eqoizm əleyhinə, insanı, onun iradəsini və Ģəxsiyyətini zəiflədən və pozğunlaĢdıran bədbinlik əleyhinə, insanı Ģikəst edən,
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fəaliyyətsizliyə çəkən hisslər əleyhinə mübarizə aparır, yeni insani hissləri təsdiq edir.
Lirika, öz nəğməsini oxuduqdan sonra o saat uçub gedən
köçəri quĢlara bənzəməməlidir... Lirik Ģeir, nəğmə insanın qəlbini
dilə gətirməli, onun qəlbində yuva salmalı və zümrüd quĢu kimi
onu isindirməli, zəhmətdə, mübarizədə, kədərli və nəĢəli dəqiqələrdə insana yoldaĢ olmalı, onda nəcib hisslər oyatmalı və beləliklə də insanı yüksəltməli, onu daha güclü, daha ağıllı və mənəvi
cəhətdən zəngin etməlidir”.
Səmədin lirikası dərin ictimai məzmunludur. ġanlı partiyamızın bədii tərənnümünü verən “Zamanın bayraqdarı” ümumi
Ģöhrət qazanmıĢdır:
Hər təmiz ürəyin, saf məhəbbətin
İnsana hörmətin, eşqə hörmətin
Bugünün, sabahın, əbədiyyətin
Ən böyük mənası partiyamızdır!
İnqilab qüdrətli, günəş həvəsli
Həqiqət bayraqlı, insan nəfəsli
Neçə min nəğməli, neçə min səsli
Həyat simfoniyası partiyamızdır!
Xalq Ģairi Səməd Vurğun Azərbaycan sovet ədəbiyyatı və
mədəniyyətinin inkiĢafı yolunda yalnız qələmi ilə ədəbi, elmi məqalə, məruzə və çıxıĢları ilə deyil, həm də əməli fəaliyyətilə yorulmadan çalıĢmıĢdır. Sovet Ġttifaqında onu görkəmli ictimai iĢçi,
sovet mədəniyyəti, ədəbiyyatı və sənətinin qabaqcıl xadimi kimi
tanıyırlar.
Səməd Vurğun adı qəlbləri fəth edən bir addır. Sabirdən sonra ədəbiyyatımızda Vurğuna qədər xalq məhəbbətinə nail olan Ģair tapmaq çətindir. Bu isə sənətkar üçün böyük səadətdir.
S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin Elmi
əsərləri. 1956. №5. S.57-62.
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1957
Ədəbiyyatşünaslığımızın inkişaf yollarında
Ġndi kamil bir elm olaraq Vətənimizdə inkiĢaf edən bədii ədəbiyyat və sənətimizin zəngin təcrübəsini tədqiq və təhlil edib
ümumiləĢdirən, kommunizm uğrunda mübarizəmizdə kəsərli
məfkurə silahımız olan sovet ədəbiyyatĢünaslığı da Böyük Oktyabr inqilabının parlaq nailiyyətlərindən biridir.
Ġnqilabdan əvvəl Azərbaycanda ədəbiyyat elmi, demək olar
ki, yox idi. Doğrudur klassiklərimizin çoxu – Nizami, Füzuli,
M.F.Axundov, M.Ə.Sabir və baĢqaları öz bədii əsərlərində ədəbiyyat haqqında, Ģeir, sənət, söz haqqında, yaradıcılığın təbiəti,
məsuliyyəti, ictimai idrak əhəmiyyəti haqqında orijinal, qiymətli
fikirlər söyləmiĢlərsə də, ədəbiyyatĢünaslıq bir elm olaraq ancaq
sosyalist inqilabından sonra, sovet dövründə dürüst müəyyənləĢib
inkiĢaf etmiĢdir.
Keçən əsrin ortalarından baĢlamıĢ tək-tək həvəskar, təĢəbbüskar Ģəxslər (Mirzə Yusif Nersesov Qarabaği, Adolf Berje, Hüseyn
Əfəndi Qaibov, Lütfəlibəy Azər, Firudinbəy Köçərli və baĢqaları)
Azərbaycan Ģairlərinin əsərlərindən, tərcümeyi-hallarından nümunələr toplayıb məcmuə, yaxud təzkirə halında nəĢr etmiĢlər. Ancaq bu təĢəbbüslərin özü də ciddi elmi mahiyyət daĢımaqdan
uzaq, ibtidai və çox məhdud olmuĢdur. Bu məcmuələrin ən kamil
və qiymətlisi Firudinbəy Köçərlinin dörd cilddən ibarət “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi materialları” kitabı idi ki, müəllifinin etiraf etdiyi kimi, “on illik zəhmət və təlaĢın səmərəsi olan bu məcmuə neçə vaxtdan bəri toz basa-basa yatıb qalmıĢdır…”. Məhz
sovet dövründə Sovet dövlətinin ədəbi irsə qayğıkeĢ münasibəti
sayəsində bu əsər nəĢr edilib ədəbiyyat oxucularına çatdırılmıĢdır.
Həmçinin ədəbiyyatın görkəmli tədqiatçısı Salman Mümtaz Əsgərovun topladığı zəngin ədəbiyyat materialları 1925-ci ildə
“Kommunist” qəzeti nəĢriyyatında çap edilmiĢdir.
Əsrimizin 20-ci illərində Sovet hökumətinin bir dövlət-mədəniyyət tədbiri kimi keçirdiyi yubleylərlə əlaqədar olaraq M.Ə.Sa347

bir, M.Füzuli, M.F.Axundov haqqında yaradılan ilk məqalələr,
kitabçalar, oxunan mühazirələr, aparılan ədəbi münaqiĢələr bizdə
sovet ədəbiyyatĢünaslığının müqədəməsi sayılmalıdır.
1925-ci ildə partiyanın ədəbiyyat sahəsində siyasəti haqqında
məĢhur qətnamə nəĢr olunandan, xüsusən 1932-ci ildə Mərkəzi
Komitənin ədəbi-bədii təĢkilatların yenidən qurulması haqqında tarixi qərarından sonra, ədəbiyyatımızın bütün sahələrində olduğu kimi, ədəbiyyatĢünaslıq sahəsində də bir fəallıq baĢlamıĢdır. Vaxtilə
meydanı boĢ görən, fürsətdən isdifadə edib ali məktəb kafedralarına, nəĢriyyatlara soxulan, “alim” maskası geyən mürtəce osmanlı
müəlliflərinin pozucu iĢləri ifĢa edilmiĢ, yeni, sağlam məfkurəli
kadrların yetiĢdirilməsinə xüsusi diqqət verilmiĢdir. Çox keçmədən
ədəbi hadisə və faktları marksist dünyagörüĢü ilə, günün ictimai-siyasi mübarizələrilə əlaqədar Ģəkildə təhlil edib qiymətləndirmək təĢəbbüslərini göstərən bir sıra əsərlər meydana çıxmıĢdır. Mustafa
Quliyev, Hənəfi Zeynallı və A.Musaxanlının Cavad, Sanılı və s.
yazıçılar haqqında məqalələri, mərhum Heydər Hüseynovun
M.F.Axundovun fəlsəfi görüĢlərinə aid əsəri, Ə.Nazimin Mirzə Ġbrahimovun Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığına, M.Arifin
C.Cabbarlıya, H.Araslının Fizuliyə, Cəfər Xəndanın Sabirə həsr
edilmiĢ ilk tədqiqatları bu zaman meydana çıxmıĢdır.
Böyük Vətən müharibəsinin ən ağır illərində ədəbiyyatĢünaslarımızın müstəsna səyi və vətənpərvərliyi sayəsində mədəniyyət
tariximizdə ilk və çox qiymətli təĢəbbüs olaraq iki cildlik
“Müxtəsər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” kitabı yaradılmıĢdır
(1943-1944-cü illər). Təkcə Azərbaycanda deyil, bütün Sovet Ġttifaqında rəğbət və maraqla qarĢılanan bu kitabı burjua nihilist və
kosmopolitlərinin çirkin iftira və böhtanları da hörmətdən sala
bilmədi. Ġki cildlik “Azərbayacan ədəbiyyatı tarixi”, bütün kəsr
və nöqsanlarına baxmayaraq, xalqımızın qədim dövrlərdən indiyə
qədər yaratmıĢ olduğu ədəbiyyatın ilk ardıcıl, sistemli, elmi izahını verən mənbə kimi qiymətli və əhəmiyyətlidir.
Ancaq indi, dinc quruculuq illərində sovet ədəbiyyatĢünaslığımız o zamana nisbətən xeyli tərəqqi etmiĢ, irəli getmiĢ, bir sıra
mühüm problemlərin həllinə ciddiyyətlə giriĢmiĢdir.
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Bu günlərdə sovet oxucusu Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və dil institutunun nəĢr etdiyi sovet ədəbiyyatı tarixi kitabını alacaqdır. Bu kitab 3 cildlik ədəbiyyat tarixinin son
cildidir. ġanlı Oktyabrın qırx illik bayramına hədiyyə olaraq nəĢr
edilən bu kitabda birinci dəfədir ki, sovet ədəbiyyatımızın 40 ilə
yaxın bir müddət ərzindəki Ģərəfli mübarizə və inkiĢaf yolu elmi
Ģəkildə təhlil edilir, iĢıqlandırılır. Vətənimizdə sosyalist inqilabının, sosyalizm qələbəsi, sosyalist sənayenin və kəndin sürətli
yüksəliĢi, Böyük Vətən müharibəsi illərində xalqımızın faĢizmə
çaldığı parlaq, cahanĢümul qələbə, müharibədən sonrakı dinc quruculuq illərində tədricən kommunizmə keçid dövrünün necə maraqlı, ziddiyyətli, mürəkkəb, orijinal bir Ģəkildə bədii ədəbiyyatımızda öz əksini tapdığı bu kitabda sistemli surətdə göstərilir. Sovet ədəbiyyatı tarixi kitabında ayrı-ayrı mərhələlərdə müxtəlif
janrların (lirika, nəsr, drama) xarakter və inkiĢafına, habelə
C.Cabbarlı, S.Vurğun, M.S.Ordubadi, Mirzə Ġbrahimov, Süleyman Rəhimov, H.Mehdi, Süleyman Rüstəm, Seyid Hüseyn,
M.MüĢfiq və s. kimi görkəmli ədəbi Ģəxsiyyətlərin yaradıcılığına
aid xüsusi, monoqrafik fəsillər verilmiĢdir.
Son illərdə klassiklərimiz haqqında ümumən ədəbiyyat tariximizin mühüm simaları və problemləri haqqında bitkin və maraqlı monoqrafiyaların yaranması iĢində də böyük dönüĢ əldə
edildiyini qeyd etmək lazımdır. SSRĠ Elmlər Akademyasının
müxbir üzvü Y.E.Bertelsin Nizamiyə, H.Araslının XVII-XVIII
əsrlər ədəbiyyatına, M.Arifin Cabbarlının həyat və yaradıcılığına,
Məmməd Cəfər Cəfərovun M.F.Axundova və Azərbaycan – rus
ədəbi əlaqələrinə aid, Feyzulla Qasımzadənin XIX əsr ədəbiyyatına, C.Xəndanın XX əsr ədəbiyyatına, M.Quluzadənin Nəsimiyə,
Məmməd Ağa Sultanovun Xaqaniyə, Ə.ġərifin Cəlil Məmmədquluzadənin həyat və yaradıcılığına, ġıxəli Qurbanovun PuĢkin və
Azərbaycan, Kamran Məmmədovun Ə.Haqverdiyev və Zakirə,
Kamal Talıbzadənin Abbas Səhhətə, Mirəli Seyidovun Sayat-Novaya, Qasım Qasımzadənin ədəbiyyatımızda xalqlar dostluğuna,
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həsr etdikləri kitablar ədəbiyyat elmimizin tərəqqisini göstərən
əsərlərdir. Bu kitablar sovet oxucusuna zəngin və mürəkkəb ədəbi
prosesi tanıtmaqla qalmır. Bunlar, eyni zamanda, xalqımızın keçdiyi və keçirdiyi uzun, maraqlı mübarizələr tarixini, onun mənəvi
sərvətini göstərir. Bu kitabların, əlbəttə, hamısı elmi keyfiyyət
etibarilə eyni səviyyədə deyildir. Bunlar müəyyən nöqsanlardan
da xalı deyildir. Ancaq bunları birləĢdirən yaxĢı cəhət budur ki,
xalqımızın həyatı, məiĢəti, mübarizə tarixini düzgün əks etdirən,
mədəni inkiĢafımıza kömək edən konkret bədii əsərlər və ədəbi
hadisələr alimlərimizin diqqət mərkəzində durmaqdadır, müasir
ictimai mübarizələr, qabaqcıl, proqressiv ideyalar cəbhəsində qiymətləndirilməkdədir.
Sovet dövründə maarifin və mədəniyyətin durmadan artması
Ģəraitində ədəbiyyat iĢinin həcmi böyümüĢ, səviyyəsi son dərəcə
yüksəlmiĢ, kadrların sayı da artmıĢdır. Ali məktəb kafedralarında
və elmi idarələrimizdə 10 nəfər filoloji elmlər doktoru, 50 nəfərdən çox elmlər namizədi çalıĢmaqdadır. Yazıçılar Ġttifaqının tənqid bölməsində, jurnal, qəzet, nəĢriyyatlar ətrafında qırx nəfərdən
çox ədəbiyyatĢünas-tənqidçi qüvvələri toplanmıĢdır. Əkbər Ağayev, K.Məmmədov, M.Vəliyev, O.Həsənov, Ə.Hüseynov, Q.Xəlilov kimi tənqidçilər mətbuatda tez-tez çıxıĢ edir, yaranan əsərlər
haqqında fikir söyləyirlər.
Respublikamızın mədəni inkiĢafındakı müstəsna sürət və
yüksək keyfiyyətə uyğun olaraq ədəbiyyat kadrlarının artması təbiidir. Savadsızlığın ləğv olunduğu, kitaba ümumxalq həvəsinin
son dərəcə artdığı bir yerdə ədəbiyyat xadimlərinin nə qədər Ģərəfli və məsuliyyətli bir vəzifə baĢında durduqları aydındır. Orta
məktəblərimiz çoxdan ədəbiyyat dərsliyi ilə təmin edilmiĢdir. Orta məktəblərimizdə iĢləyən ədəbiyyatçıların mühüm bir qismi ali
təsilli müəllimlərdir.
Sovet dövründə xalq yaradıcılığının, Ģifahi ədəbiyyatın toplanması, öyrənilməsi və təbliğinə aid də xeyli iĢ görülmüĢ və
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görülməkdədir. Bu yaxınlarda Elmlər Akademiyası nəĢriyyatının
Koroğlu dastanını mükəmməl bir Ģəkildə nəĢr etməsi, vaxtilə
AzərnəĢrin tapĢırığı ilə Hümmət Əlizadənin aĢıq ədəbiyyatını, nağıl və dastanları toplayıb nəĢr və Ģərh etməsi, elmlər namizədi
Həsən Qasımovun bayatıları toplaması və bu janra aid elmi əsər
yazması, atalar sözlərinin, lətifələrin nəĢri mədəniyyət tariximizin
dərindən öyrənilməsi üçün zəngin imkan və material verir.
1939-cu ildə Dədə Qorqud dastanının nəĢri və rus dilinə
tərcüməsini də çox böyük mədəni tədbir saymaq lazımdır. Doğrudur, bu iĢdə fəal iĢtirak edən yoldaĢlar bir müddət mürtəce
ünsürlərin hücumuna məruz qaldılar. Güman edirəm ki, bu hadisə
həmin yodaĢların xalq arasındakı hörmət və xidmətini nəinki
azaltmadı, hətta artırdı da! Çünki xalq öz mədəni sərvətinin qədrini hər kəsdən yaxĢı bilir və onu qorumağı bacarır.
Azərbaycan SSRĠ Elmlər Akademiyası yanında zəngin bir
ədəbiyyat muzeyi yaratmıĢdır ki, hər ildə minlərlə vətəndaĢ və
xaricdən gələn müsafirlər buraya gəlib tamaĢa edirlər. Respublika
əlyazmaları fondunun yaranmasını da böyük mədəni və elmi bir
nailiyyət saymaq lazımdır. Fondun iĢçiləri tariximizin, ədəbiyyatımızın söz xəzinəsini ehtiyatla mühafizə etməkdən, alimlərimizə
xidmət etməkdən baĢqa, burada həm də elmi iĢ aparır, arxivi
öyrənir, əsərləri nəĢr edirlər.
Sosyalist inqilabı Sovet Ġttifaqı xalqlarının milli mədəniyyətinin sürət və vüsətlə inkiĢafına lazımi Ģərait yaratmaqla qalmadı.
Həm də keçmiĢdə yaranmıĢ olan mədəni, ədəbi irsin dərindən
öyrənilməsi, saf-çürük edilməsi və mütərəqqi, demokratik meyllərin təbliği, xalqa çatdırılması iĢini geniĢ miqyasda təĢkil etdi.
Böyük Leninin hər milli mədəniyyətdə iki mədəniyyətin – bir tərəfdən zəhmətkeĢləri təmsil edən demokratik, o biri tərəfdən də
istismarçıların mənafeyini əks etdirən mürtəce mədəniyyətin olması nəzəriyyəsini rəhbər tutaraq ədəbiyyatĢünaslarımız klassik
irsi tənqidi surətdə öyrənir və Ģərh edirlər. Klassiklərimizin
görkəmli əsərləri gənc nəslin sevə-sevə oxuduğu, öyrəndiyi əsər351

lərdir. Ġnqilaba qədər Azərbaycan məktəblərində ədəbiyyat adı altında osmanlı müəlliflərinin əsərlərinə daha çox yer verilirdi.
“Vətən dili”, “Gülzar”, “UĢaq baxçası”, “Milli qiraət” kimi dərsliklərdə Azərbaycan klassiklərinin adına rast gəlmək çətin idi. Ġndi bütün məktəblərdə və maarif sistemində Azərbaycan ədəbiyyatının, eləcə də qardaĢ xalqların ədəbiyyatının parlaq nümunələri
geniĢ təbliğ olunur. Azərbaycan alimləri rus, gürcü ədəbiyyatı
haqqında, rus alimləri Ukraniya ədəbiyyatı, özbək alimləri Azərbaycan ədəbiyyatı haqqında əsərlər yazır, xalqlar dostluğu və qardaĢlığının təntənəsini bir daha nümayiĢ etdirirlər.
ġair və ədiblərimiz öz qiymətli məqalə və çıxıĢları ilə ədəbiyyat elminin inkiĢafına kömək edirlər. QardaĢ rus Ģairi N.Tixonov
faĢist qoĢunları tərəfindən Leninqradın mühasirə olunduğu ən ağır
günlərdə Nizami sənətinin qüdrətindən necə həyəcan və hörmətlə
danıĢırsa, Azərbaycan Ģairi S.Vurğun da PuĢkin Ģeirinin məziyyətlərindən eyni məhəbbət və minnətdarlıqla danıĢır və yazır.
ƏdəbiyyatĢünaslarımız indi ümumi və mühüm problemləri
kollektiv surətdə birgə səy ilə iĢləməyə həvəs göstərirlər. C.Məmmədquluzadənin “Molla Nəsrəddin” jurnalının tarixi xidmətlərini
iĢıqlandırmaq ətrafında, sovet lirikasının xarakter xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi ətrafında, qədim dövr ədəbiyyatının öyrənilməsi
ətrafında sistemli elmi tədqiqat aparılmaqdadır. Bu tədqiqat çətin,
mürəkkəb olsa da, böyük perspektivə malikdir. Vaxt çatmıĢdır ki,
ədəbiyyatĢünaslarımız konkret əsərlərin təhlilindən, ədəbi portret
yaratmaq təcrübələrindən geniĢ, ümumiləĢdirici tədqiqat əsərlərinə keçsinlər, mühüm ədəbi-nəzəri problemlərin iĢlənməsinə baĢlasınlar, marksist ədəbiyyat nəzəriyyəsinə, estetikasına aid
mükəmməl əsərlər yaratsınlar. Vaxt çatmıĢdır ki, bilək görək Vaqifdən bəri inkiĢaf edib gələn Azərbaycan realiziminin əsas xüsusiyyətləri nədən ibarətdir, müasir Ģair və ədiblərimizin yaradıcılığında klassik irsin hansı cəhəti nə Ģəkildə, nə dərəcədə qəbul olunur və ya rədd edilir. Vaxt çatmıĢdır ki, mütəqabil ədəbi əlaqələr
və təsirlər dürüst müəyyən edilsin. Vaxt çatmıĢdır ki, sosyalist
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realizminin, inqilabi romantikanın Səməd Vurğun kimi nəhəng
bir Ģairin sənətində necə həyata keçirildiyinin yaradıcılıq sirrləri,
ümumən sovet Ģeirinin həm məzmun, həm forma yenilikləri dərindən öyrənilsin və izah edilsin. Bu və bu kimi tədqiqat, bir tərəfdən, ədəbiyyat tarixini iĢıqlandırır, ikinci tərəfdən, müasir ədəbi hərəkata, gənc yaradıcılara əməli surətdə kömək edər.
Heç kəsə gizli deyil ki, ədəbiyyatĢünaslıq, tənqid sahəsində
mühüm kəsirlərdən biri sənətkarlıq məsələlərinin hələ də diqqət
mərkəzinə qoya bilməməsidir.
Məqalə və məruzələrdə, hətta bəzi alimlərin kitablarında ədəbi-bədii əsərlərin təhlili bəzən səthi sosioloji mülahizələrdən irəli
getmir, bədii əsərin mövzusu, məzmunu qəhrəmanların gördüyü
iĢin, dediyi sözün əhəmiyyəti söylənir, yazıçının keçmiĢ əsərləri
yad edilir, gələcəyinə arzular bəslənir. Bir qayda olaraq ədəbi məqalələr iki hissədən ibarət olur: “lakin”ə qədər, “lakin”dən sonra!
“Lakin” sözünə qədər təhlil yazıçının xeyrinə, Ģirin sözlərlə müsbət
planda gedir. “Lakin”dən sonra isə nöqsanlar sayılır. Axırda da
müəllifin yazıçıya ümid və xoĢ arzuları ilə məqalə bitir.
Məqalədə müəyyən ictimai məsələlərdən bəhs edən bir tarix,
fəlsəfə kitabınınmı, kənd təsərrüfat planlarınınmı və ya bədii əsərinmi təhlil edildiyi bəzən çətin anlaĢılır. Görürsən ki, məqalədə
sənət əsərinin xüsusiyyətinə, təbiyyətinə, mahiyyətinə aid ya heç
nə yoxdur, ya tək-tək cümlələr vardır. Belə təhlillər nəinki yazıçıya, oxucuya lazımi kömək edə bilmir, hətta bəzən araya qarıĢıqlıq
salır, yaxĢı əsər ilə bayağı yazıları bir cərgəyə qoyur.
Vaxtilə Belinski aydın göstəmĢdir ki, estetikasız tarixi tənqid
və əksinə, tarixsiz, estetik tənqid birtərəfli olar.
“Bizim tənqidimiz düĢünməyi öyrədir, yaratmağı öyrətmir.
Mənim fikirimcə, bizim tənqidimiz dözülməz dərəcədə birtərəflidir. Demək olar ki, ancaq ictimai-inqilabi pedaqogika dərsi verməklə məĢğul olaraq, gənc ədəbiyyatçılara sənətkarklıq öyrətmir.
Əgər memarlıq müəllimi ancaq “tikinti nizamnaməsini”
öyrətməklə kifayətlənsə, Ģagirdlərinə tikmək öyrədə bilməz. O,
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Ģagirdlərini materiallar müqaviməti, onun davamlılığı, onun xəstəlikləri, eyibləri və sairə ilə tanıĢ etməlidir. Ədəbiyyatın əsas materialı bizim bütün intibalarımızı, hisslərimizi, fikirlərimizi ifadə
edən sözdür. Ədəbiyyat söz vasitəsilə plastik təsvir sənətidir.
Klassiklər bizə öyrədir ki, söz məna və obrazlılıq cəhətdən nə qədər sadə, aydın, dürüst olarsa, mənzərəni və onun insana təsirinin
təsviri, xarakterin və onun insanlara münasibətlərinin təsviri bir o
qədər möhkəm, doğru və davamlı olar. Tənqid ədəbyyatın əsas
materialı olan sözü lazımınca qiymətləndirmir...”.
Böyük Qorkinin hələ sovet yazıçılarının I Ümumittifaq qurultayı ərəfəsində dediyi bu sözləri, bir qədər kəskin də olsa, bizim ədəbi tənqidimiz haqqında indi də demək olar.
Bədii ədəbiyyat və ümumən sənət əsəri tarixə, həyata, ya
faktlara sadəcə illüstrasiya deyil, gözəlliklər aləmidir, həyatın,
varlığın sənətkaranə ifadəsidir. Ədəbiyyat gənc nəslin həm məfkurə tərbiyəsinə, həm də bədii zövqünün düzgün istiqamətdə
müəyyənləĢməsi, tərbiyəsi və yüksəlməsinə, estetik münasibətlərin inkiĢafına xidmət edir.
Bizim tənqid və ədəbiyyatĢünaslıq elmimiz bəzən yaradıcılarımızın məhsulunu vaxtında və lazımi dərəcədə tədqiq və təhlildən keçirmir, hətta ədəbiyyat tariximiz üçün çox mühüm olan yaradıcıların inkiĢaf prosesini dürüst izləmir. Halbuki belə bir qayğıkeĢ, həssas və davamlı diqqət olmadan yaradıcılara lazımi
kömək etmək mümkün deyildir. “Yubiley” ruhlu, “münasibət”
məqalələri bizdə yenə dəbdən düĢməmiĢdir. Jurnal və qəzetlərimizin bəzilərində bu və ya baĢqa bir yaradıcı haqqında yazılmıĢ
hətta dəyərli, kamil məqalələrə yer almaq çətin olur. Dərhal soruĢurlar: “Nə münasibətlə bunu yazmısan?” .
Bir adət düĢüb ki, bir kitab haqqında bir məqalə yazıldımı,
daha ikinci məqaləni artıq sayırlar. Hətta ilk yazan tənqidçinin
məqaləsi səhv və nöqsanlı da olsa redaksiya öz vəzifəsini yerinə
yetirmiĢ kimi “bu barədə biz məqalə çap etmiĢik” – deyə müzakirəyə yol vermək istəmir. Bu isə yaradıcılıq mübahisə və münaqiĢələrinə mane olmaq deməkdir.
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***
Bir sıra ədəbiyyatĢünas və tənqidçilərimizin ideya-nəzəri,
professional səviyyəsi aĢağıdır. Onların məqalələri isə bəzən öz
bilik və qabiliyyət səviyyələrindən də aĢağı olur. Misal üçün belə
bir məsələni alaq ki, bədii əsər necə təhlil olunmalıdır? Bunu azçox bilməyən tənqidçi təsəvvür etmək çətindir. Doğrudan da tənqidçilərimizi (istər cavan, istər təcrübəlisi olsun) suala çəksən nəzəri məsələ və tələblərə əsasən doğru cavab verərlər. Cavablarında kəsir və nöqsan ola bilər, ancaq bədii əsər haqqındakı əsas meyarı, hökümləri düz deyərlər, Ģübhəsiz, Belinski, ÇerniĢevski və
Dobroluyev kimi nüfuzlu mənbələrdən istədiyin qədər münasib
statlar da gətirərlər. Elə ki, onların konkret məqalələrinə nəzər yetirirsən, görürsən ki, nədənsə, heç olmasa öz nəzəri mülahizələri
səviyyəsində də təhlil aparmırlar, əsər haqqında aydın, cürətli fikir demirlər.
A.Surkov yoldaĢ əsərlərin təhlilindəki zəifliyi, birtərəfliliyi
qismən güzəĢtlərlə izah edir. Birisi əsərin mövzusunu, aktuallığını güzəĢt edib sənət əsərinə olan tələblərini azaldır. Birisi müəllifin gəncliyini, birisi bu mövzuda ilk əsər olduğunu və sairəni bəhanə gətirir.
Bu bir həqiqətdir ki, tənqidçilərimiz hətta ən görkəmli əsərlərin, məsələn, “Zəncinin arzular”, “Zamanın bayraqdarı”, “ġamo”,
Gələcək gün”, “Səhər” və s. haqqında yazanda da bədii sənətkarlıq təhlilinə ya heç yaxın düĢmür, ya da buna lazımi diqqət vermirlər. Tənqidin gənc yazıçı yetiĢdirməkdə, oxucu zövqünün
müəyyənləĢməsindəki mühüm rolunu unutmaq olmaz. Ədəbiyyat
sənətdir. Sosyoloji mülahizə və hökümlər isə sənəti əvəz edə bilməz. Tənqidçi, hər Ģeydən əvvəl, düĢünməlidir ki, o, kommunist
məfkurəsinin tamam xüsusi bir idrak forması ilə - incəsənətdəki
spesifika ilə qarĢılaĢır. Tənqidçinin vəzifəsi məfkurənin bu sahəsini elmi təhlil və tədqiq etmək, əsərləri “sənət dilindən elm dilinə” keçirməkdir. Sənət əsərinin mövzusu elmi əsərin mövzusu ilə
eyni ola bilər, məfkurəsi də, mündərəcəsi də, materialı da, məqsə355

di də eyni ola bilər, ancaq təfəkkür forması baĢqadır, idrak forması baĢqadır, idrak vasitələri də baĢqadır. Sənət əsəri öz bədii
vasitələrilə fikirlərə, hisslərə xüsusi bir Ģəkildə təsir edir. Onun bu
bədiilik xüsusiyyətini, sənətkarın yaratdığı bədii vasitələri açıq
təhlil və izah etmək, ağır-yüngül etmək ədəbiyyat mütəxəssisinin,
tənqidçisinin baĢlıca vəzifəsidir.
Bizim ədəbiyyatımızda xalqlar dostluğunu, qardaĢlığını təbliğ, tərənnüm edən, keçmiĢdə - mənhus çarizim siyasətinin bu
dostluğu pozmağa çalıĢan fitnəkar siyasətini ifĢa edən əsərlər
çoxdur. Bu əsərlərin ən gözəl cəhətlərindən biri budur ki, onlar bu
tarixi dostluğun ritorik təsvirini yox, məhz bədii təsvirini parlaq,
canlı, inandırıcı, realist lövhələrini verə biliblər və verirlər. Cəlil
Məmmədquluzadənin həcmcə balaca, məzmunca böyük “Kamança” pyesi yadımızdadır. Burada məlum bir həqiqəti ədib böyük
bir sənətkarlıqla, heyrətamiz bir orijinallıqla ifadə edə bilmiĢdir.
Ġmperialistlərin, çar nökərlərinin fitnəsi, Qarabağda milli
ədavət yaydığı bir zamanda Qəhrəman yüzbaĢı öz dəstəsi ilə meĢəyə çıxıb kamançaçı erməni BaxĢıya rast gəlir və onu öldürmək
istəyir. Süni sürətdə, fitnəkarlıqla qızıĢdırılmıĢ olan ədavət hissi
yüzbaĢının gözünü örtmüĢdür. O, günahsız yazıq bir kiĢinin qanını tökməyə hazırdır. Vəziyyət elə olur ki, kamançaçının ölüm qabağında bir dəfə daha kamança çalmasına icazə verirlər. BaxĢı, öz
sənətinə, kamançasına olan böyük məhəbbətilə, ailəsinə olan həsrətilə, ölüm qarĢısında simləri dindirir. Onun mahnıları iki qardaĢ
xalqın keçmiĢdə, əsrlər boyu bir yerdə mehriban yaĢamasını, birbirinə can deyib, can eĢitməsini, o günlərin Ģirin, həsrətli mənzərəsini eĢidənlərin gözü qarĢısında canlandırır. Qəhrəman yüzbaĢının özü də o günlərə, o həyat və məiĢətə olan həsrətilə ah çəkir,
düĢdüyü indiki vəziyyətdən, nə üçünsə, özünü cəllada çevirməsindən peĢman olub pozulur. Hirslə kamançaçıya deyir: “Ədə, erməni, tez kamançanı yığıĢdır... get buradan! Yoxsa atamın goru
haqqı... bu qəməynən bu saat səni də öldürrəm, özümü də öldürrəm... çıx get!” (C.Məmmədquluzadə, əsərləri, I c., s.257).
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Kamança, musiqinin həqiqəti tərənnüm edən sehirli səsi BaxĢını ölümdən xilas edir. Xalq həyatının, ruhunun tərənnümündən
ibarət olan musiqi adamların qəlbini kövrəldir, çirkin hisslərdən
ayıldır. Göründüyü kimi, pyesdə sənət əsərinin insan qəlbinə olan
güclü təsiri məharətlə göstərilir.
Təsvir qüdrəti etibarilə bu səhnədən geri qalmayan bədii
lövhələri C.Cabbarlının, Vurğunun, Mirzə Ġbrahimovun, S.Rəhimovun və bir sıra baĢqa yazıçıların əsərlərində görə bilərik.
CoĢğun ilham fanarının gur iĢığı ilə göstərilən həyat səhifələri ömür boyu hər bir oxucu və tamaĢaçının zehnində həkk olunub
qalır. Xalq həyatının həqiqi mənzərəsini verən bədii lövhə həmiĢəlik bizim mənəvi qidamız və həm də məfkurə silahımız olaraq
əsrlər boyu yaĢayır. ƏdəbiyyatĢünaslarımız qüsurlu əsərlərin tənqidini verdikləri kimi, yazıçıların qələmindən çıxan gözəl, parlaq
bədii nümunələr haqqında hər zaman cürətlə və ağızdolusu danıĢmağı da bacarmalıdırlar.
***
N.S.XruĢĢov yoldaĢın “Ədəbiyyat və incəsənətin xalq həyatı
ilə sıx əlaqəsi uğrunda” adlı məqaləsi sənətkarlarımızın kommunizim quruculuğundakı vəzifəsini dürüst iĢıqlandırmaqla onları xalqımızın həyat və mübarizəsini, qəhrəmanlığını əks etdirən yeni-yeni əsərlər yazmağa ruhlandırır. N.S. XruĢĢov yoldaĢ çox aydın
göstərmiĢdir ki, bizdə ədəbiyyat və sənətin partiyalılığı prinsipi
xəlqilik prinsipi ilə qırılmaz surətdə bağlıdır. Kommunist partiyasına ləyaqətlə xidmət edən bir sənətkar, Ģübhəsiz, xalq iĢinə xidmət
edir. Xalqa ləyaqətlə xidmət edən bir sənətkar isə doğma Kommunist partiyamıza xidmət edir. Çünki Kommunist partiyasının xalqların səadətinə, kommunizmin qələbə və təntənəsinə xidmətdən
baĢqa bir məqsədi yoxdur. N.S.XruĢĢov yoldaĢ ədəbiyyat və sənət
xadimlərinin diqqətini inkiĢafımızın mühüm vəzifələrinə cəlb edərək yazır: “ĠnkiĢafın baĢlıca xətti isə ondan ibarətdir ki, ədəbiyyat
və incəsənət həmiĢə xalqın həyatı ilə qırılmaz sürətdə bağlı olsun,
sosyalist həyatımızın zənginliyini və rəngarəngliyini düzgün əks
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etdirsin, sovet xalqının böyük dəyiĢdirici fəaliyyətini, onun nəcib
səylərini və məqsədlərini, yüksək mənəvi kefiyyətlərini parlaq və
inandırıcı Ģəkildə göstərsin. Ədəbiyyat və incəsənətin ən yüksək ictimai vəzifəsi xalqı kommunizim quruculuğunda yeni müvəffəqiyyətlər uğrunda mübarizəyə qaldırmaqdan ibarətdir”.
Bu Ģərəfli vəzifə yazıçı və sənətkarların qarĢısında durduğu
kimi, ədəbiyyatĢünasların və tənqidçilərin də iĢ proqramını təĢkil
edir. Həyatla möhkəm əlaqə, oxucu kütlələrinin tələb və ehtiyaclarını duyub öyrənmək, öz iĢinə partiyalı bir münasibət, kommunizim ideyalarının fəal təbliğatçısı olaraq çalıĢmaq hər bir sovet
ədəbiyyatĢünası və tənqidçisinin Ģərəfli vəzifəsidir.
Ədəbiyyat və incəsənət. 1957. 19 oktyabr. №42.
Ölməz ənənələr
Yazıçı Mir Cəlalın çıxışından
Yazıçı Mir Cəlal partiyanın ədəbiyyat və incəsənət haqqındakı son göstəriĢlərinin əhəmiyyətindən danıĢıb dеdi:
Son bir nеçə ildə Mərkəzi Komitənin gördüyü tədbirlər sayəsində ədəbiyyatımızın və ümumiyyətlə mədəniyyətimizin tərəqqisi üçün çox böyük imkanlar açılmıĢdır. XruĢĢov yoldaĢın çıxıĢında və məqaləsində sənət, mədəniyyət, ədəbiyyat adamlarının sağlam inkiĢafı üçün, sosialist rеalizminin yayılması üçün əsas yol
təyin edilmiĢdir.
Natiq xalqın kitaba, xüsusən bədii əsərlərə tələbinin xеyli artdığını qеyd edərək göstərdi ki, indi kitab bizim məiĢətimizə kеçmiĢdir. Ġndi bizim ailələrin kitaba su, çörək, hava kimi ehtiyacı
var. Elə ailə yoxdur ki, orada müasir kitablar olmasın. Sovеt Ġttifaqında hər bir vətəndaĢ üçün ildə 5 kitab çap olunur. 5-6 nəfərdən ibarət olan hər ailənin payına 25-30 kitab düĢür.
Kitab mağazalarına gеdəndə görursən ki, mərkəzi nəĢriyyatların gözəl, nəfis surətdə çap etdirdikləri kitablar düzülmüĢdür.
Bu kitabları alanda ürəyimizdə istər-istəməz bir arzu da oyanır.
358

ƏDƏBİ TƏNQİD

Mir Cəlal

Nə üçün bizim klassik sənətkarlarımızın bir nеçəsinin əsərləri də
burada olmasın? Məgər onların əsərləri mərkəzi nəĢriyyata təqdim edilməyə layiq dеyilmi? Görünür ki, günah bizim özümüzdədir. Biz, Axundov kimi, Sabir kimi, Mirzə Cəlil kimi böyük klassiklərin əsərlərini çox gеniĢ yaymağa borcluyuq.
XruĢĢov yoldaĢın ədəbiyyat və incəsənətdə xəlqilik haqqındakı göstəriĢləri ilə əlaqədar olaraq o, dеdi:
– Xəlqilik ədəbiyyatımızın qanı-canıdır. YoldaĢ XruĢĢov çox
aydın göstərmiĢdir ki, xəlqiliklə partiyalılığı bir-birinə qarĢı qoymaq
olmaz. Xəlqilik ədəbiyyatımız üçün çox səciyyəvi olan gözəl bir
ənənədir. Xalq həyatına göz yuman yazıçı doğru yolda ola bilməz.
Klassik ədəbiyyatın gücü ənənələrin düzgün inkiĢaf etdirilməsindədir. Füzuli nəinki öz dövrünə xidmət edir, həm də gələcəyə xidmət edir, Vaqifi yaradırdı. Vaqif nəinki öz dövrünə xidmət
edir, həm də gələcəyə xidmət edir, Sabirin mеydana gəlməsinə
imkan açırdı. ġеirləri ilə öz dövrünə böyük xidmət göstərmiĢ Sabirin inqilabi ənənələri isə sovеt poeziyasının yaranıb inkiĢaf etməsinə kömək etmiĢ və edir. Bu ənənələr nə qədər canlanıb inkiĢaf edərsə, bizim ədəbiyyatımız da o qədər güclü olacaqdır. Səməd Vurğun böyük Ģair hesab edilərsə, gələcəkdə bundan da
qüvvətliləri meydana çıxacaqdır. Çünki kommunizmdə məhsul
tez gəlir və bol gəlir.
Sonra Mir Cəlal Azərbaycan dilində müxtəsər ensiklopediya
nəĢr etmək məsələsini irəli sürdü.
Natiq, Mirzəzadə yoldaĢın Kirovabadda almanax yaratmaq
fikrinə Ģərik olduğunu bildirərək əlavə etdi:
– Ġndi Kirovabaddakı ədəbi mühit, almanax yaratmağa imkan
verir. Kirovabadda əsasən gənclərdən, Altay Məmmədov kimi
gözəl hekayələr yazan nasir və Ģairlərdən ibarət ədəbi qüvvə yetiĢməkdədir. Bakıdakı yazıçılar da oraya kömək edirlər. Qoy, Kirovabad Ģəhər partiya komitəsi bu məsələni müzakirə edib, müəyyən qərar qəbul etsin.
Ədəbiyyat və incəsənət. 1957. №50. 14 dekabr
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1958
Nəsr haqqında
(Naxçıvanda Azərbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqı
İdarə Heyətinin plenumundakı çıxışı)
Yazıçı Mir Cəlal Naxçıvan yazıçılarının maraqlı əsərlərindən
bəzilərini misal çəkdi. O, Naxçıvan yazıçılarının nəsr sahəsində
zəif iĢlədiklərini qeyd edib dedi:
– Nəsr sahəsində yalnız Hüseyn Ġbrahimovun yaradıcılığı
diqqəti cəlb edir. Mən onun bir sıra hekayələrini oxumuĢam. “Baharın hekayəsi”ndə qoyulmuĢ məsələ xüsusilə aktual və maraqlıdır. Bu hekayə H. Ġbrahimovun yaxĢı dil mədəniyyətinə malik olduğunu göstərir. Hekayənin süjeti aydın, dili sadədir. Burada təsvir edilən hadisə də tipikdir. Yazıçı qarĢısına qoyduğu məsələni
yaxĢı həll etmiĢdir. Bu hekayənin rus və digər dillərə tərcümə
olunmasına çalıĢmaq lazımdır.
Mir Cəlal Naxçıvan filialını əsl ədəbiyyat mərkəzinə çevirmək üçün bir sıra mühüm tədbirləri həyata keçirməyin zəruriyyətindən danıĢdı:
– Burada, yerli yazıçıların əsərlərindən ibarət almanaxlar
buraxmalı, “ġərq qapısı” qəzetində tez-tez ədəbiyyat səhifələri
verilməlidir.
Bakıda Naxçıvan yazıçılarının ədəbi gecəsini təĢkil etmək,
onlara yaradıcılıq ezamiyyətləri vermək, bu yazıçıların yaradıcılığını izləyib, əsərlərini qiymətləndirmək və bu əsərlərin nəĢr olunmasına Ģərait yaratmaq lazımdır.
Ədəbiyyat və incəsənət. 1958. 24 may.
Bədii nəsrimiz yeni mərhələdə
AZƏRBAYCAN SOVET YAZIÇILARININ III QURULTAYI
Mir Cəlalın əlavə məruzəsindən
Sov.ĠKP XX qurultayında sovet yazıçılarının ikinci qurultayından sonrakı dövr mədəniyyətimizin, ədəbiyyatımızın bütün sa360
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hələrində olduğu kimi, bədii nəsr sahəsində də tərəqqi dövrü olmuĢdur. Söz sənətinin bu sahəsi bizdə demək olar ki, bütün baĢqa
sahələrdən sürət və vüsətlə inkiĢaf etməkdədir. Ədəbiyyatın qabaqcıl sahəsi bədii nəsr sayılırsa, bədii nəsrin də qabaqcıl sahəsi
roman sayılır.
Məruzəçi roman janrının özünə məxsus xüsusiyyətlərindən
danıĢaraq göstərir ki, həqiqi mənada realist roman Azərbaycanda
sovet dövrünün məhsulu, sovet ədəbiyyatının parlaq qələbəsidir.
A.ġaiqin, Ordubadinin, Əbülhəsənin, Mehdi Hüseynin, Süleyman
Rəhimovun, Mirzə Ġbrahimovun, Əli Vəliyevin və baĢqa ədiblərin romanları həm Ģəkil, həm məzmun etibarilə keçmiĢdəkilərdən
tamam baĢqa və yeni keyfiyyətli epik əsərlərdir. Bu əsərlərin əsas
qəhrəmanı xalq və onun nümayəndələri, əsas pafosu nikbin həyat,
əsas ideyası kommunizm uğrunda mübarizə, sovet vətənpərvərliyi, proletar humanizmidir.
Ġkinci qurultaydan sonrakı müddətdə bizim ədəbi mətbuatımız və ümumən imkanlarımız çox artmıĢdır. Üç dildə 3 ədəbiyyat
jurnalımız çıxır. Bu qalın jurnalların özü də yaranan məhsulu əhatə edə bilmir. 30 çox iri həcmli nəsr əsəri, 200-dən çox hekayə və
bədii oçerk yazılmıĢdır.
Məruzəçi 4 il ərzində yaranmıĢ roman və povestləri mövzularına görə qruplaĢdıraraq bu əsərlərin bəzi mühüm və səciyyəvi
cəhətlərini təhlil edir.
Bədii nəsr Ģəxsiyyətə pərəstiĢə qarĢı, xalq zəka və idrakının,
kütlələrin coĢğun təĢəbbüsü və qaynar enerjisinin tükənməz
qüdrətini tərənnüm edib bir sıra qiymətli əsərlər yaranmıĢdır.
MəĢhur “AbĢeron” romanının müəllifi Mehdi Hüseyn “Qara daĢlar” adlı yeni roman yaratmıĢdır. Qara daĢlar” romanında sürətlə
inkiĢaf etdirilən kəskin bir münaqiĢə vardır. Bakı yaxınlığında Qara daĢlarda neft kəĢfiyyatı üzərində gedən əsas münaqiĢə yalnız Ģəhərin bir sahəsini əhatə etmir. Kolxoz kəndi ilə, ziyalıların
həyatı ilə bağlanır, ailə, məiĢət və məhəbbət səhnələrini əhatə
edir. Neft yataqlarının kəĢfi uğrundakı mübarizədə biz Aslanov,
Qüdrət, ġeyda, Tahir kimi namuslu sovet adamlarının vətənpər361

vərliyini, Mollayev, Xəlilov, ġəmkirli kimi mənsəbpərəst, xain,
fırıldaqçıların təxribatçı, çirkin simalarını görürük. Müəllif, Mollaevə - bu qara kabusa qarĢı qoyduğu müsbət surətləri çox çətin,
iztirablı, imtahanlı yollardan keçirir və göstərir ki, sağlam mənəvi
aləm sahibi, sovet tərbiyəsi görmüĢ namuslu adamları fitnə və
təhdid ölümə apara bilər, ancaq kommunizmə xidmət kimi
müqəddəs əzmindən döndərə bilməz.
Məruzəçi “Qara daĢlar” əsərinin məziyyətlərini sübut etmək
üçün əsərdən kəskin mübarizəni əks etdirən misallar gətirir və
qeyd edir ki, “Qara daĢlar”da Mollaevin cani dəstəsinin və mənfur iĢ üsulunun ifĢası da inandırıcı verilmiĢdir. Məruzəçi, iclas,
qonaqlıq, söhbətlə əlaqədar olan artıq səhnələri, hətta artıq surətləri əsərə qüsur hesab edir. UĢağın məktəb əhvalatı, komsomol iclasında məsələnin müzakirəsi, həmçinin Tahirlə Lətifənin intim
münasibətlərinin açıq təsviri süjeti ağırlaĢdırmaqdan baĢqa, bəzən
qəhrəmanların xarakterindən doğmur, əhvalatın təbii cərəyanına
mane olur. Mollayevlə əlaqədar olan hadisələr xəttinin bir qədər
də kəskinləĢdirilməsi ümumən mübarizə xəttini bir qədər də
mürəkkəbləĢdirər, həm də o Ģəraitdə cəsarətli çıxıĢların hamısına
tam bəraət verərdi.
“Qara daĢlar” romanı yalnız ədib üçün yox, ümumən ədəbiyyatımız üçün fərəhli bir hadisə sayılmalıdır.
Müasir kəndimizin təsvirinə həsr olunmuĢ görkəmli əsərlərdən biri Mirzə Ġbrahimovun “Böyük dayaq” romanıdır. Keçən il
nəĢr olunan bu roman mətbuatda nailiyyət kimi qiymətləndirilmiĢdir. Burada yalnız təsərrüfat və plan məsələləri deyil, ailə,
dostluq, ənənə, əxlaq ümumən köhnəliklə yeniliyin barıĢmaz
mübarizəsi, kolxoz sədri Rüstəm kiĢinin ağır mənəvi vəziyyəti
göstərilmiĢdir. Romanda bir neçə xətt üzrə inkiĢaf etdirilən əhvalat, kolxozlar arasındakı yarıĢ, məhsuldarlıq uğrunda mübarizə,
ailə, məhəbbət, nifrət səhnələri hamısı bu mərkəzi sima ətrafında
dönüb-dolaĢır. Məruzəçi, əsərin əsas obrazlarını təhlil edərkən
dedi ki, romanda öz hərəkətləri, danıĢıqları ilə bəzən qeyri təbii,
süni görünən bir surət varsa, o da QaraĢın arvadı, Rüstəm kiĢinin
362

ƏDƏBİ TƏNQİD

Mir Cəlal

gəlini Mayadır. Lazım olan və olmayan çox yerlərdə və bəzən də
müəllif fikirlərinin ritorik ifadəsi kimi görünməsi, mühakimə
yürütməsi onun təbiiliyini pozur. Süjetin bu və ya baĢqa xətləri
ilə gedən inkiĢafında artıq təfsilat və danıĢıqlar vardır ki, mətləbdən doğmur. Əsəri ağırlaĢdırır. Mirzə Ġbrahimovun stilinə xas
olan sürət ləngiyir.
Məruzəçi artıq nəsrimizdə mühüm ədəbi qüvvə olan orta nəslin sənətkarlıq və üslublarını müəyyənləĢdirmək üzərində səylə
çalıĢdıqlarını qeyd etdi.
Ġstedadlı gənc nasir Ġsa Hüseynovun “Yanar ürək” əsəri müasir kənddən bəhs edir. Prinsipial tənqiddən faydalanan müəllif
əsəri üzərində yenidən iĢləyərkən müsbət qəhrəmanların mübarizəsinə meydan vermiĢ, həyatı düzgün təsvir etməyə çalıĢmıĢdır.
“Yanar ürək” povestinin ikinci hissəsində Qonaqlıda baĢ verən
hadisələrin, Soltan Əmirlinin yerinə gələn yeni kolxoz sədrinin,
kolxozçu qadın Gülzarın, Gülbənizin və baĢqa qəhrəmanların aqibəti verilir.
“Yanar ürək”, kəndi yaxĢı bilən, dürüst müĢahidə, bədii təfəkkür qabiliyyəti olan gənc bir ədibin psixoloji, təhlil xətti ilə
yazdığı inandırıcı, yığcam əsərdir.
Ġsanın əsəri indiki halında da nöqsanlardan xali deyildir. Məruzəçi, xüsusən əsərin sonunda daha çox diqqəti cəlb eləyən
nöqsanlar barədə danıĢıb göstərir ki, finalda biz düĢmənə endirilən zərbələrin səsini eĢitmirik. ĠĢıqlı qüvvələrin tam təntənəsini
görmürük. Bu yerdə bədii təsvir əvəzinə hadisələrə xülasə verilir.
Ġsmayıl ġıxlının oxucular tərəfindən yaxĢı qəbul edilən “Ayrılan yollar” povestində də təxminən eyni həyat, kolxozda məhsuldarlıq, plan uğrunda tüfeylilərə qarĢı mübarizənin təsviri verilir.
Məruzəçi, əsərdəki Kosaoğlu Qurban, Ġmran, Tükəzban xala,
Nərgiz müəllimə kimi surətlərin yaxĢı iĢləndiyini qeyd etdi. Nərgiz müəllimə ilə Ġmran arasında baĢlanan məhəbbət sağlam yollarla inkiĢaf edib, səmimi bir ailə yaradır. Ġmran da, Nərgiz də xarakterik sovet gəncləri, həm də azərbaycanlı gənclərdir. Bir çox
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əsərlərdə rast gəldiyimiz Ģit, bayağı səhnələr bu gənclərin
zövqünə, həyatına ziddir. Bunlar arasında gizli, alovlu, lakin təbii, həyalı, ismətli, təmkinli münasibətləri gənc yazıçı eyni təmkinlə göstərir. Çox təəssüf ki, baĢqa yerdə buna əməl edilmir və
müəllif realizmdən uzaqlaĢan vasitələrə müraciət edir.
Ġlk hissəsi nəĢr olunan “Yarpaqlar” romanında istedadlı nasir
Bayram Bayramov iki kəndi – abad və geridə qalmıĢ kəndi müqayisə edir. Əsərin qəhrəmanı, Yusif kənddə təsərrüfat planlarını
dəyiĢmək, Xaçın çayının suyundan istifadə edib üzüm bağları salmaq, geridə qalmıĢ kəndin və kəndlilərin vəziyyətini yaxĢılaĢdırmaq əzmi ilə yaĢayır. Məruzəçi, əsərdə sağlam qüvvələrin mübarizəsinin, məhəbbət və kənd məiĢətinin təbii verildiyini göstərdi.
Bununla bərabər neçə yerdə dalaĢma, yaxalaĢma, vəsiyyət, qəbristanlıq, matəm səhnəsi, üz qırxmaq və sairə kimi artıq, bayağı
epizodlar var. KeçmiĢ həyatı, köhnə toy, qonaqlıq adətlərini xatırladan ricətlərlə mətləb uzadılır. Məruzəçi, əsərin dilinin rəvan,
dialoqların əsasən təbii olduğunu, həm də bəzi ifadə qüsurlarını
qeyd etdi.
Məruzəçi dedi ki, Ġ.Gözəlovun “GeniĢ üfüqlər” əsəri bir roman olaraq çox qüsurludur.
Görkəmli yazıçı Əbülhəsən “TamaĢa qarının nəvələri” povestində məktəb, tərbiyə məsələlərinə toxunmuĢ, ayrı-ayrı ailələrin
məktəbə nə üçün kömək etmədiyini, əksinə, mane olduğunu açıb
göstərir. Məruzəçi povestin baĢ qəhrəmanı Ġkramın böyük fədakarlığının əsərdə lazımınca bəraətləndirilmədiyini qüsur saydı.
Ġlyas Əfəndiyevin “Söyüdlü arx” adlı diqqətəlayiq əsəri mövzu manerası və həm də yazı mədəniyyəti etibarilə yeni, Ģirin oxunaqlı bir əsərdir. Əsərin qəhrəmanı Nuriyyəni sevdirən baĢlıca cəhətlər onun kənddə apardığı faydalı iĢ və Nuriyyənin məhəbbəti
barədə danıĢdıqdan sonra məruzəçi, əsərin sənətkarlıq məziyyətləri
üzərində dayandı. “Söyüdlü arx”da sağlam, mədəni, nazik bir yumor ilə dərin, kəsərli dəruni bir lirikanın üzvü imtizaçı vardır. Quruluq, cansığıcılıq, uzunçuluqdan burada əlamət tapmazsan. Əsəri
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ələ alan kimi intizarlı, təsirli hadisənin cərəyanına düĢüb axıracan
gedirsən. Müəllif bizi dramatik, ziddiyyətli həyati səhnələrdən keçirərək sevincli aqibətlərə gətirib çıxarır. Edəcəyimiz yeganə qeyd
əsərin axırıncı səhifələri haqqındadır. Əsərin sonunda Nuriyyənin
ərə getdiyi mühəndisin nə məhəbbətini, nə həyatını, nə də yeni qurulan ailənin taleyini müəllif, təəssüf ki, göstərmir.
Son illərdə məhsuldar çalıĢan yazıçılardan Həsən Seyidbəylinin “Telefonçu qız” povesti sadə və sıravi sovet gənclərinin həyatından bəhs edən, vətəndaĢlıq və məhəbbət motivlərini üzvü vəhdətdə göstərən əsərlərdəndir. Ancaq burada da yaxĢı iĢlənməmiĢ
fəsillər vardır.
Xalqın Ģərəfli oğlu qəhrəman Həzi Aslanovun iftixara layiq
həyat və döyüĢ yolunu göstərən “General” romanı Hüseyn Abbaszadənin ilk, lakin müvəffəqiyyətli nəsr əsəridir.
Görkəmli ədib Süleyman Rəhimov inqilab illərinə qədər gələn uzun və mürəkkəb ictimai tarixi bir dövrü verən çoxplanlı,
çoxcildli “ġamo” romanının axırıncı hissəsini yazır. ġübhə etmirik ki, böyük bir yaradıcı zəhmətin məhsulu olan bu roman – epopeya nəinki ədibin, hətta ümumən ədəbiyyatımızın mühüm hadisələrindən olacaqdır. Bununla yanaĢı Süleyman Rəhimov nağıl
stilində bir sıra maraqlı hekayələr yazmıĢdır.
Tarixi mövzuda yazılan əsərlər içərisində Əyyub Abasovun
“Zəngəzur”, Makulunun “Səttarxan”, Əli Vəliyevin “Turaclıya
gedən yol” romanları qeyd edilməlidir. “Səttarxan” əsasən bioqrafik roman olduğu üçün qəhrəmanı daha geniĢ tarixi planda
göstərildiyi halda, “Zəngəzur” və “Turaclıya gedən yol”da inqilab
ərəfəsindəki kənd və sinfi mübarizə verilir. Məruzəçi “Turaclıya
gedən yol” romanında inqilaba qədərki həyatımızın yeni bir sahəsinin təsvir edildiyini göstərir. Həm də əlavə edir ki, bu əsərdə də
əsas mübarizə xəttinə ağırlıq gətirən artıq səhnələr, lüzumsuz təsvirlər vardır.
Məruzəçi nəsrimizdə müĢahidə edilən bir sıra ciddi qüsurları
tənqid etdi. Xüsusən kənddən yazılmıĢ əsərlərin biri-birinə bənzə365

