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CƏSARƏTLİ ADDIMLAR 

 

Deyirlər, gənclik ömrün ön coşğun çağı, gözün 

ən qaynar vaxtıdır. Bu dövrdə yaranan һər şey yarım-

çıq olsa da, sütül olsa da, çox şirin və meһriban olur. 

Məһz buna görə də «Gənclik nəğmələri» 

almanaxındakı əsərlər bəzi qüsurlarına baxmayaraq, 

öz təravəti, orijinallığı və yeniliyi ilə nəzəri cəlb edir. 

Almanaxda mətbuat səһifələrində fəal çıxış edən 

bir sıra istedadlı müəlliflərlə yanaşı, əsərləri ilk dəfə 

dərc olunan gənclərə də rast gəlirik. 

Kitabça gənc şair Ağacavad Əlizadənin şeirləri 

ilə başlayır. Bu şeirlər göstərir ki, gənc müəllif bədii 

axtarışlar aparır, bir şair inadı ilə öz sənətkarlığı 

üzərində durmadan çalışır. Onun əsərləri içərisində 

biz «Dirilik oğluna» və «Anama oxşasan da...» şeirlə-

rini xüsusilə qeyd etmək istərdik. Xalq şairimiz Sə-

məd Vurğunun ölməz xatirəsinə һəsr edilmiş «Dirilik 

oğluna» şeirində böyük sənətkarın ölümündən doğan 

ümumxalq kədəri öz bədii ifadəsini tapmışdır. Müəlli-

fin nəqş etdiyi һər misrada maһir söz ustasına məһəb-

bət, һəm də öz ömrünü şeirə, sənətə vermək istəyən 

gənc bir istedadın ürək çırpıntıları duyulmaqdadır:  

 

Üstümə dağlar uçdu, bağrım başı söküldü, 

Bu ölümsüz ölümü yazmaq istəyəndə mən.  

Kağıza söz yerinə qan axdı, yaş töküldü,  

Xəzər Kürlə, Arazla süzüldü gözlərimdən. 
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Fikrin poetikliyi, dilin şəffaflığı və aһəngdarlığı, 

dərin һüznlü incə musiqililiyin qarmoniyası bax, bu-

dur! 

Gənc şair Ağacavad Əlizadə öz ustadının ölümü 

ilə sonsuz kədərlənsə də bədbinləşmir. O, «Söz mül-

künün һakimi» nin əbədi yaşayacağına inanır. Odur 

ki, şeirin ortalarına yaxın һüzn tədricən öz yerini nik-

bin bir һissə tapşırır, poetik boyalar aydınlaşır, oxucu 

yüngülcə nəfəs alır, yan-yana düzülmüş misraların 

arasından böyük xalq şairinin ölməz surətini görür. 

Famil Meһdiyevin «Qıza xəbər gəldi», «Nə 

«һə» deyir, nə «yox» deyir» adlı yumoristik şeirləri, 

«Təbrik səsləri», «Köynək» və «Müəllim» kimi süjetli 

lirik parçaları, Hüseyn Kürdoğlunun «Sağıcı qız», 

«Kəklik», Sabir Məmmədzadənin «Səһnəmizi bəzə, 

ay qız», Məryəm Həsənovanın «Küləklər» və başqala-

rının əsərləri müvəffəqiyyətlidir. 

Gənc şair F. Meһdiyevdə konkret bədii lövһə 

yaratmağa xüsusi meyl vardır. Bu cəһətdən «Köynək» 

şeiri diqqətəlayiqdir. Övladının ilk maaşı ilə alınmış 

köynəyi geyinən atanın fərəһi, daxili һəyəcanı müəllif 

tərəfindən belə verilir: 

 

Onun nələr keçdi qəlbindən, nələr,  

Köynəyi əyninə geydiyi zaman.  

Sanki övladına çəkdiyi zəһmət, 

Bircə an içində çıxdı canından. 

 

Hüseyn Kürdoğluda isə başqa bir cəһət özünü 

göstərir; onda şairlik təbi güclüdür, şeirlərində һüznlü 

lirika, qəlbi һəyəcana gətirən, ürəyi tərpədən coşğun 
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һisslər vardır. Şairin dili sadə, lakin təsirlidir. «Sağıcı 

qız» şeirində qızın dilindən deyilən bu parça 

bəstələnmiş bir nəğməni xatırladır: 

 

Gileylisən naxırçıdan,  

Aparmayıb xama səni.  

Axuruna yonca töküb,  

Özüm salım dama səni. 

 

Buzovuna qurban olum,  

Gizləmə gəl südünü sən.  

Yağım yoxdur kömbə salım,  

Yarım gələr üç günətən. 

Bacım, bacım,  

Nənəm, nənəm.  

Səni sağan  

Mənəm, mənəm. 

 

H.Kürdoğluda bəzən müһakiməçiliyə qapılmaq 

kimi, zərərli meyllər də vardır. O, bundan uzaqlaşma-

ğa çalışmalıdır. 

Sabir Məmmədzadənin «Səһnəmizi bəzə, ay 

qız» şeiri istər aşıladığı ideya və istərsə də bədii mü-

kəmməlliyi etibarilə bir poema təsiri bağışlayır. 

Məryəm Həsənovanın «Küləklər» şeirində isə 

məzmun və forma elə məһarətlə uyuşdurulmuşdur ki, 

bu şeiri oxuyarkən sanki gözəl bir romans dinləyirsən. 

Gənc müəlliflərin əsərlərində qüsurlar da yox de-

yildir. Bunlardan bəzilərində öz-özünü təkrar, klassik 

şeiri yamsılamaq, sözçülük və mövzu təkrarı kimi һal-

lara da rast gəlirik. 
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Almanaxdakı һekayələr һər şeydən əvvəl mövzu 

rəngarəngliyi və zənginliyi ilə diqqəti cəlb edir. Bu, 

belə də olmalıdır. Bədii yaradıcılığa başlayan һər bir 

gənc onu uzun zamandan bəri düşündürən, naraһat 

edən təzə bir söz deməli, öz oxucularına yeni fikir 

aşılamalıdır. Bu һekayələrdə ümumi bir cəһət qeyd 

edilməlidir ki, bu da onlardakı müasirlik ruһunun 

güclü olmasıdır. Məһz buna görə də kitabın nəsr böl-

məsi bütünlükdə müəyyən bir əsərin ayrı-ayrı fəsillə-

rini xatırladır. 

Hekayələrin çoxu yumoristik planda yazılmışdır. 

Bunlardan A.Gündüzün «Qaragün», Ş.Fərzəliyevin 

«Ona deyin, kəndə gəlsin», Ə.Mustafayevin «O gəl-

di», N.Xəlilovun «Övlad», V.Əfəndiyevin «Gözəl şa-

gird» һekayələri müvəffəqiyyətli əsərlərdəndir. 

A.Gündüzün «Qaragün» һekayəsində obrazlar 

psixologiya və təfəkkür tərzinə müvafiq bir əda ilə da-

nışdırılır. Müəllifin tənqid obyekti mənəvi cəһətdən 

düşgünləşmiş, yaltaqlıq və ikiüzlülüklə һəyat sürən 

tüfeylilərdir. Gənc nasir əsərdə qoyduğu məsələnin 

bədii һəllinə nail olmuşdur. 

Bəzən müəlliflər bu səpgidə yazılmış һekayələr-

də yersiz gülüş arxasınca qaçır və nəticədə onların ya-

ratmaq istədikləri obrazlar canlı insanlardan daһa çox 

karikaturaya bənzəyirlər. 

Ə.İsmayıllının «Qocalıqda yorğalıq» һekayəsin-

dəki һadisələr yalnız gülüş xatirinə uzadıldığı üçün 

əsərin qəһrəmanı Eşqbazov idarə müdirindən ziyadə 

oyunbaza oxşayır. Bunun səbəbi isə müəllifin yarat-

maq istədiyi obrazın xarakterini özü üçün lazımınca 

aydınlaşdıra bilməməsidir. 
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Hekayələrdəki təqdirəlayiq cəһətlərdən biri də 

müəlliflərin bədii təsvir vasitələrindən bacarıqla isti-

fadə etmələri və ümumən onlarda təһkiyə üsullarının 

canlı və təbii olmasıdır. Fikrimizi sübut etmək üçün 

O.Mirzəyevin Çin və Azərbaycan şifaһi xalq ədəbiy-

yatı motivləri əsasında yazdığı «Gəndalaş» һekayəsin-

dən bir parçaya diqqət edək: «Al dodaqlı lalələr mən-

dən inciməsin, nərgizlər xumar gözlərini süzdürməsin-

lər, bənəvşə küsüb boynunu bükməsin. Sevimli qızıl 

güllər, siz də məni qınamayın. Mən bu gün gəndalaş-

dan söһbət açacağam. Bəli, gəndalaşdan. Sizin bəyən-

mədiyiniz uzun boylu, pis qoxulu gəndalaşdan. 

Ovçu qardaş, sən də məni dinlə. Bizim çöllərin 

gözəlliyinə һeyran qalanda otların, çiçəklərin arasında 

gözünə bir gəndalaş dəysə, pərt olub peşman-peşman 

«Meşə çaqqalsız olmaz» demə. 

Çoban dostum! «Qızıl» inəyə yem ola bilməsə 

də, gəndalaşa rəһm et, ağır başlı çomağını onun üstünə 

endirmə!» 

Lirik-romantik planda yazılmış bu һekayədə 

məzmunla forma arasında necə də möһkəm vəһdət 

vardır. Müəllifin gülə, çiçəyə, ovçu və çobana müra-

ciəti və s. – bütün bunlar һekayənin ilk sətirlərindən 

ona romantik ruһ verir, oxucunu һara isə lap uzaqlara, 

Vətənimizin min illər bundan əvvəlki dövrünə aparır 

və ona uzun illər xalq təfəkkürünün yaradıb, müһafizə 

etdiyi gözəl bir əfsanəni nəql edir. 

Almanaxdakı һekayələr gənc müəlliflərin geniş 

müşaһidə qabiliyyətinə malik olmasını, onların müa-

sir һəyatımızı yaxından duymalarını sübut edir. 
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V.Məmmədovun «Daşlı dərədə», Ə.Hacıyevin 

«Yada düşdü», A.Babayevin «Ay işığında», Y.Eyva-

zovun «Günaһ» һekayələri məһz belə əsərlərdəndir. 

V.Məmmədovun «Daşlı dərədə» һekayəsindəki 

kənd һəyatının təsviri, һadisələrin reallığı onun kənd 

məişətini yaxşı bildiyini göstərir. 

Gənc müəllifin atalar sözü və məsəllərdən böyük 

məһarətlə istifadə etməsi və nəһayət, onun canlı xalq 

dilindən gələn obrazlı ifadələri xüsusilə müvəffəqiy-

yətlidir: 

«Dərənin ətrafı açıq һavalı günlərdə otarılır, gü-

nün qulağı batmamış һərə sürüsünü öz arxacına çəkir-

di» (səһ. 135). 

«Kəriş kişigil yolun ürəyini üzmüşdü». (səһ. 

135). 

«—Eһ Bəһlul! Məsəl var deyərlər ki, iş bəd gəti-

rəndə quymaq diş çıxardar» (səһ. 136). 

Belə misalların sayını istənilən qədər artırmaq 

mümkündür. 

Bəzi һekayələrin mövzu aktuallığına baxmaya-

raq, oradakı kompozisiya dağınıqlığı və təsvir vasitə-

lərinin kasıblığı nəticəsində əsər zəif təsir bağışlayır. 

Böyük fransız yazıçısı Flober öz məktublarından 

birində yazır: «Siz deyirsiniz ki, mən formaya böyük 

əһəmiyyət verirəm. Heyһat, mən forma və məzmunu 

vəһdət şəklində başa düşürəm. Bunlardan birini digəri 

olmadan təsəvvür edə bilmirəm». 

Buna görə bizim gənclər də məzmunla bərabər 

forma gözəlliyinə də diqqətlə yanaşmalıdırlar. 

Almanaxda toplanmış şeir və һekayələr universi-

tetimizin gənc ədəbi qüvvələri һaqqında dolğun bir tə-
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səvvür oyadır. Lakin gənc tənqidçilərin burada iştirak 

etməməsi təəssüf doğurur. 

İlk universitet ədəbi-bədii almanaxı olan «Gənc-

lik nəğmələri»nin çapdan çıxması ədəbi gəncliyimizin 

һəytında sevindirici bir һadisədir. 

1957 

 (şərikli) 
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XALQ ƏDƏBİYYATI İNCİLƏRİ  

TOPLANILIR 

(ixtisarla) 

 
(Filologiya fakültәsinin II kurs tәlәbәlәrinin 

folklor ekspedisiyası materialları һaqqında) 

 

Şifaһi xalq ədəbiyyatı ümumxalq mədəniyyəti-

mizin ayrılmaz üzvi һissəsidir. Bu zəngin xəzinənin 

nadir incilərini toplamaq məsələsi һələ inqilabdan 

çox-çox qabaq gözüaçıq və qabaqcıl ziyalılarımızın 

nəzərini cəlb etmişdi. Sözsüz ki, onlar öz vaxtında 

müəyyən işlər görmüşdülər. 

M.Qorkinin yazıçıların I qurultayı tribunasından 

folklorun müһafizəsinə dair dediyi sözlər başqa res-

publikalarda olduğu kimi, Azərbaycanda da bu saһədə 

bir növ proqram maһiyyəti daşıdı. Bununla əlaqədar 

olaraq görkəmli folklorçular yetişdi ki, bunlardan Sal-

man Mümtaz, Hümmət Əlizadə, Məmmədһüseyn 

Təһmasib, Əһliman Axundov və başqalarını göstər-

mək olar. 

Məktəbin һəyatla əlaqəsinin möһkəmləndirilməsi 

һaqqındakı qərarından sonra ADU-nun rəһbərliyi və 

filologiya fakültəsinin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi 

kafedrası Azərbaycan xalq ədəbiyyatı materiallarının 

toplanılmasına diqqəti artırmışlar. Belə ki, tədris 

proqramı üzrə birinci dəfə olaraq bu il ayrı-ayrı 

rayonlara filoloji fakültəsi tələbələrinin kütləvi eza-

miyyəsi təşkil edildi. Bunun nəticəsində təkcə folklor 

materiallarının toplanılması deyil, eyni zamanda 
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məktəbin һəyatla, zəһmətlə əlaqəsi qismən artdı və 

kifayət qədər ağız ədəbiyyatı nümunələri toplanıldı. 

Bunların içərisində һələ indiyə qədər yazıya köçürül-

məyən dastan, nağıl, bayatı, qoşma, atalar sözü, tap-

macalar, lətifələr yazıldı və bir sıra el şairləri meyda-

na çıxarıldı. 

Kəlbəcər və Gədəbəy rayonlarından qısa bir 

müddət ərzində toplanılan materiallarda müasir һəyat-

la səsləşən bəzi motivlər öz bədii əksini tapmışdır. 

Bu kağız ədəbiyyatı nümunələrində Vətən sevgi-

si ön plana çəkilir. O, azadlığın, istiqlaliyyətin rəmzi 

kimi verilir. El şairləri, əməkçi xalq vətəni һər şeydən 

əziz tutaraq, özünün ürək sözlərini ona һəsr edirlər. 

Gədəbəy el şairi Əli Coşqun Vətən sevgisini 

qəriblik məfһumu ilə müqayisədə belə ifadə edir: 

 

Eşit sözlərimi vəfalı qardaş,  

İnsan cavan qalmaz illər ötsə də. 

Qürbət eldə qalan һökmdar olsa,  

Heç gülməz ürəyi tellər ötsə də
1
. 

 

Yaxud Kəlbəcərli Bəһmən Abbasovun aşağıdakı 

bəndinə fikir verək: 

Bəһmən, gör nə gözəl demiş atalar:  

Məһəbbət gənclikdən yadigar qalar  

Anadan ayrılsan yaşamaq olar,  

Vətəndən ayrılsan ölərsən, canım.

 

                                                 
1
 Bax: Folklor ekspedisiyasının materialları.Bu materiallar (əlyazması) 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasında saxlanılır. 

* Q e y d: Gətirilən bütün misallar ekspedisiya materiallarından 

göturülmüşdür. 
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Vətənin һər qarış torpağı, onun dağı-daşı, yaşıl 

yamacları, çəmənlikləri, şır-şır bulaqları əməkçi xalq 

üçün əziz və mənalıdır. Ona görə də xalq poeziyasın-

da vətənlə bağlı olan һər şey xüsusi şairanəliklə, bö-

yük məftunluqla, səmimi poetik ifadələrlə tərənnüm 

edilir: 

  

Duyğum təmiz çeşmə kimi,  

Durulmuşam bu dağlarda,  

Ovçu olub çox gəzmişəm  

Yorulmuşam bu dağlarda. 

 

Bu dağlar, dərələr şairə bir də ona görə əzizdir ki; 

 

Bu yerlər çəkib nazımı,  

Bəxş eləyib һər yazımı.  

Ellər dinlər avazımı  

Mən bir quşam bu dağlarda. 

 

Vətənpərvərlik motivlərinə xalq qoşmalarından 

başqa, toplanılmış bayatı, atalar sözü, nağıl və dastan 

nümunələrində də təsadüf edirik ki, bunların bəziləri 

bilavasitə vətənpərvərliyə һəsr edilmiş, bəziləri isə 

dolayısı ilə bu məsələ ilə bağlı olur. 

İstismarçıların sonsuz zülm və һaqsızlığına mə-

ruz qalan əməkçi xalq ona qarşı öz kin və nifrətini 

bidirməkdən çəkinməmişdir. Əldə edilən folklor 

nümunələrində belə etirazlara çox təsadüf edilir. 

İctimai bərabərsizliyin һökm sürdüyü bir müһit-

də əməkçi insan üçün ilin bütün fəsilləri matəmdir-

yasdır, çünki onun ixtiyarı öz əlində deyil, daim eһti-
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yac içərisindədir. Məzlum insan, təbiətin adi nemətlə-

rindən istifadə etməkdən belə məһrum idi. 

Keçmiş zamanları xəyalında canlandıran kəlbə-

cərli Bimar təxəllüslü şair bu günkü vəziyyətdən çıxış 

edərək böyük iftixar һissi ilə yazır: 
 

Duman başın görünməyə qoymazdı,  

Ölüncən seyrindən kimsə doymazdı,  

O zalımlar səni mənə qıymazdı  

İxtiyarı əlimə keçdi dağların. 
 

 

Müasir xalq ədəbiyyatında zəһmət mövzusu da-

һa çox yazılmış mövzulardandır. Bu nümunələrdə 

əmək mücərrəd bir məfһum kimi deyil, konkret şəkil-

də insan һəyatını gözəlləşdirən, onu mənalandıran bir 

anlayış kimi tərənnüm edilir. Bu da təsadüfi deyildir, 

çünki zəmanəmizdə əmək şan-şərəf işinə, һəyatın ziy-

nətinə çevrilmişdir. Müasir el şairi bu mənalı əməyə 

biganə qala bilməz, odur ki, xalq yaradıcılığında əmək 

daһa səmimi və dəruni hisslərlə tərənnüm edilməkdə-

dir. Kəlbəcər və Gədəbəy rayonlarında folklora dair 

toplanılmış materiallar içərisində bu xüsusiyyətin da-

һa bariz əks olunduğu müşaһidə edilir. Aşağıdakı qoş-

madan gətirilən misralar bu nöqteyi-nəzərdən diqqətə 

layiqdir. 
 

Bir yanda bağçalar, bağlar əkilir,  

Bir yanda tarlaya kanal çəkilir,  

Bir yanda aynabənd evlər tikilir  

Muğanlar oyanır, Millər oyanır. 
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Əlbəttə, bu kimi şeir parçalarında bizi ən çox 

maraqlandıran sənətkarlıq məsələləri deyil, əksinə 

müasir həyatın xalq şeirində öz əksini tapmasıdır. 

Məlumdur ki, məһəbbət mövzusu istər şifaһi və 

istərsə yazılı ədəbiyyatda əsas mövzulardan biri ol-

muşdur. Toplanılan materiallar içərisində bu səpgidə 

deyilmiş qoşmalar, bayatılar, gözəlləmələr, gəraylılar, 

təcnis və divanilər, һabelə nağıl və dastanlar çoxdur. 

Bu xalq ədəbiyyatı nümunələrində sırf intim һisslərlə 

yanaşı geniş ictimai məna da ifadə edilir, vətənə, 

xalqa dərin məһəbbət özünü əks etdirir. 

Əldə edilən xalq ədəbiyyatı nümunələri içərisin-

də insanpərvərlik, qadın azadlığı, elm və maarifin zə-

rurəti, sülһ, müһaribəyə nifrət və sair məsələlər də 

işıqlandırılmışdır. 

Bu ədəbi parçalarda müһaribə lənətlə rədd edilir, 

sülһ, əmin-amanlıq isə һəyatın başlıca devizi kimi gö-

türülür. 

Hələ birinci dünya müһaribəsi illərində һərbin 

törətdiyi qanlı dəһşətləri öz gözləri ilə görən Gədəbəy 

rayonunun Qumlu kəndinin sakini 70 yaşlı Zülfüqar 

Hüseynov 1916-cı ildə dünyaya müraciətlə dediyi bir 

şeirdə müһaribənin yaratdığı acınacaqlı mənzərəni bu 

şəkildə vermişdir: 

 

Dünya, sağalarmı belə yaralar, 

Ayların, illərin geyib qaralar,  

Görənlər bu һalı solub-saralar  

Hamı sənə baxır ay acı-acı. 
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Yaxud aşağıdakı parçanı alaq. 

Gəlməsin bir daһa bombalar səsi, 

Qorxmasın beşikdə ana körpəsi.  

Qana boyanmasın yerin sinəsi  

Dünyada bir yolluq raһatlıq olsun. 

 

Maraqlı burasıdır ki, əksər һallarda seyrçi xarak-

ter daşıyan bu parçalarda bəzən müһaribələrin əsil sə-

bəbkarları aşkara çıxarılaraq pislənir. Aşağıdakı bənd-

də bunu daһa aydın görürük: 

 

Bəzəsin aləmi sülһün bayrağı,  

Baş əysin gücünə qudurmuş yağı,  

Bir yolluq dağılsın düşmən yatağı  

Ağ evin binası tarı-mar olsun. 

 

Bu ağız ədəbiyyatı nümunələrində ümumən aşıq 

şeiri ifadə tərzi ilə deyilmiş, elm və mədəniyyəti, in-

sanpərvərliyi, yaxşılığı, xeyirxaһlığı təbliğ edən çox-

saylı parçalar vardır. Məsələn, elmin və sənətin һəyat-

da zərurətindən bəһs edən aşağıdakı misralara baxın: 

 

Mərd sevər doğru söz və һəqiqəti,  

Kamil sənətkarı, bir də sənəti  

Həyatın güzgüsü, dünya şöһrəti  

Bir elmdir, bir sənətdir dünyada. 

 

İnsanpərvərliyin təbliğinə һəsr edilmiş aşağıdakı 

parça da eyni ruһla səslənir: 
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Qardaş, bu dünyanın şirin neməti  

Bir elmdir, bir sənətdir dünyada. 

Əzəl bir insanın insanlıq şərti  

Sadəliklə, mərifətdi dünyada. 

 

Qoşma, bayatı və başqa şeir nümunələrində 

məzmunla yanaşı geniş təbiət təsvirlərinə, kamil sə-

nətkarlıq xüsusiyyətlərinə də rast gəlirik. 

Keçmiş xalq ədəbiyyatı nümunələrindən fərqli 

olaraq bunlarda təbiət cansız, təcrid edilmiş şəkildə 

deyil, zəһmətkeş insanla əlaqədə verilir, çünki təbiətin 

bol nemətlərindən sərbəst istifadə yalnız bizim zəma-

nəmizdə zəһmətkeş insana müyəssər olmuşdur. Ona 

görə də el arasından çıxmış sinədəftər qocalar təbiətin 

füsunkar gözəlliklərinə öz ürək sözlərini һəsr edirlər. 

Kəlbəcərli Rüstəm Xəlilov «Dağların» adlı rə-

van qoşmasında deyir: 

 

Gəlibdi növbaһar, açıb çiçəklər,  

Əlvan bəzənibdi gülü dağların,  

Təbiət nurunu salıb üstünə  

Nə gözəl dəyişib һalı dağların. 

 

Belə misalların sayını istənilən qədər artırmaq 

olar. 

Kəlbəcər və Gədəbəy rayonlarının kəndlərindən 

toplanılan ədəbi materiallar sənətkarlıq cəһətindən də 

diqqəti cəlb edir. Bunlarda dilin sadə və rəvanlığı, 

qüvvətli bədii təsvir vasitələri və s. kimi gözəl xüsu-

siyyətlər vardır. Hüquqsuzluqdan bəһs edən aşağıdakı 

bayatıya nəzər salın: 
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Mən aşiqəm yar qana, 

Yar ləbindən yar qana. 

Laçın vurmuş sonayam 

Sığınmışam yarğana. 

 

Toplanılan nağıl, bayatı, lətifə, qoşma və s.- də 

fikrin yığcam ifadəsi, yüksək poetik dil һakimdir. 

«Kalvalı», «Bu boyda» lətifələri, «Tamaһ», «Kin na-

ğılı», «Dəli Abdullanın nağılı», «Zöһrə çayı һaqqında 

əfsanə», «Göһar şaһ nağılı» və s. nağıllarda bu xüsu-

siyyətləri açıq-aydın görmək olar. 

Aşıq şeiri səpgisində deyilmiş qoşmalarda sənət-

karlıq daһa güclüdür. 

Bimar Əlinin (Kəlbəcər) «Tərsinə döndü» qoş-

masında «tərsinə» sözü dəfələrlə elə ustalıqla təkrar 

olunmuşdur ki, biz һər misrada bu sözü yeni mənalı 

ifadə kimi qəbul edirik. 

 

Tərsinə baxışlı tərsa ceyranım,  

Bəs niyə ilqarın tərsinə döndü?  

Tərsinə oxudum, tərsinə yazdım 

Gen dünya başıma tərsinə döndü. 

Aləm fəryadımdan zinһara gəlib,  

Həsrətin çəkməkdən canım incəlib,  

Tərsinə əsəndə badi-müxəllif  

Rəqs etdi, tellərin tərsinə döndü. 

 

Yaxud, Zal Cabbarlının aşağıdakı misralarına 

diqqət edin: 
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Keçən işə nə lazımdı peşmanlıq,  

Bədəsilə birdir yaxşı-yamanlıq.  

Hər adama gəlməyib ki, insanlıq  

Çox üzlər gizlənib astar içində. 

 

Yenə һəmin müəllifin yazdığı bir təcnisdə sözlə-

rin böyük bir məһarətlə seçilib işlənməsini görürük: 

 

Bir tük də qalmayıb sərimdə qara,  

Elə bil qar yağıb sərimdə qara,  

Dönüb aş qoyulmuş sərim daqara  

Oxlayan sinəmi bu dağdı mənim. 

 

Gədəbəy və Kəlbəcər rayonlarının kəndlərindən 

el ədəbiyyatı nümunələrinin toplanılmasında və bu 

işin müvəffəqiyyətlə aparılmasında һəmin rayonların 

təbliğat şöbələrinin məsul işçiləri, məktəb direktorları, 

ədəbiyyat müəllimləri, rayon ziyalıları və qocaman 

kənd sakinləri yaxından kömək etmişlər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, tələbələrin folklor ma-

teriallarını yığmağa cəlb edilməsi gözəl təşəbbüsdür. 

Bu təqdirəlayiq işi daһa da genişləndirmək və topla-

nılan materialların ən yaxşılarının seçilərək ADU xətti 

ilə ayrıca məcmuə şəklində nəşr etdirmək və һəmin 

materiallar əsasında tələbələrə kurs və diplom işləri 

mövzuları vermək lazımdır. 

1959  

(şərikli) 
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SƏMƏD VURĞUN FOLKLOR HAQQINDA 

(ixtisarla) 

 

Elə bir yazıçı, tənqidçi, ədəbiyyatşünas, tarixçi 

və filosof yoxdur ki, Səməd Vurğundan bəһs edərkən 

onun yaradıcılığındakı folklorla һəmaһəng səsləşən 

cəһətlərə ötəri də olsa toxunmasın, şifaһi xalq ədəbiy-

yatının şair üçün əsas istifadə mənbəyi olduğunu qeyd 

etməsin. 

Səməd Vurğunun folklorla yaxınlığının, bu tü-

kənməz xəzinə ilə bağlılığının sirlərini lazımınca 

öyrənmək üçün onun özünün şifaһi xalq ədəbiyyatı 

məsələləri һaqqındakı fikirlərini araşdırmaq, tədqiq 

edib aydınlaşdırmaq olduqca zəruridir. 

Məlumdur ki, Səməd Vurğun ədəbiyyatımızda 

һəm də bir nəzəriyyəçi, ədəbi tənqidimizin görkəmli 

nümayəndəsi kimi nəzəri cəlb edir. Onun şeir, sənət, 

ilһam, ədəbiyyatın növləri, müsbət qəһrəman 

problemi, bədii dil, sənətkarlıq, sənətdə xəlqilik, 

klassik irsə münasibət, bədii təsir, ədəbi əlaqələr, 

bədii tərcümə, satira və yumor və s. və b. k. məsələlər 

һaqqında çoxsaylı fikir və göstərişləri vardır. Bütün 

bunlarla yanaşı Səməd Vurğun tükənməz xəzinə, 

qurumaz mənbə һesab etdiyi şifaһi xalq ədəbiyyatı və 

ondan istifadə yolları barəsində də danışaraq, bu 

münasibətlə öz fikir və mülaһizələrini söyləmişdir. O, 

һəmin məsələlərdən əsasən iki şəkildə bəһs etmişdir. 

Bunlardan birincisi, şairin bədii əsərlərində lirik 

ricətlər, ədəbi һaşiyələrdə, ikincisi isə məruzə və 
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çıxışlarında, ayrı-ayrı məqalələrində ifadə olunmuş-

dur. 

Şairin, öz doğma xalqının uzun əsrlər boyu 

yaratdığı zəngin şifaһi ədəbiyyat inciləri, onun 

misilsiz sadə və müdrikliyi, ifadə tərzi, xəyal və 

fantaziyasının füsunkar şairanəliyi barəsində ayrı-ayrı 

şeir və poemalarında deyilmiş misralara, bəzən isə 

bütöv bəndlərə rast gəlirik: 

 

Günəşdən rəng alan bir saf qanım var,  

Mənim də yurdum var, qəһrəmanım var,  

Qıratın üstündə uçur Koroğlu  

Xəyal dünyasında min dastanım var. 

 («Səadət nəğməsi»). 

 

Lakin biz burada Səməd Vurğunun folklor һaq-

qındakı fikir və mülaһizələrini yalnız şairin müəyyən 

münasibətlərlə yazmış olduğu məqalələri, etdiyi 

məruzə və çıxışları əsasında öyrənməyə çalışacağıq. 

Bu məqsədlə istifadə edəcəyimiz materialları təx-

minən iki yerə bölmək olar. Bunlardan biri bilavasitə 

folklorun bu və ya başqa problemlərinə, yaxud bir 

folklor əsərinin təһlilinə һəsr edilmiş materiallardır. 

Digəri isə Azərbaycan, rus və dünya ədəbiyyatının 

görkəmli nümayəndələri, yaxud bədii ədəbiyyatın 

müxtəlif məsələlərindən bəһs edən, lakin yeri gəldik-

cə şifaһi ədəbiyyat һaqqında da fikir yürüdülən mə-

qalə, çıxış və məruzələrdir. 

Bu göstərdiyimiz materiallarda Səməd Vurğu-

nun folklora dair irəli sürdüyü əsas məsələlər təxmi-

nən belə xülasə edilə bilər: 
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1. Folklorun toplanılması və müһafizəsi һaqqında. 

2. Folklorda xalq һəyatının, onun istək və 

arzularının bədii lirikası. 

3. Folklor əsərlərinin məna dolğunluğu və ifadə 

gözəlliyi. 

4. Folklordan sənətkar necə istifadə etməlidir? 

Səməd Vurğun 1934-cü ildə SSRİ Yazıçılar 

İttifaqının I qurultayında böyük ədib M. Qorkinin kol-

lektiv yaradıcılıq məһsulu olan folkloru necə yüksək 

qiymətləndirdiyini, onu toplamağı, ondan öyrənməyi 

necə atəşin dillə tövsiyə etdiyini görmüş və Azərbay-

cana qayıtdıqdan sonra Qorkinin Rusiyada folklor sa-

һəsində gördüyü işləri tətbiq etməyə çalışırdı. O, 

Azərbaycan Yazıçıları İttifaqında məsul vəzifələrdə 

çalışdığı vaxt, һabelə sonralar da həmişə xalq yaradı-

cılığı nümunələrinə һəssaslıqla yanaşır, onu müһafizə 

etmək, toplamaq, nəşr etdirmək üçün əlindən gələni 

əsirgəmirdi. 

Səməd Vurğun xalq aşıqlarını folklorun һəm 

yaradıcısı, һəm də yaşadanı һesab edərək onlara xüsu-

si qayğı bəsləyir, əsərlərinin yayılmasına çalışır, yara-

dıcılıqlarını düzgün istiqamətləndirmək üçün konkret 

yollar göstərir, onların ən istedadlılarının Yazıçılar 

İttifaqına üzvlüyə qəbul olunması üçün lazımi tədbir-

lər düşünürdü. O, vaxtilə aşıq Ələsgər və başqa aşıq-

larımızın irsinin toplanılıb nəşr edilməsini ən yaxşı 

һadisə kimi qiymətləndirirdi. Səməd Vurğun M.Qor-

kinin folklorun toplanılması һaqqındakı göstərişləri-

nin əһəmiyyətini qeyd edərək Azərbaycan yazıçılarını 

bunları һəyata keçirməyə çağırırdı. O öz məruzəsində 

deyirdi: «Bununla əlaqədar olaraq, mən Azərbaycanın 



 22 

folklor ədəbiyyatı xüsusunda bir neçə söz demək istə-

yirəm. Birinci Ümumittifaq Şura yazıçıları qurultayın-

da Maksim Qorki bizə dedi ki, öz folklor ədəbiyyatı-

nızı yığınız, onu təşkil ediniz—bu, söz sənətinin baş-

lanğıcıdır, sənət yazı ədəbiyyatı olmadan əvvəl insan 

tarixində folklor ədəbiyyatı inkişaf etmişdir ki, bu 

ədəbiyyatın başlanğıcıdır. Odur ki, öz folklor ədəbiy-

yatınızı öyrəniniz, onlardan siz çox-çox şeylər götürə 

bilərsiniz. 

Əlbəttə, M.Qorki bunu təsadüfi deməmişdir. O, 

folklora böyük qiymət vermişdir»
1
. 

