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ÖN SÖZ
Əzizağa müəllim bu kiçik kitabını mənə rəyə verəndə çox
sevindim. Biz hələ tələbəlikdən bir-birimizi tanıyırıq və dostuq edirik.
Əzizağa müəllimlə eyni fakültədə, eyni kursda, eyni “patok”da oxumuşuq.
Bu cavan oğlan fakültəmizdə oxuyan digər tələbələrdən özünün sakit
təbiəti və olduqca məntiqli düşüncə tərzi ilə seçilirdi, o, ilk günlərdən
digərlərindən fərqlənməyi, bütün müəllimlərin və tələbə yoldaşlarının
diqqətini cəlb etməyi bacarmışdı.
Zənnimcə, test üsulu ilə imtahanların ən mənfi cəhəti çox vaxt tələbələrin istəmədən bu və ya digər fakültəyə daxil olmasıdır. Bunun nəticəsidir ki, tələbələrin bəziləri ali təhsil haqqında diplomu alandan sonra çox
vaxt bu sahədə işləmir və ya məcburiyyətdən işləyirlər. Bəziləri isə sonradan ikinci ali təhsilə üz tuturlar. Bizim buraxılışda da belələri az deyildi.
Bəzi tələbə yoldaşlarımızdan fərqli olaraq, Əzizağa öz seçiminə
məqsədli yanaşmışdı. Tələbəliyimizin ilk günündən hamı onun gələcəkdə
tanınmış bir filoloq olacağına əmin idi. Bəli, məhz filoloq. Baxmayaraq
ki, Əzizağa müəllim ədəbiyyatşünasdır, bununla belə, onun tədqiqatları
təkcə ədəbiyyat sahəsi ilə bitmir. Hələ tələbəlik illərində ədəbiyyatla
məşğul olacağı bəlli olsa da, o dilə də maraq göstərir, demək olar ki, bütün
sahələrdə müvəffəqiyyət qazanmaq istəyirdi.
Tez-tez məqalələrə, kitablara rəy yazmalı oluruq. Demək olar ki, bu
artıq işimizin bir hissəsinə çevrilib. Əzizağa müəllimi digərlərindən
fərqləndirən sadaladığım bu keyfiyyətlər mənim sevinməyimə əsas verdiyindən şablondan kənara çıxaraq kitabçadakı məqalələrdən danışmazdan
öncə müəllif haqqında bəzi fikirlərimi söyləmək istədim.
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan ədəbiyyatı heç də həmişə Azərbaycan dilində yazılmamışdır. Məlum səbəblərdən ədəbiyyatımız bir müddət ərəb və fars dillərində yazılmış, ərəb-fars dillərində yazmaq ənənəsi
bitsə də, qəzəl janrının uzun müddət ədəbiyyatımızda hökmranlıq etməsi,
bu günümüzdə belə klassik janrlarda əsərlərin yaranması ədəbiyyatşünas
alimin, xüsusən də, qədim və orta dövr ədəbiyyat tədqiqatçısının ərəb və
fars dillərini bilməsi, eyni zamanda təsəvvüf ədəbiyyatını mənimsəməsi,
sufi-panteist fəlsəfəsini dərk etməsi üçün isə Quran və dini mükəmməl
bilməsi vacibdir. Bütün bu xüsusiyyətlərin isə bir şəxsdə cəmlənməsi çox
nadir hallarda olur ki, Əzizağa müəllimdə bu xüsusiyyətlərin demək olar
ki, hamısı cəmlənmişdir.
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Əziz oxucu, əldə tutduğumuz bu məqalələr toplusu həcmcə kiçik olsa
da, olduqca müxtəlif sahələri əhatə edir. Belə ki, müəllif ilk olaraq Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində özünəməxsus yer tutan S.Rustəmin cənub lirikasına bir daha özünəməxsus şəkildə toxunur. Sovet dövrünün proletar şairi
kimi tanınan S.Rüstəm yaradıcılığında qırmızı xətt kimi keçən cənub
şeirləri xüsusi maraq kəsb edir. Təsadüfi deyil ki, M.Şəhriyarın da S.Rüstəmə cavab məktubları olmuşdur.
“Dil necə yaranda” adlanan ikinci məqalədə müəllifin dilin yaranması
haqqında fəlsəfi fikirləri və düşüncələri öz əksini tapmışdır. Bu məqaləni
oxuyarkən yuxarıda deyilənlərin bir daha şahidi olursan. Həqiqətən də,
müəllif bu məqalədə bir daha sübut edir ki o, təkcə ədəbiyyatşünas alim deyil,
həm də əsl dilçidir. Bu məqalədə müəllif həm də öz fəlsəfi fikirlərini irəli
sürür, bir növ dilin yaranmasının yaranma yollarını fəlsəfi yolla izah edir.
“Füzulinin “Əql yar olsaydı” qəzəlinə dair bəzi qeydlər” adlanan
məqalə isə Azərbaycanın dahi şairi, təsəvvüf ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Füzulinin yaradıcılığının ən gözəl nümunələrindən birinə həsr edilib. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində çox güclü Füzulişünaslar olub və halhazırda da vardır və fikrimizcə, bu alimlərdən biri də Əzizağa müəllimdir.
Məhz Füzuli şeirlərinin təhlilini oxuyarkən buna bir daha şahidlik edirsən.
Klassik ədəbiyyata münasibət müəllifin “Klassik Azərbaycan
poeziyasında Səba obrazı” adlı məqaləsində bir daha özünü göstərir.
Bildiyimiz kimi, Səba obrazı klassik Azərbaycan ədəbiyyatında ən çox
işlənən obrazlardan biri olsa da, bəlkə də, ən az tədqiq edilən və diqqətdən
kənar qalan obrazlardan biridir. Bu mənada müəllifin Səba obrazını bu
qədər dəqiq şəkildə təhlil etməsi onun klassik ədəbiyyata nə qədər dərin
bələd olmasını bir daha göstərir.
Artıq qeyd etdiyimiz kimi, Əzizağa müəllimin tədqiqat sferası təkcə
klassik ədəbiyyatla bitmir. Onun C.Cabbarlı ilə bağlı yazdığı məqalədə biz
bir daha bunun şahidi oluruq. Bu məqalədə də C.Cabbarlı yaradıcılığına
özünəməxsus şəkildə yanaşan müəllif onun bir sıra xüsusiyyətlərinə diqqəti
cəlb etmiş, ədibin həyat və yaradıcılığına yeni bir rakursdan baxmışdır.
Bütün bunları nəzərə alaraq, bir daha əminliklə söyləmək olar ki, bu
məqalələr toplusu Azərbaycan elmi ictimaiyyəti üçün bir yenilik olacaq və
olduqca yaxşı qarşılanacaq.
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Rasim Heydərov
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SÜLEYMAN RÜSTƏMİN CƏNUB LİRİKASI

“Qırx ikinci ilin yayından Cənub cəbhəsində vuruşdum”, – deyən
Süleyman Rüstəm əslində göstərilən
tarixdən daha öncə və bütün yaradıcılığı boyu əlində qələm Cənub cəbhəsində yaradıcılıq istedadını, bacarıq və
şücaətini səfərbər edərək yenilməz bir
əsgər kimi döyüşmüş sənətkardır.
Məhz buna görə də şairin əsərlərini
tədqiq edən alimlər, onun yaradıcılığının məziyyətlərindən bəhs edən tənqidçilər cənub şeirlərini Süleyman
Rüstəm irsinin şah əsərləri adlandırmış
və sadə dəmirçi oğlunun bu əsərlərində daha böyük olduğunu vurğulamışlar. Süleyman Rüstəm Cənub mövzusunda cənublulardan da
yanıqlı yazmış, şimalda cənubu – Cənub həsrəti və Cənub problemini ədəbiyyat səhifələrində daha ciddi işıqlandırmış və yaşatmışdır.
XX əsrdə də vahid – şimallı-cənublu Azərbaycan ədəbiyyatı anlamının elmdə yaşamasının əsas səbəbkarlarından biri məhz Süleyman Rüstəm olmuşdur.
Kitabımı Arazdakı körpü üstdən assınlar,
Gənc nəsillər unutmasın bu şairin şərtini:
Tez köçərsəm bu dünyadan baş daşıma yazsınlar,
İki yerə parçalanmış ürəyimin dərdini.
Süleyman Rüstəm kimi istedadlı sənətkarın o dönəmdə –
Sovet rejiminin qəddar anlarında ən böyük nailiyyəti, sözsüz ki,
dövlət siyasətini bacardığı qədər xalqımızın arzu və niyyətlərinə
doğru yönəltmək qabiliyyəti olmuşdur.
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İstək və arzularını daha da xəlqiləşdirmək məqsədi ilə dramaturgiyaya müraciət edən, sənətinin ecazkar təsirinə inanan şair tarixi
hadisələrin fonunda da Cənub həsrətini canlandırır, “Qaçaq Nəbi”
əsərində baş qəhrəmanı cənuba gətirərək onun dili ilə deyir:
Unutmaq olarmı bu haqqı-sayı,
Arazın o tayı, istər bu tayı.
Bir duyan, bir vuran saf bir ürəkdir,
Onun hər dərdinə dərman gərəkdir!
Şairin adı çəkilən əsərində xalq hərəkatı ilə bərabər yaradıcılığının ana xətlərindən biri olan cənub məsələsini də süjetə daxil
etməsi onun daim bu problemlə yaşamasını aydınlaşdırır. Əsərdə
Nəbinin dilindən verilən, Cənub hərəkatını andıran lirik parçanı dinlədikdə onun dram mətninin mükəmməl bədii ricətli tərkib hissəsi
olması ilə bahəm, şairin ümumi lirik irsi ilə də yaxından səsləşməsinin şahidi oluruq.
Araz! Hər yaz çəmən birdir o sahildə, bu sahildə,
Qərənfil, yasəmən birdir o sahildə, bu sahildə.
Bilirsən ki, suya xəncər, qılınc vursan da ayrılmaz,
Ürək birdir, bədən birdir o sahildə, bu sahildə.
Ürək telli müqəddəs saz, şeirdən incə xoş bir dil,
Araz, bildinmi sən, birdir o sahildə, bu sahildə?