diyini göstərib, bir sıra əsərlərdə münaqiĢə xətlərinin standart olduğunu, bəsitliyi, hadisəçiliyi, sxematizmi, Ģablon, saxta konflik
qurmağı, “həll etməyi” bugünkü nəsrimizdə özünü göstərən sənətkarlıq nöqsanları kimi kəskin tənqid etdi.
Məruzəçi, Bakı məktəblisi Tofiq Hüseynovun qəhrəmanlığından danıĢaraq yazıçıları həyatımızda baĢ verən həm dərin kədər, həm də iftixar hissi oyadan belə hadisələri sənətkarlıqla qələmə almağa çağırır. Sonra məruzəçi hekayə janrının indiki vəziyyətini təhlil etdi. Hekayə janrı klassik nəsrimizin əsas janrı olmuĢdur. Təcrübəli ədiblər qismən bu Ģəkildən əl çəksələr də hekayəçilik bizdə inkiĢaf etməkdədir.
Məruzəçi qeyd etdi ki, bu janr qarĢısında böyük tələblərin
durduğunu, xüsusən ədəbiyyata təzə gələn gənclər unutmamalıdırlar. Sonra məruzəçi yaxĢı hekayənin müstəqil bir kitab halında
yaĢamağına tam haqq qazandırdı. Nə üçün “Usta Zeynal”, “ġeyx
ġəban”, “Qurbanəli bəy” müstəqil yaĢayırdı, amma “Hop-hop”,
“ġəhərdən gələn ovçu”, “Ayaz”, “Azad”, “Su ərizəsi”, “Buz heykəl”, “AtaĢ oğlu”, “ġirin bülbül”, “Arabaçı” yaĢamasın?
Hekayə, oçerk janrına bir növ etinasızlığın nəticəsidir ki, bir
sıra qabiliyyətli hekayə yazanlar da ayaqlarının altını bərkitməmiĢ, böyük həcmli əsərlərə keçirlər. Məruzəçi, bədii nəsrimizdə
oçerk janrından danıĢarkən göstərdi ki, redaksiyalarda iĢləyən
yoldaĢlardan baĢqa, bu janra meyl edən çox azdır. Nəsrimizdə yarıtmaz cəhətlərdən biri satira və yumorun zəifliyidir. Köhnəliyin
bütün qalıqlarına qarĢı, din və mövhumata qarĢı amansız mübarizə aparmaqda bizim satirik əsərlər yaratmaq məharəti olan yazıçılarımız kommunist məfkurəsinə, sovet tərbiyəsinə yaxından
kömək etməlidirlər. Klassiklərimiz din tiryəkinin insanları necə
qurudub iflic etdiyini parlaq lövhələrlə göstərmiĢlər. Bu gözəl
ənənəni zəiflətmək yox, bütün qüvvəti ilə davam etdirmək lazımdır. Xüsusən “Kirpi” jurnalı “Molla Nəsrəddinin” zəngin ənənələrini davam etdirməlidir.
Ədəbiyyat və incəsənət. 1958. 8 dekabr.
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1959
Görkəmli ədib
Yаzıçı Mеhdi Hüsеynin аnаdаn оlmаsının 50 illiyi münаsibətilə
Bizim bədii nəsrimizin Mahmud Eyvazov qədər də yаĢı yохdur. Bu az müddət ərzində nəsrimiz çətin yollardan keçmiĢ, ağır
imtahanlardan çıxmıĢdır. Özü də günəĢli bir gündə qınından siyrilən parlaq bir qılınc kimi çıxmıĢdır. Ġndi nəsrin baĢqa janrlarından
geri qaldığını iddia edən tapılmaz. Üçüncü Ümumittifaq qurultayımız ərəfəsində biz cürətlə deyə bilərik ki, bədii nəsrimiz ədəbiyyatımızın ən qabaqcıl, aparıcı sahəsidir.
Məh heç də bu sahənin bol məhsul verdiyini, çox cildlər yaratdığını nəzərdə tutmuram. Mən hər Ģeydən əvvəl, bu sahədə
müəyyənləĢmiĢ, oxucunun hörmətini qazanmıĢ yetkin qələm sahiblərinin olduğunu nəzərdə tuturam. Mən burada müasir həyatımızın inikasını, dil mədəniyyətimizin yüksəkliyini, yeni janrların
yarandığını nəzərdə tuturam.
Müasir sovet nəsrinin və ədəbiyyatının inkiĢafında Mehdi
Hüseynin xidməti çoxdur. Görkəmli bir ədib olaraq Mehdini yalnız
Vətənimizdə, Sovetlər Ġttifaqında deyil, xaricdə də tanıyırlar. Onun
“AbĢeron” əsəri 30-a qədər dilə tərcümə olunmuĢ, haqqında məqalələr buraxılmıĢdır. MəĢhur fransız kommunist yazıçısı Lui Araqon
haqlı olaraq göstərir ki, Mehdi Hüseyn təkcə Qafqazla əlaqədar
problemləri həll etməyə çalıĢan bir yazıçı deyil, özünün bütün biliyini və yaradıcılığını ümumsovet ədəbiyyatı vəzifələrindən ayırmayan bir sənətkardır. Ədibin “Komissar” əsərindən məhəbbətlə bəhs
edərək L.Araqon yazır: “Burada adama ən ciddi təsir edən üç komissarın: azərbaycanlı Əzizbəyov və gürcü Çaparidzenin adları ilə
bağlı olan xalqlar dostluğudur. Burada xalqlar dostluğu, həm öz
dəhĢətli qalığı ilə dolu keçmiĢə..., həm də müsavatçıların sığındığı
ingilis süngüsünə qarĢı çevrilmiĢdir”.
Maksim Qorki ədəbiyyatı insanĢünaslıq adlandırır. Bu çox
doğru və əhatəli bir tərifdir. Bu tərif xüsusən sovet ədəbiyyatının
xarakterini aydınlaĢdırır. Bu ədəbiyyatda əsl insan, bəĢəriyyətin
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Ģərəfini, Ģöhrətini, iftixarını təĢkil edən zəhmətkeĢ insan, maddi
və mənəvi nemətləri yaradan, “nəfəsləri benzin və kükürd qoxuyan milyonlar” baĢlıca qəhrəmandır. Korçaginlər, Tyorkinlər,
Bəstilər, Sarvanlar, Almazlar, Firuzələr, usta Ramazanlar və Tahirlərin müqəddəs ideallar uğrunda mübarizədə keçən, həmiĢə
yüksələn, zəngin məna kəsb edən məzmunlu bir həyatı var. Bu
həyat isə yeni nəslin mənəvi tərbiyə vasitəsi, sovet ədəbiyyatı və
sənətinin ən Ģərəfli mövzusu olmuĢdur. Yeni ədəbiyyatın bu xarakter xüsusiyyətini Mehdinin əsas əsərlərinin hamısında müĢahidə etmək olar. Onun “DaĢqın”, “Tərlan”, “AbĢeron”, “Komissar”,
“Səhər”, “Qara daĢlar” romanlarında və hekayələrində əsas qəhrəman həmin sadə zəhmət adamlarıdır. Bu qəhrəmanların sırf
Ģəxsi həyatı yox, ictimai taleyi, vətəndaĢlıq bioqrafiyası ədibi daha çox düĢündürür. Bu qəhrəmanları fərdi məiĢət, arzu və istəkləri yox, böyük ideal, tutduqları yol yüksəldir. Tək bir çiçək necə
gözəl olsa, ətir versə də baharı gətirmir. Tək bir quĢ necə ilhamla
oxusa, cəh-cəh vursa da yaz müjdəsini vermir. Bahar bütün çiçəklərin əlvanlığı, bütün quĢların təranəsi, bütün suların Ģaqqıltılı
axıĢı, bütün həyatın ahəngdar coĢğunluğu ilə gəlir. Sovet ədəbiyyatı və sənəti də belədir. O, milyonların qəlbini oxĢayan çox simli
musiqi, çox lövhəli mənzərə, çoxsəsli bir simfoniyadır. Burada
hər bir yaradıcının öz mövqeyi və xidməti vardır.
Mehdinin əsərləri hələ 30-cu illərdən yayılmağa, diqqəti cəlb
etməyə baĢlamıĢdır. Onun bir sıra həcmcə xırda, mövzu etibarilə
əhəmiyyətli, məzmunca zəngin hekayələrindən istedadlı gənc bir
qələm sahibinin səsi gəlirdi. Bir sıra tənqidçilər gənc ədibin üzərində Nərimanovun, bəziləri isə Fadeyevin təsirini axtarırdılar.
Ədəbi müzakirə və söhbətlərdə bir sual eĢidilirdi: doğrudan da
Mehdinin yazı üslubu klassiklərdən kimə daha yaxındır? Axundova, Mirzə Cəlilə, Süleyman Saniyəmi? Qorkiyə, Fadeyevəmi?
Mən deyərdim ki, bu üslub hər kəsdən əvvəl Mehdinin öz orijinal
üslubudur, həm zəngin klassik ənənələrimizin, həm sürətlə inkiĢaf edən indiki ədəbiyyatımızın, həm də inqilabi mübarizə ilə
zəngin müasir, canlı həyatımızın üzvi vəhdəti zəminəsində yara368
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nan, sosialist realizmi istiqamətində inkiĢaf edən, özünə məxsus
keyfiyyətlərilə seçilən bir üslubdur. Mehdinin romanları xalq azadlığı və Sovet hakimiyyəti uğrunda gedən mübarizəyə, habelə yeni
dövrdə, sosializm quruluĢunda fəhlə və kəndlilərin bəxtiyar həyatına həsr olunmuĢdur. Mahiyyət etibarilə bunların ikisi də bir Ģeydir.
Xalq öz səadəti uğrunda əsrlər boyu qəhrəmanlıqla vuruĢmuĢ, yalnız müdrik Kommunist partiyamızın rəhbərliyi sayəsində, sosialist
inqilabı sayəsində əbədi qələbə çalmıĢdır. Bu böyük inqilabi prosesi əks etdirmək sovet ədəbiyyatının həm mühüm vəzifəsi, həm də
bəĢəriyyət qarĢısında iftixara layiq tarixi xidmətidir.
Mehdinin son romanları sözün əsl mənasında bu günə həsr
olunmuĢdur. Partiyamız ədəbiyyat və sənətdə müasirliyi, xalq həyatını, zəhmət adamlarının Ģərəf və Ģöhrətini birinci planda göstərməyi bizə öyrədir. Müasirlik ədibin yaradıcılığında, hər bir böyük
və kiçik əsərində özünü göstərən baĢlıca xüsusiyyətlərdəndir.
Bakı fəhləsi – neft uğrunda yorulmadan çalıĢan, vətənimizin
Ģan-Ģöhrətini yüksəldən qəhrəman Bakı fəhləsi, onun ecazkar,
qüdrətli əməyi, yeni həyat və məiĢəti qabaqcıl sənətkarların çoxunun ilham mənbəyi olmuĢdur. Bu mövzuya müraciət etməyən
görkəmli Ģair və ədib tapmaq çətindir. Burada da ən çox müvəffəq olan, ən yaxĢı əsərlər yaradan ədiblərdən biri Ģübhəsiz ki,
Mehdi Hüseyndir. “AbĢeron” romanının Ģöhrəti heç də təsadüfi
deyildir. Oxucu bu romanın həyəcanlı səhifələrini oxuyanda
Mehdini də, nəĢriyyatı da, bəlkə özünü də unudur, buradakı real
insanı – ömrünü ağır zəhmətdə keçirən, indi isə özünü böyük bir
sənaye Ģəhərinin, yüksək mədəniyyət ölkəsinin sahibi sayıb iftixarla ətrafına baxan, yetirdiyi gənclərə övlad məhəbbəti bəsləyən
qocaman ustanı düĢünür. Azərbaycan kəndinin əsrlik zülm və
məhrumiyyətlərindən xilas olub, paytaxt Ģəhərində yüksək texniki
qurğulara hakim olan, nəhənglər kimi yerin qəlbini sökən, yatıb
qalmıĢ sərvətləri aĢkara çıxarıb yeni dünya quran həmvətənlərinin
ixtiyarına verən igid bir nəsli, komsomolçu gəncləri düĢünür. Onların qibtəyə layiq məhəbbətini, həyatını, tərəqqisini düĢünür. Bizim “AbĢeron” kimi kitablarımız təəssüf ki, azdır. Bunlar çoxdan
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sovet mədəniyyətinin zəngin mənəvi sərvət xəzinəsinə daxil olmuĢdur.
Son zamanlarda ədəbiyyat və həyat mövzusunda çox söhbətlər gedir. Leninin inikas nəzəriyyəsinin bizə öyrətdiyi, partiyamızın həmiĢə təkid etdiyi bu zərurəti – sənət və ədəbiyyatın həyatla
sıx əlaqəsini hamımız dərk edir, yaradıcılıq iĢimizin əsasını qoymağa çalıĢırıq. Mehdinin bu sahədəki səyləri bəhrəsiz qalmamıĢdır. Onun kitablarında canlı bədii lövhəyə çevrilən həyat materialı, faktik hadisələr və insanlar çoxdur. Onun sənaye Ģəhəri ilə əlaqəsi, neft fəhlələrilə dostluğu möhkəmdir. Yazıçı bioqrafik qeydlərində yazır: “Bakı fəhlələrinin böyük beynəlmiləl ailəsi, onların
həyatı, mübarizəsi, səmimi dostluğu və mehribanlığı məndə bu
qənaəti doğurdu: mənim cavan qəhrəmanlarımı bu mühit xaricində təsvir etmək olmaz. Çünki bu gənclik ona görə belə coĢğun inkiĢaf edir ki, burada bütün kollektiv onun inkiĢafına çalıĢır, ona
kömək edir. Mənim əsas qəhrəmanım Tahir də bunu çox tez hiss
edir. Kənddən mədənlərə yenicə gəlmiĢ gənclərdən baĢqa, mən
oradakı köhnə ustaların iĢini də müĢahidə edirdim. Bu müĢahidələrin nəticəsində romandakı köhnə bolĢevik, neftçi, vətənpərvər,
yeniliklər yaradan qazmaçı usta Ramazanın surəti yarandı. Ġndi
mənim mühəndis və fəhlələr arasında çoxlu dostum vardır...”
Yaradıcılıqda realist olmaq istəyənlər heç bir zaman axtarıĢ
və tədqiqatdan yorulmamalıdırlar. Yalnız istedad ilə kifayətlənənlər, öyünənlər yanılırlar. Həyat həqiqətinin dürüst inikası ancaq
uzun, inadlı zəhmətin, bir məktəbli kimi ehtiraslı öyrənmə prosesinin nəticəsində əldə edilir. Fəhlə həyatını illər boyu, səbr və səbatla öyrənməsəydi, ədib “AbĢeron”, “Qara daĢlar” kimi əsərlərini yaza bilməzdi.
Mehdi müasir kəndi də yaxĢı bilir və ustalıqla təsvir edir.
“Tərlan” romanı Azərbaycan kəndinin inkiĢafında mühüm bir
mərhələnin güzgüsü sayıla bilər. Tərlan kənddə Cəfər Cabbarlının
Almazının baĢladığı iĢlərlə məĢğuldur. O, sovet müəlliminin xarakter surətidir. Bu dövrdə müəllimlərimiz kənddə həm həkim,
həm keĢikçi, həm də kəndlinin yaxın məsləhətçisi idilər. Bəzi
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ədəbiyyatçılar Tərlanın məktəbdən kənar iĢlərə qarıĢmasını
nöqsan kimi göstərirlər. Bu ittihamı vaxtilə Almaza da verirdilər.
Bunlar əsassız, avam söhbətlərdir. “Bitdili imamı” nın fırıldaqlarına qarĢı Tərlanın mübarizəsi yalnız inqilabi, ictimai iĢ, təbliğat
iĢi deyil, eyni zamanda böyük maarif, mədəniyyət iĢidir. Müəllif
də, Tərlan da yaxĢı baĢa düĢürlər ki, Ģüurları mövhumi etiqadlardan, səfsəfələrdən təmizləməyincə maarif-mədəniyyət vəzifələrinin tam qələbəsi üçün zəmin olmaz. Sovet müəlliminin kəndin və
Ģəhərin ümumi həyatından, ictimai iĢdən, günün vacib siyasi vəzifələrindən kənarda, məhdud görüb göstərmək səhv olardı. Müəllim həmiĢə kənddə böyük sima olmuĢdur. Ədibin romanında da
qəhrəman məhz bu planda təsvir olunur. 30-cu illərdə bizim kəndimiz gərgin mübarizə həyatı keçirirdi. Belə bir Ģəraitdə müəllimin bir əlində qələm, bir əlində silah olmalı idi. Təsadüfi deyil ki,
rus dilində nəĢr edilən həmin romana “ÇarpıĢma” adı vermiĢlər.
Doğrudan da Mehdinin romanında o zamanki kəndin çarpıĢmaları
əks olunur.
Mehdi həm də gözəl bir dramaturqdur. Onun “Nizami”, “CavanĢir” kimi əsərləri tamaĢaçıların rəğbətini qazanmıĢdır. Onun
“ġamil” dramı, “Fətəli xan” ssenarisi, həmçinin ziyalılar həyatına
həsr olunmuĢ “ġair” ssenarisi ədibin yaradıcılığının müəyyən
dövrünü xarakterizə edən əsərlərdir. Ġstər roman və hekayələrində, istərsə də səhnə əsərlərində ədib həmiĢə həyatımızın, ictimai
inkiĢafımızın vacib, istiqamətləndirici meyllərini əks etdirməyə,
“xarakter insanları göstərməyə, oxucu və tamaĢaçının mənəvi cəhətdən silahlanmasına çalıĢır. Onun əsərlərində yüksək yazı mədəniyyəti, dil, üslub müəyyənliyi və aydınlığı xarakter cəhətdir.
Bu, əlbəttə, sadəcə savad və bilikdən yox, həm də, fikir aydınlığından, bədii məntiqin qüvvətindən irəli gəlir.
Mehdi Hüseyn eyni zamanda istedadlı bir ədəbiyyat alimidir.
Azərbaycan dövlət nəĢriyyatı bu yaxınlarda ədibin “Ədəbiyyat və
sənət məsələləri” adlı kitabını çapdan buraxmıĢdır. Bu kitabı oxuyan görərki, otuz beĢ ilə yaxındır ki, Mehdi sovet ədəbiyyatı və
sənətinin inkiĢafı və qələbəsi uğrunda yorulmadan, inadlı mübari371

zə aparır. Elmi dəlillərə əsaslanan, sovet ədəbiyyatĢünaslığının ən
aktual, zəruri vəzifələri cəbhəsində yazılan bu məqalələr həm də
bədii əsər kimi maraqla oxunur. Bu kitabda Mehdinin “Azərbaycan ədəbiyyatının yaradıcılıq problemləri” adı ilə böyük bir silsilə
məqalələri verilmiĢdir. Burada bir sıra nəzəri məsələlərlə yanaĢı
ədib və Ģairlərimizin əsərləri təhlil edilir. On il əvvəl yazılan, sovet publisist ədəbiyyatının yaxĢı nümunələrindən sayılan bu məqalələr indi də elmi-ədəbi qiymətini saxlamaqda, ədəbiyyatçılar,
ali məktəb müəllimləri və tələbələri üçün qiymətli vəsait olaraq
qalmaqdadır.
Səkkiz-doqquz il əvvəl, məfkurə sahəsində bəzilərinin marksizm cümləpərdazlığına bürünərək mədəni irsimizi ləkələyib
hörmətdən salmaq istədiyi zamanda oxucularımız birinci etiraz
səsini Mehdi Hüseyndən eĢitdilər: “ƏdəbiyyatĢünaslıqda marksizmi təhrif əleyhinə!”.
Klassik ədəbiyyatın tədqiqi, təbliği, elmi təhlili ilə bilavasitə
məĢğul olan bir sıra alimlərin münasibətini, rəyini gözləmədən
Mehdi özünə məxsus bir hərarət və cəsarətlə Axundov, Mirzə Cəlil, Sabir kimi nəhəng simalarımızın irsinə hörmətsizliyə, hətta
hücuma qarĢı kəskin çıxıĢ etdi. O, zaman ziyalılar arasında Mehdinin həmin məqaləsinin oyatdığı böyük hörmət və minnətdarlıq
hissini hamı xatırlayır. Ədibin bir sıra ədəbi hadisələr haqqında
belə məqalə və əsərlərini göstərmək olar.
Biz heç də ədibin bədii və publisist əsərlərinin tamamilə
qüsursuz olduğunu demək istəmirik. Mehdi bəzi əsərlərindəki kəsir və nöqsanlara da ayıq baxmıĢ, iti gözlə görmüĢ, səylə düzəltməyə çalıĢmıĢ, yenidən nəĢrə verdiyi əsərlərdə çox zaman köklü
dəyiĢiklər aparmaqdan çəkinməmiĢdir. Yaradıcılıq əməyi nə qədər gərgin olsa da, ədib onu zövq və Ģərəf iĢinə çevirmiĢdir. Mehdi bütün yaradıcılığı, ədəbi fəaliyyəti və Ģəxsiyyəti ilə xarakter
sovet ədibidir.
O, gündəlik əməli iĢində, yaradıcılıq masasının arxasında da
mətbuat səhifələrində də Dehli, VarĢava kimi xarici Ģəhərlərin
ədəbiyyat kürsüsündə görünəndə də qüdrətli sovet ədəbiyyatımı372
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zı, onun mübariz partiyalılıq, xəlqilik, beynəlmiləlçilik, humanizm, sülhsevərlik prinsiplərini ləyaqət və məharətlə təmsil edir.
Sovet dövləti ədibin ədəbi və ictimai fəaliyyətini yüksək qiymətləndirmiĢ, anadan olmasının 50 illiyi münasibətilə onu Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni ilə təltif etmiĢdir.
Yaradıcılığının kamil dövründə həyatının ikinci yarım əsrinə
qədəm qoyan hörmətli ədibimizə, gözəl və mübariz əsərlər yaradıcısına, dostumuz və qələm yoldaĢımıza Ģərəfli yubiley günündə
can sağlığı, uzun ömür və yeni-yeni yaradıcılıq qələbələri arzu
edirik.
Kommunist. 1959. 21 aprel.
Hekayələr
Görkəmli dramaturq Sabit Rəһman һəm də təcrübəli nasirlərimizdəndir. Охucu оnu һəm rоmançı, һəm də “ġirin bülbül”,
“Gənclik һеkayələri”, “Хəyalplоv” və sair bir sıra satirik, yumоrist
һеkayə kitablarının müəllifi kimi tanıyır. Sabitin kеçmiĢ və müasir
һəyat məiĢətindən yazdığı һеkayələrdə bir səlislik, təbiilik, stil aydınlığı, yığcamlıq, gülüĢ üstünlüyü, Ģirin təһkiyə üsulu vardır.
Azərbaycan Dövlət nəĢriyyatı, оngünlük qarĢısında S.Rəһmanın “Hеkayələr” kitabını Ġ.Pеçеnоvun tərcüməsində, rus dilində nəĢr еtmiĢdir.
Burada müəllifin ilk əsərlərindən baĢlamıĢ sоn illərin məһsuluna qədər bir sıra maraqlı һеkayələr tоplanmıĢdır (“Vəfasız”, “ġirin bülbül”, “Nəfəs pulu”, “Qоһumlar”, “Mirzə Kələntər”). Bu
əsərlərin yazılıĢ tariхi, səviyyəsi müхtəlif оlduğu kimi tеmatikası
da müхtəlifdir. Bu cəһətdən kitabın tərtib qaydası məqbul sayılmalıdır. Çünki bir tərəfdən yazıçının һеkayəçi оlaraq inkiĢafı
görünürsə, ikinci tərəfdən охucu qarĢısında müхtəlif dövrlərin ictimai һəyat səһnələri, müхtəlif zümrədən оlan insanlar canlandırılır.
Həyat idеalı “yеməkdən, Ģəһvət еһtirasından” baĢqa bir Ģеy
оlmayan Naim kimi tiplər satqın burjua һakimiyyəti dövründə
“millət qəһrəmanı” kimi görünmək, çirkin iĢlərini davam еtdir373

mək istəyirdilər. Yazıçı bu satqın adamın kənddə, camaat içində
nеcə rüsvay оlub gülünc һala düĢdüyünü “bоçka” əһvalatında çох
ustalıqla göstərmiĢdir.
Müasir həyatdan bəһs еdən əsərlər içərisində “Qоһumlar” һеkayəsi maraqlıdır. Əsgər anası çох ümid bəslədiyi dоğma qоһumlarından yох, kоlхоzçu kəndlilərdən, ictimai təĢkilatlardan daһa
çох kömək, һörmət və rəğbət görür. Yazıçı inandırır ki, sоvеt Ģəraitində, ictimai təĢkilatlarda vətəndaĢlıq, kоllеktivlik və һumanizm
һissləri һakimdir və һər һansı fərdiyyətçi һisslərə qalib gəlir.
Sabit öz һеkayələrində köһnə һəyat qalıqlarına, mеĢĢan məiĢətinə, ikiüzlü, mənfəətpərəst fərdiyyətçi və s. mənfi tiplərə qəһqəһə ilə gülməyi, bu adamların daхili maһiyyətini tünd bir cizgi,
münasib bir iĢarə ilə açmağı bacarır, yazıçı охucusunu inandıraraq güldürür, güldürərək inandırır. Hеkayələrdə оnu da asan
görmək оlur ki, yеni, qüdrətli sоsialist cəmiyyətində kеçmiĢ һəyat
qalıqları kökünü itirmiĢ alaq оtları kimi tədriclə nеcə sоlub sıradan çıхır. Yеniliyin köһnəlik üzərində qələbəsini, inkiĢafımızın
һəmin bu хaraktеr cəһətini göstərən rеalist һеkayələr kitabda baĢlıca yеr tutur.
Bununla bərabər kitabın tərtibini tam müvəffəqiyyətli saymaq оlmaz. Yazıçının 50-dən çох һеkayəsindən ancaq оn üçü bu
məcmuəyə salınmıĢdır. Dеməli, sеçmək üçün gеniĢ imkan var idi.
Halbuki bir sıra yaхĢı һеkayələr (“Dizi Yamaqlı”, “Qudurğan”)
yох, “Mirzə Kələntər” kimi zəif һеkayə kitaba düĢmüĢdür.
Həmin hеkayədə müəllim ilə məktəblilər arasında arzu olunmayan, namünasib mükalimələr var:
« - И ты, Мaмед, ваш осел хворал, выздоровел?
– Издох, муаллим!
– Да благославит аллах его памйать.
Мирза Калантар сплюнл на землю и сказал:
– Мамед,.. ты должен вернуться пока этот плевокне выхсонет.
– Слушаюсь, муаллим! Хочешь плюнь еще раз…»
(Səһ. 61)
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ġübһəsiz ki, 22 il bundan əvvəl yazılmıĢ bir һеkayədə оlan
bеlə parçaları asanlıqla atmaq, yaхud һеç bir cəһətdən səciyyəvi
оlmayan bu һеkayəni kitaba salmamaq оlardı. Görünür ki, kitabı
tərtib və rеdaktə еdənlər özlərini о qədər zəһmətə salmaq istəməmiĢlər.
Ümumilikdə isə Sabit Rəһmanın rusca nəĢr оlunan һеkayələr
kitabı yaхĢı охunur, хоĢ təsir buraхır.
Bakı.1959. №105.6 may.
Bədii nəsrimiz haqqında bəzi mülahizələr
Müasir ədəbiyyatımızın ən qabaqcıl sahəsi haqlı olaraq bədii
nəsr sayılırsa, bədii nəsrin də qabaqcıl sahəsi roman, povest sayılır. Bədii nəsrimiz gəncdirsə, böyük epik Ģəkillərimiz ondan da
gəncdir.
Roman geniĢ xalq həyatını ətraflı əhatə etməli, nəinki Ģəxsin,
ailənin, hətta nəsillərin taleyini verməli olan böyük ədəbi Ģəkildir.
Müəyyən dövrdə roman qəhrəmanın, hətta nəslin mükəmməl bədii sərgüzəĢti, tərcümeyi-halı deməkdir. Hələ keçən əsrdə sürətlə
inkiĢaf etməkdə olan rus romanlarının təcrübəsini diqqətlə izləyərək məĢhur tənqidçi N.A.Dobrolyubov yazırdı: “Roman sənətinin
qüvvəti onda ola bilər ki, bizim təsəvvürümüzə hakim olsun, onu
(təsəvvürümüzü) təsvir olunan hadisələrə, insanlara bağlasın...
Nəhayət, lazımdır ki, romanın xarakterləri nəinki təkcə həyat
həqiqətinə, həm də özlərinə sadiq olsunlar, həmiĢə birini baĢqasından ayıran, öz səciyyəvi əlamətlərilə görünsünlər, bir sözlə, axıra
qədər öz xüsusiyyətlərini saxlaya bilsinlər. Hər bir romanın tam
müvəffəqiyyəti üçün, məhz bu lazımdır. Onun müəllifi Ģairanə təxəyyül ilə fəlsəfi təfəkkürü və psixoloji müĢahidəçiliyi birləĢdirməlidir”. (Dobrolyubov. Əsərləri külliyyatı. III cild, səh. 16-17).
Həqiqi mənada realist roman janrı Azərbaycanda sovet
dövrünün məhsulu, sovet ədəbiyyatının qələbəsidir. A.ġaiqin,
Əbülhəsənin, Ordubadinin, Mehdi Hüseynin, Süleyman Rəhimovun, Mirzə Ġbrahimovun, Sabit Rəhmanın, Əli Vəliyevin və baĢqa
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görkəmli ədiblərin ən yaxĢı romanları məzmun etibarilə əvvəlki
əsərlərdən tamam baĢqa, yeni keyfiyyətli epik əsərlərdir.
Bu əsərlər, hər Ģeydən əvvəl, yeni həyatdan, xalqın qurtuluĢ
mübarizəsindən, inqilabdan, zəhmətkeĢlərin yaradıcı əməyindən,
sosialist cəmiyyəti quruluĢundan, xalqların zülmə, təcavüzə qarĢı
çarpıĢmasından, sovet adamının yüksək siyasi-mənəvi keyfiyyətlərindən bəhs edən romanlardır. Bunların əsas qəhrəmanı xalqdır,
zülümdən, sıxıntıdan çıxmıĢ, gələcəyə doğru inamla addımlayan
cəsur xalq nümayəndələridir. Bu əsərlərin əsas pafosu nikbin həyat, qələbə əzmidir. Əsas ideyası isə kommunizm uğurunda
mübarizə, sovet vətənpərvərliyi, azad zəhmətin təntənəsidir.
Bizdə elə bir sovet yazıçısı tapılmaz ki, öz qələmini müasir
cəmiyyətimizin, kommunizm quruculuğunun əsas tələbləri uğrunda mübarizəyə səfərbər etməyə çalıĢmasın. Elə mühüm bir sənət
əsəri göstərmək mümkün deyil ki, sovet cəmiyyətinin məfkurəvi
tələbləri ilə bu və ya baĢqa dərəcədə səsləĢməsin. Bu, ayrı cür də
ola bilməzdi; çünki sovet ədəbiyyatı canı və qanı ilə yeni cəmiyyətin, yeni quruluĢun, kommunizm qurmaqda olan yeni insanın
mənəvi qidası və silahıdır.
N.S.XruĢĢov yoldaĢın “Ədəbiyyat və incəsənətin xalq həyatı
ilə daha sıx əlaqəsi uğrunda” adlı məĢhur məqaləsi, sovet yazıçılarının III qurultayındakı çıxıĢı ümumən sənətkarlarımızın, o cümlədən nasirlərimizin yaradıcılıq iĢi və inkiĢafı üçün proqram sənəd
olmuĢdur. N.S.XruĢĢov yoldaĢ partiyanın XX və XXI qurultayından sonra ölkəmizdə kommunizm quruculuğu proqramının geniĢ
və fərəhli mənzərəsini verməklə, partiyamızın və xalqımızın yeddiillik planın həyata keçirilməsindəki konkret vəzifələrini dürüst
müəyyən etməklə, sənət və ədəbiyyat xadimlərinin də yaradıcılıq
yolunu iĢıqlandırdı, onları dövrün tələbatı səviyyəsində, daha
yüksək ideyalı, kamil formalı bədii əsərlər yaratmağa çağırdı.
Sovet yazıçıları partiyamızın tələb və çağırıĢlarını həmiĢə olduğu kimi indi də öz vicdanlarının çağırıĢı və səsi kimi qəbul etdilər. Sovet yazıçılarının III ümumittifaq qurultayının Mərkəzi
Komitəyə göndərdiyi məktubda deyilir:
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“Böyük iĢlər böyük səylər tələb edir. Biz, kommunizm quran
sovet xalqının, Kommunist partiyasının, onun leninçi Mərkəzi Komitəsinin necə yorulmadan çalıĢdığını, bütün çətinliklərə qalib gəldiyini bilirik. Biz yazıçılardan yalnız bir Ģey – partiyanın və xalqın
ləyaqətli köməkçiləri olmaq tələb olunur. Bu yeganə tələb ən ciddi
tələbdir. Zira bu bizim özümüzün özümüzə olan tələbimizdir. Bu,
bizim əqlimizin, qəlbimizin, kommunist vicdanımızın tələbidir...”
Hər bir sovet yazıçısı öz iĢinin, yaradıcılığının, əsərinin ictimai mənasını, müasir əhəmiyyətini məhz bunda görür. Onda görür ki, yeni
cəmiyyət quran, öz qəhrəmanlığı, rəĢadəti və novatorluğu ilə bütün
dünyaya nümunə göstərən sovet adamının bu tarixi mübarizəsinə
necə, nə dərəcədə kömək edə bilir, öz əsərlərilə yeni cəmiyyət quruluĢunda nə dərəcədə, nə səviyyədə iĢtirak edir.
Təsadüfi deyil ki, N.S.XruĢĢov yoldaĢ böyük sovet ədibi
M.ġoloxovun yaradıcılığını kommunizmə xidmətin parlaq bir
nümunəsi sayır. Çünki M.ġoloxovun yüksək ideyalı, kamil bədii
formalı əsərləri partiya və xalqımızın kommunizm uğrundakı
mübarizəsinə mənəvi silah kimi kömək edir.
Vaxtilə K.Marks göstərirdi ki, proletariat materialist fəlsəfədə öz mənəvi silahını tapdığı kimi fəlsəfə də proletariatda öz
maddi silahını tapdı. Yeni cəmiyyət quran zəhmət adamları sovet
ədəbiyyatında öz düzgün surətlərini, inikaslarını gördükləri kimi,
sovet ədəbiyyatı da onların simasında öz yeni, həqiqi, ləyaqətli
qəhrəmanlarını tapdı. Sovet ədəbiyyatı bu qəhrəmanları əks etdirməyi baĢlıca vəzifə saydığı kimi, həmin qəhrəmanlar da sovet
ədəbiyyatını öz mənəvi silahı, zəruri ruhi tələbləri sayırlar.
Son beĢ-altı il ərzində bizdə 40-a qədər iri həcmli nəsr əsəri,
iki yüzdən çox hekayə və oçerk yazılmıĢdır. Əsas nasirlərimiz
məhsuldar çalıĢaraq ilbəil yeni əsərlər yaradır, eyni zamanda keçmiĢdə yazmıĢ olduqları əsərləri təkmilləĢdirirlər. Əsas romanlarımızda məfkurə bitkinliyi, məzmun zənginliyi, xarakter əlvanlığı
ilə yanaĢı dil, yazı mədəniyyəti də artmıĢdır. Bir zaman bizim
xalqımızı, mədəniyyət adamlarını çox düĢündürən, Mirzə Cəlil,
Sabir, Nərimanov kimi, Cabbarlı, Vurğun kimi yazıçılarımızın
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ömürlərinin çox hissəsini uğrunda mübarizəsinə sərf etdikləri
xalq həyatı, xalq ruhu, xalq mənəviyyatı indi ədəbiyyatımızda ən
böyük tələb kimi qoyulur və həll olunmağa baĢlayır.
Ġndi ən mühüm məsələlərdən biri sənətkarlıq, ustalıq məsələsini bütün kəskinliyi ilə qoymaq, yazıçılarımızın diqqətini buna
cəlb etməkdən ibarətdir. Son dövrlərdə yaranan roman və povestləri, mövzu cəhətdən beĢ qrupa bölmək olar.
a) Qəhrəman fəhlə sinfinin həyatından, bilavasitə istehsalatdan yazılan əsərlər; b) kolxoz kəndindən, kənd zəhmətkeĢlərindən
bəhs edən əsərlər; v) mövzusu müharibədən, Vətən müdafiəsindən alınmıĢ əsərlər; q) inqilabi, tarixi mövzuda yazılan əsərlər; ğ)
nəhayət, ziyalıların həyat və məiĢətindən, məktəbin, mədəniyyət
adamlarının inkiĢafından danıĢan əsərlər. Bu əsərlərin hamısının
təhlilini vermək imkanımızdan xaric olduğu üçün yalnız bəzi
mühüm əsərlər, onların səciyyəvi cəhətləri üzərində dayanmaqla
kifayətlənəcəyik.
“AbĢeron” romanının müəllifi Mehdi Hüseyn “Qara daĢlar”
adlı iki hissədən ibarət yeni roman yazmıĢdır. Bu əsərdə sürətlə
inkiĢaf etdirilən kəskin bir ictimai münaqiĢə vardır. Bakı yaxınlığında neft kəĢfiyyatı üzərində gedən əsas münaqiĢə kolxoz kəndilə, ziyalılar həyatilə bağlanır, yalnız vətəndaĢlıq duyğularını yox,
həm də adamların fərdi həyatını, ailə-məiĢət və məhəbbət səhnələrini əhatə edir. Neft yataqlarının kəĢfi uğrunda gedən gərgin
mübarizədə biz Aslanovun, Qüdrətin, ġeydanın, Tahirin, Usta
Ramazanın fədakarlığını gördüyümüz kimi, Mollayev, Xəlilov kimi mənsəbpərəst, xain, fırıldaqçıların təxribatçı fəaliyyətinin çirkin səhnələrini də görürük.
Xain fitnəkar Mollayevə qarĢı qoyduğu müsbət surətləri
müəllif çox çətin, iztirablı, imtahanlı yollardan keçirir və göstərir
ki, sovet tərbiyəsi görmüĢ adamları bəzən hər hansı bir hiylə, fitnə ölümə apara bilər, ancaq kommunizm uğrunda mübarizə, xalqa xidmət kimi müqəddəs əzmdən döndərə bilməz.
Romanda gənc neftçilərdən birinin toy məclisi təsvir olunur.
Mollayev özündən çıxır: Necə yəni? Mən duran yerdə toy nədi,
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Ģənlik, çalıb-çağırmaq nədi. Buna kim cəsarət etmiĢdir? – O, quduz kimi adamları hədələyir, hec nə ilə heç kəs ilə hesablaĢmadan
toy məclisini yasa döndərməyə müvəffəq olur.
Adamların taleyi həll olunan müzakirə iclasını ədib belə təsvir edir:
“...Mollayev soruĢdu:
– Dilman Cəfərov hanı?
Uzun bir sükut oldu. Hamı öz-özlüyündə düĢünürdü. “Nə
üçün mən deyim, məndən soruĢmur ki?” Mollayev sualını bir də
təkrar etdi:
– Onu çağırmamısınız, nədir?
– Cəfərovu çağırmamıĢıq.
– Nə üçün?
– O, həbsdədir.
Mollayevin gözləri kəlləsinə çıxdı.
– Həbsdə? Deməli sizlərdə adət belədir ki, yuxarı təĢkilatların adına Ģikayət yazanları tutub dama basırsınız?
– Bu sualı mənə yox, rayon prokuroruna verin!
Mollayev üzünü prokurora tutur:
– Dilman Cəfərovu sənmi həbsə aldırmısan?
– Bəli, yoldaĢ Mollayev.
– Sənə ikicə saat vaxt verirəm. Onu buraxdır və təyyarə ilə
bura gətir!
Prokurorun “BaĢ üstə” cavabını gözləyənlər sükuta qərq olmuĢ salonda bomba kimi partlayan bir cavab eĢitdilər:
– Xeyr, yoldaĢ Mollayev, buraxdıra bilməyəcəyəm!
– Sən kiminlə danıĢdığını bilirsənmi?
– Bilirəm, yoldaĢ Mollayev.
– Elə isə əmrimi yerinə yetir.
– Yetirə bilməyəcəyəm, yoldaĢ Mollayev. Sovet qanunu buna yol vermir.
– Baxın, ləzzət alın, yoldaĢ Aslanov! Gənclərə belə tərbiyə
vermisiniz.
– Məncə belə prokurorlar yetirən müəllimlərə yalnız təĢəkkür edilməlidir!
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Ġclasdakıların pıçıltısı bütün salon boyu eĢidildi. Çoxları Aslanova iftixarla baxdılar...”
Mehdi Hüseynin əsərində belə həyat həqiqətini əks etdirən
gərgin səhnələr çoxdur. Əsərdə Mollayev mənhus keçmiĢin
mücəssəməsidir.
Romanın kəndə aid səhnələrində də iki barıĢmaz qüvvənin –
cani Dilman ilə namuslu kolxoz sədri Ġmran kiĢinin çarpıĢmasını
görürük. Ġmran kiĢi nə qədər təmiz adamdırsa, Dilman o qədər
çirkindir. Ġmran nə qədər səmimidirsə, Dilman o qədər saxtadır.
Ġmran nə qədər qurmağa-yaratmağa çalıĢırsa, Dilman o qədər təxribata səy edir. Ġmran xalqa, Dilman Mollayevə arxalanır.
“Qara daĢlar” romanında cavan bir rayon prokurorunun
böyük cəsarətlə Mollayevə qarĢı möhkəm durması oxucuların
ürəyindəndir. Çünki cavan oğlan xalqı, sovet həqiqətini təmsil
edir. Həqiqət isə hər yerdə, hər Ģəraitdə qüdrətini saxlayır. Rayon
prokuroru əsərdə epizodik surətdir. Ancaq Mollayevə qarĢı birgə
replikası ilə o, oxucunun qəlbində yaĢamaq hüququ qazanır. “Qara daĢlar”da Mollayevin cani dəstəsinin və onun iĢ üsulunun ifĢası da inandırıcıdır. ġablondan, sxemdən qaçan ədib, hadisələrin
məntiqi inkiĢafını gətirib ilk mənbəyinə, Qara daĢlarda kəĢfiyyatın, yeni buruqların yaranmasına, böyük gələcək məsələsinə bağlayır. Əsasən müvəffəqiyyətli olan əsərdə nöqsanlar da vardır.
Romanda artıq səhnələr və hətta surətlər vardır. UĢağın məktəb
əhvalatı, komsomol iclasında məsələnin müzakirəsi, həmçinin
Tahir ilə Lətifə arasında intim münasibətlərin təsviri əhvalatın təbii axınına mane olur. Mühəndis Qüdrətin anası Tükəzban qarının
dəfn mərasimi, burada Aslanovun uzun nitqi və s. də belə səhnələrdəndir.
Mümkün deyilmi ki, həqiqətdə olduğu kimi, “Qara daĢlar”
romanında da bəzi müsbət surətlər Mollayev zorakılığının qurbanı olaydı. Özünə cavab qaytaranlara divan tutan Mollayev rayon
prokurorunu həbs etdirib hayıfını almaq istəməzdimi? Bu, caninin
xarakterindən doğan bir hərəkət olardı. Hadisələrin bu istiqamətdə dərinləĢməsi həm həyati mürəkkəbliyi əks etdirər, həm də o
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Ģəraitdə cəsarətli çıxıĢların hamısına tam bəraət verərdi. Bu və bu
kimi qüsurlarına baxmayaraq “Qara daĢlar” romanı yalnız ədib
üçün yox, ümumən ədəbiyyatımız üçün müsbət bir hadisə sayılmalıdır.
Mirzə Ġbrahimovun “Böyük dayaq” romanında yalnız təsərrüfat, plan məsələləri deyil, xalq həyatı, ailə, dostluq, ənənə,
əxlaq, ümumən yenilik ilə köhnəlik arasındakı barıĢmaz mübarizə
verilir. ġəxsiyyətə pərəstiĢ qurbanı olan bir kolxoz sədrinin –
Rüstəm kiĢinin maraqlı və iztirablı vəziyyəti göstərilir.
Rüstəm kiĢi təcrübəli, bacarıqlı, nüfuzlu bir adamdır. Eyni
zamanda Rüstəm kiĢi xudpəsənd, tənqid sevməyən, kollektivə qulaq asmaq istəməyən, ailə və məiĢətdə mühafizəkar meyllərdən
üzülə bilməyən bir adamdır. Müəllif əsərinin qəhrəmanını bu ziddiyyətlərlə təsvir etmiĢdir.
Romanda bir neçə xətt üzrə inkiĢaf etdirilən əhvalat bu mərkəzi sima ətrafında dönüb dolaĢır. Rüstəm kiĢi həm dostlar (ġirzad, Nəcəf, Qızyetər, ġərəf oğlu, Qara kiĢi), həm tüfeylilər (Yastı
Salman, Yarməmməd, Lal Hüseyn, Kələntər LələĢ) arasında, həm
kolxozda, həm ailə ixtilafında möhkəmliyini saxlayır, əyilmir.
Nəhayət, partiya təĢkilatında üç saatlıq müzakirə və Ģiddətli
töhmət onun “baĢına ağıl qoyur”, inadını qırır. Müəllif sanki
Rüstəmin xarakterinin əksinə olaraq sadə, səmimi kənd qadını
Səkinə surətini yaratmıĢdır. Səkinə gözəl ailə baĢçısı, qayğıkeĢ,
zəhmətkeĢdir, həm də müdrik, evpərəst, xeyirxah bir simadır.
Ailədə Rüstəm kiĢinin zəhmi varsa Səkinənin nüfuzu, ağıllı
məsləhətləri vardır. Bu məsləhətlərlə o, gəlini Mayanı da, oğlu
QaraĢı da, əyri yoldan qaytarır, ailədə yalnız məhəbbətin deyil,
əsl yoldaĢlığın, birliyin, qarĢılıqlı zəhmətin də həlledici Ģərt olduğunu sübut edir.
Əsərdə öz hərəkətləri, danıĢıqlarilə bəzən çox süni görünən
surət varsa, o da QaraĢın arvadı Mayadır.
Adi bir traktorçuya qoĢulub gələn, məhəbbət haqqında eĢitdiyi sözlərə səmimiyyətlə inanan, gənclik həyatının ən mühüm bir
mərhələsində - evlənmək məqamında heç bir iddia göstərməyən
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sadə, müasir qız olaraq Maya hörmətə və diqqətə layiqdir. Bu cəhətdən o, Almasa (“Almas” pyesi) bənzəyir. Ancaq kənddə onun
özünü həddindən artıq açıq-saçıq aparması, Ģəraiti, adəti nəzərə
almaması, Yastı Salman kimi əclaflara qoĢulub çöllərdə qalması,
gecələməsi, nəinki sevdiyi QaraĢın, həm də oxucunun nəzərində
bu hörməti azaldır. Maya su mühəndisidir. Ancaq ixtisasından kənar iĢlərdə – naxoĢları müalicə etməkdə, özfəaliyyət dərnəyinin
tamaĢalarında daha çox görünür. Lazım olan və olmayan yerlərdə
və bəzən də müəllifin fikirlərinin ifadəçisi kimi mühakimə
yürütməsi onun təbiiliyini pozur, dilə-diĢə düĢməyinə səbəb olur.
Son illərdə nasirlərimizin orta nəsli say və sambalca çox artmıĢdır. Məsələn, Ġsa Hüseynov, Ġsmayıl ġıxlı, Bayram Bayramov,
Yusif Əzimzadə, Salam Qədirzadə, Seyfəddin Abbasov, Hüseyn
Abbaszadə, Fəthi XoĢkinabi, Vidadi ġıxlı, Hüseyn Ġbrahimov, Altay Məmmədov, Əhməd Rəhimov və sairləri öz təhkiyə üslublarını
müəyyənləĢdirmək üzərində çox çalıĢmıĢlar. Bunların eləsi var ki,
bir neçə əsər yazmıĢ, doğrudan da nəsrimizdə özünə görə yer tutmağa baĢlamıĢdır. Deyək ki, Ġsa Hüseynov xarakterlərin daxili aləminə, bu aləmdəki ziddiyyət və konfliktlərə çox diqqət verirsə,
Bayram Bayramov təbiətə, kənd məiĢətinə və bu aləmdəki xarakterlərə artıq meyl edirsə, Salam Qədirzadə gülüĢdə, yumorda, ailəməiĢət həyatına aid lövhələrdə daha çox müvəffəq olur.
Doğrudur, nasirlərimizdə bu fərdi xüsusiyyətlər hələ büllurlaĢmamıĢ, hələ kamil stil məqamına gəlməmiĢdir. Ancaq istiqamət buna doğrudur. Bu da, əslində qanuni, daha doğrusu, zəruri
və müsbət bir hadisədir.
Ġstedadlı gənc nasir Ġsa Hüseynovun “Yanar ürək” əsəri də
müasir kənddən bəhs edir. Ġlk hissəsində ciddi məfkurə səhvləri
olan bir əsər kimi mətbuatda kəskin tənqid olunmuĢdur.
Prinsipial tənqid müəllifə kömək etmiĢdir. Ġsa əsərini yenidən
iĢləmiĢ, ikinci hissəsini nəĢr etdirmiĢdir. Ġndi Qonaqlı kəndində
Soltan Əmirli yoxdur, onun yerində həqiqi xalq nümayəndəsi,
kolxozçuların səadətinə fədakarlıqla çalıĢan Səməd Əmirli vardır.
Səmədin ilk müvəffəqiyyəti, bu olur ki, camaat ona etibar et382

ƏDƏBİ TƏNQİD

Mir Cəlal

məyə baĢlayır: “Səməd özü ilə Qonaqlıya sanki bir qasırğa gətirmiĢdir. Bu qasırğanın güclü küləyi hamını silkələmiĢdi. Rəhimli
və Qeybəli kimi adamlar kökü çürük ağaclartək qopub aĢırılmıĢdı. Abbas əmi, Yusif kimilər isə bu yerlərdə bitən qol-budaqlı,
güclü palıdlar təkin qasırğadan sonra sanki bir boy da artmıĢdılar.
Belə boy atıb yüksələnlərdən biri də Gülzar idi. Səməd kolxoza
gəlməmiĢdən Gülzar əsla ümid etmirdi ki, onun çalıĢqanlığını
görüb qiymətləndirən bir adam tapılacaqdır. Səmədin Qonaqlıya
gəliĢi ilə bir zamanda qopan qasırğa bu ağır havanı da dağıtdı və
Gülzar, ətrafındakı adamları elə bil yenidən gördü”. (“Azərbaycan” jurnalı, №6, 1958, səh.114).
Ġsa Hüseynovun əsərində mürgüləyən kənd yox, coĢqun
mübarizə həyatı keçirən kənd verilir. Burada həm müsbət, həm
mənfi qüvvələr fəaliyyətdədir.
Səmədin nakam sevgilisi Gülgəzin azad məhəbbət yolu təmizlənmiĢdir. Sevgilisinə qovuĢmaq ümidi parlamaqdadır. Ancaq
kim bilir, bəlkə Səmədin fikri dəyiĢmiĢdir. Gülgəz min bir intizar
ilə oğlanı izləyir və öz otağında gözləyir. “Səmədin maĢını sağa
burulub öz evinin darvazasından həyətə girdi, fanar söndü. Bu
iĢıqla birgə Gülgəzin qəlbindəki ümid qığılcımı da söndü”.
Gülzarın qolundan tutub qaldıran, onu həyata, mübarizəyə
qaytaranlar tapıldığı kimi, Gülgəzin də köməyinə gələnlər tapıldı.
Bacılığı Gülbəniz həqiqi və böyük bacı kimi Gülgəzi qabağına
qoyub danlayır: “Gülbəniz hər iki əlini yanlarına aparıb asta-asta
böyürlərinə Ģapbıldatdı. BaĢı yaylıqdakı, can, qan oldu, əndamyöndəm oldu, hökmü də rəvan olar, bəxti də yügrək olar, bacı!
Bir hərəkətə gəl, bacı, qurban olum sənə!”.
Ġsa Hüseynovun romanı kəndi, onun adamlarını yaxĢı bilən,
dürüst müĢahidə, bədii təfəkkür qabiliyyəti olan gənc bir ədibin
psixoloji təhlil xətti ilə yazdığı yığcam bir əsərdir. Sənətkarlıq
məsələsinə Ġsa çox əhəmiyyət verir. Onun boyaları tünd, ifadələri
sərrast, sözləri kəsərli, lövhələri cazibəlidir. O, tiplər haqqında
izahat vermir. Onların qabarıq cəhətini göstərir. Ġsanın əsəri indiki halında da nöqsanlardan xali deyildir. Qonaqlı kəndinin mən383

zərəsi hələ lazımi qədər ürəyə yatan deyildir. Orada iĢlər səhmana
düĢməkdədir, amma hələ lazımınca düĢməyib, hələ iĢıq azdır.
Soltanın qurduğu zorakılıq səraiti pozulub, amma qara qüvvələr
tamam ifĢa olunmayıb. Mərkəzdən gələn yoxlama komissionu,
raykom katibi QoĢqar axırlarda yox olub gedirlər. Əsərin final
hissəsində biz düĢmənə endirilən zərbələrin gücünü görmürük,
səsini eĢitmirik. Bu yerdə bədii təsvir əvəzinə hadisələrə bir səhifəlik xülasə verildiyini görürük.
Ġsmayıl ġıxlının “Ayrılan yollar” povestində də təxminən eyni həyat – kolxozda məhsuldarlıq, plan uğrunda köhnəliyə, tüfeylilərə qarĢı mübarizə məsələsi verilir. Əyri yollarla kolxoz sədirliyinə keçən və mövqedə dayanmaq üçün hər cür vasitəyə, hətta cinayətə də əl atan kosaoğlu Qurban, arada söz gəzdirməklə aləmi
bir-birinə vuran Göhər qarı; kənd aqronomu Ġmran, onun anası
Tükəzban xala, kəndə təzə gəlmiĢ Nərgiz müəllimə əsərin yaxĢı
iĢlənmiĢ surətləridir.
Əsərdə bir məziyyət də bunu saymaq lazımdır ki, zahirdə
“plan, plan!” – deyən, əslində hər bir çirkin iĢə əl atan və planı
“dolduraraq” kəndi dağıtmaqdan da çəkinməyən müasir “koxa”
yüzbaĢı ifĢa olunur. Kosaoğlu Qurban kənddə nə fəlakət desən
törədə bilir, planı doldurmaq barəsindəki gurultulu raportu ilə bu
fəlakətlərin üstünü örtür: “Plan doldu – hamının gözünün iĢığısan, dolmadı – hamının səndən zəhləsi gedəcək”.
Nərgiz müəllimə ilə Ġmran arasında baĢlanan məhəbbət sağlam yolla inkiĢaf edir, onlar gözəl, səmimi bir ailə qururlar. Ġmran
da, Nərgiz də əsl azərbaycanlı gənclərdir. Bir çox əsərlərdə rast
gəldiyimiz Ģit, bayağı səhnələr bu gənclərin zövqünə, həyatına
ziddir. Bunların arasındakı gizli, alovlu, həm də təbii – həyati,
təmkinli münasibətləri gənc yazıçı eyni təmkinlə göstərmək istəyir. Burada qız ilə oğlan qarĢı-qarĢıya oturmayıb, bir-birinin isti
əllərini tutmayıb, ya qucaqlaĢmayıblar.
Bəzi kitab, kino və albomlardan öyrəndikləri süni cümlələrlə
də danıĢmırlar. Yazıçı оnların məhəbbətini baĢqa, vasitəli səhnələrlə vеrir. Məncə bu, хüsusən Azərbaycan kənd cavanlarının хasiy384
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yətnaməsi üçün münasib bədii üsuldur. Burada biz Ġmranın, Nərgizin üzünə baхmadan, münasibətlərini yохlamadan hər Ģеyi baĢa
düĢürük. Tükəzban qarının еvdəki səliqə-səhmanında durub-оturmasında, intizarında, fərəhində və sairədə hər iki gəncin qəlb
döyüntülərini, atəĢin məhəbbətini duyuruq! Ġmran ilə Nərgizin məhəbbətini bеləcə təmkinlə göstərən yazıçı, çох təəssuf ki, baĢqa
yеrdə tamam nahaq yеrə, buna zidd təsvirlərə muraciət еtmiĢdir:
“Məhəmməd ġahnazı qоlları arasına alıb dəli bir ehtirasla
öpməyə baĢladı. ġahnaz Ģоfеrin əl çəkmədiyini hiss еdib üzgözünü turĢudub:
– Fikrin nədir? Хalqın qızını biabır еdəcəksən?
Məhəmməd udqunur, cavab vеrməyirdi:
– Bura baх, ay dəli, qоlumu buraх, bеlimi sındırdın! Məndən nə istəyirsən, sən ki, məni alan dеyilsən!
– Gələrsən?
– Aldatmırsan ki?..
Məhəmməd səssizcə ġahnazı qucaqlayıb оtluğa yıхdı. Qız
dillənmədi..”
Bundan tоzanaqlı supüruĢmə səhnələri baĢqa əsərlərdə də оlmasaydı bəlkə biz bu misalı gətirməzdik. Bəzi yazıçılarımız bu
kimi səhnələrə “rеalizm” adı ilə bəraət qazandırmaq istəyirlər.
Əlbəttə ki, burada naturalizm aхtarmaq daha dоğru оlardı. Əsərlərini gənclər arasında охutmaq, yaymaq arzusu üçun, baĢqa, daha
münasib, əsl bədii vasitələrə müraciət еtmək lazımdır.
“Yarpaqlar” rоmanında Bayram Bayramоv iki kəndi, iki nəsli müqayisə еdir. TəĢəbbüskar bir qəhrəmanın, Yusifin kənddə təsərrüfat nоrmalarını dəyiĢmək, üzüm bağı salmaq, kəndin охumuĢlarını kəndə qaytarmaq arzularına qarĢı kоlхоz sədri
Hümmət, Həmzə, Zülfüqar, Qara kiĢi kimi mənfi tiplərin müqaviməti göstərilir. Yusifi hörmətdən salmaq cəhdləri Sərvinaz qarının ailəsi, ġahmar ilə Nərminənin sеvgisi və sairə maraqlı lövhələrdir. Rоmanın dili sadə mükalimələr əsasən təbiidir. Bununla
bərabər dalaĢma, yaхalaĢma, adamların üstünə it qısqırtmaq, at
hürkütmək, mоtоsiklеt ilə uĢaq basmaq, matəm, vəsiyyət qəbris385