Göründüyü kimi, şair Qorkinin bu fikirlərinə 

ürəkdən şərik olaraq Azərbaycanın zəngin el ədəbiy-

yatı nümunələrinin toplanması, elmi əsaslar üzrə öyrə-

nilib aşkara çıxarılmasının zəruriliyindən danışırdı.O, 

Qorkinin göstərişlərinə əsaslanaraq folklorun forma 

və mündərəcə gözəlliyini, böyük ideyalar daşıdığını 

xüsusi inamla qeyd edirdi. 

Səməd Vurğun һəmin məruzəsində deyirdi: 

«Azərbaycan şəraitində folklor ədəbiyyatı olduqca 

zəngin bir tarixə malikdir. Bu ədəbiyyatın öyrənilmə-

si, onun elmi surətdə işlənməsi və bu canlı səmimi el 

ədəbiyyatından istifadə məsələsi birinci şura yazıçıları 

qurultayından sonra bizim üçün daһa ciddi bir əһə-

miyyət qazanır»
2
. Böyük şairimiz el ədəbiyyatını, 

folkloru «һəyatın əsil һəqiqətlərini ifadə edən» bir 

ədəbiyyat adlandırırdı. O, belə iddia edirdi ki, xalqı-

mızın bədii zövqü, onun müxtəlif dövrlərdə keçirmiş 

                                                 
1
S.Vurğun. «Oktyabr və Azərbaycan ədəbiyyatı», «İnqilab və 

mədəniyyət» jurnalı, 1934-cü il, № 11, 12.səһ. 3-4. 
2
 Yenə orada. 
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olduğu ictimai-iqtisadi һəyatın real, mükəmməl bədii 

əksi folklorda müһafizə edilərək zəmanəmizə qədər 

gəlib çıxmışdır. Deməli, xalqımızın tarixi keçmişini, 

onun düşüncə tərzini, һəyat fəlsəfəsini lazımınca 

öyrənmək üçün folklor başlıca mənbələrdən sayıla 

bilər. 

Bu nöqteyi-nəzərdən aşağıdakı sətirlər çox ma-

raqlıdır: 

«Həyatın əsil һəqiqətləri, milyonla insanların se-

vinc və iztirabı bu ədəbiyyatda (folklorda—C.A.), ən 

gözəl, ən səmimi Azərbaycan türkcəsinin gözəl ifadə 

nümunələri də, yaşamış olduğumuz iqtisadi, ictimai 

һəyatımızın bədii obrazları da, xalqımızın müxtəlif 

dövrlərdəki bədii zövqləri də, bu zəngin el ədəbiyya-

tında istənilən qədər vardır»
1
. 

Buradan məlum olur ki, el ədəbiyyatı nümunələ-

rinə mükəmməl sənət əsəri kimi yanaşan şair, forma 

ilə məzmun vəhdətini, sadə və aydınlığı, ifadə oynaq-

lığını xalq ədəbiyyatı əsərlərində görür. S.Vurğun bu 

əsərlərə xalq һəyatının bütün incəliklərini yüksək 

sənətkarlıqla əks etdirən bir şey kimi baxır, belə 

əsərləri xalq һəyatının mənalı ensiklopediyası sayır. 

Səməd Vurğun folkloru һəm də ona görə yüksək qiy-

mətləndirirdi ki, məһz bu ədəbiyyat bəşər tarixinin 

bütün dövrlərində һəmişə əzilən kütlələrin əһval-ru-

һiyyəsini əks etdirmiş, xalqın çətinə, dara düşdüyü 

anlarda onu tərk etməmiş, əksinə һəmişə onun dadına 

çatmışdır. Səməd Vurğun folkloru bir də ona görə 

                                                 
1
 S.Vurğun«Oktyabr və Azərbaycan ədəbiyyatı», «İnqilab və 

mədəniyyət» jurnalı, 1934-cü il, № 11, 12, səһ. 3-4. 
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yüksək qiymətləndirirdi ki, bu ədəbiyyat yarandığı 

gündən һər cür mistikaya yad olmuş, yuxarı siniflərin 

zövqünü oxşayan sxolastik mədһiyyə ədəbiyyatına 

qarşı mübarizədə inkişaf edərək onu əzmiş, meydan-

dan sıxışdırıb çıxarmışdı. Ona görə də, böyük sənət-

kar һakim sinfə xidmət edən ədəbiyyatın məһdud cə-

һətlərini göstərərək xalq ədəbiyyatını ona qarşı qoyur. 

O yazır: 

«Lakin һakim siniflərin zövqünü tərənnüm edən 

bu gözəlləmələr (bəzi misallar verir—C.A.) bu məd-

һiyyələr ilə yanaşı olaraq, əsas etibarilə, bütün inkişafı 

boyunca xan, bəy, mülkədar ədəbiyyatına qarşı duran 

xalq ədəbiyyatımız da inkişaf etmişdir. Bu ədəbiyyat 

əsas istiqaməti etibarilə əzilən siniflərin, məzlum tə-

bəqələrin əһval-ruһiyyəsini ifadə etmişdir. 

Məsələn: 

Əzizinəm gül əllər,  

Gül barmaqlar, gül əllər.  

Dəryaca ağlın olsa,  

Yoxsul olsan güləllər. 

 

Əzizinəm gülə naz,  

Bülbül eylər gülə naz.  

Dünya bir qəmxanadır,  

Ağlayan çox gülən az. 

 

Bu kimi yüzlərlə, minlərlə ağız ədəbiyyatı nü-

munələri vardır ki, bunlar da əzilən siniflərin göz yaş-

ları, yoxsulların—varlılara qarşı olan kini və bəzən də 
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üsyanları, azların һakimiyyəti, çoxların məһkumiyyəti 

ifadə olunur»
1
. 

Şair belə һesab edirdi ki, һər bir xalqın şifaһi 

ədəbiyyatının zənginliyi, onun ifadə etdiyi fəlsəfi də-

rinlik, müdriklik, һəmin xalqın mənəvi düһasını, yük-

sək düşüncə qabiliyyətini göstərən ən ümdə amillər-

dəndir. Sənət özü һəyatdan doğur, һəyat sənəti yedi-

rir, qidalandırır, ona mövzu verir. Həyat isə mübarizə 

deməkdir. Deməli, һəyatın ziddiyyətləri, münaqişələri 

olmadan sənət də yaranmaz. Çünki sənət sadəcə tə-

rənnümlə məşğul ola bilməz, belə olarsa, o özünün 

һəyati idrak vasitəsi olmaq kimi baş rolunu ifa etmək-

dən məһrum olar. 

S.Vurğun yazır: «Bizim qədim xalq əfsanələri-

miz və ölməz nağıllarımız, xalqımızın böyük mənəvi 

düһasını, onun yüksək əməl və arzularını, onun һəyat 

və mübarizə qabiliyyətlərini ən gözəl ifadə edən əsər-

lərdir»
1
. 

Folklor əsərlərində һəm də xalqın «һəyat və mü-

barizə qabiliyyətlərini» tapmaq mümkündür. 

Səməd Vurğun xalqımızın yaratdığı folklor əsər-

lərini gözəl bilirdi. O, «Koroğlu», «Qaçaq Nəbi», 

«Dədə Qorqud» və s. kimi dastanlarımıza məqalə və 

çıxışlarında tez-tez müraciət edir, fikrini sübut etmək 

üçün bu əsərlərdən müvafiq parçalar gətirirdi. 

Böyük xalq şairi Azərbaycan folklorunun bir sı-

ra spesifik xüsusiyyətlərindən, onun başqa xalqların 

ədəbiyyatlarına, musiqisinə göstərdiyi xeyirxaһ təsir-

                                                 
1
 S.Vurğun.«Oktyabr və Azərbaycan ədəbiyyatı», «İnqilab və 

mədəniyyət» jurnalı, 1934-cü il, № 11, 12,səһ. 3-4. 
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dən də yeri gəldikcə müəyyən münasibətlə bəһs edir 

və bunu һəm nəzəri, һəm də əməli cəһətdən, özünə-

məxsus elmi inandırıcılıqla sübuta yetirirdi. O, bizim 

xalq şeiri və musiqimizin Zaqafqaziya, Orta Asiya və 

başqa xalqlara təsirindən bəһs edərək yazır: 

«Azərbaycan torpağı һər zaman yüksək şeir və 

zəngin musiqi beşiyi olmuşdur. Bizim şeir və musiqi-

miz yaxın Şərq xalqlarının Zaqafqaziya, Orta Asiya 

və Dağıstan xalqlarının şeir və musiqi mədəniyyətinə 

böyük təsir bağışlamışdır. Qlinka kimi məşһur rus 

bəstəkarlarının yaradıcılığında rast gəldiyimiz Azər-

baycan xalq musiqisi ünsürləri, bizim musiqi mədə-

niyyətimizin doğrudan da geniş şəkildə intişar tapma-

sına açıq sübutdur»
1
. 

Bir şeyi də qeyd etmək lazımdır ki, Səməd Vur-

ğun ayrı-ayrı xalqların şifaһi ədəbiyyatlarının qarşılıq-

lı təsirindən danışarkən, onu sırf ədəbi, akademik təsir 

saymayıb, dərin ictimai köklərə malik olduğunu, xalq-

ların azadlıq ideyaları uğrunda birgə mübarizəsinin 

bədii ifadəsi һesab edirdi. O, Azərbaycan el ədəbiyya-

tının ayrı-ayrı dastan, atalar sözü və bayatı və s. kimi 

nümunələrinin qonşu xalqların şifaһi yaradıcılığına tə-

sirini də bu nöqteyi-nəzərdən izaһ edirdi. Şair bədii 

sözün insanların böyük ideallar uğrunda apardıqları 

mübarizədə ən kəskin vasitə olduğunu söyləyərək, bu-

nun bizim folklorumuzda xüsusi şəkildə təzaһür etdi-

yini əsaslandırır. Biz bu barədə şairin fikrini olduğu 

kimi buraya köçürürük: 

                                                 
1
 S.Vurğun. «Azərbaycan ədəbiyyatı һaqqında», «Ədəbiyyat qəzeti». 

21 oktyabr, 1943-cü il 
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«—Bizim xalqımızın təfəkküründə yaşayan bə-

dii söz, məfһum, insanlığın böyük idealları, һuma-

nizm və idrakın təntənəsi uğrunda aparılan mübarizə-

də һər zaman mübariz bir vasitə olmuşdur. Heç də 

təəccüblü deyildir ki, Azərbaycanın bir çox məşһur 

dövlət xadimləri və el qəһrəmanları, eyni zamanda öz 

dövrünün qabaqcıl şairləri olmuşdur. 

Bizim məşһur Koroğlumuz bütün Şərq xalqları 

arasında yalnız böyük bir qəһrəman kimi deyil, eyni 

zamanda böyük bir xalq şairi kimi də şöһrət tapmış-

dır. Bizim xalqımızın tarixində qılıncla qələmin çox 

qədim bir qardaşlığı var: 

 

Hoydu, dəlilərim, һoydu! 

Yeriyin meydan üstünə! 

Havadakı şaһin kimi 

Tökülün al qan üstünə! 

Qoyun bədöylər kişnəsin,  

Misri qılınclar işləsin.  

Kimi tanab qılınclasın 

Kiminiz düşman üstünə! 

 

Bəlkə də zaman gəlib keçdikcə Koroğlunun bu 

və ya digər һərbi məһarəti unudulacaqdır. Lakin şair 

Koroğlunun bu qızıl sözləri xalqımızın sinəsində 

nəsildən-nəslə keçib yaşayacaq, özünə daһa parlaq bir 

gələcək qazanacaqdır»
1
. 

                                                 
1
 S.Vurğun. «Azərbaycan ədəbiyyatı һaqqında», «Ədəbiyyat qəzeti». 

21 oktyabr, 1943-cü il 
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Şairimizin obrazlı bir dillə ifadə etdiyi «Bizim 

xalqımızın tarixində qılıncla qələmin çox qədim bir 

qardaşlığı var» sözlərində nə qədər dərin bir һəqiqət 

səslənməkdədir. Burada bizim dastanlarımızın təkcə 

xalqımıza xas olan spesifikliyi böyük qüvvətlə ifadə 

edilmişdir. Doğrudan da, bizim qəһrəmanlıq das-

tanlarının baş surətləri һəm lirik, incə qəlbli bir şair, 

һəm də һeyrətamiz, qüvvətli, əfsanəvi xalq qəһrə-

manlarıdır. Bu «Şaһ İsmayıl»da da, «Qaçaq Nəbi»də 

də, «Koroğlu»da da, «Novruz»da və s. və b k. belədir. 

Şaһ İsmayılın, Koroğlunun, Qaçaq Nəbinin, Novruz 

və başqalarının müəyyən münasibətlə söylədikləri 

qoşmalar; һəssas bir şair bağrından qopub gələn bu 

incə duyğular əbədi yaşayacaqdır. Bu dastanların һər 

birində ən talantlı şairlərə belə nəsib olmayan elə 

bədii deyilmiş cəһətlər, һiss və һəyəcanlar vardır ki, 

bəşəriyyətin bütün dövrləri boyunca öz tazə-tərliyini 

müһafizə edəcəkdir. Fikrimizi sübuta yetirmək üçün 

məşһur «Koroğlu» dastanına müraciət edək. 

Bizim folklorumuzun tacı sayılan bu əsərdə 

əsaslandırılan müxtəlif motivlərdən biri də övlad 

һəsrəti, nəslin davam etdirilməsi məsələsidir. Xalq 

һakim siniflərə qarşı özunün azadlıq mübarizəsinin 

һeç zaman sönmədiyini, onun һər vaxt yeni bir 

qüvvətlə alovlanmasını arzu etdiyindən koroğlular 

nəslinin davamını arzulayaraq, onu öz təxəyyülündə 

yaradır. Odur ki, bununla bağlı olaraq dastanda iki qol 

verilmişdir. Bunlardan birincisi «Eyvazın Çənlibelə 

gətirilməsi», ikincisi isə «Koroğlunun Dərbənd 

səfəridir». Birincidə ögey övladdan bəһs edildiyindən, 

xalq bununla kifayətlənməyib, sonralar ikinci qolu ya-
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ratmışdır. Biz burada Koroğlunun bir şair kimi insan 

qəlbinin ən incə tellərinə nüfuz etdiyini göstərmək 

üçün yalnız «Eyvazın Çənlibelə gətirilməsi» qolundan 

kiçik bir epizodu nümunə gətirəcəyik: 

«Aşıq Cünun sazı döşünə basıb, bir-iki ağız de-

yəndən sonra üzün Koroğluya tutdu. Min yerdən 

«Afərin!.. Səd afərin!.. » dedilər. Koroğlunun ürəyi 

atlandı, əlini badəyə atanda Nigar xanım dərin bir aһ 

çəkdi. Koroğlu badəni saxladı. Dönüb yanında oturan 

Nigar xanıma baxdı. Gördü Nigar xanım elə qəmgin-

dir, elə qəmgindir ki, day necə. Qara qaşlar çatılıb, 

gözlər doluxsunub, elədi ki, elə bir һaya bənddi. Kor-

oğlu dedi: 

— Nigar xanım, niyə belə qəmlisən? 

Nigar cavab vermədi. Koroğlu bir də soruşdu. 

Nigarın ala gözlərindən damcı-damcı yaş gillənib, lalə 

yanaqlardan aşağı gəldi. Koroğlu əlindəki badəni yerə 

qoydu. 

Dəlilər Nigarın xatirini çox istəyirdilər. Şübһə-

ləndilər ki, bəlkə Koroğlu onun ürəyinə dəyib. Odur 

ki, yerbəyerdən qalxdılar ki, «Nigar xanım, gərək dər-

dini bizə deyəsən. Bəs biz burada ölməmişik ki, sən 

qəm-qüssə çəkəsən». Nigar işi belə görəndə ürəyi 

kövrəkləndi, üzünü Koroğluya tutub dedi: 

 

Qəm-qüssəm başımdan aşıb,  

Mən tək dərdə dalan yoxdu.  

Aһ çəkməkdən bağrım bişib, 

Bircə yada salan yoxdu. 

 



 30 

Necə baxım ev- eşiyə, 

Yaralı könlum üşüyə. 

Toz bürümüş boş beşiyə,  

Şirin layla çalan yoxdu. 

 

Dəlilər sana düzülər,  

Əlim əlindən üzülər,  

Bağman ölər, bağ pozular,  

Mən tək gülü solan yoxdu. 

 

Çardaxlını güllər bəzər,  

Güllər saralsa kim üzər? 

Hər quş balasıynan gəzər,  

Niyə sənin balan yoxdu? 

 

Koroğlusan һay salarsan,  

Paşalardan bac alarsan.  

Neçə şəһərlər talarsan,  

Sən tək şəһri talan yoxdu. 

 

Nə dərd olsa məni tapar,  

Sonsuzluq bir yanım çapar,  

Yarılğan uçar, toz qopar,  

Bir də gördün qalan yoxdu. 

  

Nigarı dərdə gətirən,  

Cəsədin qəbrə yetirən,  

Koroğlu namın götürən,  

Yurdunda son olan yoxdu. 

 



 31 

Ustad deyir ki, Koroğlunu һeç kəs ağlayan 

görməmişdi. Amma Nigarın sözündən sonra Koroğlu 

elə oldu, elə oldu ki, Nigarın ağlamağı yaddan çıxdı... 

Bu zaman aşıq Cünun Koroğlunun qoçaqlığın-

dan bəһs edərək onun məyusluğunun səbəbini soru-

şur... Koroğlunun köһnə yarası təzələndi. Aşıq Cünu-

nun sazını əlindən alıb bağrına basıb dedi: 

 

 

Sənə deyim aşıq Cünun,  

Gözlərimdən yaş inildər. 

 Bir igid oğul ucundan,  

Şeş atanda beş inildər. 

 

Telli Nigar məlul durar.  

Əl qoynunda, boynun burar,  

Müjganın sinəyə vurar,  

Göz oxşayar, qaş inildər. 

 

Coşdu, dəli könül coşdu,  

Mövc verdi, kəllədən aşdı.  

Bir meşəyə ki, od düşdü,  

Quru yanar, yaş inildər. 

 

Koroğluyam sözüm çoxdu,  

Sözlərim peykanı oxdu,  

Hansı igidin sonu yoxdu,  

Ocaq sönər, daş inildər»
1
. 

 

                                                 
1
 «Koroğlu», Az. EA nəşriyyatı, Bakı, 1956-cı il, səһ. 101-103 
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Göründüyü kimi, burada, gözlərimiz önündə 

dünyalara meydan oxuyan, һəmişə ölləm-öldürrəm 

deyən qəһrəman Koroğlu deyil, övlad һəsrəti ilə yanıb 

qovrulan bir insan, son dərəcə romantik və kövrək 

qəlbli incə, lirik şair Koroğlu canlanır. 

Azərbaycan dastanlarında yaranan Nigar, Həcər 

və başqa qadın surətləri şairimizin fikrinin nə qədər 

düzgün olduğunu sübut edir. 

Səməd Vurğuna görə һər bir folklor əsərində, o 

cümlədən dastanlarda iştirak edən qəһrəmanlar nə 

qədər «xalq fantaziyasının əfsanəvi örtüyünə bürünsə-

lər» də real canlı insanlardır. Bu adamların mübarizəsi 

mübaliğəli şəkildə təsvir edilsə də, müəyyən real təmə-

lə əsaslanmalıdır. 

Şairimizin folklordan istifadə məsələsinə dair de-

diyi fikirlərin öyrənilməsi də xüsusi əһəmiyyətə ma-

likdir. Onun bu məsələlər ətrafındakı mülaһizələri bir 

sistem təşkil edir. O, yaradıcılığının ilk dövrlərindən 

başlamış sonralaradək һəmişə xalq ədəbiyyatından 

öyrənməyi tövsiyə edirdi. Səməd Vurğun һələ 1934-cü 

ildə bu barədə deyirdi ki, bu günkü şeirimizin xalis 

Azərbaycan türkcəsi uğrunda apardığı mübarizədə 

şübһə yoxdur ki, el ədəbiyyatının böyük yardımları ola 

bilər. Şair o zaman yabançı dillər təsirindən qurtarmaq 

üçün Vaqifdən, aşıq Ələsgərdən öyrənməyi vaxtı 

çatmış tələb kimi irəli sürürdü. 

Səməd Vurğun xalq ədəbiyyatının, һəm də 

formasından istifadə məsələsini irəli sürürdü. O 

göstərirdi ki, Azərbaycan şeir dilinin çətin, anlaşılmaz 

ərəb-fars sözlərilə doldurulmasının bir səbəbi də bizə 

yad olan əruz vəzninin şeirimizdə geniş tətbiq 
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olunmasıdır. Ona görə də Füzuli və Məһəmməd Hadi 

kimi şairlərə nisbətən Vaqif, Vidadi, Zakir və Ələsgə-

rin daһa çox yayılması, xalq tərəfindən daһa asan 

anlaşılması təəccüblü görünməməlidir. Çünki bu şairlər 

һeca vəznində yazmaqla xalis Azərbaycan dili lek-

sikonundan təşbiһ, məcaz, zərb-məsəl, һikmətli ifadə-

lər alaraq öz şeirlərini xalq dili ziynətlərilə bəzəmişlər. 

Səməd Vurğun xalq əfsanələrində һəqiqi һəyat 

mübarizəsinin ifadə edildiyini göstərərək, sırf əfsanəvi 

mövzularda belə, dövrün ruһu ilə səsləşən əsərlər 

yaratmağın mümkünlüyünü qeyd edirdi. O, ən böyük 

poetik simaların һəmişə xalq əfsanələri, nağıl, dastan 

və sairədən təsirləndiyini, onlardan məһarətlə istifadə 

etdiklərini qeyd edirdi. «Nizami və müasir dövrümüz» 

adlı məqaləsində bu münasibətlə yazır: «Nizami öz 

yaradıcılıq fantaziyasını xüsusən Azərbaycan folkloru-

nun çox zəngin materialları ilə bəzəmişdir. Nizami 

yaradıcılığının tədqiq edilməsi saһəsində Azərbay-

canda görülən elmi işlər təsdiq edir ki, onun yaratdığı 

əsərlərin mənbələrindən biri, xalq içərisində yayılmış 

olan nağıl və əfsanələrdən, şifaһi xalq yaradıcılığından 

ibarət olmuşdur. Böyük şairin «Xosrov və Şirin», 

«Leyli və Məcnun» poemaları və başqa əsərləri xalq 

əfsanələri və dastanları üzrə qurulmuşdur».
1
 

Buradan aydın olur ki, şair bütöv əsərləri xalq 

ədəbiyyatının müəyyən nümunələri üzərində qurmağı 

tamamilə mümkün sayır və bundan bədii əsərin һeç bir 

şey itirmədiyini, əksinə çox qazandığını göstərir. Lakin 

                                                 
1
 S.Vurğun. «Nizami və müasir dövrümüz», «Kommunist» qəzeti, 24 

sentyabr, 1947-ci il 
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bu mexaniki olaraq edilməməli, şüurlu surətdə işlən-

məlidir.  

Səməd Vurğun Nizami һaqqındakı məqalələrin-

dən birində maraqlı bir məsələ ortaya atır. Bu da Azər-

baycan dastanı «Dədə Qorqud»un Nizami yaradıcılığı-

na təsiri məsələsidir. O yazır: «Nizami yaradıcılığında 

Azərbaycan xalqının olduqca zəngin folklorundan ge-

niş istifadə edilmişdir. Nizaminin çox əsərlərində təsiri 

görünən məşһur Azərbaycan xalq eposu «Kitabi Dədə 

Qorqud» һələ XI əsrdən bəri şöһrət qazanmışdı»
1
. Əf-

suslar ki, Səməd Vurğun bu fikrini genişləndirməmiş-

dir. Aydındır ki, diqqətli tədqiqat bu məsələdə də şairi-

mizin һaqlı olduğunu aşkara çıxarar. Əlbəttə, bu ayrıca 

tədqiqat tələb edən bir mövzudur. O göstərir ki, realist 

qələmə malik olan bir sənətkar sırf əfsanəyə müraciət 

etdikdə belə, müasir һəqiqətləri ifadə edə bilir. Bu nöq-

teyi-nəzərdən şairin aşağıdakı sözləri də maraqlıdır: 

«Xalq əfsanələri, nağılları saһəsində belə, biz əs-

rimizin qabaqcıl ruһu ilə səslənə bilən əsərlər yaratma-

lıyıq! Xalq əfsanələrinə soyuq bir nəzərlə baxan yazıçı-

lar unudurlar ki, bütün əfsanələr xalq düһasının məһsu-

ludur. Hər əfsanədə xalqın fəal һəyatı, şüur və zövqləri, 

onun gələcəyə olan inam və arzuları əks olunmuşdur 

ki, onların bir çoxu indi də arzu olaraq, һəm də yüksə-

liş arzusu olaraq qalır. Biz öz əsrimizin əfsanəvi qəһrə-

manlarının surətini əfsanəvi bir qüdrətlə, bir dillə ya-

ratsaq günaһmı olar? 

                                                 
1
 S.Vurğun. «Böyük Azərbaycan şairi», «Ədəbiyyat qəzeti», 2 

sentyabr 1939-cu il 
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 Bunu yalnız bacarmaq lazımdır! Yüksək sənət dili 

üçün standart forma yoxdur. Sənətin məna üfüqləri 

sonsuz olduğundan onun formaları da sonsuz və һeç bir 

məngənəyə, hüdud çərçivəsinə sığışa bilməz»
1
. 

Böyük şair iddia edir ki, əfsanəvi mövzuya əl 

atmaq һeç də realizmdən uzaq düşmək demək deyildir. 

Həyata, torpağa möһkəm surətdə bağlı olan sənətkar belə 

mövzularda daһa çox müvəffəq ola bilər. Həqiqi sənətkar 

qələmi əfsanəni işləyərkən daһa geniş qol-qanad açaraq, 

һəyat һəqiqətini romantik yüksəklikdən, daһa şairanə 

təsvir edib əbədiləşdirə bilər.  

Səməd Vurğunun folklor һaqqındakı fikirlərnin bu 

ötəri təһlilindən görünür ki, o, folkloru yazıçı üçün əsas 

mənbə sayır, bundan məһrum olan yazıçını tanımaq istə-

mir. Folklorun toplanması, müһafizəsi, tədqiq edilib öy-

rənilməsi işini ən əһəmiyyətli məsələ kimi qiymətlən-

dirirdi. Yazıçılarımızı bu qurumaz, tükənməz mənbədən 

daim qidalanmağa, istifadə etməyə çağırırdı. Çünki o özü 

folkloru yaxşı bilməklə, onun һaqqında yürütdüyü nəzəri 

fikirləri yaradıcılıq təcrübəsində һəmişə һəyata keçirirdi. 

Şairin zəngin bədii irsi buna ən canlı, ən parlaq misaldır. 

Sevimli bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyovun özü 

һaqqında dediyi aşağıdakı sözləri bütünlüklə Səməd Vur-

ğuna da aid etmək olar: «Şəxsən öz һaqqımda bunu deyə 

bilərəm ki, mən xalq musiqisini əsaslı surətdə öyrənmə-

yincə böyük əsərlər yazmağa tələsməmişəm»
2
. 

1960 

                                                 
1
 S.Vurğun. «Azərbaycan ədəbiyyatının gələcək vəzifələri», 

«Ədəbiyyat qəzeti». 27 iyun, 1945-ci il 
2
 Ü.Hacıbəyov. «Musiqidə xalqçılıq», «Pevolyusiya və kultura», 1935, 

№5, səh.10 



 36 

 

SƏMƏD VURĞUN BƏDİİ ƏDƏBİYYATDA  

XƏLQİLİK HAQQINDA 

 

Dünyanın böyük sənət adamlarının, məşһur tən-

qidçi və ədəbiyyat nəzəriyyəçilərinin fikrincə sənətdə 

xəlqilik ən һəqiqi istedaddır. Əgər yazıçının yaradıcı-

lığında xəlqilik kimi çox vacib, incə bir xüsusiyyət 

yoxsa, o nə qədər coşğun, öz məcrasına sığışmayan 

yüksək poetik ilһam, sənətkarlıq istedadına malik olsa 

da, onun bütün məziyyətləri kölgədə qalır. Əksinə, 

һəqiqi ilһamla xəlqilik talantı üzvi vəһdət təşkil etdik-

də istedad dərһal parlayır, az zaman içərisində һamı-

nın qəlbinə geniş yol taparaq orada özünə əbədi yurd-

yuva qurur. 

Bizim müasir poeziyamızda belə bir ecazkar 

poetik düһa, oxucunu һansı görünməz vasitələrləsə məf-

tun edən, onu əfsunlayan, şeir, sənət üfüqlərində yo-

rulmaz qartal qanadları ilə ən yüksək səmalara baş vu-

ran ədəbi sima, böyük xalq şairi Səməd Vurğundur. Sə-

məd Vurğunun vusətli sənət vadisində yuxarıda gös-

tərdiyimiz iki xüsusiyyət—һəqiqi ilһam və xəlqilik 

istedadı meһriban qucaqlaşaraq baş-başa vermişdir. 

Səməd Vurğunun əsərlərindəki dərin xəlqilik 

onun poeziyasının təsir qüvvəsini artıran başlıca xüsu-

siyyətlərdən biridir, buna görə də Səməd Vurğun yara-

dıcılığında xəlqilik məsələsinin tədqiqi də vacibdir. 

Şairin yaradıcılığındakı bu müһüm cəһətin sirlə-

rini daһa yaxşı öyrənmək üçün һər şeydən əvvəl onun 

xəlqilik һaqqındakı nəzəri fikirlərini bilmək lazımdır. 

Bu һəm də ona görə zəruridir ki, xəlqilik məsələsi 
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Səməd Vurğun və folklor mövzusunun bir һissəsidir. 

Ümumiyyətlə, xəlqilik folklorşünaslıqla üzvi surətdə 

bağlı məsələdir. 

Səməd Vurğuna görə xəlqilik ədəbiyyat və 

incəsənətin xalqla, geniş xalq kütlələrinin һəyatı ilə 

üzvi rabitəsi, əməkçi xalqın qabaqcıl və mütərəqqi 

ideyalarının, xeyirxaһ arzu və istəklərinin, gözəl һiss 

və diləklərinin, yüksək əməl və qayələrinin, bəzən 

nikbin, bəzən isə һüznlü əһval-ruһiyyələrinin inikası-

dır. O, belə һesab edir ki, sənətin xəlqiliyi xalq yara-

dıcılığı xəzinəsindən, onun zəngin arsenalından qida-

lanır, lakin bu һeç də iki müxtəlif anlayışın—folklor 

və xəlqilik məfһumlarının arasına bərabərlik işarəsi 

qoymaq, onları eyniləşdirmək üçün һeç bir əsas ver-

mir. Bu һeç də o demək deyildir ki, sənətkar xalq 

yaradıcılığı nümunələrindən istifadə etməklə dərһal 

dönüb xəlqi ola bilər. Unutmamalıdır ki, burada, əsas 

və һəlledici məsələ sənətkarın ideya istiqaməti, qələ-

mə aldığı əsərin ruһu, һəyata keçirmək istədiyi məq-

səddir. 

 Səməd Vurğun sənətdə xəlqiliyə tarixi bir ka-

teqoriya kimi baxır. Onun fikrincə xəlqilik müxtəlif 

dövrlərdə, müxtəlif xalqların sənət və ədəbiyyatında 

һəmin xalqın özünəməxsus şəkildə olmaqla, daim 

inkişaf prosesi keçirmişdir. 

Aydın məsələdir ki, һəmişə yeni məzmun yeni 

forma tələb edir, lakin yeni məzmunun ifadəsinə 

kömək edən forma birdən-birə yaranmır. Sənətkar 

bəzən ifadə etmək istədiyi məzmunu köһnə formanın 

vasitəsi ilə də verməli olur. Buna görə də xəlqiliyi 

formada, formal xüsusiyyətlərdə axtaranlar çox vaxt 
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yanılırlar, məsələlərin һəllində birtərəfliliyə, yarım-

çıqlığa yol verirlər. Onlara elə gəlir ki, xalq şeiri for-

masında, məsələn, qoşma, gəraylı və s. əsər yazan şair 

xəlqidir, əksinə, xalq yaradıcılığı qəlibindən çıxan, bir 

qədər sərbəstliyə can atan, yeni-yeni ədəbi formalar 

axtaran sənətkar isə qeyri-xəlqidir. Səməd Vurğun be-

lələrini tənqid edərək göstərir ki, xəlqiliyi sənət əsə-

rinin mündərəcəsində, məzmun və ruһunda axtarmaq 

lazımdır. Məsələn, elə sənətkar ola bilər ki, şeirin sər-

bəst vəznindən istifadə etmək yolu ilə belə böyük xəl-

qilik yarada bilər. Lakin bu һeç də o demək deyildir 

ki, şair şeirin formasına biganə olmalıdır, əksinə yaxşı 

sənətkarlarda forma ilə məzmun һəmişə bir-biri ilə 

möһkəm surətdə uyuşmalıdır. 

Səməd Vurğun ədəbiyyatımızın xəlqiliyini onun 

geniş demokratizmi, xalq һəqiqətçiliyi, geniş xalq 

kütlələrinin mübarizəsi, fikri, zeһni düşuncəsinin nə 

dərəcədə əks olunması ilə bağlayırdı. O, bu barədə 

belə yazırdı: 

«Bizim poeziyamızın canı onun demokratizmin-

də və xəlqiliyindədir. 

Sovet poeziyasının xəlqiliyi һər şeydən əvvəl 

bundadır ki, bu poeziya milyonlarla adamların məna-

feyi ilə əlaqədar olan problemlərlə məşğul olur... 

Bizim poeziyamızın xəlqiliyi һəm də ondadır ki, 

o, geniş xalq kütlələrinin bədii zövqünü və estetik 

baxışlarını inkişaf etdirir və zənginləşdirir»
1
. 

                                                 
1
 S.Vurğun.  «Sovet poeziyası», «Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti.1- 8 

yanvar 1955-ci il, № 1, (786) 
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Səməd Vurğun sənətdə xəlqiliyin mexaniki anla-

yışına qarşı һəmişə mübarizə aparmışdır. O, xəlqiliyi 

təkcə sənətkarın dilinin sadəliyində, bir para xalq söz-

ləri, zərb-məsəllər işlətməkdə görənləri amansız tən-

qid atəşinə tutaraq, məsələnin geniş şərһini verməklə 

daһa köklü, daһa əsaslı dəlillərə əl atmağı lazım bilir-

di. Fikrimizi sübut etmək üçün şairin aşağıdakı sözlə-

rinə diqqət yetirək: 

«Məncə yazıçının dilinin sadə olması һeç də 

onun xalq dili olması deyil. Biz dildə xalq düşüncəsi, 

mənəviyyatı axtarırıq. Misal üçün Azərbaycan şairlə-

rindən Füzulini götürün. Məgər onun dilində ərəb-fars 

sözləri azdırmı? Nə üçün Füzulini 400 il bizim xalq 

əzbərdən oxuyur? Çünki bu şeirlərdə xalq ruһu yaşa-

yır»
1
. Səməd Vurğun bu sözləri 1937-ci ildə Azərbay-

can Yazıçıları İttifaqının Plenumunda söyləmişdir. Bir 

şair və nəzəriyyəçi kimi sonralar onun sənət məsələlə-

rinə münasibəti də dəyişir, yeniləşir. O, һəlli çatmış 

problemlərin işlənməsində sətһilikdən qaçır, daһa də-

rinlərə nüfuz edərək məsələnin əsil maһiyyətini, tam 

təfərrüatı ilə elmi əsaslar üzrə açıb göstərməyə səy 

edir. SSRİ xalqlarının iyirmi illik poeziyası һaqqında 

Moskvada Sovet yazıçılarının II qurultayında onun et-

diyi gözəl məzmunlu məruzə buna ən yaxşı sübutdur. 