Süleyman, gəl haray sal, qoy bütün aləm eşitsin ki,
Əziz, doğma Vətən birdir o sahildə, bu sahildə!
Bu misraları oxuyanda aydın olur ki, yuxarıdakı kəlmələr şair
Süleyman Rüstəmin qəlbindən süzülən, Nəbinin dili ilə səsləndirilən ürək sözləridir.
Süleyman Rüstəmin Cənub şeirlərində qoyulan problemlər,
onların bədii həlli öz əhatəliliyi və davamlığı ilə diqqəti cəlb edir.
Müxtəlif janrlarda işlənən Cənub mövzusu özündə dil, mənəvi
azadlıq və tarixi-genealoji birlik kimi məsələləri birləşdirir. Onun
Cənub lirikasının manifesti sayılan “Təbrizim” şeiri təkcə forma
ecazkarlığına görə deyil, həm də sadalanan problemlərin hər birinin
tutarlı təhlili baxımından xüsusi maraq doğurur:
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Qədrini ayrılıq çəkənlər bilər,
Hicrində gözyaşı tökənlər bilər,
Ömrünə qaranlıq çökənlər bilər.
Bağından gül-çiçək dərdim, Təbrizim,
Yenə təzələndi dərdim, Təbrizim!
Şeirlərindən birində dil probleminə toxunan sənətkar “dəymə”
nidası ilə Cənubi Azərbaycanda keçirilən farslaşdırma siyasətini
tənqid etmiş, eyni zamanda Vətənin şimalındakı ruslaşdırmaya da
qarşı çıxmışdır. Şair “Dəymə” şeirini bu alovlu misralarla başlayır:
Mən sənin dilinə dəymirəm, cəllad,
Gəl sən də bu ana dilimə dəymə!
Sənin də bağın var, gülün var, çəkin,
Bağımda əkdiyim gülümə dəymə!
Ayrılıq dərdini, qovuşmaq həsrətini illərlə qəlbində yaşadan
qocaman şair ömrünün ahıl çağlarında da bu dərddən yazır, əsrlərlə
xalqımızın başına gətirilən bəlaları şeirin dili ilə gənc nəslə danışır:
Dinlə şairini, Təbrizli gözəl,
Yenə həsrətinlə alışır sinəm.
Tarixi uzundur bu ayrılığın,
Əzizdir qəlbimə, doğmadır bu qəm.
Çox maraqlıdır ki, milli və Şərq ədəbiyyatında geniş yayılmış
gözələ müraciət üsulundan istifadə edilən bu başlanğıc bənddə əsas
mövzu kimi eşq deyil, məhz vətən tarixi önə çəkilir. Və vətən, bu
şeirdə vətənin konkret timsalı kimi səciyyələndirilən Təbriz şəhəri
bir gözəlin simasında təcəssüm edir və ərənlərin uğrunda can
verdiyi yurd yeri şairin xəyalında romantik səpkidə canlanır. Əsərin
(“Dinlə” qoşması) növbəti bəndlərində də bu təcəssüm effekti
davam etdirilir, lakin misralarda ifadə edilən fikir ümumi məzmuna,
Vətən oğullarını “sevgili yar” – ana Təbrizi azad etməyə çağırışa
xidmət edir:
Dünyaları versələr etmərəm qəbul,
Könlüm vüsalını istəyir ancaq.
Səni qul doğmayıb Təbrizli anan,
Sənindir qan sızan o ana torpaq.
~7~

- deyən Süleyman Rüstəm klassik klişelərdən yeni məqsədlərlə
bəhrələnərək köhnə forma çərçivəsində məzmun novatorluğu edir.
Süleyman Rüstəm yaradıcılığında eyni məzmun effekti qəzəl
janrı daxilində də təcrübədən keçirilmiş və uğurla tətbiq olunmuşdur. Məsələn, “Təbrizli gözələ” əsərində şair yazır:
Ey gözəl Təbrizimin dilbəri, gəl vəslə yol aç,
Sənin hicrində ürəkdən süzülür gözlərə yaş.
Sənə əl qaldıranın mən ovaram gözlərini,
Qoymaram düz yolun üstündə dayansın qara daş.
Sakit olsun deyə torpaqlar altında könül
Gözəlim, qoy adını qəbrimə yazsın nəqqaş.
Uzun illərin ayrılıq dərdini yaşadan qoca şair Süleyman Rüstəm cənublu qardaşının mənəvi sarsıntılarına, işgəncələrinə dözə
bilmir və sazını sinəsinə basıb ürək ağrısını hayqıran dastan qəhrəmanları kimi belə ifadə edir:
Aman, nə uzunmuş bu hicran yolu,
Gedirəm, mənzilə çata bilmirəm.
Qəlbim məharətlə, ümidlə dolu,
Bunsuz bir addım da ata bilmirəm.
Ayrıla bilmirəm düşüncələrdən,
Qardaşım göz açmır işgəncələrdən.
Keçirəm qaranlıq dar küçələrdən,
Gecələr sübhədək yata bilmirəm.
Cənub mövzusunu şimalda ən gözəl işıqlandırmağa müvəffəq
olan qoca şairin ən ümdə, lakin reallaşmayan arzusu o taylı qələm
dostu, şair Şəhriyarla görüşmək, onunla dərdləşmək idi. “Şair qardaşıma məktub” şeirində Süleyman Rüstəm bu görüşün baş tutmamasından gileylənir, yaxın yolun uzadılmasından şikayət edirsə də,
ümidini gələcək nəslə bağlayır:
Beşikdəki quş yuxulu körpələr,
Dodaqları süd qoxulu körpələr,
Babaları dağdan ulu körpələr
Bizi əvəz edəcəklər, Şəhriyar,
Yolumuzla gedəcəklər, Şəhriyar.
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Vaxtı ilə böyük proletar şairi adlandırılan Süleyman Rüstəm
Cənub şeirlərində, öz ülvi arzularında, Şəhriyyar şeirinin ölməz
misralarında yaşayır, gələcəyə ümidlə baxır və şimallı-cənublu
vahid vətən eşqi ilə mübariz bir əsgər kimi amalı uğrunda döyüşür:
Ürəyimin yaxınları, eşidin.
Diləyimin yaxınları eşidin;
İllər yaman artırır bu yaşımı,
Ya tez, ya gec yerə qoysam başımı,
Nə ağlayın, nə də fəryad qoparın,
Vədinizə əməl edin, nəhayət,
Məni Araz sahilinə aparın,
Məzarımı o torpaqda qazdırın,
Gözyaşımdan yaratmışam bu çayı,
Məni üzü Təbriz sarı basdırın,
Qibləm olsun Arazımın o tayı.
Ancaq yalnız bircə bunu etməyin,
Gözlərimin qapağını örtməyin.
Vaxtında köçdüyüm gündə
Tutsun tabutumu otaylı əllər
“Yasin” əvəzinə qəbrim üstündə
Bir vüsal mahnısı oxusun ellər!
1-10 iyun 2006-cı il
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DİL NECƏ YARANDI?

Çox erkən zamanlardan, insan
hələ sürü halında yaşayarkən danışmaq zərurətini hiss etdi. Bu zaman
isə dil yarandı. Əvvəlcə çox sadə işarələr toplusundan ibarət olan qəbilə
dili sonralar tayfa, xalq, millətin bütün nümayəndələrinin dilinə çevrildi.
Bu mənada dilin konkret tarixi
şəxsiyyət tərəfindən yaradılması fikri
nə qədər doğruya oxşasa da, dilin
yaranmasında ümumən cəmiyyətin –
böyük insan toplumunun rolu danılmazdır.
Dilin yaranması özü çoxpilləli, mürəkkəb bir proses olsa da,
onun sadə qrafik təsvirini verdikdə qarşımızda belə bir aydın mənzərə canlanır: İbtidai insan gördüyü əşyaya və ya mövhumi bir
varlığa ad verməklə bunu cəmiyyətə ötürür. Bunu ilkin olaraq onun
ailə üzvləri, daha sonra üzvü olduğu icma nümayəndələri və beləliklə də, bütövlükdə onu əhatə edən ictimai mühit norma kimi qəbul
edir. Sonralar bu uğurlu tapıntı olan dil vahidi hər hansı bir tayfanın, qəbilənin, xalqın və millətin əsas ünsiyyət vasitəsi olan dilin
ümumi norması kimi işlədilir. Sözsüz ki, göstərilən uzun tarixi proses dönəmində bu tapıntı ilkin formasını dəyişərək cilalana, fonetik
dəyişikliyə də uğraya bilir. İllər keçdikcə isə həmin dil vahidinin
yaradıcısı tamamilə unudulur.
Bəllidir ki, yaradılan dil vahidi konkret bir şəxs tərəfindən
mövcud dilin içərisinə süni şəkildə qatılıb, normalaşdırılmır. Bu prosesdə bütün cəmiyyətin rolu var ki, bu da normalaşmanın əsas
amilidir.
Bu mənada dilin yaradılmasını yox, hər hansı bir leksik vahidin yaradılmasını konkret fərdlə bağlamaq mümkündürsə də,
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dilimizin xarakterini müəyyənləşdirən kök vahidlərin arxasında
kimin adının durduğunu müəyyənləşdirmək mümkün deyil.
Hər hansı bir dil vahidinin yaranmasında konkret bir şəxsiyyətin rolunu aydınlaşdırmaq üçün böyük tapıntılar və kəşflər əsri
olan XX əsrdəki adlandırma prosesini izləmək kifayət olardı. Kimyaçıların, fizik və siyasətçilərin mətbuat, radio, televiziya və internet kimi qlobal kommunikasiya vasitələrinin geniş istifadə olunduğu bir mühitdə texniki və ictimai terminologiyanın yayılması bu
prosesin beynəlxalq səviyyədə getməsinə geniş şərait yaratdı. İllər
keçdikcə isə adiləşən, ümumişlək vahidlərə çevrilən bu sözlərin yaradıcıları unuduldu və zəruri adlandırma funksiyasını yerinə yetirən
uğurlu dil vahidi də beynəlmiləl xarakter aldı. Bunun nəticəsidir ki,
etimoloji araşdırma ilə sübut edilən, hər hansı bir dildə alınma olan
sözlərin dilə gəlmə olduğunu bildirdikdə həmin dilin daşıyıcısı olan
şəxslər bəzən bunun həqiqi olduğuna inanmaq belə istəmir.