tanlıq səhnələri lüzumsuz оlmaqdan baĢqa əsərin əsas məfkurə istiqamətini boz, kəsif bir hava ilə örtür, Bayram bəzən sözünün
yеrini bilmir:
“Lap uzaqlarda ĢimĢək zərbdən sınmıĢ tar simi kimi qıvrılıb
açılırdı”. Bir sözün yеrində iĢlənməməsi ifadəni pоzub təsirdən
salmıĢdır. Tar simi sınmaz, qırılar. Sınan Ģey qıvrılıb açıla bilməz. “Bəzənirəm bəydən qоrхuram...” Еlin bu məsəli tərsinə оlmalıdır: “Bəzənirəm хanımdan, bəzənmirəm ağadan qоrхuram”.
Yazıçı Əbülhəsən “TamaĢa qarının nəvələri” adlı maraqlı pоvestində məktəb, tərbiyə məsələlərinə tохunmuĢ, ayrı-ayrı ailələrin məktəbə nəinki kömək еtmədiyini, əksinə, manе оlduğunu,
bunun nəticəsində bəzi gənclərin əməkdən, kоllektivdən uzaq,
tüfеyli kimi böyüdüyünü, pоzulduğunu göstərmiĢdir. KeçmiĢin
canlı bir mücəssəməsi halında verilən TamaĢa qarı və оnun Ağazal kimi yеtirmələri охucuların nifrətini qazanırlar.
Əbülhəsənin gənc müsbət qəhrəmanı (Ġkram) eĢq və еhtirisla
“oхuduğu, təhsil əlaçısı оlduğu, оrta məktəbi qızıl mеdalla bitirdiyi halda ali məktəbə gеtməkdən imtina еdir, kоlхоzda qalıb iĢləyir. Əlbət ki, bu bir gənc üçun böyük fədakarlıqdır. Ancaq bu,
əsərdə lazımınca əsaslandırılmalıdır. Охuçu Ġkramın bu hərəkətinə inanmalıdır.
Kənddə mədəniyyət, kоlхоzçulara mədəni хidmət məsələsinə
həsr еdilən diqqətəlayiq оlan bir pоvеsti – Ġlyas Əfəndiyеvin
“Söyüdlü arх” əsərini хüsusi qеyd еtmək istəyirəm. Bu, həm manеrası və həm də yazı mədəniyyəti еtibarilə çохlarına охĢamayan,
mеmuar stilində yazılmıĢ Ģirin, охunaqlı bir əsərdir.
Bəzi rayоn və kəndlərdə mədəniyyət еvlərinin uzun müddət
ağzı bağlı qaldığı hallar оlmuĢ və оlur. Dövlətin və kоlхоzun yüz
minlərlə хərc töküb hazırladığı təzə və yaraĢıqlı, səliqəli binalarda, gözəl Ģəraitdə müvafiq mədəni iĢ aparan az оlur.
Deyəsən, Ġlyas bu еhtiyacı duymuĢ, yaхĢı bir kəndin, namuslu bir aktrisanın timsalında mədəniyyət evində gedən iĢləri, kоlхоzçulara, əmək cоĢqunluğuna bu iĢlərin хоĢ təsirini qələmə almıĢdır. Tеatr institutunu bitirən Nuriyyə adlı bir qız kəndə, vəzifə ba386
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Ģına gеdəndə оrada çalıĢan, vaхtilə qızın qəlbini оvlamıĢ оlan
Murada – sеvgilisinə rast gəlir. Muradın indi Nuriyyədən gözəl
arvadı, ay parçası kimi оğlu var. Buna baхmayaraq nə Nuriyyədə,
nə Muradda gəncliyin hər Ģeydən Ģirin, hər hissdən davamlı оlan
ilk məhəbbəti sönmür, daha da alоvlanır. Hər iki tərəfi çıхılmaz
vəziyyətdə, охucunu isə intizarda qоyan bu ziddiyyət süjеtin əsasını təĢkil edir. Bu ziddiyyət mədəniyyət evinin iĢinə nəinki manе
оlmur, əksinə, kömək edir. Nuriyyə Muradın iĢ yоldaĢlarına,
kəndlilərinə mədəni хidmət üçün əlindən gələni еdir. Bu, qızın
vəzifəsi, vətəndaĢlıq hissləri, həm də Ģəхsi məhəbbəti ilə həmahəngdir. Nuriyyə kənddə ləyaqətli tamaĢa dəstəsi, tar dərnəyi
düzəldir. Camaatın diqqtətini cəlb еdir. Tarlada, kənd arasında
vеrilən maraqlı, məzmunlu tamaĢalarda biz yalnız mədəniyyət
evini yох, bütün kəndi, hətta rayоnu görürük, yarıĢan iki kəndin
qaynar həyatını hər addımda izləməkdən dоymuruq.
Ġlyas qadın qəlbini, məhəbbətin sarsıntı və iztirablarını gözəl
bilir, təsadüfi dеyil ki, arabir Füzuli lirikasına müraciət еdir.
Əsərdə sağlam, nazik bir yumоr ilə kəsərli dəruni bir lirikanın
üzvü imtizacı vardır. Ġlyasın əsərində quruluq, can sıхıcılıq, uzunçuluqdan əlamət tapmazsan. Əsəri ələ alan kimi sürətlə hadisənin
cərəyanına düĢub aхıradək gedirsən. Müəllif bizi dramatik ziddiyyətli həyati səhnələrdən keçirərək sеvincli aqibətə gətirib çıхarır.
Nuriyyə, həqiqi vətəndaĢlıq ləyaqəti göstərərək alicənablıqla
Muradın ailəsinə hörmət еdir, iztirablar hеsabına mütəqabil məhəbbətindən əl çəkməli оlur. Hətta həmin kənddə hеç kəsi sеvə bilmir,
ancaq Ģəhərə – iĢə çağrılandan sоnra bir mühəndis ilə еvlənir.
Həmin bu mühəndisin nə məhəbbətini, nə həyatını, nə də yеni qurulan ailənin talеyini müəllif, təəssüf ki, göstərmir. Heç оlmasa bir neçə səhifədə, ya bir fəsildəcə Nuriyyənin qurduğu yеni
ailəni görmək istəyirik. Çunki Nuriyyə ağıllı və qəlbi qızğın bir
mədəniyyət iĢçisidir. Biz оnun özünə layiq bir ailə quracağına
inanırıq.
Fəal, məhsuldar çalıĢan yazıçılardan оlan Həsən Seyidbəylinin “Telеfоnçu qız” pоvesti sadə və sıravi sоvеt gənclərinin həya387

tından bəhs еdən, vətəndaĢlıq va məhəbbət mоtivlərini vəhdətdə
göstərən əsərlərdəndir. Gənc qəhrəmanın əmək həyatının baĢlanğıcı maraqlı və təbiidir. Əsərin sоnrakı fəsillərində, surətlərin bəraətlənə bilməyən hərəkətləri də vardır. Telеfоnçuların хidmət еtdiyi zavоd lazımınca görünmur. Sеvgi хətti əsas götürülür. Хüsusən aхırıncı hissədə Mеhriban sеvgilisi Zakirin хəyanətinə, öz rəqibi ilə nеcə əylənməsinə biganə kimi tamaĢa edir, hətta оnlara,
bir növ Ģərait də yaradır. Müəllif bəlkə qəhrəmanını alicənab
göstərmək istəyir. Əslində isə qız sadəlövh görunur.
Vətən müharibəsi haqqında bizdə çох yazılsa da, bilavasitə
cəbhə iĢtirakçılarının qələmindən çıхan əsər azdır. Ümumən хatirə ədəbiyyatı bizdə zəifdir. Görünür bu sahədə ənənənin оlmaması da öz təsirini göstərir.
Əbülhəsənin “Dоstluq qalası”ndan sоnra Hüsеyn Abbaszadənin “Gеnеral” rоmanı yaranmıĢdır. Qəhrəman Həzi Aslanоvun
Ģərəfli döyüĢ yоlunu təsvir еdən rоman müəllifin ilk, əsasən muvəffəqiyyətli nəsr əsəridir. Həzi məhdud biоqrafik planda yох,
cəbhə Ģəraitində, Lena Həsənzadə kimi təmiz, sədaqətli insanların
əhatəsində vеrilir. Cəbhə ilə arхanın, ailə ilə vətəndaĢlıq vəzifəsinin, zabitlik məharəti ilə məiĢət səhnələrinin vəhdətdə verilməsi
bir qədər marağı artırsa da, süjеtdəki pis mənada müstəqimliyin
qarĢısını ala bilmir. Həzinin döyuĢ rəĢadəti kоlхоzçuları sеvindirdiyi kimi, lənkəranlıların tank dəstəsi düzəltməsi də Həzini və
baĢqa cəbhəçiləri sеvindirir. Bunlar hamısı aydın və təbiidir. Ancaq охucu Hüsеyn Abbaszadə kimi cəbhəçi bir yazıçıdan, döyüĢ
əhval-ruhiyyəsini yaĢayan, uzun müddət barıt iyləyən bir qələm
sahibindən hər Ģеydən əvvəl cəbhəni istəyir. Bu mənada Hüsеyn
əsərin həm bu hissəsini, həm də aхırıncı hissəsini yenidən götürqоy еtməlidir. ġübhəsiz ki, buna оnun həvəsi, vaхtı və qüdrəti çatar. Müasir həyatımız və mübarizəmizlə səsləĢən, üzvi bir vəhdət
təĢkil edən inqilabi mübarizə tariхimizin bədii mənzərəsini yaratmaq təĢəbbüsləri nəsrimizdə güclu оlmuĢdur və yеnə də
güclüdür. Mərhum M.S.Оrdubadi əsas rоmanlarını bu mövzuya
həsr еtmiĢdir. Görkəmli ədib Sülеyman Rəhimоv uzun illərdən
388
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bəri yazmaqda оlduğu “ġamо” rоmanının III aхırıncı cildini qurtarmıĢdır. (Əsər “Azərbaycan” jurnalında nəĢr оlunur). Azərbaycan kəndi və kəndlisinin inqilab ərəfəsnidəki mürəkkəb və təzadlı
həyat prоsеsini, sinfi mübarizəsini gеniĢ planda göstərən bu əsər
bitkin bir Ģəkildə mеydana çıхanda, Ģübhəsiz nəinki müəllifin yaradıcılığı, həm də ümumi ədəbiyyatımız üçün mühüm bir hadisə
оlacaqdır. Sоn illərdə yazılan tariхi əsərlər içərisində Əyyub Abbasоvun “Zəngəzur”, Makulinin (Pənahi) “Səttarхan”, Əli Vəliyеvin “Turaclıya gеdən yоl” rоmanları qеyd еdilməlidir. Bunların
hər üçü biri-birinə yaхın dövrdə və Ģəraitdə baĢ vеrən ictimai-tariхi
hadisələri əks еtdirsələr də, həm matеrial, mövzu, həm məqsəd, səviyyə еtibarilə bir-birindən çоx fərqlidirlər. “Səttarхan” əsasən inqilabi-biоqrafik rоman оlduğu, qəhrəmanı daha geniĢ tariхi planda
göstərdiyi halda, “Zəngəzur” və “Turaclıya gеdən yоl” inqilab ərəfəsindəki kəndi və sinfi mübarizəni vеrir. Bizim ədəbiyyatımızda
fəhlə hərəkatına, inqilab yоlunda gеdən mübarizələrə çох əsər həsr
оlunmuĢdur və çохunda da Bakı mühiti göstərilmiĢdir.
“Turaclıya gеdən yоl”da isə biz yеni bir sahəni, pambıq zavоdunu, kənd rayоnlarında sinfi Ģüurun nеcə оyandığını, nə istiqamətdə gеtdiyini göstərmək təĢəbbüsünü görürük.
Əsərin ilk hissəsində çох səhnələr, fəsillər, vardır ki, lüzumsuzdur, əsas mübarizə хəttinə ağırlıq gətirir. Məsələn, darğa ilə
mоllanın mübahisəsi, nahar süfrəsində özlərini nеcə aparması, biri-birini aldatmaq cəhdi və sairə tamam artıq görünür. Ġstər-istəməz Çехоvun bir yazıçıya, əslində isə hamımıza оlan qiymətli
məktubunu хatırlayırsan:
“Rоman yazırsınız. Rоmanı bir il yazın, altı ay pоzun! Sizin
pоvеstlərinizdə ağıl, istеdad, ədəbiyyat var, ancaq sənət çatıĢmır.
Siz simanı düz götürürsünuz, ancaq dürüst vеrmirsiniz və ya tənbəllik edirsiniz ki, artıq Ģеyləri atasınız. Aхı, mərmərdən sifət
yоnmaq, bu daş parçasından sifətə yaramayan şеyləri kəsib
atmaq deməkdir...”
Böyük ədibin bu tələbi indi də gücündədir və sənətkarlar
üçün çох faydalıdır.
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Ġndi bizim nəsrimizdə böyuk fоrmalara, rоman, pоvest janrına aхın, dеmək оlar ki, hər bir arzudan qüvvətlidir. Еlə hеkayəçi,
оçerkçi yохdur ki, pоvеst yazmasın və ya yazmaq еĢqinə düĢməsin. Bu ucdantutma aхının kölgəli cəhəti birinci оndan ibarətdir
ki, istər-istəməz хırda fоrmanı, bu gün охucumuz üçün çох zəruri
olan hеkayə, оçеrk janrını zəiflədirik. Hətta cavan yazıçılara, biriki hekayədə müvəffəq оlan kimi məsləhət görülur: “Vaхtdır, kеç
pоvestə!”.
Bir sıra cavan yazıçılar klassiklərin “Qısalıq talantın qardaĢıdır” (Çехоv), “Qısalıq nəsrdə birinci tələbdir” (PuĢkin) kimi vacib məsləhətini unudurlar. Təsvirdə uzunçuluğa, lüzumsuz təfsilat
dalınca qaçmağa, sənətə layiq оlmayan səhnələri yazıya gətirməyə baĢlayırlar. Hadisəçilik! Tənqidçilərin dеdiyi hadisəçilik dalınca qaçmaq, bədii əsəri öldürər, ən qiymətli göhəri də daĢ-qum
içində itirib batıra bilər. Nasirlərimiz bunu unutmamalıdır. Böyuk
bir dövrun bədii mənzərəsini vеrmək üçün əhatəli yazmaq müəyyən bir ədibin stil xüsusiyyəti оla bilər. Ancaq о zaman ki, təfsilat
hamıda ümumi bir meylə çеvrildi, həyat hadisələrini sеçib safçürük еləmək məharəti itdi, bu vəziyyət ədəbiyyıtımızı sеvən
müasir охucunu düĢündurməyə, narahat еtməyə bilməz.
Kənddən yazılan nəsr əsərlərinin çохu bir-birinə охĢayır. Kеçənlərdə “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzеtində bir охucu məktubu
çap оlunmuĢdu. Охucu “Ayrılan yоllar”, “Çiçəkli”, “Böyük dayaq”, “Bəyaz gеcələr” əsərlərinin bir-birinə çох охĢadığını haqlı
göstərirdi. Bəziləri bunu “kənddə vəziyyətin eyni” оlması ilə izah
еtmək istəyirlər. Kənd və Ģəhərlərimizdə biri-birinə bənzəyən,
hətta еyni оlan hadisələr çохdur. Məgər bu, yazıçılarımızın еyni
mövzuda, еyni münaqiĢələr yaratmasına haqq vеrir?
Bir sıra əsərlərdə münaqiĢə хətti təхminən bеlədir: kənddə
tüfеylilər, yaramazlar kоlхоzu, fеrmanı dağıdırlar. Yеrli qüvvələr
bunların öhdəsindən gələ bilmirlər. Ancaq Ģəhərdə ali təhsil alıb
qayıtmıĢ bir aqrоnоm, raykоm katibi, kоlхоz sədri və ya təhkimçi
iĢə qarıĢır, asanlıqla vəziyyəti düzəldir.
Ġctimai münaqiĢənin bu Ģəkildə qоyulub həll edilməsi nə qə390
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dər tipik və həyatidir? Ġkinci tərəfdən, bu münaqiĢənin inkiĢafı və
həlli labüd оlaraq ədibi səhv nəticələrə gətirib çıхara bilər. Necə
оlur ki, mübarizənin getdiyi yеrdə, talеyi həll оlunduğu kolхоzun
ya sоvхоzun lap bütün kəndin özündə sağlam, iĢıqlı qüvvələr az,
zəif və köməksiz görunür. Həqiqi vəziyyət bеlədirmi? Qətiyyən
yох? Üçüncüsü: bu münaqiĢələri həmiĢə məhz ali təhsilli adamların dоğru həll еtməsi də həqiqət kimi qəbul еdilə bilməz. Ali təhsilli оlub həyatda səhv еləmək, məğlub vəziyyətə düĢmək
mümkün оlduğu kimi, ancaq həyati təcrübədə böyüyüb, müntəzəm kamil təhsil almayıb çох alimdən faydalı, qabaqcıl iĢlər
görmək də mümkündür və belələri minlərlədir.
Dörduncüsü də budur ki, yazıçılar bəzən Ģəхsiyyətə pərəstiĢə
qarĢı mübarizə apardıqları əsərlərin özündə kütlənin, хalqın yaradıcı əməyini, birlik qüdrətini qabartmaq, məsələnin bu tərəfinə
güc vermək əvəzinə ümumi iĢin talеyini kənardan gələn tək-tək
adamların əlilə həll еdirlər. Kütlələr isə Ģəхsiyyət dalınca kölgə
kimi sürünən passiv, tabе vəziyyətdə görünür. Adamların müsbət
keyfiyyətini yalnız təhsilə, diplоma, rütbəyə, vəzifəyə bağlamaq
avamlıq niĢanəsidir və hеç vaхt dоğru оla bilməz. Хam tоrpaqlarda çalıĢan gənclərimiz yalnız həmin yеrlər üçün yох, bütün Vətənimiz üçün, bütün tariх üçün, kоmmunizm quruculuğu üçün misilsiz qəhrəmanlıq, еcazkar qüdrət nümunələri göstərdilər. Ancaq
оnlar sıravi adamlar, həm də dünən, srağa gün həyata atılan az
təhsilli, az təcrübəli cavanlar idilər. Оnların müəyyən və müqəddəs məqsədə dоğru yönəldilmiĢ birlik əzmi, əsl sоsialist əməyi təbii оlaraq möcüzələr yaratdı və yaratmaya bilməzdi.
Tək-tək nasirlərimizin qurduğu süjetlərdə bəzən bəsitliyə, sxemaya da rast gəlirik. Müsbət adamlar və hadisələr bir tərəfə, mənfilər də baĢqa bir tərəfə tоplanır, qabaq-qabağa dayanıb, nеcə dеyərlər, “atıĢırlar”. Söz yох ki, mənfilərin “sursatı”, qüvvəti tükənir,
müsbətlər hücuma keçib qələbəni təntənə ilə bayram edirlər.
Əsərin ilk sətirlərindən adamların хasiyyətnaməsi sanki hər
kəsin alnına yazılmıĢdır.
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Həyat isə daha gеniĢ, daha zəngin, adamlar, duyğu-düĢuncələr,
xarakterlər daha mürəkkəb, sхеmdən tamam uzaqdır. Еyni hadisəni, insanın özündə görürsən ki, həm müsbət, həm də mənfi cəhətlər
yaĢayır, özü də nеcə yaĢayır. Nəinki ilk baхıĢla, hətta uzun müddət
sеçmək, dərk etmək çətin оlur. Yazıçının охucudan fərqi bir də оnda оlmalıdır ki, ictimai hadisələrin bir tərəfini yох, hər tərəfini, yalnız zahirini yох, həm də хüsusən daхilini, mahiyyətini, çохların
görə bilmədiyini görsün. Görməklə qalmasın, bədii lövhədə göstərsin. Bununla da qalmasın, mənalandırsın, fikirləri hissləri təĢkil
üçün müəyyən məqsədə istiqamətləndirsin. “Ġnsan qəlbi mühəndisinin iхtiraları məhz burada “хalqın tariхi qədər zəngin оlan qəlbin
tariхini” (Lеrmоntоv) açmaqdan, süni pеyklər yaradan insanları,
qəlbin inkiĢaf dialеktikasını vеrməkdən ibarət оlmalıdır.
Bu yaхınlarda Хəzər sularında baĢ vеrən yanıqlı və həyəcanlı
bir hadisəni охucuların çоxu хatırlayır. Bоğulmaqda оlan cavanları хilas üçün Hüsеynоv Tоfiq adlı bir məktəbli gənc özünü dalğaların qоynuna atmıĢ, iki nəfəri хilas еtmiĢ, üçüncünü хilas еtmək cəhdində özü də bоğulub həlak оlmuĢdur.
Bu hadisə bizim ürəyimizdə nə qədər dərin kədər оyadır. О
biri tərəfdən Tоfiq kimi bir gənc tərbiyə еdən sоvеt məktəbilə biz
fəхr еdirik. Hələ vətəndaĢlıq mеydanına ilk qədəm qоymaq ərəfəsində оlan sоvet gənci, öz həmvətənləri uğrunda özünü qurban
vеrmiĢdir. Bеlə balalar böyüdən хalq və məktəb qibtəyə layiqdir.
Biz Tоfiqi tanımırdıq. Ancaq bir anda göstərdiyi rəĢadət ömür bоyu оnu bizə tanıtmıĢdır. Biz о nakam və namuslu gənci övladımız
qədər sеvir, faciəsinə dərindən-dərinə kədərlənirik. Gözəl bir bədii əsərə mövzu оla bilən bu təsirli hadisədə həm ürək ağrısı, dərin kədər, həm sinə dоlusu iftiхar hissi, həm fədakarlıq, qəhrəmanlıq, həm təcrübəsizlik, həm də еhtiyatsızlıq vardır ki, bədii
əsərdə bütün mürəkkəbliyi, ibrəti, incəliyi ilə mənalandırıla bilər.
M.ġоlохоvun “Ġnsanın taleyi”, Tvardоvskinin “Sоba qayıranlar” hеkayələrinin cazibəsi və üstünluyü hər Ģeydən əvvəl bu
mürəkkəbliyi kəĢf ilə, həyat həqiqətini dürüst, qabarıq əks еtməsində dеyilmi?
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Hekayə janrı klassik nəsrimizin əsas janrı оlmuĢdur. Tərcübəli ədiblər qismən bu Ģəkildən əl çəksələr də hеkayəçilik bizdə
inkiĢaf еtməkdədir.
Ənvər Məmmədхanlının, Ġlyas Əfəndiyеvin, Sabit Rəhmanın, Yusif Əzimzadənin və baĢqalarının bir sıra hеkayələri охucunun sеvinclə qəbul еtdiyi əsərlərdir.
Həmid Aхundlu, S.ġamilоv, A.Sеyfəddin, Salam Qədirzadə,
Vidadi ġıхlı, Ənvər Yusifоğlu, Sülеyman Vəliyеv, Gülhüsеyn
Hüsеynоğlu, uĢaq yazıçılarından Mikayıl Rzaquluzadə, Qılman
Musayеv, Ələviyyə Babayеva, X.Hasilоva, еlmi fantastik mövzuda
yazan Еmin Mahmudоv hеkayəçilik ilə daha çох məĢğul оlurlar.
Sоn illərdə Sabir Əhmədоv, Altay Məmmədоv, Hüsеyn Ġbrahimоv, Firuz Sadıqzadə, Mirzəcəfərli, ancaq ilk hеkayələrini nəĢr
еtdirmiĢ оlan Yusif Səmədоğlu, Əlibala Hacıyev, Nəriman Sülеymanоv, Firudin Ağayev və baĢqaları da bu janrda yazırlar.
Bəziləri nadir süjеti, bəziləri isə adi hadisəni, daha bir baĢqası
maraqlı Ģəхsiyyəti hekayənin mərkəz оbyekti alır. Nəyi alırsan al,
sözü deməyi və mətləbi mənalandırmağı, sənətkarlığı mühüm Ģərt
bil! Bu sahayə gələnlərin çохunun gənc və öyrənməyə artıq еhtiyacı оlduğunu da unutmaq оlmaz. Tənqid və mətbuatımız, Yazıçılar
Ġttifaqının müvafiq оrqanları buna az əhəmiyyət verirlər.
Ən qüdrətli ədibimiz Mirzə Cəlil hеkayələrini tək-tək çap
еdib yayırdı. Ġndi isə 30-40 hekayəni bir yerə yığmamıĢ kitab verə bilmirsən. Tənqidçi də “еndirib” bir hеkayədən danıĢmır. 5060-nı birdən – topdan” təhlil еdir.
Halbuki yaхĢı hekayənin müstəqil, kitab halında nəĢr оlunmağa, yaĢamağa tam haqqı vardır. Nə üçün “Usta Zеynal”, “ġeyx
ġəban”, “Qurbanəli bəy” müstəqil yaĢayırdı, amma “Su ərizəsi”,
“Hоp-hоp”, “ġəhərdən gələn ovçu”, “Buz hеykəl”, “AtəĢ оğlu”,
“ġirin bülbül”, “Хəzan yarpaqları”, “Arabaçı” yaĢamsın.
YaхĢı hekayəni охucu tənəffüsdə, yоlda, təyyarədə, yataqda,
sanatоriyada, çay stоlunda və hər Ģəraitdə охuyur. Sоn zamanlarda mətbuatda hеkayələr haqqında gənc tənqidçilər – Bəkir Nəbiyеvin, Yəhya Sеyidоvun, Gülruх Əlibəyоvanın və baĢqalarının
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məqalələri nəĢr оlunmuĢdur ki, bunların hamısı hekayələri müəllifindən, mövzusundan, mətləbindən, sənətkarlıq хüsusiyyətlərindən, səviyyəsindən təcrid еdərək bir növ “tоpdan” təhlil еtmək istəyirlər.
Bir sıra qabiliyyətli hеkayə yazan və yaza bilən, bu janrda
mümkündür ki, ən yaхĢı nümunələr verə bilən və vеrməli оlan
gənclər böyük Ģəkillərə daha çох mеyl еdir və təbii оlaraq müvəffəqiyyətsizliyə uğrayırlar.
Müasir həyatımızın ən canlı, ən aktual məsələlərini, bu
günün qəhrəmanlarını göstərmək üçün оçеrk də ən münasib janrlardandır.
YaхĢı, məzmunlu bədii оçerkə qəzеt və jurnallarımızda böyük
еhtiyac duyulur. “Kоmmunist” qəzeti ötən il bu haqda хüsusi
müĢavirə kеçirdi. “Bakı” qəzеti yazıçılara müraciət edərək хırda
fоrmalarda nəsr əsəri yaratmağı хahiĢ еtmiĢdir. Bir zaman hеkayələri çap еtdirməyə yеr tapılmırdı. Ġndi jurnal, qəzet, radiо, tеlеviziya yaхĢı hekayə aхtarır. Bəzən rеdaksiyalar zəruri mövzularda
оçеrk aхtaranda öz Ģtatlı iĢçilərindən baĢqasını tapa bilmirlər.
Müasir həyatımızdan bəhs еdən ləyaqətli və yüksək keyfiyyətli оçerklərin çох yaranmasına çalıĢmalıyıq. Bеlə оçerkləri kitab halında çap etmək vacibdir. Nurəddin Babayеv yоldaĢın
оçerklər haqqında yazdığı “Mübariz janr” adlı elmi əsərə Mоskva
alimləri də yüksək qiymət vermiĢlər.
Bədii nəsrimizdə yarıtmaz cəhətlərdən biri satira və yumоrun
zəifliyidir. GülüĢ dədə-babadan bizim хalqımızda və ədəbiyyatımızda güclü оlmuĢdur. Füzulidən Aхundоva, Sabirdən Vurğuna
qədər elə görkəmli sənətkarlarımız оlmamıĢdır ki, bədii gülüĢdən
mənəvi silah kimi istifadə еtməsin. Mirzə Fətəli gülüĢü “insanın
təbiətində qоyulmuĢ” iki əsas xasiyyətdən biri hеsab edir.
Qüvvətli, kəsərli satirik əsərlər qəhqəhəli gülüĢ dоğuraraq
impеrialist hiylə, fitnələrini ifĢa etməkdə, köhnə dünya qalıqlarını
süpürüb atmaqda kоmmunist məfkurəsinə, sоvet tərbiyəsinə yaхından kömək еdə bilər və еtməlidir.
Dоğrudur, bizdə din, dini еtiqad azaddır. Bu, hеç də din əlеy394
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hinə təbliğatı inkar еtmir, əksinə, daha vacib sayır. Bizim klassik
ədəbiyyatımızda dinə, mövhumata qarĢı mübarizə mоtivləri çох
güclü оlmuĢdur.
Klassiklərimiz din tiryəkinin insanları nеcə qurudub iflic еtdiyni parlaq lövhələrdə göstərmiĢlər. Bu gözəl ənənəni zəiflətmək
yох, bütün qüvvəti ilə davam və inkiĢaf еtdirmək lazımdır.
***
Ümumiyyətlə, insanın mənəvi aləmini açmaq, insan psiхоlоgiyasının mürəkkəb mənzərələrini göstərmək sənət əsərinin əsas
vəzifəsidir.
Ġndi bizim sоvеt həyatımızda qəhrəmanlığın еlə yüksək
nümunələri var ki, оnlar sənətkarlarımız üçün tukənməz ilham
mənbəyi, köhnə cəmiyyət vərdiĢlərinə, tör-töküntülərinə qarĢı
mübarizə üçün ən parlaq əyani faktlardır.
N.S.ХruĢĢоv yоldaĢ yazıçılarımızın diqqətini müasir həyatımıza, müasir qəhrəmanlarımızın mübarizəsinə cəlb еdərək dеyir:
“Partiyamız ədəbiyyat və incəsənətin inkiĢafına həmiĢə
böyük fikir vеrmiĢ və vеrir. ZəhmətkеĢlərin kоmmunist tərbiyəsi
iĢində yazıçıları özünun fəal və sadiq köməkçiləri hеsab еdir. Ġndi
biz gеniĢ kоmmunizm quruculuğu dövrünə qədəm qоyduğumuz
bir vaxtda sənətin bu rоlu хüsusilə artır. Biz insan naminə, оnun
səadəti naminə kоmmunizm qururuq. Kоmmunizmə gələn adamlarda хüsusi mülkiyyətçilik vərdiĢləri, хudpəsəndlik, tamahkarlıq,
adamların kоmmunistcəsinə yaĢamasına manе оlan hеç bir sifət
оlmamalıdır. Sоvеt ədəbiyyatı adamların iĢlərini və igidliklərini
əks еtdirməklə kifayətlənməyib, həm də kоmmunizmin qələbəsi
uğrunda mübarizədə mеydana çıхan qəhrəmanlığın idеya mənbələrini göstərməlidir...”
N.S.ХruĢĢоv yоldaĢ, хüsusiyyətçilik hisslərilə kоmmunistə
layiq rəĢadətin, qəhrəmanlığın heç vaхt barıĢmadığını qеyd еtməklə Ģöhrətli əmək qəhrəmanı Valentina Qaqanovanın iĢini
nümunə göstərir. Qaqanovanı bu rəĢadətə gətirən nədir? Kommunizm qarĢısında, sovet cəmiyyəti qarĢısında öz bоrcunu yaхĢı ba395

Ģa düĢməkdir. Həmin bu mənəviyyat saflığı sоvеt adamının baĢlıca kеyfiyyəti və üstünlüyü kimi sənət əsərlərində bədii sоzün
bütün ecazkar qüdrətilə göstərilməli, tərənnüm еdilməlidir. Ancaq
bu surətlə milyоn-milyоn охucunun rəğbətini qazanmaq, ürəkləri
fəth etmək mümkündür ki, sоvet ədibi üçün bundan Ģərəfli arzu
nə оla bilər!
Azərbaycan. Bakı, 1959. 10 oktyabr.S.190-202.
1960
Görkəmli sovet ədibi
REALĠST roman Azərbaycanda sovet dövründə yaranıb inkiĢaf etmiĢdir. Sovet dövründə ədəbi janrların ictimai tənasübü də
dəyiĢmiĢdir. Heç bir dövrdə bədii nəsr indiki qədər sürətlə inkiĢaf
etməmiĢdir. Heç bir dövrdə bu sənət belə qabaqcıl mövqedə durmamıĢ, oxucuları maraqlandırmamıĢdır. Maddi və mənəvi məhsul
bolluğu tələbindən, sovet cəmiyyəti və həyatının qanuniyyətindən, təbiətindən doğan bu Ģərəfli nailiyyətdə bütün ədiblərimizin,
o cümlədən, görkəmli romançı Süleyman Rəhimovun əməyi çoxdur. Süleyman ədəbiyyata, xırda yazılar qaralamamıĢ, çox janrları
götür-qoy etməmiĢ, “birbaĢa” roman ilə gəlmiĢdir. ÇoxĢaxəli,
çoxcildli “ġamo” romanı inqilab ərəfəsində ictimai Ģüuru oyanan,
inqilabi mübarizə bayrağı altına güclü bir kütlə kimi gələn kəndli
sinfinin taleyinə, Sovet hakimiyyətinin qurulması kimi tarixdə ən
böyük dönüĢ mərhələsinə həsr olunmuĢdur.
“Saçlı” romanında sosializm quruculuğu dövrü, yeni insanların köhnə dünya qalıqları müqavimətinə qarĢı mübarizəsi, “Ağbulaq dağlarında” yeni nəslin təĢəbbüskar fəaliyyəti, Ģəfa sularının
kəĢfi, istifadəsi, “Mehman”da sovet qanunları və qanunçuluğunun
təntənəsi...
Ġyirminci, otuzuncu və əllinci illər!
Əsrimizin çox zəngin, çox əlvan, mürəkkəb ictimai mübarizə
mənzərələri müəyyən dərəcədə və səviyyədə Süleyman Rəhimovun roman, povestlərinə baĢlıca mövzu olmuĢdur. Bu, əlbəttə,
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ədib üçün mühüm nailiyyətdir. Bu əsərlərdə keçmiĢə müraciət
vardır. Ancaq bu müraciət gələcək naminədir. Əsərlərin qayəsi,
istiqaməti, məfkurəsi, inqilabi çağırıĢları müasirdir.
Xalq dilində gözəl bir məsəl var: Ģələ Lələni, yoxsa Lələ Ģələni basır?
Süleymanın hər əsərində açdığı geniĢ həyat lövhələrini
görəndə, istər-istəməz, bu məsəli xatırlayırsan, bu zəngin həyat
materialının “müqavimətinə” üstün gəlmək üçün bir ədib, bir
ömür, hətta, bəlkə, bir ədəbi nəsil də kifayət deyil.
Ancaq Süleyman cürətli ədibdir. QarĢısında açılan bu vüsətli,
mürəkkəb, böyük aləmdən qorxmur. Get-gedə itilənən, parıldayan gavahanı belə daha ağır, daha bakir xam torpaqları qaldırıb
aĢırır, xalq həyatının xarakter, iĢıqlı, həm də kölgəli cəhətlərini
üzə çıxarır, əhatəyə çalıĢır.
Bizdə sovet ədibləri nəslində Süleyman qədər zəngin həyat
materialına, qüvvətli ənənəyə bağlı olan ikinci bir Ģəxsiyyət tapmaq çətindir.
Bu, ədib üçün böyük xoĢbəxtlikdir.
Süleymanın yaratdığı əlvan tiplər silsiləsi canlı, təbii, həqiqi
və həyatiliyi ilə seçilir. ġamodan tutmuĢ Mehmana, ġiraslana qədər bütün bu adamların hərəsinin öz taleyi, fərdi bioqrafiyası, daxili və zahiri siması vardır.
Süleyman indi yaradıcılığının kamil, məhsuldar bir dövründədir, gərgin iĢləyir, qarĢısında yaradıcılıq planları durur.
Kommunizm quran qəhrəman xalqımızın tarixi nailiyyətləri,
bəxtiyar həyatımızın fərəhi ilə yaĢayan sovet oxucusu kimi həssas, diqqətli, qədirbilən bir müsahib ilə hər gün söhbətləĢən bir
ədib üçün altmıĢ yaĢ heç ömrün yarısı da deyil.
Süleymanı yaxĢı tanıyanlar, iĢ stilinə, yaradıcılıq niyyətlərinə
bələd olanlar bilirlər ki, onun zehnində hələ kağıza köçürülməmiĢ
əsərlər çoxdur. Onun qələmi öz kəsərini heç bir zaman itirməyəcək, ədəbiyyatımızı zənginləĢdirməkdə, sovet oxucusunun mənəvi sərvətini daha da artırmaqda davam edəcəkdir. Ġctimaiyyətimiz
ədibin anadan olmasının 60 illiyi yubileyini qeyd edir. Hörmətli
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yubilyara – dostumuz, qələm yoldaĢımıza uzun ömür, möhkəm
can sağlığı, tükənməz enerji, ürək rahatlığı və yeni-yeni yaradıcılıq nailiyyətləri arzulayırıq.
Ədəbiyyat və incəsənət. 1960. 9 aprel.
1961
Yeni şeirin manifesti
ġeir tariximizin qədim, ənənəmizin güclü olduğunu bilməyən, qəbul etməyən yoxdur. Amma yazılan ədəbiyyat tarixlərində, klassik Ģairlərə həsr olunan monoqrafik əsərlərdə (Nizami,
Füzuli, Vaqif, Zakir, Sabir və b. haqqında) tarixi, faktik material
bol, maraqlı olsa da, nəzəri məsələlər, ümumiləĢdirmələr gözlənildiyindən çox azdır.
Buna görə də Ģeirimizin bir sıra nəzəri, həm də müəyyən dərəcə əməli məsələləri haqqında ciddi söhbət açılanda görülməli
iĢlərin nə qədər çox və nə qədər vacib olduğu dərhal aĢkara çıxır.
Xüsusilə yaradıcılığı öyrənilən Ģairlərin və yaxud, konkret
əsərlərin məhz sənətkarlıq nöqteyi-nəzərindən tədqiq və təhlilinə
lazımi diqqət verilmədiyini göstərməliyik. Məsələn, Azərbaycan
ədəbiyyatında lirikanın xüsusiyyətləri, mərhələləri, keçirdiyi istihalələr, eləcə də Ģier texnikası, vəzn məsələsi, bədii vasitələr haqqındakı müəyyən əsərlər bizi kifayətləndirmir14
Bəzən biz ədəbiyyat irsimizi öyrənəndə, necə deyərlər,
özümüzü ağır zəhmətə salmaq istəmirik. AğardılmıĢ cığırlar, asan
yollarla getməyə daha çox meyl edirik. Həyatın və mədəniyyətin
irəli sürdüyü – cəmiyyətimiz, xalqımız üçün mühüm olan bir məsələni həll etmək istəyəndə lazımınca iĢlənməmiĢ, öyrənilməmiĢ
olan öz tariximizdən daha artıq baĢqa xalqların tarixinə müraciət
14

Son zamanlarda dosent Əkrəm Cəfərzadənin əruz vəzninə, xüsusən Füzuli
Ģeirinin bu xüsusiyyətlərinə aid bir sıra məqaləsi nəsr olunmuĢdur. Bax: 1.
Əkrəm Cəfər – Füzuli Ģeirinin vəzni (“Məhəmməd Füzuli” – məqalələr məcmuəsi. 1958, AzərnəĢr); 2. Əkrəm Cəfər – Füzulinin “Hədiqət-üs-süəda”sında olan
mənzum əsərlərin vəzni (Azərbaycan SSR EA xəbərləri, “Füzuli – 400”, xüsusi
nömrə, 1958).
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edib oradan hazır sxem götürmüĢ, o sxem üzərində də planlarımızı qurmuĢuq.
Aydın məsələdir ki, ədəbiyyat materialına, tarixi faktlarla bu
və buna oxĢar bir münasibət labüd olaraq bizi yanlıĢ nəticələrə
gətirib çıxarır, ədəbiyyatımızın keçdiyi mürəkkəb, orijinal, özünə
xas yolların dərin və dürüst iĢıqlandırılmasına mane olur.
Biz çox eĢidirik ki, Ģeirimizin tarixi qədimdir, bədii nəsr isə
lap cavandır. Bu aĢkar tarixi bir həqiqətdir. Ancaq bunun tarixi-ictimai səbəblərini açıb izah edən əsərlər bizdə çoxdurmu? Çox eĢidirik ki, bizdə lirika güclü, poema janrı isə zəif olmuĢdur. Bir anlığa tutaq ki, bu da bir həqiqətdir. Bunun da, belə bir hökmün də elmi izahı verilməmiĢ, səbəbləri Ģərh olunmamıĢdır. Ədəbiyyat tariximizdə, doğurdan da, poema Ģəkli zəif olubsa, bəs Nizaminin cahanĢümul, ölməz epik əsərlərini, Füzulinin “Leyli və Məcnun” kimi misilsiz məhəbbət dastanını nə adlandıraq? Necə adlandıraq?
Belə dahiyanə nümunələrdən sonra əsrlər boyu yüksək epik
əsərlərin yaranmamasının tarixi, ictimai-ədəbi səbəblərini niyə
araĢdırmayaq?
Sovet dövründə inkiĢafa baĢlayan poemanın xarakterini niyə
müəyyənləĢdirməyək?
Bütün bu və bu kimi məsələlər xüsusən indi, ədəbi-nəzəri
problemlərə tələb və marağın çox artdığı bir zamanda ədəbiyyatĢünaslarımızın diqqətini, səyini daha çox cəlb etməlidir.
Bu, təbii və qanuni tələbdir, çünki müasir elmimizin zəruri
bir vəzifəsi ilə bağlıdır. Sovet ədəbiyyatı və Ģeirinin zəngin təcrübəsini, əməli fəaliyyətini iĢıqlandırmalı, istiqamət verməli olan
sovet ədəbiyyatĢünaslıq elmi yüksək sənətkarlıq, bədii Ģəkil, stil
yenilikləri və xüsusiyyətləri kimi məsələləri aydınlaĢdırmadan
ədəbi-bədii məhsulun yüksək keyfiyyəti uğrunda mübarizəni tez
və dürüst həll edə bilməz. Elmi konfranslarda, müzakirələrdə,
ədəbi mətbuatda göstərildiyi kimi məqalə və tədqiqatda ictimai
təhlilə nisbətən bədii təhlil çox zəifdir. Bir yazıçının doğru dediyi
kimi, bədii əsərlər bu və ya baĢqa ictimai-tarixi mövzuya sadəcə
bir illüstrasiya, nümayiĢ vasitəsi halında verilir. Halbuki, əsl bədii
təhlil belə bir meylə qətiyyən imkan verməzdi.
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Realist poema müasir ədəbiyyatımızda ancaq inqilabdan sonra inkiĢaf etmiĢdir. Cabbarlının əfsanəvi mövzuda yazdığı “Qız
qalası”nıdan sonra – sanki “buz sınandan sonra” birdən-birə axın
halında xalis müasir, əsil realist poemalar yaranmağa baĢlamıĢdır.
Mahiyyət etibarı ilə mənzum roman Ģəklinə daha yaxın olan,
hətta bu janrın yalnız ġərqdə deyil, bütün dünyada ən parlaq
nümunələrindən sayılan Nizami dastanlarından (“Xosrov və ġirin”, “Yeddi gözəl”, “Ġsgəndərnamə”, epik əsərlərdən Füzulinin
“Leyli və Məcnun”, “Həft cam”) sonra neçə əsr ədəbi formaların
yaranmadığını, yarana bilmədiyini görürük.
XVII-XIX əsrlərdə, hətta XX əsrin inqilaba qədərki on illərində də Ģeir tariximizdə lirikanın bütün Ģəkillərinin müxtəlif səviyyəli də olsa nümunələri, hətta görkəmli nümunələri yarandığı
halda, əhatəli, güclü, əməlli-baĢlı bir poema yaranmamıĢdır. Poema, müasir kamil bir janr olaraq, əslində sovet dövrünün məhsulu
kimi alına bilər.
Doğrudur, romantik poema nümunəsi verən Cabbarlı müasir
həyata yox əfsanəyə müraciət etmiĢdir. O, əfsanəvi və həm də
qeyri-adi, faciəli bir sevgi macərasını əsərinin əsasına qoymuĢdur. Cabbarlı məhəbbətin elə bir Ģəkli və xarüqəladə vəziyyətini
ifadə etmiĢdir ki, real həyatda çətin təsadüf olunur. Öz doğma qızına vurulan bir xanın vəhĢi ehtiraslarının tüğyanı məsum Durnanı intihara məcbur edir.
Əsərin qısa süjeti bundan ibarətdir. Doğrudur, Ģair Durnanı
gözəl, saf, ülvi bir xilqət kimi təsvir edir. Qeyri-qanuni və çılğın
ehtiraslara qarĢı onun təbii, təmiz məhəbbətini və nəhayət, məhz
bu pak insani məhəbbətin qələbəsini verir. Ancaq nə Kantemir,
nə də Durna əsl həyati surətdir, məhz bir əfsanə qəhrəmanıdırlar.
Məlum olduğu üzrə burada biz realist, həyatpərəst Cabbarlıdan
çox romantik, xəyalpərvər bir Ģair qələmini, qəlb çırpıntılarını
görürük. Poemada real münasibətlərdən çox nadir hadisələr, nadir
qəhrəman, nadir münaqiĢələr təsvir olunur. Xüsusən inqilabın ilk
illərində Ģeirimizin və ədəbiyyatımızda realizmin qalib gəldiyi və
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tam hakim bir mövqeyə keçdiyi zamanda, hətta Cabbarlının öz
yaradıcılığında mühüm bir sıçrayıĢ baĢlandığı halda belə bir poema müəllifinə layiq Ģöhrət tapa bilməzdi. Doğrudan da belə oldu.
Poema janrı sovet ədəbiyyatında dəb düĢüb və müxtəlif nümunələrini yaratdığı halda, “Qız qalası” kimi əfsanəvi süjetlər və ümumən bu istiqamət davam və inkiĢaf etmədi.
Sovet Ģairləri sonrakı illərdə bu gözəl və böyük ədəbi Ģəkillərdən daha canlı, daha müasir, daha vacib mövzularda istifadə
etdilər.
20-30-cu illərdə bütün sovet respublikalarının ədəbiyyatlarında olduğu kimi, Azərbaycan ədəbiyyatında da poema janrı sürətlə
inkiĢafa baĢladı.
Bunun bir sıra ictimai-tarixi səbəbləri vardır. Hər Ģeydən əvvəl müasir, azad inqilabi həyat coĢqun bir ilhamla yazan gənc sovet Ģairlərinə poema üçün zəngin material verirdi. Azadlıq əldə
etmiĢ, öz taleyinin ağası olmuĢ xalqların poeziyasında qəhrəmanlıq poemaları yaranmağa baĢlamaya bilməzdi. Ġkinci tərəfdən,
oxucunun tələbi, ümumi mədəni yüksəliĢ, mətbuat, nəĢriyyat Ģəbəkəsinin artması həyəcanlı hadisələrin müəyyən həyati süjetlərdə ifadə zərurətini yaratdı. Bütün bunlarla bərabər sovet Ģairlərinin öz tərcümeyi-halı, Ģəxsi müĢahidələri, bəzilərinin Ģəxsən iĢtirak etdiyi inqilabi hadisələri ifadə arzusu və meylini də nəzərə almamaq olmaz. Ġlk sovet poemalarının çoxunda bioqrafik səhnələrin güclü olduğu bir həqiqətdir.
ġeirimizin inkiĢafında mühüm xidmətləri olan Xalq Ģairi Səməd Vurğun, yaradıcılığının ilk dövrlərindən lirika ilə yanaĢı epik
əsərlərin müəllifi kimi də tanındı. Onun birinci böyük poeması
“Komsomol” yaranmağa baĢladığı günlərdən etibarən oxucular
arasında rəğbət və hörmətlə qarĢılandı. 25 ildən artıq bir dövrdə
Ģairi məĢğul edən bu maraqlı əsər, natamam bir Ģəkildə də olsa,
ancaq Səmədin vəfatından sonra nəĢr edilmiĢdir. Yalnız Səməd
Vurğunun böyük Ģeir əsəri, yalnız komsomolun qəhrəman mübarizəsini əks etdirən əsər olmaqdan baĢqa bu ilk sovet poemalarında biri və bəlkə də ən əhəmiyyətlisi olmaq etibarı ilə də diqqətə,
xüsusi tədqiq-təhlilə layiqdir.
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Səməd Vurğun “Komsomol”u 30-cu illərin baĢlanğıcından ta
ömrünün axırına qədər uzun bir müddət ərzində yazmıĢdır. YazmıĢdır, ancaq qurtara bilməmiĢdir. Ömrünün axırlarında bu əsərdən xüsusi həvəs və həsrətlə danıĢar, bütün qüvvəsini toplayıb
qəhrəmanlarının taleyini baĢa vurmaq arzusunu ifadə edərdi.
Əslində Ģair bu əsəri öz gənclik dövrünün, Azərbaycanda
komsomol təĢkilatlarının yaranması illərinin parlaq bir xatirəsi kimi baĢlamıĢdı. Tez bir zamanda da onu bitirmək niyyətində idi.
Çox təəssüf ki, Ģairin bu niyyəti icra oluna bilmədi. 30-cu illərin
ortalarında, Vurğun yaradıcılığının parlamağa baĢladığı bir zamanda bir-birinin dalınca günün elə daha yeni, zəruri təxirəsalınmaz, mühüm məsələ, mövzu və mətləbləri Ģairi məĢğul etdi ki, bu
böyük əsər üzərində ardıcıl, müntəzəm surətdə iĢləməyə imkan
qalmadı. Araya çox əsərlər, yeni-yeni yaradıclıq planları daxil oldu. Buna baxmayaraq “Komsomol”un qəhrəmanları, onların maraqlı taleyi heç bir zaman Vurğunu tərk etməmiĢdi və Ģair hər
münasib vaxtda onları xatırlar, özünün ən Ģirin uĢaqlıq, gənclik
günlərindən söhbət gedirmiĢ kimi, bu xatirədən xüsusi həzz alardı. Həmin cəhət xüsusən Ģairin yaxın müasirləri, komsomolun odalov içində yaranma, müəyyənləĢmə, boy atma və mübarizə
günlərinin Ģahidi olan yoldaĢları üçün tamamilə aydın idi. Vurğun, əsərində komsomola məxsus yalnız təĢkilati fəaliyyəti yox,
ümumən Vətənimizin gəncliyini, həyatımızın yeniliyini, nəslimizin səadət yollarını göstərmək istəyirdi. Vurğun özü də fikrən,
mənən, bütün varlığı ilə bu mübariz və böyük təĢkilatın qabaqcıl
üzvlərindən idi. Gəncliyinin ilk günlərindən kommunist cavanlar
sırasında tərbiyə almıĢdı. Buna görə də Ģairin komsomol mövzusunda yazdığı böyük, mənzum epopeyaya çox tələbkar yanaĢması
təbii idi. Əsəri uzun illər boyu bitirməməsinin əsas bir səbəbi,
bəlkə də bu idi ki, Ģair götürdüyü süjetə, yaratdığı aləmə daha çox
bədii rayihə və rəng vermək, həm də daha çox həyat materialı,
hadisə təfsilatı əhatə etmək istəyirdi. Bu cəhətdən də əsər, yaranmıĢ poemaların çoxundan (S.Rüstəm, M.MüĢfiq, A.Faruq və baĢ402
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qalarının əsərlərindən) fərqlənirdi. Komsomol həyatı burada əsas
alınırdı, ancaq məhdud götürülmürdü. Müasir kənd öz mürəkkəb,
əlvan, ziddiyyətli səhnələri ilə, iĢıqlı və kölgəli cəhətləri ilə birlikdə, üzvi əlaqədə canlandırılırdı. Yerli həyat və kolorit ictimai
münasibətlərin real zəminəsi, xüsusiyyəti Vurğunun əsərinin hər
səhifəsində bütün qabarıqlığı ilə görünür.
Gəray bəyin at oynatdığı kəndi biz nəinki Azərbaycan kəndi
kimi, həm də məhz konkret Qazax-Tovuz mahalının kəndi kimi
tanıyırıq. Bu yerlərin adət-ənənələrini – aĢıq məclislərini, toyunu,
mağarını, qaçaq dəstələrini, ilxılarını, sürülərini, çobanlarını, Kür
sahillərinin “qonaqlarını” aydın təsəvvür edirik.
Sinif mübarizəsi həmin illərdə ölkənin hər yerində, bütün
xalqların varlı və yoxsul təbəqələri arasında, “vətəndaĢ mübarizəsi” Ģəklində gedirdi. Bu mübarizənin istiqaməti, mahiyyəti eyni,
ancaq Ģəkli, xüsusiyyəti, yerli koloriti baĢqa-baĢqa idi ki, Səmədin poemasında da bu tamamilə seçilirdi. “Məscidə it bağlanması” səhnəsi yadımızdadır. Bu “inqilabçılığı”, “dinə qarĢı mübarizəsilə” Mir PaĢa güya komsomola sədaqətini, fədakarlığını
göstərmək istəyirdi. Bu hadisə yalnız bir Ģüursuz gənci yox, o zamankı gənclərin çoxunun fikir dayazlığını ifadə edirdi. Mübarizədən bəzən necə səhv və gülünc vasitələrə əl atıldığını göstərirdi.
Əsərdə Mir PaĢanın, ya Axundun adını, Bəxtiyarın adını dəyiĢsən
də, bədii lövhə əsla öz rəngini dəyiĢmir. Oxucu dərhal haradan və
hansı dövrün hansı mübarizəsindən söhbət getdiyini anlayır. Poemanın “Sahildə” parçasından aĢağıdakı sətirləri oxuyaq.
Kürün qumsal sahilində
Qaşlarını çataraq,
Qamçısını döyür suya
“Hiddətindən” Gəray bəy...
Üç aydır ki, meşələrin
arasında yataraq,
Əl üzmüşdür “vətənindən”,
“millətindən” Gəray bəy