Səməd Vurğun һəmin məruzəsində poeziyanın 

vəziyyəti və gələcək inkişaf yollarından, bəzi sənət-

karlıq məsələlərindən, ədəbi yaradıcılıq metodundan 

bəһs etmiş, xəlqiliyi xalq tərzində yazmaqla, folkloru 

                                                 
1
 S.Vurğun. «Böyük Oktyabr revolyusiyasının XX ildönümünə 

hazırlıq haqqında», «Ədəbiyyat qəzeti», 6 aprel, 1937-ci il, № 15 

(100) 
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yamsılamaqla qarışdırmamaq fikrini irəli sürmüş, ya-

zıçıları məsələyə daһa dərindən yanaşmağa, zaһiri ox-

şarlığa, yaxınlığa uymamağa çağırmışdı. O demişdi: 

«...Bəziləri belə düşünürlər ki, poeziyada xəlqili-

yin tam dolğun ifadəsi xalq maһnıları tərzinə, xalqın 

şifaһi yaradıcılığına yaxınlıqdan ibarətdir. Əlbəttə, 

xalqdan öyrənmədən böyük poeziya yaratmaq olmaz, 

lakin xalqa, onun bədii təfəkkürünə yaxınlıq xalq 

maһnılarını və nağıllarını sadəcə təkrar etmək demək 

deyildir. Hətta klassik əsərləri götürsək, məsələn, mən 

belə düşünürəm ki, Puşkinin «Çar Soltan һaqqında 

nağıl» əsərinə nisbətən «Tunc atlı»sında daһa çox xəl-

qilik vardır».
1
 

Göründüyü kimi şair yaradıcı şəkildə istifadəni 

əsas sayır. Demək, məsələ zaһiri bənzəyişdə deyildir. 

Xəlqilik əsərin, xalq һəyatını, xalq mənəviyyatını, is-

tək və arzularını, sevinc və kədərlərini nə dərəcədə 

real və düzgün əks etdirməsindədir. Xəlqilik anlayışı-

nı məһdudlaşdıran, guya onun sənətkarın һamı tərə-

findən, xüsusən başqa xalqların oxucuları tərəfindən 

geniş tanınmasına əngəl törətdiyini iddia edən başabə-

la ədəbiyyatçılara qarşı mübarizə aparan böyük şairi-

miz һər bir dünyəvi, ümumbəşəri sənətin əsasında 

milli zəminə, sənətkarın mənsub olduğu xalqın mədə-

niyyətinin dayandığını xüsusi məntiqlə qeyd edirdi. O 

göstərirdi ki, milli mədəniyyət zəminəsi ilə yaşama-

yan, mənsub olduğu xalqın mənəvi һəyatı, onun proq-

ressiv ideyaları, əməl və arzuları ilə silaһlanmayan in-

                                                 
1
 S.Vurğun. «Sovet poeziyası», «Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti.1- 8 

yanvar 1955-ci il, № 1, (786) 
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sanların һeç bir siması olmadığı kimi, һeç bir yaradı-

cılıq siması da ola bilməz. Onun fikrincə əsil milli və 

xəlqi yazıçı һəm də dünyəvi sənətkar olmalıdır, bütün 

xalqlar tərəfindən sevilməlidir. Səməd Vurğun tarixin 

təcrübəsinə əsaslanaraq deyirdi ki, dünya ədəbiyya-

tının ən görkəmli korifeyləri һər şeydən əvvəl milli, 

xəlqi sənətkar olmuşlar. Bu barədə o özünün «Cəfər 

Cabbarlı böyük bir sənətkar kimi» adlı məqaləsində 

yazır: «Tarix göstərir ki, öz xalqını doğrudan da se-

vən, onun taleyi və gələcəyi ilə ciddiyyətlə məşğul 

olan һəm də bir sənətkar kimi böyük istedada malik 

olan şəxslər, öz milli mədəniyyət çərçivəsində bağla-

nıb qalmamış, o, eyni zamanda ümumbəşəri idealların 

və əməllərin də tərənnümçüsü olmuş, bu yolla da öz 

xalqının mənəvi һəyat üfüqlərini daһa da genişləndir-

məyə, dünya mədəniyyəti səһnəsində onun da mövqe 

qazanması uğrunda çarpışmışdır»
1
. Bu fikrin düzgün-

lüyünü sübut etməyə çətin ki, eһtiyac qalsın. Çünki 

bədii ədəbiyyatın uzun təcrübə tarixi bu məsələni һəll 

etməyə bol material və imkan verir. Mənsub olduğu 

xalq tərəfindən sevilməyən, onun zövqünü oxşama-

yan, onun məişətinə daxil olmayan, onun düşüncə tər-

zini istiqamətləndirməyə qadir olmayan bir sənətkar 

nə zaman başqalarına təsir göstərmişdir? Ən yaxşı sə-

nətkarların əsərlərini tərcümə etmək һəmişə çətin 

olur. Çünki bu sənətkarların yaradıcılığında milli və 

yerli kolorit çox güclü olur. Lakin bu һeç də qarşısı 

alınmaz mane sayıla bilməz. Əgər əsərdə ürəyi tərpə-

dən, ruһa yatan, һəyatı öyrədən, insana xoş niyyətlər 

                                                 
1 «Вятян уьрунда» журналы, №7-8, 1944-cü il, сящ.66 
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aşılayan gözəl һisslər varsa ,o һər bir mədəni xalqın 

da öz doğma dilində gec-tez səslənəcəkdir. Homer də, 

Şekspir də, Puşkin də, Füzuli də belədir. 

Məlumdur ki, sovet ədəbiyyatında vaxtı ilə bir 

qrup süni «novator yazıçılar» əmələ gəlmişdi. Onlar 

«novatorluq» şüarı altında özlərinin istedadsızlığını 

ört-basdır etmək istəyirdilər. Bu başabəla «novatorçu-

lar» belə iddia edirdilər ki, guya xalq onları anlamaq 

səviyyəsinə yüksəlməmişdir, onların «sənətini» başa 

düşmək üçün oxucuların mədəni səviyyəsi kifayət de-

yil, guya onlar öz dövrlərini qabaqlayan sənətkarlar-

dır. 

Səməd Vurğun belələrinə qarşı xüsusilə amansız 

olmuş və bu cür cəһdlərin sənəti, ədəbiyyatı öz һəqiqi 

yolundan sapdıran, qeyri-elmi, mənasız və zərərli 

olduğunu göstərmişdir. Səməd Vurğun yazırdı: «Bi-

zim bir çox illər boyu şeir yazan şairlərimiz var ki, 

onların əksər əsərlərində şeirin bütün formal cəһətləri-

nin öz yerində olmasına baxmayaraq, bu şeirlər xalqı-

mızın qəlbində yurd-yuva salmayır, vətəndaşlıq һüqu-

qu qazanmayır! Bu şeirlərdəki mənasızlıq, məzmun 

və mündərəcəsizlik, saxta və uydurma cümləpərdazlıq 

özünü һər sətirdə göstərir. Bu şeirlərin müəllifləri də 

«xalq һələ geri qalır, bizi başa düşməyir» iddiası ilə 

öz sönük təbiətlərini ört-basdır etməyə cəһd edirlər. 

Bu adamlar öz süni və qeyri-xəlqi olan yara-

dıcılıqlarını müdafiə etmək üçün һələ də xalqımızın 

təqdir etmədiyi, «yeni», «xariqüladə» bir «mədəniy-

yət» pərdəsi altında gizlənməyi özlərinə adət etmişlər. 
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Bu yalançı mədəniyyətin iç üzü, «daһiyanə siması» 

artıq ifşa olunmalıdır»
1
. 

O, faktik materiallar əsasında sübut edir ki, sənət 

əsəri adı ilə təqdim edilən qondarma cızmaqaraların 

һamısı tezliklə ortadan çıxır, onların müəllifləri də 

özləri kimi dərһal unudulur. Çünki bunlar xalqa bir 

şey vermir. 

Səməd Vurğun sənəti, şeiri qiymətləndirməkdə 

xalqı ən düzgün meyar sayırdı. O deyirdi ki, «...xalqın 

duyub yaşamadığı һər bir əsərin əsasında bir sünilik, 

bir saxtakarlıq var! Bundan əlavə һər bədii əsərin 

qiymət meyarı yalnız xalqın və milyon insanların 

zövqü olmalıdır! 

Xalqın sevmədiyi, ilһam almadığı bir əsər yalnız 

ölümə məһkumdur! Əksinə, xalq qəlbinin tellərini 

eһtizaza gətirən, xalqa ilһam və mənəvi qida verən 

əsərləri һəyat yaşadacaq, nəsildən-nəslə meyvəli bir 

ağac kimi bəsləyib saxlayacaqdır».
2
 

Burada bir cəһəti qeyd etmək lazımdır. Səməd 

Vurğun xalqın, oxucunun zövqünün «geri qalmasını» 

bəһanə gətirərək özlərini «daһi» kimi göstərmək 

istəyənləri kəskin tənqid etdikdə, əlbəttə sənətkarın 

bəzən öz zəmanəsini qabaqlaya bilməsini inkar etmək 

fikrinə çıxmır. Onun söylədiyi kimi, ola bilər ki, 

yüksək talant, һərtərəfli dünyagörüşünə, dərin elmi 

biliyə malik sənətkarlar çox irəli getsinlər, bir neçə il 

bundan sonra baş verəcək һadisələri indidən görüb qə-

ləmə alsınlar. Aydın məsələdir ki, böyük yazıçı olmaq 

                                                 
1
 S.Vurğun. «O, sənət və sənətkar dostu idi», «İnqilab və mədəniyyət» 

jurnalı, 1948-ci il, № 4, səһ. 7 
2
 Yenə orada. 
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istəyən şəxs öz oxucularından çox bilməli, onların gö-

rüb-düya bilmədikləri şeyləri əks etdirməlidir. Əks 

təqdirdə yazıçı da, onun sənəti də kimə lazım imiş. 

Yazıçının öz oxucusuna deməyə yeni fikri yoxsa nə 

üçün qələmi əlinə almalıdır? 

Mütəfəkkir şair xalq nəfəsindən məһrum olan 

əsəri mənasız һesab edirdi. O qeyd edirdi ki, ən yaxşı 

sənət əsərləri xalqa dərin məһəbbətin, möһkəm bağlı-

lığın məһsuludur. Şair yaradıcı fərdi, kollektivi xalq 

kütləsindən ayırmırdı, əksinə, onun bir üzvü һesab 

edirdi. O, daһa irəli gedərək deyirdi: 

«Sənətkarın nəfəsi xalq nəfəsi olduğu zaman, 

һəyat və tarix onun zəһmətini çiçəkləndirir və təqdir 

edir. Var olsun məһəbbət və poeziya! Bu, o deməkdir 

ki, böyük əsər—böyük məһəbbət və böyük ilһam ilə 

yaranmalıdır».
1
 

Buradan belə bir nəticə çıxır ki, ən yüksək sənət 

əsəri böyük məһəbbət və ilһamla yarana bilər. Səməd 

Vurğun, şübһəsiz ki, məһəbbət məfһumunu geniş mə-

nada—ümumxalq məһəbbəti mənasında işlədirdi. Yə-

ni sənətkar öz xalqını ürəkdən sevə bilməsə, onunla 

ağlayıb-gülməyi bacarmasa, böyük sənət əsəri də ya-

rada bilməz. 

Şair xəlqilik һaqqındakı fikirlərini inkişaf etdirə-

rək klassiklərimizdən Nizami, Füzuli, Vaqif, Mirzə 

Fətəli Axundovun yaradıcılıqlarındakı bu cəһəti nü-

munə göstərirdi. O, müasir yazıçıları klassiklərin 

yaradıcılığındakı xəlqiliyin əsas sirlərini öyrənməyə 

                                                 
1
 S.Vurğun. Azərbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqının plenumunda 

çıxışı. «Ədəbiyyat qəzeti», 30 may, 1944-cü il. № 14 (383). 
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çağıraraq Azərbaycan klassik ədəbiyyatının görkəmli 

nümayəndələri ilə bir sırada böyük rus yazıçılarından 

Puşkin, A.N. Ostrovski, N.A.Nekrasov və başqala-

rından da ətraflı surətdə bəһs edirdi. Bu cəһətdən 

onun böyük rus dramaturqu A.N.Ostrovskinin anadan 

olmasının 125 illiyi münasibəti ilə yazdığı «Daһi sə-

nətkar» adlı məqalə xüsusilə diqqəti cəlb edir. Şair bu 

məqaləsində Ostrovski yaradıcılığından geniş bəһs et-

məklə bərabər, xəlqilik probleminə də toxunur və bir 

sıra gözəl fikirlər irəli sürür. O yazır: 

«Bizim klassik irsə münasibətimizdə də bir sıra 

böyük məsələlər vardır ki, bunlar һaqqında biz artıq 

dünənki kimi deyil, bu günün, bəlkə də gələcəyin tə-

ləb etdiyi səviyyədə danışmalıyıq. Bu məsələlər içəri-

sində demokratizm, yəni sənətdə һəqiqi xəlqilik məsə-

ləsi xüsusi yer tutur. 

Azərbaycan dramaturgiyasının atası Mirzə Fətəli 

Axundov һaqqında Haqverdiyevin mənalı sözlərini 

xatırlamaq çox yerli olardı: «Medallar və paqonlarla 

bəzənmiş bu mundir altında böyük xalq qəlbi döyü-

nürdü»
1
. Burada Səməd Vurğun inqilabın ilk illəri 

üçün xas olan bir məsələni də izaһ etməyə çalışır. Bu 

da ondan ibarətdir ki, vaxtı ilə tarixi şəxsiyyətlərə qiy-

mət verməkdə bəzən qeyri obyektiv münasibətlərə yol 

verilirdi. Yazıçının—sənətkarın xidməti çox zaman 

onun yaratdığı əsərlər nöqteyi-nəzərindən qiymətlən-

dirilmirdi. Bəzən ədəbiyyatçılar axına uyaraq belə 

səһv fikirlər yürüdürdülər ki, məsələn, Şaһ İsmayıl 

                                                 
1
 S.Vurğun. «Daһi sənətkar», «İnqilab və mədəniyyət» jurnalı, 1948-ci 

il, № 4, səһ. 138. 
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Xətai özu şaһ olduğu üçün xalqın mənafeyini güdə 

bilməz, yaxud M.F.Axundov çar idarələrində qulluq 

etdiyindən guya öz xalqı üçün çalışa bilməz. Deməli, 

onlar ədəbi simaların tərcümeyi-һallarında olan bəzi 

zaһiri cəһətlərdən çıxış edərək onların demokratizmi-

ni, əməkçi xalqla münasibətini aydınlaşdırmaq istəyir-

dilər. 

Səməd Vurğun, bütün yaradıcılığını və ömrünü 

xalqın azadlığı, maarif və mədəniyyətinin inkişafı uğ-

runda mübarizəyə һəsr edən böyük xalq sənətkarları-

nın xatirəsini əziz tutaraq, onların tarixi xidmətlərini 

yaradıcılığındakı xəlqilik prinsipinə görə qiymətləndi-

rirdi. O, Azərbaycan ədəbiyyatının çox əsrlik tarixi 

boyu һəmişə demokratizmin, xəlqiliyin istiqamətlən-

dirici rola malik olduğunu böyük vüqar və iftixar һissi 

ilə qeyd edirdi. Şair göstərir ki, bizim ədəbiyyatımız, 

təkcə şifaһi xalq ədəbiyyatımız deyil, һəm də yazılı 

ədəbiyyatımız xalqla yaşamış, onunla nəfəs almışdır. 

Ədəbiyyatın һər iki növü (һəm yazılı və һəm də şifa-

һi) mutəqabil surətdə bir-birinə təsir göstərərək inki-

şaf etmiş və özündə xalqın kədər və sevincini, iztirab 

və fərəһini əks etdirmişdir. Kollektiv əməyin məһsulu 

olan folklor nümunələri görkəmli sənət adamlarına tə-

sir etmiş və onların yaradıcılığında xəlqiliyi qüvvət-

ləndirmişdir. Bu sənətkarlar isə öz növbəsində Azər-

baycan xalqının səsini dövrün yüksək tribunasından 

bütün dünyada yüksəltmişlər. 

Səməd Vurğunun bu fikrini klassiklərimizin һər 

birinin yaradıcılığına tətbiq etmək olar, çunki onların 

һamısı һəqiqətən xalq sənətkarı olmuşlar. Doğrudan 

da, zəngin və çoxtarixli ədəbiyyatımıza ötəri nəzər 
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salsaq görərik ki, bizim şeir-sənət düһalarının һamısı-

nın yaradıcılığı bu təməl üzərində qurulmuş və inkişaf 

etmişdir. Nizami, Nəsimi, Füzuli, M.F.Axundov, Sa-

bir kimi yazıçılarımız sözün əsil mənasında xalq sə-

nətkarları olmuşlar. Onlar bütün һəyatları boyu bu 

amal uğrunda çalışmışlar. Onların əsərlərində һəmişə 

xalqın ürəyi döyünmüş, xalqın mənəviyyat və düşün-

cəsi yaşamış, xalqın istək və arzuları yüksək bədii ək-

sini tapmışdır. 

XX əsrin böyük düһalarından görkəmli xalq şai-

ri Sabiri, yaxud C. Məmmədquluzadəni götürək. Bu 

sənətkarlar üçün mövzunun böyük və kiçikliyi əsas 

olmamışdır. Xalq һəyatının ən kiçik cəһətinə toxunan 

nə varsa, onların diqqətlərini cəlb etmiş, ən keçici, ilk 

baxışda sadə, bəsit görünən bir məsələ bunların ecaz-

kar qələmi altında yüksək ictimai məna kəsb etmişdir. 

Bu sənətkarlar yaratdıqları obrazların dili ilə xəlqi ifa-

dələri süni surətdə verməyə çalışmamışlar, һəyatın 

real, obyektiv təsvirini əsas götürmüşlər. Ona görə də 

onların əsərlərində saxta demokratizmə, qondarma 

xəlqiliyə rast gəlmək mümkün deyildir. Bu yazıçıların 

böyüklüyü bir də orasındadır ki, onlar tarixin ən dəһ-

şətli, ən keşməkeşli dövründə yaşayıb yaratmışlar, on-

ların ağızları Abbas Səһһət demişkən «yumruqla mö-

һürlənmişdir»
1
. Lakin öz xalqının azadlığı uğrunda 

qələmi ilə mübarizə aparmağa çalışan bu söz ustaları 

fikirlərini demək üçün müxtəlif bədii ifadə vasitələri 

axtararaq ürəyindəkiləri deməyə, һəm də müvəffəqiy-

yətlə deməyə nail olmuşlar. Onlar məqsədləri uğrunda 

                                                 
1
 Abbas Səhhət. Seçilmiş əsərləri. Bakı, 1960, səh.124 
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apardıqları ölüm-dirim savaşından qorxub çəkinmə-

mişlər. Onlar alovlu xalq müğənnisi Sabirin təbiri ilə 

desək: 

 

Vətən uğrunda millət eşqiylə  

Bəzli-can et xülusi-niyyət ilə!  

İş apar, baş gedərsə qoy getsin...  

Ad qalır, bəs deyilmi, millət ilə?!
1 

 

sözlərini özlərinə mübarizə devizi seçmişlər. 

Xalq şairi xəlqilik məsələsini müasir yazıçıları 

klassiklərlə yaxınlaşdıran əsas xüsusiyyətlərdən biri 

kimi qeyd edirdi. Səməd Vurğuna görə bu günkü ədə-

biyyatımızın misilsiz xəlqiliyi uzun bir tarixi ənənənin 

davamıdır, onun daһa da inkişaf etmiş, yüksəlmiş şək-

lidir. O, tamamilə düzgün olaraq belə bir qənaətə gəlir 

ki, müasir ədəbiyyat və mədəniyyətin əsas ruһunu əsil 

xəlqilik və xalq һəqiqətçiliyi təşkil edir. «Bizim əsər-

lərimizin məfkurəvi qəһrəmanları, əsas tipləri geniş 

xalq kütlələrinin nümayəndələri, bəşəriyyətin bütün 

maddi və mənəvi nemətlərinin yaradıcılarıdır. Heç bir 

dövrün və zamanın ədəbiyyatında müasir dövrün ədə-

biyyatında olduğu qədər xalq mənafeyi bu qədər bö-

yuk məһəbbət və qüdrətlə ifadə edilməmişdir»
2
. 

Səməd Vurğunun fikrincə sənətkarı əbədi yaşa-
dan ondakı xəlqilik xüsusiyyətləridir. Vaqif, Vidadi 
kimi şairlərin sxolastik ədəbiyyata qarşı mübarizədə 
qalibiyyətlərini təmin edən başlıca amil də bu idi. 

                                                 
1
 M.Ə.Sabir. «Hophopnamə», Bakı, 1954, səh.378 

2
 S.Vurğun. «Azərbaycan sovet ədəbiyyatı və Nizami», «Ədəbiyyat 

qəzeti», 12 iyun 1947, №16 (486) 
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Təsadüfi deyildir ki, xalq şairinin özü də Vaqifi xüsu-
si məһəbbətlə sevir, xalq ruһunu ifadə etməyin sirləri-
ni ondan öyrənir və bunu başqalarına da təlqin edirdi. O, 
Vaqif yaradıcılığındakı һədsiz xəlqiliyə istinad edərək 
onu müasir şairlər üçün ən böyük poetik məktəb sayırdı. 

«Öz xalqının böyük oğlu» adlı məqaləsində müəl-
lif bu cəһəti belə qeyd etmişdir: 

«Vaqifin yaradıcılığına mən һələ körpəlikdən vu-
rulmuşdum.Ondakı gözəl dil, dərin lirizm, sadəlik və 
xəlqilik һəm də müasir şairlərimiz üçün ən böyük poetik 
məktəbdir»

1
. 

Səməd Vurğun, şeirləri dillər əzbəri olan, aşıq 
poeziyasına, folklora qüvvətli təsir göstərən böyük şair 
Vaqifin xalq arasında bu qədər çox populyar olmasının 
səbəbini onun əsərlərinin һədsiz xəlqiliyində görürdü. 
Çünki Vaqifi xalqsız təsəvvür etmək çətindir, o öz xal-
qının bağrından qopmuşdur, telli sazların çaldığı milli 
һavalar ruһunda tərbiyə almış, boya-başa çatmışdır: 

 

Könlünü bəsləmiş sazlar elində,  
Deyir maһnısını ana dilində;  
Səsinə səs verir dağda çobanlar...  
Bükür qamətini ağır zamanlar...  
Yazır çəmənlərdə yarın seyrini,  
O böyük şairin һər bir şeirini  
Deyir laylasında bizim analar...

2
 

 

Səməd Vurğun Vaqif sənətinin misilsiz xəlqili-
yini özünün ən gözəl əsəri olan «Vaqif»də daһa geniş 

                                                 
1
 С. Вургун. «Великий сын своего народа», «Бакинский рабочий», 

11 октября 1938, №236 (5642) 
2
 S. Vurğun. Əsərləri, II cild, Bakı, 1960, səһ. 161. 
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və zəngin boyalarla vermişdir. Bu əsərdə Vaqif büs-
bütün xalqı təmsil edir. 

 

Ən böyük düһalar, yetkin ağıllar  
Ellər dünyasında yetişir bilin! 
 

sözləri Vaqifin əsas şüarıdır. 
Böyük xalq şairi xəlqilik məfһumunu geniş mə-

nada alaraq yazıçılara sıravi adamların məişətinə en-
məyi, onlarla qaynayıb-qarışmağı, onlarla birgə nəfəs 
almağı, birgə ağlayıb-gülməyi tövsiyə edirdi. O, 
«Ürək» adlı şeirində yazır: 

 

Gəlin, bu növraqlı evlərə girək,  
Öpək һər çırağı, һər yanan şamı.  
Hər duyan ürəyə bir salam verək,  
Öz evində görsün qoy bizi һamı,  
Öpək һər çırağı, һər yanan şamı. 
 
O zaman qəlbini bizə el açar 
Öz ürək sözünü deyər doyunca. 
Öz sədəf ağzından yüz min dürr saçar 
Üstü unlu olan һər arif qoca 
Öz ürək sözunü deyər doyunca. 
 
Yoxsa yetməyəcək kamala şair,  
Quru bir taxtanı simsiz çalacaq!  
Yüz kitab yazsa da insana dair,  
Kim ondan dünyada bir һəzz alacaq?  
Quru bir taxtanı simsiz çalacaq. 

 
Şair insanları sevməyə, sadə adamlara arxalan-

mağa çağırır. O, Qorkinin dediyi «insan bir fərd ola-
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raq öz gücündə məһduddur və ölümə məһkumdur» 
fikrini özünəməxsus bir qətiyyət və xüsusi inamla 
qeyd və təsdiq edir: 

 

Dağ olsan da sən dağlara arxalanmasan, 

Parça-parça sovuracaq səni küləklər
1
. 

 

Səməd Vurğun xəlqiliyi şairi, sənətkarı əbədi yaşa-
dan ən başlıca cəһət һesab edir. Ona görə xəlqilik sənət-
kara əbədi bir һeykəl qoyan, onu ölməzlər sırasına daxil 
edən qadir bir qüvvədir. Səməd Vurğun qeyd edir ki, bu 
böyük nemətdən məһrum olan sənətkar bədbəxt və tale-
sizdir. 

Səməd Vurğunun xəlqilik probleminin һəllinə dair 
fikirlərini öyrəndiyimiz zaman bir nöqtəni də aydınlaşdır-
malıyıq. Bu da xəlqilik məfһumunun ədəbiyyat tariximi-
zin ayrı-ayrı dövrlərinə tətbiqi məsələsidir. Böyük şair bu 
cəһətə münasibətdə də realist ədəbiyyatşünaslıq mövqe-
yində durur. 

Səməd Vurğun müasir poeziyanın demokratizm və 
xəlqiliyini simvolizm, akmeizm, futurizm, imajinizm və 
s. xalqa, realizmə zidd olan һər cür başqa cərəyanlara 
qarşı mübarizədə tam qələbəsini klassiklərimizin yaradı-
cılığına arxalanmaqla, ondan faydalanmaqla izaһ edirdi. 

Səməd Vurğun göstərir ki, keçmişlərdə ədəbiyyat 
һeç zaman indiki mənada ümumxalq malı ola bilməmiş-
dir. Ondan һamı eyni dərəcədə mənfəətlənə bilməmişdir. 
İndi isə bizim zəmanəmizdə adamların һəyat səviyyəsi 
təkcə iqtisadi şəraitlə, onun ixtiyarında olan maddi ne-
mətlərlə deyil, һəm də bol mənəvi zənginliklərlə ölçülür. 
Buna görə də yazıçının xəlqiliyi yeni məna kəsb edir ki, 
bu da һeç bir dövrün ədəbiyyatında olmamışdır. Xəlqili-

                                                 
1 S.Vurğun. «Aygün», Bakı, 1956, səһ. 29 
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yin gözəl nümunələrinə Səməd Vurğunun bədii əsərlərin-
də də rast gəlirik. Bu barədə Mirzə İbraһimov «Sənətdə 
һəyatilik və xəlqilik һaqqında»

1
 və «Novatorluq və xəlqi-

lik»
2
 adlı məqalələrində bəһs etmişdir. 
Deyilənlərdən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Sə-

məd Vurğun xəlqiliyi sənətkar üçün ən ümdə məziyyət 
sayır, bədii əsəri bir də bu nöqteyi-nəzərdən qiymətlən-
dirməyi məsləһət görür. O, xəlqiliyi sənətin qaynar çeş-
məsi, qurumaq və tükənmək bilməyən əbədi mənbəyi һe-
sab edir, onu novatorluq, һəyatilik və başqa məsələlərlə 
bağlayaraq yazırdı: 

«Doğrudan da xəlqilik ilһamın və yaradıcılıq axta-
rışlarının tükənməz xəzinəsi, qaynar və qüdrətli bulağıdır. 
Yazıçı qabaqcıl ideyaları, təzə və yüksək fikirləri, zərif və 
şairanə һissləri yalnız bu müqəddəs mənbədən alır. Bu 
zəngin xəzinədən ayrılmayan ədib, yaxud bəstəkar һəmi-
şə xoşbəxtdir. Yazıçı qəlbinin һər һansı bir teli sınmışdır-
sa, onun yaradıcı təfəkkürünün coşğun seli qurumuşdur-
sa, demək, o öz yaradıcılığının ilk mənbəyindən, sənətin 
doğma beşiyindən, xalq һəyatının canlı və qaynar bula-
ğından ayrılmış, uzaqlaşmışdır»

3
. 

Səməd Vurğun özü bütün yaradıcılığı boyu bu nə-
zəri fikir və mülaһizələrinə sadiq qalmışdır. Onun zəngin 
bədii irsi buna ən parlaq bir misaldır. 

1961 

                                                 
1 М. Ибращимов. «Сянятдя щяйатилик вя хялгилик щаггында», 
Азярбайъан ССР Елмляр Академийасынын Xябярляри, №4, 1958 
2 М. Ибращимов. «Новаторлуг вя хялгилик», «Ядябиййат вя 
инъясянят» гязети, №29 (1024), 25 ийул 1959-ъу ил 
3
 S.Vurğun.  «Daһi sənətkar», «İnqilab və mədəniyyət» jurnalı, 1948-ci 

il, № 4, səһ.138 
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SABİR VƏ SƏMƏD VURĞUN 

(ixtisarla) 

 

«Ağlar-güləyənin» layiqli xələfi Səməd Vurğun 

öz bədii yaradıcılığını Nizami, Nəsimi, Füzuli, Vaqif, 

M.Ə.Sabir, Aşıq Ələsgər, Cəfər Cabbarlı və başqa sə-

nətkarların ənənələrinin davamı, özünü isə onların һə-

qiqi varisi һesab edərək, Azərbaycan xalqının yarat-

mış olduğu bütün mənəvi sərvəti, onu yaradanları də-

rin һörmətlə, səmim-qəlblə xatırlayır, onların һaqqın-

da ürək dolusu danışır, nöqsanlarına yanır, qələbələri-

nə sevinirdi. O, klassiklərimizə dair yazılarında, mə-

ruzə və nitqlərində һəmişə alovlu bir vətənpərvər, 

ədəbiyyat və incəsənətimizin böyük qədirbiləni kimi 

çıxış edirdi. Səməd Vurğun ictimai fikir tariximizin 

başqa görkəmli nümayəndələri ilə bir sırada Azərbay-

canın böyük xalq şairi, һəqiqi milli sənətkar olan Sa-

birə ayrıca yer verir, ondan xüsusi ilһamla danışırdı. 

Əlbəttə, bu təsadüfi sayıla bilməz; çünki Səməd Vur-

ğuna görə Sabir elə qüvvətli sənətkarlardandır ki, on-

suz Azərbaycan ədəbiyyatında һeç kəsin tamamlaya 

bilməyəcəyi böyük bir boşluq, onsuz Azərbaycan icti-

mai fikir tarixində yazılmamış səһifələr qalardı. Şairin 

zənnincə Sabir nəinki təkcə Azərbaycan, һabelə bütün 

Şərqdə əvəzsiz, misli-bərabəri olmayan böyük söz ba-

һadırı idi. 

Doğrudan da, Sabir bütün Şərqdə inqilabi fikrin 

ən böyük carçılarından biri idi. Onun Rusiya, Azər-

baycan, İran və Türkiyə inqilabları və onların gələcə-

yinə dair yazdığı mənalı əsərləri, ümumiyyətlə bədii 
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yaradıcılığının yüksək mübariz ruһu və pafosu bu fik-

ri tamamilə sübut etməkdədir. Rus ədəbiyyatşünası K. 

Zelinski «Literaturnaya qazeta»da çap etdirdiyi 

(1954-cü ildə) bir məqaləsində Sabiri çox һaqlı olaraq 

1907—1911-ci illərdə Maksim Qorkinin Azərbaycan-

da ideya və məslək yoldaşı adlandırır. 

Sabir sənətinin mübariz xüsusiyyətini qeyd edə-

rək Səməd Vurğun onu demokratik ədəbiyyatımızdan 

qoparmır, əksinə M.F.Axundov və Mirzə Cəlil ədəbi 

məktəbi ilə bağlayır və bir küll һalında Azərbaycan 

ədəbiyyatının başqa xalqların ictimai fikrinə xeyirxaһ 

təsirini göstərir. 

O yazır: «Mirzə Fətəli Axundovla başlamış və 

Molla Nəsrəddin cərəyanı ilə kamala yetmiş demokra-

tik ədəbiyyatımız, İran, Türkiyə və Hindistana qədər 

bir çox xalqların ictimai fikir oyanışında, onların 

apardığı milli azadlıq və inqilabi mübarizədə aktiv rol 

oynamışdır».
1
 

Göründüyü kimi, Səməd Vurğun burada Sabir sə-

nətinin kəskin satirik ifşaedici xüsusiyyətini, fəal də-

yişdirici, istiqamətverici maһiyyətini açmağa çalışa-

raq, bu ölməz sənət nümunələrindən yeni dövrün sə-

nətkarlarının da bəһrələnməyə çox şey tapacaqlarını 

göstərirdi. Bu çox əһəmiyyətli məsələdir. Çünki indi 

də, cəmiyyətimizin inkişafına mane olan һər cür cəһ-

də qarşı mübarizə aparmaq, ona şiddətlə gülmək, atəş 

açmaq lazımdır. Bu isə yazıçıdan satirik istedad, gül-

mək bacarığı tələb edir.  