Dilçilik tarixindən də bəllidir ki, dilin yaradılmasının konkret
bir demurq, yəni tarixi bir qəhrəmanla bağlılığı fikri mövcud olmuşdur. Bu mənada, “Qurani-kərim”də Allahın qırx günə palçıqdan
yoğrularaq yaradılan insanı “bütün adları öyrədib” əl-mütəkəllim,
yəni nitq sahibi adlandırması, Nuh peyğəmbərin oğulları tərəfindən
digər dillər üçün baza rolunu oynayan dillərin yaradılması mifinin
indi də dillərin genologi bölgüsündə bəzi dil qruplarının adlandıma
faktoru kimi çıxış etməsi bizi vaxtı ilə bunun bir elmi fakt kimi
qəbul olunduğuna inandırır.
Böyük ensiklopedik zəkaya malik dahi özbək mütəfəkkiri,
şair Əlişir Nəvai özünün “Mühakimətül-lüğəteyn” traktatında bu
mövzuya dair yazır: “Bundan [ərəb dilindən] başqa, əsli mötəbər
olan üç dil var... O üç dilin – türk, fars, hind dillərinin mənşəyi
Nuh peyğənbər salavatullahü-əleyhin üç oğluna – Yafəsə, Sama
və Hama gedib çıxır... Yasəfi – təvarix əhli onu türklərin ulu
babası sayır – Nuh Xitay (Çin) ölkəsinə göndərdi; Farsların ulu
babası sayılan Samı İrandan Turanadək uzanan ölkələrə vali
qoydu; Hindlilərin əcdadı olan Hamı isə Hindistan ölkəsinə yola
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saldı. Və bu üç peyğənbərzadənin – övlad və rəiyyətləri arasında
üç dil – türk, fars, hind dilləri yayıldı”.
Azərbaycan xalqının ictimai dünya görüşündə də dilimizin
yaradılışında belə bir demurqun rolunun olması faktı mövcuddur.
M.F. Axundzadənin arxivindən tapılan bu dörd misralıq şeir bunu
sübut edir:
Gəlinə ayran demədim, mən Dədə Qorqud,
Ayrana doyran demədim, mən Dədə Qorqud.
İynəyə tikən demədim, mən Dədə Qorqud,
Tikənə sökən demədim, mən Dədə Qorqud.
Hüseynqulu Məmmədli “Dədəm Qorqud gəzən yerdir bu
yerlər” kitabında bu məsələyə belə açıqlama verir: “Azərbaycanlıların ulu babaları belə hesab etmişlər ki, kainatda hər nə varsa,
hamısına Dədə Qorqud ad qoymuş, lakin Dədə “iynə”, “tikan”,
“gəlin”, “ayran” ad anlamlarının mənalarını düzgün müəyyənləşdirə bilməmiş, ona görə də bu adların yeri dəyişik düşmüşdür”.
Sözsüz ki, bu fikirlə razılaşmaq mümkün deyil ki, Azərbaycan
türkcəsinin yaradıcısı Dədə Qorquddur. Yaxud başqa bir dilin
yaradıcısı Nuh peyğəmbərin oğlu Sam və ya Hamdır. Hər hansı bir
dil bütöv bir xalqın, əcnəbilərin də iştirakçı olduğu bir yaradılış və
formalaşma prosesi keçən, ticarət və inteqrasiyanın, assimilyasiya
və dissimilyasiyanın da genişlənməsinə səbəb olduğu bir dildir,
təkamül və tarixi inkişafın nəticəsidir.
Bu gün – XXI əsrdə də mikro mühitdə dilin yaranması və
insan tərəfindən qavranılıb norma kimi dərk olunmasını müşahidə
etməklə hər hansı bir makro mühitdə ən əlverişli və əsas ünsiyyət
vasitəsi olan dilin yaradılmasını dərk etmək mümkündür.
Bunun üçün ailəyə yeni daxil olan üzvün dili mənimsəmə
mərhələlərini izləmək lazımdır. Bu məqsədlə yeni dünyaya gələn
şəxsin özünü dərk etməsindən sonra, dil açıb dili mənimsəməsini,
yaxud ailənin bir üzvünə çevrilən əcnəbinin həmin ailənin mənsub
olduğu xalqın dilini öyrənməsini müşahidə etmək kifayətdir. Birinci
eksperiment ilk insanların dili yaratması və dilin inkişafı prosesini,
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ikinci müşahidə isə dilin mənimsənilməsi fonunda diferensasiya və
inteqrasiya prosesini dərk etməyə imkan verir.
İnsan hələ ətraf aləmi tam dərk etməmişdən əvvəl yalnız
birinci siqnal sisteminə malik olur və yalnız yaxşı və pisə, doğma və
yada, gözəl və eybəcərə və s. bu kimi qıcıqlara cavab reaksiyası
verir. Bu zaman insanın (təqribən 9 aylıq yaş müddətinə kimi) bu
təsirlərə münasibəti ya eyni, ya da çox cüzi fərqlərlə müəyyənləşən
çağırışlarla müşahidə olunduğunu görürük. Bu da insanı
heyvanlardan çox az fərqləndirir. Vaxt keçdikcə insan yalnız onun
özünə bəlli olan, bizim üçün mənasız səslənən, lakin fərqli qıcıqlara
fərqli ton və səs tərkibində cavablar kimi səslənən ifadələfi, belə
demək mümkünsə, hələ normalaşmamış ilk sözləri tələffüz edir
(təqribən 10-12 aylıq). Bir müddətdən sonra bu ifadələr onun özü
üçün oxşar qıcıqlara avtomatik reaksiyaya çevrilir ki, bu da onun
özündən savayı ilk öncə yaxınları – ana, ata və doğmaları üçün
anlaşıqlı olur (1 yaş). Bir azdan o, əşyalara ad verməyə başlayır, bu
adların əksəriyyətinin onu əhatə edən mühit tərəfindən anlaşılmadığını hiss edən insan onu əhatə edən sabit mühitin nümayəndələri
ilə ünsiyyətdə olmaq üçün ona məxsus sözlərin norma kimi qəbul
olunmayanlarını onlara məxsusları ilə əvəz edir. Bu zaman bəzən
sadəcə, təkrarlanan, lakin onun nəyə işarə etdiyini bilməyən bu
insan onu səhvən başqa varlığın işarəsi – adı kimi də dərk edə bilər
(1 yaş və yaş yarım). Dilmənimsəmə sürətləndikcə insan mühitinin
genişləndiyini görür və onunla cəmiyyət arasındakı fərqi aradan
qaldırmağa cəhdlər etməklə cəmiyyətə norma kimi qəbul etdirə bilmədiklərini cəmiyyətin norma kimi qəbul etdikləri ilə əvəzləyir.
Vaxt keçdikcə, mühit genişləndikcə, ünsiyyət dairəsi böyüdükcə insan nitqinə artıq yeni normalar qəbul olunur, norma ilə səslənmə
fərqinə malik vahidlər əslinə uyğun bərpa edilir və son nəticədə dil
mənimsənilir.
Bu pilləli, şüur faktoru ilə bağlı olan dilmənimsəmə prosesi
zamanı insanın işlətdiyi ilk leksik vahidlər də ilk insandakı ardıcıllıqlarla yaranıb normalaşır. Burada həm yaradıcılıq, həm də normanı mənimsəmə özünü biruzə verir. İnsan ilk olaraq cəmiyyət
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üzvləri tərəfindən asanlıqla başa düşülən nidaları, daha sonra onu
əhatə edən varlıqların adlarını – isimləri, sonra eyni ada malik olan
əşya və varlıqların əlamətlərini – sifəti, daha sonra eyni əlamətə
malik bir neçə əşyanın sayını və əşya ilə bərabər onun hərəkətini –
feli dərk edib adlandırır və bunun əsasında ünsiyyət qurur. Daha
sonra rabitəli nitqini və dəqiqliyi yaratmaq üçün şəkilçi və köməkçi
nitq hissələrinin funksiyasını dərk edib cümlə qurur. Beləliklə, dil
yaranır.
11-20 noyabr 2008-ci il
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FÜZULİNİN “ƏQL YAR OLSAYDI” QƏZƏLİNƏ DAİR
BƏZİ QEYDLƏR

Orta məktəb dərsliyinə bir neçə
ildir ki, salınan yuxarıda adı gedən
“Etməzmidim?” rədifli qəzəli öz forma
və məzmunu etibarilə Füzulinin geniş
ədəbi irsi, son dərəcə orijinal, kamil
qəzəl yaradıcılığı haqqında şagirddə
ilkin təəssürat yaratmaq baxımından
uğurlu seçimdir. Həmid Araslının VIII
sinif, Əliyar Səfərli və Xəlil Yusifovun
IX sinif “Ədəbiyyat” dərsliyində uğurla
seçilib, dillər əzbəri olmasına səbəb
olan, IX-XI siniflər üçün aktuallığını indi də itirməyən dərs vəsaiti olan “Ədəbiyyat nəzəriyyəsi”ndə forma elementlərinin dərinlikləri izah olunan “Məni candan usandırdı” qəzəli kimi bu qəzəl də hər misrasında
bədii sualın işlədilməsi, müxtəlif bədii təsvir və bənzətmələri ilə
diqqəti cəlb edən, eşqin həm bəşəri, həm də sufi aspektdə izahı baxımından tərənnümünün ustalıqla verildiyi Füzuli qəzəllərindəndir.
Bu qəzəldə şair eşqin ən kamil hiss olduğunu, insana şərəf
gətirdiyini, dəlilik yox, əksinə, əqli kamilliyə səbəb olduğunu bədii
şəkildə isbata çalışır və hər beytdə tamamlanan fikirlə buna daha da
yaxınlaşır.
Əql yar olsaydı, tərki-eşqi-yar etməzmidim?
İxtiyar olsaydı, rahət ixtiyar etməzmidim?