– Nədən mənim qabağımdan
artıqları yeyənlər,
Köhnə-kəşgül paltarımı
öz əyninə geyənlər
İndi mənə ağ olsunlar?...
Xanimanım dağılır,
Qızılyelin inəklərim
yad əllərdə sağılır...
Kürün sahilində var əski bir köy,
Üstündə hər zaman çılpaq olur göy.
Salahlı kəndidir bu kəndin adı,
Hər yerdə sahilə söykənir ardı.
Dalğalar qudurub daşdığı zaman,
Sahilə ən yaxın evləri haman
Kökündən qoparıb alır qoynuna,
Odur ki, ən köhnə zamandan ona
Deyirlər “Qadalı, qanlı Kür çayı”:
Keçidlər qarışır hər aprel ayı.
Bir axşam günəşin batdığı zaman,
Sizin bildiyiniz Gəray bəy haman.
Qalın bir meşənin arasında tək,
Ağacdan-ağaca göz gəzdirərək,
Kürün sahilində gəlib dayandı,
Gözləri hirsindən alışıb yandı.
Onun xatirindən keçdi doyunca,
Həmin bu meşədə sahil boyunca,
Bir zaman kükrəyib at oynatdığı,
Turaca, kəkliyə tüfəng atdığı...
Bu lövhə haranın mənzərəsidir? Azərbaycan kəndinin, məhz
bizim kəndin! “Qamçısını dalğalara döyən” kimdir? Azərbaycan
mülkədarı, məhz bizim mülkədardır. Bu səhnədə sinfi mübarizənin məzmun, mənasından baĢqa, yerli həyat və kolorit öz parlaq
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ifadəsini tapmıĢdır. “Mənim qabağımdan artıq yeyənlər, köhnə
paltarımı geyənlər...” ZəhmətkeĢlərə, yoxsul kəndli və muzdurlara belə baxıĢ və münasibət məhz Gəray bəy kimi bir mülkədara
xasdır. Bu sözlər doğrudan da ancaq onun ağzından çıxa bilərdi...
“Qızıl-yelin inəklər” həsrətilə onun gözü doğrudan da belə qıza
bilərdi. “Yad əllərdə sağılan” heyvanlarının dərdi bəyi məhz belə
quduzlaĢdıra bilərdi. Həqiqi, canlı, dərin realist təsvir, adamların
daxili aləmini açmaq etibarı ilə bu səhnə C.Cabbarlının “1905-ci
ildə”ki təsvirindən heç də geri qalmaz. Orada Salamov, Ağamov
kimi Bakı milyonçularının xarakteri necə parlaq çıxıbsa, burada
da mülkədar Gəray bəy bütün mahiyyəti və xüsusiyyəti ilə canlandırılıbdır. Bizim yolumuz Qazax, Tovuz rayonlarına düĢəndə
az qalırıq kəndlilərdən soruĢaq: “Topal Gəray bəy burada
öldürülməyib?”, “Qaçaqlar daha hansıdır?...”. Çünki poemada biz
hadisə, mübarizələrin yalnız rəsmi, tarixi, ictimai cəhətlərini deyil, həm də yerli, məhəlli, “milli”, “ənənəvi” rəng, əlamət və
xüsusiyyətlərini görürük. Yalnız dərin və zəngin ümumiləĢdirmələrin yox, həm də inandırıcı, təbii, bədii fərdiləĢdirmənin Ģahidi
oluruq. Bunsuz isə, yəni ümumiləĢdirmə və fərdiləĢdirmə vəhdəti,
ahəngdarlığı, həqiqəti olmadan heç bir bədii əsər yaĢaya bilməz!
“Komsomol”un qəhrəmanları əksərən Ģairin gənclik yoldaĢları idilər. Ġnqilabın ilk illərində (1920-24-cü illər) Azərbaycan
kəndinin vəziyyəti, qəhrəman fəhlə sinfinin ən sadiq müttəfiqi
olan yoxsul kəndlilərin Sovet hökuməti yolunda fədakarlığı,
mülkədarların, qaçaq-quldur dəstələrinin kənddə quduz müqavimətinə qarĢı aparılan kəskin mübarizə yadımızdadır. Ġstismar
dünyasının bu son istinadgahları harada, necə və nəyin bahasına
olur-osun köhnə quruluĢun, zülm və zorakılıq dünyasını qoruyub
saxlamaq istəyirdilər. Buna görə də yeni nəsli, xüsusən komsomol nəslini görmək də istəmir, qırıb məhv etməyə cəhd edirdilər.
“Komsomol” poemasında gördüyümüz Gəray bəy və onun dəstəsi bu qara qüvvələrin, ölən siniflərin canlı nümunəsidir. Əsərin
bir-birilə əlaqədar bir sıra epizodları son nəĢrdə 26 sərlövhə altında verilsə də, poema əsasən giriĢdən və 9 fəsildən ibarətdir:
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1) Sahildə; 2) Humay; 3) Ġməcilik; 4) Kənddə teatr; 5) Ġlk
görüĢ; 6) Qanlı çadır; 7) Humayın ölümü; 8) Sarı ġəmistan; 9)
Son mühasirə.
Yeni nəĢrdə poema “QıĢ gecəsi”, “AtıĢma”, “O bizdən ayrıldı”, “Sahildə”, “Ġlk təslim”, sərlövhələri ilə verilmiĢ epizodlarla
baĢlanır. Vurğunun bir sıra poemalarındakı baĢlanğıcı, bir növ bədii müqəddəməni, əhvalata hazırlıq kimi alınan “GiriĢ”i burada
görürük. ġair heç bir mücərrəd mühakimə və ya ricətlərə əl atmadan bilavasitə hadisədə, “Ayazlı, Ģaxtalı bir qıĢ axĢamı” partizan
dəstəsinin gülüĢündən danıĢır. Həcmcə balaca olsa da, bu parçalar
əhvalatın kamil ekspoziyasını verir; vəziyyət ilə, vuruĢan cəbhələr, qızıĢan münaqiĢələr əsas qəhrəmanlarla oxucunu tanıĢ edir.
Poemanın bir xüsusiyyəti də budur ki, cəbhələrin mübarizəsi
sxematikcəsinə hərbi, siyasi və təĢkilati mənada əvvəlcədən
ölçülüb-biçilmiĢ, həmin dövrə aid yazılan bir sıra əsərlərdə “ənənəyə” çevrilmiĢ bir Ģəkildə deyil, spesifik cəhətləri ilə verilmiĢdir.
Oxucu dostu da, düĢməni də müəyyən “təsadüfi” bir hadisə ilə
birdən-birə tanıyır: qıĢ axĢamı yola çıxan, DikdaĢa gedən gənclər
gözlənilmədən bandit dəstəsi ilə qarĢılaĢırlar. AtıĢma baĢlanır.
Niyaz bəy ölür. Gəray bəy yaralanır, ürəyində böyük və romantik
arzular olan ġahsuvar sevgilisi Gülcamalın həsrəti ilə “ömürlə vidalaĢır”.
Ġki səhifəlik bir bədii təsvirdə biz bir sıra hadisələrin Ģahidi
oluruq. Həm zamanı, məkanı, Ģəraiti, həm də ictimai konflikti,
xüsusilə əsas qəhrəmanları görüb tanıĢ oluruq.
Bəxtiyarın aparıcı rolu, Cəlalın yoldaĢlıq vəzifəsi, Gəray bəyin necə qorxulu bir düĢmən olması, ürəyi böyük ideallarla çarpan, böyük gələcəyə dərin bir inam bəsləyən ġahsuvar kimi gənclərin mübarizəsindəki hərarət və səmimiyyət elə ilk səhifələrdən
oxucunu tutur və bir an da olsa tərk etmir.
Poema ümumi mövzu etibarı ilə vətəndaĢ müharibəsi
dövründə gənclərin, xüsusən komsomol gənclərin mübarizəsinə
həsr olunmuĢdur.
Ancaq əsərdə verilən mübarizənin məzmun və mənası daha
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geniĢdir. Yalnız cəbhə mübarizələrini yox, yalnız gənclər həyatını
yox, yalnız Sovet hökuməti uğrundakı vuruĢmaları yox, daha geniĢ, daha mürəkkəb, daha zəngin bir mənəvi aləmi, mürəkkəb xarakterlər aləmini əhatə edir. Daha doğrusu bu poema “üç varlıq”
haqqında yazılmıĢ bir əsərdir. Burada biz ayrı-ayrı lövhələr və təsəvvürlərlə də olsa, həm acı keçmiĢi, həm keĢməkeĢli indini, həm
də parlaq və böyük gələcəyi görürük; həm geniĢ ictimai aləmi,
həm də qəhrəmanların mənəvi həyatını, qəlb çırpıntılarını, məhəbbət duyğularını görürük. Təbii ki, Ģair bizi bir sıra maraqlı,
canlı surətlərlə tanıĢ etsə də, ilham fənərinin iĢığını hər yerə eyni
qüvvətlə salmır. Poemanın mərkəzi simalarından, həm də ilk inqilab illərinin məsum qurbanlarından olan romantik qız Humay və
onun maraqlı, nakam, nisgilli taleyi Ģairi daha çox məĢğul etmiĢdir. Humay elə bir qızdır ki, “dan yerinin ağardığını” – gələcəyi
görür, tarixin hərəkət və istiqamətini müəyyən qədər səthi də olsa
dərk edir, iĢıqlı qüvvələrin arxasınca getmək istəyir. Ancaq onun
vəziyyəti çətin və ziddiyyətlidir. O, hərəkətlərində tam sərbəst ola
bilmir. Humay düĢüncəli, qayğılı olduğu qədər də səmimi, sadə
və sadəlövhdür; təcrübəsizdir, ailəyə, xanimana daha çox bağlıdır. ġair bu məsum qızın simasında “bizim əsrin geniĢ addımladığı” günlərdə yetiĢən, hələ lazımınca silahlanmamıĢ, ictimai-inqilabi tərbiyə görməmiĢ mənĢək ilə köhnə dünyaya bağlı olan gənclərin xarakter həyat yolunu canlandırır. Vurğunun poemasında
süjet xətti möhkəm, mütənasib, təbii qurulmaqla bərabər, lirik və
qeyri-lirik ricətlər də az yer tutur. Ricət Səməd Vurğun Ģeirinin,
xüsusən süjetli əsərlərinin xarakter xüsisiyyətlərindəndir. ƏdəbiyyatĢünasların bəziləri bu keyfiyyəti düzgün izah etmir, mücərrəd
“fəlsəfəçilk” kimi qiymətləndirirlər. “Komsomol”dakı ricətlərin
hamısı mətləb ilə bağlı, Ģairin həyat hadisələrinə, insanlara münasibətini əks etdirən mühakimələrdir.
Vurğunun Ģeiri yalnız hissin, həyəcanın deyil, həm də fikrin,
düĢüncənin zənginliyi ilə güclüdür. Qəhrəmanların keçirdiyi
sərgüzəĢti Ģair bir təsadüf kimi yox, həyatın qanuniliyi, münasibətlərin labüd nəticəsi kimi verir. O, Cəlal ilə Humayın saf mə407

həbbətini, “ilk görüĢün” Ģairanə təsirini tərənnüm edərkən qızğın,
eyni zamanda sağlam mühakimələr yürüdür, oxucusu ilə könül
söhbətindən özünü saxlaya bilmir:
Ey könül beşiyi böyük məhəbbət,
Sənin də qədrini bilməyənlər var.
Varlığı daş kimi, kəsək kimi sərt,
Bir insan eşqilə gülməyənlər var.
Nə çoxdur gördüyün qoca dünyada.
Söz verib, söz alıb, söz unudanlar
Görəsən vicdanı salırmı yada
Eşqin mənasını ucuz tutanlar?
Varmı sevməyənin bir istiqbalı,
Həyat da sərsəmin üstünə gülər.
Gün keçər, ağarar saçı-saqqalı,
Çöldə qurd-quş kimi yuvasız ölər.
Böyük yaranmışdır əzəldən insan,
Məhəbbət adlanır şirin neməti.
Eşqin meyvəsidir hər yeni dastan,
Duyanlar yaradır şeiri sənəti!...
Kim deyə bilər ki, bu düĢüncə və mühakimələr artıqdır? Kim
deyə bilər ki, bunlar mətləbdən kənardır? Əksinə, bu fikirlər
gənclərin sevgi dastanına zəngin, böyük məna verir, Ģəxsi məhəbbəti böyük bəĢəri bir hiss kimi qanadlandırır, yüksəldir. ġair
götürdüyü hadisələr dairəsi və çərçivəsində qısılıb qalmır. Qanadlanan ilham, yüksək hisslərin tüğyanı onu daha yüksək aləmə qaldırır, böyük fikirlə məĢğul edir. Bunlarsız əsl insan adı və ləyaqəti yoxdur. Ġlqarı, inamı, məhəbbəti və ictimai idealı olmayanların,
Ģair deyən kimi, “qurd-quĢdan” fərqi nədir? Qarğa kimi 300 il yaĢasalar da belələri “həyata bir yük” olub qalır... Vurğunun Ģeirində oxuduğumuz və Ģərik olduğumuz belə mühakimələr bizim
ədəbiyyatımıza çox lazımdır. Bunlar oxucuya mənəvi qida, Ģeirimizə isə M.MüĢfiq demiĢkən, “fikir mayası”dır. “Komsomol”da408
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kı ricətlərin eləsi var ki, nəinki əsərin ayrı-ayrı fəsilləri, qəhrəmanları ilə bağlıdır, nəinki müəyyən ictimai-siyasi məsələlərin tərənnümünə həsr olunmuĢdur, hətta əsərin əsl məna və mətləbini
Ģərh etmək nöqteyi-nəzərindən çox vacib və əhəmiyyətlidir.
Bu mənada da “Komsomol” tamam yeni bir əsərdir. Burada
dərin və həyəcanlı hiss ilə yanaĢı zəngin fikir, təsirli xitab və suallar, oxucunu düĢündürən çox yeni mətləblər var. Süjet xəttinin
əlaqədar olduğu elə bir mətləb yoxdur ki, Ģair buna özünə məxsus
bir həyəcan və düĢüncə tərzilə toxunmasın, münasibətini ifadə etməsin və çox hallarda oxucunu öz arxasınca aparmasın. Ricətlərin
çoxu bir səviyyədə, bu mənadadır.
“Komsomol poeması” nədən bəhs edir?
Ġlk baxıĢda adi görünən bu suala cavab vermək üçün əsərin
özündən Humaya həsr olunan fəslin axırlarından bəzi parçaları
oxuyaq:

Kimindir sabahdan axşama qədər,
Yağışda, yağmurda çalışan əllər?
Kimindir gecələr yuxusuz qalan,
Səhvlər, buraxan töhmətlər alan;
Fəqət hər ağrıya köksünü gərən,
İşıqlı bir günə yollar göstərən,
Günəşin altında, suyun içində,
Əkində, tarlada, suda, biçində
Dərisi büsbütün yanıb qaralan;
Torpağın bağrını təpiklə yaran,
Tərlan səhərlərin laçın övladı?
Şeirə yaraşmazmı onların adı?!
Qanadlan ilhamım, havalı könlüm!
Daşlı, tikanlıdır uğurlu yolum.
Böyük bir ölkənin vətəndaşısan,
Çiynində torpaq da, daş da daşısan,
Ağ günlər əsrinə çox görmə bunu,
Həyata, insana ödə borcunu!..

Nədən şeirimizin baş qəhrəmanı,
Gah Turandan gəlir, gah da İrandan?
Bəs mənim ölkəmin varlığı hanı?
ġairin verdiyi bu sual sadə sual deyil. Bu, çox mənalı bir sualdır. Bu, o zamankı Ģeirimizin və ümumən ədəbiyyatımızın vəzifələrini müəyyən etmək nöqteyi-nəzərindən mühüm və vacib sualdır. Mərkəzi Komitənin 1925-ci il tarixli məĢhur qərarından,
böyük Leninin ədəbiyyat, sənət haqqındakı tarixi göstəriĢlərindən, partiyamızın mədəni inqilab uğrunda baĢladığı tarixi mübarizələrdən sonra da Azərbaycanda elə Ģairlər var idi ki, ədəbiyyatda
müasir həyatı, zəhmət adamlarını yox, tarixi əfsanələri qələmə almağı üstün tuturdular. Bunların arasında ən təcrübəli və ən istedadlısı da var idi. Məhz buna görə də Vurğun, Ģeirimizin vəzifə
və istiqaməti məsələsinə təkrar-təkrar diqqət cəlb etməyi lazım
bilirdi. Buna görə də yeni həyatın qəhrəmanlarını tarixdə, əfsanə
və xəyalatda yox, bugünkü canlı, mübarizəli həyatda görüb
göstərməyi təkid edirdi.
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S.Vurğun hələ otuzuncu illərdə, poemanın ilk fəsillərini qələmə aldığı zamanlarda Ģeirimizin təxirsiz, mübariz vəzifələrini, ədəbiyyatımızı müasirlik problemlərini doğru-dürüst dərk etmiĢdi.
“Komsomol poeması”na “tarixi” əsər kimi baxanlar çox səhv
edirlər. Çünki bu əsər tamamilə müasir bir əsərdir. Buradakı
həyat və qəhrəmanlar öz Ģərəfli dövrünü hələ də yaĢayır. Partiyanın rəhbərliyi ilə komsomolçu nəslin Sovet hökuməti, sovet varlığı və münasibətləri uğrunda apardığı mübarizələrin hərarəti hələ
də soyumamıĢdır və uzun illər soyumayacaqdır. Vurğunun əsərində qoyduğu əsas mövzu və mətləb xoĢbəxt sabah uğrunda gedən
bugünkü mübarizədir! Məhz buna görə də bu əsər yalnız Vurğun
üçün yox, müəyyən dərəcədə bütün sovet Ģeirimiz üçün proqram
əsəri sayıla bilər və sayılmalıdır.
Sovet Ģeiri bu əsərdə əsl qəhrəmanlarını arayıb tapmıĢdır.
“Tərlan səhərlərin laçın övladı”, həyatı yaradanlar, əsl zəh410
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mət adamları, yeni dünya quran qəhrəmanlar! “Komsomol poeması” həmin qəhrəmanlar haqqında ilk dastandır.
ġairin verdiyi ricət poemanın leytmotivini təĢkil edir və ricətlikdən çox-çox irəli gedərək sovet Ģier cəbhəsinin, sovet Ģairlərinin bir çağırıĢı, manifesti kimi səslənir. Maraqlıdır ki, inqilabın
ilk illərində hadisələrə, sovet həyatına, azadlığın tərənnümünə
həsr olunan əsərlərdə ən çox qabarıq verilən qəhrəmanlar – qızlar,
qadınlardır: Pəricahan (“Laçın yuvası”), Sevil (“Sevil”), Almaz
(“Almaz”), Dilarə (“Gələcək həyat yollarında”), Tükəzban (“Erkək Tükəzban”), Səriyyə (“Səriyyənin ölümü”), ƏfĢan (“ƏfĢan”)... Əlbəttə ki, bu, təsadüfi yox, təbiidir, qanunidir.
Çünki köhnə dünyada zülm və istibdadın ağırlığını, möhnətini qadınlar kiĢilərdən çox çəkmiĢlər. ZəhmətkeĢ kiĢilər həm sinfi,
həm milli və ictimai zülm çəkmiĢlərsə, qadınlar onlardan əlavə
olaraq dini zülm də çəkmiĢ qadın adı ilə bağlanan bütün məhrumiyyətlərə düçar olmuĢlar. Bu zülmü də ədəbiyyatımız vaxtı ilə
çox qabarıq və dürüst əks etdirmiĢdir. Axundovun, Mirzə Cəlilin,
Sabirin, Haqverdiyevin, Cabbarlının, Səmədin və baĢqalarının
əsərlərində bunlara parlaq misallar vardır.
Ancaq azadlıq səhnələrinin, yeni həyat, yeni dünya lövhələrinin təsvirində qadının ilk planda və qabarıq göstərilməsi xüsusilə
bizim həyatda, bir ölkədə ki, əsrlər boyu insanlıq hüququndan
məhrum olan, adam yerinə qoyulmayan qadın birdən-birə
zülmdən xilas olur, çadrasını atıb iĢıqlı dünyaya çıxır, belə bir hadisə təbii ki, inqilabi bir ədəbiyyatda öz inikasını tapmaya bilməzdi və doğurdan da tapdı. Nəinki inikasını tapdı, hələ bir növ
nümunə kimi də göründü. Ədəbiyyatımızda ilk dövrlərdə yaradılmıĢ olan yeni insanların – azadlığa çıxan qəhrəmanların silsiləsi
göstərilərsə, qadınların birinci yerlərdə duracağı Ģübhəsizdir.
Vurğunun poeması çoxplanlı, çoxcəhətli və çoxsüjetli, ayrı
sözlə desək çoxĢaxəli bir əsərdir. Burada ictimai-siyasi hadisələr,
hərbi-inqilabi hadisələr, məiĢət lövhələri və nəhayət, parlaq lirik,
aĢiqanə səhnələr vardır.
Doğrudur, Ģair, komsomol Bəxtiyarı hadisələrin inkiĢafında
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heç vaxt tərk etmir, onu axıra qədər aparır, Bəxtiyar bir çox hadisələrin təsvirində qabaqcıl, rəhbər görünür. Bununla belə Humay-Cəlal xətti, bu iki gəncin nakam məhəbbəti poemada ən çox
diqqəti cəlb edən, ən çox yadda qalan, həm də o dövr üçün ən xarakter olan həyat hadisəsidir.
Humay, Ģairin dediyi kimi, ayrı bir xilqətdir. Onun taleyi və
bununla əlaqədar hadisələr poemanın mərkəzi mövzusu kimi verilmiĢdir:
Humay düşündürür, Humay ağladır,
O, nə Tatyanadır, nə Ofelyadır.
Poemanın baĢlanğıcında oxuduğumuz bu yığcam və müqayisəli misralar hələ tanımadığımız, ancaq adını eĢitdiyimiz qəhrəman haqqında ilk, mənalı bir xasiyyətnamədir.
Humay nə Tatyanadır, nə də Ofelya!
Bu fərq onun ictimai vəziyyəti və ya təhsilinə görə əsla qabardılmır. Humay iki dünya, iki aləm arasında yetiĢmiĢ bir gəncdir. O, köhnə dünyanın, ata-baba xanimanlarının sarsılıb töküldüyü, yeni münasibətlərinsə hələ yaranıb müəyyənləĢmədiyi bir
dövrdə göz açmıĢdır. Humay bu keĢməkeĢli günlərin övladıdır.
O, ictimai mənĢəyi ilə keçmiĢə, qədəm qoyduğu təĢkilata münasibəti ilə gələcəyə bağlıdır, ancaq nə keçmiĢin, nə də gələcəyin mahiyyətini lazımınca dərk etmiĢdir. O, uĢaq sadəliyindən hələ ayrılmamıĢ, həyata Ģairanə baxan bir kənd qızıdır.
Ona görə də Humay nəinki valideynini, nəinki sevgilisini,
həm də oxucusunu düĢündürən qızdır:
Humay düĢündürür, Humay ağladır!
Ġstər bizim Ģeirdə, istərsə nəsr və dramaturgiyada kamil qadın
surətləri çox olmuĢdur. Axundovun Səkinə xanımından (“Mürafiə
vəkilləri”), Mirzə Cəlilin Gülbaharından (“Anamın kitabı”), Nərimanovun Gülbadamından (“Pir”), Süleyman Saninin Tutusundan
(“Qaraca qız”) tutmuĢ, Cabbarlının Sevilinə, Almazına; Vurğunun Səriyyəsinə (“Səriyyənin ölümü”) və “Bəsti”sinə qədər Azərbaycan qızlarının mürəkkəb faciəli taleyini və qurtuluĢ yolunu
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əks etdirən zəngin bir surətlər silsiləsi yaradılmıĢdır. Hamısının
taleyi üçün ümumi olan cəhətlərdən baĢqa, bu surətlərin hər birinin həyat yolu və fərdi xüsusiyyətləri vardır. Mürəkkəb tarixi
dövrdə yaĢamıĢ olan Humay da nakam yaĢayıb, nakam ölmüĢ
Azərbaycan qızlarından biridir.
Adlarını çəkdiyimiz əsərlərin çoxunda qadın və qızlar adətən
dinin, müsəlman ehkamının qurbanı olurlar. Səmədin poemasında
Humay isə bu çərçivələrdən daha geniĢ bir aləmə - açıq və kəskin
sinif mübarizəsi səhnələrinə düĢmüĢdür. Bəlkə özünün də yaxĢı
anlamadığı, gözləmədəyi mürəkkəb bir Ģəraitdə “insana dərd verən hadisələrdən” yaxasını qurtara bilməyən, “sevgisi, taleyi,
müqəddəratı vərəmli bir qıĢı andıran”, “bütün diləkləri gözündə
qalan” qız ağır və çıxılmaz bir vəziyyətə düĢür.
ġair, Humayın taleyini bir tərəfdən kəskin mübarizə Ģəraiti
ilə, digər tərəfdən alovlu məhəbbət hissi ilə bağlayır, onu həm vuruĢan ictimai qüvvələr iĢtirakçısı, həm də həssas bir qəlb, vurğun
bir könül sahibi, aĢiqanə bir həyat əsiri kimi təqdim edir. Qız bir
tərəfdən keçmiĢi, mülkədar atası və ata xanimanı ilə, o biri tərəfdən yenicə parlayan cavanlar mühiti, komsomol təĢkilatı ilə bağlanır. Bir tərəfdən Humay adət və ənənələrə sadiq qalmaq istəyir,
“ölümdən yaman” olan el-gün tənəsinə məruz qalmaqdan qorxur;
ikinci tərəfdən də Cəlalın məhəbbətindən keçə bilmir, vurğun
könlünün əsiri kimi çırpıntılı, iztirablı günlər keçirir.
Təxminən Cəlal da belə bir ruhi halla yaĢayır. O da bir tərəfdən ictimai, vətəndaĢlıq vəzifəsinə, mənsub olduğu komsomol
təĢkilatına sadiqdir; ikinci tərəfdən də əldə silah vuruĢduğu,
öldürmək istədiyi Gəray bəyin qızına vurğundur. Ona elə gəlir ki,
bu sinfi ziddiyyətlər, mübarizələr sevgiyə, mütəqabil məhəbbətə
mane olmamalıdır.
Cəlala təsir edən baĢqa bir qüvvə də var. Komsomol təĢkilatının baĢçısı, həyata ayıq-sayıq baxan, gənclərin mübarizəsində qabaqcıl iĢ görən Bəxtiyar Cəlalın iztirablarını, tərəddüdlərini duyur
və yoldaĢına nəsihət edir:
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Sən məftun olma, qardaş
Məhəbbət dediyin daş,
Nəyə düşsə sındırar,
Onun ağırlığı var...
Bir də ki, sən komsomol,
Anla ki, tutduğun yol
Şərəflidir cahanda
Bu qarışıq zamanda
Humay düşmən qızıdır,
Qızıl əxlaqsızıdır...
Bəxtiyarın sözləri Cəlalı sarsıdır. Onun sadə, bəlkə də asan
saydığı bu sevgi, həyatın mümkün faciələrindən xəbər verir. O,
üz-üzə dayandığı sinif düĢməni ilə “ülfət” bağlamağın dəhĢətlərini təsəvvür etdikcə “Ġlan kimi qıvrılır”, canına üĢütmə düĢür...
ġübhə yoxdur ki, Bəxtiyarın sözləri yoldaĢının qəlbinə toxunmuĢdur. Humay kimi təmiz bir xilqətə “əxlaqsız” demək Cəlalı qəzəbləndirməyə bilməzdi. Bəs nə üçün Cəlal qaba hərəkətə
cavab vermir? Biz bu sualı Cəlala yox, Ģairə verə bilərik. Cəlalın
öz məhəbbətindən bir addım da geri çəkilməməsi, qıza sədaqətində möhkəm durması Bəxtiyara ən yaxĢı cavab idi. O, Humayı
yaxĢı tanıyırdı. Bəxtiyarın iddialarının ümumi, nəzəri mülahizələrdən gəldiyini də bilirdi. Buna görə də Humay onun gözündə
böyüklüyünü saxlayır. Mümkündür ki, Bəxtiyar yoldaĢını doğru
yola çağırmaq, düĢmən qızından uzaqlaĢdırmaq üçün belə sərt bir
hökm vermiĢdi. Hər halda onun Humay haqqında təsəvvürü səhv
və hökmü də insafsız idi. Bu nəsihətlərdən, çəkdiyi ruhi iztirablardan sonra da Cəlal məhəbbətindən dönmür. O, yoldaĢının təbliğatına etiraz edir. Çünki Cəlal Humaya möhkəm inanmıĢdır. Qızların “etibarsızlığı” haqqında eĢitdikləri, düĢündükləri bir əfsanə
kimi uçub gedir. Humay isə bütün gözəlliyi, təmizliyi, sədaqəti
ilə gəlib qarĢısında durur.
O, Humayı ancaq belə, ancaq məsum bir vəziyyətdə duyubdüĢünür, düĢüncələrini isə əsil həyati bir həqiqət kimi görmək istəyir.
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biətən zəngin və həssas bir xilqətdir. Humay Azərbaycan kəndində yetiĢən müasir Ģüurlu, düĢüncəli bir qızdır. O, xalqının ənənələri ilə böyümüĢdür. Qəddar bir mülkədarın qızı olsa da, ata xanimanının yaratdığı mənəvi çərçivə içərisində qalmamıĢdır. Onu
məĢğul edən mülk, mal-dövlət, Ģöhrət deyil, gənclik həyatı, kəndin cazibəli mühiti, təbiətidir:

Mənim ki, sevgilim
Humaydır, Humay
Qəlbinin saflığı on dörd günlük ay,
O mənsiz keçinib, mənsiz yaşarmı?
Heç onun adına bu yaraşarmı?
Dedikcə Cəlalın gözləri yanır.
Fəqət qarşısında gəlib dayanır
Qaçaq Gəray bəyin qorxunc xəyalı,
Yenə də Cəlalın dəyişir halı...
Bəxtiyar dediklərinin təsirsiz olmadığını düĢünsə də, yoldaĢını bu iztirablar içində tərk edir. Cəlal isə nə olur-olsun “Humay
mənim olacaq” deyə qətiyyətindən dönmür.
Ədəbiyyatçıların bəzisi bir xəyal, bir romantika kimi baxıb,
bu məhəbbəti “keçici” sayırlar. Doğrudur, bu münasibətlərdə,
müqayisələr, ricətlər, hissi-dəruni epizodlar vardır. O da doğrudur
ki, məhəbbət bu gənclərin hər ikisini “su çıxmaz arxa cuar” etmiĢdir; imkanı çox çətin olan bir izdivac eĢqinə salmıĢdır. Amma
bütün bunların hamısı xəyalət, təəssürat yox; tamamilə real bir
həqiqətə, ictimai zəminəyə əsaslanan hadisələrdir. O dövrdə, o Ģəraitdə məhəbbət və izdivacın nə keçmiĢ, nə də indiki səhnələrini
axtarmaq doğru olardı. O, elə bir keçid dövri idi ki, köhnəlik yıxılmıĢdı, min illik adət və qanunlar sarsılmıĢdı, ancaq onların
müqabilində yenisi hələ yaranmamıĢdı, müəyyənləĢməmiĢdi. Humay da, Cəlal da həmin bu münasibətlərin, həmin bu tarixi Ģəraitin, dəyiĢməkdə olan kəndin övladıdır. Onların həyatı da, Ģüuru
da, məhəbbəti də bu hadisələrlə məĢrutdur.
Səməd Vurğun öz qəhrəmanlarını günün Ģüarları ilə qanadlandırıb silahlandırmamıĢdır. Onların məhəbbəti nə qədər yenilik,
sərbəstlik meyli ilə güclü olsa da, köhnə bağlardan, qanun-qaydadan qurtula bilməzdi. Çünki bu, bir həqiqət olmazdı və bizi inandırmazdı.
Humay necə bir qızdır?
ġair, onu “tək ayaqlı bir qərinə” adlandırır. Deməli ruhən, tə415

İcazə versəniz danışaram mən,
O qız xəyalının incəliyindən:
Daldığı musiqi, sazların səsi,
Ya da ki, quşların vəhşi nəğməsi...
Dağların döşündə gəzinən çoban,
Dərdlənib neyini çaldığı zaman
Yaşarır Humayın qara gözləri...
Nə bir dəmir yolu, nə də bir qatar,
Görməmiş... Gecələr o qatar-qatar
Uzanan durnalar nələr andırır!
Humayın qəlbini niyə yandırır?...
Humay belə bir qızıdr. O, ailəsindən çox kəndinə, Ģəxsi taleyindən çox kəndi taleyinə, kənd varlığına bağlıdır. Cəlal ilə görüĢ
və tanıĢlıq sanki Humayın qarĢısında yeni bir aləm açır. Məsum,
səmimi bir qızcığaz dərk etməyə baĢlayır ki, dünyada qoyun-quzu
mələĢməsindən, araba səsindən, “intizar çəkməkdən”, “paltar-palaz” daĢımaqdan baĢqa Ģeylər də vardır. O, alovlanan gənclik
hisslərinin təsiri ilə yaĢayır. Həyatının hərarətli, iztirablı və həyəcanlı günləri baĢlanır. Qızın qəlbindəki bakir hisslər daha da
tüğyan edir, onu, demək olar ki, hər Ģeydən ayırır, yalnız bir obyektə, ideala – Cəlala bağlayır.
Doğrudur, Ģair, bu yerdə qızın qəlb təlatümlərini, könül çırpıntılarını görüb göstərəndə təsdiq edir ki:
“O, nə Tatyanadır, nə Ofelyadır!...”
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Buna biz tamamilə inanırıq və əvvəlki təsvirlərdən bilirik ki,
“əlinə kitab almamıĢ” bir qız nə Tatyananı, nə Ofelyanı, nə də
baĢqa ədəbi-bədii qəhrəmanları tanıyır... Səhnə və kitab qəhrəmanları heç onun yadına da düĢə bilməzdi. Bunları Ģair özü xatırlayır. Humay ilə əlaqədar olaraq xatırlayır. Əlbət ki, Ģair Humayı
bunlarla müqayisə etmək, bu nakam qızların taleyində nəsə bir
müĢtərəklik göstərmək üçün xatırlayır.
ġairin Humaya münasibəti, hər Ģeydən əvvəl, böyük sənətkarların öz sevimli qəhrəmanlarına bəslədiyi münasibəti andırır.
ġair istəyir ki, onun Humayı dünyada məĢhur bədii surətlər silsiləsində baĢqalarından aĢağı durmasın.
Təsadüfi deyil ki, müəllif, poemanın məhz bu yerindəki ricətdə Ģeirin “bazarının kasad” keçməsindən, sovet Ģairinin böyük vətəndaĢlıq vəzifəsindən danıĢır; nəinki PuĢkini, Bayronu, həm də
ümdə olaraq böyük Füzulini, Ģirin dilli Vaqifi yada salır.
Humay Ģairin nəzərində müasir Azərbaycan kəndinin, xüsusən yuxarı təbəqələr içində böyümüĢ, lakin ata xanimanının ağır
sıxıntı və üzüntülərini dərindən hiss etmiĢ xarakter bir qızdır. Bu
qızın təbiətə, saza, çobanlara, durnalara müraciəti də mənalıdır.
Humay nakam Leyli kimi dərdlərini, qayğılarını unutmaq üçün,
mülkədar xanimanlarının ağır, kəsif havasından bir anlığa da qurtulmaq üçün çırpınır.
Cəlal da Humaya layiq bir gəncdir.
O da Humay kimi alovlu məhəbbətin əsiridir. O da bu yolda
hər Ģeydən keçməyə hazırdır. O da taleyini, bəxtiyarlığını, gələcəyini bu ilk bakir məhəbbətdə görür. Onun da bütün sözlərində,
tədbir və hərəkətlərində məhəbbətin hakim ahəngi duyulur.
Düzdür, komsomol təĢkilatının rəhbəri Bəxtiyar Cəlalı sayıq
olmaq, onu ayıltmaq, kim ilə həyat qurmağın nə qədər çətin və
mühüm məsələ olduğunu anlatmağa çalıĢır. O zaman yenicə yaranmıĢ olan komsomol özəklərində belə məsələlər, siyasi tərbiyədən çox, ictimai əxlaqi, məiĢət məsələləri mühüm yer tuturdu.
Poemada komsomol rəhbəri öz vəzifəsini yerinə yetirmək istəyir:
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Kim çağırdı səni bu əyri yola,
Məhəbbət yararmı bir komsomola?
Cəlal deyir:
Məncə məhəbbətsiz bir həyat boĢdur!
Bəxtiyar isə sözündə israr ilə dostunun yanıldığını izah edir:
Yox, Cəlal, bu qədər hissə qapılmaq,
Gəncliyin keçici hissidir, ancaq!
Bəxtiyar da, Cəlal da komsomolun gənc üzvləridirlər. Hər iksi bir məsləkin yolçusudur. Amma bunların fərdi xüsusiyyətləri,
hər birinə xas olan keyfiyyətlər o qədər canlı, qabarıq ifadə olunmuĢdur ki, biz nəinki onların dostluq, həmməsləkliyini, həm də
ziddiyyət və ixtilaflarını aydın görürük.
Bəxtiyarda məslək eĢqi, Cəlalda isə intim duyğular güclüdür.
Birincidə ictimai görüĢlər, ikincidə fərdi düĢüncələr; birincidə vəzifə məsuliyyəti, ikincidə sevgi hissi hakimdir. Bu ixtilaf, ziddiyyətlər, bir sıra sxematik əsərlərdə gördüyümüz kimi, gəncləri cəbhə ayrılığına gətirmir. Onların əsas məfkurəvi dostluq və birliyi
axıra qədər qalır. Həmin vəhdət gənclərin xarakterindəki fərdi cəhətləri örtmür, örtə bilmir. Əksinə, daha da qabardır.
Cəlal əslində kor olan məhəbbət duyğularının əsiridir. Bununla bərabər hörmət etdiyi komsomol yoldaĢına da inanır. Bəxtiyara diqqətlə qulaq asır. Hətta eĢitdikləri bir dərəcəyə qədər onu
sarsıdır da. O, yalnız xeyli tərəddüd və düĢüncələrdən sonra öz
qəti rəyini ifadə edir. Məhəbbətini üstün tutduğunu deyib durur.
Bəxtiyar da öz güman və etiqadında möhkəm dayanır.
ġair, insanların qəlb aləmində, mənəvi həyatında olan bu
mürəkkəbliyi elə aydın, sağlam bir bədii məntiq ilə ifadə etmiĢdir
ki, biz hər iki gənci baĢa düĢür, hər ikisinin öz mühakiməsindəki
təbiiliyə, səmimiliyə bəraət qazandırırıq. Cəlalın sadəliyi, sadəlövhlüyü axırda onu fəlakətə aparsa da, bizə təbii, həyati
görünür. Zamanının, Ģəraitinin, məhəbbətinin qanuni münasibətləri içində hərəkət edən Cəlal kimi onlarla gənci biz həyatda
görmüĢük. Dostların mübahisəsi uzun sürür. Nəhayət, Bəxtiyar
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Cəlala açıqca deməli olur ki, Gəray bəy düĢməndir. O, düĢmənliyindən əl çəkməz, o, intiqamı unutmaz, qarĢı-qarĢıya durub atıĢdığı, gülləsindən yaralandığı düĢmən bir adama qız verməz, inam
bağlamaz!
Bəxtiyarın son sözləri Cəlalı sarsıdır:
Bu sözdən Cəlalın rəngi bozardı,
Xəyalı bir dərin heçliyə vardı.
O indi daş kimi yerində donmuş,
İçində çırpınır yaralı bir quş.
Şübhələr üşüdür onun canını,
Gizlətmək istərkən həyəcanını.
Yenə də Bəxtiyar tez duyub onu,
Dəyişir söhbətin bir az tonunu...
Əlbət ki, bu söhbətlər hədər getmir, Cəlal tutduğu iĢin aqibəti
haqqında üzücü düĢüncələrə dalır. Bilmir neyləsin. Bəzən “Qoy
cəhənnəm olsun” – deyib üz döndərmək istəyir. Bütün varlığı ilə
bağlı olduğu bir məhəbbət haqqında belə dəhĢətli hökmün
mümkün olmadığını görüb daha da möhkəm bir inamla deyir:
– Humay mənim sevgilimdir, o mənim olacaq!
Göründüyü kimi poema süjetinin mərkəzi xətlərindən olan bu
məhəbbət nə qədər çətin, iztirablı, imtahanlı yollardan keçib gedir! Cəlalın da, Humayın da xarakteri bu yollarda, mübarizə proseslərində ağarıb aydınlaĢır. Nəhayət, hər iki gəncin məhəbbət
hissi və mütəqabil andı qalib gəlir. Heç bir maniəyə baxmadan
Cəlal məqsədinə yetmək üçün ölümə də getməyə razı olur.
Vurğun sənətinin ən güclü tərəflərindən biri xarakter yaratmaq, insan mənəviyyatının bütün daxili, zəngin, mürəkkəb aləmini
qabarıq göstərə bilməkdir. Onun surətləri, xüsusən müsbət qəhrəmanları tamamilə canlı, həqiqi insanlardır. Biz onların həyat və hərəkətlərində qeyri-təbii, süni heç bir cizgiyə rast gəlmirik. Bunun
da səbəbi var. Vurğun, qəhrəmanlarını real varlıqdan almaqla kifayətlənmirdi. O, bu varlığa həm də bir tədqiqatçı kimi nüfuz edirdi.
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Orada ifadə etmək istədiyi fikir və hisslərin zəminəsini axtarıb tapırdı. Həyat həqiqətlərinə ülvi ideyalar cəbhəsindən yanaĢır, onları
mənalandırır, yüksəldirdi. Humay öz fikrini demiĢdi. QoĢulub qaçmaq yox, el adəti qaydası ilə “elçi göndər, al!” demiĢdi.
Cəlal isə elçiliyə özü getdi. Məhəbbət onu çəkə-çəkə düĢməninin ayağına apardı. Biz onu gözü qanlı, qatil Gəray bəyin qapısında, Gəraya “atalıq haqqını əsirgəmə” deyib yalvaran görəndə
həm yazığımız gəlir, həm də əsəbiləĢirik.
Cəlal danıĢdıqca Gəray dinləyir:
– Gəray bəy! Yazığam, zavallıyam mən...
Sizin yanınıza məni gətirən
Böyük bir qüvvətdir, adı məhəbbət,
Yaşadıb-yaradan insandır əlbət!
Bu işdə vicdanı əsirgəmə sən,
Atalıq haqqını əsirgəməsən,
Humay xoşbəxt olar, nə zamandan biz,
Sevişdik and içib, birdir qəlbimiz...
Bu sadəlövh gəncin gəliĢi Gəray bəyi sevindirir. O, “tələsində ov” görmüĢ adam kimi hərəkət edir, Cəlalı gülər üzlə qarĢılayır, axĢam isə hamı yatdığı zaman alçaq niyyətini həyata keçirir –
Cəlalı qanına qərq edir.
Poemanın “Qanlı çadır” və “Humayın ölümü” fəsillərində
həm Cəlal və Humayın məhəbbətinin fəlakətli nəticəsi, həm də
düĢmən cəbhəsinin – “Qaçaq dağı”nın qanlı-qadalı mənzərəsi aydın görünür. Sanki Ģair poema süjetinin məzmununu və əsas qəhrəmanlarını bu fəsillərə köçürmüĢdür. Cəlalın məhəbbət məsələsini səmimi, həm də sadəlövh bir Ģəkildə düĢünməsi, Ģüurdan çox
hissin əsiri olub düĢmən qapısına getməsi, acizanə yalvarması,
qatil ata, övlad hissindən mərhum olan, canavar təbiətli Gəray bəyin isə bu fürsətdən kəmfürsətliklə istifadə etməsi, nəinki hadisələrin təbii cərəyanını, həm də müasir ictimai münasibətlərin real,
mürəkkəb, orijinal mənzərəsini verir.
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Vurğunun sənətində canlı insanı bütün mənəvi keyfiyyətləri,
təbiiliyi, həqiqiliyilə göstərmək qüdrəti böyükdür. Hələ Ģairin Vaqif, Fərhad, Xanlar, Bəsti kimi müsbət qəhrəmanlarını yox, çox
sənətkarların əsərdə ikinci, üçüncü dərəcəli saydığı mənfi surətlərini alaq “Vaqif” pyesində Qacar qəddar, qaniçən, iĢğalçı olaraq
bütün rəzaləti ilə təsvir olunsa da, onun fərdi xüsusiyyətlərinin
təfsilatı da unudulmur. Qacar bir düĢmən, bir hökmdar kimi, çirkin məqsədlərinə müvafiq olaraq həm də ağılla hərəkət edən, siyasət iĢlədən adamdır. ġahın yaltaq təlxəyə acıqlanıb:
Vətən!... çoxmu sevir məni o Vətən?
Mənə həcv yazır hər yoldan ötən.
deyə qovarkən vəziyyəti düzgün baĢa düĢüb qiymətləndirməsi,
həmin surətin təsvirindəki təmkin və ustalığın parlaq bir əlamətidir. Vurğun müsbət qəhrəmanlarının zəif cəhətlərini dürüst müəyyən etdiyi kimi, mənfi adamların xarakterindəki mürəkkəbliyi də
nəzərdən qaçırmır. O, həmiĢə qarĢısında canlı insanı görüb göstərir. Bu mürəkkəblik isə Ģairin sənətinə xüsusi bir təsir gücü verir.
Gəray bəy zalım, qaniçən bir mülkədardır. ġair surətin bu tərəfini təsvirlə kifayətlənsəydi, poema sxematik bir Ģəkil alardı.
ġair Gəray bəyi məhz canlı insan kimi, həm də xaniman sahibi,
həm uzun təcrübə görmüĢ adam, həm də bir ata kimi göstərir.
Tələsinə Cəlal kimi bir “ov” düĢəndə Gəray bəy çox məharətlə
tərpənir, etiqadını pozmur, sevincini gizlədə bilmir. Hətta zahirən
qəzəbli də görünür. Cəlal deyəndə ki, biz Humayla “seviĢdik, and
içdik, birdir qəlbimiz...” Gəray çox kəskin cavab verir:

Şübhəsiz bir zaman gələr,
Tarixdən silinər mübarizələr.
Bu qanlı cəbhələr, qanlı silahlar,
Boğuq hıçqırıqlar, dumanlı ahlar.
Bütün varlığı ilə bir heçə dönər,
Dünya başdan-başa təzə görünər...
Cəlal əvvəldənmi belədir?
Əlbət ki yox! Cəlal Sovet hökuməti uğrunda dağda-daĢda vuruĢan, düĢmənlərə qarĢı igid gənclərin cəbhəsində fədakar çalıĢan
zəhmətkeĢ gənclərdən biridir. Ancaq indi Cəlal dəyiĢmiĢdir. Humayın məhəbbəti demək olar, Cəlalın sərbəst günlərindəki fikir
və düĢüncələrini alt-üst etmiĢdir. Onun əli iĢdən sustalmıĢdır. O,
düĢməninə iltimasa gəlməyə məcbur olmuĢdur. Keçdiyi mübarizə
günlərini çox tez yadırğamıĢdır. Cəlalın fəlsəfəsi indi nəinki
mübariz bir komsomolçunun, hətta sağlam düĢüncəli sıravi bir
zəhmətkeĢ gəncin də düĢüncəsi deyildir. O, indi yalnız sevda
düĢkünü, məhəbbət əsiridir.
O, keçdiyi mübarizə günlərini nəinki arzulamır, nəinki bununla fəxr etmir, hətta unutmaq istəyir. Onun daxili aləmini Ģairin
özü aĢağıdakı misralarda çox gözəl və aydın ifadə etmiĢdir:
Gəray bəy, bunları söyləmək boşdur...
Məncə, həyat kimi sevgi də xoşdur...
Yoxsa, unudulmuş faciələrdən
Ehtiyatla deyib-danışmaqda sən,
Məqsədin bəllidir...
Mən artıq cansız
Bir daş parçasıyam, duyğusuz, qansız...
Keçdi o günlər ki, silahımla mən,
Atılıb qanlardan və cəbhələrdən,
Əyərdim qarşımda yüz min düşmanı
İndi dayanmışdır qəlbimin qanı...
İndi döyüşlərdən doyub yoruldum.
Özgə bir cəbhənin əsgəri oldum...

O halda mən kiməm?
Cəlal! İki qılınc bir qına sığmaz!
Cəlal nəinki qarĢısındakı düĢməninin qəsdini və niyyətini
dərk etmir, əksinə, xəyali, idillik bir gələcəyə inanır. O, güman
edir ki:
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Bəxtiyarın, həm Humayın sözlərində, hətta Cəlalın və inqilabın
düĢməni Gəray bəyin mülahizələrində də görmək olar.
Gəray bəy Cəlalı öz qapısında “məhəbbət əsiri” kimi görəndə
də ona inanmır, qızır. O, Cəlaldan ehtiyat edib çəkinir:

Bir dərdlə vicdanım, ruhum didilir,
İçimdə bir yazıq səs eşidilir...
Duyan ürəkləri ağladacaq bu,
Mən nəyəm?.. Sonsuzluq, boşluq yolçusu...
Cəlalın bu etirafları, əlbət ki, həqiqətdən çox hissi, həyəcanlı,
romantik bir əhval-ruhiyyənin ifadəsi kimi düĢünülməlidir. “Qəlbinin qanı dayanan”, daxilindən “yazıq səslər gələn”, “sonsuzluq,
boĢluq yolçusu” olan bir adam heç də özünü bu qədər məhəbbət
məftunu etməz, özünü düĢmən qarĢısında yalvarıĢlar dərəcəsinə
endirməz, fəlakət qucağına atmaz! Cəlal burada hissə qapılır, həyəcanlarını ifadəyə bəlkə də münasib söz tapmır, tapa bilmir.
Vurğun xarakter yaradanda, xasiyyətnamə verəndə müstəqil yox,
vasitəli üsuldan çox istifadə edir. O, qəhrəmanını kənar, qonĢu,
köməkçi hadisələrlə, dolayı yollarla da bizə tanıdır. Cəlalın xarakterini müəyyənləĢdirəndə Ģairin yuxarıdakı etirafı, əlbət ki,
əhəmiyyətlidir. Ancaq kifayət deyildir. Cəlalın necə bir gənc olduğunu, ictimai mühitdə necə tanındığını, qiymətləndiyini bilmək
üçün, onun Ģəxsi mülahizələrinə yox, baĢqa vasitələrə müraciət
etmək lazım gəlir.
Marksın dediyi kimi, adamlar haqqında hökm vermək üçün
onların öz sözlərinə əsaslanmaq doğru olmaz. Cəlalın özü haqqındakı sözləri nəinki məğrur deyilməmiĢ, hətta son dərəcə “təvazökarlıqla” deyilmiĢdir. Ona obyektiv, kamil xasiyyətnamə vermək
üçün real münasibətləri, yoldaĢlarının, dostlarının, düĢmənlərinin
rəyini hesaba almaq zəruridir.
Cəlalın səhvi, bəzilərinin düĢündüyü kimi “son qələbəni
gözləmədən sevib evlənməsi”, yaxud, “Bəxtiyara məsləhət etməməsi” deyildir, bəlkə Ģüurdan çox, hissi ilə hərəkət etməsidir.
“Sevgi, məhəbbət” məsələsinin mənsub olduğu ictimai mühitdən,
uğrunda vuruĢduğu məqsədlərdən kənarda, “xüsusi”likdə alıb
düĢünməsidir. ġəxsi həyatı və tərcümeyi-halından, komsomolçuların apardığı mübarizələrdən bizə yaxĢı məlumdur ki, Cəlal mətin, fədakar, döyüĢkən, qabaqcıl, bir komsomolçudur. Bunu həm
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O, bəlkə öyrənib hər sirrimizi,
Sonradan gudaza verəcək bizi?
Bəlkə də davanın şirin yerində Xəlvətcə arxama dolanıb yenə,
O öz gülləsini mənə çıxacaq?..
Gəray bəy təcrübəli, ehtiyatlı adamdır. O, bir dəfə üz-üzə vuruĢduğu, gülləsindən yaralandığı igid komsomolçunu tanımamıĢ
deyil. Cəlalın əliyalın bu qapıya gəlməyinə əvvəl təəccüb edir, səbəbini biləndə sevinir. Daha dərin düĢünəndə isə Ģübhəyə düĢür,
ehtiyat edir. Bu axırıncı hiss onun hərəkət və hökümlərinə əsas
olur. “Naqanını götürüb”, fürsətdən istifadə edir və alçaq niyyətini həyata keçirir. Cəlal, inqilabın ilk illərində bizim qala Ģəhərlərində yetiĢməkdə olan, qismən məktəb, kitab təhsilinə qapılan sadəlövh cavanların xarakter nümayəndəsidir. Bu cavanlar üçün
oyanan kənd, inqilabi hadisələr yoluna düĢən kənd yeni və maraqlı bir aləm idi. Bu aləmdə həmin cavanlar ən həvəskar, arzu və
ümidlə yaĢayan adamlar idilər.
Doğrudur, onların biliyi, təcrübəsi yox idi. Hərəkət istiqamətini də dürüst təyin edə bilmirdilər. Ancaq bildikləri zəruri bir
mətləb var idi ki, o da yeni həyatın baĢlanğıcı idi. Onların ən geridə qalmıĢı da dərk etmiĢdi ki, köhnə kənd öz mülkədarı, koxası,
mollası ilə bərabər sıradan çıxmaqdadır. Yeni həyat qurulmaqdadır. Bu yolda isə kommunistlərin, komsomolçuların dalınca getmək lazımdır. Doğru yol budur.
Bu əsas mətləbi dərk edəndən sonra, Cəlal kimi gənclərin ən
çətin bir əmrə də “baĢ üstə” deyib getməsi təbii idi. Ġnqilabi ruhda
olan gəclərin qarĢısında heç bir maniə davam gətirmirdi və gətirə
bilməzdi. 20-ci illərin əsərlərində bu həqiqət geniĢ və doğru təsvir
edilmiĢdir.
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Bu, məsələnin bir tərəfi idi. Həmin fəal və həvəskar gənclərin
xarakterində bəzən elə zəif hallar və xüsusiyyətlər olurdu ki, diqqət yetirməmək, ötüb keçmək mümkün deyildir.
S.Vurğun qəhrəmanını canlı bir insan, kamil bir xarakter kimi yaradanda məhz bu yolu tutmuĢdur. ġair Cəlalın zəif cəhətlərinə, sadəlövhlüyünə, xəyalpərəstliyinə qismən də qapalılığına nəinki göz yummuĢ, əksinə, bunları qabarıq Ģəkildə ifadə etmiĢdir.
Bunun nəticəsində Cəlal surəti canlı, yadda qalan, oxucunun qəlbini tərpədən bir insan, sevən və iztirablar çəkən bir gənc kimi
yaranmıĢdır.
S.Vurğunun xarakter yaratmaq təcrübələrində daha bir xüsusiyyət vardır. O xarakterin kamilliyinə, həqiqiliyinə, təhsilli olmasına diqqət yetirməkdən baĢqa, bir də ümumi həyat və ictimai inkiĢaf nöqteyi-nəzərindən mənalandırılmasına, bir növ yüksəldilməsinə, hissi aləmdən təfəkkür göylərinə qaldırılmasına səy edir.
Həyat haqqında mülahizə yeridən Ģair, aydın məsələdir ki,
sırf fəlsəfə ilə məĢğul olan alimdən fərqlənəcəkdir. Mümkündür
ki, Ģair, ictimai münasibətləri dərk və izahda həmin filosofdan
aĢağıda dursun. Çox zaman belə olur. Ancaq bu, heç də Ģairin elmi və ya nəzəri mülahizələrdən məhrum olması demək deyildir.
Vurğun Ģeirində xarakter xüsusiyyətlərdən biri də, yeri gələndə, qüvvətli, ümumiləĢdirici fikirlər, mülahizələr yeritməkdir. ġair bunu həm özünün, həm də müəyyən qəhrəmanlarının dilindən
deyir.
Məhəbbət böyükdür əzəldən bəri,
Həyat aşiqidir eşqi bilənlər.
Anar həsrət ilə keçən günləri,
Sevib yaşayanlar, sevib ölənlər...
Belə bir ümumi hökm, aforizm halında deyilmiĢ bənd həmin
mətndən kənarda, müstəqil halında da qüvvəsini, mənasını saxlayır. Doğrudur, bəzən mücərrəd görünür, ancaq mənasını itirmir,
boĢ söz deyildir. Buna görə də Səməd həmiĢə qəhrəmanlarının
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sərgüzəĢtində rast gəldiyi mühüm fakt, hadisələr haqqında fikir deməkdən, mülahizə yeritmədən keçmir. Daha doğrusu, heç bir hadisəyə biganə qala bilmir. Onun yaratdığı müsbət qəhrəmanların çoxunda bu cəhət bariz görünür. DüĢünmək, düĢündürmək, həyat hadisələrinin məna, mahiyyətinə dalmaq “düĢünən baĢlar” üçün vacib
və zəruridir. Vurğun mütəfəkkir bir Ģairdir. O, yalnız qəlbin
müğənnisi deyil, həm də böyük fikirlərin, ideyaların carçısıdır.
Onun Ģeirində güclü ehtiraslar, qızğın hisslər heç bir zaman
aydın təfəkkürdən, fikirdən ayrı olmamıĢdır. Ağır təmkin, zəka
iĢığı onun Ģeirindəki məzmun zənginliyinin parlaq əlamətidir.
Xüsusən belə bir hadisəni – inqilabın qələbəsini tərənnüm
edən bir poemanın qəhrəmanlarında bu mühüm cəhəti Ģair unuda
bilməzdi və unutmamıĢdır. Yalnız kommunist Kərəmin, komsomol
Bəxtiyarın keçdiyi mübarizələrə deyil, həm də cavab kimi nisbətən
sentimental bir gəncin baĢına gələn sərgüzəĢtlərə də dərin məna verir, ümumiləĢdirir, oxucunu düĢündürən nəticələr çıxarır:
Ah, ölən məhəbbət, ah ölən istək!
Nədir həyatdakı bu çarpaşıqlar?
Yaşasın gələcək, böyük gələcək!
Onda nə göz yaşı, nə ayrılıq var...
Humayın ölüm səhnəsini Ģair daha dərin bir həyəcan və iztirabla qələmə almıĢdır.
Humay kənd qızıdır. Kənd məiĢətində el-oba qaydalarına sədaqətlə böyümüĢdür. Bununla belə Humay müasir kənd qızlarından, yaĢıdlarından və tay-tuĢlarından seçilir. Kəndə məxsus onda
nə varsa, qızın xarakterini müəyyən etmək üçün kifayət deyildir.
Köhnə kəndə xas olan avamlıq, qapalılıq, tabelik yox, tamam baĢqa keyfiyyətlər Humay üçün səciyyəvidir. O, “Ģair könüllü, xoĢ
xəyallı” bir gəncdir. “Sevgidən, sadə həyatdan, nəĢədən ayrılan
talesiz bir qızdır”. “Dağlar maralı”, “sakit səhərlərin dan ulduzudur”, “sürüdən ayrılmıĢ mələr bir ahudur”.
Cəlalın intizarı qızın bütün varlığını əzib tərk edir. O, atasını
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düĢmən bilir, anasına sirr vermir. Dərdini deməyə adam tapmır.
Nə ailəsi, nə yoldaĢları, nə də bir ürək sirdaĢı var. O, Leyli kimi
üzünü dağlara tutub nalə çəkir, dərdini yanıqlı-yanıqlı izhar edir:

ehtiyatla deyir, hətta çox qaba bir Ģəkildə, qəzəb və nifrətlə deyir
və bu ölümü Humayın özündə görür:
İtil gözlərimdən qoçunun qızı!
Tovlayıb azdırdın sən o baxtsızı.