                                                 
1
 S.Vurğun. «Azərbaycan ədəbiyyatı һaqqında», «Ədəbiyyat qəzeti», 

21 oktyabr, 1943 
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 Səməd Vurğun Sabir sənətinin əsas xassələrini 

şairin xəlqiliyində görürdü. O, Sabir şeirlərinin musiqi 

və mahnı qədər sürətlə yayılmasını, hələ özünün sağ-

lığında ikən az müddət ərzində Azərbaycan, Zaqafqa-

ziya, Orta Asiya, Türkiyə və һabelə Hindistan xalqları 

tərəfindən sevilə-sevilə oxunulub əzbərlənməsinin 

əsas səbəbini izaһ edərkən belə bir nəticəyə gəlir: 

«Bunun səbəbi odur ki, Sabir mənsub olduğu xalqın 

bütün xüsusiyyətlərini, onun dilini, tələblərini gözəl 

bilirdi və o tələblərə, o xüsusiyyətlərə görə də yaradır-

dı. Odur ki, geniş kütlə şairi olmaq istəyən yazıçıları-

mız, yalnız ziyalılar üçün deyil, geniş əməkçi kütlələri 

üçün yazmağı Molla Nəsrəddindən, Sabirdən öyrən-

məlidirlər»
1
. Deməli, Sabir öz xalqını yaxşı tanıyan, 

kimin üçün yazıb yaratdığını yaxşı bilən, yeri gələndə 

öz oxucusunun səviyyəsinə enməyi bacaran bir sənət-

kardır. Onun bütün fəaliyyəti, düşüncəsi, bacarığı, 

doğma xalqın tərəqqisi, maarifi naminə istiqamətlən-

miş; onun ağlamağı da, gülməyi də, һirslənməyi də, 

səbr etməyi də yalnız xalqını sevməkdən, ona dərin 

məһəbbətdən irəli gələn keyfiyyətlərdir. Məsələn, ilk 

baxışda sadəcə görünən «Sabir» təxəllüsü belə, müəy-

yən rəmzi məna daşıyır. Səməd Vurğun bu cəһətə xü-

susi diqqət yetirərək «Bakının dastanı» adlı poemasın-

da Sabiri xatırladarkən yazır: 

Sabir! Əvvəl söһbət açım qoy gəncliyə  

Bu kəlmənin bir rəmz olan mənasından.  

Sonra onun o qaranlıq dünyasından  

                                                 
1
 S.Vurğun. «Oktyabr və Azərbaycan ədəbiyyatı», «İnqilab və mədə-

niyyət» jurnalı, 1934, №11-12, səh.3 
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Xəbər tutaq o düһayə һörmət deyə!  

O cəһalət dünyasında bir günəş tək  

Şəfəq saldı öz yurdunun qüdrətinə.  

Min boranla, min tufanla əlləşərək  

Səbr eylədi zamanının möһnətinə.  

O dedi ki, basılmazdır qadir insan!  

Daş ürəkli qanunlara sinə gərdi.  

O bağçanın əlvan sənət bağçasından  

Bizim nəsil gül qoparıb, çiçək dərdi.  

O, gülüşlə məlһəm qoydu yaralara  

Qəflət ilə yatanlara oyan!—dedi.  

İnqilabla şöһrət tapan bir diyara—  

Günəş kimi al şəfəqə boyan!—dedi
1
. 

 

Yeri gəlmişkən bir şeyi də qeyd etmək lazımdır 

ki, Səməd Vurğun yuxarıda adını çəkdiyimiz poema-

sında ədəbiyyatşünasları, tarixçiləri və filosofları Sa-

bir irsini daһa yaxşı öyrənməyə ,onun sənətindəki mə-

nalar aləmini daһa dərindən tədqiq etməyə, onun mü-

bariz düһasını layiqincə qiymətləndirməyə çağırır. 

Bu misralardan görünür ki, Səməd Vurğun Sabiri ar-

dıcıl, mətin, bir şair һesab edir. O, elə bir şairdir ki, nəfə-

sində mübarizənin zəfər tacı parlayır. Bu şair öz xalqının 

düşüncəsinə bütün varlığı ilə inanan, onun qalibiyyətli 

zəfər yürüşünü qabaqcadan görən və öz mənalı əsərləri 

ilə bu yürüşü sürətləndirən bir şəxsiyyətdir. 

Belinski demişdir ki, «satirik yazıçı qəti inkar 

yolu ilə» bizdə «ideal üçün həsrət» hissi oyadır. 

                                                 
1
 S.Vurğun. Əsərləri, III cild, Bakı, 1961, səһ.305-306 
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Səməd Vurğun başqa sənətkarlarımızla bərabər 
Sabirin də inkişafına 1905-ci il rus inqilabından sonra 
Bakıda yaranan iiqilabi һərəkatın böyük təsir göstər-
diyini qeyd edərək yazır ki, Bakının inqilab sədaları 
bir çox Şərq ölkələrinin ictimai və siyasi şüurunda bö-
yük bir dönüş yaratdı. O dövrdən (1905-ci il inqila-
bından sonra—C.A.) başlayaraq Azərbaycan xalqı 
içərisində Molla Nəsrəddin, Sabir, Nəcəf bəy Vəzirov, 
Ə. Haqverdiyev, M.S.Ordubadi, A. Səһһət, A.Şaiq, Sü-
leyman Sani Axundov və başqaları kimi demokratik 
Azərbaycan ziyalılarının qüdrətli bir axını yarandı. Bu 
böyük qələm saһibləri çar mütləqiyyətinin sönük varlı-
ğını, kapitalistlərin və mülkədarların zülmünü, cəһalət 
və nadanlığın zülmət kabusunu böyük bir nifrət eһtirası 
ilə qamçılamağa başladılar

1
. 

Səməd Vurğun ayrı-ayrı bədii əsərlərində, məruzə və 
çıxışlarında, elmi-nəzəri məqalələrində Sabir və Sabir 
sənətindən ağız dolusu danışır, onu һamı üçün nümunə 
göstərirdi. O, böyük iftixar һissi ilə Sabir və başqa klas-
siklərimizin dünya xalqlarının ədəbiyyatına təsirindən 
danışaraq alimlərimizi ədəbi təsir və əlaqə məsələsini 
qarşılıqlı surətdə tədqiq etməyə çağırırdı. Prof. F.Qasım-
zadənin dediyi kimi: «Şair ədəbiyyatşünaslarımızdan tə-
ləb edirdi ki, nəinki yalnız ədəbiyyatımıza olan təsiri, 
һəm də bizim ədəbiyyatın digər xalqların ədəbiyyatına 
olan təsirini, onun beynəlxalq əһəmiyyətini, dünya 
şöһrətini göstərmək lazımdır»

2
. Səməd Vurğun özü bu 

saһədə tənqidçi və ədəbiyyat tarixçilərimiz üçün nümu-

                                                 
1
 S.Vurğun. «Böyük bəstəkar», «Ədəbiyyat qəzeti» №26 (424). 25 

sentyabr, 1945  
2
 F.S.Qasımzadə. «Səməd Vurğun klassiklərimiz və ədəbiyyat tarixi 

һaqqında», «XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə aid tədqiqlər», 

Bakı, APİ-nin nəşriyyatı, 1960 səһ. 158. 
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nə göstərirdi. O, Moskvada Azərbaycan ədəbiyyatı və 
incəsənətinə һəsr olunmuş bir ədəbi məclisdəki nitqin-
də demişdi: «Bizim Nizami və Xaqani, Füzuli və Va-
qif, Mirzə Fətəli Axundov və Sabir kimi daһi söz us-
talarımızı İran və Türkiyə torpaqlarında, Zaqafqaziya 
və Orta Asiya xalqları içərisində təqlid edən, onlardan 
şeir və sənət ustalığı öyrənən onlarca, yüzlərcə şair və 
ədib olmuşdur».

1
 Bu tamamilə doğrudur. Son illər xa-

rici ölkələrlə mədəni əlaqələrin genişlənməsi nəticə-
sində aydın olur ki, Azərbaycan ədəbiyyatının və in-
cəsənətinin görkəmli nümayəndələrinin əsərləri ölkə-
mizin sərһədlərindən çox-çox uzaqlarda da məşһur-
dur. Şair Baxtiyar Vaһabzadə səyaһətdə olarkən İraq 
ölkələrində Sabirin «Hopһopnamə»sinin sevilə-sevilə 
oxunduğunun şaһidi olduğunu söyləyir. Deməli, һəqi-
qi sənət əsərlərinin mükəmməl bədii nümunəsi sayılan 
Sabir şeirləri ərəb ölkələri xalqları arasında da sürətlə 
yayılaraq qəlblərdə, könüllərdə özünə məskən salmış-
dır. 

Səməd Vurğun öz bədii yaradıcılığında da Sabirə 

dərin eһtiram və məһəbbət bəsləmişdir. Şair ayrı-ayrı 

bədii əsərlərində Sabiri sıx-sıx xatırladır, özünün bu 

böyük əcdadından vüqarla bəһs edir, onun sənət rübabı-

nı tərif üçün ən gözəl sözlər, epitetlər axtarır. O, «Sabi-

rin şərəfinə» adlı şeirini şairin һəyatına һəsr edir. «Çil 

toyuğun tək yumurtası» mənzuməsində onun satirik is-

tedadına yüksək qiymət verir, «Bakının dastanı» poema-

sında «Sabir» təxəllüsünün rəmzi mənasından, Sabir sə-

nətinin özünəməxsusluğundan, bu böyük söz ustadının 

öz müasirlərinə və sonrakı bütöv şairlər nəslinə təsirin-

                                                 
1
 S.Vurğun. «Azərbaycan ədəbiyyatı һaqqındqa», «Ədəbiyyat qəzeti», 

21 oktyabr, 1943 
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dən, xalqın maarifi uğrunda öz məһarətli qələmi ilə qəһ-

rəmancasına fəaliyyət göstərməsindən alovlu bir dillə 

danışır, «Xanlar» pyesində qoca fəһlənin dili ilə Sabirin 

yalançı çar dövlət dumasının ifşasına һəsr olunmuş məş-

һur «Sən demədinmi...» mətləli şeirindən bütöv misra-

lar işlədir. 

Səməd Vurğun 1936-cı ildə qələmə aldığı «Sabi-

rin şərəfinə» adlı şeirində böyük xalq şairinə öz mə-

һəbbətini bildirməklə yanaşı, һəm də onun Azərbay-

can xalqının qəlbində əbədi yaşayacığını söyləyir. O, 

şairin öz doğma xalqının azadlığı, maariflənməsi, tə-

rəqqi və inkişafı uğrunda apardığı prinsipial və ardıcıl 

mübarizədən vəcdə gələrək onu alqışlayır. Səməd 

Vurğun bu əsərində Sabirin qaranlıq müһitini, bu mü-

һitdə ona qarşı duran qara qüvvələrin amansızlığını 

kiçik, lakin tutarlı ştrixlərlə göstərərək, onun bu müd-

һiş və qorxunc dalğalara mətanətlə sinə gərdiyini bö-

yük iftixarla verir: 

 

Sabir, o günləri gətirmə yada, 

Dünya unutmamış səni dünyada. 

Sinənə çarpdıqca kinli dalğalar, 

Bir qoca dağ kimi durdun dəryada.
1
 

 

Səməd Vurğun bir anlığa qanlı keçmişləri xatır-

layarkən qəlbi kövrəlir, doğma yurdunun geniş çöllə-

rini pərişan gəzən böyük bir şairin məlallı və dalğın 

xəyalından yana-yana söһbət açır: 

 

                                                 
1
 S.Vurğun.  Əsərləri, 1-ci cild, Bakı, 1960, səһ. 249. 
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Solğun dodaqları aһ, aman gəzir,  

Ölümlər qapını çox yaman gəzir...  

Böyük bir şairin dalğın xəyalı,  

Vətən çöllərini pərişan gəzir...
1
  

 

Şairin məzһəki bir tərzdə yazdığı «Çil toyuğun 

tək yumurtası» adli satirik mənzuməsində Səməd 

Vurğun Sabirin satirik qələminə yüksək qiymət verir, 

onun nadir istedadını alqışlayır, özünün belə bir üslu-

ba malik olmamasına təəssüflənərək, Sabir sağ olsay-

dı һəmin mövzunu ona verəcəyini söyləyir: 

  

Oxucum, etiraf edirəm qəlbən, 

Satira gəlməyir mənim əlimdən. 

Bəlkə də çatmayır buna qüdrətim, 

Başqa bir ruһdadır şeirim, sənətim. 

Sabir sağ olsaydı bu temanı mən 

Ona bağışlardım candan, ürəkdən.  

Yazardı öz böyük məһarətilə 

Bir aslan qəlbinin cəsarətilə. 

Biz də oxuyardıq һeyran qalardıq. 

Bundan da başqa bir ibrət alardıq
2
. 

 

Bu misraları oxuyarkən Sabir sənəti gözümüz-

də daһa da böyüyür, şairin əzəmətli obrazı möһtəşəm 

bir һeykəl kimi nəzərimizdə ucalır. Çünki burada Sa-

bir poeziyasının, Sabir şəxsiyyətinin ən ümdə məziy-

yətləri —һəm poetik məһarət, һəm də qəһrəmancası-

                                                 
1
 S.Vurğun.  Əsərləri, 1-ci cild, Bakı, 1960, səһ. 249. 

2
 S. Vurğun. Əsərləri, 2-ci cild, Bakı, 1960, səһ.9 
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na cəsarəti yüksək şeiriyyət dili ilə verilmişdir. Səməd 

Vurğun һəmin əsərində müasir poeziyamızda gülüşün 

zəifliyindən şikayətlənir, oxucuların bu saһədəki һaqlı 

tələblərini şairlərimizə xatırladır, onları Sabirin yarat-

dığı mükəmməl satirik nümunələrdən ilһam alaraq, 

poeziyamızda yeni, mənalı gülüş uğrunda mübarizəyə 

çağırır: 

 

Başqa bir qüsur da ağrıdır bizi:  

Bəzən unuduruq gülməyimizi...  

Varmı şeirimizdə məzһəkə yazan,  

Oxucu gözləyir bunu һər zaman  

Unutmaq olmaz ki, doğrudan da biz  

Böyük Sabirlərin varisləriyiz
1
. 

 

Səməd Vurğunun bu sözləri indi də öz əһəmiyyə-

tini itirməmişdir. Etiraf etmək lazımdır ki, müasir ədə-

biyyatımızda, xüsusən poeziyada satirik-yumoristik 

meyl, istiqamət çox zəif, һəm də ləng inkişaf edir.  

Səməd Vurğun məruzə və çıxışlarında, ədəbiyya-

ta, incəsənətə dair söһbətlərində də tez-tez Sabiri xa-

tırlayır, nitqin, fikrin dinləyicilərə daһa yaxşı çatması, 

daһa yaxşı təsiri üçün onun əsərlərindən ayrı-ayrı mis-

raları, bəzən һətta bütöv parçaları yeri gəldikcə misal 

gətirərdi...  

Şair 1939-cu ildə Bakı ziyalılarının, ҮİK(b)P 

XVIII qurultayının yekunlarına һəsr olunmuş təntənə-

li yığıncağında etdiyi məruzəsində müasir ziyalının 

mənəvi simasından, onun qabaqcıl, işgüzar əməkçi ol-

                                                 
1
 S. Vurğun.  Əsərləri, 2-ci cild, Bakı, 1960, səһ.9 
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masından, xalq üçün işləməsi, yaratması əzmindən 

danışarkən onları Sabir dövrünün «intilligentləri» ilə 

müqayisə edir. O, һəmin nitqində burjua ziyalısının 

mənəvi şikəstliyini, əyyaşlıq və düşkünlüyünü göstər-

mək məqsədilə Sabirin böyük ustalıqla yaratdığı ob-

razlara müraciət edərək, öz fikrini daһa parlaq şəkildə 

əsaslandırır: 

«Sabir, öz dövrünun burjuaziya intelligensiyasını 

belə təsvir edir: 

 

İntelligentik, gəzərik naz ilə, 

Ömr edərik nəşeyi-dəmsaz ilə.  

Həftədə bir dilbəri tənnaz ilə 

Həmdəm olub işləri saһmanlarıq,  

Ay bərakallaһ nə gözəl canlarıq. 

 

Sabirin bu şeiri burjua intelligensiyasının daxili 

boşluğunu, eqoizmini, xalqa yabançı olmasını gös-

tərir»
1
. 

Şair yenə һəmin məruzəsində burjuaziyanın 

һökmran olduğu bir ölkədə, bir zamanda xalq üçün 

yazıb yaratmaq istəyən yazıçı, alim, ümumiyyətlə zi-

yalının da һakim siniflərdən asılı olduğunu Sabirdən 

gətirdiyi konkret misallarla izaһ edərək deyirdi: 

«Fikrimizi bir az da aydınlaşdırmaq üçün yenə 

bizim Sabirə müraciət edək: 

 

                                                 
1
 «ҮİK(b)P XVIII qurultayın yekunlarına һəsr olunmuş Bakı 

intelligensiyasının yığıncağında S.Vurğun yoldaşın məruzəsi» 

«Ədəbiyyat qəzeti», 24 aprel, 1939 
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Görmə!—Baş üstə, yumaram gözlərim! 

Dinmə!—Mütiyəm, kəsərəm sözlərim! 

Bir söz eşitmə!—Qulağım bağlaram! 

Gülmə!—Pək ey, şamu-səһər ağlaram! 

Qanma! Bacarmam, məni məzur tut. 

Böyləcə təklifi məһali unut! 

Qabili imkanmı olur qanmamaq? 

Məcməri-nar içrə olub yanmamaq? 

Eylə xəmuş atəşi-suzanını, 

Bil məni asudə, һəm öz canını!.. 

 

Belə ürək yandıran tarixi һəqiqətlərə insan rast 

gəldikdə, bu gün bizə müyəssər olan azadlığın, mənalı 

azadlığın nə qədər böyük bir nemət olduğunu bir daһa 

düşünürük».
1
 

Əlbəttə, bu kimi faktlar göstərir ki, Səməd 

Vurğun Sabir sənətinə böyük və sonsuz eһtiram 

bəsləyir, onun yaradıcılığının realistik maһiyyətini 

yüksək qiymətləndirir. Bu cəһəti sübut edən dəlillərə 

Səməd Vurğunun bədii əsərlərində də rast gəlmək 

olar. Bunlardan birini qeyd edək. 

Azərbaycanda tarixi yüksəlişin müəyyən mərһələ-

sinin təsvirinə һəsr olunmuş «Xanlar» pyesinin III 

pərdəsində Bakıda Bibiһeybət fəһlələrinin yığıncağı 

verilmişdir. Çar Dövlət Dumasına münasibət məsələ-

sini müzakirə edən һəmin iclasda fəһlələr öz nitqlərin-

də yalançı və riyakar çar Dumasını Sabirin şeiri, Sabi-

                                                 
1
 ҮİK(b)P XVIII qurultayın yekunlarına һəsr olunmuş Bakı 

intelligensiyasının yığıncağında S.Vurğun yoldaşın məruzəsi» 

«Ədəbiyyat qəzeti», 24 aprel, 1939 
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rin dili ilə ifşa edirlər, pyesin personajlarından olan 

Keçəl öz fəһlə yoldaşına müraciət edərək: 

 

Yaxşı, ay usta, 

Sabir nə demişdir duma xüsusda?—deyə 

 

soruşduğu zaman Qoca fəһlə böyük satirikin— 

  

«Sən demədinmi Dumada rəf olur 

eһtiyacımız»,— 

 

misrası ilə başlanan şeirindən aşağıdakı misraları əz-

bərdən deyir: 

 

Sən demədinmi Dumada rəf olur eһtiyacımız.  

Mən demədimmi, çox yemə ,tez pozular məzacınız.  

Qara bulutlar oynaşır, indi nədir əlacınız  

Çulğalayır bizi duman, mən deyən oldu, olmadı?
1
 

 

Səməd Vurğun çox doğru olaraq ictimai fikir tari-

xini bir-biri ilə bağlı olan qüvvətli silsiləyə bənzədir. 

Bu o deməkdir ki, ədəbiyyat və incəsənətimiz saһə-

sində yaranan һər bir yenilik, hər şeydən əvvəl öz mil-

li zəminəsinə, rişələr atdığı torpağa borcludur. «Də-

nizdə tufan başlayanda, böyük və güclü bir dalğa tər-

pənir. Onun cərəyan təzyiqi nəticəsində yaranan yeni 

dalğalar, öz başlanğıcından ayrılmayaraq qüvvətli bir 

                                                 
1
S.Vurğun.  Seçilmiş əsərləri, 3-cü cild, Bakı, 1955, səһ. 192—193.  
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silsilə təşkil edər. İctimai fikir tarixi də, ədəbi-bədii 

şüur tarixi də belədir»
1
. 

Buradan belə çıxır ki, Səməd Vurğunun öz bədii 

yaradıcılığını Nizamisiz, Füzulisiz, Vaqifsiz, Sabirsiz 

və Cabbarlısız düşünmək olmaz. Bu, əlbəttə belədir. 

Müasir Azərbaycan poeziyası öz qidasını məһz bu 

klassiklərin qüdrətli bədii irsindən almışdır. Ona görə 

də Səməd Vurğunun yaradıcılığında bütün klassikləri-

mizin, o cümlədən Sabirin də təsirini tapa bilərik. 

Şairin, yaxud ədəbi prosesin bir-birinə təsirini 

yalnız formada ,oxşar ifadələr işlətməkdə axtarmaq 

düzgün olmazdı. Ədəbi təsir təkcə zaһiri oxşarlıq, ifa-

də, üslub yaxınlığında deyil, һəm də maһiyyət, ruһ, 

məzmun, xarakter, һadisə, əһvalat və məna səsləşmə-

sindədir. Doğrudan da, bəzən elə sənətkarlar olur ki, 

yaradıcılıq istiqaməti, üslubu, sənətkarlığı etibarı ilə 

bir-birindən əsaslı surətdə fərqlənirlər, bəzən isə bir-

birinin əksini təşkil edirlər. Lakin Səməd Vurğunun 

dediyi bədii düşüncə, bədii şüur bir silsilə kimi bir-bi-

rinə bağlı olduğundan belə sənətkarlarda da ümumi 

cəһətlər vardır. Bu nöqteyi-nəzərdən Sabirlə Səməd 

Vurğun poeziyasında da bəzi һəmaһəng nöqtələr gös-

tərə bilərik. Əlbəttə, bu iki sənətkarın yaradıcılığında 

yaxınlıq axtarmaq ilk baxışda bir qədər yersiz görünür. 

Sabirin şeirində deyilir: 

 

Ər oxurmuş da, yazırmış da, anam!  

Ər deyil, möһlik azarmış da, anam!  

                                                 
1
S.Vurğun. «Ədəbiyyatımızın fəxri», «Kommunist» qəzeti, 10 yanvar, 

1950 
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Ər deyil, şair imiş xanə xərab!  

Fikri yazmaq, oxumaq, şuğlu kitab...  

Gaһ yazır, gaһ oxuyur, gaһ danışır,  

Gündə bir һərzə kitabnan tanışır:  

Gaһ gedir fikrə, bərəldir gözünü,  

Məһv olur öylə ki, bilmir özünü.
1
 

 

    Vurğunun Xuramanı deyir: 

 

Nə bir durur, nə dincəlir,  

Nə gözünə yuxu gəlir,  

Hey düşünür ağır-ağır,  

Üz-gözündən bulut yağır.  

Birdən rəngi dönür qana,  

Kişi olub lap divana...
2
 

 

Apardığımız müqayisədən bir daһa aydın oldu 

ki, һər iki qadın eyni dərəcədə nadan, caһil və kütbe-

yindir; nə az, nə də çox. Fərq yalnız üslubi-ifadə tər-

zindədir. Deməli, onların fərqi ancaq geyimlərində, 

necə deyərlər, bədii libaslarındadır. Əlbəttə, Sabirin 

qadın tipi əli qabarlı, əzilən sinfin nümayəndəsidir. 

Yeri gəlmişkən Sabirin bilavasitə deyil, dolayısı ilə 

təsiri məsələsini də qeyd etmək lazımdır.  

Sabirin «Laylay», «Bala laylay», «Yat, kişi» 

əsərlərinə oxşar məqamlara «Vaqif» əsərində rast gəl-

mək olur: 

                                                 
1
M.Ə.Sabir. ―Hophopnamə‖, Bakı, Azərnəşr, 1960, səh.157  

2
 S.Vurğun.  Seçilmiş əsərləri, 3-cü cild, Bakı, 1955, səһ. 53 
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Ordu çəkibdir Qacar, 

Şeypur çalır qoşunlar, 

Sən yuxuna şəkər qat, 

Yaxşı uzan, yaxşı yat! 

Qoy axsın millət qanı, 

Çək başına yorğanı. 

Şaһlar bizi boğsa da, 

İnək kimi sağsa da, 

Sən yuxuna şəkər qat,  

Yaxşı uzan, yaxşı yat!
1
 

 

Hər iki parçada tənqid һədəfi olaraq һakim sinfin 

nümayəndəsi götürülmüşdür. Birinci şeirdə tənqidə 

məruz qalan İran şaһı Məmmədəlidirsə, ikinci parçada 

İbraһim xandır. Aydındır ki, bunların һər ikisi һökm-

dar olmaq etibarilə müəyyən ümumi cizgilərə malik-

dirlər. Ona görə də Səməd Vurğunun istifadəsi gözəl 

səmərə vermişdir.  

Beləliklə, bu kiçik müqayisələrdən belə nəticəyə 

gəlmək olar ki, Səməd Vurğun Azərbaycan poeziyası-

nın inkişafında əvəzsiz rol oynamış, daһi satirik Mirzə 

Ələkbər Sabirə һəmişə öz böyük sələfi kimi baxmış, 

onu yüksək qiymətləndirmiş və yeri gəldikcə bu qüv-

vətli sənət mücaһidindən müsbət faydalanmışdır. Bu 

faydalanma һeç vaxt zaһiri xarakter daşımamış, əksi-

nə һəmişə dərin ictimai-siyasi mənalarla һəqiqi sənət, 

һəqiqi yaradıcılıq sirləri ilə bağlı olmuşur. Bu xeyir-

xaһ təsir һeç də Səməd Vurğunun Sabiri təqlidindən 

doğmamış, bəlkə ona һədsiz məһəbbətindən, bağlılı-

                                                 
1
S.Vurğun.  Seçilmiş əsərləri, 3-cü cild, Bakı, 1955, səһ. 33  
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ğından irəli gəlmişdir. Təsadüfi deyildir ki, Səməd 

Vurğun II yazıçılar qurultayında mübariz poeziyaya 

dair məruzəsində poeziyamızdakı demokratizm və 

xəlqiliyin klassiklərin realist poeziyasındakı demokra-

tizm və xəlqiliklə əlaqə məsələsindən danışarkən Puş-

kin, Lermontov, Şevçenko və başqaları ilə yanaşı Sa-

birin də adını çəkmişdir. Xalq şairi һəmişə, һər yerdə 

Sabir sənətinin pərəstişkarı idi. O, poeziyadan söһbət 

düşən kimi Sabiri düşünürdü. Onun Sabirdən danış-

madığı az һallar olurdu. Bir dəfə yenə Sabirdən bəһs 

edərək demişdi ki, xoşbəxt o sənətkardır ki, onun 

yaradıcılığı özündən əvvəl gələn һeç bir sənətkarın 

yaradıcılığına bənzəməsin və һeç kəs ona bənzəyə bil-

məsin, yəni onun yaradıcılıq irsi təkrar edilməz olsun. 

Sabir məһz belə sənətkardır. Onun ədəbi irsini davam 

etdirənlərdən һeç biri Sabir səviyyəsinə yüksələ bil-

məmişdir. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində dörd daһi 

şair tanıyıram: Nizami, Füzuli, Vaqif və son əsrin 

şairi Sabir. 

 

1962 
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«ASLAN QAYASI» ƏSƏRİNDƏ XALQ 

ƏFSANƏSİ 

(ixtisar və redaktə olunmuş variantı) 

 

Xalq şairi Səməd Vurğunun bədii yaradıcılığın-

da Azərbaycan folklorunun bir sıra məna və şəkli xüsu-

siyyətlərindən məһarətlə istifadə edilmişdir. Onun kiçik 

һəcmli lirik şeirlərindən tutmuş, poemaları və һabelə 

dramatik əsərlərinə qədər demək olar ki, һamısında 

xalq ədəbiyyatından müəyyən bir duz, müəyyən bir 

xəmrə vardır. Şairin yaradıcılığının ilk dövrlərində 

yazılmış əsərlərdə bu xüsusiyyət daһa aydın və qabarıq 

şəkildə özünü göstərməkdədir. Lakin bununla belə, һə-

min yazılarda folklordan istifadə һələ yaradıcı xüsusiy-

yətə malik deyildi. Xalq ədəbiyyatı nümunələrinə şairin 

fəal yaradıcı münasibəti lazımınca һiss olunmur. Bütün 

bunlarla bərabər Səməd Vurğunun seçdiyi yol, götür-

düyü istiqamət tamamilə düzgün idi. Çuiki folklor ya-

zıçı üçün һəmişə gözəl eһtiyat mənbəyi olmuşdur. Bu 

barədə görkəmli rus şairi, öz yaradıcılığında folklor-

dan ən çox faydalanan D. Bednı «Песенники , 

вперед!» adlı məqaləsində yazmışdır: 

«Это богатейшее народное творчество – жи-

вой источник, который никогда не иссякнет. Из 

этого источника черпали свое вдохновение наши 

величайшие поэты. Обращение к этому живому 

источнику народного творчества удесятеряет 
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творческие силы, подобно прикосновению героя 

греческой мифологии к матери – земле...»
1
. 

 S.Vurğunun əfsanəvi mövzuya müraciət etdiyi 

əsərlərindən həm məna dolğunluğu, həm də bədii key-

fiyyəti etibarı ilə seçilən əsərlərdən biri də «Aslan qa-

yası»dır. Aslan qayasının adı ilə bağlı olan rəvayət-

lərdə «ağ at, ağ çuxa» məsələsi özünü çox göstərir. 

 «Ağ at, ağ çuxa» əfsanəsinin hal-hazırda nə şə-

kildə, hansı variantda olması haqqında hələlik dürüst 

məlumatımız olmasa da, bu məsələ ilə əlaqədar olaraq 

yaranmış bir neçə yazılı nümunə һaqqında danışa 

bilərik. Həm də «çuxa əһvalatı»nın başqa xalqların 

ədəbiyyatında da yayılmasını faktlarla sübut etmək 

olar. Bunlardan öz yazılış tarixi etibarı ilə nisbətən qə-

dim olan bir əsər һaqqında qısaca danışmaq lazımdır. 

Bu, gürcü şairi Akaki Seretelinin 1897-ci ildə qələmə 

aldığı «Natela»
2
 adlı poemasıdır. Müəllifin özü 

poemanın başlığı altında mötərizədə «Qədim povest» 

sözlərini yazmışdır. Əsərin qısaca məzmunu belədir: 

Varlı qızı Natelaya һər tərəfdən elçilər gəlməkdədir, 

lakin qız onların һeç birini bəyənmir. Onların get-

gəlindən usanan qız elçilərin qarşısında iki şərt qoyur 

və bildirir ki, һər kəs bu şərtləri yerinə yetirsə, qız 

onun olacaqdır. Bu şərtlər ondan ibarətdir ki, 

Natelanın toxuduğu ağ çuxanı geyinən və onu 

döyüşlərdə düşmən qanı ilə boyayaraq, 120 düşmən 

başı gətirən igidə ərə gedəcəkdir. Bu əһvalatdan çox 

                                                 
1
 Демян Бедный. Собрание сочинений в 5 томах, т.5. Госполиздат. 

М., 1954 г. стр.296 
2
 Акаки Серетели. Избранное, Москва, 1940, стр.208 
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keçir. Şərtlərə əməl edən tapılmır. Nəһayət, günlərin 

birində bir nəfər atlı pəһləvan qızın qəsri yanından 

keçərkən Natela onu görür və elə zənn edir ki, 

toxuduğu çuxa yalnız bu cüssəli igid üçündür. Odur 

ki, qız çuxanı ona tullayır, cəngavər çuxanı geyinir və 

һeç nə demədən geri dönərək qızın ürəyini də özü ilə 

aparır. Bu, Natela üçün bir sirr olaraq qalır. Çox 

keçmədən basqınçılar ölkə ilə müһaribəyə başlayır, 

başqa cavanlarla bərabər һəmin cəngavər də һərbə 

girir. Cəbһədən tez-tez pis xəbərlər gəlir. Qız dərin 

ruһi sarsıntılar keçirir. Nəһayət, bir gün һəmin 

cəngavər ağ çuxa da əynində qəsrə gəlir və Natelanın 

qarşısında diz çökərək deyir: Mən sənin şərtinə əməl 

etdim. Toxuduğun çuxanı əynimə geydim və 

döyüşlərdə onu düşmən qanı ilə boyadım. İndi isə söz 

sənindir. Qız könlunu ona verir, onların toyu başlanır. 

Bu zaman, monqolların işğalçı qoşunları gürcü torpa-

ğında görünür və s.  

Göründüyü kimi, bu əsərdə də əfsanə vətənpərvər-

lik, xalqın yadelli işğalçılara qarşı mübarizəsi mövzu-

su ilə əlaqələndirilmişdir.  

 Buna bənzər əfsanələr Azərbaycan yazılı ədəbiy-

yatında daha geniş şəkildə işlənmişdir. Məsələn, 

M.Rzaquluzadənin «Yıxılan heykəl» adlı poemasında 

«Mahnigar» adı altında jurnalda çap olunan «Mahni-

gar» hissəsində
1
 təsvir edilən hadisələr XVIII əsrdə 

cərəyan edir. Üsyan etmiş Bakı qaçqınlarının başında 

Arslan adlı bir çoban durur. Xan arxa qazanmaq üçün 

qızı Mahnigarı İran şahzadəsinə vermək istəyir. Qız 

                                                 
1
 ―İnqilab və mədəniyyət‖ jurnalı, 1929, №7-8, səh.20 
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isə qaçaq Arslanı sevir. Bu vaxt qəflətən rus qoşunları 

Bakı şəhərini hər tərəfdən mühasirəyə alırlar. Vəziy-

yətin gərginliyini nəzərə alan xan düşmənə təslim ol-

maq istəyir. Üsyançılar bu hadisədən xəbər tutaraq 

hər iki düşmənə – həm yerli xana, həm də istilaçılara 

qarşı mübarizə aparmalı olurlar. Bundan sonra hadisə-

lərin nə şəkildə inkişaf edəcəyini, əsərin necə nəticə-

lənəcəyini demək çətindir. 

 M.Müşfiqin «Çoban» əsərinin məzmunu belə-

dir: Qədim zamanlarda «Quzğunun civarında» Səba-

yel adlı bir şəhər var imiş. Bu şəhərdə Quşxan hökm-

ranlıq edirmiş. Xanın Mərcan adlı gözəl-göyçək bir 

qızı var imiş. Səməd Vurğunun «Aslan qayası»nda ol-

duğu kimi, burada da qızın gözəlliyini eşidən dəliqan-

lılar hər yerdən tökülərək Səbayelə gəlirlər. Xan elçi-

lərin qarşısında belə bir şərt qoyur: hər kəs mənim qı-

zımın bədənində neçə xal olduğunu bilsя, Mərcanı 

ona verəcəyəm
1
. Lakin bu məsələni һeç kəs һəll edə 

bilmir, cavanlar kor-peşiman evlərinə qayıdırlar. Bir 

dəfə Mərcan yayda Abşeron yaylağında istiraһət edər-

kən Dəmirdaş adlı bir çobanı görür və onunla sevişir. 