Yəni, ağıl mənə həmdəm olsaydı, mən də başqaları kimi eşqi
tərk edə bilərdim, ixtiyarım olsaydı, mən də eşq əzabından azad
olub öz ixtiyarımla istədiyimlə məşğul olardım. Bu beyt şairin digər
qəzəlləri ilə səsləşməkdədir. Məlumdur ki, eşq insanın ixtiyarına
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sahib olur, onun mənəvi tarazlığını pozur. Bu da onun xalq arasında
“cünun”, “dəli”, “eşq xəstəsi” adlandırılmasına səbəb olur. Füzuli
xələflərindən Vahidin bir etirafını yada salaq: “Demə Məcnuna
dəli, bəlkə də Leyla dəlidir, Eşq olan yerdə bütün alimü dana
dəlidir”. Yəni, şair eşqə düşən insanın öz hisslərinə tam hakim ola
bilməyib, ixtiyarını itirməsini göstərir.
Sevən aşiq öz halı ilə xoşdur. Eşq cununu həkimin ona əlac
etməsinə, eşqi başından çıxarmasına ehtiyac duymur. Vaxtı ilə aşiq
olan şəxsin dəli, aşiqliyin xəstəlik, insanın insanı sevməsinin isə
günah sayıldığı bəllidir. Ola bilər ki, onu dəli sayıb zəncirləsinlər.
Bu vəziyyəti ilə də aşiq barışır. Füzulinin məşhur “Tövqi-zənciricünun daireyi-dövlətdir, nə rəva kim, məni ondan çıxara zərfi
tənim” beytində olduğu kimi aşiqə bağlandığı dirəyin cızdığı dairə
heç kəsin sərhəddini poza bilmədiyi dövlət kimi gəlir. Və bu da
aşiqə qürur gətirir.
Ləhzə-ləhzə surətin görsəydim, ol şirinləbin,
Sən kimi, ey Bisütun, mən həm qərar etməzmidim? –
beytində şair Nizaminin “Xosrov və Şirin” poemasındakı Fərhad
hekayətini xatırlayır. Fərhad Bisütuna ona görə qalib gəlib, onu ram
edə bilir ki, o, külüngü ilə çapılmaz dağın üzərində gözəlin simasını
cızır, heykəl düzəldir. Hətta dağ belə ona heyran olub yerindəcə
heyrətdən donur. Əslində, dağın statik vəziyyəti onun adi halıdır.
Lakin Füzuli hər zamankı kimi adilikdə qeyri-adilik taparaq, möcüzə yaradır və lirik qəhrəmanını özü ilə müqaisə edir. Parça-parça
gözəli ğörən dağın sakitliyinə paxıllıq edərək özünün sərgardan
dolanmasının səbəbini eşqinə qovuşmamasında görür.
Nişə məhrəm eylədin şəmi, məni məhrum edib,
Mən sənin bəzmində can nəqdin nisar etməzmidim?
Bu beytdə şair özünü yanar şamla müqayisə edir. Məlumdur
ki, subay qızın gecə vaxtı otağına çəkilməsi zamanı onu heç kəs
görmür. Qız qaranlıq otağını aydınlatmaq üçün şam yandırır. Şam
ona məhrəm olsa da, onun gözəlliyi qarşısında əriyib heç olur. Lirik
qəhrəman buna etirazını bildirib, özünün bu şərəfdən məhrum
olmasını lənətləyir. Yanmaqda şamdan da usta olduğunu bildirir.
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Sevgilinin məclisinə can hədiyyə etməyə hazır olduğunu göstərir.
Məlumdur ki, qonaqlıq məclisinə gələn əliboş yox, hədiyyə ilə gəlir,
yaxud şamın əsas funksiyası isə yanmaqdır. Bu beytdə də Füzuli
adiliyi qeyri-adi formada təqdim edir və yenə də bizdə təəccüb yox,
heyrət oyatmağa səbəb olur.
Dərdimi aləmdə pünhan tutduğum naçardır,
Uğrasaydım bir təbibə, aşkar etməzmidim?
Verilən növbəti beytdə eşq dərdinin müalicəsinin namümkün
olduğunu söyləməyə çalışan müəllif təbibə gedən xəstənin dərdini
söyləməsinin necə vacib olduğundan bir bədii priyom kimi istifadə
edir. Eşq mərəzinin dərmanın yalnız məşuqədə olduğunu göstərmədən, xəstəliyini ətrafdan gizlətməsini çarəsizlikdən olmasını
deməklə, əslində, buna işarə edir. Qəzəlin bu beyti şairin başqa bir
əsərini yada salır: “Eşqdən canımda bir pünhan mərəz var, ey
həkim! Xəlqə pünhan dərdim izhar etmə zinhar, ey həkim!”
Yar ilə əğyarı həmdəm görməyə olsaydı səbr,
Tərki-qürbət eyləyib, əzmi-diyar etməzmidim?
Şeirin bu beyti qəzəldə tərənnüm olunan eşqin ilk öncə realinsani eşqin olduğunu sübut edir. Lirik qəhrəman tərki-vətən etməsinin əsas səbəbinin məşuqunun başqası ilə bir olmasına dözmədiyini söyləyir.
Vaizin küfrün mənim rüsvalığımdan qıl qiyas,
Onda sidq olsaydı, mən təqva şüar etməzmidim?
Qəzəlin bu beyti şairin farsca yazdığı məşhur nəsr əsəri
“Rindü Zahid” ilə uyuşur. Beytdə başqasına öyüd edən din
xadiminin günahları ilə öz rüsvayçılığını müqaisə etməyi tələb edən
lirik qəhrəman vaizdəki ibadətin ürəkdən olmadığı üçün özünün
pəhrizkarlığı, dinə itaətkarlığı həyat amalı seçmədiyini deyir.
Müqayisənin əhəmiyyətsiz olduğunu göstərir.
Ol güli-xəndanı görmək mümkün olsaydı mənə,
Sən tək, ey bülbül, gülüstanə güzar etməzmidim?
Beytdə sevgilisini təzə açan qızılgülə bənzədən aşiq məhbubunu görməyi arzulayır, özünü gül ətrindən bihuş olan bülbüllə müqayisə edərək onu özündən xoşbəxt sayır.
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Ey Füzuli, daği-hicran ilə yanmış könlümü
Lalələr açsaydı, seyli-laləzar etməzmidim? - beyti qəzəlin
məqtə beyti kimi əslində ümumi məzmunu tamamlayır. Məlumdur
ki, eşq dərdinə mübtəla olan insanı müalicə etmək istəyən şəxslər
onun ruhuna hakim kəsilən cini bədənindən çıxarmaq üçün
əzalarına dağ basırdılar. Şair isə buna çox məntiqi etirazını bildirir.
Bədənin dağ yaralarından qızardığını Füzuli özünəlayiq şəkildə
“lalələrin açması”na bənzətməklə bunun əhəmiyyətsiz olduğunu
göstərir, çünki ən böyük dağ aşiqin ürəyinə hicran ilə basılıb.
Başqa bir qəzəlində şair elə ilk beytdəcə eşqindən onu yalnız
ölümün ayıra biləcəyini deyir: “Pənbəyi-daği-cünun içrə nihandı
bədənim, diri olduqca libasım, ölər olsam kəfənim”. Göründüyü
kimi, lirik qəhrəman ölsə, ona çəkilən dağların üstündən basılan
pambıqların kəfəni olacağını bildirir. Məlumdur ki, dinimizə görə
yalnız şəhidlər kəfənsiz basdırıla bilər ki, buradan da şairin eşqi
uğrunda ölən şəxsləri amalı uğrunda həlak olan şəhidlərə bərabər
tutduğu bəlli olur.
11-20 oktyabr 2009-cu il
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C.CABBARLININ
CÜMHURİYYƏT DÖVRÜ YARADICILIĞI

Ùàìûìûçûí Àçÿðáàéúàí ñîâåò
äðàìàòóðýèéàñûíûí áàíèñè êèìè òàíûäûüûìûç, óçóí ìöääÿò áèçÿ ñîñèàëèñò
óòîïèéàëàðûíûí úàð÷ûñû êèìè òÿëãèí îëóíàí éàçû÷û, øàèð, ÿäÿáèééàòøöíàñ, ðåæèññîð, ññåíàðèñò âÿ ýþðêÿìëè òåàòð õàäèìè
Úÿôÿð Ãàôàð îüëó Úàááàðëû þçöíöí 35
èëëèê ãûñà, ëàêèí ìÿíàëû ùÿéàòûíäà ùÿì÷èíèí æóðíàëèñò, èúòèìàè õàäèì âÿ ìèëëèëèéèí òÿáëèüàò÷ûñû îëàí äþâëÿò àäàìû äà
îëìóøäóð. ×îõ àç àäàì áèëèð êè, Úàááàðëû ìèëëè ùþêöìÿò äþâðöíäÿ ïàðëàìåíò èúëàñëàðûíûí ñòeíîãðàôû îëìóø, ñèéàñè ìîòèâëÿð ÿñàñûíäà 1923-úö èëäÿ
ùÿáñ îëóíìóø, áèð íå÷ÿ àé ìÿùáÿñäÿ ãàëäûãäàí ñîíðà ìöõòÿëèô
øÿðòëÿðëÿ, ÿí ÿñàñû èñÿ áóíäàí ñîíðà ñîâåò ùþêöìÿòèíÿ ãàðøû ùå÷ áèð
÷ûõûøëàð åòìÿéÿúÿéèíÿ áîéóí îëìàãëà ùÿìèí èëèí àâãóñòóíäà
àçàäëûüà áóðàõûëìûøäûð.
ßñëèíäÿ, 24 éàøëû áèð ýÿíúèí úöìùóðèééÿò, òöðê÷öëöê, ìèëëèëèê
íàìèíÿ ùàíñûñà áèð íöôóçëó ëàéèùÿëÿðÿ ãîë àòà, éàõóä áó ñàðûäàí
íåúÿ úèääè ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿ áèëìÿñè áèçè ùåéðÿòëÿíäèðìÿéÿ áèëìèð.
Õöñóñÿí äÿ éàøû àëòìûøû þòìöø îõóúóëàðûìûçà îíóí áèð òöðê÷ö âÿ
ìóñàâàò÷û êèìè òÿãäèìàòûìûç ãÿðèáÿ ýþðöíìÿéÿ áèëìÿç.