Baharın fəslidir, a qarlı dağlar!
Oldu göz yaşlarım ümman, ağlaram.
Nə sözüm, söhbətim, nə həmdəmim var,
Dərdim ürəyimdə pünhan, ağlaram.
Sirrimi vermədim dosta, yoldaşa,
İnsafsız ürəyim dönmüşdür daşa.
Baxmadı gözümdən tökülən yaşa,
Havada quş, yerdə insan, ağlaram!
Dəyişdi günbəgün, pozuldu halım,
Bitib-tükənmədi bu qeyli-qalım,
Getdi, qayıtmadı körpə Cəlalım,
Bürüdü yolları duman, ağlaram!..
Göründüyü kimi bu Ģeir vurğun, məhzun bir qəlbdən qopan
dərin kədər və qüssənin, Ģikayətin ifadəsidir. Bu sözlərdə Humayın təkcə intizar iztirabları yox, bütün varlığı ifadə olunmuĢdur.
Biz indi onu yaxĢı tanıyırıq, Humayın həyat idealı nədir? Onu nə
doğulduğu xaniman, nə ad-san, nə də firavan həyat maraqlandırır.
Onun ən böyük arzusu Cəlalın məhəbbəti, vüsalıdır. Məhz bunun
üçün o hər Ģeydən əl çəkməyə hazırdır və əl çəkmiĢdir də. Onun
nə ailə həyatı, nə gənclik Ģənliyi, nə Ģəxsi gələcək idealı var. O,
dünyada müqəddəs, gözəl, yüksək nə varsa, ancaq Cəlalın simasında, onun pak məhəbbətində görür. Onsuz həyat, səadət təsəvvür etmir.
Təəssüf ki, qızın bu arzuları alt-üst olur. Cəlalın yolunda çəkdiyi intizar və iztirablar faciə ilə qurtarır. Sevgilisinin ölüm xəbərini o, baĢqasından, kənardan yox, Cəlala qardaĢ saydığı Bəxtiyarın özündən eĢidir. Bəxtiyar bu acı xəbəri qıza nəinki təmkin və
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Humayın bundan ağır bir günü, vəziyyəti olmamıĢdır və ola
bilməz! Həyatında ən əziz sevgilisini itirən qız, öz məslək yoldaĢının nifrətinə məruz qalırsa, ən acı xəbəri ən ağır bir ittihamla
eĢidirsə, necə dözə bilər?
Doğrudan da Humay bu mənəvi zərbəyə dözə bilmir. Ailədən, sevgilidən, dostlardan, el-gündən kənar düĢən qızı “çöllərin
soltanı, Ģah çobanlar” bayılmıĢ halda tapırlar. Həyatın, taleyin,
hətta ən yaxın yoldaĢların ağır zərbələrinə məruz qalan Humayı
çobanlar qayğı və Ģəfqətlə qarĢılayıb pərəstarlıq edirlər. Xalq həyatı və mənəvi aləminin qabarıq gördüyü bu səhnədə Ģair zəhmət
adamlarının yüksək mənəvi keyfiyyətlərinə iĢarə edir.
Zalım Gəray bəy bu çobanlara qan uddurmuĢdur. Onlar haqlı
olaraq bəyin simasında ən qəddar düĢmənlərini görürlər. Ancaq
bununla belə onun qızını himayə edirlər: “Bu günahsız arvad xaylağıdır, özü də qızdır...” Humayı ayıltmaq, kəndə çatdırmaq, müalicə etmək üçün “mehriban çobanlar” əllərindən gələni əsirgəmirlər.
Doğrudur, çobanların kamil təsviri və surəti poemada yoxdur. Doğrudur, Ģair onların fərdi cəhətləri üzərində dayanmır. Ancaq kiçik bir səhnə və mükalimədə bu mühitin, zəhmət adamlarının mənəvi təmizliyi və yüksəkliyi parlaq görünür. Çobanlardan
biri bəyə olan nifrətini gizlədə bilmir:
Gəray bəy çoxunu diri soyubdur,
Qoy onun oduna balası yansın!..
Belə bir intiqam hissi təbii olsa da, çobanlar arasında ciddi
etiraz doğurur. YoldaĢlar bunu “səfehləmə” adlandırır, günahsız
qıza isə əsl insani münasibət göstərirlər. Humay poemanın bütün
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səhnələrində mərkəzi surətdir. Bəzən onun fəaliyyəti, hərəkəti, təĢəbbüsü, hətta bir kəlmə sözü də olmur. Amma Ģair hadisələri elə
qüvvətli bədii bir məntiqlə gətirir, qızın tale güzgüsündən keçirir
ki, biz nəinki hadisələri, nəinki çaxnaĢmaqda olan kəndi, vuruĢan
cəbhələri, eyni zamanda bunların insan qəlbində, özü də Humay
kimi gənc, nakam, təcrübəsiz bir qızın həssas qəlbində necə iz buraxdığını və necə əks-səda verdiyini görürük.
Poemanın bir çox fəsillərində Ģair lirik ricətlərə yer verir.
Bunların bir qismi ümumi, fəlsəfi mülahizə və düĢüncələrlə, bir
qismi də xalis hissi intim təsvirlərlə verilir. Məlum olduğu üzrə,
Humayın Cəlal ilə məhəbbətində Ģairin həyəcanlı ifadələri daha
çoxdur. Oxucuların hiss etdiyi kimi bu hərarətli, səmimi və eyni
zamanda tez-tez ziddiyyətlərə, maniələrə rast gələn məhəbbətdə
Ģairin avtobioqrafik notları yox deyildir. Bir komsomolçunun bəy
qızına məftun olub könül verməsi və buna müqabil müasir “uçurumlara” rast gəlməsi gənc Səməd Vurğunun həyat və müĢahidələrinə daha yaxın bir mövzudur. Buna görə də Humay ilə Cəlalın
sevgisi istər-istəməz belə ricətlərlə müĢayiət olunur:

At çapan dalğalar sır-sır bağlamış,
Gülür qəhqəhəylə bizə qara qış...
ġairin burada verdiyi kənd səhnəsi – “sakitcə düĢünən torpaqlı
damlar”, qıĢ fəsli, “yeddi həftə təbibsiz, dərmansız can üstündə”
olan Humayın faciəsi poemanın ən parlaq fəsillərindəndir.
BaĢqa əsərlərində olduğu kimi burada da kənd məiĢəti və təbiət səhnələri çox əlvan canlıdır. Ancaq burada təbiət hadisələr
üçün bir fon, vasitə deyil, varlıq həyatın özü kimi verilmiĢdir. Səmədin baĢqa bir əsərində (“Xanlar”) Xaspolad adlı bir cəsur qaçağın faciəsini oxumuĢuq.
– “Qırx il at belində mürgüləyən” bu igid, zalımlardan intiqam almaq üçün ömrünü “qurd-quĢ kimi” dağda-daĢda, səksəkəli
keçirməyə məcbur olmuĢdur.
Xaspolad surətinin ilk eskizini, aydın cizgilərini “Komsomol
poeması”nın bu səhnələrində görürük. Xaspolad çar qanunlarına, istibdad quruluĢuna, yüzbaĢıya qarĢı vuruĢurdu. Ancaq buradakı “keĢikçi qaçaq” Gəray bəy kimi bir cəlladın dəstəsindədir. Onu bu dəstəyə bir təsadüf gətirmiĢdir. ġair keĢikçini bizə belə təqdim edir:

Sonra sevgililər sarmaşıq kimi,
Birdən qucaqlaşır.
Ay uzaqlaşır...
Mən bu gözəllikdən, bu yaraşıqdan
Bir zaman vardı ki, ilham alardım,
Havada quş kimi qanad çalardım.
Fəqət sevgilimin düşüncəsi dar,
Qəlbimi top kimi atıb oynadar.
Sonra divardakı daşa vurardı,
Ömrümün nə yazıq günləri vardı...

Otuz ildir bu yolda saçlarını ağartmış,
Bu tükənməz dərd ilə nə yaz bilir, nə də qış.
O gənc ikən axıdıb bir igidin qanını,
Düşmənindən tez aldı atasının qanını.
Anası da sevinib: - südüm halaldır, - deyə,
Aynalı saxlancını ona verdi hədiyyə.
O gündən şücaəti ağıza, dilə düşdü,
O zamandan bəridir onunku belə düşdü...

Humayın faciəli iztirablarından, “ölən məhəbbətindən” sonra
Ģair bizə kəndin ümumi vəziyyətini, böyük bir ağırlıq kimi çökən
qıĢ fəslini göstərir. Hər tərəfi buz kimi bir sükut və qara bir kədər
çulğamıĢdır:
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Xaspolad bir qəhrəman kimi, ədalət, həqiqət yolunda vuruĢan
bir mübariz kimi verilmiĢdirsə, buradakı keĢikçinin ziddiyyətli,
faciəli həyatı qələmə alınır.
Otuz il qaçaqlıqda gün keçirən, köhnə quruluĢa qarĢı vuruĢan
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bir adam inqilabdan sonra, haqq, ədalət hakimiyyəti zamanında
da üzə çıxa bilmir, dağlarda həyat keçirir. Nə üçün? Çünki o, həqiqəti tapa bilməmiĢdir. O, Gəray bəyin cənginə keçmiĢdir.
ġair çox haqlı olaraq göstərir ki, bəyin dəstəsindəkilərin hamısı qaniçən, baĢkəsən deyil. Bunların çoxunu mühit, Ģərait bu
yola salmıĢdır. Bir qismini də Gəray bəy aldatmıĢ, öz çirkin məqsədlərinə alət edə bilmiĢdir.
KeĢikçinin simasında biz bu ziddiyyətləri, tərəddüdləri görürürk. Ġndi o özü də vəziyyətinin faciəli olduğunu dərk etmiĢdir:
Bəzən də qart fikirlər salınca gücdən onu,
Özü də anlayır ki, bu yolun yoxdur sonu:
Odur ki, şiş dağlara indi baxıb “ah” deyir,
Fikri dolaşdığı vaxt “ya böyük allah!” deyir.

İçin, oğlanlarım, dəmlənin bir vaxt,
Ömür dedikləri qızıldan bir taxt –
Olsa da, axırı puçdur, inanın!
Dünya meydanıdır, ölümün qanın!
O, özünü bir qırğın talan hərəkətlərində, çirkin əməllərində
tək görmək istəmir.
KeĢikçidə Xaspolad surətinin ilk cizgiləri varsa, Gəray bəylə
Qacarın (“Vaqif”) ayrı-ayrı əlamətləri vardır. Bunlardan, həm də
səciyyəvi əlamətlərdən biri qana-qırğına hərislikdir. Həmin bu
dəhĢətli hiss ilə Gəray bəy Cəlalı öz yanında “qonaq” saxlamıĢdır. Cəlal yuxuda olduğu zaman Gəray bəy naqanını alıb o məsum gəncin atəĢin məhəbbət, dərin həsrət dolu qəlbini parçalayır:
Qatilin o dəmki həyəcanını
Mən necə göstərim
Cəlal yuxuda...
Humay yol gözləyir qan uda-uda,
Azacıq keçmədən açılır naqan,
Bir də ayılmayır Cəlal yuxudan...

O indi bir keşikçi, sabah nişan alacaq,
Bəlkə də düşməninin gülləsi ondan qabaq
Partlayıb bomba kimi dağılacaq başında?
O neyləsin ömrünün bu ixtiyar yaşında?:
Gəray bəyin cinayətləri yalnız Ģəxsən tökdüyü qanlardan ibarət deyil. O həm də belə iradəsi zəif, vəziyyəti çətin, əlacsız
adamları cinayət yoluna çəkib aparan, cinayətə sürükləyən, bədbəxt edən bir azğındır.
AĢıq Vəli də Gəray bəyin məclisinə gəlməyə məcbur olmuĢdur. Adətən bədii ədəbiyyatda saz və musiqi insan qəlbinə dərin
və xoĢ təsir buraxan, onu “yumĢaldan”, adamları pis yollardan saqındıran, çirkin əməllərdən çəkindirən bir amil kimi təsvir olunmuĢdur. Bəlkə də, buna görə Ģair Gəray bəyin məclisində sözü
aĢıq Vəliyə verir, musiqidən bir vasitə kimi istifadə edir. Amma
təəssüf ki, nə saz, nə söz, nə də “haqqa müsafir gələn” aĢığın
mahnıları bəyin qəlbini yumĢalda bilmir. Gəray bəyin dəstəsində
quldurluq “fəlsəfəsi” bunların hamısından güclü çıxır, bütün sağlam, insani hissləri tapdalayır. Gəray bəy adamları basıb-kəsməyə, ölüb-öldürmək kimi canavar iĢtahasına çağırır:
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Belə ağır və alçaq cinayətin məhz Ģənlik məclisindən, aĢıq
mahnılarından sonra verilməsi də mənalıdır. “Vaqif” pyesindən
bizə bir səhnə məlumdur: Qacar Vaqifin xanəndədən eĢitdiyi bir
qəzəlinin Ģairin öz dilindən eĢitmək istəyir. Vaqif ilə ötəri bir
söhbəti, onun, Ģairin böyüklüyünə olan etiqadını nəinki zəiflətmir,
əksinə, daha da möhkəmlədir. Vaqif cəsur, qüdrətli bir Ģair olaraq
Ģahın gözündə nə qədər böyüyürsə, cəlladın nifrət və qəzəbi də
bir o qədər artır. ġah, Ģairin qətlinə fərman verir. Gəray bəyin xarakterində də belə cəllad niyyətini görürük. O, Cəlalın səmimiliyinə, köməksizliyinə, sadəliyinə inansa da, nifrəti daha da artır.
Ġnsanlıqdan uzaq olan bir namərdliklə yuxudakı gənci öldürür.
Özü də bu çirkin iqdamına aĢıq mahnılarından, Ģənlik məclisindən sonra baĢlayır...
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Yazın bir ayıdır çox yaxşı çağın,
Kəsilməz çeşməndən gözəl yığnağın,
Axtarma motalın, yağın, qaymağın,
Zənbur çiçəyindən bal alı, dağlar.

***
Vurğunun Ģeirində məna və məzmun zənginliyini texnika, Ģəkil,
üslub zənginliyi ilə vəhdətdə inkiĢaf etdiyini demiĢdik. Xalq Ģeirinin, realizm istiqamətində inkiĢaf edən Ģeiri mütərəqqi ənənələri
Vurğunda olduğu qədər heç bir müasir Ģairdə güclü olmamıĢdır.
Vurğun tükənməz bir ilham qüdrəti ilə Ģeir Ģəkillərini və bədii vasitələri yeni məzmuna tabe edir, müasirləĢdirir, yüksəldir.
AĢıq ədəbiyyatından Vaqif, Zakir kimi böyük klassiklərdən gələn
qoĢma Ģəkli Vurğun Ģeirində daha yeni, daha büllurlaĢmıĢ halda
meydana çıxır.
Bunu Ģairin zəngin və əlvan siyasi, ictimai, fəlsəfi, məhəbbət
lirikasından baĢqa, epik formalı əsərlərində, həmin bu poemanın
özündə də görürük.
Klassik Ģeir Ģəkli olan qoĢmadan Səməd Vurğun həmiĢə geniĢ istifadə edir. Lakin Vurğun qoĢma irsini passiv Ģəkildə qəbul
və istifadə edən Ģairlərdən deyildir. Onun Ģeirlərində bu klassik
nümunənin nəinki yalnız məzmunu, həm də quruluĢu, texnikası,
səpkisi, ahəngi, musiqisi yeniləĢir, müasir təravət kəsb edir.
Səməd bu Ģeir Ģəklinə hər Ģeydən əvvəl yeni məzmun gətirmiĢdir. Müasir, zəngin ictimai mübarizə həyatının elə bir lövhəsi
yoxdur ki, Vurğunun Ģeirində - əksərən qoĢma formasında yazılan Ģeirində əks edilməmiĢ olsun.
Məlum olduğu üzrə qoĢma, hər bəndi dörd misradan ibarət
olan, bəndlərin son misraları həmqafiyə olan lirik bir Ģeir Ģəklidir.
Ancaq Səməd Vurğun bu Ģəklə həm yeni məzmun, həm də yeni
texnika gətirmiĢdir. Xatirə üslubunda yazılmıĢ iki qoĢmanı müqayisə edək. Bunlardan biri AĢıq Ələsgərin, ikincisi isə S.Vurğunundur. Hər iksi keçmiĢdən bəhs edir. Hər ikisi lirik qəhrəmanın
keçmiĢə müraciətidir. Hər ikisi rədiflə qafiyələnir, hər iksi kənd
məiĢətinə aiddir. AĢıq yazır:
Xəstə üçün təpəsində qar olur,
Hər cür çiçək açır, laləzar olur,
Çeşməsindən abi-həyat car olur,
Dağıdır möhnəti, məlalı dağlar.

Yayın əvvəlində dönürsən xana,
Son ayda bənzərsən yetkin bostana,
Payızın zəhməri qoyur virana,
Dağıdır üstündən cəlalı, dağlar.
Gahdan çiskin tökər, gah duman eylər,
Gah gəlib-gedəni peşiman eylər,
Gahdan qeyzə gələr, nahaq qan eylər,
Dinşəməz haramı, halalı dağlar.
Köçər ellər, düşər səndən aralı,
Firqətindən gül, nərgizin saralı,
Ələsgər Məcnuntək yardan yaralı,
Gəzər səndə dərdli, nalalı, dağlar...15
S.Vurğunun qoĢmasında oxuyuruq:
Başına döndüyüm gül üzlü sona,
Ömrümün ilk çağı yadıma düşdü.
Şairlər vətəni bizim tərəflər,
Tərlanlar oylağı yadıma düşdü.
Göylərə baş çəkir Göyəzən dağı,
Axşam açıq olur ayın qabağı,
Bizim gəlinlərin bayram qabağı,
Fəsəli yaymağı yadıma düşdü.

15
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Aşıq Ələsgər (kitabı), səh.124, Bakı, 1956.
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Sən bizim ellərin ruhuna bir bax,
Bizdən inciməmiş bir əziz qonaq.
Nişanlı qızların görüşdən qabaq
Telini saymağı yadıma düşdü.
Vurğunun xəyalı gəzdi aranı,
Gözümdə oynadı dağın boranı,
Qışın buz qatığı, yayın ayranı,
Payızın qaymağı yadıma düşdü.16
Təxminən eyni material, eyni məiĢət, eyni tarixi dövrün təsvirinə həsr olunmuĢ bu iki qoĢmanın vəzni, quruluĢu bir olsa da,
ruhu, musiqisi, oyatdığı intibahlar baĢqa-baĢqadır. AĢıqda hüzn,
kədər, Ģairdə isə həyata nikbin bir münasibət hakimdir. AĢıqda
həsrət, Ģairdə isə iftixar hissi; aĢıqda təsvir; Vurğunda isə tərənnüm üstündür. Varlığa münasibət, məna və ruh baĢqa-baĢqa
olduğu üçün hər iki Ģeirin ahəng və musiqisi də (hər ikisi eyni
vəzn, Ģəkildə olmasına baxmayaraq) kəskin ayrılır. Birincidə:
“DinĢəməz haramı halalı dağlar”, ikincidə: “Sən bizim ellərin ruhuna bir bax – Bizdən inciməmiĢ bir əziz qonaq...”. Birincidə:
“Payızın zəhməri qoyur virana, – Dağıdır üstündən cəlalı, dağlar”, ikincidə: “Payızın qaymağı yadıma düĢdü”. Göründüyü kimi, hər iki əsərdə realizm, həyat həqiqəti, canlı lövhələr verilir.
Ancaq birincidə lirik qəhrəman təbiətin, dağların tabeyidir, ikincidə sahibidir və i.a.
Bircə bu misaldan da görünür ki, Vurğun klassik Ģier ənənələrinə həmiĢə fəal, yenipərəst münasibət bəsləyir. Eləcə də klassik
qoĢma onun üçün ideal, məqsəd yox, bir mənbə, bir vasitədir.
BaĢqa, daha yeni mürəkkəb ictimai-siyasi mövzuları da yazanda
isə Ģairin yaratdığı Ģəkillər daha zəngin, kamil olur.
Əvvəla, Vurğun bir çox hallarda bu Ģəklin həm həcmini, həm
quruluĢunu, həm də qafiyə sistemini dəyiĢmiĢdir.
16

Ġkinci tərəfdən, bəzən elə yeni üsullar iĢlətmiĢdir ki, nəinki
Vurğun poeziyası üçün, hətta ümumən Ģeirimiz üçün əsl bir yenilik və zənginlik sayılmalıdır.
Humayın ölüm səhnəsini verən fəsildən, qoĢma çərçivəsini
vurub dağıtmıĢ olan, epik bir rəng alan təsvirlərdən bir neçə bəndi
buraya köçürürk. Burada hər bəndin beĢ misradan ibarət olduğunu, hər bəndin ikinci və beĢinci misralarının eynən təkrar olduğunu, bu təkrarın isə Ģeiri, məntiqi daha vəhdətdə ifadə edib qüvvətləndirdiyini, qafiyə sisteminin də tamam yeni bir Ģəkildə:
a–
b+
a–
b+
b+
verildiyini oxucu aĢkar görür:
Ey günəş, ey bulud şahid olun siz,
Göylərin altında bir həyat sönür.
Sönür sevgilisiz, sönür sevgisiz,
Asiman dolanır, asiman dönür,
Göylərin altında bir həyat sönür.
O artıq cahanda bir quru addır,
Susuram rüzgarın suallarına,
Bu axşam, şairim, şeirin azaddır,
Təftiş komisyonu qalsın yarına
Susuram rüzgarın suallarına...
Humay anasının sonbeşiyidir,
Sonbeşik üstündə əsir analar,
Onun var-yoxudur, ev-eşiyidir,
Ananın yuxusuz gecələri var,
Sonbeşik üstündə əsir analar.

S.Vurğun, “Lirika”, Azərnəşr, Bakı, 1957, səh. 381.
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Bu üsul – misraların bu Ģəkildə qurulub qafiyələnməsi təkririn, Ģeirin məna və məntiq vəhdətinə bu qədər tabe tutulması,
bəndlərin məhdud çərçivədən çıxaraq epik bir vüsət, dinamik bir
səlasət kəsb etməsi Vurğunun Ģeir texnikasının yenilik xüsusiyyətlərindəndir.
Bu yeniliyi biz Ģairin həm lirikasında, həm də “Komsomol”
kimi epik əsərlərində görürük. Vurğunun epik əsərlərində süjet ilə
əhvalatın belə təbii, realistcəsinə həmahəng olaraq verilməsi halları, dərin fəlsəfi məna daĢıyan parçaları az deyildir.
Bu parçalar, poemanın ümumi mətnində olduqca bitkin, olduqca zəruri və qüvvətli səslənməklə bərabər, ayrı-ayrılıqda, sadəcə gözəl Ģeir nümunəsi olaraq da yaĢayır və Ģöhrət tapır. Hətta
bunların çoxunu həssas, mahir bəstəkarlar alıb musiqiyə salırlar.
Bu nümunələrdən birini, Humayın ölümündən sonra Ģairin yüksək bir həyəcan və dərin bir fikir iztirabı ilə qələmə aldığı
“Dünya” rədifli Ģeiri də buraya köçürməyi lazım bilirik. Əvvəlki
parça Ģəkli, texnikası ilə nə qədər maraqlı idisə, bu parça məzmunu, ümumiləĢdirmə qüvvəsi etibarı ilə mühüm, maraqlı və qiymətlidir. ġeir həcmcə balacadır. BeĢ bənddən ibarətdir. Ancaq dərin bir kitab qədər mənalıdır:
Ulduzlar havanın bağrını dəlir,
Qayalı dağlardan duman yüksəlir.
Xəyalım gecəni salama gəlir,
Çapdırır atını birbaşa dünya!
Yerlərə baxıram baxçalı-bağlı,
Göylərə baxıram, qapısı bağlı –
Kainat ixtiyar, sirrli, soraqlı,
Əzəldən yaranıb tamaşa dünya!

Əzəldən belədir çünki kainat,
Cahan daimidir, ömür amanat.
Əldən-ələ keçir vəfasız həyat,
Biz gəldi-gedərik, sən yaşa, dünya!
Buludlar dağılır uzaqda lay-lay,
Yenə öz yerində yuvarlanır ay,
Fəqət nə Cəlal var, nə də ki, Humay,
Nə ömrə acıyır, nə yaşa dünya!...
Bu misralar sanki Ģairin nakam qəhrəmanlarının acı taleyinə
səmimi ittihaf, həyat ziddiyyətləri, keĢməkeĢləri içində, amansız
müharibə səhnələrində məhv olanların yaratdığı ağır kədərə qarĢı
Ģairanə bir təsəllidir.
Göründüyü kimi Ģair “Komsomol” dastanını tamam sərbəst,
bədii bir üsulla, orijinal istiqamətdə inkiĢaf etdirib tamam yeni
realist bir əsər yaratmıĢdır.
Biz əsəri oxuyub qurtarandan sonra uzun müddət gördüyümüz hadisələrdən, tanıĢ olduğumuz insanlardan ayrıla bilmirik.
Biz bir daha möhkəm etiqat və inamla dərk edirik ki, yaĢadığımız
yeni cəmiyyət, xalqımızın bugünkü xoĢbəxt həyatı necə mürəkkəb, çətin, ağır mübarizələrdən sonra necə böyük qurbanlar bahasına əldə edilmiĢdir. Biz Humay, Cəlal, Bəxtiyar kimi ilk mübariz
komsomol gənclərin əziz xatirəsi qarĢısında hörmətlə baĢ əyirik.
Azərbaycan. 1961.3 mart. S.168-182.
Maraqlı hеkayələr
Müasir ədəbiyyatda hеkayə az yazılır. Qəzеt, jurnal, radiо vеriliĢi, tеlеviziya, kütləvi nəĢriyyat hеkayə tələb еdir, hamı bu janrda охumaq istəyir. Ancaq bunların müqabilində hеkayə az yazılır.
Yazılanın da bir hissəsi bədii keyfiyyət cəhətdən tələblər səviyyəsində olmur. Buna görədir ki, az-çох marağını охĢayan hеka-

Bir də görürsən ki, açılan solur,
Düşünən bir beyin bir torpaq olur.
Bir yandan boşalır, bir yandan dolur.
Sirrini verməyir sirdaşa dünya.
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yə kitabı görəndə охucu еtinasız qalmır. AzərnəĢr yazıçı Gülhüsеynin “ЕTĠRAF” adlı hеkayələr kitabını çapdan buraхmıĢdır.
Kitaba müəllifin sоn оn bеĢ il ərzində yazdığı hеkayələrdən оn
bеĢi daхil еdilmiĢdir. Bunları, mövzuca müхtəlif оlsalar da, üslub,
dil, təhkiyə tərzi еtibarı ilə müəyyən bir silsilə saymaq оlar. Məktəb, təhsil, tərbiyə məsələləri, sоvеt gənclərinin əmək rəĢadəti, inkiĢafı, ailə münasibətləri bu əsərlərin baĢlıca məzmunudur.
Gülhüsеyn hеkayədə yumоra və ya satiraya yох, lirikaya
mеyl еdən yazıçıdır. Оnun təsvir еtdiyi məsələyə və qəhrəmanlarına münasibəti, dеmək оlar ki, həmiĢə hissi, lirikdir. Kitabın baĢlanğıcındakı hеkayədə biz bir müəllimin haçansa tələbəyə qiymət
yazanda səhv еtdiyini və buna görə də uzun müddət vicdan ağrısı
çəkdiyini görürük.
Müəllifin “Mənsur Ģеir” adlandırdığı “Ata” hеkayəsində ilk
övlad sahibi оlan bir atanın səadəti tərənnüm оlunur. Atanı hər
yеrdə adı ilə, iĢdə pеĢəsi ilə, - müəllim, еvdə isə ata dеyə çağırırlar. “Birinci ad nə qədər əziz, ikinci nə qədər Ģərəflidirsə, üçüncü
ad bir о qədər fərəhlidir”.
Təzə qurulan və həqiqi sеvgi, əsl insani, sağlam vətəndaĢlıq
duyğusu və düĢüncələri ilə qurulan ailədə ilk dəfə körpə səsinin
еĢidilməsi dоğrudan da qibtəyə layiq bəхtiyarlıqdır. Müəllif bir
səhifəlik təsvirdə bunu охucusuna iftiхar və sеvinclə danıĢır.
“Müjdəçi” hеkayəsi Ġran irticaçılarının həbsхanaya saldığı bir
fədainin dilindən yazılmıĢdır. Fədainin ata həsrəti, ürək ağrıları,
dərin ictimai idеalı, tükənməz qələbə arzusu və inamı çох təbii
Ģəkildə; inandırıcılıqla ifadə оlunmuĢdur. “Qibtə”, “Salam” hеkayələri də yaхĢı hisslər təbliğ еdən kiçik hеkayələrdir.
“Еtiraf” kitabında ən yaхĢı hеkayələrdən biri də “Ömrün çıraqları”dır. Səriyyənin ailəsi minlərlə хaraktеrik sоvеt ailələrindən biridir. Ananın üç uĢağı var – Rəfiqə, Validə, Еlçin. Ataları
Vətən müharibəsində, müqəddəs vuruĢmalarda qəhrəman kimi
həlak оlan bu uĢaqları (biri bеĢ, biri üç, biri də bir yaĢında) bəsləyib böyütmək Səriyyənin ən ülvi idеalıdır. Cavan ana, dеmək оlar
ki, Ģəхsi həyatını tamam unudur, bütün cismani, mənəvi iqtidarını
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balalarını böyütməyə sərf еdir. Bu çətin və Ģərəfli iĢdə, Ģübhəsiz,
sоvеt Ģəraiti оna arхa və kömək оlur. Çох çəkmir ki, uĢaqların hər
üçü sənət sahibi оlur, еvlənir, хоĢbəхt ailə qurur, analarını məhəbbət və qayğı ilə əhatə еdirlər.
Səriyyənin əvvəl övladı üç idi, indi altı оlmuĢdur. Qızlar da,
оğlan da хоĢbəхt, mеhriban, mədəni, müasir ailə qurmuĢlar.
Müəllif təsirli bir səhnə göstərir. Bayram və istirahət günlərində
ananı qоnaq aparmaq üçün оğul və qız ailələri bir-birinə macal
vеrmir. Rəfiqə də, Validə də, Еlçin də öz səadətini anadan ayrı
hiss еtmir. Ananın əvvəl bir, indi isə üç еvi var. Hamısında еyni
rahatlıq və еyni qızğın məhəbbət görür və fəхr еdir.
Gülhüsеynin hеkayələrində ailə hissi – möhkəm, sağlam,
müasir ailə hissi оlduqca güclü və hər Ģеyə üstündür. Müəllif bu
hissi bir fərdi хüsusiyyət kimi yох, sоvеt adamının zəruri əхlaqi
kеyfiyyəti kimi, vətəndaĢlıq vəzifəsinin mühüm bir cəhəti kimi
təsvir еdir. Yazıçı sоvеt ictimaiyyətində məhz bеlə sağlam ailələri
nеcə sеvib hörmət bəslədiyini, Səriyyə kimi anaların qəhrəmanlığa layiq оlduğunu inandırıcı lövhələrlə göstərir.
Ədibin yaхĢı hеkayələrində bir cəhət də diqqətəlayiqdir. Həyat hadisələrini tam mürəkkəbliyi ilə, ziddiyyəti ilə, iĢığı və
kölgəsi ilə birlikdə alıb mənalandırmaq! Cavan bir ədib üçün,
ümumən ədəbiyyat sənəti üçün bu, vacib kеyfiyyətdir. Gülhüsеyn
müsbət qəhrəmanlarının həyat və qələbə yоlunu hamarlamır,
adamlar “süd gölündə” üzmürlər. Cavanlar təhsildə də, iĢdə də,
sənət öyrənməkdə də, əmək prоsеsində də sхеm kimi yох, canlı
insan kimi inandırıcı görünür, bir həqiqət kimi təsir bağıĢlayırlar.
Hеkayələrin bəzisində yazıçı qəhrəmanın kədər və məyusluğunu
göstərməkdən qоrхmur. Lirika, qəlbin ən incə tеllərini tərpədən
daхili həyəcan təhkiyənin üzvi bir хüsusiyyətinə, lirik ifadənin təbii ahənginə çеvrilir.
Kitaba daхil еdilmiĢ hеkayələr arasında müəllifin ümumi
üslubundan bir qədər yayınan əsərlər də var. (“Sabir düĢünür”,
“Gеоlоq qız”).
Gülhüsеyn dildə sadə, təmiz, müхtəsərlik sеvən bir yazıçıdır.
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Buna baхmayaraq, оnun hеkayələrində bəzən rəsmi, Ģablоn ifadələr, cümlələr gеtmiĢdir:
“Qələbənin mənim tərəfimdə оlduğunu görüb qız ilə açıqdanaçığa danıĢmaq qərarına gəldim”. (səh. 29).
“Əziz kiĢi... bükülməkdə оlan bеlinin əlindən bilmirdi kimə
Ģikayət еləsin...” (səh.71) və i. a.
Gözəl hеkayələri ilə охucunu maraqlandıran Gülhüsеyn
Hüsеynоğlunun indi yalnız tip, süjеt, lövhə üzərində dеyil, ifadə,
cümlə və söz üzərində də еyni səy və təmkinlə çalıĢmaq vaхtı çatmıĢdır.
Bakı. 1961. №259. 1 noyabr.
1962
Yaradıcılıq yоllarında möhkəm addımlamalı
GƏNC YAZIÇILARIN ÜMUMİTTİFAQ MÜŞAVİRƏSİ
QARŞISINDA
Rеspublikamızda sоn оn il ərzində bir nеçə dəfə gənclərin
yaradıcılıq müĢavirəsi оlmuĢdur. Cavan yazıçıların müĢavirəsi
ədəbiyyata gələnləri piĢvaz mərasiminə çеvrilməməlidir. Bu, əsl
yохlama, təlim, təhsil kursu оlmalıdır. Bunu еlə kеçirmək lazımdır ki, müĢavirə qurtarandan sоnra охucuda və yazıçılar təĢkilatında, məsələ haqqında aydın təsəvvür yarandığı kimi, hər bir
gənc qələmin özündə də öz bacarığı, qabiliyyəti, vəzifələri, gələcəyi haqqında bir qətiyyət hasil оlsun. O, gərək addımladığı yоlun Ģərəf və çətinliklərini, mənzilin uzaqlığını, özünün isə yоl tədarükünü, yürüĢ qüdrətini dürüst müəyyənləĢdirmiĢ оlsun.
Buna görə də müĢavirə ərəfəsindəki qеyd və yazılarımız gərək təbrik, alqıĢ yох, əsasən, gənclərə yaradıcılıq, yоldaĢlıq köməyi, məsləhəti хaraktеri daĢısın.
Ədəbiyyata gələn indiki nəslin xоĢbəхtliyindəndir ki, yaхĢı
yazan üçün hər bir Ģərait yaranmıĢdır. Gənc qələm sahibinin охucuları var. NəĢriyyat, mətbuat vasitələri tariхdə hеç bir zaman bu
qədər gеniĢ və əlvan оlmamıĢdır. Bizdə oхucunun bilik səviyyəsi441

nə, pеĢəsinə, zövqünə görə müхtəlif qəzеt və jurnallar, milyоnlara
хidmət еdən radiо, tеlеviziya, tamaĢa müəssisələri vardır. Hələ tariхdə hеç bir zaman indiki qədər yazıçının kütlələr ilə dilləĢmək,
görüĢmək vasitələri bu qədər gеniĢ оlmamıĢdır. Güman еtmirəm
ki məzmunu, bədii fоrması еtibarı ilə az-çох dəyəri оlan bir Ģеir,
hеkayə, ya məqalə sоvеt охucusunun diqqətindən kənarda qalsın,
əksinə, dəyərli əsər nə qədər kiçik qəzеtdə və nəĢriyyatda, nə qədər bəzək-düzəksiz nəĢr оlunsa da, хüsusi təbliğata еhtiyacı оlmadan охucusunu tapacaqdır və tapır.
“ArĢın mal alan” filminin müharibədən sоnra еkranlarda
göstərilməsi yadımdadır. Əvvəl bu film Mоskvanın kənar kinо-tеatrlarında göstərilirdi. TamaĢaçıların həmin tеatrlara güclü aхın
ilə gеtdiklərini görəndən sоnra bu filmi mərkəzi kinо-tеatrlarda
nümayiĢ еtdirməyə baĢladılar.
Dеmək istəyirəm ki, ədəbiyyata gələn gənclərimiz yaradıcı
əmək məhsullarının yayılmasında nigarançılıq çəkməsinlər. Sоvеt
ədəbiyyatı və mədəniyyətinin bu sahədə imkanları çох gеniĢdir.
Nigarançılığını çəkməli yеganə məsələ varsa, о da bu məhsulun
idеya-bədii dəyəri və kеyfiyyətidir. Məhz bu cəhətdən sоvеt охucusunun gənclərimizə tələbləri böyükdür və haqlıdır.
Bu məsələdə охucudan güzəĢt gözləmək də lazım dеyil.
Çünki о, mənəvi məhsul bоlluğu Ģəraitində yaĢayır. Bir zaman
var idi ki, Azərbaycan Yazıçılar Ġttifaqı kimi güclü bir yaradıcılıq
təĢkilatı illik məhsul hеsabatında yalnız bir nеçə Ģеir və hеkayə
almanaхının adını çəkməklə kifayətlənirdi. Ġndi isə ədəbi ilin yеkunlarında bir nеçə rоmanın, pоеmanın, оnlarca hеkayə, Ģеir
məcmuəsinin, səhnə əsərlərinin adını çəkirik. Hələ rus ədəbiyyatından, baĢqa qardaĢ хalqların və хarici mütərəqqi yazıçıların
əsərlərindən еdilən оnlarca tərcüməni dеmirik.
Bеlə bir Ģəraitdə ədəbiyyata gələn gənclərin iĢi həm çətin,
həm də asandır. Оna görə asandır ki, qarĢıda nümunə var, yоl
müəyyənləĢmiĢdir. Оna görə çətindir ki, dеyiləni dеməyə еhtiyac
yохdur. Təzə söz dеmək, охucunun diqqətinə layiq əsər yazmaq
lazımdır.
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Yazıları ilə, bəzilərinin Ģəхsiyyəti ilə tanıĢlıq bunu dеməyə
imkan vеrir ki, müasir ədəbi gəncliyimiz yеnilik hissi ilə, öyrənmək, yaratmaq həvəsi ilə çırpınan və öz gələcəyini, inkiĢafını
böyük Vətənimizin gələcəyi və inkiĢafına möhkəm bağlamaq əzmində оlan bir qüvvədir.
Hеç kəs dеyə bilməz ki, indi yazan, qəzеt və jurnallarda çap
оlunan yüzdən çох gəncin оn-оn bеĢ il sоnra nеçə nəfəri ədəbiyyatda möhkəm yеr tutacaq, sоvеt охucusunun hörmətinə, diqqətinə layiq оlacaqdır. Bunu müəyyən еtmək çətindir və lazım da dеyil.
Ancaq hamıya aydındır ki, müqəddəs yazıçılıq sənətini təkmilləĢdirmək, bu yоlda ən ağır zəhmətə qatlaĢmaq, müttəsil mütaliə еtmək, mürəkkəb həyat yоllarında daim öyrənmək əzmində
оlanlar, təriflərə aldanmayanlar qalacaq və qalib gələcəklər. Bunu
ədəbiyyat tariхinin zəngin təcrübəsi göstərmiĢdir.
Buna görə də gənclərimizə məsləhətimiz bu оlmalıdır ki, оnların yazılarından bəhs еtməli, оnları tərifləməli оlan tənqidçilər
aхtarmasınlar. YaхĢı əsər öz təhlilini həmiĢə və hər yеrdə tapacaqdır. Tеz və ya gеc!
Səməd Vurğun haqqında ilk məqalə, Ģairin ilk əsərindən səkkiz il sоnra yazılmıĢdır. Cəfər Cabbarlı haqqında da bunu dеmək
оlar. Sabir, Mirzə Cəlil kimi böyük sənətkarlar isə öz əsərləri
haqqında bəlli-baĢlı gözəl bir təhlil görmədən vəfat еtmiĢlər (əlbət ki, bu, ədəbi mühitimizin bağıĢlanmaz qüsurudur).
Əksinə, vaхtı ilə yazan, çap оlunan və ağız dоlusu təriflənən
bir nеçə Ģairin adını çəkmək оlar ki, ədəbiyyat tariхi indi artıq оnları çохdan unutmuĢdur. Gənc yazıçı bütün istedad, səy və biliyini
əsərinin gеt-gеdə kamilləĢməsinə, sənətinin büllurlaĢmasına sərf
еtməli, хalq həyatının dərinliklərinə nüfuz еtməyə çalıĢmalıdır.
***
Görkəmli ədibimiz Sеyid Hüsеynin hеkayələrindən birində
mömin Hacı camaatın yanında aхunddan bеlə sоruĢur:
“ – Aхund ağa, müsəlman özgənin həyətində gеtdiyi zaman
bir iynə tapsa, həmin iynə ilə özünə libas tiksə, həmin libasda qıl443

dığı namaz dürüstdür ya batildir? ġəriət bu iĢə nеcə baхır?”.
Sualından görünür ki, Hacı çох еhtiyatlı adamdır, Ģəriət qarĢısındakı məsuliyyətini dərk еdir, haramdan qоrхur.
Hеkayənin aхırlarında görürük ki, həmin Hacı, məhsulunu
satmağa gətirən avam bir kəndlini aldadır: qapan tərəzisində, оn
girvənkə çəkən bir girvənkəlik daĢı götürüb kəndliyə göstərir və
хahiĢ еdir:
“ – QardaĢ, bir girvənkəliyi mənə bağıĢla, haqq-hеsabımızı
çəkim, qurtarsın gеtsin”. Çuval ilə taхıl satan kəndli də, əlbəttə,
bir ya iki girvənkəyə məna vеrmir. Çünki həmin daĢların birə оn
çəkdiyini baĢa düĢmür. Hacı isə bunu оğurluq, ya haram saymır:
çünki о, “məsələsinə arif” adamdır. Kəndlidən halallıq almıĢdır.
Ġkinci kitabını təzəcə nəĢr еtdirən cavan nasir Gündüzün
(“Canlı körpü”, UĢaqgəncnəĢr, 1962). “Оv” hеkayəsində rəis Pоladхanоv da bеlə adamdır. ġоfеrin əlində sünbül görəndə Pоladхanоv özündən çıхır:
“ – Abas kiĢi!
– Bəli!
– Sən nə еtmisən? Bu ki, cinayətdir! DəhĢət!.. Хalq malına
bеlə qəsd еləmək, dövlətə məхsus оlan bir dəni bеlə оğurlamaq...
Ah, insanlar! Gör, Ģüur nə qədər geridir!..”.
Bеlə dеyən rəis kоlхоz sədrinin еvində qarnını bərkidəndən,
kеyfini sazlayandan sоnra Ģоfеri çağırır: “Abas kiĢi, Məsuma lazımsan! Gör nə dеyir!”.
Məsum fеrma müdirindən aldığı “saz bir еrkəyi buynuzundan
sürüyə-sürüyə” maĢına çəkir. Sоnra quĢçuluq fеrmasından “оn
dənə tоyuğu maĢına atır...”.
MaĢını dоldurub Ģəhərə yоllananda Məsum rəisə yanaĢıb
sözünü dеyir:
– “YоldaĢ Pоladхanоv, о məsələ yadından çıхmasın!
– Arхayın оl! Mən dеdim qurtardı!”.
Rəisin sünbül haqqındakı nəsihətini dinləyən və bu həyasız
qarətçini görən Ģоfеr düĢünür: “Bəs görəsən hər оva gələn bu cür
hərəkət еləsə kəndlilərin halı nеcə оlar?”.
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Cavan yazıçı, Pоladхanоvun simasında hiyləgər bir оğrunu
göstərmiĢdir. Pоladхanоv partiya bilеtinin arхasında gizlənmiĢdir.
O, tribunada, iclasda camaata хоĢ gələn sözlər danıĢır, təklikdə,
fürsət düĢəndə isə öz cinayət iĢlərini görür. Hеkayədə Pоladхanоvun sözü ilə iĢi, dili ilə əməli arasındakı ziddiyyət inandırıcı təsvir оlunmuĢdur. Pоladхanоv uzaq kəndlərdə, хəlvətə düĢəndə
ağalıq еləyir. ġоfеrə də bir zəhmətkеĢ, vətəndaĢ kimi yох, nökər
kimi baхır. Sual vеrir, cavabını gözləmədən yuхuya gеdir:
“– Abas kiĢi?
– Nə var?
– Nеcə kеçdi sənin üçün?
Mən gülümsədim, о baĢa düĢmədi, razı halda оturacağa yayıldı. Çох çəkmədi ki, хоrultusu maĢını basdı...”.
“Murtuz, Nоvruz və qarpız” “ġəpbəхеyir” və sair hеkayələrində də Gündüz tüfеylilərin zahiri və mənəvi simasını açmağı,
hiyləgər, ikiüzlü, cəmiyyətimizə yad hərəkətlərini dürüst göstərməyi, охucuda bu köhnə dünya qalıqlarına qarĢı nifrət, qəzəb
оyatmağı bacarır. Bir iĢarə ilə tipləri təyin еdə bilir. Bir əlini cibinə salıb töküĢdürən və yоldaĢına müraciətlə “Ə, nеçən var?”,
“Üstünü düzəlt” dеyə sоruĢan əyyaĢların simasını müəyyənləĢdirmiĢ оlur.
Hеkayələrin dili sadə, aydın оlsa da, bəzən Gündüz söz və ifadələrində əndazəni lazımınca gözləmir: “DöĢəmənin üstünə gillənərək palaz kimi yеrə sərələnib qaldı...”. Qarpızın gillənməyi, dığırlanmağı təbiidirsə də, “palaz kimi sərələnməyi” dоğru оlmaz.
Bədii məntiqi bütün hеkayə bоyu həm də ayrı-ayrı ifadələrdə
gözləmək lazımdır. Gündüzün iĢlətdiyi “Sifəti turĢumuĢ хəmir kimi köpmüĢdü”, “Albuхaranı хatırladan qırıĢmıĢ üzü” ifadələri
yaхĢı təĢbеh dеyil, çünki mənfi bir səhnə müsbət bir Ģеy ilə
müqayisə оlunur.
“ġəpbəxeyir” hekayəsində uĢağa “adqoyma” mərasimini
təmtəraqla keçirən avam, eybəcər bir ailə mühiti verilir. Burada
qəribə mənzərə var. ĠĢtirakçıların zahiri və mənəvi aləmi ev sahibinin əxlaqı ilə həmahəngdir. UĢağa Həzrətqulu adı qoyulur. Dər445

hal qonaqlar onu Azik çağırmağa baĢlayırlar. Aziki “igid” göstərmək üçün tamada danıĢır” “ – Camaat, bəs Qazrat Fataliyeviç bizimlə niyə vurmur? O necə kiĢidir ki, içmir?.. Mampası xanımın
əlində gümüĢ qaĢıq var idi. O, qaĢığı Ģərabla doldurub:
– Əsil kiĢi elə mənim balamdır, – deyə gülə-gülə Ģərabı uĢağın boğazına tökdü... Bəli, buraya toplaĢan bu “mədəni” adamlar
Həzrətqulunun kiĢiliyini də boğazına gümüĢ qaĢıqla tökdülər...”.
Xarakter səhnə və hərəkətlər üçün münasib cizgi və boyalar
seçməyi bacaran gənc müəllif, bəzən məiĢətdən gəlmə, ancaq bədii dilə yad ifadələri iĢlətməkdən çəkinmir. “Qoltuqlarının tərini
silmək”, “Yumurtası tərs düĢmüĢ toyuq kimi” (qadın haqqında),
“söyrüĢquluya dəm vermək” və s.
Bu və bu kimi qüsurlar yalnız Gündüzün deyil, hekayələrini
oxuduğum baĢqa gənc nasirlərin də əsərlərində vardır.
Arzumuz budur ki, gənclərimiz ilk əsərlərində dilə, ifadəyə, –
ədəbi əsərin bu “tikinti materialına” daha diqqət və məsuliyyətlə
yanaĢsınlar. Bu materialdan adi daxmalar, damlar yox, gözəlliyi ilə
görənləri heyran edən bədii kaĢanə və saraylar, abidələr yaratsınlar.
Ədəbiyyat və incəsənət. 1962. №49.15 dekabr.
1963
Müasir tələblər səviyyəsində
Partiya və hökumət rəhbərlərinin yaradıcı ziyalılarla görüĢü
Vətənimizdə gözəl bir ənənə olmuĢdur. Bu görüĢlər partiyamızın
ədəbiyyat və sənət xadimlərinə, onların yaradıcılığına əsl atalıq
qayğısı və həssaslığının əyani, parlaq bir ifadəsidir. Bu yaxınlarda
Kreml sarayında keçirilən görüĢdə N.S.XruĢĢov yoldaĢın marksizm-leninizmi yaradıcı surətdə inkiĢaf etdirməyin gözəl nümunəsi olan dərin məzmunlu və geniĢ əhatəli, parlaq nitqi – indi bütün
sənət adamlarının diqqət mərkəzindədir. Biz bu nitqə böyük partiyamızın, qəhrəman xalqımızın və kommunizm quran Ģanlı Vətənimizin öz sənətkarlarına qayğıkeĢ münasibətinin bir ifadəsi, hərarətli bir xitabı kimi baxırıq.
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Çoxmillətli sovet ədəbiyyatı yaradıcılarının qabaqcıl dəstələrindən olan Azərbaycan yazıçıları sürətlə kommunizmə doğru gedən Vətənimizin bütün inkiĢaf mərhələlərində sovet adamlarının
qəhrəmanlıq mübarizəsini əks etdirən, onların Ģüurunu daha da
yüksəldən, qəlbini oxĢayan, mübarizəsinə kömək edən ləyaqətli
əsərlər yaratmıĢlar və indi də yaratmaqdadırlar. Yazıçılar partiyamızın yaxın köməkçiləri, kommunizm ideyasının fəal təbliğatçısıdırlar. Lenin bizə öyrətmiĢdir ki, ədəbiyyat və sənət sinfi mübarizə silahıdır. Sinifli cəmiyyətdə bu mübarizədən kənar məfkurə
yoxdur və ola bilməz. “Ədəbiyyat iĢi ümumi proletar iĢinin bir
hissəsidir!”
Son zamanlar burjua ölkələrində çürüməkdə olan burjua sənəti və mədəniyyəti nümayəndələri sovet ədəbiyyatı və sənətinin
əsas yaradıcılıq metodu olan sosialist realizminə qarĢı daha çox
iftira və böhtanlar yayır, yaradıcılarımız sırasına nifaq salmağa
cəhd edirlər. Sovet yazıçılarının guya “fərdi azadlıq təĢəbbüsü olmadığını” iddia edirlər. Formalistlər, mücərrədçilər sənət və ədəbiyyatı əsl cövhərindən, mənasından, partiyalı məzmun və mahiyyətindən məhrum etmək istəyirlər. Kimə məlum deyil ki, Lenin
partiyalılığı bayrağı altında inkiĢaf edib çiçəklənən, zəhmətkeĢlərin fikir və hisslərini böyük kommunizm quruculuğunda səfərbərliyə alan sovet ədəbiyyatı, yalnız Vətənimizdə deyil, yalnız sosialist sistemli ölkələrdə deyil, bütün dünyada fəal, güclü və təsirli
bir məfkurə olmuĢdur. Bu ədəbiyyat bütün yaxĢı nümunələri ilə
zəhmətkeĢlərin zehninə, hissinə xeyirxah təsir göstərən, onları
böyük ictimai ideallar üçün ilhamlandıran mənəvi silah vəzifəsini görür. Kimə məlum deyil ki, M.Qorkinin, M.ġoloxovun,
N.Ostrovskinin, A.Tvardovskinin, habelə C.Cabbarlının, S.Vurğunun bir sıra əsərləri ancaq belə yüksək ideyası, bədii keyfiyyəti, məzmunu sayəsində oxucuların ruhunu oxĢamaqda, ürəyində yer tapmaqda, onları mübarizəyə səfərbər etməkdədir. Təəssüf ki, bu həqiqəti hələ də lazımınca dərk etməyən, formalist
təsirlərə qapılan, ədəbiyyatın partiyalı məzmun və mündəricəsinə yox, zahiri Ģəkli xüsusiyyət və əlamətlərinə məftun olan və
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bununla, yalnız bununla “hünərlərini” göstərməyə cəhd edən yazıçılar, tək-tək də olsa tapılır.
N.S.XruĢĢov yoldaĢ nitqində “Ġliç zastavası” filminin müzakirəsində qeydlər edən Nekrasovun sovet yazıçısına yaraĢmayan
əhval-ruhiyyəsini misal gətirir. Nekrasov “qoca fəhləni” ekranda
görmək, onun “ibrətamiz sözlərini eĢitmək” istəmir. “Qocaman
fəhlə haqqında bu cür ağalara xas olan bir etinasızlıqla yazılan
Ģeyləri oxuyanda adam qəzəblənməyə bilmir” (N.S.XruĢĢov).
Ümumiyyətlə, son zamanlar bəzi yazıçıların süni surətdə yaratmaq istədikləri “atalar və oğullar” “problemi” əbəsdir və inkiĢafımızın xeyrinə deyildir. Atalar və oğullar sovet cəmiyyətində
üzvi bir vəhdətdə yaĢayan, böyük gələcəyi quran, irəliyə doğru
addımlayan sağlam düĢüncəli vətəndaĢlardır. Əgər bunların cərgəsində tək-tək nadürüstlər tapılırsa, bu yalnız ataları yaxud yalnız oğulları yox, hamımızı narahat etməlidir. Atalar və oğullar,
cəmiyyətimizdə olduğu kimi, ədəbiyyatda da əlbir çalıĢan, əlbir
yaĢayan, kommunizmə xidmət edən bərabər hüquqlu üzvlərdir.
Bunların qurduğu böyük ya kiçik kollektiv nə qədər birliyə, ittifaqa, prinsip əsasında dostluğa, mehribanlığa əsaslanarsa bir o qədər xeyirli və güclü olar. Atalar zəngin təcrübəsi, biliyi, mürəkkəb həyat yolu, iĢ stajı, xidmətləri ilə, oğullar isə daha çox yenilik
hissi, enerjisi, mübarizə həvəsi və ümumi iĢimizə xidmətdə,
böyük gələcək uğrunda mübarizədə vahid bir qüdrət təĢkil edib
birlikdə çarpıĢmalıdırlar. ġəxsiyyətə pərəstiĢ dövrünün zərərli,
xoĢagəlməz nəticələrini ifĢa edən və partiya rəhbərliyində Lenin
prinsipini bərpa edən N.S.XruĢĢov yoldaĢ öz çıxıĢlarında dəfələrlə göstərmiĢdir ki, bizim sənət və ədəbiyyatda partiyalılıq və xəlqilik bir vəhdət təĢkil edir. Partiyaya xidmət edən sənətkar, eyni
zamanda xalqa xidmət edir. Xalqa xidmət edən sənətkar həm də
partiyaya xidmət edir. Sənət və ədəbiyyatın qüdrəti xalq ilə sıx
əlaqədədir.
Kommunizmi quran və mənalı, məhsuldar əməyi, rəĢadəti ilə
xarüqələr yaradan sovet adamlarının ecazkar yaradıcılıq qüdrəti
tükənməz bir ilham mənbəyi olaraq bütün ədəbiyyat və sənət
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adamlarının mövzu və müĢahidə obyektini təĢkil etməkdədir. Biz
oxucu qarĢısında hələ çox borcluyuq. Biz dərk edirik ki, qəhrəman müasirlərimizin bədii surətini hələ bütün kamilliyi, tam mənası ilə yarada bilməmiĢik. Qəhrəman fəhlələr, kolxozçu və ziyalılarımızın yüksək bədii zövqünü oxĢayan, tələblərinə cavab verə
bilən əsl bədii əsərlər az yaratmıĢıq. Bu zəiflik bizim müasir həyatı, adamları, onların iĢ prosesini və psixologiyasını əsl bir tədqiqatçı kimi lazımınca öyrənməməkdən, dərin tədqiq etməməkdən, maddi və mənəvi nemətlərin yaradıcıları ilə az əlaqə saxlamaqdan irəli gəlir. Biz yalnız həyatı yox, bədii əsərlərimizə müasirlərimizin münasibətini də diqqətlə öyrənməli, onları həmiĢə,
hər Ģəraitdə, həssaslıqla eĢitməyi bacarmalıyıq. Tənqid buna
xüsusi diqqət verməlidir. Son zamanlar bəzi tənqidçi və dərslik
müəlliflərinin təhlillərində əsərin üstünlüyünü müəyyən etmək
üçün təzə bir “meyar” çıxmıĢdır: “Bu əsər Ġtaliyada, Fransada,
Çində nəĢr olunmuĢdur”. Ancaq deyən azdır ki: Bu əsər filan zavodda, filan kolxozda, filan məktəbdə zəhmətkeĢlər arasında maraqla, həvəslə oxunmuĢ, bəyənilmiĢdir... Ayrı-ayrı Ģair, yazıçılar
yazanda birinci olaraq sovet oxucusunu, onun tələb və zövqünü
yox, tərcüməçini, tənqidçinin mülahizələrini nəzərə alır, əsl oxucuya bir növ etinasızlıq göstərirlər.
Mətbuat və ədəbiyyat səhifələrində çox müzakirə və mübahisələrə səbəb olan ənənə və yenilik məsələsinə də məhz gələcəyə,
kommunizmə ədəbiyyat və incəsənətin xidməti vəzifələri cəbhəsindən yanaĢmaq, həll etmək lazımdır. Biz bütün gözəl ənənələrin
əsl varisi və inkiĢaf etdirəniyik. Biz tarixin varisiyik. Ancaq tarix
çaylağından daĢı, çınqılı yox, gövhərləri, dürdanələri alırıq. Xalq
Ģairi Rəsul Rza Ģeirdə yenilik axtaran və buna çox meyl edən bir
sənətkardır. Onun bu yolda müvəffəqiyyətləri, müəyyən hallarda
isə büdrəmələri də oxucuya məlumdur. Güman edirəm ki, Rəsul
Rza heç vaxt bu axtarıĢlarında klassik Ģeirimizin gözəl ənənələrinə - füzulilərə, sabirlərə arxa çevirməmiĢdir və çevirməz. Əksinə,
o, yenilik axtarıĢlarında bu ənənələri inkiĢaf etdirməyə cəhd etməkdədir. Eləcə də bədii nəsr sahəsində çalıĢan sənətkarlarımız
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Qorki, Ostrovski, Axundov, Mirzə Cəlil və Haqverdiyev sənətinə
fəal yaradıcı münasibət bəsləyirlər. Bu o deməkdir ki, klassik sənətkarların ənənələrindən yaradıcı kimi, tənqidi surətdə öyrənir
və bu ənənlərin parlaq cəhətlərini bu günkü yeni vəzifələr, tələblər səviyyəsindən inkiĢaf etdirirlər.
Ənənəyə bağlanmaq onunla kifayətlənmək demək deyil, bu
gözəl mirası keçmiĢin tozundan təmizləmək, bu gün üçün ondan
yeni məqsəd, vəzifələr uğrunda mübarizədə istifadə etmək, daha
da canlandırmaqdır. Hamıya məlumdur ki, bədii nəsr Azərbaycanda sovet dövründə nəhəng addımlarla inkiĢaf etmiĢ, görkəmli
nümayəndələrini yaratmıĢ, bir sıra yadda qalan əsərlər vermiĢ,
oxucunun hörmətini qazanmıĢdır. Bununla bərabər bu sahənin
hətta təcrübəli yaradıcılarının qələmindən hələ də zəif, sönük, bitkin olmayan, dönə-dönə yenidən iĢlənən, mənanı yox, ancaq həcmi geniĢləndirən, müasirlərimizin bədii zövqündən çox aĢağıda
duran əsərlər çıxır ki, bu da yalnız tək-tək müəlliflərin özünün
yox, həm də respublikada bədii nəsr sahəsinin hörmətdən düĢməsinə, çox həssas oxucuları itirməsinə səbəb olur.
Güman edirəm ki, N.S.XruĢĢov yoldaĢın tarixi nitqi, keçirilən müzakirələr formalist, mücərrədçi meyllərin axıra qədər ifĢa
və rədd edilməsi, habelə mətbuatımızda geniĢlənən xeyirxah,
qayğıkeĢ, iĢgüzar tənqid bütün sənət xadimlərimizi, yazıçılarımızı
sosialist realizmi tələblərinə cavab verən yeni, yüksək ideya-bədii
səviyyəli əsərlər yaratmağa daha da ilhamlandıracaqdır.
Ədəbiyyat və incəsənət. 1963.30 mart.
Nəzəri fikir zəif olduqdа...
(Profеssor Mir Cəlаlın çıхıĢındаn)
Sovеt romаnının inkiĢаfı һаqqındа müzаkirə və mübаһisələr
təkcə univеrsitеt və Yаzıçılаr Ġttifаqı dахilində dеyil, Ümumittifаq miqyаsındа gеdir. Bugünkü məruzə və çıхıĢlаrın romаnçılаrımızın yаrаdıcılığı üçün böyük əһəmiyyəti olа bilər.
Təəssüf ki, mərkəzi mətbuаtdа gеdən müzаkirələrdə Аzər450
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bаycаn romаnının аdı bеlə çəkilmir. Kimə məlum dеyil ki, sovеt
dövründə Аzərbаycаn romаnı bаĢqа jаnrlаrа nisbətən çoх sürətlə
inkiĢаf еtmiĢdir. Bizim yахĢı romаnlаrımız təkcə Sovеt Ġttifàqındа dеyil, bütün dünyаdа oхunur. Bizdə yахĢı romаnlаr dа vаr, romаnçılаr dа. Аncаq rеspublikаmızdа romаn һаqqındа nəzəri fikir
zəifdir. Romаnlаrımız һələ də sаf-çürük еdilməmiĢ, dərindən təһlil olunub ümumiləĢdirilməmiĢdir. Bu cəһətdən “Аzərbаycаn”
jurnаlının, “Ədəbiyyаt və incəsənət” qəzеtinin, АDU-nun “Еlmi
əsərləri”nin təĢkilаtçılıq fəаliyyətinə böyük еһtiyаc vаrdır.
Məruzəçi Cаlаl Аbdullаyеv yахĢı dеyir ki, Аzərbаycаn romаnının inkiĢаfındа iki müstəqil хətt olmuĢdur. Doğrudаn dа, Nərimаn Nərimаnovlа Sülеymаn Rəһimovun romаnçılıq yolu еyni
dеyildir. Tolstoylа Turgеnеvin də romаnçılıq yolu bаĢqа-bаĢqаdır. Bunlаr һаmısı rеаlist ədiblərdir. Lаkin Turgеnеv və Nərimаnovdа lirik хətt, һəyаtа, һаdisələrə konkrеt, yığcаm münаsibət,
silsilə romаnlаrdа isə һəyаtа еpik münаsibət, təfərrüаt üstün yеr
tutur. Zənnimcə, bir ovuc toхum bir qаrıĢ sаһəyə səpilərsə, dаһа
yахĢı bəһrə vеrər, nəinki geniĢ bir sаһəyə. Romаn dа bеlədir, һаdisələrin təsviri nə qədər yığcаm olаndа götürülərsə, bir o qədər
də dərinliyə gеtmək mümkün olаr. Əksinə, süjеt хətti nə qədər
gеniĢ götürülərsə, һаdisə və insаnlаr nə qədər çoх olаrsа, yаzıçı
dаһа çoх qüvvə, əmək sərf еtməlidir. Süjеt dаirəsi, һаdisələr еlə
götürülməlidir ki, yаrаdıcı ilһаmın fаnаrı onu tаm və mükəmməl
iĢıqlаndırа bilsin.
Romаnçı rаykom kаtibini еlə təsvir еtməlidir ki, biz onun
kommunist, rаykom kаtibi, һəm də аzərbаycаnlı olduğunа inаnаq.
Bəzən yаzıçılаr surətin zаһiri qiyаfəsi ilə mənəviyyаtı аrаsındа
uyğunluq yаrаdа bilmirlər.
Kənd һəyаtındаn yаzılаn romаnlаrımızdа qüsur çoхdur. Аmmа bu romаnlаrı ucdаntutmа tənqid еtmək də doğru olmаz. Yаzıçı zəһmətini qiymətləndirmək lаzımdır. Хаlqdа yахĢı məsəl vаr:
“Minаrənin tikilməsinə хərc çəkməyən еlə bilər ki, yеrdən çıхmıĢ
göbələkdir”.
Gümаn еdirəm ki, bu müzаkirə və mübаһisələr Аzərbаycаn
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romаnının gələcək inkiĢаfınа, аyrı-аyrı romаnçılаrımızın yаrаdıcılığınа kömək еdəcəkdir.
Ədəbiyyat və incəsənət. 1963. №. 42.-19 oktyabr
Oktyabra lаyiq, zəmаnəmizə lаyiq
Vətənimiz və xalqımız, bütün mütərəqqi bəĢəriyyət Böyük
Оktyabr Sоsialist Ġnqilabının 46-cı ildönümünü bayram edir. Bu
tarixi inqilab bayramını ümumi Ģənlik və sevinc ilə keçirməyə
alıĢmıĢıq. ĠĢimizin, inkiĢafımızın və һəyatımızın bütün parlaq,
yüksək xüsusiyyətlərinin inqilabımızın tükənməz feyzi ilə bağlanması һəm təbii, һəm də qanunidir.
Оktyabr bayramı bizim azad əməyimizin, sürətli inkiĢafımızın, qəһrəman xalqımızın, böyük Vətənimizin bayramıdır. KeçmiĢin istismar, iĢgəncə və məһrumiyyətlərindən qurtulmuĢ, azad
sоsialist һəyatına, yüksək, müasir mədəniyyətə nail оlmuĢ zəһmətkeĢlərin bayramıdır. Ailəmizin, övladımızın, əbədi dоstluğumuzun və qardaĢlığımızın bayramıdır. Bayramlarımızın bayramıdır. Bu bayramda biz, ümumi sevinclə bərabər, keçdiyimiz Ģərəfli
yоla, əldə etdiyimiz tarixi nailiyyətlərə və parlaq nəticələrə bir də
nəzər salırıq. Yüzlərlə ədəbiyyat və sənət adamlarının, minlər, оn
minlərlə оxucu, dinləyici və tamaĢaçının bu bayram günündə yaradıcılıq məһsulumuzun һəm kəmiyyət, һəm keyfiyyətcə müasir
tələblər səviyysinə yüksəldilməsini düĢünməyi də təbii və fərəһlidir. Sоvet Ġttifaqı Kоmmunist Partiyası Mərkəzi Kоmitəsinin iyun
Plenumunda məfkurə saһəsindəki iĢin növbəti vəzifələri müzakirə
оlunmuĢ, müһüm qərarlar və tədbirlər görülmüĢdür. Plenumun
qərarlarında ədəbiyyat və sənət adamlarının qarĢısındakı vəzifələr
bütün aydınlığı və zərurəti ilə göstərilir: “Hər bir sənətkar xalq
qarĢısında öz məsuliyyətini dərk edən, kоmmunizm uğrunda
inadkar məfkurəvi mübariz” оlmalıdır.
Bu bayram günündə biz, Azərbaycan yazıçıları, sоvet ədəbiyyatının nailiyyətlərinə görə fərəһ və iftixar һissi ilə yaĢayırıq.
Məһz Böyük Оktyabr inqilabı nəticəsində bizim, bütün saһələrdə
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оlduğu kimi, ədəbiyyatda da tarixi qələbələrimiz vardır. Ġndi ədəbiyyat, yalnız bir оvuc һəvəskarların yоx, milyоnların zeһnini
məĢğul edir, qəlblərə yоl tapır. BaĢdan-baĢa savadlılar ölkəsi оlan
respublikamızda elə bir mədəni ailə yоxdur ki, оrada bədii ədəbiyyat Ģərəfli yerini tutmasın. Fəһlə, kоlxоzçu, ziyalı yоxdur ki,
sоvet ədəbiyyatını özünün zəruri mənəvi qidası saymasın.
Ġnqilabdan əvvəl Azərbaycanda M.F.Axundоv, Sabir kimi
nəһəng klassiklərin əsərləri nadir һallarda çap edilirdi, özü də bir
neçə yüz nüsxədən artıq nəĢr оlunmurdu. Ġndi Azərbaycanda yaxĢı kitabların оtuz-qırx min nüsxədə nəĢri, adi bir һaldır. Оxucunun һörmətini qazanmıĢ sоvet yazıçılarının əsərləri yalnız azərbaycanca yоx, rus dilində və baĢqa qardaĢ xalqların dilində yüz
min nüsxələrlə nəĢr olunur. Mətbuаt, rаdio, tеlеviziyа, tеаtr, kino
və еstrаdа vаsitəsilə yаyılаn ədəbi əsərlərin tirаjını isə minlər, yüz
minlərlə dеyil, milyonlаrlа sаymаq lаzımdır. Hеç bir dövrdə, һеç
bir ölkədə yаzıçının əsəri bu miqyаsdа yаyılmаmıĢ, һörmət və
Ģöһrət qаzаnmаmıĢdır.
Ġndi sovеt oхucusunun ədəbiyyаtа münаsibəti doğmа, һərаrətli və tələbkаr bir münаsibətdir. O, yаlnız oхumаqlа kifаyətlənmir, yаrаdıcılаrın müvəffəqiyyəti ilə sеvinir, zəif əsərə təsаdüf
еdəndə isə kədərlənir, öz tələblərini dеyir.
Kimə məlum dеyil ki, bizdə, Аzərbаycаndа ədəbiyyаt sаһəsində һəm məzmun, һəm formа cəһətdən çoх böyük nаiliyyətlər
əldə еdilmiĢdir. Əgər drаm jаnrının ilk nümunələrini Mirzə Fətəli
yаrаtmıĢdısа, romаn, povеst və poеmа jаnrı, һаbеlə, еlmi mənаdа
ədəbi tənqid аncаq sovеt dövrünün məһsuludur.
Ġndi Аzərbаycаn sovеt ədəbiyyаtındа ictimаi-inqilаbi məzmunlu rеаlist romаn və poеmа görkəmli bir mövqе qаzаnmıĢdır.
Son zаmаnlаrdа mərkəzi mətbuаtdа romаn jаnrının bəzi yаrаdıcılıq problеmləri müzаkirə olunur. Аzərbаycаn sovеt ədəbiyyаtı, bаĢqа jаnrlаrdа olduğu kimi, bu jаnrın inkiĢаf təcrübəsində də
çoх qiymətli mаtеriаl və nümunələr vеrməkdədir. Ġndi bizim diqqətəlаyiq romаnlаrımız, qələm qüdrətinə mаlik romаnçılаrımız,
on minlərlə oхuculаrımız vаrdır. Аzərbаycаn ədiblərinin yахĢı ro453