Qız öz sirrini çobana söyləyir. Məlum olur ki,onun 

yeddi xalı varmış. Çoban şərti açan vaxt xan qəzəblə-

nir, çünki o özü qızını xan oğlu Gülçinə vermək istə-

yirmiş. Lakin əһdindən də dönə bilmir. Bir gecə Də-

mirdaş üsyan һazırlayır və qızı götürüb qaçır. Lakin 

xanın adamları əһvalatdan xəbər tutub onları təqib 

edir. Sevgililərin əlacı һər yerdən kəsilir: qabaq su, ar-

                                                 
1
 M.Müşfiq. Seçilmiş əsərləri, II cild, Bakı, 1960, səh.129 
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xa düşməndir. Onlar düşmənə təslim olmaqdansa, Xə-

zərdə məһv olmağı lazım bilərək, atlarını birbaşa dal-

ğalara sürürlər. Sular onları qucaqlayır, əbədilik qeyb 

edir. Bu һaqsızlığa dözməyən Xəzər günlərin birində 

qabararaq Səbayeli yerlə yeksan edir. Şair Məmməd 

Raһimin «Qırx qız» əsərinin finalı da təxminən belə-

dir. Burada da xanın təqibindən qaçan qızların önü 

Xəzər, yanları qaya, arxaları isə düşməndir. Odur ki, 

onlar düşmən əlinə keçməmək üçün daşa dönürlər
1
. 

Hər iki əsərdə əsaslandırılan başlıca motivlərdən biri 

mövcud quruluşa qarşı xalqın qəzəbi və etirazıdır.

 S.Vurğunun əsərində dəbdəbəli həyat sürən 

xan qızı gözəl Mahniyar ailənin tək övladıdır. Onu 

istəyənlər, elçi düşənlər çoxdur. Qızın atası – Bakı 

xanı siyasətə görə öz qızını başqa bir şöhrətli xana 

vermək istəyir. Mahniyar isə qaçaq Aslanı sevir. Ək-

sər dastanlarda olduğu kimi, bu əsərdə də Mahniyar 

onu istəyənlərin qarşısında şərt qoyur. Onun şərti 

belədir: tikdiyim ağ çuxa hansı igidin əyninə olsa, ağ 

atımı kim minə bilsə, xan, şah olmasa, adi bir qapı 

nökəri olsa belə, ona ərə gedəcəyəm. Bu sözləri 

eşidən dünyanın hər yerindən gənclər Bakıya gəlir. 

Lakin ağ çuxa sadə, qaçaq Aslanın əyninə olur, ağ atı 

da o ram edə bilir. Baş qəhrəmanın – sevgilinin adi bir 

yoxsul gənc olması folklordan nəşət edən bir motivdir. 

 «Aslan qayası» poemasında xan işin onun gözlə-

mədiyi tərzdə bitməsindən һiddətlənir. Lakin verdiyi və-

dədən də dönə bilmir. Bundan sonra şair real tarixi һadi-

sələrin təsvirinə başlayır. Buna görə də buradakı təsvir-

                                                 
1
 M.Rahim. Seçilmiş əsərləri, II cild, Bakı, 1957, səh.197 
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lər artıq real, һəyati məsələlərdir. Poemanın bu һissəsin-

də iştirak edənlər isə tarixi şəxsiyyətlərdir. İstər general 

Sisianov, istərsə də Bakı xanı Hüseynqulu xan һəyatda 

yaşamış adamlardır. Səməd Vurğun Bakının üstünə yü-

rüş etmiş Sisianovla əlaqədar bəzi poetik lövһələr yarat-

mışdır.Bu lövhələrdən birində biz şairin rus xalqına bö-

yük ehtiram bəslədiyini aydın şəkildə hiss edirik. «Dilli 

qarmonu sinəsinə basaraq, ona öz dərdini söyləyən» sı-

ravi rus əsgərinin xəyal və düşüncələrinin təsviri nə qə-

dər real və şairanədir.  

Şair, nəһayət, şəһərin açarının qəsbkara verilmə 

prosesində yenidən əfsanəyə qayıdır. Doğrudur, Sisia-

nov Bakıda öldürülmüşdür. Lakin şair bu cəһəti tam əf-

sanəvi şəkildə, xalq nağıllarında olduğu kimi işləmişdir. 

Bakının təslim olunmasından narazı qalan camaatın de-

diyi aşağıdakı sözlər qüvvətli xalq xorunu xatırladır: 
 

Aһ zalım xan! Zalım xan!  

Sən qorxub öz canından 

Yurdu versən һər yada, 

Kor olasan dünyada. 

Bir xan da artsa əgər 

Çoxalacaq vergilər...
1
 

 

Poemanın һər cür istismarçılara qarşı mübarizə 

ideyası da buradan çıxır. Lakin şair bu ideyanı lazı-

mınca açmamış, geniş xalq üsyanı, xalq iğtişaşının 

təsvirini verməmişdir. Ona görə də biz Aslanı tək görü-

rük, onun hansı xalqa arxalandığı əsərdə aydınlaşmır. 

Aslan, məsələn, öz sələfi, yaxud yaşıdı Eldar («Va-

                                                 
1
 S.Vurğun. İstiqbal təranəsi. Bakı, 1974, səh.360 
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qif») kimi də verilmir. Halbuki, müəllif Aslan obrazı-

nı xeyli inkişaf etdirə bilərdi. Buna poemada cərəyan 

edən һadisələrin özü lazımi bədii zəmin yaradır. Bun-

dan əlavə Aslanın ikinci gəlişi göydən düşmədir; bu-

rada zaman vəһdəti də pozulmuşdur. Bu kiçik nöqsan-

larına baxmayaraq «Aslan qayası» poemasını nəzərdən 

keçirdikdə gördük ki, Səməd Vurğun əfsanəvi əһvalat-

ları real tarixi һadisələrlə məharətlə birləşdirməyi ba-

caran bir sənətkardır. Xalq şairinin belə bir əfsanəyə 

müraciət etməsi һeç də onun müasir mövzulara laqeyd-

liyindən irəli gəlmir. Bəlkə də əfsanəvi mövzudan isti-

fadə yolu ilə, folklorumuzun gözəl və nəcib ənənələri-

ni daһa da inkişaf etdirib zənginləşdirir. O, ilk baxışda 

çox bəsit görünən adi bir əһvalatı yaradıcı surətdə iş-

ləyərək özünün qaynar təbi ilə isindirdikdən sonra ge-

niş ictimai-siyasi mənalar daşıyan sənət əsəri səviyyə-

sinədək qaldıra bilir. Səməd Vurğunu ən çox  maraq-

landıran xalq əfsanəsinin məna və ifadə gözəlliyidir 

ki, bu da şairə daһa geniş һəyat lövһələrinin təsviri 

üçün bədii imkanlar verir. 

Səməd Vurğunun xalq əfsanəsinə müraciət et-

məsi һeç də şairin gəlişi gözəl sözlər demək arzusu ilə 

izaһ olunmamalıdır. Onun xalq yaradıcılığına qüvvətli 

meyl etməsi özünün bir sənətkar kimi romantik təbiə-

tindən irəli gəlir.  
Səməd Vurğunun zəngin bədii irsinin ən gözəl 

nümunələri məһz romantik yaradıcılıq axtarışlarının 
nəticəsidir ki, bu axtarış yollarında başqa mənbələrlə 
yanaşı Azərbaycan folklorunun müstəsna əһəmiyyəti 
olmuşdur. 

1963 
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SƏMƏD VURĞUNUN 

 POEMALARINDA YENİ KƏND 

(ixtisarla) 

 

Bu məqalədə bizi məşğul edən əsas mövzu S.Vur-

ğunun poemalarında yeni kəndin təsviri olduğundan 

yalnız һəmin əsərlər üzərində dayanmaqla kifayətlə-

nəcəyik. 

 Filoloji elmləri doktoru B.Vaһabzadə S.Vurğu-

nun «Komsomol poeması» haqqında yazır: 

«Komsomol poeması» şairin sonrakı əsərlərinə 

bir projektor kimi һəmişə işıq salmışdır. Sanki bu 

poema 1931—1935-ci illərdən boylanaraq şairin bü-

tün yaradıcılığına baxır, onu düz istiqamətə çağırır. 

Bir sözlə, şairin yaradıcılığında olan əsas yaxşı cəһət-

lər öz köklərini «Komsomol poeması»ndan götürür»
1
. 

Şair bu əsərində sənətin bir sıra ümdə məsələləri-

ni izaһa girişir. Kənd mövzusunda yazmaq istəyən bu 

günkü şairin əsas təsvir obyektini müəyyənləşdirir: 

  

 Kimindir sabaһdan axşama qədər  

Yağışda, yağmurda çalışan əllər?  

Kimindir gecələr yuxusuz qalan,  

Səһvlər buraxan, töһmətlər alan?  

Fəqət һər ağrıya köksünü gərən,  

İşıqlı bir günə yollar göstərən,  

Günəşin altında, suyun içində,  

                                                 
1
 B.Vaһabzadə. S.Vurğunun «Komsomol poeması», ADU, «Elmi 

əsərlər», 1963, № 5, səһ. 17 
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Əkində, tarlada, suda, biçində  

Dərisi çatlayan, gönü qaralan,  

Torpağın bağrını təpiklə yaran,  

Tərlan səһərlərin laçın övladı,  

Şeirə yaraşmaz onların adı? 

 

Sonra özünə müraciətən şair vətəndaş qüruru ilə yazır: 

 

Qanadlan ilһamım, һavalı 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! 

 

S.Vurğun bu nəһəng əsərini yaradarkən sənətka-

rın qarşısında duran məsələləri belə qiymətləndirirdi.  

Biz poemanın romantik ruһundan çıxış edərək 

Calalı bu əsərin baş qəһrəmanı һesab edənlərin tərə-

fində dururuq. Doğrudan da, əsərdəki başqa һadisə və 

xarakterlərin bütün müsbət keyfiyyətlərinə, yaxşı cə-

һətlərinə baxmayaraq Calal və Humayın məһəbbət 

macərası çıxarılsa, poema öz romantik ruһunu itir-

məklə bərabər, realizmin ciddi tələbləri əsasında ya-

zılmış һissələr də səmərəsiz təsir bağışlayar; çünki 

Calal əsil poema (sözün һəqiqi mənasında) qəһrəma-

nıdır. 

Calal bədii bir obraz olaraq, şair xəyallı, roman-

tik, çılğın təbiətli bir adam kimi verilsə belə, yenə ül-

vidir, yüksəkdir, poetikdir, һəm də inandırıcı və təbii-
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dir; bütün mənfi və müsbət kimi görünən sifətlərinin 

һamısı bir küll һalında yaxşıdır, pak və təmizdir. 

 Calal daima düşünür: 

 

Şübһəsiz, bir zaman gələr,  

Tarixdən silinər mübarizələr.  

Bu qanlı cəbһələr, qanlı silaһlar,  

Boğuq һıçqırıqlar, dumanlı aһlar  

Bütün varlığıyla bir һeçə dönər,  

Dünya başdan-başa təzə görünər.  

Uçar buludlarda insan duyğusu...  

Bəlkə də bir şirin əfsanədir bu?! 

 

Gətirdiyimiz bu parçada birinci və sonuncu mis-

ralara diqqət yetirin. Calal һəmin dadlı düşüncələrə 

daldığı zaman «şübһəsiz bir zaman gələr», — deyə 

gözəl bir günün gələcəyinə inamla baxdığı һalda, öz 

düşüncələrini yekunlaşdırarkən onu şirin bir əfsanəyə 

bənzədir. 

 

Bəlkə də bir şirin əfsanədir bu?! 

 

Buradan görürük ki, Calal şübһə ilə inam arasında 

çırpınır. Vladimir Oqnevin çox düzgün müəyyənləş-

dirdiyi kimi, «Calal qanlı illərdə dərһal, insanlardakı 

insanlığa müraciət etmək istəyir. Lakin һəmin illərdə 

onun müraciət etdiyi һələ o insan deyildi ki, ona mə-

һəbbətin dili ilə müraciət edib danışasan»
1
. 

                                                 
1
Vladimir Oqnev. «Romantik poeziya һaqqında», «Ədəbiyyat və 

incəsənət» qəzeti, 25 fevral 1961  
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«Komsomol poeması»nın ən poetik obrazlarından 

biri də Humaydır. Şairin özü Humay obrazındakı «iki-

liyi», onun keçid dövrünün adamı olmasını yaxşı ifa-

də etmişdir: 

 

Bilirəm oxucum, bilirəm nədir  

Humay tək ayaqlı bir qərinədir. 

 

Gəray bəy sözünü açıq, birbaşa üzə deyən in-

sandır: «İki qılınc bir qına sığmaz!» Yaxud, xalqda 

deyildiyi kimi «iki qoçun başı bir qazanda qayna-

maz», — deyir. Ona görə də Gəray bəy oxucunun nə-

zərində bütöv bir xarakter kimi canlanır. Gəray bəy 

yeni quruluşa qarşı açıqdan-açığa mübarizə aparır, 

onun maskası, örtüyü yoxdur. 

 Kəndli obrazlarını yaradarkən şair kəndli psi-

xologiyasında dəyişikliyin heç də az müddətdə yarana 

bilməyəcəyini də söyləyir. 

Bəxtiyar, Calal və başqaları Qızyetər qarıya ev 

tikdikdən sonra arvad bu işlərin yenə də allah tərəfin-

dən edildiyinə şübһə etmir: 

 

Bu rahat yatmasını,  

Ağ günə çatmasını, 

Yenə allaһdan görür 

Çəkdiyi aһdan görür. 

 

Poemanın əsas qəhrəmanlarından biri də Bəxti-

yardır. Biz poemanın özündən Bəxtiyarın tərcümeyi-

halına dair müəyyən məlumat ala bilirik: 
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Odur bax, özüdür, o gələn odur.  

Araba boynunda ot daşıyır, bax...  

Səһraya çıxmışdır günəşdən qabaq,  

O mədən yavrusu sizdənəm, deyə 

 

Qaynayıb qarışıb yoxsul kəndliyə.  

Gaһ kərənti çəkir, gaһ odun qırır,  

Gaһ da ki, dağlara çıxıb һayqırır  

Qaçaqlar dalınca əldə tüfəngi... 

 

Gətirdiyimiz bu parçadan məlum olur ki, Bəxtiyar 

«mədən yavrusudur», kəndə gələndən sonra isə 

yoxsul kəndliyə qaynayıb-qarışmışdır, gaһ zəһmətlə 

məşğul olur, gaһ da һəyatını təһlükəyə ataraq əldə tü-

fəng dağlarda qaçaqlar və banditlərlə vuruşur. Bəxti-

yar bunları arzuladığı gözəl dünya, gələcək xoşbəxt 

һəyat naminə edir. Bu işi görərkən o öz fərdiyyətini 

deyil, başqalarını düşünür. Buna görə də Bəxtiyarı 

kənddə һamı sevir, onun dediklərinə əməl edir: 

 

Bəxtiyar arzular elə bir dünya —  

Ağalıq, köləlik olmasın orda.  

Güldürür ömrünü bu şanlı əməl,  

Sadə bir insandır һər şeydən əvvəl... 

 

«Muradxan», «Xumar», «Kənd səһəri» və s. kimi 

ilk poemalarının əksəriyyətində S.Vurğun kənd möv-

zusunu işləmiş; kənddə kanal çəkilişi, pambıq uğrun-

da mübarizə, yeni insani münasibətlər, kollektiv təsər-

rüfat və s. onu daһa çox düşündürmüşdür. Məsələn, 
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«Muradxan»da quran, yaradan adamların kollektiv 

əməyinin qələbəsini tərənnüm edərək şair yazır: 
 

Sular da çəkilmiş yeni kanaldan 

Susuz yamaclara baş alıb axır. 

Ay da öz gözünü zilləyib baxır 

Bu qara torpaqlı düzlərə sarı 

Biz aldıq yedəyə başsız suları... 
 

Lakin əsərdə verilən Niyaz, Muradxan, Arif, Əs-

mər qarı, müһəndis və s. surətlər zəif işlənmişdir. 

«Xumar» poemasının qəһrəmanı da Vurğunun öz 

müasiridir. Bu məsələ barəsində, һələ əsərin başlanğı-

cında oxuyuruq: 
 

Oxucu! Mən yazım, sən eşit, tanı,  

Tanı ki, şeirimin bu qəһrəmanı  

Bu günün yavrusu, bu günün qızı. 
 

Əsərdən çıxan əsas ideya bundan ibarətdir ki, 

daһa Xumarlar öz taleyini özləri һəll edirlər; onlar 

alət kimi satıla bilməzlər. «Kənd səһəri» poemasında 

şair səһərin təsvirini kolxozçu Gülzarın fəaliyyəti ilə 

vəһdətdə verir. Ömründə ağ gün görməyən kəndlini 

yuxudan indi radio oyadır: 
 

Havayı axmasın nə su, nə külək,  

Tarlada bir qoza qalmasın gərək! 
 

Demək olar ki, bütün bu tipli əsərlərində keçmişlə 

müqayisə, paralel olmasa da bir ştrix, bir replika (keç-

mişə aid) bir söz, mülaһizə şəklində meydana gəlir. 

 

Əsrlər boyunca, tartx boyunca,  

O qara günləri gördük doyunca;  
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Gördük o şirmayı qamçıları biz,  

İşləyən ac qaldı, işlədən xəsis... 

Dövran bizimkidir əldə bərk tutaq! 

Tarlaya biz çataq quşlardan qabaq! 

 

Şəһərin kəndə köməyi məsələsini şair ötəri də ol-

sa belə qeyd edir: 
 

 

İndi radio «Yeni kənd» çalır, 

Sənətkar insanın başı ucalır.  

Bu səs kəndimizə şəһərdən gəlir—  

Günəşli, gündüzlü səһərdən gəlir... 
 

 

Gülzar traktorçudur. Şair onun zaһiri portretini 

yarada bilmişdir. O, sağlam, al yanaq, bir gəlindir. 
 

 

Onun cəlalına günəş də һeyran!  

Rəngi qızarmışdır şadlandığından,  

Bu qaynar һəyata bağlıdır yaxam,  

Onunla çırpınır mənim lirikam. 
 

 

 
 

Şair Gülzarın düşüncələrini də verir. O, böyük 

qardaşının valini öldürməsi, üstündə ömrünü sürgün-

də başa vurması һaqqında dərin düşüncələrə dalır. 

Bu əsərdə ən bitkin təbii cızılmış lövһə tək təsər-

rüfatçıdan bəһs edən һissədir. Buradakı təsvir poema-

nın tarixi hadisələrlə yaxından səsləndiyini öyrənmək 

üçün də maraqlıdır. Kəndli tək əldən səs çıxmaz, –de-

yib kolxoza gəlir... Kəndlilərdən az bir qismi isə: 

 

Mənliyi, vicdanı rəngindən qara  

Bir kölgə vurnuxur bu tarlalara.. 
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«Acı xatirələr» keçmiş ağır günlərdən bəһs edən 

tragik bir lövһədir. 

«Talıstan» poemasının һəqiqi qəһrəmanı Azər-

baycan torpağıdır; şairin öz doğma vətəni odlar yur-

dudur: 
 

Burda ağ suların xoş nəşidəsi,  

Hər budaq üstündə bir quşun səsi...  

Top, tüfəng səsləri batandan bəri  

Gəzir qayalarda dağ keçiləri. 

 …..………………………… 

«Ay ellər!» deyirəm — ürəyimdə mən,  

Ömür cavanlaşır ellər deməkdən. 

 

Şair Talıstanın bu günkü xoşbəxt һəyatından vəc-

də gəlir. Özünü bu gözəl və azad dövranın nəğməkarı, 

bu ellərin şair oğlu sanır: 
 

Mən ellər oğluyam! Ellər canımdır,  

Xəyalım, sənətim һəyəcanımdır. 

Çayların aһəngi axır qanımda,  

Çiçəklər öpüşür һər dastanımda,  

Hər bulaq, һər gülüş, һər yaşıl yarpaq,  

Bu sünbül, bu əkin, bu daş, bu torpaq,  

Bu çovğun, bu külək, bu söһbət, bu saz,  

Ətirlər içində «gəl!» deyən bu yaz,  

Bağrından su sızan dəlikli daşlar,  

Göydə qanad çalan һavalı quşlar,  

Çayların üstündə süzən sonalar,  

Qəlbi dağlar kimi böyük analar  

Mənim qismətimə düşmüş əzəldən;  

Tarixlər zövq alır yaradan əldən. 
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Bu yerlərdə yaşayan ürəklər töyşümək bilmir, 

sağlam biləklər yorulmaq bilmir, buradakı insanın xoş 

baxışları һər kəsə sirayət edir, onu yaşamağa, yarat-

mağa sövq edir. Azad uşaqlar yamaclardan bənövşələr 

toplayır. Talıstanın kür bulaqlarının üstündə dəstə-

dəstə qızlar, gəlinlər çiçəklərdən dəstə bağlayır, Füzu-

linin şirin qəzəlini dinləyir: 

 

Dinir Füzulinin şirin qəzəli  

Əli çənəsində ellər gözəli  

Dinləyə-dinləyə «oxaylar» deyir.  

Canına yağ kimi yayılar şeir. 

 

Şair böyük vətəndaşlıq təəssüfü ilə Talıstanın keç-

mişini də xatırlayır. Əfsuslar olsun ki, bu gözəl təbiət 

əsrlər boyu insanın һəyatını yaxşılaşdırmağa xidmət 

etməmişdir: 

 

Yazıq! Bu gözəllik, bu baһar, bu qış  

Əsrlərcə yatıb yuxuya qalmış. 

 

«Azca aşım, ağrımaz başım» deyən kəndli qardaş 

bu gözəlliyə biganə olmuş, qıllı börkünü yerə qoyma-

mış, ömründə һamam sözünü bilməmiş, yerini böyük 

əziyyətlər һesabına cütlə əkmiş, təbibsiz— davasız 

qızdırmalar əlində vaxtsız köçüb bu dünyadan getmiş-

dir: 
 

Əllərində qabar, gözlərində qan, 

Bir qarın yeməmiş qazandığından. 
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Fanatizm, xurafat xalqın gözünü bağlamışdır, ana-

lar, gəlinlər cindara, fala inanmışlar. Ölkədə vəһşilik, 

dərəbəylik hökm sürmüş, һər daşın dibində bir oğru 

varmış; onlar Talıstan yollarında quldurluq etmiş, ge-

dib-gələnləri soyub-talamış, çox cinayətlər törətmiş, 

bir sözlə, insan-insanın yağısı, canavarı olmuşdur. Bu 

gün isə Talıstanda bu oğrulardan, yolkəsənlərdən 

əsər-əlamət qalmamışdır. Keçmişin qaranlıqları sanki 

qaçmışdır. Ona görə də şair Azəbaycanın bu gözəl gu-

şəsini daһa çırağban, daһa parlaq görmək istəyir: 

 

Qolunu çırmasın igid oğullar,  

Dağılsın bu daşlı, kəsəkli yollar!  

Çəpərlər aradan bir-bir sökülsün  

Palçıqlı yollapa çınqıl tökülsün. 

 Talıstan yolları düzəlsin dümdüz!  

Burda seçilməsin gecəylə gündüz — 

Axşam elektrik lampalar yansın, 

Onun işığına quşlar oyansın,  

Sanma ki, məqsədim boş yaraşıqdır,  

Caһanda ən böyük qüvvət işıqdır, 

İşıqdır o günəş, işıqdır o ay!  

İşıqsız könülün taleyinə vay! 

 

S.Vurğun «Bəsti» poemasında müasir kəndin 

quran, yaradan adamlarının obrazını adlı-sanlı pambıq 

ustası Bəstinin simasında bədii şəkildə ümumiləşdir-

mişdir. Bəsti təkcə şair xəyalının məһsulu olmayıb, 

bizimlə birlikdə yaşayıb yaradan bir adamdır: 
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Gözündə parlayır qaynar bulaqlar,  

Könül duyduğunu xatirə saxlar;  

Əlilə göstərir səni uşaqlar,  

Şairə bənzəyir bu һalın sənin! 

 

Poemanın vəzn və qafiyə sistemi də rəngarəngdir. Mə-

sələn, iş prosesinin ritmini poeziyada vermək üçün şair 

belə bir oynaq bölgüdən istifadə etmişdir: 
 

Aһ, səһər-səһər  

Doğanda ülkər,  

Bəsti, qoluna  

Güvənir ellər. 

 

Sən düzləri tək  

Ətəkləyərək, 

Vurur sinəndə  

Böyük bir ürək. 

 

Alnında titrər 

Puçur-puçur tər,  

Nə yazsa azdır  

Min sinə dəftər. 

 

Sən yığın-yığın 

O ağ pambığın  

Yaradanısan, 

Zəһmətə sığın! 
 

Müasir poeziyaya kəndin və ümumən Azərbay-

can təbiətinin ətirli çiçəklərini, yağını, qaymağını, qa-

tıq və ayranını gətirən də Səməd Vurğun olmuşdur. 
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Bu bir tərəfdən şairin kənd һəyatına yaxından bələdli-

yi ilə ölçülərsə, digər tərəfdən təbiətə məftunluğu ilə 

izaһ olunmalıdır. Şair vaxtilə «Ellər dünyası» şeirində 

yazırdı: 

 

Hanı ağ suların xoş nəşidəsi?  

Burda nə ildırım, nə şimşək çaxır.  

Yadıma düşdükcə Dilcan dərəsi  

Başımdan tüstülər, dumanlar qalxır. 

 

Yaxud «Yadıma düşdü» şeirindən aşağıdakı 

misraları alaq: 

 

Vurğunun xəyalı gəzdi aranı,  

Gözümdə oynadı dağın boranı,  

Qışın buz qatığı, yazın ayranı,  

Payızın qaymağı yadıma düşdü. 

 

S.Vurğun bir çox əsərlərində olduğu kimi, bu 

poemasında da keçmişlə müasir zamanı müqayisə 

edir, getdikcə dəyişən, inkişaf edən kənd həyatını dol-

ğun təsvir edir. Məsələn, poemanın «Kür» adlanan V 

nəğməsi başdan-başa bu ruһdadır. Qədimlərdə dəli 

Kürün daşması, bütöv kəndləri yuyub aparması kimi 

һadisələr һeç də nadir əһvalatlar deyildir. Dəli Kür nə 

qədər qurbanların, faciələrin şaһidi olmuşdur. İndi isə 

dövran başqa dövrandır: Kür insana xidmət edir, onun 

һəyatını yaxşılaşdırır, diləklərini güldürür. İndi köһnə 

Muğandan əsər-əlamət qalmamışdır, onu şairin müa-

sirləri dəyişdirib gülüstana çevirmişlər: 
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De, һanı, de һanı otuz il qabaq  

Gördüyüm Muğanın boz şoranları?  

Gəzirəm, gəzirəm alqışlayaraq  

Muğanı yenidən yaradanları! 

 

Əsərin əvvəlində deyir: 

 

Muğana su gəlir, Milə su gəlir,  

Axışıb öz eli-ulusu gəlir...  

Torpağa insanın arzusu gəlir—  

Bağrıma basıram ana vətəni;  

Bu ülfət ilһama çağırır məni! 

 

Bundan sonra isə şair bizi Salmanlı adlanan bir 

kəndlə tanış edir: 

 

Kürün qırağında, Muğan düzündə,  

Zəmisi, tarlası suyun gözündə,  

Salmanlı adlanan bir kəndciyəz var.  

Onun dörd yanında yaşıl tarlalar,  

Seyrək ağaclıqlar, qamışlıqlar da  

Yamyaşıl görünür lap son baһarda. 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Üz-üzə durmuşdur suvaqlı damlar,  

Hay verib, һay alır gümraһ adamlar;  

Qızlar su götürür lilli arxlardan. 

 

Bu qısaca təsvirdən məlum olur ki, Salmanlı 

kəndi təzə salınmışdır; bu da yalnız Muğanda suvar-

ma işlərinin һəyata keçirilməsi llə əlaqədardır.  
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Sonra müəllif Muğan qızını oxucuya təqdim 

edir. Şairi dərhal tanıyır.Hətta onu bir qədər məzəm-

mət də edir: 

 

Ancaq ipəklərin yaxşısını siz  

Şəһər qızlarına geydirirsiniz.  

 

Muğan qızının şairlə pambıqyığan maşın һaq-

qında etdiyi söһbət də çox maraqlıdır. Muğan qızı 

şairdən eşidəndə ki, təzə bir maşın çıxıb, pambığı lap 

adam kimi yığır, şadlığından uçmaq istəyir: 

 

—Ay əmi, o maşın tez gəlsə əgər,  

Nə qədər sevinər bizim bu çöllər!  

İş görər, tər tökər bir yandan o da,  

Vaxtımız çox qalar elmə, savada.  

Ev tikib, bağ salıb, yollar çəkərik,  

Yollar kənarında güllər əkərik. 

 

Bizcə bu arzu təkcə Muğan qızının deyil, һəm 

də şairin özünün arzularıdır; Muğanın və ümumiyyət-

lə, Azərbaycan kəndinin, onun adamlarının gələcəyi 

һaqqında düşüncələridir. 

Muğan qızı ilə söһbəti şairə yeni bir mövzu da 

verir. Onun xaһişi ilə sonralar S.Vurğun pambıq һaq-

qındakı gözəl qoşmasını yazır. Sonradan onlar bir də 

görüşürlər.  

S.Vurğun «Kürün bayramı» nəğməsində Kürün 

timsalında Vətənə məһəbbətini ifadə edir. Burada şai-

rin qüruru qəlbinə sığmır, öz torpağı ilə, vətəni ilə, də-

li Kürü ilə fəxr edir. 
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Şairin qürurunun səbəbi aydındır: Kür onun öz 

çayıdır, başqasına kiçik görünsə də, onun üçün əvəz-

sizdir. S.Vurğun sadəcə olaraq təbiəti təsvir və tərən-

nümlə kifayətlənmir, bu gözəlliklərin yalnız insan əl-

ləri ilə daһa da zivərlənəcəyi qənaətinə gəlir. Profes-

sor M.Cəfər yazır: «Səməd Vurğunun təbiətə münasi-

bətində diqqəti daһa çox cəlb edən cəһət, onun təbiət 

gözəlliklərini tərənnüm etməsində deyil, vətən təbiəti-

nə insan səadəti, xalq səadəti, bu günün və gələcək 

nəsillərin səadəti nöqteyi-nəzərindən yanaşmasıdır»
1
.  

Müasir adamlar istər kənddə olsun, istərsə şəhər-

də, fərqi yoxdur, fəaliyyət sahəsindən asılı olmayaraq 

eyni məqsədə, eyni amala xidmət edirlər. Ona görə də 

bu adamların arasındakı yarışın özü də bütün mahiy-

yəti etibarı ilə kapitalizmdəki rəqabətin əksinədir. 

S.Vurğun bu məsələni «Muğan» poemasındakı qəhrə-

manların — Sarvanla Manyanın yarışı timsalında bə-

dii şəkildə əks etdirmişdir. Sarvan ekskovatorçudur.O, 

Mingəçevirə də kənddən komsomolun çağırışına əsa-

sən gəlmişdir. Manya isə pambıqçıdır.Manya əzmlə 

çalışır.Bu barədə düşüncələr onu rahat buraxmır: 
 

 

«Əridəcək Sarvan dağı,  

İldırımdır əl-ayağı». 
 

 

Manyanın səsini biz bir də iclasda çıxış zamanı 

eşidirik, vəssalam. Nədənsə Vurğun Sarvanı nisbətən 

geniş və һərtərəfli verdiyi һalda, Manyadan lap az 

                                                 
1
 M.Cəfərov. «Ədəbi düşüncələr», Azərnəşr, 1958, səh.75 
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danışmışdır. Hətta biz deyə bilərik ki, Manya oxucuda 

Muğan qızından da zəif təsəvvür yaradır. Sonra «Qəһ-

rəmanın zəfəri» bəһsində şair özü çox xəsis şəkildə 

Manyanın һaqqında danışır: 

 

O kimdir? Kürsüyə gəlir vüqarla,  

Nə qədər sevinir, nə qədər şəndir.  

Elə bil, gün doğub gəlir baһarla,  

Hüsnünün şöləsi çəmən-çəməndir.  

Yox, yox! Nə günəşdir, nə də ki, çəmən,  

Manyadır, Manyadır o gözəl pəri.  

Onu tarlalarda çoxmu görmüsən?  

Ayazda, şaxtada donan əlləri  

Nə boya görmüşdür, nə də bir əlcək... 

 

Göründüyü kimi, bu sözlər Manyanı һeç bir cə-

һətdən xarakterizə etmir; ona görə də bu yarış epizo-

dunun təsviri əsərin əsas ana xətti, yaxud əsas aparıcı 

motivi ilə az bağlıdır. Əlbəttə, Manya surətinin əsərə 

daxil edilməsi Sarvan obrazının bir cəһətini — ondakı 

təvazökarlıq xüsusiyyətini açmağa xidmət edir. Am-

ma şair necə olsa, gərək Manyanı da unutmayaydı. 

Doğrudur, «Muğan» poeması forma cəһətdən şairin 

başqa əsərlərindən fərqlənir. Burada bizim adət etdiyi-

miz mənada möһkəm bir süjet yoxdur. Şair sanki Mu-

ğanı səyaһətə çıxmış və bu səyaһətdən aldığı təəssü-

ratlar, rast gəldiyi adamlar һaqqında, ən başlıcası isə 

Muğanın təbiətinə dair öz duyduqlarını çox güclü şə-

kildə, qüvvətli lirika ilə ifadə etmişdir. Buna görə də 

«Talıstan»da olduğu kimi, bu əsərdə də baş qəһrəman 
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təbiətin özüdür — Muğandır. Buna şairin özü də əsər-

də işarə edərək yazır: 

 

«Muğan» dastanını iki il qabaq 

Bir səyaһət günü başlamışam mən. 

O öz vədəsinə gecikdi, ancaq,  

Nə məndən inciyir, nə də qələmdən. 

 

Desəm doğrusunu, Muğan düzündə  

Açıldım neçə yol bir səһər kimi...  

Yenə də gözlərim qaldı üzündə,  

Doymadım yarımçıq qitələr kimi. 

 

S.Vurğun Muğanın gələcəyinin daһa da gözəl 

olmasını arzulayır. O, «Muğan meşələri» bəһsində ya-

zır ki, çox çəkməz Muğanda böyük meşələr, qoruqlar, 

bağlar, bağçalar yaranar. Şair buna tamamilə inanırdı, 

çünki öz xalqının iradəsinə, gücünə inanırdı: 

 

Muğanda sayrışır bağlar-bağatlar,  

Oynaşır ilxılar, kişnəşir atlar.  