Ìàðàãëûäûð êè, Úÿôÿð Úàááàðëû ùÿëÿ 1915-úè èëäÿ Ì.ß. Ðÿñóëçàäÿíèí òÿñèñ÷èëèéè èëÿ éàðàäûëàí, Ì. Á. Ìÿììÿäçàäÿ, Ñ. Ùöñåéí,
ß. Úàâàä âÿ áàøãà áó êèìè òöðê÷ö ÿãèäÿëè âÿòÿíïÿðâÿð çèéàëûëàðû
ÿòðàôûíà òîïëàíàéàí «À÷ûã ñþç» ãÿçåòèíèí ÿí ôÿàë íöìàéÿíäÿëÿðèíäÿí áèðè îëìóø, 1916-1917-úè èëëÿðäÿ Òöðêèéÿíèí Àâðîïà äþâëÿòëÿðèíèí úÿíýèíäÿ ñûõûëäûüû áèð çàmàíäà, Îñìàíëû èìïåðàòîðëóüóíóí
äàüûëìàñû ÿðÿôÿñèíäÿ ìèlëè ùÿðÿêàòûí ýåíèø âöñÿò àëäûüû èëëÿðäÿ áàø
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âåðÿí ùàäèñÿëÿðè áþéöê úàí éàíüûñû èëÿ èçëÿìèø, î äþâðäÿ ãÿëÿìÿ
àëäûüû ö÷ ïèéåñèíäÿí èêèñèíè — «Òðàáëèñ ìöùàðèáÿñè» («Óëäóç») âÿ
«ßäèðíÿ ôÿòùè» ÿñÿðëÿðèíè áó ìþâçóéà ùÿñð åòìèø, õàëãûí þç
ÿðàçèëÿðèíè ãîðóìàã óüðóíäà ìöáàðèçÿ ÿçìèíè óüóðëà òÿñâèð åòìÿéÿ
ìöâÿôôÿã îëìóøäóð.
ßñÿðäÿ àëîâëó íèòãè èëÿ ñå÷èëÿí âÿòÿíïÿðâÿð ùÿðá÷è, èñòåäàäëû
ñÿðêÿðäÿ âÿ àëîâëó íàòèã ßíâÿð îáðàçû éàðàäûëûð. Áó îáðàç 1918-úè
èëäÿ Áàêûíûí åðìÿíè-äàøíàê âÿ áîëøåâèê èøüàëûíäàí àçàä îëóíìàñûíäà ìöñòÿñíà õèäìÿòè îëàí Ãàôãàç-Èñëàì îðäóñóíóí êîìàíäàíû
Íóðó ïàøàíûí ãàðäàøû ßíâÿð ïàøàíûí ïðîòîòèïèäèð. ßñÿðäÿ îíóí
ÿñýÿðëÿðÿ ìöðàúèÿòëÿ äåäèéè ñþçëÿð áó ýöí äÿ îðäóäà ðóù éöêñÿêëèéè éàðàòìàüà ãàäèðäèð êè, ôàúèÿíèí éàçûëäûüû àíäà õöñóñÿí çÿðóðè
èäè: « - Åé ãÿùðÿìàí òöðêëÿðèí èýèä áàëàëàðû! Ñèç øàíëû òöðê þâëàäëàðû
îëäóüóíóçó ùå÷ ùÿðáÿ ýèðìÿäÿí áó ãÿäÿð áþéöê ìÿñàôÿíè 3 ýöíÿ
ïèéàäà ýÿëÿðêÿí ñöáóò åòäèíèç! Ãàðäàøëàð, áèç ßäèðíÿéÿ êèìñÿíè
ÿçìÿéÿ ýÿëìÿäèê, áèç êèìñÿéÿ ùöúóì åòìÿê, êèìñÿíè òàïòàëàìàã
èñòÿìÿäèê âÿ êÿíäèìèçèí äÿ òàïäàíìàìûçà éîë âåðìÿðèê. Áóíó
ýþðìÿêäÿíñÿ, þëöìöìöçö ýþðìÿê èñòÿðèê. Åé Øÿðã ýöíÿøèíèí
ùÿðàðÿòëè ãîéíóíäà áÿñëÿíÿí àçàä Àñèéàíûí èñòèãàíëû, èýèä áàëàëàðû!
Ãàðûøãàëàð êèìè àéàã àëòûíäà òàïäàíìàüà ùÿéàòìû äåéèðèê? Õàéûð,
òöðê îëäóüóíó àíëàéàí ùÿð áèð êÿñ áóíó ãÿáóë åòìÿç! Éåðèí öñòöíäÿ
éàòìàãäàíñà, àëòûíäà éàòìàã äàùà ýþçÿë äåéèëìè? Áèç êèìñÿäÿí
òÿðÿùùöì óììàéûðûã. Òÿðÿùùöì áèð ìèëëÿòèí þëìÿñè äåìÿêäèð.
Ñèëàùûíà òÿêéÿëÿíìÿéÿí áèð ìèëëÿò éöêñÿê äàüëàðà áåëÿ äàéàíûðñà,
íÿùàéÿò éûõûëàúàãäûð, …ùàéäû ãàðäàøëàð, ãÿùðÿìàí ÿñýÿðëÿð».
Ùå÷ òÿñàäöôè äåéèë êè, Áàêûíûí àçàä îëóíìàñûíäàí ñîíðà Íóðó
ïàøàíûí øÿðÿôèíÿ òÿøêèë îëóíìóø òÿäáèðäÿ ìÿùç Úàááàðëûíûí «ßäèðíÿ ôÿòùè» ÿñÿðè òàìàøàéà ãîéóëìóøäóð âÿ äåéèëÿíÿ ýþðÿ, Íóðó ïàøà
ãàðäàøûíûí ãÿùðÿìàí îáðàçûíû ñÿùíÿäÿ ýþðäöêäÿ ùåéðÿòëÿíìèøäèð.
Îíóí äàùà áþéöê ùåéðÿòèíÿ ñÿáÿá èñÿ ÿñÿðèí ìöÿëëèôèíèí úÿìè 19
éàøëû áèð ýÿíúèí îëìàñû èäè.
Î çàìàí Ðóñèéàäà áàø âåðÿí ñèéàñè ãàëìàãàëëàð, 1918-úè èëèí
ìàðòûíäà Àçÿðáàéúàíäà áîëøåâèê ùàâàäàðëàðûíà àðõàëàíûá êîìóíèñò
áàéðàüû àëòûíäà ñîéãûðûì àêòû òþðÿäÿí åðìÿíèëÿðèí âÿùøèëèêëÿðè äÿ
Úàááàðëûíûí éàðàäûúûëüûíäà ÿêñèíè òàïìûøäûð. Áó èëëÿðèí ãàíëû ùàäèñÿëÿðèíè þçöíäÿ åùòèâà åäÿí «Áàêû ìöùàðèáÿñè» ÿñÿðè ùàë-ùàçûðäà
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ÿëèìèçäÿ îëìàñà äà, òÿêúÿ ÿñÿðèí àäû, ìþâçóñó âÿ ìöíäÿðèúÿñè
ùàããûíäà ìÿëóìàòûìûç îíó äåìÿéÿ èìêàí âåðèð êè, äðàìàòóðã
õàëãûíûí, ìèëëÿòèíèí àüðû-àúûñûíû äóéàí, îíóí äÿðäèíÿ øÿðèê îëàí,
åéíè çàìàíäà îíóí ýÿëÿúÿéèíÿ öìèäëÿ éàíàøàí ñÿíÿòêàðäûð.
Áó ãûðüûí îíó äàèì äöøöíäöðìöø, èõòèøàøëàðûí ñÿáÿáëÿðèíè
àðàéàí ñÿíÿòêàð ùàäèñÿëÿðèí òàðèõè àðäûúûëëûüûíû àðàøäûðàðêÿí ñÿëÿôè
Íÿðèìàí Íÿðèìàíîâëà åéíè ôèêðÿ ýÿëìèøäèð. Ñîíðàëàð 1931-úè èëäÿ
Úÿôÿð Úàááàðëûíûí «1905-úè èëäÿ» ÿñÿðèíè éàçìàñû äà çàùèðÿí
õàëãëàð äîñòëóüóíó èôàäÿ åòìÿê ìÿãñÿäè äàøûéûðäûñà, ÿñëèíäÿ, áóíäà
ÿñèë ìÿðàì áó èêè õàëã àðàñûíà íèôàãûí ìÿùç ðóñëàðûí ñàëìàñûíû,
ìöùàðèáÿ ôèòíÿêàðûíûí ÷àð ñèéàñÿòè îëìàñûíû ýþñòÿðìÿê èäè. ßñÿðäÿí
äÿ ýþðöíäöéö êèìè, ìöÿëëèô 12-úè øÿêëèíäÿ Àëëàùâåðäè, Èìàìâåðäè
âÿ Àðàìûí ìåùðèáàíúàñûíà àäè ìÿèøÿò ñþùáÿòè àïàðìàñû çàìàíû
ýöëëÿ ñÿñèíèí ýÿëìÿñèíè âåðèð, åëÿ áó äÿì Àëëàùâåðäèíèí äèëèíäÿí:
«Àòàí êàçàêëàðäûð…» èôàäÿñèíè èøëÿäèð. Íÿðèìàí Íÿðèìàíîâ äà
þçöíöí «Áèð êÿíäèí ñÿðýöçÿøòè, éàõóä «ßìè» àäëû ÿñÿðèíäÿ
ìåòîôîðèê äèëëÿ ñóéó ö÷öíúö áèðèñèíèí áóëàíäûðäûüû ãÿíàÿòèíÿ ýÿëèð.
Àðòûã 1918-úè èëèí ìàé àéûíäà ìèëè ùþêöìÿò ãóðóëäóãäàí
ñîíðà Úàááàðëû éàðàäûúûëûüûíäà äà áèð éöêñÿëèø ìöøàùèäÿ îëóíóð,
ùÿì ÿäÿáè, ùÿì äÿ èúòèìàè ôÿàëèééÿòèíäÿ èíàì ùèññè ýöúëÿíèð. Òÿê
áèðúÿ «Àçÿðáàéúàí áàéðàüûíà» øåèðè îíóí ìèëè áàüûìñûçëûüà
âóðüóíëóüóíó èôàäÿ åòìÿê ö÷öí êèôàéÿò åäÿð.