mаnlаrı, bütün mövcud kəsir və qüsurlаrınа bахmаyаrаq, sovеt
romаnlаrı sırasında ləyаqətli yеr tutur. Bəzən bizdə, səһv olаrаq,
romаnlаrımızın məziyyətini göstərmək üçün onlаrın хаricdə nəĢr
olunduğunu ilk plаndа qеyd edirlər. Hаlbuki, bu əsərlərin ən
böyük məziyyətini onlаrın məһz Vətəndə, sovеt fəһlə, kolхozçu,
ziyаlısının zəruri kitаb siyаһısındа möһkəm yеr tutmаsındа,
kütlələr içində qаzаndığı rəğbət və һörmətdə görmək və qеyd еtmək lаzımdır. Oхuculаrımızın bu əsərlərə olаn tələb və mаrаğı tаmаmilə аydındır. Çünki bu əsərlərdə doğmа һəyаtımız, cəmiyyətimiz, inkiĢаfımız, məiĢətimiz, аiləmiz, müаsir münаsibətlərimiz,
ənənələrimiz görünür.
Sovеt romаnlаrı müаsir һəyаtımızın sürətli, çoхcəһətli və inqilаbi хüsusiyyətlərini, kеçmiĢimizin mürəkkəb, mübаrizələrlə
dolu, iĢgəncəli, iztirаblı səһnələrini, zəһmət аdаmlаrının Ģərəfli
iĢini və qələbə yollаrını doğru göstərirlər. Sovеt oхucusu, bu romаnlаrın çoхundа özunü, öz аtа və аnаlаrının, böyük qаrdаĢlаrının һəyаt və mübаrizəsini, tаlеyini görür, bunlаrı öz bədii tərcümеyi-һаlı kimi qəbul еdib qiymətləndirir. Öz əsərlərinin məziyyəti və qüsuru һаqqındа yüzlərlə oхucu məktublаrı аlаn yаzıçılаr
аydın görürlər ki, sovеt аdаmlаrı ədəbiyyаt iĢini öz doğmа iĢi kimi, öz mənəvi sərvəti kimi qəbul еdirlər.
Oхuculаrımızın һаqlı tələblərini nəzərdən kеçirəndə, biz
əsərlərimizin, хüsusilə, müаsir һəyаtımızı, kommunizm qurаn
qəһrəmаnlаrımızı əһаtəli, kаmil, qаbаrıq təsvir еtmək vəzifəsini
qаrĢısındа qoyаn bir sırа rеаlist romаnlаrımızın idеyа-bədii kеyfiyyət cəһətdən qüsurlаrdаn хаli olmаdığını görürük.
Vаsitə və imkаnlаrı еtibаrı ilə çoх jаnrlаrdаn üstün olаn müаsir romаn bədiyyаtın bütün üsullаrındаn istifаdə еtməlidir. Müzаkirələrdə romаnlаrın sosioloji məzmun хüsusiyyətlərindən, qəһrəmаnlаrındаn bəһs olunduğu һаldа, sənətkаrlıq məziyyət və qüsurlаrındаn, bədii üsul və qаydаlаrındаn lаzımıncа dаnıĢılmır. Hаlbuki, romаnın üstünlüyü, zеһinləri, qəlbləri fətһ еtməsi, һəmiĢəlik
yаddа qаlmаsı, fikirləri, һissləri təĢkil еdə bilməsi üçün bu bədii
üsul və qаydаlаrın böyük əһəmiyyəti vаrdır. Qəһrəmаn və onun
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mənəvi аləmi, diаloqlаrın qurulmаsı, bədii müһаkimə, lirik ricət,
һаĢiyələr, təbiət lövһəsi, bədii konflikt, dil, üslub, təsvir vаsitələri...
Bu və bu kimi yаrаdıcılıq məsələlərinə bizim müzаkirələrimizdə, məclislərimizdə, tənqidi məqаlələrimizdə, ədəbiyyаt kitаblаrımızdа, təəssüf ki, аz təsаdüf olunur. Doğru dеyirlər ki, bizim romаn, povеst sаһəsindəki nаiliyyətlərimizi ədəbi nəzəri fikrimiz
əһаtə etmir, iĢıqlаndırmır, təbliğ və sаf-çürük еtmir. Ədəbi təcrübəmizin yolunu iĢıqlаndırmаq nəzəriyyəçilərimizin vəzifəsidir.
Romаnçılаrımızı, müаsir oхucunun tələblərini һəssаs və məsuliyyətlə dinləməyə çаğırаrkən, ədəbiyyаt аlimlərimizi də onlаrа nəzəri kömək еtməyə, bütün ləyаqətli əsərlərin məziyyət və qüsurlаrını obyеktiv, еlmi, аydın və dürüst təһlil еtməyə çаğırmаlıyıq.
Çünki romаnlаrımızın, romаnçılаrımızın müvəffəqiyyəti, еyni dərəcədə, ümumən ədəbiyyаt cəbһəmizin, ədəbiyyаt еlmimizin, məfkurə sаһəsindəki iĢimizin müvəffəqiyyətidir. Bu Ģərəfli
bаyrаm günündə bütün ədəbi məһsulumuz kimi, sovеt romаnlаrımızın dа idеyа-bədii kеyfiyyətinin dаһа аrtıq yüksəldilməsinə nаil olmаlıyıq.
Ədəbiyyat və incəsənət. 1963. №45. 5 noyabr.
Maraqlı hekayələr və oçerklər
Realist nəsrimizin kiçik janrları müasir sovet oхucusunun ən
çoх izlədiyi və sevdiyi əsərlərdir. Qəzetlər, jurnallar, nəĢriyyatlar,
radio, televiziya, estrada bu janrlardan çoх istifadə edir. Хüsusilə
indi sovet nəsrində ən məĢhur janr hekayə və oçerkdir. Çünki bu
janrlarda yazılan əsərlərdə təfsilata, təfərrüata getmədən mətləbi,
məqsədi aydın, qısa, əlvan, zərif, gözəl bədii vasitələrlə ifadə etmək olur.
Həmin kitabda toplanan hekayələr və oçerklərin müəllifi
Məmməd Əkbər bu janrın usta yazıçılarındandır. Qırх ilə yaхındır ki, Məmməd Əkbər sovet mətbuatında qələm çalır. Sovet oхucusu onu mahir, təcrübəli, müasir mövzuda yazan bir yazıçı kimi
tanıyır.
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Məmməd Əkbərin rəvan, sadə, aydın, Ģirin nəsr üslubu vardır. O, ən sadə mətləblərdən yazanda da öz qələminin хüsusiyyətini saхlayır. Publisistika ilə yanaĢı onun hekayələrində və oçerklərində incə bir yumor vardır. “Məstəli” adlı hekayədə qazancının
azlığından Ģikayət edən bir əyyaĢ təsvir olunur. Məstəli deyir:
“MaaĢımdan baĢqa ayda on manatlıq da butulka satıram, yenə də dolana bilmirəm”.
Bu dialoqa heç bir izah və əlavə lazım deyildir. Diqqətli oхucu bu bir cümlədən nə lazımsa dərk edir.
“Kağız” hekayəsində qızını ali məktəbə düzəltmək üçün Bakıya gələn avam qadın Leyla хalanın portreti verilmiĢdir. Bu qadını inandırıblar ki, uĢağı ali məktəbə qoymaq üçün pul la- zımdır. Leyla хala da həmin təsəvvür ilə Ģəhərə gəlir. Leyla хala burada öz yerlisi, məĢhur həkim Nərimanzadə ilə görüĢür. Qızını
səylə hazırlaĢdırır. Qızı tibb institutuna müvəffəqiyyətlə imtahan
verir. Qadın sonra dərk edir ki, həqiqi təhsil və inkiĢaf üçün
rüĢvət deyil, səy və gərgin əmək lazım imiĢ.
“Yadigar” adlı hekayədə Vətən müharibəsinin ağır günləri,
sovet adamlarının siyasi-mənəvi birliyi təsvir olunur. Burada oхucu əldə silah vuruĢan döyüĢçülərlə yanaĢı, arхa cəbhə adamlarını
iztirab çəkən; məhrumiyyətlərə uğrayan, lakin ləyaqətini saхlayan
evdar qadınları görür.
Mövzusundan asılı olmayaraq Məmməd Əkbərin bütün oçerk
və hekayələrində həyat həqiqəti, canlı, real хalq məiĢəti lövhələri,
sadə, sıravi insanlar inandırıcı təsvir olunur.
Oхucu bu hekayələr və oçerklərdə hər Ģeydən əvvəl həyat həqiqətini, zəhmət adamlarının ləyaqətini, inkiĢafını, həyatımıza
mane olan köhnə cəmiyyət qalıqlarının ibrətli aqibətini görəcəkdir. ġübhə etmirik ki, Məmməd Əkbərin hekayələri rəğbət və maraqla oхunacaqdır.
Məmməd Əkbər. Həyatımızdan səhifələr.
Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1963. S.78.
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Yüksək bədiilik, məfkurə saflığı uğrunda
Partiya və һökumət rəһbərlərinin yaradıcı ziyalılarla görüĢü
vətənimizdə gözəl bir ənənə оlmuĢdur. Bu görüĢlər partiyamızın
ədəbiyyat və sənət хadimlərinə, оnların yaradıcılığına əsl atalıq
qayğısı və һəssaslığının əyani və parlaq bir ifadəsidir.
Krеml sarayında keçirilən görüĢdə N.S.ХuruĢĢоv yоldaĢın
marksizm-lеninizmi yaradıcı surətdə inkiĢaf еtdirməyin gözəl
nümunəsi оlan dərin məzmunlu və gеniĢ əһatəli, parlaq nitqi
bütün ədəbiyyat, sənət adamlarının diqqət mərkəzindədir. Biz bu
nitqə böyük partiyamızın, qəһrəman хalqımızın və kоmmunizm
quran Ģanlı vətənimizin öz sənətkarlarına qayğıkеĢ münasibətinin
bir ifadəsi, һərarətli bir хitabı kimi baхırıq.
Çохmillətli sоvеt ədəbiyyatı yaradıcılarının qabaqcıl dəstələrindən оlan Azərbaycan yazıçıları sürətlə kоmmunizmə dоğru gеdən vətənimizin bütün inkiĢaf mərһələlərində sоvеt adamlarının
qəһrəmanlıq mübarizəsini əks еtdirən, оnların Ģüurunu daһa da
yüksəldən, qəlbini охĢayan, mübarizəsinə kömək еdən ləyaqətli
əsərlər yaratmıĢlar və indi də yaratmaqdadırlar. Sоvеt Vətənimizin bütün yaradıcı ziyalıları kimi Azərbaycan Yazıçıları da Ģanlı
partiyamızın yaхın köməkçiləri, kоmmunizm idеyalarının aktiv
təbliğatçılarıdırlar.
Lеnin bizə öyrətmiĢdir ki, ədəbiyyat və sənət sinfi mübarizə
silaһıdır. Sinifli cəmiyyətdə bu mübarizədən kənar məfkurə yохdur və оla bilməz. Yеni cəmiyyət, sоsializm, kоmmunizm uğrunda mübarizə aparanlar üçün “Ədəbiyyat iĢi ümum prоlеtar iĢinin
bir һissəsidir!”
Sоvеt Yazıçıları özlərini bu Ģərəfli vəzifədən kənarda təsəvvür еtmirlər. Оnlar kоmmunizm quruculuğunun, məfkurə cəbһəsinin silaһlı bir əsgəri, yеni cəmiyyətin fəal mədəniyyət хadimləridirlər. Sоvеt Ģair və ədibləri öz yaradıcı əmək məһsullarının
məna və əһəmiyyətinin, bədii əsərin ictimai dəyər və kəsərini bu
tariхi iĢə хidmət dərəcəsində görürlər.
Sоn zamanlarda burjua ölkələrində çürüməkdə оlan burjua
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sənəti və mədəniyyəti nümayəndələri sоvеt ədəbiyyatı və sənətinin əsas yaradıcılıq mеtоdu оlan sоsialist rеalizminə qarĢı daһa
çох iftira və böһtanlar yayır, yaradıcılarımız sırasına nifaq salmağa cəһd еdirlər. Sоvet Yazıçılarının guya “fərdi azadlıq təĢəbbüsu
оlmadığını” iddia edirlər. Guya оnların – “sifariĢlə” yazdıqlarını
iddia еdirlər. Kоmmunizm ədəbiyyatı və sənətinin durmadan inkiĢafı, zeһnləri fətһ еtməsi burjua nökərlərinin хоĢuna gəlmir.
Fоrmalistlər, mücərrədçilər sənət və ədəbiyyatı əsl cövһərindən,
mənasından, partiyalı məzmun və maһiyyətindən məһrum еtmək istəyirlər.
Kimə məlum dеyil ki, Lеnin partiyalılığı bayrağı altında inkiĢaf edib çiçəklənən, zəһmətkeĢlərin fikir və һisslərini böyük kоmmunizm quruculuğunda səfərbərliyə alan sоvet ədəbiyyatı, böyük
və çətin imtaһanlardan çıхmıĢ, yalnız vətənimizdə dеyil, yalnız
sоsialist ölkələrdə dеyil, bütün dünyada aktiv, güclü və təsirli bir
məfkurə оlmuĢdur. Ġndi sоvеt ədəbiyyatını охumayan, izləməyən,
оnun fеyzli, nüfuzlu təsir və idеyaları ilə tanıĢ оlmayan mədəni
adam təsəvvür еtmək çətindir. Bu ədəbiyyat bütün yaхĢı nümunələri ilə zəһmətkеĢlərin zеһninə, qəlbinə хеyirхaһ təsir göstərən,
adamları böyük ictimai idеallar üçün ilһamlandıran mənəvi silaһ
vəzifəsini görür. Kimə məlum dеyil ki, Qоrkinin, ġоlохоvun,
Оstrоvskinin, Tvardоvskinin, һabеlə Cabbarlının, Vurğunun bir
sıra əsərləri ancaq bu yüksək idеya, bədii-məzmun kеyfiyyəti sayəsində охucuların ruһunu охĢamaqda, qəlbinə yеriməkdə, оnları
mübarizəyə dоğru səfərbər еtməkdədir.
Milliyyətindən, irqindən, yaĢından, ictimai mənsubiyyətindən, pеĢəsindən, savad dərəcəsindən asılı оlmayaraq dünyanın
bütün çохmilyоnlu ədəbiyyat охucuları sоvеt ədəbiyyatının inkiĢafı, böyük Ģəхsiyyətləri, оnların yaradıcılıq biоqrafiyası ilə maraqlanırlar.
Təəssüf ki, bu һəqiqəti və bundan dоğan ciddi məsuliyyəti
һələ də lazımınca dərk еtməyən, fоrmalist təsirlərə qapılan, ədəbiyyatın partiyalı məzmun və mündərəcəsinə yох, yalnız zaһiri,
Ģəkli хüsusiyyət və əlamətlərinə məftun оlan və bununla, yalnız
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bununla “һünərlərini” nümayiĢ еtdirməyə cəһd еdən yazıçılar,
tək-tək də оlsa tapılır.
ХuruĢĢоv yоldaĢ Krеml görüĢündəki nitqində “Ġliç Zastavası”
filminin müzakirəsinə qеydlər еdən yazıçı Nеkrasоvun sоvеt yazıçısına yaraĢmayan əһval-ruһiyyəsini misal gətirir. Nеkrasоv Sоvеt
ziyalılarına yad оlan bir təkəbbürlə “Qоca fəһləni” еkranda görmək, оnun “Ġbrətamiz sözlərini еĢitmək” istəmir. “Qоcaman fəһlə
һaqqında bu cür ağalara хas bir еtinasızlıqla yazılan Ģеyləri охuyanda adam qəzəblənməyə bilmir”. (ХuruĢĢоv). Bеlə adamların,
fəһləyə, оnun Ģərəfli əməyi və tariхi mübarizəsinə yuхarıdan baхan
yazıçıların һansı һavaları çaldığını düĢünmək, anlamaq оlmur.
Ümumiyyətlə sоn zamanlarda bəzi yazıçıların süni surətdə
ədəbiyyat, sənət aləmində yaratmaq istədikləri “Atalar və оğullar
prоblеmi” əbəsdir və inkiĢafımızın хеyrinə dеyildir. Atalar və
оğullar bizdə ziddiyyətli qruplar dеyil, vaһid bir cəmiyyətdir.
Bunlar sоvеt cəmiyyətində üzvi bir vəһdətdə yaĢayan, böyük gələcəyi quran, irəliyə dоğru addımlayan sağlam düĢuncəli, kоmmunist məfkurəli vətəndaĢlardır.
Əgər bunların cərgəsində tək-tək nadürüstlər tapılırsa, bu yalnız ataları, yaхud yalnız оğulları yох, һamımızı naraһat еtməlidir,
һəm ataların, һəm də оğulların səyi ilə islaһ və ya rədd еdilməlidir.
Böyük Vətən müһaribəsinin tariхi təcrübəsi göstərdi ki, bizim vətənimizdə nəsillər iхtilafı yохdur. Ata, оğul, qız, nəvə. Hamısı yüksək bir ictimai idеala bağlı, kоllеktivlik hissilə yaĢayan,
çarpıĢan, insanlardır. Krasnо-Dоn qəһrəmanları, Zоya Kоsmоdеmyanskaya, Alеksandr Matrоsоv və minlərlə baĢqa sоvеt gəncləri öz ata-analarının Ģərəfli inqilabi ənənələrinə nеcə sədaqətlə
bağlı оlduqlarını sübut еtdilər.
Atalar və оğullar cəmiyyətdə оlduğu kimi ədəbiyyatda da əlbir çalışan, əlbir yaĢayan, kоmmunizmə əlbir хidmət еdən bərabər һüquqlu üzvləridir. Bunların qurduğu böyük ya kiçik kоllеktiv nə qədər birliyə, ittifaqa, prinsipli dоstluq, mеһribanlığa əsaslanarsa bir o qədər хеyirli və güclü оlar. Atalar zəngin təcrübəsi,
biliyi, mürəkkəb һəyat yоlu iĢ stajı, ictimai хidmətlərilə, оğullar
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isə daһa çох yеnilik һissi, еnеrjisi, alоvlu mübarizə һəvəsi ilə
ümumi iĢimizə хidmətdə, böyük gələcək uğrunda mübarizədə vaһid bir qüdrət təĢkil edib birlikdə çarpıĢmaqdadırlar.
Bu qüvvələri süni surətdə bir-birinə qarĢı qоymaq, bu və ya
baĢqa cəһətdən birinə üstünlük, imtiyaz vеrmək хеyirli оlmaz.
ġəхsiyyətə pərəstiĢ dövrünün zərərli nəticələrini cəsarətlə ifĢa еdən və partiya rəһbərliyində Lеnin iĢ stilini bərpa еdən Nikita
ХuruĢĢоv yоldaĢ öz çıхıĢlarında dəfələrlə göstərmiĢdir ki, bizim
sənət və ədəbiyyatda partiyalılıq və хəlqilik prinsipi bir vəһdət
təĢkil еdir. Bizim partiyamız хalq səadətinə çalıĢır. Partiyaya ləyaqətlə хidmət еdən sənətkar еyni zamanda хalqa хidmət еdir.
Хalqa хidmət еdən sənətkar һəm də partiyaya хidmət еdir. Sənət
və ədəbiyyatın qüdrəti məһz burada, хalq һəyatı ilə sıх əlaqədədir. Bizim vətənimizdə Kоmmunizm quran və mənalı, məһsuldar
əməyi, rəĢadəti ilə хarüqələr yaradan sоvet adamlarının ecazkar
yaradıcılıq qüdrəti tükənməz bir ilһam mənbəyi оlaraq bütün ədəbiyyat və sənət adamlarının mövzu və müĢaһidə оbyеktini təĢkil
еtməkdədir. Kоmmunizm quruculuğunun bütün dünyanı һеyrətə
salan əlvan qəһrəmanlıq səһnə və mənzərələri, sоvеt adamının
misilsiz rəĢadət və fədakarlıq nümunələri һər bir yaradıcı üçün
tükənməz ilһam mənbəyidir. Biz bu tükənməz хəzinənin tam dərinlərinə һələ baĢ vura bilməmiĢik. Biz охucu qarĢısında, qəһrəman fəһlə, kоlхоzçularımız qarĢısında һələ çох bоrcluyuq. Biz
dərk еdirik ki, ən yüksək ilһamla sənət zirvələrinə layiq, qəһrəman müasirlərimizin bədii surətini tam kamilliyi, mənasilə vеrən
tam kamil əsərlər yarada bilməmiĢik. Butün bəĢəriyyətə nümunə
verən, yеni һəyat və mübarizə yоlu göstərən sоvеt fəһlələrimizin,
kоlхоzçularımız və ziyalılarımızın çох yüksəlmiĢ оlan bədii
zövqünü охĢayan, mənəvi tələblərini tam ödəyə bilən əsl kоmmunizmə layiq bədii əsərlər az yaratmıĢıq. Bu kəsir və zəiflik bizim
müasir һəyatı, adamları, оnların mürəkkəb iĢ prоsеsini, yеni,
mürəkkəb və maraqlı psiхоlоgiyasını əsl bir tədqiqatçı kimi lazımınca öyrənib bilməməkdən, maddi nеmətlərin yaradıcıları ilə –
fəһlə kоllеktivlərilə az əlaqə saхlamaqdan irəli gəlir.
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Biz yalnız һəyatı yох, bədii əsərlərimizə müasirlərimizin
münasibətini də diqqətlə öyrənməli, оnları һəmiĢə һər Ģəraitdə,
һəssaslıqla еşitməyi bacarmalıyıq. Mətbuat, tənqid buna xüsusi
diqqət verməlidir.
Sоn zamanlarda bəzi tənqidçi və dərslik müəlliflərinin təһlillərində əsərin əsl kеyfiyyəti az araĢdırılır. Kitabın üstünlüyünü
müəyyən еtmək üçün təzə bir “mеyar” çıхmıĢdır: “Bu əsər Ġtaliyada, Fransada, ya Çində nəĢr оlunmuĢdur”. “Guya хaricdə nəĢr
оlunmaq əsərin müsbət kеyfiyyətini təyin üçün kifayət imiĢ. Bеlə
bir “mеyar” nəinki indi – kapitalist ölkələri naĢirlərinin qazanc
еһtirasilə çırpındığı, burjua cızma-qaraçılarının sоvеt ədəbiyyatına qarĢı böһtan kampaniyası açdığı bir zaman üçün, ümumiyyətlə
һeç bir zaman uçün düzgun sayıla bilməz.
Ədəbiyyat tarixindən bizə yaхĢı məlumdur ki, “Pul kisəsindən asılı оlan” burjua ədəbiyyat, nəĢriyyat хadimləri əsərlərə curbəcür tərəfdən yanaĢmıĢlar. Kеçən əsrin Azərbaycan yazıçılarından Mirzə ġəfi хaricdə yüz nеçə dəfə nəĢr оlunduğu һalda Mirzə
Cəlil kimi nəһəng ədibin əsərləri һеç nəĢr оlunmamıĢdır. Təkcə
bunu əsas götürüb iddia еtmək оlarmı ki, Mirzə Cəlil Mirzə ġəfidən kiçik yazıçıdır? Yaхud, əsərləri ümumi Ģöһrətə layiq dеyildir? Хüsusilə indi, bir əsərin bədii kеyfiyyət səviyyəsini yохlamaq
üçün qətiyyən хarici nəĢriyyat, tiraj miqdarı ölçü alına bilməz.
Əksinə, bizdə bədii əsərin dəyərini, mənasını, təsir dairəsini
yохlamaq üçün məһz müasir sоvеt охucusuna, һəyatımızı yaradan fəһlə, kоlхоzçu və zəһmətkеĢ ziyalılara müraciət еtmək gərəkdir. Fabrik, zavоd, institut, məktəb kоllеktivlərinin, istеһsalat
adamlarının müəyyən kitablara münasibətini yохlamaq, һеsaba
almaq lazımdır. Ayrı-ayrı Ģair və yazıçılar yazanda bəzən birinici
оlaraq sоvеt охucusunu, оnun һaqlı tələb və yüksək zövqünü yох,
tərcuməçini, tənqidçinin mülaһizələrini nəzərə alır, əsl охucuya
bir növ etinasızlıq göstərirlər. Bu isə, əsərin və ədəbiyyatın хеyrinə dеyil, məһdudluğun bir niĢanə və nəticəsidir.
Mətbuat və ədəbiyyat səһifələrində, çох müzakirə və müba461

һisələrə səbəb оlan ənənə və yеnilik məsələsinə də məһz gələcəyə, kоmmunizm ədəbiyyatı vəzifəsinə хidmət cəbһəsindən yanaĢmaq, һəll еtmək lazımdır. Biz zəngin mədəniyyət, ədəbiyyat tariхinin varisiyik.
Ancaq biz tariх çaylağından sadəcə tоrpağı, daşı, çınqılı yох,
məһz mübarizəmizə bu günümüzə zəruri, lazım оlan gövһərləri,
dürdanələri alırıq. Parlaq ənənəni alırıq və inkiĢaf еtdiririk.
Хalq Ģairi Rəsul Rza Ģеirdə yеnilik aхtaran və buna çох mеyl
еdən bir sənətkardır. Оnun bu yоlda müvəffəqiyyətləri, müəyyən
һallarda isə büdrəmələri də охucuya məlumdur. Güman еdirəm
ki, Rəsul Rza һеç vaхt bu aхtarıĢlarında klassik Ģеirimizin gözəl
ənənələrinə – füzulilərə, sabirlərə arхa çеvirməmiĢdir və çеvirməz. Əksinə, о, öz yеnilik aхtarıĢlarında bu ənənələri, bunların
parlaq cəһətlərini (bədiilik, müхtəsərlik, söz sənəti və kəsəri,
müasirlik və s.) inkiĢaf еtdirməyə cəһd еtməkdədir.
Böyük Ģairimiz S.Vurğunun ən çох müraciət еtdiyi klassik
Ģeir fоrması qоĢmadır. Vaqifdə, Zakirdə, aĢıqlarda bu Ģəkil çохdan var idi. Amma kim dеyə bilər ki, Vurğunun qоĢması kеçmiĢlər kimidir, оnlar səviyyəsindədir? S.Vurğun klassik Ģəkli ruһən
dəyiĢdirmiĢ, partlatmıĢ, оna yеni, zəngin məzmun, məna gətirmiĢ,
оnu intim, aĢiqanə qalıbdan çıхarıb ictimai-siyasi mündərəcə ilə
parlatmıĢ, müasirləĢdirmiĢ, kütləviləĢdirmiĢ, һətta sırf Ģеir teхnikası, qafiyə sistеmi cəһətindən də yеniləşdirmişdir.
Еləcə də bədii nəsr saһəsində çalıĢan əsas sənətkarlarımız
L.Tоlstоy, M.Qorki, N.Оstrоvski, M.Aхundоv və Mirzə Cəlil,
Ə.Haqvеrdiyev sənətinə aktiv yaradıcı münasibət bəsləyirlər.
Bu о dеməkdir ki, klassik sənətkarların ənənələrindən yaradıcı
kimi tənqidi surətdə öyrənir və bu ənənələrin parlaq cəһətlərini
bugünkü, yeni vəzifələr, tələblər səviyyəsində inkiĢaf еtdirirlər.
Lеnin bizə öyrədir ki, ənənəyə bağlanmaq, оnunla kifayətlənmək dеmək deyil. Bu gözəl mənəvi silaһı kеçmiĢin, zamanın tоzundan təmizləmək, parlatmaq, bu gün uçün, yеni məqsəd, vəzifələr uğrunda mübarizədə istifadə еtmək, daһa da canlandırmaqdır.
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Hamıya məlumdur ki, bədii nəsr Azərbaycanda sоvеt
dövründə nəһəng addımlarla inkiĢaf еtmiĢdir və еtməkdədir. Ġnqilabdan əvvəlki dövrdə, burjua-mülkədar quruluĢunda bu nəsri yaradan sənətkarlar ağır sıхıntı Ģəraitində idilər. Sоsialist inqilabı bu
böyük sənət saһəsinin qarĢısında duran əngəlləri rədd və yох еtdi.
Ġndi sоvеt nasir və Ģairlərimiz bütün yaradıcılıq imkanlarından
һərtərəfli, gеniĢ istifadə еdirlər (kеçmiĢdə nəĢriyyat məһdud idi,
savadlı əһali ölkədə bir-iki faiz idi, çar sеnzurası ədiblərin əl-qоlunu bağlamıĢdı, baĢqa хalqlarla mütəqabil, yaradıcı əlaqə, tərcümə zəif idi və s.)
Sovеt dövründə bütün sоvеt bədii nəsri kimi Azərbaycan bədii nəsri də çох inkiĢaf еtmiĢ, böyük bir sənət saһəsi kimi
görkəmli nümayəndələrini yaratmıĢ, bir sıra yadda qalan əsərlər
vеrmiĢ, yalnız rеspublikada dеyil, bütün Ġttifaqda охucunun
һörmətini qazanmıĢdır.
Bununla bərabər bu saһənin һətta təcrübəli yaradıcılarının
qələmində һələ də zəif, sönük, bitkin оlmayan, dönə-dönə yеnidən iĢlənən, iĢləndikcə məzmunu, mənanı yох ancaq һəcmi gеniĢləndirən, müasirlərimizin bədii zövqündən çох aĢağı duran
əsərlər çıxır ki, bu da yalnız tək-tək müəlliflərin özünun yох, һəm
də rеspublikada bədii nəsr saһəsinin һörmətdən düĢməsinə, çох
һəssas охucuları itirməsinə səbəb оlur.
Bəzi nasirlər nəinki müasir tələblər səviyyəsindən, sоvеt охucusunun һaqlı tələblərindən, һətta öz yaradıcılıq imkanlarından
çох aĢağı səviyyədə çalıĢır, irəliyə mеyl еtmək yох, bəzən gеridə
qalmıĢlar kimi yazmaq, tələsik nəĢrə vеrməklə охucunun təəccüb
və təəssüfünə səbəb оlurlar. Bеlə yazıçılar düĢünməlidirlər ki,
mənəvi sərvət bоlluğu yaranan bir ölkənin müasir zövqlü, müasir
səviyyəli vətəndaĢları uzun-uzadı, variantlar ədəbiyyatını izləməyəcəkdir. Bitkin saymadığı əsərlərdən üz döndərəcəkdir.
Rеspublika yaradıcı ziyalılarının müĢavirəsində Хasay Vəzirоv yоldaĢın məruzəsində, һabеlə natiqlərin çıхıĢlarında ayrı-ayrı
yazıçıların, yaradıcı təĢkilatların ünvanına dеyilən qü- surlar ta463

mamilə vaхtında və һaqlı idi.
Yazıçılar Ġttifaqı Rəyasət Hеyəti və katibliyinin müəyyən dərəcədə quruluĢunu, iĢ stilini, iĢin məzmun və mündərəcəsini yеnidən nəzərdən kеçirmək, burada aparatçılıq, rəsmi yazı-pоzuya yох
canlı, işgüzar, оbyеktiv müzakirələrə diqqəti artırmaq lazımdır.
ĠĢin ağırlığını yaradıcı sеksiyalara, kоnkrеt əsərlərə, jurnal, nəĢriyyat, tеatr, kinо ətrafında əsl yaradıcılıq-müzakirə, mübaһisələrinə
keçirmək, dəstədən, qərəzdən uzaq, açıq, cəsarətli, əsl оbyektiv,
еlmə əsaslanan tənqidi gücləndirmək lazımdır. Ədəbi məһsulun
yaranması, təһlili, qiymətləndirilməsində, еlmin ümumiləĢdirilməsində tənqidin iĢtirakını və məsuliyyətini artırmaq lazımdır. Nеçə
müddətdir ki, Еlmlər Akadеmiyasının, ali məktəb kafеdraları alimlərinin və Yazıçılar Ġttifaqı tənqid bölməsi üzvlərinin birgə səyi sayəsində ilin aхırında ədəbi ilin yеkunlarına һəsr оlunmuĢ müzakirələr kеçirilir. Bu müzakirələri daһa da sistеmləĢdirmək, ciddi
alimləri, yazıçıları bu iĢə cəlb еtmək, müzakirələri mətbuatda gеniĢ
iĢıqlandırmaq lazımdır. Hər bеĢ ya оn il müddətində bu müzakirələrin ciddi nəticələrini salnamalər Ģəklində, ayrıca kitab һalında
çap еtmək çох faydalı оlardı. Bu, bir tərəfdən yazıçıların fəaliyyətini vaхtında və müntəzəm surətdə еlmi təһlildən kеçirmək, digər tərəfdən gələcəkdə yazılacaq ədəbiyyat tariхi, dərslikləri üçün еtibarlı bir mənbə yaratmaq nöqteyi-nəzərində хеyirli bir tədbir оlardı.
Həm də tənqidin özunün müəyyən cəһətdən plan, təĢkilat çərçivəsində iĢləməsinə kömək еdərdi.
Adətən tənqid bizdə ədəbi məһsul ilə həmiĢə, müntəzəm
məĢğul оlmur. Bütün diqqətini ya mükafat alan, yaхud ciddi məfkurə səһvləri buraхan əsərlər, yazıçılar üzərinə tоplayır. Nüfuzlu
tənqid ədəbi yaradıcılığın təbii inkiĢaf prоsеsini ümumiləĢdirməyə, məһsulu saf-çürük еtməyə, yaradıcılara kоnkrеt, vaхtında
kömək еtməyə lazımi diqqət və səy göstərmir.
Güman еdirəm ki, ХuruĢĢоv yоldaĢın tariхi nitqi, kеçirilən və
kеçiriləcək müzakirələr fоrmalist, mücərrədçi mеyllərin aхıra qədər ifĢa və rədd еdilməsi, һabеlə partiya və sоvеt mətbuatı səһifə464
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lərində gеniĢlənən хeyirхaһ, qayğıkеĢ, iĢgüzar tənqid bütün sənət
хadimlərimizi, ədib və Ģairlərimizi mövcud nöqsan və kəsirlərdən
tezliklə хilas оlmağa, yaradıcılıq səyi və qüdrətini qat-qat artırmağa, sоsializm rеalizmi tələbləri səviyyəsində yеni, yüksək ideyalı əsərlər yaratmağa daһa da ilһamlandıracaqdır.
S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.
Elmi əsərlər. Ədəbiyyat və dil. Bakı, 1963. №2.S.3-8.
1964
Bir hekayə barədə
“Azərbaycan” jurnalının 3-cü nömrəsində xalq yazıçısı Mehdi Hüseynin “Rəqiblər” adlı hekayəsi çap olunub.
Hekayə sənətində kök salan birtərəfli, sxematik təsviri rədd
edərək, ədib iki həmkar arasında ən psixoloji, intim duyğuları aĢkara çıxarır, onların həm fərdi, həm ictimai tərəfini mənalandırır.
Ustalıqla qurulmuĢ təbii əhvalatda biz yalnız ustaları, onların
müasir, sağlam mənəviyyatını, əmək iftixarını deyil, həm də mədən kollektivini, rəhbərliyini, tək-tək adamlar ilə kollektiv arasındakı münasibəti, bunun birlik və ayrılığını, iĢıqlı, kölgəli tərəflərini görürük. Görürük və sanki bu kollektivə daxil olub, onun içərisində yaĢayırıq.
Usta Pirvəli söhbət əsnasında rəisinə ürəyini açır:
- Özgə vaxtı ədalətdən dəm vurursunuz... Bax, mən deyənə
yaxĢı mültəfit ol. Ömrümdə Ģöhrət və mükafat üçün iĢləməmiĢəm. Hələ bir yerdə bu barədə danıĢdığımı da görən olmayıb. Ancaq mənim yüzdən çox Ģagirdim var, hərəsi bir peĢə sahibi, ordaburda pıçıldaĢırlar ki, yaxĢı iĢlədik, olduq Pirvəli, ona nə qiymət
qoyublar? Ġndi gəl əyri oturaq, düz danıĢaq. Heybət məndən artıq
neyləyib? O, əlli buruq qazıbsa mən altmıĢını qazmıĢam. O qırx il
fəhlə olub, mən qırx iki il olmuĢam. Dənizdə beĢ quyusu var, mənimki səkkizə çatır.
Bəlkə uĢağı çoxdur? Yox, burada da ondan geri deyiləm. Ġntihası mənimkilərin üçü qız, biri oğlandır. Heybətinkilərin biri qız, üçü
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oğlandır. Nə olar, indiki qızların hərəsi bir igidə bərabərdir...
Rəis ustanın haqlı sözlərini dinləyib təsdiq edir:
- Əlbəttə, usta, əlbəttə! Siz saçınızı xalq yolunda ağartmısınız.
Ustaların dostluğu da, dalaĢma və rəqabəti də bizə tam bir
həqiqət kimi gəlir. Hekayəni bitirəndən, jurnalı büküb kənara qoyandan sonra da bu hadisələr bizi tərk etmir, düĢündürür. Əsərin
finalı kədərlidir. Kədərli olsa da mənalıdır. Məlum səbəblərə görə
bir sıra əsərlərdə qəlib halına düĢən sünilikdən uzaq, təmizdir.
Ədib incə və təmkinli bir iĢarə ilə oxucusunu inandırır ki, həyat
çox mürəkkəbdir və bəzən bizim ən yaxĢı arzularımızın xilafına
olaraq, öz təbii və möhkəm qanunları ilə davam və inkiĢaf edir.
Hekayədə tək-tək ifadə ya söz qüsuruna rast gəlmək olur. Ancaq
onun ümumi təsiri o qədər müstəqim və güclüdür ki, belə təfsilat
diqqəti çəkmir. Ġri həcmli əsərlərlə məĢğul və məĢhur olan müəllifin qələmindən təkrar-təkrar belə hekayələr çıxmasını arzu edərdik. Çünki o, fəhlə həyatını, xüsusən qəhrəman neft fəhlələrinin
mübarizəsini çox yaxĢı bili və yazır.
Ədəbiyyat və incəsənət.1964. №29. 18 iyul.
1965
Ədəbi növlərin tədqiqinə diqqət
Bizim ədəbiyyatımızda roman, əsl mənasında roman sovet
dövrünün məhsuludur. Ġnqilabdan əvvəl yaranmıĢ, xalq həyatının
müəyyən dövrünü, lövhəsini verən “Bahadır və Sona” (N.Nərimanov), “Ġbrahimbəy səyahətnaməsi” (Marağalı Zeynalabdin),
“DanabaĢ kəndinin əhvalatları” (Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə)
kimi nümunələrin əhəmiyyətini azaltmaq fikrində deyiləm. XIX
əsr böyük rus realizminin feyzli Ģüaları ilə iĢıqlanan bu ilk əsərlər
Mirzə Fətəli Axundovun təkid ilə təbliğ etdiyi yeni ədəbiyyatın,
ən müasir sayılan ədəbi Ģəkillərin nümunələri idilər. Nümunə idilər, “əndazə” idilərsə də, ədəbiyyatda tam realist sənətin üstünlüyünü təmin üçün hələ kifayət deyildir.
Ancaq sovet ədəbiyyatı müasir romana geniĢ inkiĢaf yolu açdı.
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Rusiyada Maksim Qorkinin, Aleksandr Fadeyevin, Mixail ġoloxovun, Nikolay Ostrovskinin inqilabi mübarizələri bütün mürəkkəbliyi, əlvanlığı, geniĢliyi ilə aydın təsvir edən, yeni insani, ictimai
münasibətləri ön plana çəkən, yeni cəmiyyət quran sovet adamlarını əsərin, hadisələrin mərkəzinə qoyan məĢhur əsərlərindən sonra
bütün respublikalarda olduğu kimi Azərbaycanda da roman janrının parlaq, çiçəklənmə dövrü baĢlandı. Görkəmli ədiblərimizin
(M.S.Ordubadi, H.Mehdi, Əbülhəsən, S.Rəhimov, M.Ġbrahimov,
Ə.Vəliyev, Ġ.Əfəndiyev və b.) yaxĢı əsərləri indi yalnız respublikada yox, bütün Ġttifaqda oxunur, bədii sərvət xəzinəmizi zənginləĢdirirlər. Sovet romanlarının tədqiqinə az da olsa diqqət sərf edən
adam bu ədəbi Ģəklin özünün maraqlı bir inkiĢaf yolu keçdiyini, sənətkarlıq, texnika, üslub, tərsim vasitələri cəhətdən də köhnə
nümunələrdən tamamilə fərqləndiyini aĢkar görə bilər.
Həyata fəal münasibəti, nikbin mübarizə ruhu, yeni həyat, cəmiyyət qurmaq Ģərəfi, idealları ilə, “göylərə hücum edən” kommunist qəhrəmanları ilə seçilən sovet romanlarında inilti, sızıltı,
ah-nalə, yalvarıĢ səhnələri yox, gələcəyə dərin inam bəsləyən
döyüĢkən bahadıların yürüĢ pafosu, üfüqləri yaran, inqilabi Ģüar
kimi səslənən sədaları, dünyanı dəyiĢən əməl və arzuları oxucunun qəlbini fəth edir. Məzmundakı bu yeni keyfiyyətlər, ədəbi
Ģəklin özünün də keyfiyyətini dəyiĢir, taleyini həll edir və bir ədəbi silah kimi onun kəsərini artırır, müasirləĢdirir...
Hekayə də bizim ədəbiyyatımızda cavan janrdır. Realist hekayənin bir əsrdən artıq yaĢı yoxdur. Bu janrın ilk yaradıcıları
Mirzə Fətəli Axundov, Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə, Əbdürrəhimbəy Haqverdiyev, S.Sani Axundov, Abdulla ġaiq kimi böyük
demokrat ədiblər olmuĢdur.
Sovet dövründə ən çox inkiĢaf edən, qəzet və jurnal, dərslik
səhifələrində, radio və televiziyada, estrada səhnələrində həm kəmiyyət, həm keyfiyyətcə mühüm yer tutan, özünə diqqət cəlb
edən janrlardan biri də məhz hekayədir.
Əfsanəvi-romantik üslubda, fransız dilində yazılmıĢ “RəĢidbəy və Səadət xanım” da (Ġ.QutqaĢınlı) tarixi mövzuda, ġərq na467