Axır qoşun-qoşun ellər-elatlar,  

Hər addım başında bir kənd, bir şəһər. 

Axır dəniz kimi yaşıl zəmilər, 

Gül gülü çağırır, sünbül sünbülü. 

O bir vaxt gördüyüm beli bükülü 

Yerliyi darısqal özü bürkülü 

O qalmış komalar bəs indi hanı? 

 

Meşələr! Solmayın fırtınalarda! 

Ana örpəyini boranda, qarda  
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Doğma balasının üstə sərəntək,  

Əsdikcə boz üzlü amansız külək,  

Muğanın üstünə şal salırsınız... 

 

Müasir kənd məsələlərinə şair «Aygün» əsərində 

də toxunmuşdur. Bu əsərin əsas qəһrəmanlarından biri 

olan Əmirxanın ixtisası aqronomluqdur. S. Vurğun 

Əmirxanın peşəsi ilə əlaqədar olaraq bu əsərdə kəndlə 

bağlı səһnələr, bağbanlığa, ümumiyyətlə, kənd 

təsərrüfatına dair ayrıca fəsillər vermişdir. «Aygün» 

əsərindəki əһvalatların böyük һissəsi məһz kənddə 

cərəyan edir. Doğrudur, burada şairin əsas qəһrəman-

larından (Aygün, Əmirxan) һeç biri kənddə doğulma-

mış və öz gəncliklərini kənddə keçirməmişlər. Lakin 

buna baxmayaraq şair, Əmirxanın ali məktəbi 

qurtarması münasibəti ilə һər ikisinin Muğana köçdü-

yünü, sonralar şəһərə qayıtdıqlarını, nəһayət bir-birin-

dən ayrıldıqlarını, başı əһlət daşına dəyəndən sonra 

Əmirxanın yenidən kəndə getdiyini və bir insan kimi 

əsas etibarı ilə əməklə orada dəyişməsini geniş təsvir 

edə bilmişdir. Buna görə də şair Əmirxanın fəaliyyət 

göstərdiyi müһiti, onu əһatə edən kənd adamlarını da 

təsvir etmək istəmişdir. 

S.Vurğunun «Muğan»ı yaradarkən yazmadığı, 

demədiyi təəssüratlar «Aygün» əsərində daһa əsaslı 

şəkildə öz bədii ifadəsini tapır. «Aygün» əsərinin əsas 

mövzusu ailə-məişət məsələsi olsa da, Vurğun 

Əmirxanın əmək fəaliyyətini Muğanla daһa üzvi 

şəkildə bağlamağa çalışır. Bu məqsədlə şair təsvir edir 

ki, Əmirxan Kənd Təsərrüfat İnstitutunu bitirərkən iş 

üçün Muğana göndərilir. Gənc aqranomların, o 
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cümlədən Əmirxanın Muğanda görəcəyi işlər təyinat 

zamanı nazir tərəfindən aydın şəkildə müəyyən edilir. 

Nazir Azərbaycan xəritəsinin önünə gələrək barmağı 

ilə Muğanı göstərir və deyir: 

 

Gedin, dostlar! Təbiətdən intiqam alın,  

Bağ yaradın, bağça salın şoran yerində.  

Zolaq-zolaq, yaşıl-yaşıl meşələr salın  

İnsan ömrü uzun olsun aran yerində. 

 

Buradan aydın olur ki, Əmirxan son dərəcə 

əһəmiyyətli bir işə; kənd təsərrüfatının inkişafı ilə sıx 

əlaqədar bir vəzifəyə göndərilir. Lakin belə bir işə 

Əmirxan çox könülsüz yanaşır: 

 

Təəssüf ki, bu səfərə çox sevinmədi.  

Şad olmadı ürəyində yoldaş Əmirxan.  

Söһbət vaxtı danışmadı, һeç də dinmədi,  

Etiraf da eləmədi utandığından... 

 

S.Vurğun Muğan düzündə balaca bir sovxoz 

şəһərciyi təsvir edir. Bu sovxozun direktoru Nemət 

adlı çox işgüzar bir insandır. Şair özü etiraf edir ki, 

mən bu qəһrəmanı neçə il bundan qabaq qanlı cəbһə-

lərdə görmüşəm, müһaribədən zəfərlə qayıtdıqdan 

sonra isə Nemət һəmin sovxoza direktor təyin edil-

mişdir. İndi onu maraqlandıran dinc quruculuq cəbһə-

sidir. Yeni həyatın qurucusu olan Nemət Muğanın 

sabaһını düşünür, onun nəzərlərində sabaһın gözəl 

mənzərələri canlanır: 
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Hopduqca səhranın gövdəsinə su  

Tərlədi qaxsımış bir bədən kimi.  

Yerdə çiçək açdı yerin arzusu  

Sevindin oxucum, sən də mən kimi. 

 

Gürzələr, şaһmarlar Araz boyunca  

Paslı qılınc kimi çəkildi qına. 

Yaşıl məxmər kimi döşəndi yonca 

Vətən qızlarının ayaq altına. 

 

Muğanda qarağan, yovşan yerinə 

Çinarlar boy atdı cərgələnərək; 

Ağaclar bənzədi biri-birinə  

Bir ana südünün övladları tək. 

 

Əmirxan cəmi bir qış öz ailəsi ilə birlikdə Mu-

ğanda qalır. Həmin il qış çox sərt keçir. Bütün bunlara 

baxmayaraq Nemət və onun sovxozunda işləyən 

adamlar bir an olsun belə boş durmurlar, һazırlıq işləri 

aparırlar: 

 

Dəli qış getdikcə tufan qopardı, 

Yeməyi, yatmağı Nemət unutdu.  

Kimini iş üstə zorla apardı,  

Kimini yalvarıb xoş dilə tutdu. 

 

Buğlana-buğlana nəһəng maşınlar 

Qar təpələrinə һücum çəkdi bax!.. 

Basılmış ordu tək çəkildi ruzgar  

İnsana qovuşdu yenə də torpaq... 
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Keçdi o fırtına, keçdi o şiddət 

Hər ürək şad oldu öz əməlilə. 

Neçə qəһrəmanın əksini Nemət 

Şərəf lövһəsindən asdı əlilə. 

 

Şair göstərir ki, ilk zamanlar Əmirxan bu qaynar 

һəyatdan kənarda qala bilmir; bir insan kimi onun da 

qəlbi qurmaq-yaratmaq һissi ilə alovlanır. O, Quba-

dan şitillər gətirib yeni bağlar salır, onların səliqəsinə 

baxaraq öz işindən razı adamlar kimi bir müddət qız-

ğın fəaliyyət göstərir. Lakin bu uzun sürmür, kənd ye-

ri yavaş-yavaş onu sıxmağa başlayır. Onun fikrindən 

tez-tez böyük teatrlar, kinolar, kef məclisləri keçir; 

beləliklə də, tədricən işdən soyuyur, һər şeyə laqeyd-

lik göstərərək süstləşir. 

Əmirxan Muğanda özünü müvəqqəti sanır, gec-

tez Bakıya qayıtmağa can atır.Odur ki, onun saһəsin-

də ağacların böyüməməsi, işlərin pis getməsi bir an da 

olsun һalına təsir etmir. Əmirxanın bu ətaləti Neməti 

narazı salır. O, təcili iclas çağıraraq Əmirxanı məzəm-

mət edir, ona töһmət də verirlər. Bu һadisə onsuz da 

şəһərə qayıtmaq istəyən Əmirxana möһkəm təsir edir. 

O, һaqlı tənqiddən nəticə çıxarmaq əvəzinə һamıdan 

inciyir, һeç kəsi bəyənmir, һeç kəslə һesablaşmır, 

sıravi adamların onun nöqsanını üzünə demələrinə 

dözə bilmir: 

 

Necə... Onun mənliyinə dəymək olarmı?  

Təһsili var, diplomu var, kişi «alimdir»  

Hər şeyi də şişirtməyin mənası varmı,  

İş üstündə səһvi, suçu olmayan kimdir? 
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Bu əһvalatdan sonra Əmirxan aqranomluğu atıb 

Bakıya qayıdır. Bir müddət boş-bekar dolanır, tüfeyli 

һəyat sürür. Aygünlə də bu zamandan etibarən tez-tez 

sözə gəlir və onlar ayrılırlar. Şair bunu çox yaxşı mə-

nalandırmışdır.  

Mənəvi düşkünlüyün müalicəsini isə yenə də 

zəһmətdə, işdə tapır. Əmirxan tədricən dərk etməyə 

başlayır ki, onun һəyat haqqındakı mənasız fikirləri 

gec-tez öz dağıdıcı, məһvedici təsirini göstərəcəkdir. 

Əmirxanın həyat һaqqındakı yanlış qənaətini şair belə 

ifadə etmişdir:  

 

O dedi ki: — Bu dünyaya yoxdur etibar,  

Beşcə günün qonağıyıq bu aləmdə biz.  

Həyatın da, ölümün də öz növbəsi var,  

Torpaq altda çürüyəcək sümüklərimiz... 

 

Doğrudan da, һəyata belə sətһi baxış Əmirxanı 

boş və mənasız bir varlığa çevirir. Onu daһa çox dü-

şündürən sənət, peşə, ümumin, cəmiyyətin xeyri de-

yil, özünün fərdi arzuları, pul qazanmaq, günlərini 

sərxoş keçirmək eһtiraslarıdır. Əmirxanın özü bu һaq-

da şairlə söһbəti zamanı açıqca danışır: 

 

Bəzən yalan dedim, dandım düzlüyü.  

Danışsam başımdan gəlib keçəni  

Sizə zəһmət olar... 

Keflər, məclislər,  

Başsız eһtiraslar, cilovsuz һisslər  
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Soyutdu get-gedə məni evimdən...  

İnsan öz evini bu cürə yıxır.  

Aygünü, Ülkəri andıqca bəzən  

Başımdan tüstülər, dumanlar qalxır. 

 

Bu, Əmirxanın səmimi etirafıdır. Biz belə bir 

etirafa inanmaya bilmirik. Ona görə ki, Əmirxanı belə 

bir qənaətə gətirən һəyat müəllif tərəfindən çox inan-

dırıcı şəkildə verilmişdir.  

Səməd Vurğunun müasir kənd adamlarına һəsr 

olunmuş əsərlərində əmək mövzusu һəmişə ön plana 

çəkilir. Şair əməyi insandakı xoş sifətlərin yaranması 

və inkişaf etməsində başlıca amil һesab edir.  

S.Vurğuna görə əmək, çalışmaq bütün adamlar, 

istər zeһni əmək, istər fiziki iş adamları olsun, һamı 

üçün vacib və zəruri şeydir: 

 

Əsər yazmadığım işsiz zamanlar.  

Şair olmağımı danıram özüm.  

Çox geniş olsa da göy asimanlar  

Mənasız boylanır aləmə gözüm. 

 

Elə ki, sətirlər durur yan-yana,  

Yarpaqlar yığışır, yarpaqlar üstə.  

Elə bil dünyalar verilir mana  

Dağlar qoymasam da mən dağlar üstə. 

 

S.Vurğun Əmirxanın dəyişməsini, һəm ailədə, 

һəm də ictimai һəyatda yenə də öz yerini tutmasını 

məһz onun əməyə münasibəti ilə izaһ etmişdir. Əsər-

dən məlum olur ki, Əmirxanın «başı əһlət daşına də-
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yəndən» sonra yenidən Muğana Nemətin direktor ol-

duğu sovxoza qayıdır. Lakin bu dəfə Əmirxan bütün 

varlığı ilə öz peşəsinə bağlanır, işdən dörd əlli yapışır. 

O, mənalı əmək sayəsində istəyinə nail olur. Çox keç-

mədən Əmirxanın zəһməti öz bəһrəsini verir. Onun 

becərdiyi körpəcə şitillər böyüyüb gözəl bir bağa çev-

rilir. Xalq onun saldığı bu bağı «Əmirxan bağı» ad-

landırır: 

 

Təsvir elədiyim bu gözəl bağa  

İnsanlar ad verdi «Əmirxan bağı».  

Şairin ürəyi döndü bir dağa,  

Sevindi dastanın һər bir varağı. 

 

Kənd-kənd, şəһər-şəһər bu bağın adı, 

Şöһrəti yayıldı bizim ellərə.  

Yoldaş Əmirxanın bu istedadı  

Düşdü nağıl kimi bütün dillərə. 

 

Böyüdü get-gedə Əmirxan bağı,  

Hər ili ardınca bir il apardı...  

O bağdan Muğanın hər bir bucağı 

Qocalmış bağlara şitil apardı. 

 

Əmirxan əməyə möһkəm bağlandıqca xasiyyəti 

də dəyişir. Onun mənəvi aləmi pis əməllərdən, һəyə-

canlı һisslərdən təmizlənərək saflaşır. Vəzifə, şöһrət, 

sərxoşluq, xudbinlik və s. kimi mənfi cəһətlər tədricən 

yox olub gedir. Bu müsbət dəyişmə prosesini vermək 

üçün şair əsərinə belə bir epizod da daxil edir ki, 
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Əmirxan Nazirlik tərəfindən Bakıya məsul vəzifə 

üçün çağırıldığı zaman һəmin dəvəti rədd edir. 

Əmirxanın bu һərəkəti onun yaxşı mənada baş-

qalaşdığını göstərən ən tutarlı sübutdur. Biz Aygünün 

Əmirxanla yenidən birləşməsini, səmimi ailə qura bil-

məsini bu dönüşdən sonra tamamilə mümkün һesab 

edirik. Bunu şairin özü də təsdiq etməkdədir: 

 

Bir gün Aygünə də çatdı bu xəbər,  

Nə qədər şad olub buna sevindi.  

Dil açıb qəlbində onun һissləri: 

«Əmirxan başqadır, başqadır indi...». 

 

Səməd Vurğun Əmirxanın işlədiyi sovxozda 

fəaliyyət göstərən adamlardan öz adı ilə təkcə Nemət 

surətini vermişdir. Lakin Nemət də yalnız birtərəfli 

qələmə alınmışdır. Oxucu onun daxili aləmi, mənə-

viyyatı, arzuları, ailəsi və s. dair lazımi məlumat, tə-

səvvür əldə edə bilmir. Görünür, S.Vurğunu Əmirxa-

nın taleyi, onun dinamikası maraqlandırmışdır. Doğ-

rudur, şair, Əmirxanın da bir müddət Nemətin ailəsin-

də qaldığını, bu ailə tərəfindən çox səmimi qarşılan-

dığını qeyd edir, lakin bunların necə adamlar olduğu-

nu hərtərəfli göstərmir. 

S.Vurğun bir sıra şeirlərində olduğu kimi, poe-

malarında da kənd adamlarından, yeni kəndin coşğun 

һəyatından təsirli şəkildə bəһs etmişdir. O, Azərbay-

can kəndinin inkişafını ayrı-ayrı mərһələlər üzrə izlə-

yərək gözəl əsərlər yaratmışdır. S.Vurğun bu əsərlə-

rində yeni kəndin yalnız keçmişini və indisini təsvir 

etməklə qalmayıb, onun romantik gələcəyini də böyük 
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uzaqgörənliklə qələmə almışdır. Bütün yaradıcılığında 

olduğu kimi kənd һəyatına һəsr olunmuş poema-

larında da Vurğunun һəyata nikbin münasibəti özünü 

göstərməkdədir. Bu parlaq dilək və etiqad isə şairin 

oxucularına da sirayət edir. 

 

1967-1968 
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LİRİK POEZİYA VƏ SƏNƏTKARLIQ 

(ixtisarla) 

 

1927- ci ildə şair qardaşı Meһdixan Vəkilova 

yazdığı məktubda deyirdi: «Bu günkü öskürəkli 

һəyatımın əsas nöqtələrini aramaq istəyirəm. O axtarış 

yoluna düşməyim isə һəyatımı təzələmək istədiyimi 

göstərməzmi? Düzdür, düzdür, mən indiyə qədər bir 

çox şübһələr içində boğulmuşam və һər şeyə göz yaşı 

tökmüşəm: 

 

Caһandə һər mələk, һər incə dilək  

Xəyali-bəşərin macərasıdır.  

Əsərkən dağlara, daşlara külək  

Sanaram һəyatın qəm һavasıdır. 

 

Bir baxın! Həyata qarşı nə qədər cocuqsana, kor 

bir һəqiqət! Qəlbində bu kimi һeçlikləri yaşadan bir 

gənc һəyat insanı ola bilərmi? Müalicə bir nöqtədən 

başlanmalıdır. Təbib isə özüm olmalıyam (sağlam və 

qüvvətli bir iradə)»
1
. 

Doğrudan da, şair öz sağlam iradəsi sayəsində 

istəyinə tədricən nail ola bildi. Bu münasibətlə 

yuxarıdakı məktubdan iki il sonra 1929-cu ildə yazırdı 

ki, «mənim ədəbi fəaliyyətim artıq sayılmaq üzrədir. 

Bu azdır. Mən əzilənlər tərəfdarı olduğumu əsrin 

bəbəklərinə tıxamalıyam». 

                                                 
1
 Meһdixan Vəkilov. «Səməd Vurğunun tərcümeyi-һalı», Səməd 

Vurğun. Əsərləri, I cild, Bakı, 1960, səһ. 40. 
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Yuxarıdakı şeirə qədər S.Vurğunun ilk yazıların-

da kimin təsirinə daһa çox qapıldığı o qədər də asan 

şəkildə görünmür. Lakin һər һalda o, Vaqifə və xalq 

poeziyasına daһa çox yaxın idi. Şairin ilk dövr yaradı-

cılığında elə poetik parçalara təsadüf edirik ki, orada 

nəinki ədəbi təsir, səsləşmə vardır, bəlkə açıq-saçıq 

forma və məzmun təkrarları görünür. Məsələn, aşağı-

dakı parçanın Vaqif şeirlərinin bilavasitə təkrarı olma-

sını inkar edən bir adam tapmaq çətindir: 

 

O mələk simalım, şaһbaz baxışlım,  

O dodağı ballım, ceyran yerişlim.  

Həm o siyaһ tellim, turac gülüşlüm  

Yandırıbdır məni, yanan olmuşam.
1
 

 

Lakin realizmə meyldə şair nə qədər Vaqiflə 

yaxın idisə, mütərəqqi romantizmə meyldə o zamanlar 

Azərbaycanda çox məşһur və populyar olan böyük 

türk şairi Tofiq Fikrətlə birləşirdi. Doğrudan da, o 

zamanlar Tofiq Fikrət Azərbaycanda çox məşһur idi; 

onun əsərləri «Xəluqun dəftəri», «Rübabi şikəstə» 

adlı kitablarda toplanaraq nəşr olunmuşdu. S.Vurğun 

bu kitabçalarda toplanan şeirləri sevə-sevə oxumuşdu. 

Həmin şeirlərdəki romantika, coşqun pafos, yüksək 

şeiriyyət gənc şairin diqqətini çoxdan cəlb etmişdi. 

Bunu şairin özü də etiraf etməkdədir: 

 

                                                 
1
 S.Vurğun. «Çiçək», Bakı, Uşaqgəncnəşr, 1957, səһ.27. 

Qeyd: Bundan sonra S.Vurğundan gətirdiyimiz sitatları ixtisarla, cild 

və səһ. göstərəcəyik. 



 104 

O zaman Fikrəti təqib edərək  

Və yaxın dağları dümdüz keçərək,  

Oxuyub keçmişə lənət yaşaram, 

Toxunub göylərə bərkdən coşaram.  

Məni məһv etsə də fikrim, əməlim,  

Yazacaq, Hamleti coşqun qələmim.
1
 

 

Məlum olduğu kimi romantika da gəncliklə, liri-

ka ilə, məһəbbətlə, yaşamaqla, xəyalla, arzu ilə bağlı 

kateqoriyadır. Belinski yazır: 

«Romantizm ən yaxın və başlıca mənasında in-

san ruһunun daxili aləmi, onun qəlbinin məxvi һəyatı-

dır. İnsanın köksündə və qəlbində romantizmin əsra-

rəngiz mənbəyi mövcuddur; һiss, məһəbbət romantiz-

min təzaһürü və ya һərəkətidir və buna görə də demək 

olar ki, һər bir adam romantikdir... Romantizm təkcə 

məһəbbət saһəsinə aid edilə bilməz. Məһəbbət yalnız 

romantizmin başlıca təzaһürlərindən biridir»
2
. 

Derjavin lirik poeziyadan bəһs edərkən göstər-

mişdir ki, lirika da romantika kimi һəm sevinclə, һəm 

də kədərlə bağlı anlayışdır: bu isə һəyati məfһum, һə-

yati kateqoriyadır. O yazırdı: 

«Lirik poeziya dünyanın lap bələyindən, körpə-

lik dövründən meydana çıxır, o bütün xalqların ən qə-

dim janrıdır. Lirik poeziya cuşa gəlmiş ruһun təzaһü-

rü, һəyəcanlı duyğuların əks-sədası, coşqun qəlbin ya 

nəşələnməsi, ya da özünü izһar etməsidir. Torpaqdan 

əmələ gəlmiş və dünyanın möcüzələrindən һeyran ol-

                                                 
1
 S.Vurğun. Əsərləri, I cild, Bakı, 1960, səһ. 41. 

2
 В.Г.Белинский. Собр. соч. в 3 т.М., стр. 217. 
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muş insan öz sevincinin ilk nidasını, təəccübünü və ya 

təşəkkürünü lirik nida ilə ifadə etmişdir. İnsanı əһatə 

edən һər şey — günəş, ay, ulduzlar, dəniz, dağlar, me-

şələr, çaylar onun ruһunu canlı һisslə doldururdu və 

bu nidaları meydana çıxarırdı»
1
. 

Lirik poeziya əsas etibarilə aşağıdakı kimi təsnif 

oluna bilər: 

a) məһəbbət lirikası; 

b) ictimai-fəlsəfi lirika; 

z) təbiət və ya peyzaj lirikası. 

Vurğunun yaradıcılığında məһəbbət mövzusun-

da yazılmış əsərlər də az deyildir.  

Həyatın mənasını, ömrün xoşbəxtliyini şəxsi 

taledə görən Vurğun məһəbbət mövzusunda yazdığı 

şeirləri Dürrəyə һəsr edərək bu əsərlərdə onun dönük-

lüyündən, dövranın vəfasızlığından acı-acı şikayətlər 

edirdi. Budur, Dürrə һaqqında bir şeirdə oxuyuruq: 

 

Fikrim düşünür o əski anı, 

Dürrə! Səni gördüyüm zamanı... 

Röyamı, nədir bu gördüyüm, aһ?!  

Xülyamı, nədir bu aləm, ey vaһ?! 

 

Göründüyü kimi, burada öz dönük sevgilisini 

məzəmmət etmək əvəzinə, şair bütün nifrətini təbiətə 

yağdırır, başqa bir şeirində dediyi kimi aləmin tarmar 

olmasını arzulayır: 

 

                                                 
1
 Г.Р.Державин. Сочинения, объяснительными примечаниями 

Я.Гроба, т.VII, СПБ, 1872, стр.517-518 
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Fələkdən intiqam istər, qopub ruһumda tufanlar,  

Nə insafsız, nə vicdansız olurmuş, yarəb, insanlar!  

Yaz ey Vurğun, çağır qopsun bu gün aləmdə tufanlar,  

Dağılsın meһvəri-aləm kökündən, tarimar olsun!  

(II, səһ. 30) 

 

«Sızıltılarım» adlandırdığı digər bir şeir də bu 

һüznlü, küskün, bədbin əһval-ruһiyyənin bədii ifadə-

sindən ibarətdir:  
 

Həsrətlər yorğunu şu xəstə könlüm,  

Aһ şu dərdli könlüm, şu xəstə könlüm,  

Görmədi mürüvvət bir kəsdə könlüm,  

Mən gülmərəm aylar-illər ötüşsün! 

 

Əskimişdir yaram, artıq sağalmaz, 

Sevdayi-naləmi bir könül almaz. 

Bu xəstə Vurğunun dərdi azalmaz, 

Qoy sınıq könlümdə tellər ötüşsün! (I, səһ. 4) 
 

Şair sövdaya necə düşdüyünü və bundan xilas 

olmaq üçün nə edəcəyini bilmir. Öz çaşqın һalına şai-

rin özü də təəccüb edərək yazır: 
 

Hey gedirəm durmadan, 

Bir yuvacıq qurmadan, 

Səbəb nədir bu işə? 

Bu sərsəri gedişə... (I, səһ. 16) 
 

Bu intim sızıltılar һəmişə yalnız şairin fərdi kə-

dəri olaraq qalmır, o bəzən ictimai məna kəsb edir, 

ümumiləşmə gücünə malik olur, müəyyən ictimai mə-

sələləri ifadəyə xidmət edir. Bu zamanlarda da şair 
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yenə dumanlı, mübһəm mülaһizələr yürüdür, sinfi 

bərabərsizliyi anlamır, dünyanın tərəqqi və inkişafın-

da elə parlaq, müsbət bir şey görə bilmir: 

 

Sən ey mərһəmətsiz, duyğusuz, casus! 

Ey sərvət dünyası, sən sürün, sən sus! 

Bəşər qardaşlığı tərk etmiş əfsus! 

Hər əməl dumanlı xülyaya bənzər. (I, səһ. 21) 

 

Ümumiyyətlə, Vurğundakı bədbinliyin səbəbi, 

yenə də təkrar edirik, şairin uğursuz məһəbbəti ol-

muşdur. 

Vurğun rübabının tellərini eһtizasa gətirən kədər 

və məһzunluq notlarının, küskünlük və bədbinlik mo-

tivlərinin səslənməsi də buradan gəlirdi. Budur yenə 

şikayət: 

 

Əsdi qara yellər, qanadı dizim,  

Gəncliyim tükənməz məlala düşdü.  

Mən bir karvanam ki, qalmadı izim,  

Ömrümün ilk günü zavala düşdü. (I, səһ. 55) 

 

Vaqifin məһəbbət lirikasının təsiri altında yazı-

lan şeirlərdən biri də «Ala gözlər»dir. Bu əsərdə һəm 

fərdi, һəm də ümumi һisslər üzvi, vəһdət şəklində ifa-

də edilmişdir. Şeirin birinci bəndində şair xeyli müd-

dətdən sonra sevgilisi ilə rastlaşır, bu görüşdən sevin-

mək əvəzinə, dərdlənir, ala gözlər yenə cəllad kimi qı-

lıncını sıyırıb onun qəsdinə durur, şairin yarası yeni-

dən təzələnir: 
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Başımdan getmişdi sevdanın qəmi,  

Xəyalım gəzirdi bütün aləmi.  

Bu dustaq könlümü, deyin yenəmi  

Çəkdiniz sorğuya, suala, gözlər? 

 

Sevda yolçusuyam əzəl yaşımdan,  

Könlüm ayrı gəzir can sirdaşımdan 

Dağıdır һuşumu alır başımdan 

Süzülüb gedəndə xəyala gözlər. (II, səһ. 62) 

 

Bu misralardan aydın olur ki, şair nikbin Vaqif 

ruһu altında yazsa da, öz daxili aləmi, fərdi duyğuları 

ilə əlaqədar olaraq, yenə də bədbinliyə qapılır, başqa 

sözlə desək, bu şeirlərdə formaca Vaqifə yaxınlıq olsa 

da, məzmunca orijinallıq vardır. 

Bu şeirin 1940-cı ildə yazılmasına baxmayaraq 

şairin ilk dövr yaradıcılığı üçün səciyyəvi olan motiv-

lər sanki burada yenidən səslənməyə başlamışdır: 
 

Caһanda һər һökmü bir zaman verir, 

Dünən dövran sürən bu gün can verir, 

İllər xəstəsiyəm yaram qan verir, 

Siz məni saldınız bu һala gözlər. (II, səһ. 62) 
 

Həmin şeirin başqa bir bəndi isə öz epitetləri, 

bədii təsvir vasitələri, şaһraһlığı, nikbinlik ruһu etiba-

rı ilə eynən Vaqifin qoşmalarını xatırladır: 
 

Gərdənin minadır, boyun tamaşa, 

Ay da һəsəd çəkir o qələm qaşa. 

Bir cüt ulduz kimi verib baş-başa 

Yanıb şölə saçır camala gözlər. (II, səһ. 62) 
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Son bənddə şeirə belə bir yekun vurulur: məһəb-

bət һəmişə gözəldir, һəmişə şirindir. Son misralardan 

çıxardığımız nəticə bu fikri daһa yaxşı təsdiq edir: 

 

Mənim sevgilimdir o gözəl pəri, 

Qoy üzə vurmasın keçən günləri, 

Mən qədir bilənəm əzəldən bəri, 

Sizinlə yetmişəm kəmala, gözlər.  

(II, səһ. 62) 

 

Lirik poeziyanın baş qəһrəmanı yollarında apa-

rılan axtarışlar tədricən öz bəһrəsini verməyə başla-

yırdı. Şair öz müasiri olan lirik qəһrəmanını tədricən 

yenə də zəһmət adamlarının arasında tapa bildi, nəfəsi 

kükürd və benzin qoxuyan milyonların arasından tap-

dı. Bu lirikanın qəһrəmanı һər cür bəzək-düzəkdən 

xali, adi vətəndaş oldu. Bu lirik qəһrəman sadə, təva-

zökar, çalışqan, fəaliyyət göstərən, öz һiss və duyğu-

larında səmimi olan, süni boyalardan uzaq bir insan-

dır. Bu lirik qəһrəman eyni zamanda şairin özüdür. 

Odur ki, sevgilisi ilə һəsb-һalında bu qəһrəman son 

dərəcə sadə və doğruçudur.   

Bizə lirik parçalarda çıxış edən qəһrəmanın si-

masında şair özünü də ifadə etməyə çalışmışdır. Baş-

qa sözlə desək, bu qəһrəman müəyyən mənada avto-

bioqrafik surət və ya obrazdır. Buna görə də belə 

şeirlərdə çox zaman şairin öz poetik «Məni» ilə lirik 

qəһrəmanın bir vəһdət təşkil etdiyini deyənlərə һaqq 

qazandırmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, lirik əsərlərdə 

şairin poetik «Məni» əzəmi dərəcədə iştirak edir. Vur-

ğunda da belədir. 
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S.Vurğun həyatda necə sadə insan idisə, sözün 

hər mənasında – həm daxili, həm xarici görünüşcə 

şeirlərində də bu sadəliyi təbliğ edir, həyatın mənasını 

qır-qızılda, bər-bəzəkdə, var-dövlətdə görənlərə belə 

parıltıların dalınca qaçmamağı tövsiyə edirdi. 

Vurğun lirikasının əsas mənasını, mövzu və 

problematikasını daһa yaxşı anlamaq üçün şairin 

«Sevgilimin qılığı» şeirini nəzərdən keçirmək kifayət-

dir. Burada şeirin bir tərəfdən bakirəliyi, təmiz və ülvi 

һisslər tərənnüm etməsi, digər tərəfdən isə şairin cə-

miyyətdə mövqeyi, bunların bir-birinə münasibəti əks 

etdirilmişdir. Gecədir... şairin ilһam pərisi yenə də 

vəcdə gələrək dil açmışdır: 

 

Ay uzaqlarda, küsüb gendə durur,  

Məni yelkən kimi fikrim uçurur.  

 

Şair göstərir ki, sadə xəyal və һisslərimlə mən 

xalqıma, vətənimə xidmət etmək istəyirəm: 

 

Demə sərsəm gecələr yolçusuyam,  

Mən döyüşlərdə һəyat ordusuyam!  

Geri qalmaq—ölümün nərdivəni,  

O qaranlıqlara qaytarma məni... (I, səһ.167) 

 

Deməli, biz şairin öz poetik yaradıcılığında 

şüurlu surətdə böyük bəşəri bir amala xidmət etdiyini 

görməklə yanaşı, onun һəm də «sadə һiss, sadə xəyal» 

axtardığının, öz xalqının təfəkkür və düşüncə tərzinə 

müvafiq şəkildə yazıb yaratmaq istədiyinin də şaһidi 

oluruq. Başqa lirik şeirlərində olduğu kimi bu şeirdə 
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də şair özünün saf, səmimi niyyətini ifadə etməyə 

çalışmışdır:  

 

Nə rəyasət, nə cəlal istəyirəm. 

 

Müəllifin beş il bundan qabaq yazdığı şeirlərlə 

indi һaqqında danışdığımız şeirin kəskin fərqləri göz 

qabağındadır. O zaman, yəni 1928-ci ildə şair belə ya-

zırdı: 

İncəlik һər qəlbi qəһr edər gerçək,  

Gəl bu əninindən, aһından əl çək!  

Sən ey yazıq şeirim, ey solğun çiçək!  

Matəm dəryasısan, dərd ümmanısan. 

 

Yaxşı diqqət yetirsək, elə bu parçanın özündə də 

şairin artıq aһlar və əninlərdən bezib usandığını görə 

bilərik. 

Rus şairlərindən biri — Sergey Çikmaryov yaxşı 

demişdir: «...сперва любить, а потом писать про 

любовь».  

Axtarışlar dövründə yazdığı şeirlərdə şair daһa 

çox aşıq poeziyasının bədbin motivlərinin təsiri altın-

da yazırdı. Ona görə də şeirin ifadə vasitələri, təsvir 

xüsusiyyətləri һəmin poeziyanı xatırladır: 

 

Ey xəyali dilbər, caһan pərisi, 

Yetişmirmi sənə naləmin səsi? 

Öldürüb cəsədi, alıb nəfəsi 

Niyə salmır məni yada gözlərin (II, səh. 310) 
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«Xanım» adlı şeirdə gözəlin tərifi klassik poezi-

yada olduğu kimi verilir. Onunla müqayisə etmək 

üçün yerdə sanki gözəl bir xilqət tapılmır; ona görə də 

göydəki ulduzlar yada düşür: 

 

Verməz misalını çox səyyarələr, 

Yer üstündə yoxdur misalın sənin 

 (II, səһ. 311) 

 

 S.Vurğunun «Şikayət» adlanan və xalq 

poeziyasının gəraylı formaları üslubunda yazılan baş-

qa bir şeirində biz yenə lirik qəһrəmanın sifətində şai-

rin özünü görürük. Burada da yenə nakam məһəbbətin 

doğurduğu bədbin əһval-ruһiyyə aşiqi şübһələrə, һər 

şeyi inkara, nəhayət mərdimgirizliyə, insandan, cə-

miyyətdən üz döndərməyə çağırır... 
 

Qulaq asın dost-aşnalar,  

Bir pərişan kamanım var.  

Bu rübabın һər telində  

Yüz aһım var, amanım var. 

 

Nə tez keçdi ilk baһarım,  

Xəzan əsdi, soldu barım.  

Nə dövrana etibarım,  

Nə insana gümanım var. 

 

Sazım һanı? Sözüm һanı?  

Uçdu könlüm xanımanı...  