… Ýþëýÿñèíäÿ àé ÿéèëèá áèð ýþçÿëè ãóúìàäà,
Ãóúóøàðàã ñåâäèéèëÿ éöêñÿêëÿðÿ ó÷ìàäà,
Øó ýþðöíöø áèð àíàíûí øÿôãÿòèíÿ îõøàéîð.
Äöøöíäöêúÿ çþâãëÿðèìè, âèúäàíûìû îõøàéîð.
Áó àé, éûëäûç, áîéàëàðûí ãóðóëòàéû íÿ äåìÿê?
Áèçúÿ áþéëÿ ñåâèëìÿê!
Áó ýþé áîéà Ýþé Ìîüîëäàí ãàëìûø áèð òöðê íèøàíû,
Áèð òöðê îüëó îëìàëû!
Éàøûë áîéà èñëàìëûüûí ñàðñûëìàéàí èìàíû,
Öðÿêëÿðÿ äîëìàëû!
Øó àë áîéà àçàäëûüûí, òÿúÿääöäöí ôÿðìàíû,
Ìÿäÿíèééÿò áóëìàëû.
Ñÿêêèç óúëó øó éóëäóç äà ñÿêêèç ùÿðôëè «îä éóðäó»,
ßñàðÿòèí ýåúÿñèíäÿí ôöðñÿò áóëìóø ãóø êèáè,
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Ñÿùÿðëÿðÿ ó÷ìóøäóð.
Øó ùèëàë äà òöðê áèëýèñè, äöçýöí ñåâýè íèøàíû,
Éóräóìóçó ãóúìóøäóð!
Áó øåèð î äþâðäÿ ãÿëÿìÿ àëûíàí Àçÿðáàéúàí áàéðàüûíà ùÿñð
îëóíìóø ÿí ìÿíàëû òÿñâèð, ÿí äîëüóí âÿñèãÿäèð. ßñÿð òÿêúÿ ìöëëèôèí
âóðüóíëóã ùèññèíè äåéèë, åéíè çàìàíäà ìèëè âÿòÿíïÿðâÿðëÿðèí ãöðóð
âÿ ñåâèíú ÿùâàë-ðóùèéééÿñèíè äÿ èôàäÿ åäèð. Ñîíðàëàð ìöñòÿãèëëèéèíè
áÿðïà åòäèéè êèìè, áàéðàüûíû âÿ ùèìíèíè äÿ éåíèäÿí ãàéòàðàí ýÿíú
àçÿðáàéúàíëûëàð ö÷ ðÿíýëè, àéëû-óëäóçëó áàéðàüûí ðÿìçè àíëàìûíû
äàùà äÿãèã ìÿùç áó øåèðäÿí þéðÿíÿ áèëäè.
1920-úè èëäÿ 27 àïðåë òàðèõèíäÿ ïàðëàìåíòèí ùàêèìèééÿòè äèíú
éîëëà Àçÿðáàéúàí áîëøåâèêëÿðèíÿ òÿùâèë âåðÿìÿñè, àçàäëûüûí ãîõóñóíó áåëÿ äàäìàìûø áàøãà ñîéáèð ãàðäàøëàðûíäàí ôÿðãëè îëàðàã þçýöðëöéöí äàäûíû áèëÿí àçÿðáàéúàíëûëàðûí ìöñòÿãèëëèéèíè èòèðìÿñè Ú. Úàááàðëûíû ñàðñûòäû. Ñþçö ýåäÿí òàðèõäÿ ìèëlè òÿÿññöáêåø îëàí ýÿíúëÿð
Ì.ß. Ðÿñóëçàäÿíèí åâèíäÿ «Ýÿíú ìóñàâàò÷ûëàð» òÿøêèëàòûíû éàðàòäû.
Ùÿìèí ýèçëè òÿøêèëàòûí êàòèáè Úÿôôÿð Úàááàðëû, ñÿäðè èñÿ îíóí
ìÿêòÿáäÿí áåëÿ òàíûäûüû Ìèðçÿ Áàëà Ìÿììÿäçàäÿ èäè êè, îíóí áèð
ñûðà éûüûíúàãëàðû Úàááàðëûëàðûí áàü åâèíäÿ êå÷èðèëìèøäèð. Òÿøêèëàòûí
ãåéðè-ëåãàë ìÿòáó îðãàíû îëàí «Èñòèãëàë» ãÿçåòèíèí äÿ ÿí ôÿàë
ìöÿëëèôëÿðèíäÿí áèðè ìÿùç Úÿôÿð Úàáááàðëû îëìóøäóð.
Åëÿ éóõàðûäà ñàäàëàäûüûìûç ñÿáÿáëÿð óúáàòûíäàí 1920-1926-úû
èëëÿð àçàäëûã àøèãè Úàááàðëûíûí éàðàäûúûëûüûíäà áèð ìÿíÿâè áþùðàí, àõòàðûø ìÿãàìû îëìóøäóð. Áó èëëÿð ÿðçèíäÿ î, òÿðúöìÿ÷èëèêëÿ ìÿøüóë
îëìóø, àëè òÿùñèë àëìàã ùàããûíäà äöøöíìöø âÿ áóíà íàèë îëìóøäóð.
Úÿôÿð Úàááàðëûíûí 1919-úó èëäÿ éàçìàüà áàøëàäûüû âÿ àðòûã
éåíè ðåæèì ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ (1921-úè èë) òàìàìëàäûüû «Àéäûí» ÿñÿðèíäÿ
ìöÿëëèôèí éåíè ãóðóëóøà ãàðøû îëàí ìöíàñèáÿòè áàø ãÿùðÿìàíûí
÷ûõûøëàðûíäàí öñòöþðòöëö îëñà äà, ùèññ îëóíìàãäàäûð. ßãèäÿñèç, ãóðó
âÿäëÿðÿ èíàíûá èíãèëàáà ãàëõàí êöòëÿíè Àéäûí «ãîéóí ñöðöñö»
àäëàíäûðûð. Î, Äþâëÿò áÿéèí îòàüûíûí ãàïûñûíû ãûðìàüà úÿùä åäÿí
èø÷èëÿðÿ ìöðàúèÿòèíäÿ äåéèð: «Äóðóí, çàâàëëûëàð! Ñèç áöòöí éàøàéûøû,
ùÿéàòûí áöòöí ýþçÿëëèéèíè, áöòöí áó èçòèðàá, áó ýþç éàøëàðûíû áèð
ãàðûí ÷þðÿéÿìè ôÿäà åòìÿê èñòÿéèðñèíèç? Ñîíðà éåéèá éàòìàã, éåíÿ
éåìÿê, éåíÿ éàòìàã — ñèçúÿ ùÿéàòäûðìû? Ùÿéàò ýþç éàøëàðûíäàí
èáàðÿòäèð êè, îíóí äà ñàãèñè àíúàã îíëàðäûð»…
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Ýþðöíäöéö êèìè, Àéäûí ùàêèìèééÿò äÿéèøèêëèéèíèí ùå÷ äÿ åëÿ
áþéöê áèð ôÿðãÿ ñÿáÿá îëìàéàúàüûíû äåéèð. Úàááàðëûíûí Àéäûíà
ãàðøû ãîéäóüó ÿêñ ãöòáäÿ äàéàíàí îáðàçû ìÿùç «Äþâëÿò» àäëàíäûðìàñû äà òÿñàäöôè äåéèë. Éÿíè áèð äþâëÿòèí áàøãà áèðè èëÿ ÿâÿç
åäèëìÿñè ùÿëÿ àçàäëûã äåìÿê äåéèë. ßñèë àçàäëûã ìöñòÿãèëëèêäèð.
Áèð âÿòÿíïÿðâÿð âÿ òÿðÿããèñåâÿð èíñàí îëàí Úàááàðëû øóðà
ùþêöìÿòèíèí àüëàáàòìàéàí òÿëÿáëÿðè è÷ÿðèñèíäÿ äÿ äàùà äöíéÿâè
ìÿñÿëÿëÿðè òàïìàüà — ãàäûí àçàäëûüû, ñàâàäñûçëûüûí ëÿüâè, êþùíÿ,
âàõòû þòìöø àäÿòëÿðèí òÿíãèäè, õàëãëàð äîñòëóüó âÿ òîëåðàíòëûã êèìè
þíÿìëèëÿðè öçÿ ÷ûõàðìàüà ìöâÿôôÿã îëóð, îíëàðà éåòÿðè ìöíàñèáÿò
«Ñåâèë», «Àëìàç», «1905-úè èëäÿ», «Éàøàð» âÿ ñ. êèìè ÿñðëÿðèíäÿ
éåð àëûð. Úàááàðëû àäû ýåäÿí ìþâçóëàðà ùÿñð åòäèéè ÿñÿðëÿðèíäÿ äÿ,
ÿñëèíäÿ, þç âÿòÿíäàøëûã òÿÿññöáêåøëèéèíäÿí ÿë ÷ÿêìèð, éåðè ýÿëäèêúÿ
îáðàçëàðûí äèëèíäÿí, ðåïðèêàëàðëà ìþâúóä ãóðóëóøà, îíóí ãÿðÿçëè
ñèéàñÿòèíÿ îëàí åòèðàçûíû äà èôàäÿ åäèð.
Äàùà ÷îõ 1927—úè èëäÿ ãÿëÿìÿ àëûíàí «Îä ýÿëèíè» ÿñÿðèíäÿ
Ì. Ô. Àõóíäçàäÿíèí ùÿãèãÿòè ñþéëÿìÿê òÿëèìàòûíà óéüóí îëàðàã
ùàäèñÿëÿðèí éåðèíè âÿ çàìàíûíû äÿéèø èäåéàñûíà ñàäèã ãàëûð. Åðàìûçûí
ÛÕ ÿñðëÿðèíäÿ áàø âåðìèø Õöððÿìèëÿð ùÿðÿêàòûíû ñèìâîëèê îëàðàã
úöìùóðèééÿò äþâðö ùàäèñÿëÿðèíè òÿñâèð åèìÿê ö÷öí ÿñàñ àëàí ìöÿëëèô
Åëõàíûí ñèìàñûíäà ìèëè äåìîêðàòèê ãöââÿëÿðè, Àãøèíèí ñèìàñûíäà
ÿãèäÿñèíäÿ àëäàíàí êîììóíèñò ìåéèëëè áóéðóã ãóëëàðûíû, Ñîëìàçûí
ñèìàñûíäà èñÿ òÿùëöêÿäÿ îëàí Âÿòÿí íàìóñóíó öìóìèëÿøäèðèð.