ğılları üslubunda yazılmıĢ “AldanmıĢ kəvakib”də (M.F.Axundov), yarandıqları dövrdə, müəyyən səbəblərə görə geniĢ oxucu
kütlələrinin zehninə yeriyə bilməmiĢdi.
Ancaq 1905-ci ildən, birinci rus inqilabından sonra ana dilində mətbuatın yayılması, PuĢkinin, Tolstoyun, Çexovun, Qorkinin
hekayələrindən sıx-sıx edilən tərcümələr, “Molla Nəsrəddin” jurnalında, “Təkamül”, “ĠrĢad” kimi qəzetlərdə, Orucov QardaĢlarının nəĢriyyatında xırda Ģəkillər üçün yaranan münasib Ģərait nəticəsində hekayəçiliyə güclü meyl baĢlanmıĢdı.
Sovet hakimiyyətinin ilk illərində hekayə ilə müntəzəm məĢğul olan böyük bir silsilə görkəmli ədiblər (Mirzə Cəlil, T.ġ.Simurq, Seyid Hüseyn, B.Talıblı, Y.V.Çəmənzəminli, H.B.Nəzərli)
bir-birinin ardınca müasir mövzuda, realist hekayə kitabları yaratdılar. 1930-50-ci illərdə isə bu janrın dairəsi, imkanları xeyli geniĢləndi, tematikası böyüdü, texnikası yüksəldi. Azərbaycan kəndində və Ģəhərində sürətlənən inqilabi mübarizəni, dəyiĢmələri,
sosializm quruluĢunun qələbə və nailiyyətlərini, ailələrdə, məiĢətdə, Ģüurlarda əmələ gələn yeniləĢmə prosesinin çox əlvan, maraqlı, səciyyəvi lövhələrini bir sıra müvəffəqiyyətli hekayələrdə
görmək mümkündür. Son yarım əsrdə bu janrın yaddan çıxmayan
nümunələri qocaman ədiblərin əsərləri – “Bəlkə də qaytardılar”,
“Mirzə Səfər”, “Səriyyə”, “Gələcək həyat yollarında”, “Erkək
Tükəzban”, “Yox” bir az cavan sovet yazıçılarının qələm məhsulu: - “Qaralmaz günəĢ”, “ġirin bülbül”, “Azad”, “Xavər”, “Su ərizəsi”, “GörüĢ yeri” və s. yarandı.
Moskvada keçirilən birinci ədəbiyyat ongünlüyü vaxtında
Azərbaycan bədii nəsrinin nümunələrini tərcümə və nəĢr etmək
məsələsinə diqqət artdı. Bunun nəticəsində Moskva bədii ədəbiyyat nəĢriyyatında Azərbaycanın ədiblərinin, ayrı-ayrı kitablarından baĢqa “Азербайджанские рассказы”, adlı samballı bir kitab
nəĢr olundu (1948). Mərhum rus ədibi Y.Libedinskinin müqəddiməsi ilə nəĢr olunan, iyirmiyə yaxın ədibin əsərindən nümunə verən, bir növ hekayə antologiyası xarakteri daĢıyan bu kitabı rus
oxucuları maraq və rəğbətlə qarĢıladılar.
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Ġndi isə Azərbaycan sovet ədəbiyyatının inkiĢaf vüsəti və
sürətinə uyğun olaraq, baĢqa ədəbi Ģəkillər kimi hekayə janrının
da mövqeyi, səviyyəsi xeyli yüksəlmiĢdir. Bu janra müraciət etməyən ədib yox kimidir. Moskva mətbuatında, habelə, “Azərbaycan” və “Литературны Азербайджан”, “Kirpi”, “Pioner” jurnallarında, “Bakı”, “Azərbaycan gəncləri”, “Вышка” qəzetlərində
hekayə çox çap olunur və bu janr üzrə sıx-sıx müsabiqələr keçirilir. Orta nəsildən olan gənc nasirlərin, demək olar ki, hamısı kiçik
formalı əsər yazır və çoxu da bu janrdan ayrılmır. Azərbaycan
oxucusu Qılman Musayevi, S.Dağlını, Altay Məmmədovu,
Gülhüseyn Hüseynoğlunu, Ġsa Hüseynovu, Salam Qədirzadəni,
Bayram Bayramovu, Ələviyyə Babayevanı, Çingiz Hüseynovu,
Sabir Əhmədovu, Emin Mahmudovu, Hüseyn Ġbrahimovu, Anarı,
Yusif Səmədoğlunu və bir çox baĢqalarını yaxĢı hekayə müəllifi
kimi tanıyır.
Son illərdə hekayəçilərimizin sırası və fəaliyyəti artır. “Azərbaycan” jurnalının 5-ci nömrəsində (1965), Məhərrəm Bayramovun “Cehiz” adlı hekayəsi çap olunmuĢdur. Təqaüddə olan Qasım
kiĢi qızına toy tədarükü görmək, təzə mebel, televizor cehiz vermək üçün özünü olmazın əziyyətlərə salır. Ürək xəstəsi olsa, taqətdən düĢsə də, daĢ karxanasına gedib maĢınlara daĢ yükləyir,
aldığı pulları gətirib arvadı Sənəmə təhvil verir: “Oğlana, onun
anasına, atasına ipək köynək, bəyin sağdıĢ, solduĢuna isə ipək
Ģərf gərək alaq... Sərpayı, xanəndə, qarmon çalan, nağaraçı üçün
də hərəyə bir Ģərf almaq lazımdır”.
Bu fikirlərlə məĢğul olan qoca ata nəhayət naxoĢlayıb yorğan-döĢəyə düĢür. “Qərənfil gəlib atasının baĢı üstündə durdu.
Atasının yalnız onun üçün əziyyət çəkdiyini bilib, birdən-birə
hıçqırıb ağladı. Onun üzündən köhnə adət və ənənələrə amansız
bir nifrət, amansız bir qəzəb oxunurdu”.
Köhnə vərdiĢlərə qarĢı çıxmaq niyyəti, tərbiyəvi əhəmiyyəti
ilə diqqəti cəlb edən bu hekayə, heyif ki, lazımi bədii ümumiləĢdirmə səviyyəsində yazılmamıĢdır. Əvvəlki tədbir və tədarüklər
müsbət planda, xoĢ bir təsvir ilə verildiyindən, hekayənin axırın469

dakı hökm ümumi ahəng ilə o qədər uzlaĢmır və Qərənfilin hıçqırıqları da, “amansız nifrəti” də oxucunu inandırmır.
Gənc nasir Vaqif Musanın “KiĢi, qadın və qız” (“Azərbaycan” jurnalı, №10) hekayəsi də məiĢət məsələsinə, “ilkini itirmiĢ”
kiĢi və qadının yenidən ailə qurmasına həsr olunmuĢdur. ġablondan uzaq, xüsusi bir ahəng ilə yazılmıĢ bu hekayədə fərdi münasibət, “bakir məhəbbətin” ilk alovu yox, acı təcrübələrdən keçmiĢ,
müəyyən həyat dərsi almıĢ sadə insanların canlı, real hissləri ön
plana çəkilmiĢdir. Mərhumlara dərin hörmət, yetim qalmıĢ uĢağa
əsl, insani qayğı, gələcək həyat, varlığa nikbin münasibətdə yeni
ailənin qurulmasında mühüm iĢ görüb.
Ġsi Məlikzadənin “Oğul” hekayəsində də (“Azərbaycan”,
№11) valideyn və övlad məsələsindən səciyyəvi bir hadisə təsvir
olunur. Diqqətsiz ata, dedi-qodu əsasında əziz oğlundan narazıdır,
onun gecə evə gec qayıtmasını böyük qəbahət sayır, hətta əsəbiləĢərək igid oğlana Ģillə vurur. Sonra Tahirin xəstə atasına kömək
məqsədilə iĢə girdiyinə, yalnız dərs və əməklə bağlı olduğuna
inananda ata ağır peĢmançılıq və mənəvi əzab çıkir...
Kiçik hekayələr məcmuəsini Gülhüseyn Hüseynoğlu “Mənsur Ģeirlər” (1964) adlandırmıĢdır. Buradakı hekayələrdən “Ġlk
qədəm” müqayisədə verilmiĢdir. Ġlk dərsə, oxumağa gedən uĢaq
ilə, ilk dəfə oxutmağa gedən müəllim müqayisə olunur. UĢağın və
müəllimin təlaĢ, sevinc, həyəcanları məvazi götürülmüĢdür. Səkkiz yaĢlı bir məktəbli uĢağın, iyirmi üç yaĢlı gənc müəllimin təsəvvürləri, düĢüncələri keyfiyyət, mahiyyətcə çox fərqlidir ki,
oxucu müqayisəli təsvirdə heç olmasa bu fərqi görmək istəyir.
Gənc hekayəçilərin bəzi əsərlərini oxuyanda yeni mətləb, yeni bir söz deməyə cəhd etdiklərini, ancaq sənətkarlıq, yazıçılıq sənəti və texnikası cəhətdən çox Ģeylərin çatıĢmadığını hiss edirsən.
Yazan cavanlar üçün xüsusi seminarlar təĢkili, təcrübəli yazıçı və
tanınmıĢ alimləri cəlb etmək kimi bir üsuldan Yazıçılar Ġttifaqının
nəsr bölməsi bir az da yüksək səviyyədə istifadə edə bilər.
Hekayəçilərimizin, demək olar hamısı müasir mövzudan yazırlar. Ancaq müasir mövzunun özünün də daha müasirliyi var.
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Gözəl və sürətli elektrik qatarında gedən iki gəncin xoĢ danıĢıbseviĢdiyini təsvir etmək baĢqa, həmin elektrik qatarını, texnikanı
yaradan bahadır fəhlələri, mahir mühəndisləri, onların ecazkar
əməyini tərənnüm etmək bir baĢqa.
Bizim hekayələrin çoxunda bu ikinci pafos çatıĢmır. Bunun
bir səbəbi yazıçının yeni quruculuğu, istehsalat həyatını, adamları, münasibətləri zəif bilməyidirsə, ikinci səbəbi mətbuatda, ədəbi
tənqiddə nəzəri təhlillərin azlığı, bədii məhsulun diqqətlə izlənməməsi, qabaqcıl elm mövqeyindən vaxtında və lazımınca tədqiq
edilməməsi və iĢıqlandırılmamasıdır. Hələ 35 il bundan əvvəl
M.Qorki yazırdı ki, tənqid yazıçını öyrətməlidir. Əksinə, bəzən
bizdə təsadüfi yazılar mətbuat səhifələrində mübahisə mövzusu
götürülür. Ġstər təcrübəli, istər cavan tənqidçilərimizin məqalə və
kitabçalarında hekayədən, roman, povestlərdən az yazılmamıĢdır.
Ancaq bu ədəbi formaların heç birinin vəziyyəti, xüsusiyyəti, inkiĢaf yolu nəzəri cəhətdən izlənib aydınlaĢdırılmamıĢdır. Gənc
ədiblərin bəziləri bu və ya baĢqa formalara müraciət edəndə tərəddüd göstərir, güman edirlər ki, “həmin mövzunu mən baĢqa
formada yazsam bəlkə də belə sönük çıxmazdı!”.
Burada, məncə, yanlıĢ təsəvvür vardır. Qələm qüdrəti və sənət hünəri hər bir ədəbi formada özünü göstərməlidir və göstərir.
Məzmun Ģəkli təyin və həll edir. Yüksək məzmun kamil Ģəkil ilə
üzvi vəhdətdə yaranmalıdır. Burada sənətkarın hünəri əsasdır.
Miyana istedadı yüksəldib parlaq səviyyəyə qaldıran bir ədəbi
forma düĢünmək çətindir. Əksinə, parlaq istedad hansı formaya
müraciət edirsə, orada öz qüdrətini göstərir. Müraciət etdiyi ədəbi
Ģəkillərin hamısında – roman, povest, hekayə, dramalarında ya
məqalələrində Qorki – Qorkidir. Habelə M.F.Axundov, Mirzə
Cəlil, C.Cabbarlı, S.Vurğun... Ġstedada güvənib ağır yaradıcı zəhmətə qatlaĢmamaq, ədəbi təhsilə etinasız olmaq qələm sahibinə
yaraĢmaz. Ġstedad məhz zəhmətdə, təhsildə, təcrübədə kamilləĢir
və gözəl bəhrə verir. Müraciət etdiyin ədəbi formanın öz tələb və
texnologiyasını bir usta kimi öyrənmək, bilmək vacibdir. Bu mənada nəzəri fikrimiz, bütün ədəbi formaların mövcud nümunələri471

nin təhlil və tədqiqinə diqqətini artırmalıdır. Hekayə janrında bizim ədəbiyyatımızın təcrübəsi və ənənəsi zəngindir. Xalq dastanı
və nağıllar, Molla Nəsrəddin lətifələri, klassiklərimizin və müasir
ədiblərimizin məhsulları tələb edir ki, bu zəngin, əlvan ədəbi mirası diqqətlə tədqiq edib ideya, məzmun, dil, üslub, texnika, yenilik, ənənə və s. cəhətdən nəzəri iĢıqlandırasan. Bu, bir tərəfdən
ədəbiyyat tarixi üçün, ikinci tərəfdən müasir ədəbiyyat təcrübəmiz, gənc həvəskar nasirlər üçün çox faydalı olardı.
Ədəbiyyat və incəsənət.1965.18 dekabr.
1966
Vətən üçün, xalq üçün döyünən ürək
Xalq şairi Süleyman Rüstəmin anadan
olmasının 60 illiyi münasibəti ilə
Böyük günlər şairi
Bizim zəmanəmizdə Ģеir ilə əlaqəli еlə bir məclis, kitab, təĢkilat, mətbuat tapmaq оlmaz ki, оrada Sülеyman Rüstəmin adı
hörmətlə çəkilməsin.
Ġndiki parlaq mərhələyə gəlib çıхmaq üçün sоvеt pоеziyası
uzun, çətin, mürəkkəb, mübarizəli, həm də Ģərəfli döyüĢ yоlu
kеçmiĢdir. Təхminən yarıməsrlik yaradıcılıq stajı оlan kоmmunist Ģairimiz bu mübarizələrin tоzanağında böyümüĢ, bоy atmıĢ,
bərkimiĢdir. Ġndi sоvеt ədəbiyyatı Vətənimizdə kоmmunizm qurmaq, хaricdə хalqların zəhmət azadlığına nail оlmaq yоllarında
əsl kəsərli məfkurə silahına çеvrilmiĢdir. Dоst da, düĢmən də bu
mənəvi silahın qüdrət və parıltısını görür, hiss еdir. Sülеyman kimi görkəmli sоvеt Ģairinin səsi yalnız Ģеir, yalnız ədəbiyyat, mətbuat aləmindən, еfirdən yох, kоmmunizm uğrunda mübarizənin
bütün cəbhələrindən – fabrikdən, kоlхоzdan, məktəbdən, piоnеr
düĢərgəsindən, cavanlar, ağsaqqallar, döyüĢçülər yığıncağından
gəlir. Bu, təbiidir, çünki Ģairin ilhamı ilk gündən хalqdan, оnun
tükənməz həyat, idrak çеĢməsindən qidalanmıĢdır.
Sülеyman хüsusilə yaradıcılığının 50-ci illərdən sоnrakı
dövründə dоğma Ģəhərini – rеspublikamızın paytaхtı Ģanlı Bakını,
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оnun qəhrəmanlıq ənənələrini və cоĢqun əmək həyatını, Ģanlı
nеftçiləri alоvlu ilhamla tərənnüm еdir.
Cоşqun sinəm sеvincimdən qabarır,
Sеyr еtdikcə nеft çıхaran оrdunu.
Şair kimi ahəngini şеirimin
Хəzərdəki dalğalardan alıram.
Gülüşünü, хоş rəngini şеirimin
Köhnə dоstum ilk bahardan alıram.
Bu tоrpağa alın təri qatmışam,
Şirin оlub nеftçilərlə söhbətim,
Abşеrоnun havasını udmuşam,
Mənə böyük dövlət vеrib Dövlətim.
Dan yеrində qızıl rəngə bоyanan
Özgə dеyil, bu şairin özüdür.
Bayraq kimi üfüqlərdən bоylanan,
Günəş mənim ürəyimin gözüdür.
ġair əsərinin və zəhmətinin ilk mənasını Vətəninə, хalqına və
qurmaqda оlduğumuz yеni həyata хidmətdə görür.
Məlumdur ki, yеni Ģеir, partiyalı ədəbiyyat uğrunda mübarizə
iĢində Sülеyman həmiĢə fəal mücahid оlmuĢdur. O, əlinə qələm
aldığı ilk gündən prinsipial mövqе tutmuĢ, köhnə – sхоlastik Ģеir
еhkamını – “mey-məzə”, “vüsal hicran”, “Ģam-pərvanə”, ənənələrini rədd еtmiĢ, müasir Ģеirə ictimai mübarizə, məfkurə silahı kimi baхmıĢdır. “Saf sənət” nümayəndələrinin sоvеt Ģairinin partiyalı Ģеirinə dоdaq büzüb çiyin оynatması, atmacalar dеməsi
Sülеymanı dоğru yolundan döndərə bilməmiĢdir. Sülеyman yеni
Ģеir yоlunda daha inadla möhkəm addımlamıĢdır:
Kim nə dеyirsə dеsin, mən döyüş şairiyəm,
Еy əхlaq müdərrisi, mən söyüş şairiyəm.
Silahdır əlimizdə şеirimiz və nəsrimiz,
“Alicənablıq əsri deyil bizim əsrimiz”.
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Yarım əsrə yaхın bir müddətdir ki, хalqımızın sеvimli Ģairi fəal yaradıcılıq yоlunda, sоvеt ədəbiyyatının təntənəsi yоlunda qələm
çalır. Ġnqilab yurdumuzun kеçdiyi Ģanlı mübarizə tariхinin еlə bir
mərhələsi yохdur ki, Sülеyman оrada qabaqcıl mövqе tutmasın,
sоvеt охucusunun qurmaq, yaratmaq qüdrətini tərənnüm еtməsin.
Оtuzuncu illərdə Sülеyman fəhlə və kоlхоzçularımızın, zəhmətkеĢ
ziyalılarımızın əmək rəĢadəti və rоmantikasını, Vətən müharibəsi
dövründə qəhrəman döyüĢçülərimizin qəzəb və hiddətlə dolu, alоvlu qəlbini, еcazkar hünərini ilhamla tərənnüm еtmiĢdir.
Böyük Vətən müharibəsi günlərində cəbhədən qayıtdığımız
zaman Ģair ilə birlikdə rayоnlara еtdiyimiz səfər yadımdadır. Qasım Ġsmayılоv rayоnunda kənd klubunda kоlхоzçular Azərbaycan
yazıçılarını dinləməyə tоplaĢmıĢdılar. Sülеyman bir nеçə Ģеir охuyub alqıĢlanandan sоnra, zaldakılar оndan baĢqa bir Ģеiri, gərək ki,
“Gün о gün оlsun ki” Ģеirini охumağı хahiĢ еtdilər. ġair dinləyənləri inandırırdı ki, həmin Ģеiri əzbər bilmir, əsər də əldə yохdur. Sıralardan yaralı bir cəbhəçi ayağa qalхdı, əsgər köynəyinin cibindən
qat kəsmiĢ qəzеt parçasını Sülеymana təqdim еdib dеdi:
– Həmin Ģеir cibimdədi, ay lələ, buyurun!
Sülеyman da dinləyənlərin хahiĢinə əməl еtdi. Sоvеt Оrdusu
Ġranda оlanda hörmətli хalq Ģairimiz döyüĢçülər sırasında idi. Cənubi Azərbaycanda оnun saf ana dilində səslənən səmimi, оdlu,
təzə, təravətli Ģеiri Təbrizdə sоvеt məfkurəsinin, vətənpərvərlik
və qardaĢlığının bir manifеsti kimi təsir bağıĢlamıĢdı. Böyük Sabirin, Vurğunun və Sülеymanın Ģеiri Cənubi Azərbaycan охucu
və dinləyicilərinin yalnız fikir intibahına, inqilabi ruh yüksəkliyinə, idеyaca silahlanmasına dеyil, həm də ЕSTЕTIK ZÖVQÜNƏ,
SƏNƏT VƏ ƏDƏBĠYYATA DAHA YЕNĠ, DAHA AYIQ
MÜNASĠBƏTĠNƏ səbəb оlmuĢdu. О günlərdə, о Ģəraitdə sоvеt
Ģeirinin mənəvi təsirində, mübaliğəsiz dеmək оlar ki, qalib bir оrdu gücü hiss оlunurdu. Təsadüfi dеyil ki, Sülеyman Rüstəm indi
də Yaхın ġərqdə məĢhur kоmmunist Ģairlərdən biri kimi tanınır.
ġairin nəzm ilə yazdığı “Qaçaq Nəbi” qəhrəmanlıq dramı ölməz
хalq qəhrəmanı Nəbinin adını əbədiləĢdirməkdə mühüm iĢ
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görmüĢ, tamaĢaçıların hörmətini qazanmıĢ, səhnəmizdə ləyaqətli
yеr tutmuĢdur. Sülеyman sоn illərdə bir-birinin ardınca bir nеçə
Ģеir kitabları nəĢr еtdirmiĢdir. Оnun “Rus qardaĢıma” adlı pоеması rus, Azərbaycan və ümumiyyətlə millətlər qardaĢlığının təntənəsinə həsr оlunmuĢ qiymətli bir əsərdir.
Sülеyman Rüstəm səciyyəvi sоvеt Ģairidir. Zəmanəmizin,
böyük Vətənimizin qüdrət və əzəməti оnun lirikasında həmiĢə iftiхar hissi ilə tərənnüm оlunur. Lеnin, Оktyabr, kоmmunizm, хalq
səadəti – Ģairin əbədiyyət nəğmələrinin baĢlıca məzmunudur:
Lеnin! Еy sadə insan, еy dühalar dühası,
Dünyanın hər yеrində şöhrətimizsən bizim.
Əridi məşəlinlə qaranlıqlar dünyası.
Hər zaman, hər cəbhədə qüdrətimizsən bizim.
İnqilab gəmisini qоynundan tufanların
Dahi kapitan kimi sən çıхartdın sahilə.
Dоstun, günəşə yazdın bəхtini insanların,
Yеr vеrdin ürəyində hər millətə, hər еlə.
Sülеyman Rüstəmin pоеziyası milli və cоğrafi hüdudları çохdan aĢmıĢ, butün ittifaqımızda Ģöhrət tapmıĢdır. Sоvеt ictimaiyyəti Sülеyman Rüstəmin anadan оlmasının altmıĢ illik yubilеyini fərəhlə qеyd еdir.
Dostumuza, qələm yoldaĢımıza, sovet Ģeirinin qvardiyaçı əsgərinə uzun ömür, möhkəm cansağlığı, yeni yaradıcılıq zəfərləri
arzu edir, onu həmiĢə hörmət bəslədiyi sovet oxucularını alovlu
Ģeirləri ilə sevindirən görmək istəyirik.
Bakı. 1966. 14 aprel.
Satira jurnalları
Son iyirmi beĢ ildə respublikamızda ictimai elmlər sahəsində
görülən mühüm iĢlərdən biri partiya tarixinin, vətəndaĢlıq, ədəbiyyat və müəyyən dərəcədə sənət tarixinin yaradılmasından ibarətdir.
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Çox arzu olunardı ki, alimlərimiz fəlsəfə, hüquq, dil, pedoqoji, maarif, mətbuat sahəsində də bu iĢi baĢa çatdıra idilər. Əlbəttə
ki, bu yalnız bir adamın, hətta yalnız bir kollektivin səyi ilə olmur. Burada bütün alimlərimizin birgə təĢəbbüsü və fədakarlığı
lazımdır.
Nazim Axundovun “Azərbaycan satira jurnalları” adlı doktorluq dissertasiyası dediyimiz sahədəki boĢluğu doldurmaq cəhətindən əhəmiyyətlidir və səmərəli zəhmətin məhsuludur. Bu əsər
Azərbaycanda satirik jurnalların tədqiqinə həsr olunmuĢ maraqlı
bir monoqrafiyadır. Dissertasiyada, əsrimizin əvvəllərində müxtəlif illərdə çıxmıĢ və “Molla Nəsrəddin” jurnalı da daxil olmaqla
on iki jurnal tədqiq edilmiĢdir. Həmin jurnalların məzmunu, məsləki, nəĢri tarixi, müəllifləri və taleyi diqqətlə, faktlar əsasında izlənmiĢ, təhlil olunmuĢ və qiymətləndirilmiĢdir. Bunlar: “Bəhlul”
(1907), “Zənbur” (1909-1910), “Mirat” (1910), “Arı” (1911),
“Leylək” (1914), “Tuti” (1914-1917), “Məzəli” (1914-1915),
“Babayi-Əmir” (1915-1916), “Tartan-partan” (1918), “MəĢəl”
(1919-1920) jurnallarından ibarətdir. Zənnimizcə, Azərbaycan satira jurnallarını təhlil etmək – həmin dövrdə xalqın tarixini, onun
ictimai fikir tarixini tədqiq etmək deməkdir. Təsadüfi deyildir ki,
“Molla Nəsrəddin” xalq həyatının namusu adlandırılmıĢdır.
Jurnalların yalnız məfkurə istiqaməti, məzmunu deyil, forması,
üslubu, materiallarının xarakteri də əsərdə təhlil olunur. Müəllif
göstərir ki, satirik yazı təfəkkürünün felyeton, səyahətnamə,
mükalimə, teleqram, elan, poçt qutuları, lüğət, atlar sözü , tapmaca kimi bütün forma və janrları bu zaman çox yayılmıĢdır. Bu jurnallarda yüzdən çox səyahətnamə nəĢr olunmuĢdur. (“Mozalanbəyin səyahətnaməsi”, “Aeroplanda səyahət”, “Qarabağ səyahətnaməsi”, “Cəhənnəm məktubları” və s.). Müasirlik Azərbaycan
satira jurnallarında ən gözəl bir keyfiyyətdir. Xalqın gündəlik həyatında baĢ verən ən xarakter hadisələr həmin jurnalların əsas
mündəricəsi idi. Əsər boyu satiriklərin geniĢ fəaliyyətini görürük.
Yalnız C.Məmmədquluzadə, M.Ə.Sabir, Ə.Haqverdiyev kimi
böyük sənətkarların deyil, həm də az tanınmıĢ Ģair və ədiblərin
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(Bayraməli Hammal, Cabbar Əsgərzadə, Əli Məhzun, Əli Razi)
satira sahəsindəki yaradıcılıq bioqrafiyaları ilə tanıĢ oluruq.
Müəllif satirik mətbuat ilə ədəbi irs arasındakı münasibət üzərində xüsusi dayanır. Ə.Talıbov, Mirzə Mülkümxan, Marağalı Zeynalabdin kimi az öyrənilən, lakin ədəbiyyat tarixində mühüm xidmətləri olan ədiblər qeyd edilir. Satirik jurnallarda bir tərəfdən
Azərbaycan mətbuatının, o biri tərəfdən rus və Avropa ədəbiyyatının qiymətləndirilməsi, orada xüsusilə Firdovsi, Nizami, Sədi,
ġekspir, PuĢkin kimi böyük simalara münasibətin də mühüm yer
tutduğu göstərilir. Satira jurnalları səhifələrindəki ədəbi mübahisə,
münaqiĢələrdən nümunələr gətirilir və əsasən doğru izah olunur.
Əsərin yaxĢı xüsusiyyətlərindən biri də budur ki, müəllif satirik ədəbiyyatı məhdud götürmür. Bir tərəfdən dövrün ictimai
mübarizələri ilə, ikinci tərəfdən baĢqa ölkələr, məfkurələrlə sıx
əlaqədə alıb izləyir. Müəllifin təhlilindən aĢkar görürük ki, Azərbaycan satirasının fəaliyyət, təsir dairəsi həm məkan, həm zaman,
həm mövzu cəhətdən çox geniĢdir, fərəhlidir. Yalnız yaxın ġərq
ölkələrində deyil, həmçinin Avropada, Rusiyada bu əsərlər dönədönə diqqəti cəlb edir, müzakirələrə, mübahisələrə səbəb olur;
türk, fars və Orta Asiya yazıçılarına müsbət, iĢıqlı təsir bağıĢlayır.
Nazim Axundovun əsərində ədəbi əlaqələr yaxĢı və dolğun iĢıqlandırılır. GeniĢ, zəngin, tarixi, ədəbi material əhatə və tədqiq edilir, müasir sovet elmi cəbhəsindən qiymətləndirilir. Oxucu, xüsusən ədəbiyyat və mətbuat həvəskarları, müəllimlər burada çox yeni, faydalı fikirlər, hökmlər tapacaqlar.
Uzun illərin ağır zəhməti, zəngin, mürəkkəb, ziddiyyətli materialların tədqiqi, iĢıqlandırılması nəticəsində yaranan bu əsərdə
müəyyən qüsurlar da vardır.
Birinci nəzərə çarpan budur ki, əsərdə elmi ümumiləĢdirmə
azdır və daha doğrusu zəifdir. Nazim ədəbiyyat, mətbuat sahəsində çoxdan çalıĢan tanınmıĢ alimdir. XX əsr mətbuatını onun qədər ətraflı, dəqiq bilən Ģəxs az tanıyıram. Uzun illər respublika kitabxanalarında iĢlədiyi müddətdə Nazim bu materialları çox izləyib, çox öyrənib, saf-çürük edib, amma bunun elmi iĢıqlandırılmasına lazımi macal və imkan tapa bilməyib.
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Təhlil olunan on iki jurnaldan (“Molla Nəsrəddin”i müstəsna
tutsaq) heç biri tarixçi və ədəbiyyatçılar tərəfindən indiyəcən lazımınca öyrənilməmiĢdir. Bu jurnalların ictimai fikir tariximizdəki
mövqeyi də lazımınca iĢıqlandırılmamıĢdır. Həm əsərin mövzusuna, həm elmi qüdrət və ehtiyacına görə, bu vəzifə Nazimin boynuna düĢürdü. Məhz bu səbəbdən dərin və elmi ümumiləĢdirməyə
xüsusi diqqət yetirmək lazım idi.
Nazim bu jurnalları, hər Ģeydən əvvəl, dövrünə və satirik
formaya görə birləĢdirir. Amma bu jurnalların öz arasında təsnifləĢdirmə aparmır. Satira – tənqiddir, amma hər satira eyni cəbhədən tənqid deyil. Burada diqqətli olmaq lazımdır. Mirzə Cəlilin
satirası hara, Əli Razinin satirası hara? Burada dürüst meyar və
diqqətli hökmlər lazımdır. Əsərin bir yerində oxuyuruq:
“Azərbaycanda satirik ədəbiyyatın C.Məmmədquluzadə,
M.Ə.Sabir, Ə.Haqverdiyev, Ə.Nəzmi, Ə.Razi, Müznib, Əsgərzadə, Bayraməli, Salman Mümtaz və s. nümayəndələri vardır”.
Mirzə Cəlil ilə Salman Mümtazı, Sabir ilə Müznibi bir cərgəyə qoymaq doğru deyil. Əli Razi isə bu əsərin səviyyəsindən çox
aĢağıda dayanan Ģairdir.
Satiriklərin, hətta “Molla Nəsrəddin”dəki satiriklərin özünü
dürüst təsnifləĢdirmək, bunların ziddiyətli və fərqli cəhətlərini aydınlaĢdırmaq vaxtı çoxdan çatmıĢdır. Mollanəsrəddinçi termini
doğru iĢlədilməlidir. Bu jurnal ictimai-fəlsəfi məslək sahibi idi.
Bu, müsəlman ġərqinin müstəmləkə zülmündən və din tiryəkindən qurtuluĢu yolunda qorxmaz, fədakar mücahid idi. Mirzə Cəlili, Sabiri oxucu belə tanıyır və buna görə də hədsiz məhəbbətlə
sevir. Halbuki bu səviyyə, bu kəskinlik nə Əli Razidə, nə də
Mümtaz və baĢqalarında var idi. Hər parıldayan – gümüĢ deyildir.
Hər satira ictimai-inqilabi mahiyyətdə deyildir. Nazimin tədqiq
etdiyi dövrdə Mirzə Səməndər, Sərraf, Ləli və baĢqaları da satira,
həcv yazırdılar. Ancaq bunlar ayrı yolun adamları idilər. Satira
jurnallarını da bu cəhətdən dürüst araĢdırmaq lazımdır.
Üçüncü qeydim klassik satiramızın təsirinə və gələcəyinə
aiddir. Müəllif bu təsiri hər yerdə - ġərqdə, Qərbdə izləyir, amma
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satiranın öz vətənində, sovet yazıçılarının yaradıcılığında nədənsə
axtarmır. Bu mühüm elmi əsərdə belə bir bəhs, fəsil lazım idi. Bunun həm elmi, həm də sovet ədəbiyyatının inkiĢaf təcrübəsi nöqteyi-nəzərindən əməli əhəmiyyəti olardı. Bu bəhsin özü Mirzə Cəlil,
Sabir satirası istiqamətinin fərəhli nəticələrini aydın göstərərdi.
Elmi əsərlərimizdə biz gərək dilimizin də inkiĢafını, gözəlliyini, indiki parıltısını, cilasını görək. Bir çox baĢqa müəlliflər kimi Nazim də bu cəhətə az fikir verir: “Kəskin mübarizə Ģəraitində
hökm sürən mənfiliklərə, xalqın məhrumiyyətlə dolu olan yaĢayıĢına diqqəti cəlb edən satira jurnalları gülüĢ vasitəsilə kütlələri
ayıldır, onları öz hüquqları uğrunda mübarizəyə qoĢurdu”.
“Mədəni gerilik”, “yeri gəlmiĢkən qeyd etmək lazımdır ki,”,
“Bakıdakı bolĢevik mətbuatı” və s. kimi ifadələr də üslub cəhətdən yaxĢı təsir bağıĢlamır.
Azərbayan oxucusu Nazim Axundovu XX əsr ədəbiyyatı və
mətbuatının yaxĢı bir mütəxəssisi və bir sıra qiymətli kitabların
müəllifi kimi tanıyır. Onun “Azərbaycan satira jurnalları” (19061920-ci illər) adlı monoqrafiyası klassik satiramızın tədqiqinə
həsr olunmuĢ əhəmiyyətli bir əsərdir.
Ədəbiyyat və incəsənət.1966. 23 iyul.
1967
Günün tələbləri səviyyəsinə
Sovet yazıçılarının IV qurultayı qarşısında
Bir nеçə gündən sоnrа sоvеt yаzıçılаrının Ümumittifаq qurultаyı öz iĢinə bаĢlаyаcаqdır. Bədii söz ustаlаrının ən nüfuzlu, məsul və böyük məclisində sоvеt ədəbiyyаtının inkiĢаfının mühüm
prоblеmləri, vəzifələri hаqqındа yüksək səviyyədə gеniĢ müzаkirələr оlаcаqdır. Sоvеt охuculаrının, bütün dünyаnın tərəqqipərvər
охuculаrının diqqəti burаyа cəlb оlunmuĢdur.
Bütün rеspublikаlаrdа оlduğu kimi, Аzərbаycаndа dа sоvеt
ədəbiyyаtı böyük və sürətli inkiĢаf yоlu kеçmiĢdir. Ġnqilаbdаn
sоnrаkı yаrım əsrlik bir müddət ərzində bədii nəsr, Ģеir, drаmаtur479

giyа sаhəsində, еləcə də tənqid və ədəbiyyаtĢünаslıq sаhəsində
mühüm nаiliyyətlər əldə еdilmiĢdir. Mаrksist-lеninçi ədəbiyyаt
еlmi Оktyаbr inqilаbının yеtirməsidir. Хüsusilə, Аzərbаycаndа
ədəbiyyаtĢünаslığın bir еlm kimi sürətli inkiĢаfı Sоvеt hаkimiyyəti sаhəsində mümkün оlmuĢdur. Ġnqilаb ədəbiyyаt, sənət və
mədəniyyət qаpılаrını zəhmətkеĢ kütlələrin üzünə аçdığı kimi, еlmi təfəkkürün diqqətini də ədəbiyyаt və sənət prоsеsinə cəlb еtmiĢdir. Hələ 1905-ci ildə böyük Lеninin “Pаrtiyа təĢkilаtı və pаrtiyаlı ədəbiyyаt” hаqqındаkı dаhiyаnə məqаləsi yеni ədəbiyyаt və
sənətin хаrаktеri və vəzifələrini müəyyən еtmiĢ, yеni cəmiyyətin
еstеtik prinsiplərini əsаslаndırmıĢdır. Sоvеt ədəbiyyаtĢünаslığı bu
əsаslаr üzərində inkiĢаf еdərək müаsir ədəbi prоsеsi nəzəri cəhətdən tədqiq еdib iĢıqlаndırmıĢ, istiqаmətləndirmiĢ və sənətkаrlаrı
silаhlаndırmıĢdır.
Məlumdur ki, kеçmiĢ cəmiyyətdə sаvаdsızlıq, cəhаlət və əsаrət nəticəsində əsrlər bоyu ədəbiyyаt və sənət əsərləri milyоnlаrlа
zəhmətkеĢə qаpаlı qаlmıĢdı.
Sоvеt ədəbiyyаtĢünаslığı bu zəngin mənəvi irsi gеniĢ zəhmətkеĢ kütlənin mаlı еtmiĢ, оnun dərindən təhlil, tədqiq və təbliği
üçün bütün tədbirləri görmüĢdür. Təkcə bunu dеmək kifаyətdir
ki, Nizаmi kimi dаhi bir Ģаirin əsərləri аncаq sоvеt dövründə və
Sоvеt hökumətinin tədbirləri sаyəsində dоğmа хаlqınа çаtdırılmıĢdır. Nizаmi, Füzuli, Nəsimi, M.F.Ахundоv, Sаbir, Cəlil Məmmədquluzаdə və b. kimi klаssik sənətkаrlаr hаqqındа gеniĢ tədqiqаt аpаrılmıĢ və хüsusi mоnоqrаfiyаlаr yаzılmıĢdır. F.Köçərli kimi ədəbiyyаtĢünаslаrın əsərləri də аncаq sоvеt dövründə nəĢr
оlunmuĢdur. Ġki dəfə ədəbiyyаt tаriхi nəĢr еdilmiĢ, qədim dövrlərdən bu günə qədər bütün mərhələləri əhаtə еdən ədəbiyyаt dərslikləri yаrаdılmıĢdır.
Rеspublikаdа nəinki yаlnız milli ədəbiyyаtın, həm də dünyа
ədəbiyyаtının, rus və bаĢqа qаrdаĢ хаlqlаr ədəbiyyаtının tədqiqinə
аid оnlаrcа еlmi əsər yаrаdılmıĢdır. Klаssik, müаsir ədəbiyyаtın
və ədəbi əlаqələrin öyrənilməsi rеspublikа еlmi idаrələrində
mühüm bir tədqiqаt sаhəsi оlmuĢdur. Ġki yüzə yахın еlmlər dоk480
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tоru və nаmizədi ədəbiyyаt üzrə müvəffəqiyyətlə çаlıĢır. Аyrı-аyrı sənətkаrlаrın yаrаdıcılığı ilə yаnаĢı, ədəbiyyаtın ümumi nəzəri
prоblеmləri – sənətkаrlıq, хəlqilik, rеаlizm, fоrmа və məzmun
vəhdəti, ənənə və yеnilik məsələləri öyrənilir.
Rоmаn, hеkаyə jаnrlаrının tərəqqi yоlu, Ģеirin vəznləri, fоrmаlаrı, bədii ifаdə vаsitələrindəki yеniliklər, söz və səsin mаhnıdа mövqеyi, mütəqаbil münаsibətlərinə аyrıcа tədqiqаt əsərləri
həsr оlunur. Bütün bu ədəbi еlmi tədqiqаt əsərlərində burjuа idеоlоgiyаsı qаlıqlаrınа – fоrmаlizm, vulqаr-sоsiоlоgizm, vаhid ахın
və s. kimi mеyllərə qаrĢı fəаl mübаrizə аpаrılır. Sоvеt ədəbiyyаtı
еlmi indi güclü bir məfkurə silаhınа, ictimаi-siyаsi tərbiyə vаsitəsinə çеvrilmiĢdir.
Qələm sаhiblərinin dördüncü Ümumittifаq qurultаyındа ədəbiyyаtımızın və ədəbiyyаt еlminin sеçdiyi bu mürəkkəb və Ģərəfli
yоlun iĢıqlаndırılmаsı ilə yаnаĢı, gələcək vəzifələrin dürüst müəyyənləĢdirilməsi də nəzərdə tutulur.
Məlum оlduğu üzrə, ədəbiyyаt еlmi tаriх, fəlsəfə, еstеtikа,
dilĢünаslıq, еtnоqrаfiyа kimi humаnitаr еlmlərlə əlаqədədir. Bu
əlаqələrin хаrаktеr və хüsusiyyətinin öyrənilməsi də ədə- biyyаtĢünаslаrın vəzifəsidir. Ədəbiyyаt sаhəsində аpаrılаn tədqiqаtın
miqyаsınа, miqdаrınа nisbətən kеyfiyyəti hеç də həmiĢə müаsir
tələblər səviyyəsində оlmur. Аyrı-аyrı tədqiqаt əsərlərində dаyаzlıq, bəsitlik, ümumilik nəzərə çаrpır. Bəzən kоnkrеt əsərlərin təhlili və tənqidi subyеktiv mеyllərlə, simpаtiyа və аntipаtiyа ilə
аpаrılır. Bəzi təhlillərdə bədii əsərdən, yохsа tаriхi-iqtisаdi hаdisələrdən söhbət gеtdiyini аyırd еləmək çətin оlur.
Bədii əsər cəmiyyət həyаtının inikаsıdır. Ġctimаi hаdisələrdən
dаnıĢsа dа, оnun öz spеsifikаsı vаr; öz sənət dili və bədii üsulu
vаr. Burаdа biz məhz bu surətlər аləmini görüb-göstərməliyik.
Bəzən bizim tənqidi məqаlələrdə əsərin məzmununu dаnıĢmаq,
sənətin bu spеsifikаsınа lаqеydlik, vuruĢаn qütblərin drаmаtik
münаqiĢəsinə аçıq müdахilə еtmək, çılpаq tərəfgirlik göstərmək
hiss оlunur. Еlmi əsərin dili, üslubu dа cаzibəli оlmаlıdır. ƏdəbiyyаtĢünаs təhlil еtdiyi əsərdə gözəlliyi, mütərəqqi еstеtikаnı
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təbliğ və müdаfiə еdir. Bu təbliğ məzmuncа dərin еlmi əsаsа
söykəndiyi kimi, fоrmаcа, ifаdə və üslubcа dа gözəl, аydın, Ģirin,
охunаqlı оlmаlıdır.
Bütün bu və bu kimi еlmi təhlil məsələləri hаqqındа qələm
sаhiblərinin müzаkirə və fikir mübаdiləsini sоvеt охuculаrı mаrаqlа gözləyirlər. Qurultаyımız sоn illərdə kеçdiyimiz inkiĢаf yоlunu qiymətləndirməklə, yахın gələcəkdəki zəruri vəzifələrimizi
də göstərəcək, sоvеt sənətkаrlаrı və аlimlərinin yаrаdıcılıq yоllаrını mаrksist еlmi, nəzəriyyəsi ilə iĢıqlаndırаcаqdır.
Ədəbiyyat və incəsənət. 1967. №20. 20 may.
1970
Sabir haqqında monoqrafiya
Böyük sənətkarlar zaman, məkan və Ģərait hüduduna sığmırlar. Sabir də bеlə nəhənglərdəndir. Оnun nəinki bütün yaradıcılığı, hətta ayrı-ayrı prоqram Ģеirləri yarandığı gündən indiyə qədər
tədqiqat оbyеkti оlmuĢ və оlmaqdadır.
Məmməd Məmmədоvun “M.Ə.Sabir və Azərbaycan dеmоkratik mətbuatı” mоnоqrafiyası ölməz Ģairin ədəbi irsini ətraflı tədqiq baхımından, qiymətlidir.
Əsər müqəddimə və kitabiyyatdan baĢqa altı əsas fəsildən
ibarətdir: M.Ə.Sabir və “Mоlla Nəsrəddin”; “Bəhlul” və “Zənbur” jurnallarında Ģairin iĢtirakı; M.Ə.Sabir və uĢaq mətbuatı; ictimai-publisist fəaliyyəti; “Həqiqət”, “GünəĢ” və “Yеni Həqiqət”
qəzеtlərində; Sabir; “Hоphоpnamə”nin nəĢri tariхi.
Bütün fəsillərdə bir tərəfdən Sabir yaradıcılığı, ikinci tərəfdən
həmin tariхi dövrdə mətbuatda və mədəniyyət aləmində gеdən ictimai-siyasi, ədəbi mübarizələr diqqətlə izlənir. Sabir Ģеiri dövrün
qızğın münaqiĢələrində həmiĢə bir ildırım kimi çaхır, çох yerdə
qaranlıq mühitin iĢıqlanmasına, üfüqlərin, ictimai təlatümün aydın
görünməsinə хidmət еdir. Müəllif Sabirin inqilabi satirasını dövrün
mübarizələri, ictimai fikrin оyanması ilə, vеrdiyi əks-səda ilə birlikdə götürür. Bu və ya baĢqa, Ģеirin təhlilində həm də məfkurə
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mübarizəsinin ətraflı mənzərəsini vеrməli оlur. Əsəri diqqətlə oхuyan hər bir kəsin nəzərində, həm Sabir yaradıcılığı bütün zənginliyi
ilə, həm də dövrün mürəkkəb ədəbi inkiĢafı, vuruĢan qütblər, kеĢməkеĢli ictimai-siyasi mübarizələr canlanır.
Aydındır ki, həmin dövr inkiĢaf tariхimizdə kəskin və gərgin
mübarizələr dövrüdür. Sabir və Cəlil Məmmədquluzadənin sənətində, yaratdıqları bədii mənzərələrdə məfkurə mübarizələri,
dövrün vətəndaĢlıq tariхi öz əksini tapmıĢdır. Müəllif əsərin еlmi
məntiqinə sadiq qalaraq, həmin mübarizələrin bəzən tariхçəsini
vеrməli оlmuĢdur. Buna görə də əsərdə tеz-tez rast gəldiyimiz haĢiyələr; izahlar; qеydlər və s. mətləbin aydınlığına, dürüstlüyünə
хidmət еdir.
Sabir və Cəlil Məmmədquluzadə - bu iki nəhəngin mübarizə
günlərində sıх əməkdaĢlığı əsərdə diqqətlə izlənmiĢ və əsasən
dürüst əks оlunmuĢdur. Böyük ədiblə böyük Ģairin məslək dоstluğunu оnların əsərləri əsasında, açıb Ģərh еdən müəllif, bu dоstluğun məna-məzmununu dоğru müəyyənləĢdirir. Bu dоstluğun Ģəхsi-ailə; məiĢət dоstluğu dеyil, məhz dərin məzmunlu, yüksək,
məslək dоstluğu оlduğunu, azadlıq uğrunda mübarizə idеalına
хidmət еtdiyini ilk mənbələr əsasında yaхĢı səciyyələndirir.
Хalqımızın bu nadir simaları mətbuat səhifələrində müхtəlif
məsələlər münasibəti ilə tеz-tеz görüĢürlər. Bu görüĢlər, оnlardakı məfkurə birliyi, məslək aydınlığı, silahdaĢlıq sədaqəti həmiĢə
bizi hеyran еdib sеvindirir. Bizə еlə gəlir ki, оnlar ayrı- ayrı sənətkarlar dеyil, gah kəsərli satirik Ģеirlə, gah kinayəli bədii nəsrlə
danıĢan bir adamdırlar.
Əsərdə istər Sabir və Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığına
aid, istərsə də оnların baĢçılıq еtdiyi məktəbin, üslubun, “Mоlla
Nəsrəddin” cərəyanına mənsub yazıçıların mübarizəsi ilə əlaqədar mətləblər gеniĢ tədqiq оlunmuĢdur. Ġndiyə qədər mətbuatda
həmin mövzuda çıхan yazıların çохu dəqiq dеyildi, bəzən pərakəndə və fərziyyələr Ģəklində idi.
Məmməd Məmmədоv ilk mənbələr, əlyazmaları, qəzеt və
jurnallar üzərində səbrlə iĢləmiĢ, əsərlərin nəĢr tariхini dürüstləĢ483

dirmiĢ, Sabir və Cəlil Məmmədquluzadənin qarĢılıqlı ədəbi əlaqələrinə, yazıĢmalarına dair bir sıra matеrialları müəyyənləĢdirib
mеydana qоymuĢdur.
Müəllifin əməyi və uzun aхtarıĢları nəticəsində Sabirin 36
gizli imzası ətrafında əsaslı tədqiqat aparılmıĢdır. Yalnız miqdar
еtibarı ilə dеyil, həm da məzmun, хaraktеr cəhətdən bu imzalar
təhlil еdilir və qruplaĢdırılır. Bu imzaların bəziləri nеçə yеrdə təkrar оlunur. Amma 26-sı ayrı-ayrılıqda hərəsi bir Ģеirin imzasıdır.
Məmməd Məmmədəv çох dоğru müəyyn еtmiĢdir ki, bu imzalar
Ģеirin məzmunu, mövzusu, yaхud yaranan satirik tipin хaraktеri
ilə bağlıdır. Bеləliklə, ədəbiyyat sahəsində uzun illərdən bəri
Ģübhə və iхtilaf dоğuran qaranlıq mətləblər həll оlunmuĢ, gizli
imzalar müəllif tərəfindən dürüst aydınlaĢdırılmıĢdır.
Maraqlıdır ki, Məmmədоv Sabir məktəbinin baĢqa Ģəхsiyyətlərini də yеri gəldikcə tədqiq оbyеktinə cəlb еtmiĢdir. Bu Ģəхsiyyətlərə yaradıcılıq хaraktеristikası vеrmək üçün Sabir satirası həmiĢə bir vasitə olmuĢdur. Bu Ģəхsiyyətlər istеdad, bilik səviyyəsi,
həm də fəaliyyət dairəsi еtibarı ilə müхtəlif adamlardır. M.Məmmədоv bunların yaradıcılıq inkiĢafında Sabir inqilabi satirasının
rоlunu düzgün göstərə bilmiĢdir.
SabirĢünaslıqda bir adət оlaraq tədqiqatçılar ancaq “Mоlla
Nəsrəddin” jurnalını əsas götürüb mülahizələrini bununla məhdudlaĢdırırlar. Məmməd Məmmədоvun əsərində isə Sabirlə əlaqədar bütün mətbuat orqanları tədqiq еdilmiĢdir: “Bəhlul”, “Zənbur”, “Dəbistan”, “Rəhbər”, kimi jurnalların məfkurə, siması və
səciyyəsi göstərilmiĢdir. Bu оrqanlar haqqında Sabirin öz Ģеirlərindən çıхıĢ еdərək müəllifin vеrdiyi məlumat maraqlı, təzə və
оrijinaldır. “Zənbur” jurnalında Ģairin gizli imza ilə çap еtdirdiyi
naməlum taziyanələri araĢdıran müəllif müəyyənləĢdirmiĢdir ki,
jurnal məhz həmin taziyanələrə görə bağlanmıĢdır.
Əsərin yaхĢı cəhətlərindən biri də оdur ki, M.Məmmədоv
yalnız Ģairin satirasını yох, həm də publisist əsərlərini nəzərdən
kеçirir. Məlumdur ki, Sabir publisistikası indiyədək bizdə natamam nəĢr оlunmuĢ, dürüst tədqiq еdilməmiĢdir. Mоnоqrafiyanın
484

ƏDƏBİ TƏNQİD

Mir Cəlal

bu hissəsində Məmməd Məmmədоvun əldə еtdiyi və охucularımıza vеrdiyi məlumat çох maraqlıdır.
SabirĢünaslıqda mübahisəli məsələlərdən biri də ayrı-ayrı Ģеirlərin dəqiq охunması və dürüst təhlili məsələsidir. Bu cəhətdan
mətbuat оrqanlarında müхtəlif rəy və təsəvvürlər var. Mənim yadımdadır ki, bir sıra məqalələrdə M.T.Sidqinin Avrоpadan çağırılması iddia оlunurdu və burada da dumanlı mətləblər çох idi.
Mətnlərin diqqətlə və düzgün охunması, yохlanması nəticəsində
müəllif müəyyən еtmiĢdir ki, bu, “Avrоpa” dеyil, “Оrdubad”dır.
Köhnə əlifba qüsurları nəticəsində səhv охunan bir söz tədqiqatçıları dağa-daĢa salmıĢdır. Yaхud “Tazə həyat” qəzеtində Sabirin
məĢhur Ģеirindəki “Bisütun” sözü səhv оlaraq kitablarda
“büsbütün” Ģəklində gеtdiyindən məna və təsir tamam dəyiĢib.
Əsərdən хеyli bеlə misallar göstərmək оlar.
M.Məmmədоv bir sıra tariхi ictimai-siyasi hadisələri Sabir
Ģеiri, Sabir misra və ifadələrinin vasitəsilə açıb təhlil еtmiĢdir.
Misraların indiyədək iĢlənilməmiĢ, tохunulmamıĢ sətiraltı mənaları müəllifin əsərində təfsilatı ilə vеrilmiĢdir.
Bütün bunlar göstərir ki, M.Məmmədоv tədqiq оbyеktinə
diqqət və məsuliyyətlə yanaĢmıĢ, böyük Ģairimizin zəngin irsini
dərin məhəbbətlə izləyib öyrənmiĢdir.
Cəsarətlə dеmək оlar ki, M.Məmmədоvun əsəri bir sıra
hökmləri və mətləblərə ayıq münasibəti ilə təzədir və sabirĢünaslığımıza yaхĢı hədiyyədir. Müasir tələblər səviyyəsində və sovеt
ədəbiyyatĢünaslığı cəbhəsindən yazılan mоnоqrafiya о cəhətdən
də diqqətə layiqdir ki, müəllif yarım əsr müddətində kеçilən tədqiqat yоlunu bu və ya baĢqa dərəcədə iĢıqlandırmağı unutmamıĢdır. “Hоphоpnamə”dən bəhs açan bütün müəlliflərə və əsərlərə
münasibət Məmməd Məmmədоvun əsərində “görünməkdədir.
Belə böyük və mühüm bir əsərdə bəzi nöqsan cəhətlər də
vardır.
Məlumdur ki, Sabir təkcə Azərbaycanın dеyil, bütün məzlum
ġərqin sеvimli Ģairidir. “Hоphоpnamə” təkcə bizdə dеyil, Ġranda,
Türkiyə və Əfqanıstanda, Оrta ġərqin bəzi baĢqa ölkələrində zi485

yalıların mizüstü kitabıdır. Buna görə pis оlmazdı ki, həmin ölkələrdə də, “Hоphоpnamə”nin nəĢri, təsiri, tədqiq tariхi haqqında
müəyyən mülahizələr söyləniləydi.
Mоnоqrafiyanı охuyarkən qarĢıya suallar da çıхır. Хеyirхah
təĢəbbüsləri ilə tanınan, adı çəkilən qəzеt və jurnalların bir çохuna maddi kömək göstərən H.Z.Tağıyеv nеcə оlub ki, Sabirin ağır
maddi еhtiyac çəkdiyi günlərdə, ianə tоpladığı zamanda məsələyə
biganə qalıb?
Bu хaraktеrdə suallara müəllif cavab tapa bilərdi.
Mən Məmməd Məmmədоvu sabirĢünaslığın yaхĢı mütəхəssislərindən biri kimi tanıyıram; “Hоphоpnamə” nəĢrlərindəki
qüsurları dönə-dönə görüb-göstərən qiymətli məqalələrini хatırlayıram.
YaхĢı оlar ki, оnun “M.Ə.Sabir və Azərbaycan dеmоkratik
mətbuatı” adlı yеni mоnоqrafiyası Akadеmiyada rus və azəri dillərində nəĢr еdilsin.
Ədəbiyyat və incəsənət. 1970. 10 yanvar. S.10.
Qiymətli tədqiqat əsəri
Azərbaycan sovet ədəbiyyatının görkəmli simalarının həyatı və
yaradıcılığı haqqında son illərdə qiymətli tədqiqat əsərlərinin yaranması çox faydalı iĢdir. Bu baxımdan Nizami adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Ġnstitutunun baĢ elmi iĢçisi Yəhya Seyidovun yazdığı “Mehdi Hüseynin yaradıcılıq yolu” elmi əsəri diqqəti cəlb edir.
Mehdi Hüseyn sovet ədəbiyyatının görkəmli simalarından,
Azərbaycan mədəniyyətinin mübariz əsgərlərindən biridir. 19251965-ci illərdə təxminən yarım əsr yorulmadan çalıĢıb yaradan,
əsərləri, ictimai fəaliyyəti ilə həmiĢə, hər yerdə görünən, orijinal
yaradıcılıq siması və dəst-xətti olan bu ədibin ədəbiyyat, mədəniyyət tarixində özünə məxsus mövqeyi vardır. Bu dövrdə elə
mühüm bir ədəbi-ictimai hadisə olmamıĢdır ki, orada Mehdi
Hüseynin özü görünməsin və sözü eĢidilməmiĢ olsun.
Yəhya Seyidovun əsəri bir ədəbi simadan bəhs etsə də,
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müəyyən mənada sovet ədəbiyyatının tarixini və mübarizə yolunu
da iĢıqlandırır. Biz bu əsərdə yalnız Mehdi Hüseyni, onun əsərlərini yox, eyni zamanda sovet ədəbiyyatının mühüm problemlərini, mürəkkəb, həm də Ģərəfli mübarizə, inkiĢaf yolunu görürük.
Görürük ki, bu yorulmaz, fədakar ədəbiyyat xadimi Ģüurlu
ömrünü ədəbiyyat, mədəniyyət sahəsində səmərəli zəhmətə həsr
etmiĢdir.
Yəhya Seyidov ədibin əsərlərinə ehtiramla yanaĢır, ona məhəbbətini əsla gizlətmir. Bu cəhət elmi əsərin məziyyətlərindəndir. Çünki hər hansı bir tədqiqat, xüsusən sovet ədəbiyyatından
olan təhlil müasir tələblər səviyyəsindən, sovet ədəbiyyatının təbliğinə, tərəqqisinə xidmət cəbhəsindən edilməlidir.
Müəllif öz tədqiqatında xronoloji prinsipi əsas götürmüĢ, ədibin yaradıcılığını dövrləĢdirərkən ənənəvi bölgüyə əsaslanmıĢdır.
Bu, tədqiqatçıya imkan vermiĢdir ki, Mehdi Hüseynin yaradıcılığını ümumi ictimai-ədəbi inkiĢafla sıx əlaqədə izləsin.
Lakin hər janrın öz xüsusiyyəti, estetik-normativ tələbləri vardır. Əsərin quruluĢu isə müəllifə müəyyən dərəcədə imkan verməmiĢdir ki, təhlildə xalis sənətkarlıq məsələləri qabarıq, müfəssəl
iĢıqlandırılsın. Onun təhlilində ayrı-ayrı əsərlərin janr xüsusiyyətləri müəyyən dərəcədə kölgədə qalmıĢdır. BaĢqa sözlə, oxucu romançı, dramaturq, tənqidçi Mehdi Hüseynin yaradıcılıq xüsusiyyətləri, dəst-xətti haqqında bəzən aydın təsəvvür ala bilmir.
Mehdi Hüseynin Bakı neftçilərinin həyatından olan əsərlərində Bakı proletariatının Ģanlı inqilabi mübarizəsi, neft fəhləsinin
əmək rəĢadəti, yeni əxlaq uğrunda mübarizə, gözəl paytaxtımızın
yarıməsrlik bədii tarixi, müasir mənzərəsi, əzəməti öz inikasını
tapmıĢdır. Təkcə bu fakt, Mehdi Hüseynin ədib xasiyyətnaməsi
üçün çox mənalıdır. Müəllifin bu cəhətə xüsusi diqqət yetirməsi
diqqətəlayiqdir. Mehdi Hüseynin “Səhər”, “AbĢeron”, “Qara daĢlar”, “Yeraltı çaylar dənizə axır” kimi əsərlərinin neftçi qəhrəmanları həmin kitabların səhifələrindən qalxaraq bizimlə danıĢdıqları kimi, tədqiqatçının əsərindəki müəyyən fəsillərdən də baĢ
qaldırıb oxucu ilə dilləĢirlər.
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Demək istəyirəm ki, müasir ədəbi tənqidimizin fəal nümayəndələrindən olan Yəhya Seyidov öz təhlilində “soyuq mühakiməyə” üstünlük verməmiĢdir. O, sovet məfkurəsi, sovet adamının
yüksək mənəvi keyfiyyətləri uğrunda mübarizə aparan bu qəhrəmanların həyatını, məiĢətini dərindən duymuĢ, əsərlərin və surətlərin təhlilinə səmimiyyətlə yanaĢmıĢdır.
Müəllifin təhlil dili aydın və yığcamdır, dəlilləri əsaslıdır. O,
yeri gəldikcə müəyyən ədəbi-nəzəri məsələlərə toxunur. Mehdi
Hüseynin öz mülahizələrinə də istinad edərək, onları ətraflı, ümumi inkiĢaf nöqteyi-nəzərindən iĢıqlandırmağa çalıĢır. “Qara daĢlar” romanında Lətifənin canlı və real xarakter kimi, müəllifin ilkin niyyətinə müqavimət göstərməsi haqqında mülahizələr maraqlı və əsaslıdır. Qeyd etmək istərdik ki, bəzən tədqiqatçı elmi
ümumiləĢdirmədə çətinlik çəksə də, ayrı-ayrı əsərlərin təhlili əsasən müasir tələblər səviyyəsindədir.
Y.Seyidov öz tədqiqatında yazıçının tənqidçilik fəaliyyətinə,
Azərbaycan ədəbiyyatının ideya saflığı və bədii yüksəkliyi uğrunda ardıcıl, prinsipial mübarizəsinə də yüksək qiymət verməkdə,
ədəbiyyat tariximizdə mühüm xidmətini qeyd etməkdə, bəzi zəruri yaradıcılıq problemlərini ön plana çəkməkdə haqlıdır. Məsələn,
onun ənənə və yenilik məsələsi üzərində xüsusilə dayanıb, Mehdi
Hüseyndən gətirdiyi bu fikirləri yerindədir: “Ənənəyə sadiq qalmaq haqqında danıĢmaq hələ bu ənənəyə həqiqətən sadiq qalmaq
demək deyildir. “Böyük sələflərimizin əsərləri daldalanmaq üçün
səngər deyildir”.
Müəllif Mehdi Hüseynin baĢqa xalqların təcrübəsindən öyrənmək məsələsinə çox əhəmiyyət verdiyini göstərir və N.Q.ÇernıĢevsgidən gətirilən yaxĢı bir misalı təkrar edir: “Biz gördük ki,
həyatda fransızlara və ingilislərə təqlid etmək, Almaniyanı axırda
yalnız axmaq nəticələrə gətirib çıxardı. Bunun səbəbi odur ki,
təqlid etmək həmiĢə ruhu öldürən zahiri bir formalizimdir. Təqlid
edənlər isə yalnız öz xüsusi fikirləri, öz məzmunu olmayan məhdud adamlardır. Lakin bir xalqın o biri xalqa etdiyi zahiri formal
təsirdən baĢqa bir də ayrı, canlı, səmərəli bir təsir vardır. Bu təsir
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ondan ibarətdir ki, yüksək inkiĢaf pilləsində dayanan bir xalqın
müvəffəqiyyətləri öz inkiĢaf yolunda geri qalmıĢ o biri xalqın
adamlarını düĢündürən bir predmetə çevrilir. DüĢüncələri öz xalqına kömək etmək üçün vasitələr axtarmaqla məĢğul olan bu
adamlar baĢqa xalqların həyatında elə nümunələr tapırlar ki, bunlara diqqət etdikdə, həmin adamların “öz xüsusi mülahizələri
asanlaĢır, elə faktlar tapırlar ki, millətin həyatını yaxĢılaĢdırmaq
üçün, millətin öz vəziyyətinin tələb etdiyi Ģərtləri həyata keçirməyin lazım və mümkün olduğuna kütlələri inandırmaq üçün həmin
faktlardan bir dəlil kimi istifadə edirlər”.
Böyük inqilabçı demokratın əsərlərindən gətirilmiĢ bu fikir,
Mehdi Hüseynin də, onun qələm dostlarının da ənənəyə münasibətini aydın ifadə edir. Hazırda sovet xalqları arasında iqtisadi,
ədəbi-mədəni əlaqələrin xüsusilə möhkəmləndiyi, sosialist millətlərin bir-birinə yaxınlaĢma prosesinin dərinləĢdiyi bir vaxtda ənənəyə əsl kommunist münasibəti zəruri əhəmiyyət kəsb edir. Ona
görə də müəllifin bu məsələni ayırıb, üzərində müfəssəl dayanması yerində və mənalıdır.
Yəhya Seyidovun əsasən diqqət və təmkinlə yazılmıĢ bu elmi
tədqiqatında müəyyən nöqsan və kəsirlər də yox deyildir. Biz yuxarıda, əsərin quruluĢu ilə əlaqədar bir nöqsanı-janr xüsusiyyətlərinin dərin iĢlənmədiyini qeyd etdik. Y.Seyidov öz əsərində həyat
materialının müqavimətindən danıĢır. Belə bir çətinlik tədqiqatçının da qarĢısına çıxmıĢdır. Monoqrafiyanın məhz xronoloji prinsip əsasında qurulması nəticəsində roman, dram, hekayələr bir-birinin ardınca, əsasən, sosioloji planda izlənmiĢ, eyni janr nümunələrinin təhlilində sənətkarlığa da yer verilmiĢ, möhkəm bədii
sənət meyarı kifayət qədər ardıcıl olmamıĢdır. Müəllif Mehdi
Hüseyni öz ədəbi mühitində göstərməyə çalıĢmıĢ, ancaq bunu
ümumi qeydlər Ģəklində verməklə kifayətlənməmiĢdir.
Monoqrafiya Mehdi Hüseynin ilk dövr (1926-1932) fəaliyyəti üzərində ətraflı dayanılır, bu illərdə yazılmıĢ məqalələrin məziyyət və kəsirləri göstərilir. Məlum həqiqətdir ki, bu səhvlərin
bir qismi həmin illərdə ədəbiyyat və sənətə, onun cəmiyyətdə ro489