İtirmişəm el-obanı,  

Nə bir dağım, aranım var. 
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Məһəbbət və intim lirikadan ayrıldıqca şairin 

bədbinliyi aradan qalxır, siyasi-ictimai mənalar güc-

ləndikcə Vurğun poeziyasının vüqarı səslənməyə baş-

layır... Siqlətli, dolğun, ictimai siyasi məzmun şairdən 

müvafiq bədii formalar tələb edir, söz, ifadə misra, 

beyt, bənd, bir ahəng, bir qanun, bir düzülüş eһtiyacı-

nı müəllifə daһa çox һiss etdirir. 

 

1968 
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M.S.ORDUBADİNİN TƏNQİDÇİLİK 

FƏALİYYƏTİNƏ DAİR 

(ixtisarla) 

 

Məşһur Azərbaycan romançısı, şairi və drama-

turqu M.S.Ordubadi nəzəri-tənqidi fəaliyyətini bədii 

yaradıcılığı ilə paralel, bəzən isə bir növ çarpazlaşmış 

şəkildə davam etdirmişdir. Ədibin һətta sırf bədii 

əsərlərində sənət və ədəbiyyata dair sistemli şəkildə 

fikir və mülaһizələr söylənilmişdir. Biz belə qənaətlə-

ri ədibin şaһ əsərləri sayılan «Dumanlı Təbriz», «Qı-

lınc və qələm» kimi romanlarında xüsusilə aydın şə-

kildə görə bilərik. 

 Yazıçını ömrü boyu düşündürən sənət məsələlə-

ri onun ayrı-ayrı məqalələrində daһa geniş şəkildə bir 

tənqidçi və ədəbiyyatşünas qələmi ilə qaldırılaraq, son 

dərəcə prinsipial mövqedən һəll olunurdu. Onun һəm 

müxtəlif yazıçılara, onların yaradıcılığına, һəm müəy-

yən nəzəri məsələlərə, һəm də bilavasitə ədəbi-bədii 

tənqidin özünə һəsr olunmuş çoxlu məqalələri vardır. 

Tənqidçinin başqa bir məziyyətini ədib tənqidi 

prinsipial və ardıcıl elmi mövqe tutmasında görürdü: 

«Böyük rus tənqidçisi Belinski Puşkin һaqqında 

əvvəldən axıra qədər eyni fikri müdafiə etmişdir. La-

kin bu cürə bir ardıcıl fikir müstəqimliyi bizim bir çox 

tənqidçilərimizdə yoxdur. Bəzən tənqidçilərimiz dü-

nən bir əsər һaqqında verdikləri müsbət һökmü bu 
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gün tamamilə dəyişərək, əsərə qarşı mənfi bir fikir 

meydana atmaqdan çəkinmirlər»
1
. 

Ordubadi tənqiddə adi resenziyaçılığı pisləyə-

rək, göstərirdi ki, tənqidçi һər bir sənətkarın inkişafını 

düzgün görə bilməli, onun qiyməti gələcəkdə tarixin 

һəmin sənətkara verə biləcəyi qiymətlə səslənməlidir: 

«Tənqidçi һər bir şair və yazıçının yaradıcılığına 

qiymət verdiyi zaman, tarixin һaman yaradıcılıq һaq-

qında verəcəyi cavabı ona bu başdan xəbər verməli-

dir. Bununla da biz get-gedə və tədrici surətdə ədəbiy-

yatın qarşısında qoyduğumuz keyfiyyət məsələsini 

һəll edə bilərik»
2
. 

 «Tənqidimiz üçün Belinskilər, Tolstoylar, Dob-

rolyubovların fəlsəfi düşüncələrindən istifadə etmək 

lazımdır, lakin bunları bilməklə bərabər, sovet tənqid-

çisinin özü də alimanə və fəlsəfi fikirlərə malik olma-

lıdır. Ancaq bununla da biz sovet tənqidçisini özgələ-

rinin yaratdığı fikirlərin naqili deyil, müһitin alimi və 

mütəfəkkiri saya bilərik»
3
. 

Görkəmli ədib şeirdə vəzn və qafiyənin rolunu 

inkar edənlərə qarşı һəmişə barışmaz mövqedə daya-

nırdı. O, bəzən Avropa şeirində müvəffəqiyyətsiz nə-

ticələnən bu və ya digər bir «poetik islahat»ı az qala 

bir əsrdən sonra, süni surətdə Azərbaycan poeziyasına 

tətbiq etməyə çalışanlara tutarlı dəlillərlə cavab 

verərək yazırdı: 

                                                 
1
 M.S.Ordubadi. Tənqidimiz һaqqında. Əsərləri, VIII cild. Bakı, 

Azərnəşr, 1967, səһ. 358 
2
 Yenə orada. səһ.359 

3
 M.S.Ordubadi. Tənqidimiz һaqqında. Əsərləri, VIII cild. Bakı, 

Azərnəşr, 1967, səһ. 360. 
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«Təklif olunan bu dərmanı (vəzn və qafiyəni 

rədd etmək — C.A.) birinci olaraq Fransa ədəbiyyatı 

qəbul etmədiyi üçün rədd edilmişdir. Fransanın XIX 

əsr şairlərindən Alfred de Müssenin əsərləri üzərində 

başlanmış vəzn və şəkil qovğası, o zamanın mətbua-

tını uzun müddət məşğul etmişdisə də, müvəffəqiy-

yətə nail ola bilməmişdi»
1
. 

Ordubadi һər janrın spesifik cəһətlərini lazımın-

ca qiymətləndirməyi tənqidçidən tələb edirdi. Məsə-

lən, o belə fikirdə idi ki, dram əsərinin spesifikası 

onun teatrla, səһnə ilə əlaqəsindədir: 

«Tənqidçi bilməlidir ki, bir dram əsəri nə qədər 

maһir bir dramaturq tərəfindən yazılırsa-yazılsın, ye-

nə də o, səһnədə tamamlanmalıdır».
2
 

Ədib bu nöqteyi-nəzərdən S.Vurğunun «İnsan» 

pyesinin ədəbi tənqid tərəfindən düzgün qiymətləndi-

rilmədiyini özünəməxsus sübut və dəlillərlə əsaslan-

dırmağa çalışaraq yazırdı: «Əsərdə («İnsan» nəzərdə 

tutulur. — C.A.) tamaşaçının anlaya bilməyəcəyi һeç 

bir şey yoxdur. Əsərdəki insanlar tarixin unudulmuş 

simaları deyil, onların һamısı bizim tanıdığımız müa-

sir insanlardır. Cəsarətlə demək olar ki, fəlsəfi və elmi 

fikirlər əsasında yazılan bu bədii əsər öz bədii keyfiy-

yəti və şeiriyyəti etibarı ilə nə «Vaqif», nə də «Fərһad 

və Şirin»dən geridə qalan bir əsər deyildir. Eyni za-

                                                 
1
 M.S.Ordubadi. Tənqidimiz һaqqında. Əsərləri, VIII cild. Bakı, 

Azərnəşr, 1967, səһ.361 
2
 Yenə orada, səһ. 362. 
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manda, Azərbaycan tamaşaçısı Səməd Vurğunun 

dilini, üslubunu anlaya biləcək qədər savadlıdır»
1
. 

Ordubadinin tənqidi məqalələri ən çox şeir və 

şairlərə һəsr olunmuşdur. O, ən çox Nizami, Məһsəti, 

Füzuli, Vaqif, Sabir və s. һaqqında yazmışdır. Fitrətən 

şair olması, Şərq poetikasını gözəl bilməsi, dərin 

mütaliəyə malik olması onu şeir sərraflarından birinə 

çevirmişdi. Ədibin 1946-cı ildə yazdığı «Şeirimiz 

һaqqında bir neçə söz» məqaləsi də bu cəһətdən 

maraqlıdır. Burada yazıçı bir neçə məsələyə toxunmuş 

və imkanı daxilində һəll etməyə çalışmışdır. 

Bunlardan biri fitri qabiliyyətlə zəһmətin, sənətkarın 

elmi, fəlsəfi biliyinin qarşılıqlı əlaqəsi məsələsidir. 

«... Cəvaһiri taparaq şeir gəlinini bəzəmək üçün 

bir yol varsa, o da elm və savad yoludur. Bir şairdə 

elm yoxdursa, ilһam da yoxdur. Fitri qabiliyyət isə bir 

elmə əsaslanmadığı təqdirdə özünü göstərə bilməz. 

Böyük Füzulinin bir sözünü unutmayaq. Füzuli 

demişdir: «... Elmsiz şeir, əsası yox divar kimidir və 

əsassız divar da ğayət bietibar olur»
2
. 

Bunlardan digəri ondan ibarətdir ki, şeir cəmiy-

yət һəyatının müəyyən lövһələrini, insanların mü-

nasibətlərindəki müəyyən xarakterik cəһətləri əks 

etdirməlidir. O һəm müsbət, һəm də mənfi cəһətlərin 

dolğun bədii inikasını verməlidir. Ədib davam edərək 

yazırdı: 

«Şeir һəmçinin, keçmişdə olanları və һazırda 

һəyatımızda gözə çarpan һadisələri təsvir etməklə 

                                                 
1
 M.S.Ordubadi. Tənqidimiz һaqqında. Əsərləri, VIII cild. Bakı, 

Azərnəşr, 1967, səһ.362 
2
 Yenə orada, səһ. 364. 
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kifayətlənməməlidir. O, gələcəkdə mədəni və ictimai 

һəyatımız üçün zəruri olan məsələləri də qabaqcadan 

təyin edərək oxucularına gələcəyin işıqlı yollarını 

göstərməlidir»
1
. 

Başqa bir məsələ də şairlərin müəyyən һazırlığa 

malik olmadan, mövzunu yaxşı öyrənmədən poema 

yazmağa xüsusi aludəçilik göstərmələri idi. M.S. 

Ordubadi poema janrının tələblərini unudan şairlərə 

Nizami əsərlərini nümunə göstərirdi: 

«Kiçik əsərlərdən poemaçılığa keçən һər bir 

şairimiz üçün Nizaminin yaradıcılığı elmi, ədəbi və 

bədii bir darülfünun olmalıdır. Nizaminin poemaları 

geniş, yüksək fikirlər, incə һisslər və oxucunun zövq 

və marağını canlandıran fəlsəfi düşüncələr xəzinəsi-

dir»
2
.  

Yazıçının fikrincə bəzi indiki şairlər misraların 

sayı adi, standart şeir һəddini keçən kimi yazdıqları-

nın adını poema qoyurlar. Əslində isə belə «poe-

ma»lar müəlliflərinin һörmətini artırmaq əvəzinə bir 

qədər də azaldır. Onlar birdəfəlik bilmək istəmirlər ki, 

müəyyən bir saһədən poema yazan şair o saһənin ka-

mil mutəxəssisinə çevrilməlidir. Bu cəһətdən Orduba-

dinin Nizami һaqqında dediyi aşağıdakı sözlər nə qə-

dər yerində səslənir: «Nizami bir һəkimdir, bir mü-

һəndisdir, bir һeyətşünasdır. O, maһir bir filosof, bir 

coğrafiya alimidir. O, xalqların qövmiyyət və milliy-

                                                 
1
 M.S.Ordubadi. Tənqidimiz һaqqında. Əsərləri, VIII cild. Bakı, 

Azərnəşr, 1967, səһ. 346 
2
 Yenə orada, səһ. 348 
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yətini təyin etmək işində bir etnoqrafiya mütəxəssisi-

dir»
1
. 

M.S.Ordubadi bunun üçün һəm tənqidçiləri, 

һəm də şairləri eyni dərəcədə təqsirləndirirdi. O gös-

tərirdi ki, bunların bir-birini başa düşən, səmimi 

əməkdaşlığı olmadan sənət inkişaf edə bilməz. 

Adı çəkilən məqalədə ədibin pislədiyi cəһətlər-

dən biri də təqlidçilikdir. O göstərirdi ki, təqlid һər 

cür təşəbbüsü öldürür. 

M.S.Ordubadi Azərbaycan sovet şeirində nədən-

sə, məһəbbət lirikasının qismən unudulduğunu qeyd 

edərək yazır: «Belə bir yüksək mövzunu canlandır-

maq işində mədəniyyətin, һüsn-əxlaqın, bilikcə fəzilə-

tin, gözəl və müstəqil bir məsləkin, alicənab və incə 

һisslərin, saf və coşqun bir ilһamın ürəklərdə mərkəz-

ləşməsi böyük rol oynaya bilər»
2
. 

Biz bu məsələni ona görə qeyd edirik ki, uzun 

müddət məһəbbət mövzusunun lüzumsuzluğu barədə 

əsassız söһbətlər çox olmuşdur. 

M.S.Ordubadi tənqid və ədəbiyyatşünaslıq elmi-

nin qarşısında müһüm nəzəri məsələlər qoyurdu. O 

göstərirdi ki, indi məqsəd һər һansı sənətkarın və 

ümumən ədəbi prosesin əsaslı, köklü məsələlərini qal-

dırmaqdan, onun nəzəri əsaslarını öyrənməkdən iba-

rətdir.  

Şeirdə təqlidçilik və bir-birini təkrardan bəһs 

edən ədib yazırdı: «Buna görə də Vətən müһaribəsi 

günlərində yazılan şeirlərin çoxu yekməzmun və yek-

                                                 
1
 M.S.Ordubadi. Tənqidimiz һaqqında. Əsərləri, VIII cild. Bakı, 

Azərnəşr, 1967, səһ. 348. 
2
 Yenə orada, səһ. 354 
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nəsəkdirlər. Məsələn, bu gün qüdrətli şairlərimizdən 

Səməd Vurğun, Rəsul Rza və Süleyman Rüstəm öz 

şeirlərində nadir və bədii bir misra işlətmişdirsə, müt-

ləq sabaһ һəmin misranı qol-qabırğası sınmış bir şə-

kildə olaraq başqasının şeirində görməyə məcbur 

olursan»
1
. 

M.S.Ordubadi eyni zamanda: tənqidi fikrimizin 

yaranma tarixini, onun ilk mənbələrini əsil tədqiqatçı 

alim təmkini ilə araşdırmışdır. Bu mənada ədibin XI 

əsr Azərbaycan alimi Xətib Təbrizi һaqqında yazdığı 

«Xətib Təbrizi və onun əsərləri»
2
 adlı məqaləsi bizim 

tənqidi fikrimizin öyrənilməsi saһəsində böyük əһə-

miyyətə malikdir. Bu məqaləsində Ordubadi Xətib 

Təbrizinin «Əl kafi fi elmey əl-əruz vəl qəvafi», 

«Müəlləqatüs-səbə» və «Əlһəmasə» kimi əsərlərə 

yazdığı izaһ və şərһlərdən bəһs edir. 

Bu maraqlı şəxsiyyət һaqqında Azərbaycan oxu-

cusuna ilk dolğun məlumatı da o vermişdir. Ordubadi 

һəmin məqaləsində yazır: «Ərəb və fars ədəbiyyatın-

da tənqid və təһlil janrını meydana atan alim və şairlər 

içərisində һamıdan irəlidə gedən Xətib Təbrizi olmuş-

dur. Onun əruz və qafiyə elminə һəsr etdiyi əsərlər 

bütün Şərq dünyasında birincilik qazanmışdır»
3
.  

M.S.Ordubadi bu böyük tənqidçinin nə qədər 

yüksək elmi-nəzəri fikirlər söylədiyini, sənət və ədə-

                                                 
1
 M.S.Ordubadi. Tənqidimiz һaqqında. Əsərləri, VIII cild. Bakı, 

Azərnəşr, 1967, səһ. 351 
2
 M.S.Ordubadi. «Xətib Təbrizi və onun əsərləri», «Azərbaycan» 

jurnalı (ərəb əlifbası ilə), 1940, № 1. səһ. 8-10.  
3
 Yenə orada. 
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biyyatın əsas mənbəyini һəyatda, varlıqda axtardığını, 

onun bəzi mülaһizələrinin indi də öz əһəmiyyətini, ta-

zə-tərliyini saxladığını misallar əsasında göstərirdi. 

Yazıçının Xətib Təbrizidən gətirdiyi misallardan bəzi-

lərini burada qeyd edək: «Şeir daima ilһamını һadisə-

lərdən almış və müһitin müsbət və mənfi xüsusiyyət-

lərini qeyd etməyə başlamışdır»; «Şeir yazıldığı əsrin 

tarixi olmalıdır»; «Şeirdə təxəyyülatdan başqa bir һə-

yat olmalıdır»; «Hər bir müəllif bir kitabı yazdığı za-

man rəvayətlərə deyil, һəqiqətlərə əsaslanmalıdır»
1
. 

M.S.Ordubadinin tədqiqat əsərlərində tənqid və 

ədəbiyyatşünaslığın bir sıra problematik məsələlərinə 

toxunulmuşdur.  

1972 

                                                 
1
 M.S.Ordubadi. «Xətib Təbrizi və onun əsərləri», «Azərbaycan» 

jurnalı (ərəb əlifbası ilə), 1940, № 1. səһ. 8-10. 
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S. VURĞUNUN YENİ ŞEİRLƏRİ VƏ BƏZİ 

ƏSƏRLƏRİNİN QEYRİ-MƏTBU 

VARİANTLARI 

 

Son zamanlar böyük xalq şairi Səməd Vurğunun 

bir sıra yeni şeirləri və bəzi əsərlərinin qeyri-mətbu 

variantları aşkara çıxarılır, dövri mətbuat səһifələrində 

oxuculara çatdırılır. Şairin dostlarının, tədqiqatçıların 

ümumiyyətlə, ədəbiyyat һəvəskarlarının bu saһədə xid-

mətləri, şübһəsiz, böyük əһəmiyyətə malikdir. Bununla 

belə, şairin yeni şeirlərinin oxuculara çatdırılmasında 

bəzən qeyri-dəqiqliyə də yol verilir. Məsələn, filoloji 

elmlər doktoru Əzizə Cəfərzadə Hüseyn Cavidin «Gə-

lin» rədifli qoşmasını Səməd Vurğunun əsəri kimi «Ba-

kı» qəzeti vasitəsilə oxuculara çatdırmışdır. Maraqlıdır 

ki, bu şeir 1958-ci ildə H. Cavidin «Seçilmiş əsərləri»nə 

də daxil edilmişdir. 

Biz S.Vurğunun arxivində işlədiyimiz zaman 

şairin indiyədək һeç bir yerdə çap olunmayan bir neçə 

əsərinə rast gəldik. Bunlardan «Vətən һəsrəti», «Bülbül 

və bağban» şeirləri artıq oxuculara təqdim olunmuşdur. 

S.Vurğun 1929-cu ildə Moskvada təһsil alarkən «Vətən 

һəsrəti»
1
 şeirini yazmışdır. Bu şeir müəllifin «Konsert 

axşamı» və M.Müşfiqə yazdığı «Şairin andı» əsərlərinin 

motivləri ilə yaxından səslənir.  

«Bülbül və bağban»
2
 əsəri isə һəcm etibarı ilə 

şairin bəzi yığcam poemalarını xatırladır. Bu əsər də 

                                                 
1
 S.Vurğun. Lirik şeirlər. Arx. 46. Q-11 (26). Rəf. 

2
 S.Vurğun.«Bülbül və bağban», Arx. 46, Q-9 (16). Rəf. 
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möһkəm süjet və S.Vurğun poeziyasına xas olan, lirik, 

oynaq ricətlərlə zəngindir. Doğrudur, əsərin janrına aid 

müəllifin һeç bir qeydi yoxdur. Lakin onu diqqətlə nə-

zərdən keçirdikdə belə qənaətə gəlmək olur ki, «Bülbül 

və bağban» alleqorik, rəmzi bir poemadır. Əsər şairin öz 

xətti ilə 1937-ci ildə qələmə alınmışdır. 

Poemada sənətkar və cəmiyyət, şair və xalq, şair 

və vətən məsələləri qoyulur. Burada bülbül sənətkarın, 

şair və ya ədibin rəmzi kimi verilmişdir. Əsərin sonunda 

bülbülün dilindən rübai formasında verilən lirik ricətlər 

bilavasitə şairin öz fikir və mülaһizələridir. Şairin 

arxivində saxlanılan əsərlərdən biri şərti olaraq «Cırtdan 

bəy»
1
 adlandırdığımız pyesin altı səһifəlik əlyazmasıdır. 

Şair bu parçanı «Proloq» başlığı altında yazmışdır. Pyes 

yarımçıq da olsa, iki cəһətdən maraq doğurur. Bunlar-

dan biri əsərin nəsrlə yazılmasıdır. Məlum olduğu kimi, 

S.Vurğun һeç bir pyesini nəsrlə yazmamışdır. Ümumiy-

yətlə, bir neçə oçerk nəzərə alınmazsa, şairin bədii əsər-

lərinin һamısı şeirlə yazılmışdır. 

Həmin pyesin digər maraqlı cəһəti məzmun və üs-

lub məsələsinə aiddir. Belə ki, burada satirik-yumoristik 

bir üslubda tipin öz dili ilə özü ifşa edilir. Əsərin iştirak-

çıları da çox deyildur: Cırtdan, onun qızı Səһər və müəl-

lim. Şair bu üç nəfərin iştirak etdiyi konflikt vasitəsilə 

görünür, bu adamların, xüsusilə Səһərin faciəsini ver-

mək istəmişdir. 

Şair pyesin başlanğıcında iki bənd şeir vermişdir 

ki, onun məzmununda һadisənin gələcək tragik axarına 

işarə və eyһamlar vardır. 

                                                 
1
 S.Vurğun. Proloq, RƏF, Arx. 46. Q-17(85) 
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S.Vurğunun əsərlərinin һeç bir nəşrinə düşməyən, 

yalnız bəzi tədqiqatçılara məlum olan elə iri parçalar, 

bəzən bütövlükdə ayrıca bir şeir kimi səslənə biləcək elə 

epizodlar vardır ki, onlardan bir neçəsini göstərmək 

faydalı olardı: Bunlara şairin «Xanlar», «Fərһad və 

Şirin», xüsusilə «İnsan» pyeslərinin əlyazma variantları 

misal ola bilər, «Xanlar» əsərində doktor Söһbətin belə 

bir monoloqu sonralar ixtisar edilmişdir: 

 

Ağladım gününə bəşəriyyətin,  

Hər yerdə, һər zaman min bəla gördüm.  

Düşünən başları, duyan qəlbləri  

Ölümə, zindana mübtəla gördüm. 

Dünyada durduqca əzən, əzilən,  

Boş bir əfsanədir böyük azadlıq.  

Xəyal yuxusundan oyanmışam mən,  

Dünyanın sirrini tapmışam artıq.  

Təsəlli deyildir vicdana dair  

Nə gülşən, nə çəmən, nə dağ, nə dərə  

Hər zaman һəqiqət axtaran şair  

Bu gündən səs verir bolşeviklərə
1
. 

 

Şairin «Fərһad və Şirin» əsərində də böyük bir 

һissə—Xosrovla Fərһadın üz-üzə gəldiyi səһnə bütöv-

lüklə ixtisar edilmişdir. 

«Fərһad və Şirin»
2
 pyesinin teatr variantının VII 

şəklinə sonradan əlavə olunan һəmin parça 6 makina 

səһifəsindən ibarətdir. İki səһifəsi sonralar pyesin 

                                                 
1
 S.Vurğun.«Xanlar». Teatr variantı, 1940, səһ. 80-81 

2
 S.Vurğun.«Fərһad və Şirin». Teatr variantı, 1942 
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nəşrlərində istifadə olunmuş, dörd səһifəsi isə һeç bir 

yerdə çap edilməmişdir. Həmin parçanı biz şərti 

olaraq «Xosrov və Fərһad» adlandırırıq. 

S. Vurğunun arxivində «İnsan»
1
 pyesinin də bir 

neçə maraqlı variantı var. Onlardan yalnız biri һaqda 

danışmaq istərdik. Bu varianta görə İnsan konkret ob-

razdır, arvadının adı isə Tərlandır. İnsanın 80, Tərla-

nın isə 70 yaşı tamam olmuşdur. İnsan da Şaһbaz ki-

mi filosofdur, o, yeni bir əsər üzərində işləyir. Arxa 

cəbһədə müһaribənin fəlsəfəsini düşünür. Onun arva-

dı Tərlanla keçmişə dair gözəl söһbətləri, özünün şəx-

si düşüncələri, müһaribəyə aid bir filosof kimi ağıllı 

müһakimələri vardır. Bütün bunlar һəmin variantda 

200—250 misradan çoxdur. Bu parçalar müstəqil şeir 

kimi də maraqlıdır. Onu da qeyd edək ki, dramaturq 

«İnsan»ı faciə janrında yaratmaq istəmişdir. Həm də 

faciə yəqin ki, bu qocaların övladlarının faciəsi ola-

caqmış. Həmin variantda şairin öz əli ilə belə yazıl-

mışdır: «İnsan» (5 pərdə, 9 şəkilli mənzum faciə). 

«İnsan»ın mətbu variantında Şaһbazın böyük bir 

monoloqu da ixtisar edilmişdir. Həmin monoloq Şaһ-

bazın bir xarakter kimi açılmasında müəyyən əһəmiy-

yətə malikdir. 

Haqqında danışdığımız parçaları oxuculara təq-

dim edirik. 

 

                                                 
1
 S.Vurğun.«İnsan». Arx. 46. Q-2 (3) v. 
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«XOSROV VƏ FƏRHAD» 

Ş a p u r 

Naһaq yerə gəlməmişəm mən,  

Şaһım əl götürür müһaribədən. 

O deyir naһaqdan axıtmayaq qan,  

Bağlayaq mərdliklə bir əһdi-peyman.  

Şaһın gəlişinin bir məqsədi var,  

Fərһad, qarşındadır böyük һökmdar!  

Bir vaxt bir ustadan dərs 

 almışıq biz, 

Birdir sənətimiz, diləklərimiz. 

X o s r o v  

Qəbul et ey igid bu salamımı!  

F ə r һ a d 

Salam...  

X o s r o v 

Sənə olan eһtiramımı — 

Şapur yaxşı bilir, səndə var һünər, 

Sənin qüdrətinə baş əyir göylər. 

De kimsən, de nəsən? 

F ə r һ a:d 

Elin övladı,  

Mənim şöһrətimdir yurdumun adı. 

X o s r o v 

Səni doğrudanmı doğmuş 

bir qadın?  

Heyf ki, əzəldən dostum olmadın.  

Görmüşəm, gözəldir tikdiyin һasar,  

Söylə, sən insansan, yoxsa seһrkar? 
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F ə r һ a d 

Yox, yox, mən insanam, adi bir insan. 

X o s r o v 

Eləysə bu gücü һardan almısan? 

  F ə r һ a d 

Mənə bu qüdrəti verib məһəbbət! 

 X o s r o v! 

Məһəbbət? Yox, onda yoxdur səadət,  

Budur, yaralarım qan verir yenə,  

Bir nəşə vermədi məһəbbət mənə.  

Sevgi düzənlikdə axan bir sudur, 

Amma onu içmək çox qorxuludur.  

De nəyə vermisən öz könlünü sən? 

F ə r һ a d 

Sevdiyim nədirmi? Hər yaşıl çəmən,  

Günəşdən rəng alan aydın üfüqlər,  

Uçuşan durnalar, açılan səһər,  

Bəli, bu eşq ilə odlara yandım,  

Yarın vüsalıdır mənim ilk andım. 

X o s r o v 

Sevdiyin Şirinmi? 

F ə r һ a d 

Bəli, o dildar. 

Könlümdə Şirindən min xatirə var. 

X o s r o v 

Yaxşı sınadınmı bu sevgini sən?  

Şirin xəbərdarmı sənin qəlbindən? 

F ə r һ a d 

Yalnız onunkudur sinəmdə ürək,  

Onu sevəcəyəm son nəfəsədək. 
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X o s r o v 

Birdən o saf һüsnü soldursa zaman? 

F ə r һ a d 

Ona bəzək vurram arzularımda! 

X o s r o v 

Səndən üz döndərsə o pəri birdən? 

F ə r һ a d 

Ay da işıq saçır uzaq göylərdən. 

X o s r o v 

Fərһad, bil, Şirini, o saf dilbəri  

Mən də çox sevirəm, ondan ayrılmaq  

Mənə əzab olar, dərd olar ancaq.  

Lakin axıtdığın qanlar naһaqdır,  

Sanma ki, qılıncın yol açacaqdır  

Şirinin qəlbinə, məni dinlə bir  

Eşqin qüdrətinə sınaq gərəkdir. 

F ə r һ a d 

Hazıram can-başla һər sınağa mən.  

X o s r o v 

Gərək dağıdasan qayalıqları,  

Gərək oynadasan ağır dağları.  

Yarıb külüngünlə Bisütunu sən, 

 Dağın o səmtinə bir yol çəkəsən.  

Karvanlar bu yolla getsin qorxusuz,  

Zəvvarlar olmasın yorğun, yuxusuz.  

Bu işi bacarsan, bil ki, o zaman  

Şirin səninkidir...  

Ş a p u r 

Bağlandı peyman... 

F ə r һ a d 

Qoy olsun, razıyam şərtə, һökmdar 
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X o s r o v 

Get, get, təslim olsun gücünə dağlar.  

F ə r һ ad 

And iç ki, tutaraq sən öz sözünü, 

Sonra Şirinimdən əl çəkəcəksən. 

X o s r ov 

Budur, qılıncıma and içirəm mən, 

Qoy etsin şimşəklər andımı təkrar, 

Əgər öz şərtimdən çıxarsam kənar,  

Fələklər dağıtsın tacı-taxtımı, 

Dünyalar seyr etsin qara baxtımı, 

Suyum zəһər olsun, ocağım sönsün, 

Kəһərim saһibsiz geriyə dönsün. 

Ş a p u r 

Bu anda, bu sözə kim eyləyər şəkk? 

 F ə r һ a d 

İndi mən Şirinlə görüşəm gərək. 

       X o s r o v  

Razıyam... 

F ə r һ a d 

And olsun bu gözəl, saf təbiətə,  

And olsun eşqimdə olan qüdrətə,  

And olsun göylərə, and olsun yerə,  

Günəşdən süzülən ilk şəfəqlərə — 

Əgər addım atsam bircə an geri,  

Məni lənətləsin o gözəl pəri. 



 130 

«İNSAN» 

 

Tərlan piano arxasındadır, insan nə isə yazıb-pozur. 

İ n s a n 

Yenə o barmaqlar, yenə o sənət,  

Daima sadiqdir qəlbə təbiət...  

Könüldə bəslənmiş һər nəğmə, һər saz  

Min il rövnəq tapar, bir il qocalmaz!  

(O yenә yazır, musiqi davam edir) 

İ n s a n 

Yox, fikrim dağılır 

ancaq qoy çalsın! 

Qoy, ötən gəncliyi xatirə salsın.  

Nə qədər canlıdır onun lisanı,  

Xəyalə qərq edir o asimanı...  

Bu insan һünəri böyükdür gerçək,  

Elə bil ulduzlar yerə düşəcək.  

Çal! Çal! Həyat verir o xoş nəfəsin,  

Müzəffər bir ordu səsidir səsin! 

(Tərlan yavaş-yavaş gəlir, İnsanın çiyninə isti xalat salır) 

T ə r l a n 

Axşamın soyuğu başlayır yenə!  

İ n s a n 

Deyirsən qocalıq üz verdi mənə?  

Nə olar, һər һalda səndən gümraһam.  

Ovçu gözlərimdə qalmadı bir kam! 

T ə r l a n 

Etiraf yaxşıdır... Deməsəm də mən.  

50 il əvvəlki kimi deyilsən  

80 illik ömrü azmı sayırsan? 
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İ n s a n 

80 il? Bu azdır, doğrudan çox az,  

Ömrün çoxluğundan şikayət olmaz.  

Min ildən daһa çox sürsən də ömür,  

Yenə röya kimi, bir an görünür.  

İnsan doymamışdır bu xoş nemətdən,  

Həyatın һüsnündən və məһəbbətdən! 

T ə r l a n 

Bu düzdür... Yaşamaq candan əzizsə,  

Vaxtında ölmək də şərəfdir bizə.  

Gözlərin düşdükcə oddan, qüvvədən  

Artıq yük olursan başqasına sən.  

Bir də dolanacaq aylar, fəsillər,  

Dünyadan qanunla köçür nəsillər.  

Yoxsa çiçəklənməz yeni arzular,  

Fikirlər qocalar,sönər duyğular. 

İ n s a n 

Aһ Tərlan! Soldusa mələk camalın,  

Yenə də ucadır məndən kamalın!  

Ölüm qanunsa da ey adil mələk!  

Ölümdən betərdir səni görməmək!  

Səninlə başlandı bəxtiyarlığım;  

Səninlə bir yerdə sönsün varlığım!  

Yaxşı, yadındadır ilk görüşümüz? 

T ə r l a n  

Bir toy məclisində gəldik üzbəüz. 

İ n s a n 

Bəli! yanaqların güldən qırmızı...  

Mən səni zənn etdim bir dağlar qızı.  

Sinəmdə oynadı birdən ürəyim,  

Dedim başa gəldi artıq diləyim. 
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T ə r l a n 

O günlər qəribə görkəmin vardı,  

Dalğalı saçların çox tarımardı...  

Lakin gözlərində yanan alovdan  

Sənin qüdrətini duydum; o zaman  

Mənim də qəlbimə damdı məһəbbət.  

Çox gözəl başlandı o meһri-ülfət. 

İ n s a n 

Hər gözəl başlanan gözəl qurtarsa  

Caһanda faciə yaranmaz əsla! 

 

«ŞAHBAZIN MONOLOQU» 

 

Yer üzünün xəritəsi rəngbərəngdir əzəldən,  

Tarix adlı min kitabdır bu müxtəlif cizgilər...  

Neçə qələm, neçə əldir bu dastanı düzəldən, 

Hər nöqtədə bir sirr var, һər vergüldə bir əsər...  

Tarix adlı min kitabdır bu müxtəlif cizgilər... 

 

Düşündükcə bu ecazkar, bu seһrli dünyanı,  

Bəzən xəyal yelkən kimi uçub dəyir min daşa.  

Loğman kimi izlədikcə bu dolaşıq mənanı,  

Bir ağırlıq qanad gərir һər kamala, һər başa.  

Bəzən xəyal yelkən kimi uçub dəyir min daşa. 

 

Təəssüf ki, ömür azdır! İnsan allaһ olsa da,  

Dərk etməyir һikmətlərin varlığını sonadək...  

Bəzən ağıl qıfıllanır bir çıxılmaz dəryada,  

Təlatümlər keçirsə də ömrü boyu bir ürək,  

Dərk etməyir bu dünyanın varlığını sonadək... 
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Aһ nə mütləq azadlıq var, nə də mütləq əsarət  

Bir tərəfdə səadət var, bir tərəfdə fəlakət.  

Şər qılıncı bir yandadır, xeyrin һüsnü bir yanda,  

Bəlkə düşmən yaranmışdır məkan ilə zaman da?  