Ìÿëóìäóð êè, áóðàäà éàä äèí âÿ àäÿòëÿð ãÿáóë îëóíìàç ìÿíÿâè
äÿéÿðëÿðäÿíäèð, ÿñÿðäÿêè ùàäèñÿëÿðè ðåàëëûüà êþ÷öðñÿê, ãÿáóë îëóíìàéàí þçýÿëÿðäÿí äÿñòÿê àëàí éåíè äþâëÿò÷èëèê ùÿðÿêàòûäûð. Íÿçÿðÿ
àëñàã êè, äèí äÿ, ñèéàñÿò äÿ èäåîëîæè ôàêòîðäóð, îíäà ñþçöýåäÿí
ÿñÿðäÿ ðàùàò ïàðàëåëëÿð àïàðìàã ìöìêöíäöð.
Åëõàíûí ÿñÿðèí ñîíóíäàêû ìîíîëîãóíäàí áÿçè úöìëÿëÿðè
ìöÿééÿí èõòèñàðëà îõóñàã, áó åòèðàçûí 20-úè èëëÿðëÿ áàüëû îëäóüóíó
ðàùàò ýþðÿðèê: «Ëàèëàùÿ èëëÿëëàù! … Éàëíûç ìÿí äåìèðÿì. Éàëíûç
ìÿí, áèð ýöíÿøèí òåëëÿðè, áèð âèúäàíûí ÷àðïìàñû, áèð ìÿíàíûí ýþðñÿíèøëÿðè îëàí áÿøÿðèééÿòèí áó ãàðäàøëûã âÿ àçàäëûã áàéðàüû àëòûíäà òÿê
ãàëûá, ñîí íÿôÿñèìäÿ äÿ» äåìÿéèá, ñèçÿ âÿ áöòöí èíñàí ãÿññàáëàðûíà ãàðøû óúàäàí äåéèðÿì: «Éîõäóð àëëàù, éîõäóð àëëàù!»». ßýÿð
áó ïàð÷àäàêû «ëàèëàùÿ èëëÿëëàù ÿâÿçèíÿ, «êîììóíèçì ðåæèìèíäÿí
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ñàâàéû, àçàäëûã éîõäóð» èôàäÿñè, «éîõäóð àëëàù, éîõäóð àëëàù!»
ÿâÿçèíÿ èñÿ, «éîõäóð àçàäëûã, éîõäóð àçàäëûã» èøëÿòñÿê ôèêðèìèç
àéäûí îëàð.
Éàõóä áèð àç þíúÿ ÿñÿðäÿ Àãøèíèí Åëõàíà «Ãàðøûíäà èêè éîë
âàð: Ãóðàíëû Ñîëìàç, éàõóä áàéðàüûíûí àëòûíäàí ýþðöíÿí þëöì», òÿêëèôè ìöãàáèëèíäÿ Åëõàíûí «Ìÿíèì ö÷öí áó áÿéàçû ãóúìóø
Ñîëìàç, éàðïàãëàðûíà ãàí ÷èëÿíìèø áèð ÷è÷ÿêäÿí áàøãà áèð øåé
äåéèëäèð», - úàâàáû ìÿñÿëÿíè äàùà äà àéäûíëàøäûðûð. Åëõàíûí ñþéëÿäèéè: «Ìÿí ãàí ñîâóðàí àëëàùëàðà, ñöìöê ýÿìèðÿí òàíðûëàðà áàø
ÿéìèðÿì», «Ãîé áöòöí òàðèõ, ãîé ýÿëÿúÿê àçàä áÿøÿðèééÿò áèëñèí êè,
þç áþéöê ÿìÿëèì óüðóíäà þç äîüìà ãàðäàøûìà ãàðøû ìÿí äÿ
ñèëàùñûç äåéèëÿì», - èôàäÿëÿðè ÿñëèíäÿ Úÿôÿð Úàááàðëûíûí áèçÿ — ýÿëÿúÿê Àçÿðáàéúàíûí àçàä âÿòÿíäàøëàðûíà áèð ñÿñëÿíèøè èäè. ×öíêè
Úÿôÿð Úàááàðëûíûí 1920-úè èëäÿí þëöìöíÿäÿê ãÿëÿìÿ àëäûüû ÿñÿðëÿðèíè òÿùëèë åòäèêäÿ ýþðöðöê êè, î, ùå÷ âàõò ñîâåò ðåæèìèíèí òÿáëèüàò÷ûñû
îëìàìûø, ùå÷ âàõò áó ãóðóëóøó òÿðÿííöì åòìÿìèø, éÿíè áàøãàëàðû
êèìè èäåîëîýèéàíûí ãóðáàíûíà ÷åâðèëìÿìèøäèð. Î, ìèëëèëèéè — òöðê÷öëöê âÿ èñëàì÷ûëûüû ìöàñèðëÿøìÿ ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ ãÿáóë åäèá, öñòöþðòöëö
îëñà äà, òÿáëèü åäÿí ìöòÿðÿããè ôèêèðëè çèéàëûëàðûìûçäàí îëìóøäóð.
16-23 iyul 2010-cu il
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KLASSİK AZƏRBAYCAN POEZİYASINDA
SƏBA OBRAZI

Ənənənin hakim olduğu, nəzirəçiliyin xüsusi məharət kimi qiymətləndirildiyi
çoxəsrlik Şərq ədəbiyyatında
hər hansı bir poetik obrazın
inkişafı, hər müəllifin yaradıcılığında yeni məzmuna
sahib olub, başqa bir rəng alması öyrənilməsi maraq doğuran məsələlərdəndir. Bu yazımızda isə biz “Səba” poetik
obrazının ədəbiyyatımızda işlənmə tərzinə, daha doğrusu
məqsədlərinə diqqət yetirəcək, onun tarixi köklərini axtarmağa cəhd edəcəyik.
Ədəbiyyatımızda səbanın aşiq ilə məşuq arasında bir vasitəçi
olduğuna dəfələrlə rast gəlirik. Məlumdur ki, səba sevgilisindən ayrı
düşən aşiqə xəbər gətirən, onun əhvalını isə məşuqəyə yetirən, sərhəd
tanımayan ən mahir qasiddir. Bu mənada “badi-səba”, yəni səba yeli
ədəbiyyatımızda ən aktiv poetik müraciət, daha doğrusu, bədii xitab
ünsürüdür. Məsələn, bu mövzuda və bu poetik fiqur daxilində səbaya
müraciət XIX əsr şairimiz Nəbatinin ədəbi irsində daha çoxdur:
Səba, bu məhcuri bir şad eylə sən,
Yetir bu peyğamı cananə məndən:
Niyə bu məcnunu etmiş fəramuş?
Nədən ötrü olub biganə məndən? (Nəbati)
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Yaxud,
Səba, bu ərzimi yetir səyyadə,
Söylə bağışlasın xudayə məni.
Taqətim kəsilib künci-qəfəsdə,
Mürəxxəs eyləsin bir ayə məni. (Nəbati)
Eyni məqsədlə səba yelinə müraciətə Qasım bəy Zakirin
qoşmalarında da rast gəlirik. Ənənəvi xarakter daşıyan bu poetik
vasitə, klassik Şərq poetikasında bədii təşxis adlandırılır. Mahirə
Quliyevanın “Klassik şərq bəlağəti və Azərbaycan ədəbiyyatı” adlı
tədqiqat əsərində təşxis poetik fiquru bəyana daxil olan poetik
vasitə kimi xarakterizə edilir. Müəllif yazır: “Təbiət hadisələrini
şəxsi xüsusiyyətlərlə təsvir etmək, onları canlı insan kimi təsəvvür
etmək təşxis vasitəsi ilə gerçəkləşir”. Zakir irsində “badi-səba”ya
müraciətdən bədii təşxis kimi istifadəyə aid nümunəyə baxaq:
Sifariş eləsəm badi-səbadən,
Görən, dərdim o cananə deyərmi?
Dolanıb başına misli-pərvanə,
Od tutuban yanə-yanə deyərmi?
Və ya,
Badi-səba, mənim dərdi-dilimi
Ol büti-zibayə dedin, nə dedi?
Ahu naləm asimana yetdiyin
Gərdəni minayə dedin, nə dedi? (Zakir)
Səba yelinə peyğam, yəni məktub daşıyan qasid kimi müraciətlə Şah İsmayıl Xətainin “Dəhnamə” poemasında da qarşılaşırıq.
Bu poemada aşiqin məktublarını pəriyə aparanlardan biri də səbadır.
Hökmdar şairimiz bu əsərinin “Səbanın tərifi” adlı hissəsində yazır:
Dedim ki, Səbayi-xoşdəm,
Xublar hərəminə yarü məhrəm.
Oldun çu mənim işimə qəmxar,
Ayrılıq odunda çəkmənəm qəm.
Hicran oxundan bullam səlamət,
Gərsən qılasan yarama mərhəm.
Hər qanda ki, var qəbul nəfəssən,
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Aşiqlərə qılma hümmətin kəm.
Buldu bu Xətai nəfxənizdən
Buyi-nəfəsi-Məsihü Məryəm. (Xətai)
Xətainin adı gedən poemasında Səba Ah, Huş, Əşk kimi
alleqorik obrazdır. Verilən parçada isə şair səbanı – yəni səhər
mehini hicran dərdindən ölən aşiqin dirilməsinə səbəb ola biləcək
İsa nəfəsinə, daha doğrusu “ruhülqüds”a bərabər tutur. Bu eyni
zamanda Cəbrayıl adlı mələyin ləqəblərindən biridir ki, o da Allahın
əmri ilə insanın cansız bədəninə həyat bəxş edən ruhu üfürəndir.