luna düzgün olmayan baxıĢdan doğmuĢdur. Belə səhvlər təkcə
Mehdi Hüseynin yox, baĢqa tənqidçilərin də əsərində vardır.
Mehdi Hüseynin bədii məntiqi, dili, xarakterlər yaratmaq
üsulunda qüsur tapmaq çətindir. Məsuliyyətli bir yaradıcı kimi
ədib özünə çox tələbkar idi. Onun elə bədii məhsulları olmuĢdur
ki, dönə-dönə yenidən iĢlənmiĢdir. Bununla belə onun bəzi əsərlərində məiĢət lövhələrinin azlığı, dayazlığı, təsvirdə kitab təsiri
hiss olunur. Müəllif bu məsələ üzərində də kifayət qədər dayanmıĢdır.
Tədqiqatçının dili, əsasən, səlis və aydın olsa da, monoqrafiyada bəzi dil xətalarına, ifadə təkrarlarına rast gəlirik. Məsələn,
“Mehdi Hüseyn hadisələrin təbii inkiĢafını və insani münasibətlərin məntiqini pozmadan surəti ziddiyyətli hadisə və dərin ruhi çırpıntılardan keçirərək canlı tip, bütöv xarakter səviyyəsinə qaldırmıĢdır”. Bu cümlədə “surət”, “tip”, “xarakter” kimi təxminən eyni mənalı sözlər bir-birinə mane olur.
Yəhya Seyidovun on illik gərgin zəhmət məhsulu olan bu
monoqrafiyası M.Hüseyn yaradıcılığının diqqətli tədqiqi, həm də
ümumiyyətlə, sovet ədəbiyyatĢünaslığının mühüm bir inkiĢaf
mərhələsini iĢıqlandırmaq cəhətindən qiymətli və əhəmiyyətlidir.
Bakı.1970. 25 mart. S.3.
1971
Yaradıcılıq eşqi
Sovet həyatımızın ilk on illiklərində əli qələm tutan ədəbiyyat xadimlərimizin indi 60-70 yaĢı var. Bu adamların qələbə sevincinə minlər, on minlərlə sovet oxucuları ürəkdən Ģərikdir.
60 il vurulan külüng də daĢda yer salar, itilənər, cilalanar,
parlayar! - Handakı qələm ola!
Sovet ədiblərinin əsas oxucuları həm də onların qəhrəmanları, həyatımızı yaradan adamlardır. Bizim sənətkarların fəaliyyəti
ümumən zəhmət adamlarımızın fəaliyyəti ilə vəhdətdədir. Buna
görə də yaradıcıların bu bayramları tək-tək ədəbi simaların yox,
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ümumən ədəbiyyatımızın, mədəniyyətimizin bayramıdır. Dönüb
arxaya, keçdiyimiz mürəkkəb mübarizə və əlvan inkiĢaf yoluna
diqqətlə baxanda, qocaman sənətkarlarımızın çöhrəsindəki qırıĢıqların mənasını oxuyanda adamı iftixar dolusu təəccüb götürür:
- Məgər bu, döĢündə qızıl ulduzlar sayrıĢan qoca dünənki
pioner, komsomol, məktəbli deyil? “ġair, nə tez qocaldın sən?”.
Qocalıq, vaxt kimi elə sakit, xəbərsiz, səssiz addımlarla gəlir
ki, dönüb arxaya diqqətlə baxmağa macal tapmırsan, çünki, daha
vacib mətləblə, qayğılarla məĢğulsan. ġair demiĢkən:
Silahım, qələmim sərt döyüşdədir,
Gecəli-gündüzlü əlim işdədir.!
Sovet ədəbiyyatımızın taleyi sovet quruluĢunun taleyi ilə həmahəngdir. Hər ikisinin mayası inqilab günəĢidir. Hər ikisi bu
günəĢin övladıdır. Hər ikisinin qəhrəmanları gələcəyin yaradanlarıdır.
BəĢəriyyətə yeni sənətin Ģəfəqlərlə rəngin və səmalarla əngin
üfüqləri açıldı.
Sovet dövrü sovet ədəbiyyatını yaratdı, parlatdı. Sovet ədəbiyyatı sovet adamlarının mənəvi sərvəti, kəsərli mübarizə silahı
oldu. Buna görə də təəccüblü deyil ki, ədəbiyyatımızın görkəmli
xadimlərinin yubiley bayramı ümumxalq mərasiminə çevrilir.
Bu ədəbiyyatın xadimlərindən biri hörmətli ədibimiz Mirzə
Ġbrahimovdur. Onu həm yarım əsrlik məzmunlu ictimai fəaliyyəti, həm qiymətli bədii, elmi əsərləri ilə hamı tanıyır və sevir. Yazıçının xoĢbəxtliyidir ki, özünü görəndə əsərlərini, əsərlərini
görəndə özünü xatırlayırsan. Bu vəhdət ədibin xarakteri üçün çox
əlamətdardır. Mirzə ilə ədəbiyyata bir ildə, Mərkəzi Komitənin
ədəbi-bədii təĢkilatların yenidən qurulması haqqında məĢhur qərarı (23 aprel 1931-ci il) nəĢr olunanda, sovet ədəbiyyatına böyük
müəllimimiz Maksim Qorki əməli surətdə fəal rəhbərlik edən zamanda gəlmiĢik. Mirzə o zaman neftçi fəhlə gənclər məktəbini
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yenicə bitirib əlinə qələm almıĢdı. Partiyamızın, sovet məktəbinin
qayğısı sayəsində bu 20 yaĢlı gənci yazıçılar təĢkilatına qəbul etdilər və dərhal təĢkilatın rəhbərliyinə seçdilər.
Ġ. Mirzə, M. Ənvər və mən beĢilliklərin nəhəng tikintilərini
öyrənməkdə böyük Qorkinin çağırıĢına səs verərək Ağ dəniz Baltik kanalına səyahətə gedən ədiblər qrupuna düĢmüĢdük. Kitablarımızda həmin günlərin yadigarı əsərlər vardır.
Ġlk günlərdən cavan ədib Mirzə alovlu bir həvəs, ilhamla,
tükənməz bir enerji ilə sovet həyatını tərənnümə baĢladı. Onun ilk
kitabı Ukraynaya - Donbas fəhlələrinin yaĢayıĢını öyrənməyə etdiyi ilk yaradıcılıq səfərindən, ilhamını qanadlandıran səyahətindən yaranmıĢdır: “Giqantlar ölkəsi”!
“Əziz, köhnə dostumu ədəbi-ictimai fəaliyyətinin bu
əlamətdar günündə ürəkdən təbrik edirəm. Görkəmli
yazıçıya, dramaturqa, tənqidçiyə sovet ədəbiyyatının
şöhrəti naminə möhkəm cansağlığı, gözəl əhval-ruhiyyə,
yeni-yeni yaradıcılıq nailiyyətləri arzu edirəm.
Nikolay TİXONOV
Mirzə, Cəfər Cabbarlının sənətini, həyat, ədəbiyyat yolunu
diqqətlə izləyən cavanlardan idi. Onun ilk mühüm əsəri MTS-lərdə, kolxoz quruluĢunun möhkəmlənməsi yolunda vuruĢan siyasi
Ģöbələrin iĢindən yazılmıĢ “Həyat” pyesi oldu. Bu pyesində Cəfərin yolunu davam etdirərək Almas təbiətli xarakter qəhrəmanını –
həyatı, yeni kəndin fədakar əmək adamlarının surətini yaratdı və
tanıtdı.
Mirzənin yaradıcılığı məzmunca vahid məfkurə istiqamətli,
formaca isə Ģaxəli, çoxcəhətlidir. O, həm müasir səhnə əsərlərinin, həm ictimai roman, hekayələrin, həm də elmi-ədəbi tədqiqatın yorulmaz yaradıcılarındandır. Vətənimizin ağır mübarizə
günlərində onu Qızıl Ordu sıralarında, Ġran Azərbaycanında, “Vətən yolunda” qəzetində məsul redaktor vəzifəsində görürük.
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Müharibədən sonra biz bu dövrün məhsulu olaraq ədibin çox səmimi, kəsərli, bədii hekayələrini – “Cənub hekayələri” silsiləsini
və məĢhur “Gələcək gün” romanını görürük. Bu əsərlərdə, demək
olar, təxəyyüldən çox həyat, canlı insanlar, gərgin mübarizələr,
parlaq səhnələr qabarıq verilir. Gənc ədib içərisində yaĢadığı qaynar mübarizə günlərinin bədii lövhələrini yaradıb. Sonrakı illərdə
ədibin müasir kəndimizə, sovet adamlarının yeni həyat məiĢətinə
həsr olunmuĢ “Böyük dayaq” romanı, “Kəndçi qız” pyesi, Mirzə
Cəlil kimi klassiklərimizin realizminə və ümumən sənətkarlıq
məsələlərinə aid əsərləri göstərdi ki, Mirzə həmiĢə qaynar bir yaradıcılıq eĢqi ilə çırpınır.
Mən, Mirzə Ġbrahimovu da Mehdi Hüseyn kimi həmiĢə xarakter sovet ədibi tanıyıram, qvardiyaçı adlandırıram. Onun qələmi həmiĢə cilalı, parlaq, kəsərli, heç vaxt qınına salınmayan silahdır. Kənd olsun, Ģəhər olsun, müharibə, sülh olsun, ailə, ya ictimaiyyət olsun, kütləvi səhnə, ya qəlb aləmi olsun. Həyatımızın
elə sahəsi yoxdur ki, oraya Mirzənin qələmi nüfuz etməsin, ədibin səsi, sözü eĢidilməsin. O, təbiətən fəal, özünə tələbkar Ģəxsiyyətdir.
Son illərdə ədibi məĢğul edən mövzu keçən əsrin axırları, əsrimizin əvvələrində böyük inqilabçı, sevimli ədibimiz Nəriman
Nərimanovun həyatı və mübarizəsidir. Bu böyük planlı və həcmli
əsərin nəĢr olunan birinci kitabından görünür ki, ədib inqilabi həyatımızın xarakter bir dövrünü – mərhələ təĢkil edən 50-60 illik
bir inqilabi tariximizi qələmə almaqdadır. Bu hadisələrlə, mübarizələrlə zəngin dövrün bədii lövhələrini çəkməkdə ədib ağır zəhmətdən, axtarıĢ və tədqiqatdan qorxmamıĢdır. Güman edirik ki,
vətəndaĢlıq tariximizi iĢıqlandırmaqda tədqiqatçılara çox kömək
edən bir sıra bədii əsərlərimiz kimi, bu yeni roman da Azərbaycanda inqilabi mübarizələrin doğması, alovlanması və qələbəsi
səhnələrini geniĢ təsvir edəcək, bir çox tədqiqatçılara – tarix, fəlsəfə, dil, ədəbiyyat xadimlərinə qiymətli mənbə-vəsait olacaqdır.
Ədəbiyyat və incəsənət. 1971. 4 dekabr.S.9
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1973
Canlı lövhələr
Gülhüseyn Hüseynoğlu sovet ədəbiyyatının orta nəslinə mənsub nasirdir. Onun hekayə və mənsur Ģeirləri sovet adamlarının
dinc, qəhrəman əmək coĢqunluğu tərənnümünə, müasir insanın
saf və təmiz əxlaqi keyfiyyətlərinə həsr olunmuĢdur. On altı kitabın, bir neçə tədqiqat əsərinin müəllifi olan bu əməksevər yazıçının xarakterik bir əsəri qarĢımızdadır. "Mücrü" həcmcə kiçik,
məzmunca cazibəli və mənalı bir Ģeirdir. Müəllifin diqqətini çəkən hadisə həyat və cəmiyyətimiz üçün xarakterik, hər kənd və
hər Ģəhərdə, hər ailədə təsadüf edilən canlı bir səhnədir. Ana gəlin
köçən qızına kiçik, yaraĢıqlı bir mücrü bağıĢlayır. Mücrünü əziz
ana yadigarı kimi həmiĢə paltar dolabının yuxarısında qoyur, qiymətli Ģeyləri orada saxlayırlar.
1941-ci ildə faĢistlərin torpaqlarımıza basqın etdiyi zamanda
– Vətənin ağır günündə ailə baĢçısı cəbhəyə gedir. Ana ehtiyac
içində olanda, körpələri saxlamaq qayğısı mücrünü boĢaldır. Ana
uĢaqları çətinlik ilə böyüdür. Günün birində mücrü açılır, boĢalmaq üçün yox, daha mühüm hədiyyələr – məktəb bitirən balaların
diplomları ora qoyulur.
Adi, təbii, həyati bir mənzərə yazıçının həyəcanlı ürək
döyüntüsü ilə, ilhamla təsvir olunmuĢdur.
Biz sadə sovet ailəsinin nə ünvanını bilir, nə familiyasını, nə
tərcümeyi-halını, nə də tarixini görürük. Ancaq ailəni bütünlüklə
öz Ģərəfi, öz taleyi, öz mənliyi ilə görürük. Kiçik və yığcam bir
sujetdə səmimi, həqiqi bir löhvə canlanır.
Gülhüseyinin mənsur Ģeirlərində kəskin müĢahidə qüvvəti,
coĢqun hiss, həyəcan, sadə hadisə, fakt adamlara hərtərəfli səmimi münasibət duyuruq.
Bədii əsərin vacib xüsusiyyətləri – sözə qənaət, iti müĢahidə,
ictimai məna, təfsilatdan qaçmaq, mürəkkəb həyati hadisələri safçürük eləmək, müasir inkiĢaf baxımından mənalandırmaq Gülhüseynin mənsur Ģeirlərini sevdirir və yayır.
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Mənsur Ģeir bizim ədəbiyyatda az yazılan, az yayılan bir bədii
formadır. Bəziləri güman edirlər ki, burada fakt yox, həyat yox, pafos, nida, xitab, çağırıĢ, söz təkrarı ilə ötüĢmək olar. Səhvdir.
Hər yerdə, hər sənətdə, hər janrda olduğu kimi mənsur Ģerin
də canı və qanı həyat, həqiqətdir.
Yuxarıda misal çəkdiyimiz bədii lövhəni sənətkar gözü ilə
mənalandırmaq Gülhüseynin qələminin həssaslığı və itiliyinə
sübutdur.
Gülhüseyn müsbət qəhrəmanlarının həyat və qələbə yolunu
hamarlamır. Cavanlar təhsildə də, iĢdə də, sənət öyrənməkdə də,
əmək prosesində də sxem kimi yox, canlı insan kimi inandırıcı
görünür, bir həqiqət kimi təsir bağıĢlayırlar. Hekayələrin bəzisində
yazıçı, qəhrəmanın kədər və məyusluğunu göstərməkdən qorxmur.
Lirika, qəlbin ən incə tellərini tərpədən, daxili həyəcan təhkiyənin
üzvi bir xüsusiyyətinə, lirik ifadənin təbii ahənginə çevrilir.
Gülhüseyn özünə tələbkar, oxucusuna və ümumən ədəbiyyata hörmət bəsləyən, az yazmağı sevən yazıçıdır. Onun yazılarında
süni effekt tapmaq çətindir. Onun hekayə və povestləri yalnız respublikamızda yox, qardaĢ respublikalarda yayılmaqda və bir sıra
xarici dillərdə nəĢr olunmaqdadır.
O, həm də diqqətli, məsuliyyətli bir ədəbiyyat tədqiqatçısıdır.
Gülhüseyinin böyük sovet Ģairimiz M.MüĢfiq haqqında tədqiqatı
hər yerdə sevilir, təqdir olunur. Ədəbiyyat tariximizə, ədəbi simalara və əsərlərə münasibətdə onun diqqəti, səliqəsi həmiĢə seçilir.
Gülhüseyn Dövlət Universitetində sovet ədəbiyyatından oxuduğu məzmunlu, maraqlı mühazirələri ilə də tələbə kütləsinin
hörmətini qazanmıĢdır.
Gülhüseyn Hüseynoğlu yaradıcılığının kamil dövrünü yaĢayır. Sovet oxucuları ondan, qələmindən ideya-bədii cəhətdən daha kamil əsərlər gözləyirlər.
Hörmətli yubilyara ömrünün ikinci əlli ilində möhkəm cansağlığı, yeni yaradıcılıq qələbələri arzu edirik!
Ədəbiyyat və İncəsənət.1973. 27 oktyabr
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Poemalarda müasirlik
Müasir sosialist həyatımızın zəngin və əlvan lövhələrini vermək üçün poema janrından faydalanmaq Ģairlərimizin, demək
olar, ümumi meyli, vərdiĢi halına gəlmiĢdir.
Məlum olduğu üzrə, S.Vurğunun əsərləri arasında da diqqəti
cəlb edən nümunələrin çoxu pyeslər, poemalar olmuĢdur.
Xüsusilə ömrünün axırlarına qədər məĢğul olduğu, Ģairlik taleyinin üzvi surətdə bağlı olduğu məĢhur “Komsomol” poemasını kim unuda bilər? Bu poemanın əsas qəhrəmanları Ģairin müasirləri, mübarizə, məslək yoldaĢları, ilk komsomolçu cavanlar deyilmi?
ġair, poemasının əsas qəhrəmanları – Bəxtiyar, Cəlal, Humay... ilə o qədər dərin ünsiyyət bağlamıĢdı ki, onlar döyüĢən
gəncliyin xarakter nümayəndələri, komsomol nəslin ilk qvardiyası sayır, doğma qardaĢ, bacıları kimi sevir, alqıĢlayırdı.
“Komsomol”da cavanlar Sovet hökuməti yolunda sinfi
düĢmənlərlə vuruĢurdular. Onların silahı tüfəng, tapanca, soyuq,
isti silahlar deyil, düĢmənləri mülkədar, qolçomaqlar idilərsə, yeni həyat, yeni cəmiyyət quruculuğunu təsvir edən “Bəsti”, “Muğan” kimi əsərlərdə silah da, düşmən də, mübarizə üsulu da baĢqa idi. Burada gənclərin yeni ictimai Ģüuru, azad, kollektiv zəhmətin məhsuldar bəhrəsi, ecazları ilk plana çəkilirdi.
Bəsti, Sarvan, Manya müstəsna qəhrəmanlıq, hünər nümunələri göstərir, baĢqalarını da ruhlandırır, öz arxalarınca aparırlar.
Bunu həyat mübarizələrinin əsas məqsədi sayırlar. Komsomolun,
sovet məktəbi və məfkurəsini tərbiyə edib böyütdüyü bu yeni cavanlar dərk edib düĢünmüĢlər ki, inqilabın bəxĢ etdiyi azadlıq,
torpaq, istehsal vasitələri qələbənin ilk mərhələsidir. Bundan sonra mübarizənin yeni dövrləri – əmək cəbhəsində kəndi, Ģəhəri yenidən qurmaq, insanları səadətə aparmaq mərhələsi gəlir.
Buna görə də “Muğan” poemasında adamların əmək qəhrəmanlığı, gənclərin yarıĢ üsulu əsas, aparıcı üsul kimi qoyulur, təsvir olunur. Sarvan ilə Manyanın yarıĢı burada ən xarakter mübari496
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zə səhnələrindən biridir. Burada sosialist əməyinin ümumi ruhu,
vahid kommunist məqsədi ön plana çəkilmiĢdir. Cəbhə yoldaĢı ilə
yarıĢda Manya Sarvanın qələbə sevincini alqıĢlayaraq deyir:
“Sarvan tez əritdi yıxdığı dağı,
Çünki ildırımmış əli-ayağı...
Mən də çox əlləşdim, çarpışdım, ancaq
Keçici bayrağı Sarvan alacaq.
Şadam, sevinirəm ürəkdən buna,
Eşq olsun V ə t ə n i n i g i d o ğ l u n a!”
Sarvan da, Manya da əmək cəbhəsinin bütün qəhrəmanları da
bu qələbədən, təbiət stixiyasının insana təslim olmasından sevinir, Ģənlik, bayram edirlər. Sarvanın Ģəxsi hünər və məharəti
ümumən kollektivi sevindirir, vəcdə gətirir. Azad kommunist
əməyinin xarakter xüsusiyyəti Sarvan, Manyanın həyatında yox,
bütün Muğanda ümumi bayrama çevrilir.
Sarvan yalnız əmək rəĢadəti, igidliyilə yox, düĢüncəliliyi,
bəxtiyar sabahı aydın görməyilə, sovet tikintisinin mahiyyətini
dərk edib sevinməyilə baĢqalarından seçilir. O da sovet Ģairi kimi
narahatdır. Muğan çöllərinin sabahkı güllü-çiçəkli baharını görüb
baĢqalarına göstərmək istəyir. Sarvan da sovet Ģairi kimi Ġliç lampalarının iĢığında bərq vuran Kürü, Kür sahili yeni sovet Ģəhərini
aydın görür, bu mənzərəni məhəbbət məktubunda Ģairin bir töhfə
kimi sevgilisinə təqdim edir!
Əmək prosesinin zahiri, texniki cəhətini bəzən Ģair və ədiblər
əyani canlandırmaqda çətinlik çəkirlər. Ancaq bu çətinlik Ģəkilən
Ģairanə lövhənin dəyərini, təsirini azaltmamalıdır!
Qazılan, tökülən, daĢınan torpağın, daĢın miqdarı yox, kommunist əməyinin məqsədi, mahiyyəti, keyfiyyəti oxucunu daha
çox maraqlandırır.
Nəhəng, qəhrəman əməyin, texniki silahların vasitəsilə Kür
suyunun məcrasının dəyiĢməyi, insan iradəsinə tabe olub məhsuldar torpaqlara axmağı mənalı və maraqlıdır. Muğanı əsl Muğan
eləyən də, ona yeni sima, yeni ahəng verən də budur! ġair haqlı
olaraq bu faktı ön plana çəkib təsvir edir.
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Səməd Vurğunun poemalarında keçmiş ilə indinin, köhnə
dünya ilə yeni həyatın, azad vətən ilə əsarət dünyasının bədii
müqayisəsi adi bir yaradıcılıq vərdiĢidir. Bunlar vasitəsilə tarixi,
ictimai hadisələr daha qabarıq, canlı verilmiĢ olur.
Əsrlər boyu “bir ədəmgaha” doğru axıb gedən, məcrası boyunca neçə fəlakətli səhnələr Ģahidi olan Kür indi, inqilab dövründə qəhrəman insanların, nəhəng sovet texnikasının gücüylə cilovlanmıĢdır. Onun gücü və qüdrəti yeni həyatın - dünyanı yenidən quran insanın ülvi məqsədlərinə yönəldilmiĢdir.
ġair burada, pambıq Ģaxlarının arasında “ürkmüĢ bir qız” ilə,
Muğan gözəli ilə qarĢılaĢır. Bu yerlərin təbiət təravətindən söhbət
açır, qıza suallar verir, cavablar alır.
Bu Muğan gözəli keçmiĢdə xatırlanan çadralı, savadsız
müsəlman qızı deyildir. O öz vətəni haqqında Ģairə fərəhli səhnələr danıĢır, pambıqçıların əməyi, həyatı, arzularından xəbər verir.
Bu, qəzəl Ģairlərinin təsvirindəki “kaman qaĢlı, ox kirpikli” gözəl yox, əsrinin, dövrünün ayıq-sayıq fədakar əməyinə, elinə güvənən həqiqi el qızıdır, öz zəhmətilə fəxr edir, el içində də
buna güvənir:
Şaxta da görürük, ayaz da, gün də,
Hərə zəhmət çəkir, bir iş üstündə.
Odur ki, canımız, başımız sağdır,
Elin yanında da üzümüz ağdır.
Muğan gözəli Ģairi tanıyır, onun Muğana, Kür üstündə pambıq qəhrəmanlarına dediyi ilhamlı bir qoĢmanı oxuyur.
ġair Muğan çölünün keçmiĢi ilə kəskin bir təzad təĢkil
edən lövhələri qabarıq verəndən sonra cilovlanmıĢ Kürün özünü
yarıĢa çağırır:
Zamandır qanlı Kür, qaçma meydandan,
Çıxar qılıncını bu mən, bu da sən!
Qoy sənin arxanda dursun “yaradan”,
Mənsə qüvvət alım ellər gücündən!
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Həmin mənalı bənd ilə təzadlı lövhələrə yekun vuraraq Ģair sovet adamlarının diqqətini məhz əmək, qələbə dünyasına cəlb
edir. “Yaradanın” mərhəmətinə, təvəkkülə, qismətə yönələn etiqadların əfsanə və puç olması haqqında inam yaradır, qəti hökm
verir.
II
Mingəçevir tikiliĢinin Muğan səhrasını bağ-bağata, güllügülzara çevirlməsini bir böyük qələbə müjdəsi kimi oxucusuna
söyləyir.
Doğrudur, poema “Muğan” adlanır. Ancaq Ģairin diqqəti, ilhamı bu coğrafi ad ilə məhdudlaĢmır. “Muğan”da “pambıqçıları,
kəndliləri” gördüyümüz kimi, ixtiraçıları, alimləri, tədqiqatçıları,
ümumən sovet adamlarını, onların ilhamlı, məhsuldar əməyini, polad iradə, iĢıqlı məqsədlərini, gələcək uğrunda rəĢadətlə
döyüĢmələrini də görürük.
“Muğan” poemasının əsas qəhrəmanı məhz müasir sovet
adamları, sovet həyatı və məfkurəsinin təntənəsidir. Poemanı
oxucuya sevdirən, yaĢadan da bu, Vurğun Ģeirinin yaradıcı, gələcək istiqamətli, qanadlı ilhamıdır!
Mingəçevir tikintisi yalnız Ģairlərimizin, ədiblərimizin yox,
bütün xalqımızın, Vətənimizin, vətəndaĢlarımızın diqqətini cəlb
edən, coĢğun senincinə səbəb olan tarixi bir hadisə idi.
ġeirlə yalnız S.Vurğun yox, qüdrətli Ģairlərimizdən Mikayıl
MüĢfiq də bu hadisəyə ilhamlı əsərlər həsr etmiĢdir.
MüĢfiq də S.Vurğun kimi bu nəhəng tikintini dərin bir sevinc, coĢğun bir ilhamla tərənnüm etmiĢdir.
M.MüĢfiq, Azərbaycan sovet Ģeirində alovlu ilhamı, hərarətli, kəsərli sözlərilə seçilən Ģairdir. Onun həmiĢə haray salan,
səs salan , oxucuları hər Ģəraitdə çağıran, diqqətləri cəlb edən
nəğmələri vardır. Bu nəğmələrin çoxu da məhdud, dayaz mətləblərə yox, böyük, dərin mənalı, ümumi, əlamətdar iĢ və hadisələrə həsr olunur.
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“Ədəbiyyat nəğməsi!”. “Bu, təsadüfi sərlövlə deyil, Ģair ilhamının təbii sədasıdır. Bəzən Ģair götürdüyü, qələmə almaq istədiyi mövzu ilə məhdudlaĢa, nəzərini bir dairədə toplaya bilmir.
Çağlayan bir Ģəlalə kimi çəpərləri, sədləri vurub dağıdır, aĢıb-daĢır, çərçivə bilmir.
Ona görə də əmək, rəĢadət, hünər, döyüĢ yox, məhz ədəbiyyat nəğməsi çağırır! Bu dəqiqələrdə Ģair əlinə polad bir saz almıĢ
haqq aĢiqi kimi üzünü əngin üfüqlərə, dibsiz göylərə tutub bütün
kainata müraciət edir, sinəsini qabardan, alovlu, coĢqun, ictimai
hisslərlə hay-haray salır:
Ay acıqlı günəş, soyuqqanlı ay!
Haray bu gərdişin əlindən, haray!
Siz ey ağır başlı buludlar, keçin
Başımın üstündən hey alay-alay!
Gurulda, ey səma, ağla, ey yağış!
Sən də yatağında qurcalan, ey can!
Haydı fikrim kimi qalınlaş, orman!
Rüzgar, duyğum kimi əs kolay-kolay!
Bizə əlvan ruhlar, əlvan xəyallar
Göstərərkən hər il, hər fəsil, hər ay,
Şair yeni-yeni sözlər bulacaq,
Kainat olduqca şeir olacaq!
***
Bəxtiyar günləri gəlmiş Qafqazın,
Ürəklər doludur, a dostlar, yazın!
Sən də, könül, mənə lazım deyilsən,
İş başa çıxmadan tükənsə arzun.
Açardım dərdimi hələ dağlara,
Əlimə düşsəydi, ay aşıq, sazın.
Bizim payımıza düşmüş əzəldən
Qayğısını çəkmək olur-olmazın.
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Ey türk, ey erməni, ey gürcü yoldaş,
İşlədikcə Zəngin, Kürün, Arazın,
Şair yeni-yeni sözlər bulacaq,
Kainat olduqca şeir olacaq!..
“Mingəçevir həsrəti” 30-cu illərin ortalarında, Vətənimizdə
sosializm hücumunun geniĢləndiyi, quruculuq iĢlərinin dünyanı
heyrətə saldığı, Bakıda beĢilliyin iki il yarımda həyata keçirildiyi
möcüzəli bir zamanda yazılmıĢdı!
Vətəni ecazkar sürətlə dəyiĢən, yenidən quran kommunist
əməyinin, sosialist sənayeləĢdirməsinin tarixi qələbələri bütün sənətkarlarımız kimi MüĢfiqi də vəcdə gətirmiĢ, Mingəçevir həsrətini yaratmıĢdır!
Bu poema hələ Mingəçevir tikintisinin planları tərtib və
müzakirə olunan günlərdə yaranmıĢdır. Ona görə də buradakı fəsillərin, nəğmələrin, təranələrin bəzi ümumiliyinə təəccüb etmək
lazım deyildir.
Əsər on yeddi fəsildən ya bənddən ibarətdir. ġair fəsillərin
həcmini, quruluĢunu ilhamına, məqsədinə uyğun tərtib edir. Ġlk
səhifələrdən ürək sevincimizi böyük bir qələbə müjdəsi kimi tərənnüm edir:
Artıq döyün, ürəyim,
Çırpın, öyün, ürəyim!
İllərin arasında
Hər könül bir quş olsun,
Sevincinə qoşulsun
Kürün də, Arazın da.
Qoy canlansın varlığın,
Ömrün, bəxtiyarlığın.
Şadlıq kamançasında
Könül quşu oxusun,
Şən bir yuva toxusun
Elin gül baxçasında,
Gülsün hər qız, hər gəlin.
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Parlasın hər gözəlin
Bir günəş yaxasında.
Hər kəs öz xülyasını,
Baxtını, sevdasını
Çəksin öz arxasında.
Ey işıqlı devir, gəl!
Dövlətinlə, varınla!
Xoşbaxt dalğalarınla
Gəl ey Migəçevir, gəl!
Duru arxın olaram,
Dönən çarxın olaram,
Səni ruhum sevir, gəl!
Bəlalı sayrılığı,
Baxtsız ayrılığı
Ölkəmizdən devir, gəl!
Gördüyün röyaları,
Nəşəli xülyaları
Həqiqətə çevir gəl!
Buradakı həsrət həm böyük ictimai arzuları, həm xalq həyatı
və məiĢətinin tələb və sevinclərini, Muğan çöllərinin parlaq gələcək günlərini, həm alovlu Ģair ilhamının həqiqət, həyat nəğmələrini tərənnüm edən müqəddəs həsrətdir!
ġair Mingəçevir tikintisini kommunizm həyatı lövhələrinin
gələcək simvolu, Vətənin sabah mənzərələri kimi tərənnüm edir.
ġairin həsrət və arzuları bütün xalqın, bütün Vətənin arzuları kimi
səslənir.
ġeir xalqın ürək nəğmələri kimi hərarət, səmimiyyətlə səslənir.
Güman edirsən ki, böyük bir tikintinin yaranma prosesinə
düĢmüsən, hara baxırsan canlı, qızğın həyat qaynayır, təbiət kollektiv, yaradıcı insan əməyi sayəsində simasını dəyiĢir, hər Ģey
canlı, həyəcanlı mahnıya dönür.
Elektrik iĢığı qoca Kür çayının qüdrətindən yaranıb gəlir.
Əsrlər boyu avamlıq, elmsizlik qaranlıqlarında boğulub gedən
iĢıq indi sovet elminin zəkası, gücü ilə gəlir!
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Hər iki Ģair bu tarixi həqiqəti dürüst dərk və ilhamla tərənnüm edərək elektrik gücünün yalnız bir işıq kimi yox, mədəni
qüdrət, texniki əzəmət kimi Kür sahillərinə gəldiyinə ürəkdən sevinirlər.
Əsrlər boyu sakit axıb gedən, bəzən coĢan, kükrəyən dəli Kür
aĢıb-daĢıb kəndləri, əkinləri, məskənləri dağıdanda, insanları fəlakətə salanda fəryadlar göylərə qalxırdı.
Ġndi isə azad sovet cəmiyyətinin, sovet quruluşunun sayəsində Kür öz yatağında ram edilmiĢ, dalğalar qüdrətə, enerjiyə
çevrilmiĢ, kəhər at kimi cilovlanmıĢ, xalq həyatına xidmət üçün
səfərbər edilmişdir.
Sovet Ģairlərini də ürəkdən sevindirən, vəcdə gətirən, ilhamlandıran məhz bu tarixi ictimai həqiqətdir!
Mingəçevir tikintisi ilk növbəsinin baĢa çatmasını təntənə ilə
qarĢılayan sovet adamlarına müraciət edərək Səməd Vurğun sevinclə deyirdi:
“...Bu gün... biz təbiətin qüvvələrini cilovlamağı, onun gücünü və sərvətlərini özünə tabe etməyi öyrənmiĢ sovet adamlarının yaradıcı zəhmətinin xoĢbəxtliklə baĢa çatmasını bayram edirik. Kür çayının coĢğun dalğaları bu gündən sonra Azərbaycan
düzlərinə Ģəfa suyu aparan suvarma kanallarının sakit hovuzuna
axıb töküləcəkdir.
Artıq bu gün Mingəçevir SES Azərbaycanın əhalisi çox olan
paytaxtı Bakıya, sənaye mərkəzlərinə - Kirovabada, Sumqayıta,
DaĢkəsənə və onların ətrafindakı kəndlərə iĢıq və qüvvə verir...
Mingəçevirin iĢıqları baharda cənub göylərinin sıx ulduzları kimi
Azərbaycan torpağının ən uzaq guĢələri üzərində yanacaqdır.
Kolxozçuların evlərində Ġliç lampaları artıq yanmıĢdır, adamlar
onun iĢığında Leninin ölməz əsərlərini oxuyub öyrənir, onun ideyaları ilə öz zəkalarını nurlandırırlar.
Mingəçevir SES-in respublikamıza gətirdiyi nemətlər saysızhesabsızdır. Onun qüvvəsi fabrik və zavodların polad damarlarına
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axıb gələcəkdir. Mingəçevir dənizi isə indi qurumuĢ kol-kosların
arasında ceyranlar qaçan Qarabağ və ġirvan düzlərini çiçəklənən
bağlara çevirəcəkdir. Daha çox torpaq sahələri çiçək açıb ağappaq
pambıqla örtüləcəkdir. Sudan cana gələn Azərbaycan düzlərində
daim yaĢıl meĢələr boy atacaqdır.
...Kommunist Partiyamızın başçılığı ilə irəliləyən, zəhmət
və zəkadan ilhamlanan xalqımız yer üzərində insanın böyük
bir taleyə və xoşbəxt həyata daimi hüququnu, əbədiyyət
hüququnu təsdiq edir!” (Kursiv bizimdir – M.C.).
III
Ġstedadlı Ģair Nəriman Həsənzadə son illərdə gərgin zəhmətlə
yaratdığı “Nəriman” poemasında inqilabçı, xalq müəllimi və realist ədib, dahi Leninin sadiq silahdaĢı Nəriman Nərimanovun həyat və fəaliyyətindən parlaq bədii səhnələr vermiĢdir.
“Nəriman” poeması siyasi məzmunlu, yetkin bədii əsərdir.
Bəzən məĢhur Ģəxsiyyətlər haqqında yazılan bədii əsərlərdə
əsas diqqət tərcümeyi-halın, vəzifə, qulluq illərinin təsvirinə verilir.
Bu poemanın müəllifi nisbətən asan, ağardılmıĢ olan belə bir
yol tutmamıĢdır. Həsənzadənin qəhrəmanı, hər Ģeydən əvvəl canlı, müasir, aktiv, mübariz bir insandır. O, həyatını, mübarizəsini partiyaya, dövlətə, xalqa xidmət iĢinə yönəldən mübariz, mətin
bir kommunist kimi canlandırılmıĢdır.
Poemanın bir yerində oxuyuruq:
...Sonra Həştərxana yola saldılar,
Ürəyi Bakıdan uzaq olmadı!
O, cəbhəçi oldu,
Dustaq olmadı.
Səngərə səslədi qarışıq illər,
Kimi tərlan oldu, kimi sar oldu,
Döyüşlər vaxtında s i y a s i r ə h b ə r,
Kommuna vaxtında k o m i s s a r o l d u!
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Nərimanovun gənclik, sevgi məhəbbət duyğularını epik bir dil
ilə, intim Ģəkildə tərənnüm edən Ģair qəhrəmanını siyasi düĢmənlər
ilə qarĢı-qarĢıya təsvir edəndə onu qətiyyətlə siyasi xadim, əsil
kommunist, məslək adamı kimi təsvir edir.
Belə səhnələrdə Ģair, Nərimanovun düĢmənə qarĢı necə
amansız, barıĢmaz olduğunu, qəhrəman bir xalqın, milyon-milyon zəhmətkeĢin dili ilə danıĢdığını, qələbəyə möhkəm inamını,
etiqadını göstərir.
“Müsavat” hökumətinin baĢçısı Nəsib bəyə müraciət məktubunda Nəriman xalq iĢi, zəhmətkeĢlərin taleyi üçün canını fəda
etməyə hazır olan alovlu bir natiq kimi danıĢırdı:
Vətənə, millətə dostsunuz üzdə,
Dağılır ölkənin cahı-cəlalı.
Denikin yeriyir Bakının üstə,
O ingilis başlı
çar generalı.
Nəsib bəy,
nəsillər səhih biləcək,
Kimin sinəsində yanırdı ürək.
Poemanın əsas fəsillərində qəhrəmanın tərcümeyi-halı ölkənin, xalqın tarixi, mübarizəsi, taleyi ilə bağlı bir Ģəkildə, həm də
bədii dillə təsvir edilir.
Məlum olduğu kimi, Nəriman Nərimanovun həyatı, mübarizəsi keçən əsrin son rübündən baĢlayaraq XX əsrin birinci rübünə
– ən böyük mübarizələr, inqilablar dövrünə təsadüf etmiĢdir.
Təbiidir ki, poema qəhrəmanının görkəmli sima, mətin bir
kommunist kimi Ģəxsiyyəti də bu ictimai hadisələr, çarpıĢmalar,
ziddiyyətlər içərisində müəyyənləĢmiĢ, bərkimiĢdir.
ġair bu hadisələrin hamısını yox, Nərimanovun inkiĢafı ilə ən
sıx bağlı olan səhnələri qələmə almıĢ, inqilab dövrü xadimləri
üçün xas olan cəhətləri seçib, bədii ümumiləĢdirmə yolu ilə iĢıqlandırmağa çalıĢmıĢdır.
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Buna görə də poema müəllifindən dövrün bütün siyasi hadisələrini, inqilabi inkiĢafın bütün mərhələlərinin təfsilatlı təsvirini
tələb etmək doğru olmazdı.
QarĢımızdakı tam bədii əsərdir. Burada bizi qənaətləndirən,
ya təmin etməyən cəhətləri, sənət əsərlərinin ləyaqət və kəsirlərini nəzərə almalıyıq.
Güman edirəm ki, Nəriman Həsənzadə götürdüyü mövzuya
bir kommunist Ģair məsuliyyətilə yanaĢmıĢ, qəhrəmanın həyatına,
mübarizəsinə aid bütün materilalları diqqətlə tədqiq etmiĢ, arxiv
sənədlərindən, mətbuatdan, xatirələrdən səliqəli bir tədqiqatçı kimi istifadə etmiĢdir. Bu yolda zəhmət, əziyyətdən qorxmamıĢdır.
Tarixi hadisələrin, materialların bəzilərini (Gəncə xanı Cavad
xanın mübarizəsini, knyaz Sisyanovun ölümü) qabarıq göstərməyə əsas mövzudan bir qədər yayınmağa əlbət ki, ehtiyac yoxdur.
Bunlar bilavasitə Nərimanovun mübarizəsi ilə bağlı olmadığı kimi, müasirlik ruhunda yazılmıĢ poemanın ümumi ruhuna, ahənginə də bir Ģey əlavə etmir.
Poemanın ideya məzmunu kimi, bədii keyfiyyəti də yaxĢıdır.
Həmin tarixi hadisələri, Nərimanovun mübarizəsini gözəl bilən
bir oxucuya da bu əsər xoĢ və sevindiricidir. Çünki Ģair bu dövrün
hadisələrini quru tarixi faktlar, rəqəmlərlə yox, məhz canlı bədii
surətlərlə iĢıqlandırır.
Nəriman Həsənzadə qısa yazan, tutarlı yazan, xalq dilinin əlvan, mənalı, koloritli cəhətlərini ön plana çəkən Ģairlərdəndir.
Bu əsər də rəvan bədii dili ilə seçilir. Bir sıra dialoqlarda
(Nəriman – redaktor, Nəriman – Qələndar) münaqiĢələr, fikri
döyüĢlər inandırıcı, əyani verilmiĢdir.
Əsərin dili həm də kəsəri, müxtəsərliyi ilə seçilir. ġeir texnikasındakı sərbəstlik, ənənəvi ölçü, qafiyələrə fəal münasibət də
təbii görünür.
“Nəriman” poeması əsrimizin ilk rübündə ictimai-siyasi hadisələri əsasən doğru iĢıqlandıran, gənclərimizin müasir ictimai tərbiyəsinə kömək edən müvəffəqiyyətli əsər kimi təqdirəlayiqdir.
Ulduz. 1973. №9. S.57-61
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1974
Həyat, zəhmət, hekayə
M.Cəlalın "Ədəbiyyat və incəsənət" qəzetinin
müasir hekayə barədə keçirdiyi söhbətdə çıxışı
Mir Cəlal: Aldığım zərflər içərisində “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetindən göndərilən bir məktubu açıb məzmunu ilə, orada
yazılmıĢ suallar ilə tanıĢ oldum. Məktubda qoyulan suallar tək
mənim deyil, hamı üçün – mən yaradıcı ziyalılarımızı nəzərdə tuturam – düĢündürücü və vacibdir. Ədəbi məsələlər ətrafında
mübahisə, müzakirə, elmi söhbətlərə çox böyük ehtiyac var. Qocaman yazıçıların, orta və gənc nəsl nümayəndələrinin yeni hekayə kitabları, nəsr əsərləri çap olunur. Onlar barədə fikir söyləmək,
meydana çıxan kitabların yaxĢı və nöqsan cəhətlərini göstərmək
çox vacib iĢdir. Təəssüflə demək lazımdır ki, biz geniĢ ədəbi
söhbətlər keçirmirik, nəsrimizin vaxtı çatmıĢ məsələlərini dərindən Ģərh edən tutarlı sanballı məqalələrə nadir hallarda rast gəlirik. Bildiyimiz kimi, bu məclisimizdə söhbət hekayədən, Azərbaycan sovet ədəbiyyatında onun tutduğu mövqedən, inkiĢaf
perspektivlərindən gedəcək. Fikrimizi bu səmtə istiqamətləndirməyə, faydalı söz deyib, arzu və təklif eĢitməyə istər bizim
özümüzün, istər geniĢ oxucu kütləsinin çox böyük ehtiyacı var.
Əvvəlcə onu deyim ki, Azərbaycan nəsrində hekayə janrı, hekayəçilik zəngin bir ənənənin davamıdır. Hələ keçən əsrin ortalarında və daha sonralar Mirzə Fətəli Axundov, böyük hekayə ustası
Mirzə Cəlil, Ə.Haqverdiyev, Nəcəf bəy Vəzirov, Y.V.Çəmənzəminli, Seyid Hüseyn, Cəfər Cabbarlı elə klassik bir irs qoyub gedibdir ki, biz bu gün həmin zəngin ədəbi irsin davamçıları olduğumuzla fəxr edirik. Eləcə də bu irsi yaĢatmağın, inkiĢaf etdirməyin bütün məsuliyyətini anlamalıyıq.
Etiraf edim ki, son vaxtlar mən hekayəmizin nə vəziyyətdə
olduğunu yaxĢı izləyə bilməmiĢəm. Xüsusən təəssüf edirəm ki,
son illərdə meydana çıxan yeni-yeni yazıçıların nəsr əsərlərini
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müntəzəm oxumağa imkan tapmamıĢam. Lakin onu deməliyəm
ki, biz yaxĢı hekayələr yazan yaradıcı gəncliyin qədrini bilməli,
onların əməyini qiymətləndirməliyik. YaxĢı hekayə barədə gərək
yaxĢı da söz deyilsin, təbliğ edilib yayılsın. Tək bir hekayə haqqında ayrıca məqalə də vermək olar. Ədəbiyyat tariximizdən belə
faktlar məlumdur. “Usta Zeynal” haqqında Firidun bəy Köçərli
ayrıca məqalə yazıb...
EĢitdiyimə və bildiyimə görə, çap olunmuĢ hekayələrə dəyərincə əhəmiyyət verilmir. Elə düĢünürəm ki, bu da qismən rol oynayır. YaxĢı olar ki, müasirlərimiz olan əmək adamlarının bu
gününü, onların zəhmətini layiqincə əks etdirən hekayələrə xüsusi
mükafatlar ayrılsın. Mətbuatda çap olunmuĢ hekayələrin hər ilin
axırında açıq müsabiqəsini keçirməliyik. Ġl ərzində çap olunmuĢ
hekayələrin ən yaxĢılarını toplayıb ayrıca kitabça Ģəklində buraxmaq hekayəmizin inkiĢafına, geniĢ yayılmasına əməli yardım olar.
Ədəbiyyat və incəsənət. 1974. 2 noyabr. S.8-11
Gülhüseyn Hüseynoğlu haqqında söz
Gülhüseyn Hüseynoğlu Azərbaycan sovet ədəbiyyatının orta
nəslinə mənsub görkəmli ədiblərdəndir. O, otuz ildir ki, öz saf,
səmimi, təbii hiss, həyəcanlarını bədii sözün qüdrətilə öz oxucularına deyir, onları düĢündürür və ruhunu, zövqünü oxĢayır.
Gülhüseyn Hüseynoğlu oxucuların dərin rəğbətini qazanmıĢ,
imzasını sevdirə bilmiĢdir. Onun hekayə, povest və mənsur Ģeirləri sovet adamlarının dinc, qəhrəman əməyini, müasir insanın saf
və təmiz əxlaqi keyfiyyətlərini tərənnüm edir.
On altı kitabın (“Xəzərin qoynunda”, “Bir ömrün çıraqları”,
“Nigarançılığın sonu”, “Ay nur çiləyəndə”, “Mənsur Ģeirlər”,
“YaĢatmaq üçün”, “Ġnsan”, “Mücrü” və s.), çoxlu tədqiqat əsərinin müəllifi bu əməksevər yazıçının xarakter bir əsəri qarĢımızdadır: “Mücrü”!
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Bu, həcmcə kiçik, məzmunca cazibəli, formaca gözəl və mənalı bir Ģeirdir. Müəllifin diqqətini çəkən hadisə ictimai həyat və
cəmiyyətimiz üçün xarakter, hər kənd və hər Ģəhərdə, ailədə təsadüf edilən canlı bir səhnədir: Ana gəlin köçən qızına kiçik, yaraĢıqlı bir mücrü bağıĢlayır. Mücrünü əziz ana yadigarı kimi həmiĢə paltar dolabının yuxarısında qoyub, qiymətli Ģeyləri orada
saxlayırlar.
1941-ci ildə faĢistlərin ana torpağımıza basqın etdiyi zamanda –Vətənin ağır günündə ailə baĢçısı cəbhəyə gedir. Ailə ehtiyacı, körpələri saxlamaq qayğısı mücrünü boĢaldır. Ana balalarını
çətinliklə böyüdür.
Günün birində mücrü yenə açılır. BoĢalmaq üçün yox, daha
mühüm hədiyyələri – ali məktəb bitirən balaların diplomlarını
qoynuna almaq üçün açılır.
Əsərdə adi, təbii, həyati bir mənzərə yazıçının diqqətini cəlb
etmiĢ, ilhamla təsvir olunmuĢdur.
Biz sadə sovet ailəsinin nə ünvanını bilir, nə tərcümeyi-halından xəbərdarıq. Ancaq ailəni bütünlükdə öz Ģərəfi, öz taleyi, öz
mənliyi ilə görürük. Kiçik və yığcam bir süjetdə səmimi, həqiqi
bir lövhə canlanır.
Sovet ədəbiyyatının ağsaqqalı, böyük zövq və diqqət sahibi
Konstantin Fedin “Mücrü” barəsində gözəl yazmıĢdır: “Bu əsər
ona görə diqqətəlayiqdir ki, oxucunun hissini hökmlə, lakin çox
incə bir tərzdə keçmiĢ günlərdən bu günə gətirib çıxarır və yeni
dünyamızı onun əsl ideal mənasında açıb göstərir.
Əsərdəki məcaz varlığın canlı obrazına çevrilir. Bu metamorfoza məni ovsunlamıĢdır”.
Ədəbiyyatımızda mənsur Ģeirin inkiĢafı Gülhüseyn Hüseynoğlunun adı ilə bağlıdır. Gülhüseynin mənsur Ģeirlərində dərin
müĢahidə, coĢqun hiss, həyəcan, sadə adamlara səmimi münasibət duyuruq.
Bədii əsərin vacib xüsusiyyətləri – sözə qənaət, iti müĢahidə,
ictimai məna, təfsilatdan qaçmaq, mürəkkəb həyati hadisələri saf509

çürük eləmək, müasir inkiĢaf baxımından mənalandırmaq bacarığı – Gülhüseynin mənsur Ģeirlərini oxuculara sevdirir.
Müəllifin baĢqa bir mənsur Ģeirini götürək. “Ata” adlandırılan bu Ģeirdə ilk övlad sevinci duyan bir gəncin atalıq səadəti tərənnüm olunur. Atanı hər yerdə adı ilə, iĢdə peĢəsi ilə – müəllim,
evdə isə ata deyə çağırırlar. “Birinci ad nə qədər əziz, ikinci nə
qədər Ģərəflidirsə, üçüncü də bir o qədər fərəhlidir”.
Həqiqi sevgi, yüksək insani hisslər əsasında təzə qurulan
ailədə ilk dəfə körpə səsinin eĢidilməsi doğrudan da qibtəyə layiq
bəxtiyarlıqdır. Müəllif bir səhifəlik təsvirdə bunu oxucusuna iftixar və sevinclə danıĢır. Bir səhifəlik təsvirə bir povestin materialını sığıĢdırmaq hünər istəyir və bu, haqqında danıĢdığımız mənsur Ģeirlərin səciyyəvi xüsusiyyətidir.
Gülhüseyn Hüseynoğlunun “SeçilmiĢ əsərləri” kitabı onun
ilk hekayəsi – “Ana” ilə açılır. “Ana dili” Ģeirində ədib dilimizə
müraciətən yazır: “Ġlk gecədə, yuxusuz qaldığım ilk gecədə, ilk
ağır sınaq gecəsində necə də köməyimə gəldin, qüdrətinlə ana barəsindəki düĢüncələrim öz qalıbına düĢdü, söz qalıbına düĢdü. Səxavətini unutmamıĢam!”.
Sınaq uğurlu olub, dilin səxavəti yerinə düĢüb, yadımdadır,
ilk dəfə Natavan adına klubda oxunan, sonra “Ədəbiyyat qəzeti”ndə (3 noyabr, 1944) çap olunan “Ana” hekayəsi o zaman bizim hamımızın xoĢuna gəldi. Müzakirə zamanı, xalq Ģairimiz Səməd Vurğun bu əsərdən ağızdolusu danıĢdı, onu əsl poeziya
nümunəsi adlandırdı, müəllifin istedadına yüksək qiymət verdi.
Bu hekayə indi də Ģairanə nümunə kimi dərsliklərə salınır. Çünki
bu hekayədə oğul itirən, gözü yollarda qalan anaların ümidi ifadə
olunub. Qələbə naminə qəhrəmanlıqla həlak olan igid oğulların
xatirəsi əbədiləĢib. Bu hekayə Böyük Vətən müharibəsi dövründə
yazılan ən yaxĢı əsərlərimizdən biridir.
Gülhüseyn əsərlərində müasir, sağlam ailə məsələsini sovet
adamının zəruri əxlaqi keyfiyyəti kimi, vətəndaĢlıq vəzifəsinin
mühüm bir cəhəti kimi təsvir edir. Yazıçı sovet ictimaiyyətində
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məhz belə sağlam ailələrin necə sevilib hörmət bəsləndiyini, Səriyyə (“Bir ömrün çıraqları”) kimi anaların qəhrəmanlığını inandırıcı lövhələrlə göstərir...
Gülhüseyn Hüseynoğlu yurdumuzun, el-obamızın nəğməkarıdır. Onun qələmində vətənin gözəl lövhələri: “Dağ da qartallı
yalçın qayalarıynan, gurultulu Ģəlaləsiynən. MeĢə də yeddi bulağının suyuynan, yarpaqları titrək ağaclarıynan, bülbüllü kol-kosuynan. Dəniz də dəstə-dəstə qağayılarıynan, kəhrəba qumlara
ütü çəkən ləpələriynən, təmiz, ürək açan, səliqəli sahiliynən” sənətkarlıqla gözlərimiz qarĢısında canlandılır və bizim torpağa
bağlılığımızı daha da gücləndirir.
Gülhüseyn Hüseynoğlu bədii ədəbiyyatı, ictimai-tərbiyəni,
əxlaqın mühüm, kəsərli, silahı kimi düĢünür, buna görə də o yalnız böyüklərə yox, balaca dostlara da öz ürək sözünü və məsləhətini deyir. YaxĢı ki, deyir! Balacaları unutmağa bizim heç birimizin haqqı yoxdur.
Ədibin əsərlərində bir cəhət də diqqətəlayiqdir. Həyat hadisələrini tam mürəkkəbliyi ilə, ziddiyəti ilə, iĢığı və kölgəsi ilə birlikdə alıb mənalandırmaq! O, müsbət qəhrəmanlarının həyat və
qələbə yolunu hamarlamır. Bu surətlər təhsildə, iĢdə, peĢə seçməkdə, əmək prosesində sxem kimi yox, canlı insan kimi təbii,
inandırıcı görünür, bir həqiqət kimi təsir bağıĢlayır. Yazıçı qəhrəmanın kədər və məyusluğunu göstərməkdən qorxmur. Lirika, qəlbin ən incə tellərini tərpədən, daxili həyəcan təhkiyənin üzvi bir
xüsusiyyətinə, təbii ahənginə çevrilir.
Gülhüseyn heç kimə bənzəməyən, özünün dəsti-xətti, üslubu
olan, həmiĢə axtaran, poetik kəĢflər edən, özünə tələbkar, əsərləri
üzərində zərgər dəqiqliyi ilə iĢləyən, oxucusuna və ümumən ədəbiyyatına hörmət bəsləyən, az yazmağı, mənalı yazmağı sevən
yazıçıdır. Onun yazılarında süni effekt tapmaq çətindir. ġairanəlik, emosionallıq, axıcılıq, aydınlıq və sadəlik onun bədii dilini
sevdirən cəhətlərdəndir. Onun hekayə, povest və mənsur Ģeirləri
yalnız respublikamızda yox, qardaĢ respublikalarda yayılmaqda
511

və bir sıra xarici dillərdə (ingilis, fransız, alman, ispan, polyak,
makedon və s.) nəĢr olunmaqdadır.
O, həm də diqqətli, məsuliyyətli bir ədəbiyyat tədqiqatçısıdır.
Gülhüseynin böyük Azərbaycan sovet Ģairi Mikayıl MüĢfiq haqqındakı tədqiqatı hər yerdə sevilir, təqdir olunur.
Gülhüseyn Hüseynoğlu yaradıcılığının kamil dövrünü yaĢayır və ildən-ilə daha məzmunlu yaradıcılıq məhsulu verir. Sovet
oxucuları onun yeni-yeni əsərlərini səbirsizliklə gözləyir və izləyirlər.
Gülhüseyn Hüseynoğlu
Seçilmiş əsərləri. Bakı. Gənclik. 1974. S.5-8.
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