Səba obrazı Məhəmməd Füzulinin “Bəngü Badə” adlı poemasında da alleqorik planda işlənmişdir. Burada Saqi münaqişənin səbəbkarı kimi çıxış edir. Sərxoş Badənin məclisində Bəngin qürurundan danışaraq, onu müharibəyə qızışdırır. Maraq doğuran fərqli
məqam isə budur ki, şair Saqini Səba yeli kimi təqdim edir, onu
“saqiyi-səba” adlandırır. Burada səba Füzulinin başqa əsərlərində
işlədilən eyni adlı obrazlardan fərqli vəzifə daşıyır. Ədəbiyyatımızda qədimdən bəri qasid rəmzi olan bu obraz burada xəbərçi, söz
aparıb-gətirən rolunda çıxış edir. Lakin bunun da bir rassional izahı
var. Bu halətin səbəbi şərabdır. Səbanın məstliyidir. Poemadan
oxuyuruq:
Nüql ilə dolmuş idi gül təbəqi,
Qürsi-limu töküb səmən vərəqi.
Doldurub saqiyi-səba hər dəm
Cami-gül içrə badeyi-şəbnəm,
Bülbüli-xəstədən aparmış huş,
Qümriyi-zari eyləmiş mədhuş. (Füzuli)
Müqayisə üçün Füzulinin lirik əsərlərində səba obrazının
işlənməsinə və səbaya müraciətin məqsədinə aid nümunələrə baxaq:
Səba, əğyaridən pünhan, ğəmim dildara izhar et!
Xəbərsiz yarımı hali-xərabimdən xəbərdar et!
Və ya,
Mənə badi-səba ol sərvi-gülrüxdən xəbər verməz,
Açılmaz ğönçeyi-bəxtim, ümidim nəxli bər verməz. (Füzuli)
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Klassik ədəbiyyatımızda səbadan bir müraciət obyekti kimi
istifadəyə, onun ayrı-ayrı şairlərimizin yaradıcılığında işlənməsinə
dair çoxlu nümunə gətirmək olar. Lakin səba obrazının bu qədər
populyarlığının səbəbi, onun nə üçün məhz vasitəçi rolunu daşıması
tədqiqata cəlb olunmalı əsas məsələdir.
Yuxarıda Səba yeli ilə bağlı ayrı-ayrı Azərbaycan şairlərinin
yaradıcılığından gətirdiyimiz nümunələrə diqqət etdikdə bu obrazın
bir simvol kimi ədəbiyyata ilkin gəlişinin bir izafət tərkibi şəklində,
yəni “badi-Səba” formasında, Səbadan əsən külək şəklində, daha
sonra isə sadəcə “səba” olaraq işlənməsini görürük.
Maraqlıdır ki, Nizami Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” poemasının “Xoşbəxt padşah Qızıl Arslanın tərifi” adlı hissəsində Səba yelinin məktub aparmaq vəzifəsini Nəsim küləyi öz öhtəsinə götürür:
Tez ol, ey səhərin gözəl nəsimi!
Çatdı mehribanlıq, nəvaziş dəmi.
Ülkərə baş vuran şah məclisində
Yeri öpüb, şaha təzim et sən də.
... Ora yol tapanda, ey külək, dərhal
Sən bu Nizamini bir yadına sal! (Nizami)
Bu parçadan görünür ki, şair küləyin azadlığını, sərhəd tanımadığını, bir növ ruhani nəfəs olduğunu nəzərə alıb onun üzərinə
qasidlik missiyasını qoyur. Sufi düşüncəyə əsasən elə nəsim küləyi
ilahi inayət yönündən əsən rüzgar, ilahi camalın təcəllisi, tükənməz
zəhmətdir. Lakin Nizaminin səba yelinə yox, nəsim küləyinə müraciətindən o da anlaşılır ki, XII əsrdə ədəbiyyatımızda məhz hansı
küləyin peyğam daşıyan qasid olduğu ya hələ tam müəyyənləşməmiş, ya da Nizami öz məqsədindən asılı olaraq, məktubunu sevgiliyə ünvanlamadığından səbanı deyil, nəsimi köməyə çağırmışdır.
Təsəvvüfi ədəbiyyatda Səba ruhani aləmdən əsən külək və
xeyrə vəsilə olan üfürmə, gözəl rayihə, mənəvi çırpıntıdır. O, ərşdən
gələn rəhmani nəfəs, aşiqlərin ürəyini rahatlandıran vasitə, insanı
xoş rəftara sövq edən ruhi yüksəlişdir. Heyət elminə görə ərş göyün
9-cu qatı, ərşi-əla mələklər aləmi və ya Allahın taxtının yerləşdiyi
məqam, ərşür-rəhman isə kamil insanların qəlbidir. Tanrının hökm~ 28 ~

ləri məhz ərşdən nazil olur. Övliyaların ruhu da elə ərşdə qərar tapır.
Ərş bir növ ilahi iradənin rəmzidir. (Məlumat üçün bax: Nəsib
Göyüşov “Təsəvvüf anlamları və dərvişlik rəmzləri”) Deməli, səba
Allahdan kamil insanların qəlbinə dolan ruhani nəfəsdir ki, bəşərin
öz əslinə qovuşmasına vasitəçi olur.
Məlumdur ki, Qurani-kərimin 34-cü surəsi “Səba” adlanır. Bu
surə Məkkədə nazil olmuş və 54 ayədən ibarətdir. Surənin 18-ci
ayəsində Səbanın bir yaşayış məskəni olduğu anlaşılır. Surəyə
yazılan şərhdən isə belə aydın olur ki, bura Şam ilə Urdun arasında
iki bir-birinə bitişik qəsəbələr olmuşdur. Quranın azərbaycanca
tərcüməsinə akademik Ziya Bünyadovun əlavə etdiyi qeydə əsasən,
Səba, yaxud Saba Ərəbistanın cənubi-qərbində bir ərazi, Əhdi-ətiqə
görə isə bir qövmün adıdır. Səba dövlətinin paytaxtı Mərib şəhəri
olmuş, buranı iki dəfə - 450 və 542-545-ci illərdə su basdıqdan
sonra əhalisi yurdlarını tərk edərək Ərəbistanın ayrı-ayrı yerlərinə
köçmüşdür. Ramiz Faseh özünün “Füzuli şeirində təsəvvüfi
qaynaqlar” adlı monoqrafiyasında belə yazır: “Peyğəmbər ə.s.
“İnni laüciddə nəfəsərrəhman min qəbəl Yəmən”, yəni mən
Yəmən tərəfdən allahın nəfəsini alıram”, – buyurur”. Alimin
yazdığına görə isə səba yeli ancaq novruzun ilk günü səhər çağı
Şərqdən, daha dəqiq desək, Yəmən diyarındakı Səba şəhərindən
əsən yeldir. Bu şəhərin (Yəmən, yaxud Səba) isə hökmdarı Bilqeys
adlı qadın olmuşdur. Peyğəmbərlər tarixinə əsasən, çox ağıllı və
tədbirli qadın olan Bilqeysin taxtı Süleymanla görüşə gələn zaman
Cəbrayıl adlı mələyin iradəsi ilə Səba yeli tərəfindən gətirilir.
Süleyman peyğənbərin qüdrətini görən hökmdar qadın onun dinini
qəbul edib, onunla izdivaca girir. (Məlumat üçün Quranın Ən–Nəml
surəsinə bax.)
“Səhih əl-Buxari”nin “Təfsir kitabı” adlı bölümünün “Səba
surəsi” adlı hissəsində adı gedən surənin 46-cı ayəsindəki “O yalnız
qarşıdakı əzabla (düçar olacağınız axirət əzabı ilə) sizi
qorxudan bir peyğəmbərdir!” cümləsini şərh edərkən müəllif
Məhəmməd ə.s. haqqında bir hədisə əsaslanır: “Bir dəfə Peyğəmbər
Səfa dağına qalxıb: “Düşmən gəlir!” – deyə (uca səslə camaatı)
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çağırmağa başladı. Qüreyşlilər onun yanına toplanıb soruşdular:
“Nə olub sənə?” Dedi: “Əgər mən sizə desəm ki, düşmən səhər və
ya axşam bizim üstümüzə hücum edəcək, mənə inanarsınızmı?”
Onlar: “Əlbəttə, (inanarıq)”, – dedilər. Peyğəmbər dedi: “(Onda
bilin ki,) mən sizi şiddətli əzabla qorxudan bir peyğəmbərəm!”
Surənin bu ayəsinin şərhi də səba yelinin bir xəbərdarlıq
vasitəsi olduğunu nəzərə çatdırır.
Quranın Səba surəsinin ilk iki ayəsində isə Allahın hər şeydən
xəbərdar olması bildirilir. Səba yelinin də ayrı-ayrı yerləri gəzib
dolaşması və olub-bitənlərdən xəbər tutması xassəsinə malik olması
da bu surənin məhz belə adlandırılmasından nəşət edir. Surənin 12ci ayəsində isə Süleyman peyğəmbərin küləyi ram etməsindən
danışılır. Küləyin bir gündə iki aylıq yol getməsi xassisəsi də
burada verilir. Dini rəvayətlərə görə, Yaqub peyğəmbərə oğlu
Yusifin qoxusunu övladları onun köynəyi gətirmədən öncə Səba
küləyi yetirir. Beləliklə, Səba yelinin tanrı tərəfindən sevənlər
arasında bir vasitəçi olması burada da öz əksini tapır. Elə səba yeli
klassik ədəbiyyatımızda da elçilik timsalıdır.
Deyilənləri nəzərə alaraq səbanı hər şeydən xəbərdar olan,
qiyamətin gələcəyi gündən xəbərdarlıq edən, ərşdən gələn ruhani
həvəs, aşiq və məşuq arasında elçi və ya qasid kimi də xarakterizə
etmək mümkündür.
Yazımızı Seyid Əbülqasim Nəbatinin “Gəlsin, gəlməsin” rədifli qoşmasından bir bəndlə bitirmək istərdik:
Səba, məndən söylə o gülüzarə,
Bülbül gülüstanə gəlsin, gəlməsin?
Bu hicran düşkünü, illər xəstəsi,
Qapına dərmanə gəlsin, gəlməsin? (Nəbati)
08-15 yanvar 2012-ci il
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