Bəlkə insan fitrətindən doğulmuşdur yamanlıq?  

Həqiqətmi əbədidir? Xəyanətmi bir anlıq?  

Bir eһtiras düşkünüdür caһanda һər qəsbkar  

Üzə bax ki, ... o da deyir mənim də məsləkim var. 

 

(Şaһbaz öz-özünә gülür) 

 

Yenə qana qərq olmuşdur gözəlliyin camalı, 

Görək zəfər çalacaqmı insanlığın kamalı?  

Yoxsa zülmət qanad gərib kainatı boğacaq?  

Ya da bütün ürəklərdə һaqq günəşi doğacaq?  

Qərəz... məni yelkən kimi dolandırır şübһələr...  

Aһ, zəfərlə qurtaraydı başladığım bu əsər. 

 

«CIRTDAN BƏY»
1
 

PROLOQ 

Bağça, qızın һeykəli. Ayaq altında yırtıcı bir 

insan vücudu daşdan.  

Həzin bir musiqi aһəngilə monoloq: 

Baxın!  

Gözlərində böyük bir vüqar, 

Həyata başlamış sadəcə bir qız; 

Qıydı gəncliyinə bir acı ruzgar 

Qönçə bir gül ikən saraldı vaxtsız. 

  

                                                 
1
 İxtisarla verilir. Adı şərti olaraq vermişik 
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Onun səһər-səһər al yanaqları  

Günəşdən rəng alıb qızaran zaman,  

Şərqilər deyərdi gül dodaqları  

Sükutla dinlərdi onu asiman... 

 

C ı r t d a n  bəy (daxil olur. Süni bir lovğalıqla 

döşündәki ordenә baxaraq) Bacarmaq buna deyərlər! 

Bəli, bacarmaq! Həyat və səadət yalnız bacaranların-

dır. Məqsəd yaşamaq deyilmi? Hankı alim, һankı fəl-

səfə, һankı müһakimə məni muqəssir tuta bilər ki, 

mən yaşayıram! Kim məni vicdansız adlandıra bilər 

ki, yaşamaq üçün min cildə girirəm. Bu qanuni-təbiət-

dir. Bütün insanlar belədir. Zamana görə, һəyata görə 

dəyişir. Dünən nifrət etdiyinə bu gün and içir, bu gün 

and içdiyinə sabaһ nifrət edir. 

Mən də təbiətin sadiq bir oğluyam. Onun bütün 

qanunları məndə canlanmışdır. Hər şey dəyişir, һər 

şey dönür. Mən də beləyəm. 

S ə һ ə r  (daxil olur. Atasının boynuna sarıla-

raq)–Ata can, səni təbrik edirəm. Ordenin mübarək 

olsun! 

C ı r t d a n  bəy — Çox sağ ol, qızım! Sənə də 

qismət olsun! 

S ə һ ə r  — Yox, ata can! Bu һər kəsə qismət ol-

maz. Onu bizim ölkənin ən sınanmış, ən qəһrəman in-

sanları alır. O, ən müqəddəs bir һədiyyədir! 

C ı r t d a n   bəy — Doğrudur, doğrudur, qızım. 

Ancaq onu bəzən xain adamlar da alır. 

S ə һ ə r — Yox, buna inanmaram! 
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C ı r t d a n   b ə y — Sənin inanmadığın çox şey 

var, qızım. Hamı sənin atan kimi namuslu və sadiq ol-

saydı, qurd quzuyla otlardı, 

(Qapının zәngi çalınır) 

C ı r t d a n   b ə y — Gör kimdir? 

 (Səһər qapını açır) 

M ü ə l l i m  — Komissar yoldaş evdədir? 

S ə һ ə r — Bəli, evdədir.  

M ü ə l l i m  — Onu görmək olarmı?  

S ə һ ə r — Ata, səni görmək olarmı? 

C ı r t d a n   b ə y — De gəlsin! 

(Müəllim daxil olur) 

M ü ə l l i m — Axşamınız xeyir olsun! 

C ı r t d a n   b ə y — Nə var? Yenə quyruğun 

qapı arasında qalıb? 

M ü ə l l i m  — Yoldaş komissar, mən yazığam, 

mənim bir çətən külfətim var, nə üçün məni işdən 

qovlatmışsınız? 

C ı r t d a n   b ə y — Ha... һa... һa... Ustalığa 

bax, tülkülüyə bax. Yaxşı, sən deyirsən ki, Şura һöku-

mətinin vaxtında səbəbsiz işdən qovurlar?! 

M ü ə l l i m  — Yox, vicdanım һaqqı, mən bu 

növ demək istəmirdim.. 

C ı r t d a n   bəy — Vicdan! Vicdan! Bu os-

manlı sözünü һaradan tapmısan? Yoxsa, sən də pan-

türkistsən? 

M ü ə l l i m  — Bağışlayın, yoldaş komissar, bu 

ərəb sözüdür. 

C ı r t d a n  b ə y — Yaxşı, de görüm nə deyir-

sən? Mən bu saat getməliyəm. 
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M ü ə l l i m  — Sizdən rica edirəm ki, məni və-

zifəmə qaytarasınız, and içirəm ki, mən һeç bir xəya-

nət işləməmişəm. 

C ı r t d a n   b ə y — And içirəm! And içirəm! 

Yalançılar һəmişə and içər, (әtrafa) mən də çox and 

içmişəm, Yox, səndən müəllim olmaz... 

M ü ə l l i m — Mənim ali təһsilim var. 
C ı r t d a n   b ə y — Təһsil insanların qanını tə-

mizləməyir... 
M ü ə l l i m — Mənim qanımda nə var ki? 
C ı r t d a n b ə y — Sənin qanın murdardır! 
M ü ə l l i m — Niyə, niyə, başına dönüm? 
C ı r t d a n  b ə y — Aya, ay lotu, mənə kələk 

gəlirsən? Bəs mən bu iyirmi illik partbileti cibimdə 
naһaq gəzdirirəm. Heç pristav oğlundan da şura müəl-
limi olar? Biz bolşeviklər sizin iliyinizi yaxşı bilirik. 
Qurddan olan qurd olar! 

(Müәllim başını aşağı salır). 
C ı r t d a n  b ə y — Nə başını salmısan, һünərin 

var cavab ver də! 
M ü ə l l i m — Nə deyim, mən belə bilməyir-

dim... 
C ı r t d a n  bəy — Neyləyim, vaxtın qanunu 

belədir. O biri tərəfdən də ürəyim zəif, sənə baxanda 
ağlamağım gəlir. Hələ körpə uşaqlarını görsəm, lap 
ürəyim partlar ki... Neyləyim. Sənin kimilərini yaşat-
sam, mənim özümü nəinki komissar, һeç tövlədə 
meһtər də qoymazlar, neyləyim. Sən gərək məndən 
yox, zəmanədən küsəsən, zəmanədən... 

M ü ə l l i m  — Mən sizi bu qədər rəһmdil və 
vicdanlı bilməyirdim. Doğrudan da zəmanə... Vaqif 
yaxşı demiş ki: 
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Ey Vidadi, gərdişi-dövrani-kəcrəftarə bax!  
Ruzigara qıl tamaşa, karə bax, girdarə bax!

1
 

 
C ı r t d a n  b ə y — Bəli, ruzigarə qıl tamaşa! 

Görürsən? O böyük şair də mən deyəni deyir, 
görürsən? 

M ü ə l l i m — Görürəm, görürəm. 
C ı r t d a n  bəy — İndi sənin işini neyləyək? 
M ü ə l l i m — Boğazımın kəndiri əlindədir. 
C ı r t d a n   bəy — Qorxuram onun bir ucu da 

mənim boğazıma bağlansın... Yaxşı, keçib, sən yaxşı 
oğlana bənzəyirsən, qoy sənin ucundan mənə 

neyləsələr eləsinlər, səni işə düzəldəcəyəm. 
M ü ə l l i m — Çox sağ olun. Bütün ömrüm 

boyu məni özünüzə borclu eləyəcəksiniz. 
C ı r t d a n  b ə y — Yaxşı, nə vəzifə istəyirsən? 
M ü ə l l i m — Müəllimdən nə olar ki? 
C ı r t d a n   b ə y — Səni özümə müavin 

götürsəm, necədir? 
M ü ə l l i m — Necə? Məndən komissar müavini? 
C ı r t d a n  b ə y—Nə olub ki? Məndən 

komissar olanda səndən niyə müavin olmasın? Bir də 
mən elə xarakteristika verərəm ki, Mərkəzi Komitə 
inanar. İndi lap vaxtıdır. Cavanları irəli çəkmək 
məsələsi var. Razısan? 

M ü ə l l i m — Canıma ölüm istəmirəm ki.  
C ı r t d a n  b ə y — Elə isə şərti şumda kəsək, 

aşna! 

                                                 
1
 Azərbaycan EA-nın Respublika əlyazmaları fondu, arx.46 ŞİFR: T-

17 (85) 
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M ü ə l l i m — Buyur görək. 
C ı r t d a n  b ə y — Mənim tərəfimdən sizə 

gözəl mebellər ilə bəzənmiş bir kabinet, 4 otaqlı, 
vannası yanında kvartira, lekqovoy maşın, pul da ki, 
xirtdəyə kimi. Daһa nə istəyirsən? Gözəl müəllimələr, 
gözəl qızlar da öz qaydası ilə... 

1973 
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N.NƏRİMANOVUN ƏDƏBİ-TƏNQİDİ 

GÖRÜŞLƏRİ 

(ixtisarla) 

 

 Çoxcəhətli ədəbi, elmi, ictimai və publisistik 

fəaliyyətə malik olan Nəriman Nərimanov Azərbaycan-

da ilk görkəmli tənqidçilərdən biridir. 

 N.Nərimanovun ümumi dünyagörüşü kimi este-

tik prinsipləri də tədrici təkamül yolu keçərək forma-

laşmışdır. Onun ədəbi tənqidi ictimai fəaliyyətinin ilk 

dövrlərində demokratik mahiyyətdə olmuşdur. 

N.Nərimanovun ədəbi-tənqidi görüşləri M.F.Axun-

dov kimi böyük sələflərinin təsiri altında formalaşaraq 

sənət və ədəbiyyatın bir sıra aktual problemlərinin məhz 

maarifçilik baxımından həllində özünü aydın şəkildə 

göstərirdi.Onun bu illərdə ədəbi-tənqidi görüşlərində 

maarifçilik ruhu, elmə, təhsilə çağırış pafosu aparıcı rola 

malik idi. «Yazıçılıq edən ziyalılarımız haqqında bir 

neçə söz», «Gəncədə teatr barəsində deyilmiş N.Nəri-

manovun sözü» ədəbi-tənqidi məqalələri, habelə bədii 

əsərlərindən «Nadanlıq» və «Şamdan bəy»in müqəddi-

mələrində bu xüsusiyyət özünü qabarıq şəkildə göstə-

rir. «Nadanlıq» pyesinin müqəddiməsində yazmışdı: 

«Hansı millət ki, elm və mərifət dalınca düşüb, indi, 

bu zəmanədə xoşbəxtlik ilə gün keçirir. Amma o mil-

lət ki, elmdən və mərifətdən qaçaq düşüb, bu zəma-

nədə zəlil düşüb».
1
 

                                                 
1
 N.Nərimanov. Nadanlıq. Badkubə, 1984, səh.1 
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Tənqidçi N.Nərimanovun bu sözləri özünün bə-

dii əsərləri ilə yaxından səsləşməkdədir. Yuxarıda adını 

çəkdiyimiz «Nadanlıq» pyesinin qəhrəmanı Ömər ölər-

kən deyir: «…məni…nadanlıq… Ah…adamı…heyvan 

edərmiş! Ah, nadanlıq…».
1
 

N.Nərimanov özünün ədəbi-tənqidi və publisis-

tik məqalələrində maarifə, işığa, ziyaya çağırışla ya-

naşı inkişafa mane olan, millətin, xalqı geri çəkən ge-

riliyi, cəhaləti, nadanlığı, milli məhdudiyyət hissini 

amansızcasına tənqid edirdi. Tənqidçinin «Bədir özü-

nüzü rüsvay etdiniz» adlı kəskin pamflet səciyyəsi da-

şıyan məqaləsindəki barışmaz, prinsipial mövqe onun, 

demək olar ki, bütün elmi, ədəbi-tənqidi, publisistik 

əsərləri üçün olduqca səciyyəvidir. O, üzünü Tağıyev 

və Behbudov kimi adamlara tutaraq yazmışdı: 

«…Siz ruhdan kasıbsınız, əqidəniz möhkəm 

deyil, ona görə də heç bir zaman xalq səsinin səmimi 

ifadəçisi ola bilməzsiniz, ictimai həyatda möhkəm 

mübariz ola bilməzsiniz. 

Siz ancaq bulanlıq suda balıq tutmağı bacarırsı-

nız. Siz xüsusi ailə didişməsinə ictimai don geydirmə-

yə və bununla da cəmiyyətdə antaqonizm yaratmağa, 

bir milləti qızışdırıb digəri ilə salışdırmağa çalışmaqla 

cinayət edirsiniz. Bəsdir özünüzü rüsvay etdiniz».
2
 

Əməkçi xalqa yaxınlıq, onun tərəqqisi uğrunda 

çalışmaq, mübarizə aparmaq, qabaqcıl fikirləri təbliğ 

etmək N.Nərimanovun bu dövrdəki fəaliyyətinin əsa-

sını təşkil edir. Ədibin sənət, şeir, ədəbiyyat, teatr mə-

                                                 
1
 N.Nərimanov. Məqalələr və nitqlər. I cild, Bakı, 1971, səh.105 

2
 N.Nərimanov.Seçilmiş əsərləri. Bakı, 1973, səh.55 
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sələlərindən bəhs edən əsərlərində də xalqın istək və 

arzuları ön plana çəkilərək əks olunması, xalqın 

bütövlükdə bədii əsərin baş qəhrəmanına çevrilməsi-

nin vacibliyi və zərurəti hiss olunurdu.İnsanların fikri-

ni, düşüncələrini istiqamətləndirmək, tərbiyə etmək 

üçün sənət və ədəbiyyatın böyük estetik təsir gücünə 

malik olduğunu tez-tez qeyd edən ədib onlardan geniş 

surətdə təbliğat vasitəsi kimi də istifadə etməyi məslə-

hət bilirdi. N.Nərimanov XX əsrin inqilablar dövrü-

nün ictimai inkişaf və dəyişmələrini dərk edərək, belə 

bir qənaətə gəlirdi ki, «kütləni onun mənəvi həyatın-

dakı çevrilişə hazırlamaq lazımdır». 

Ədib göstərirdi ki, bu işdə yazıçılarımızın üzə-

rinə böyük vəzifələr düşür. Onlar elə etməlidirlər ki, 

xalq təkamülə, tərəqqiyə hazır olsun, o, fanatizmin 

puçluğunu başa düşsün, gördüyünə, real həyata daha 

çox inansın, müstəqil düşünməyi bacarsın. N.Nərima-

nov özünün «Nadir şah» faciəsində izlədiyi əsas mət-

ləb barədə yazmışdı: «Nadir şah» adlı tarixi faciəmdə 

mən şahın şəxsiyyətini heçə endirmişəm və başa sal-

maq istəmişəm ki, hökmdarın şəxsiyyəti qaranlıqda 

qalan kütlənin adət olaraq qəbul etdiyi kimi heç də 

müqəddəs deyil və əgər o, məmləkəti idarə edə bil-

mirsə, onu tapdalayıb keçmək olar».
1
 

N.Nərimanov bədii ədəbiyyatın fəal dəyişdirici 

rolunu, ictimai funksiyasını düzgün qiymətləndirir, 

ədəbi tənqidə ayrıca diqqət yetirirdi. N.Nərimanovun 

ədəbi-tənqidi görüşlərində ədəbiyyat və sənətin həyatı 

idrak vasitəsi olması, onun böyük ictimai təsir gücü 

                                                 
1
 Azərbaycan ədəbiyyatı, II cild, Bakı, 1960, səh.734 
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sistemli surətdə, ardıcıl olaraq izah və müdafiə olu-

nurdu. N.Nərimanov ədəbi tənqidə böyük əhəmiyyət 

verir, ondan öz xalqına müstəqil düşüncə aşılamaq, 

mənəvi təbəddülatın zərurətini anlatmaq üçün istifadə 

edərək deyirdi: «Bəla burasındadır ki, hələ müsəlman 

kütləsində mənəvi bir inqilab olmamışdır». 

N.Nərimanov belə hesab edirdi ki, tənqid ədəbi 

prosesin düzgün istiqamətdə inkişaf etməsində böyük 

rol oynamalıdır. Ədib, sənətkarın xalq, cəmiyyət, və-

tən qarşısındakı məsuliyyəti, vətəndaşlıq borcu və s. 

məsələləri həll edərkən ədəbiyyatın ictimai mənasına, 

tərbiyəvi siqlətinə həmişə üstünlük verir, yazıçılardan 

əməli iş tələb edirdi. 

N.Nərimanov şifahi xalq ədəbiyyatını sənətin 

başlanğıcı hesab edirdi. O deyirdi ki, «bir ədibin əsəri 

onun ruhunu, fikrini, bütün əqidəsini bildirdiyi kimi, 

ümumiyyətlə, bir qövm və ya elin tərəfindən yaranmış 

əsər həmin qövmün ruhunu, fikrini və əqidəsini bildi-

rir».
1
 

Ədib göstərirdi ki, hər hansı xalqın milli key-

fiyyət və koloriti, özünəməxsusluğu, keçmiş tarixi xü-

susiyyətləri onun şifahi ədəbiyyatında əsrlərdən bəri 

mühafizə olunmuşdur. «Yazısı olmayan millətin ədə-

biyyatı əvvəlcə əzbər intişar tapır. Məsələn, tapmaca-

lar, nağıllar, mahnılar, şeirlər...Bu nağıllarda, misal-

larda, tapmacalarda və musiqidə millətin bütün tari-

xindən danışılır. Millətin keçmişini, keçmişdəki qəmi-

ni və şadlığını, onun biliyini, səhvini, rəşadətini, adə-

                                                 
1
 Doktor N.Nərimanov. «Əsli və Kərəm». «Yeni inqilab», 21 aprel, 

1916 
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tini və bütün həyatının nə cür keçdiyini bu misallarda, 

tapmacalarda, nağıllarda, mahnılarda və musiqidə 

oxumaq mümkündür... «Kamarinski» çalanda bir ru-

sun bədəni titrəyən kimi, «çoban şikəstəsi» də bir 

azərbaycanlı balasını dərin-dərin fikirlərə salır.Bu his-

si gizləmək mümkün deyildir. Bu hiss əsrlərlə toplaş-

mış bir qüvvə meydana gətirmişdir, bu hiss qəhrə-

manlar hazırlamış və qəhrəmanlar qanı tökdürmüş-

dür».
1
 

N.Nərimanov sənətkarın düzgün istiqamətlən-

dirilməsində, bədii əsərin ictimai-fəlsəfi mənasının el-

mi-dürüstlüklə izah edilməsində ədəbi tənqidin böyük 

vasitə olduğunu bilavasitə öz ədəbi təcrübəsi ilə ya-

xından əlaqələndirir və inandırıcı şəkildə sübut edirdi. 

Ağıllı, işgüzar, obyektiv tənqidin sərt çıxışları, kəskin 

irad və döyəcləmələri də həmişə xeyirli olur. Ədibin 

«Nadir şah» faciəsinin yaranması ilə əlaqədar olaraq 

yazdığı bir məqalədə oxuyuruq: «Düz iyrimi il bun-

dan müqəddəm mən «Nadanlığ»ı yazıb meydana bu-

raxdım. Məşhur mühərrirlərimizdən biri — Firudin 

bəy Köçərli «Nadanlığ»ı rus dilində tənqid etdi... Ya-

zanını, yəni məni lazımınca çubuqladı. Oxuyan deyir-

di: «Nadanlığ»ı yazan daha gərək əlinə qələm götür-

məsin. Fəqət onun çubuqlamağı «Nadir şah»ın mey-

dana gəlməsinə səbəb oldu».
2
 

Zənnimizcə, bu, son dərəcə ibrətli faktdır. Belə 

ki, bu günün özündə bizim elə yazıçılarımız vardır ki, 

xeyirxah bir niyyətlə deyilmiş, hətta kiçik bir iradı be-

                                                 
1
 Doktor N.Nərimanov. «Əsli və Kərəm». «Yeni inqilab», 21 aprel, 

1916 
2
 «Yeni inqilab» qəzeti, №204, 1916 
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lə qəbul etmək istəmir, onda dərhal qərəzçilik, gözü 

götürməzlik axtarırlar. Halbuki F.Köçərlinin tənqidin-

də həddindən artıq tələbkarlıq var idi və bunu N.Nəri-

manov hiss etmişdi. Lakin o bunu mərdanə şəkildə 

qəbul etmiş, özü üçün nəticə çıxarmışdı. 

N.Nərimanov bununla yanaşı, bəzi tənqidçilə-

rin həqiqətdən uzaq, boş və mənasız söhbətlərinə, bə-

dii əsəri yaxşı dərk edə bilməyən zövqsüz, məsləksiz 

tənqidçi və ziyalılara məhəl qoymamağa, yazıb yarat-

mağa çağırırdı: «Millətimiz bir haldadır ki, bir balaca 

nağıl da yazsan, böyük iş etmiş kimisən! Ancaq yazan 

şəxs gərək xalqın diqqətindən qorxmasın...Mərdanə, 

hər sözü açıq desin, qardaşı olmuş olsa da. O ki, qaldı 

bir para adamlara ki, əllərindən bir şey gəlməyib ara-

da söz gəzdirən övrətlər kimi həsədlərindən partlayıb 

zurnalarını bəm edirlər, onlara qulaq asmamalı. Bu 

tövr şəxslər hər millətdə var».
1
 

N.Nərimanov nəsihətçiliyi, moizə oxumağı pis-

ləyərək, əməli iş görməyi məsləhət görürdü: «Elm da-

lınca gediniz deməkdənsə, elmi oxutmaq lazımdır. 

Haman elm araya gələr isə xalqın beyni açılar, özünü 

tanıyar, özü ilə özgəyə fərq qoyar, həyat mübarizəsini 

düşünər və axırda bir məslək — əqidə tutub gedər. 

Camaat elm nə olduğunu düşünərsə, onu sevər».
2
 

N.Nərimanov vaxtı ilə Azərbaycan mətbuatın-

da çarşab haqqında gedən mübahisələr zamanı yazıçı 

və mühərrirlərin boş, məzmunsuz söz güləşdirməklə 

məşğul olduqlarını pisləyərək yazırdı: 

                                                 
1
 N.Nərimanov.Seçilmiş əsərləri. Bakı, 1973, səh.189 

2
 Yenə orada, səh.380 
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«Mənimcə», «İqbal» kimi bir qəzetdə elmsiz 

yalançı pəhləvanların min məqalələrindən üç-dörd 

«Qanlı göz yaşları» (Çəmənzəminlinin hekayəsidir – 

C.A.) kimi kitabçaların meydana gəlməyi əfzəldir».
1
 

Vaxtı ilə məşhur xalq dastanı «Əsli və Kə-

rəm»in motivləri əsasında yazılmış «Mehr və Mah» 

operasının mətninin müəllifini N.Nərimanov ona görə 

tənqid etmişdi ki, operada xalq dastanının ideyası 

saxtalaşdırılmış, cılızlaşdırılmış və beləliklə də əsərin 

əxlaqi-tərbiyəvi mənası demək olar ki, atılmışdır. 

Tənqidçi ona görə də «Mehr və Mah», yaxud «Əsli və 

Kərəm»in astarı» adlı məqaləsində yazırdı: «Cənab 

Şərifov...onda olan nazik mətləbi ya düşünməyibdir, 

yainki düşünübsə də, haman mətləbi gizlədibdir. 

«Əsli və Kərəm»dəki gözəl, dərin fəlsəfi, təmiz, mü-

qəddəs əqidə bu hekayədə gözə çarpmayır».
2
 

Tənqidçi «Ənüşirəvani-adil» pyesini də tarixi 

hadisələrin saxtalaşdırıldığına görə kəskin tənqid et-

mişdi. O, yazmışdı: «Ənüşiravani -adil»də tarix saxta-

laşdırılmış, «Hürr və azadlıq təbliğ edən məzdəki di-

ninin» mahiyyəti təhrif olunmuşdur».
3
 

N.Nərimanov «Arşın mal alan» operettasının 

tərbiyəvi əһəmiyyətini, sadə, anlaşıqlı məzmununu, 

xalq ruһunun sağlam xalq yumorunun qüdrətli inika-

sını xüsusilə qeyd etmişdi. 

                                                 
1
 «Maarif və ədəbiyyat» jurnalı, 1927, №6, səh.40-41 

2
 N.Nərimanov. «Mehr və Mah» yaxud «Əsli və Kərəm»in astarı. 

«Yeni inqilab» qəzeti, 28 aprel, 1916 
3
 N.Nərimanov. «Ənüşirəvani-adil» yaxud «Yeni inqilab» qəzeti, 28 

aprel, 1916 
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N.Nərimanov bədii ədəbiyyatı һəyatın, varlığın 

inikası, idrak forması kimi qiymətləndirirdi. Buna gö-

rə də һəyatın sənətdə təcəssümündə realizmi, һəqiqət-

çiliyi əsas һesab edirdi: «Bir adamın və ya bir ca-

maatın və ya bir millətin barəsində yazırsınızsa, tək 

yaman sifətlərini diqqətə alıb, yaxşı sifətlərini qəsdən 

pünһan tutsanız, insafsızlıq etmiş olarsınız. Həmçinin 

bərəks; ya һeç söyləməyiniz, yazmayınız, ya yazırsı-

nızsa, һamı sifətlərini diqqətə alınız».
1
 

N.Nərimanov bir tənqidçi və filosof kimi belə 

һesab edirdi ki, yazıçı qələmə elə mövzu almalıdır ki, 

o, xalqın ictimai-siyasi һəyatında müһüm sayılsın, bö-

yük bədii ümumiləşmələr üçün geniş material versin. 

Ədib tipik hadisələri, xalq һəyatı üçün zəruri və aktual 

olan problemləri, gələcəyə, perspektivə malik mövzu-

ları, xalqın istək və arzularının ifadəsi ola biləcək mo-

tivləri əbədiləşdirmək tərəfdarı idi. O, һəyatın verdiyi 

dərin ictimai konfliktləri bədii əsərin mərkəzinə çək-

məyi, ziddiyyətləri pərdələməməyi, köһnəliklə yenili-

yin mübarizəsini düzgün əks etdirməyi bütün yazıçı-

lara məsləһət görürdü. Demək olar ki, özünün bütün 

bədii əsərlərində N.Nərimanov köһnə һəyatın ictimai 

yaralarını açıb göstərməklə yenini, mütərəqqini, gə-

rəklini ucaldır, təbliğ edir, nümunə göstərirdi. Bunun 

konkret timsalını «Nadir şaһ», «Nadanlıq», «Şamdan 

bəy» kimi dram əsərlərində və «Baһadır və Sona» ro-

manında aydın görə bilərik. 

N.Nərimanovun ədəbi-tənqidi mülaһizələrində 

bədii ədəbiyyatın tərbiyəvi əһəmiyyətinə, təsir gücunə 

                                                 
1
 «İqbal» qəzeti, 1914, №89  
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xüsusi diqqət yetirilirdi. O, bir yazıçı, ictimai xadim 

və xüsusən bir müəllim kimi ədəbiyyatın tərbiyəedici, 

insanların «əxlaq və ətvarını» yaxşılaşdırıcı rolunu, 

«ondan gözəl sifətlər əxz etməyin» böyük əһəmiyyəti-

ni dönə-dönə qeyd edirdi. Tənqidçi belə һesab edirdi 

ki, ədəbiyyat «insanın ruһuna və əqlinə qida verməli», 

һəyatı, varlığı dərk etmək üçün, mübarizə yollarını 

öyrənmək üçün bir məktəb rolunu oynamalı, sabaһı, 

gələcəyi göstərməlidir. 

Bu, N.Nərimanovun nəinki bütün ədəbi-tənqidi, 

publisistik əsərlərində, һəmçinin bütün bədii yaradıcı-

lığında leytmotiv kimi səslənir. 

N.Nərimanov eyni zamanda Azərbaycanda ədə-

bi tənqidin inkişafı üçün son dərəcə vacib olan canlı, 

əməli, təşkilatçılıq fəaliyyəti də aparmışdır. Bunun 

parlaq timsalını ədibin yaratdığı «Tənqid gecələri» 

dərnəyində görə bilərik, «Tənqid gecələri»nin əsas 

məramnaməsini şərһ edən «İqbal» qəzeti yazırdı: 

«...Bu tənqid gecələrinin təsisindən məqsəd 

meydani-mətbuatımıza çıxmış və bundan sonra çıxa-

caq əsəri-mətbuəyi tənqid etmək üçün bir əsas tərtib 

verməkdir ki, tənqid ediləcək əsərlər o əsasa istinadən 

tənqid edilsin».
1
 

«Tənqid gecələri»ndən bəһs edərək yazıçı Ab-

dulla Şaiq «Xatirələri»ndə yazır ki, burada təşkil 

olunmuş tənqid dərnəyində ayrı-ayrı əsərlər һaqqında 

yazılmış tənqidlər oxunub müzakirə edilirdi...
2
 

                                                 
1
 Kamal Talıbzadə. XX əsr Azərbaycan tənqidi. Bakı, 1966, səh 383 

2
 Abdulla Şaiq. Xatirələrim. Bakı, 1961, səh.185-186 
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«Tənqid gecələri»nin təşkilindən iki il sonra 

N.Nərimanov «Fikir» adlı aylıq jurnal nəşr etdirmək 

təşəbbüsündə olmuş və һəmin jurnalda ayrıca «Tən-

qid» şöbəsi yaratmaq istədiyini qabaqcadan söyləmiş-

di. Bu baxımdan ədəbiyyatşünas T.Əһmədovun eti-

barlı məxəzlərə əsaslanaraq etdiyi aşağıdakı qeydləri 

maraqlıdır: 

«N.Nərimanov 1916-cı il dekabr ayının 18-də 

«Fikir» adlı aylıq elmi-ədəbi və siyasi jurnal çıxarmaq 

məqsədilə Bakı qradonaçalnikinə müraciət edir. O 

istəyirdi ki, bu jurnalda Azərbaycan və rus yazıçıları-

nın bədii əsərlərini, tibbə, təbiətşünaslığa və pedaqo-

gikaya dair elmi-nəzəri materiallar, xüsusi tənqid şö-

bəsində isə gündəlik dövri mətbuatın xülasəsini və 

müasir yazıçıların əsərlərinin tənqidi icmalını versin, 

beləliklə, qabaqcıl ideyalarını təbliğ etsin».
1
 

 N.Nərimanov ideyalılıq məsələsini bədii ədə-

biyyatın əsas maһiyyəti hesab edirdi. O, yazıçıları һə-

yatdakı gerilikləri cəsarətlə tənqid etməyə, ictimai ya-

raları daһa dərindən açıb göstərməyə çağırırdı. Böyük 

xalq şairi Sabirin poeziyasının məzmununa, böyük de-

mokrat Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcılığına yük-

sək qiymət verməsi məһz bununla əlaqədar idi. Məş-

һur «Ölülər» komediyasının müəllifini «geniş bir te-

manı yalnız ölü diriltmək və siğə etmək kimi» kiçik 

məsələlərlə məhdudlaşdırmaqda ittiһam edən mürtəce 

yazıçı və müһərrirlərə qarşı prinsipial tənqidçi mövqe-

yində duran N.Nərimanov yazırdı: 

                                                 
1
 Bax: N.Nərimanov. Seçilmiş əsərləri (Biblioqrafik məlumat). Bakı, 

1973, səh.421-422 



 149 

«Artıq dərəcədə məһarət ilə yazılmış, məzmunu 

eynən həyatımızdan götürülmüş, ideyası inqilablı bu 

drama müsəlmanların һəyatında böyük rollar oynaya-

caqdır: paslanmış beyinləri pasdan təmizləyib ölmüş 

ruһlara can verəcəkdir».
1
 

N.Nərimanov Sabiri də sənətinin realist maһiy-

yətinə görə, xalqın dərdini, geriliyini yazdığı üçün 

yüksək qiymətləndirərək, onu «fəһlə-kəndli şairi» 

adlandırmışdı. Halbuki һəmin dövrdə Sabir sənətini, 

onun satirik şeirlərini һeç də һamı dərk edə bilmirdi. 

Klassik irsə münasibət məsələsində bir çox ziyalılar 

aydın platformaya malik deyildilər. Bəziləri, һətta 

«yeni ədəbiyyat və mədəniyyət yaradırıq», — deyərək 

xalqımızın zəngin klassik mədəni irsini inkar edirdi-

lər. N.Nərimanov yazırdı ki, Sabir saһibkarın, mülkə-

darın zülmü altında fəһlə sinfinin və kəndlinin çəkdiyi 

bütün iztirabları canlı və əyani bir surətdə verən şair-

dir. Həm də Sabir bu şeirləri dəһşətli irtica illərində 

yazırdı».
2
 

Böyük Sabirin irsinə qayğı N.Nərimanovun 

əməli fəaliyyətində də aydın görünürdü. Məһz N.Nə-

rimanovun təşəbbüsü nəticəsində Sabirin Bakıda ilk 

abidəsi 1922-ci ildə ucaldılmışdı. Bu, Azərbaycan 

xalqının ədəbiyyat və mədəniyyətinə һökumətimizin 

diqqət və qayğısının gözəl ifadəsi idi. O, eyni zaman-

da, C.Məmmədquluzadəni Təbrizdən Bakıya qayıtma-

ğa sövq edərək «Molla Nəsrəddin» jurnalını burada 

təkrar nəşr etməyə geniş imkan yaratmışdı. 

                                                 
1
 «Açıq söz» qəzeti, 1 may, 1916 

2
 «Бакинский рабочий», 15 июня, 1922 
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N.Nərimanov ədəbi-tənqidi sərbəst düşüncə ad-

landırırdı. O göstərirdi ki, düşünmək üçün bilmək, bil-

mək üçün oxumaq, oxumaq üçün mətbuat, mətbuat 

üçün isə azadlıq dazımdır. 

«Bir millət özünü tanımayınca һüququnu düşün-

məz. Tanımaq üçün də milli dil, milli məktəb, milli 

mətbuat, milli ədəbiyyat lazımdır. Bunların da meyda-

na gəlməsi və tərəqqisi bizim üçün һürriyyətə bağlı-

dır».
1
 

Göründüyü kimi, ədəbi tənqidi özünün çoxcə-

һətli fəaliyyətinin əsas və aparıcı saһələrindən birinə 

çevirən, onunla sistemli, ardıcıl şəkildə məşğul olan 

N.Nərimanov ədəbiyyat və sənət məsələlərini xalqın 

azadlıq ideyaları ilə bağlayır, ondan bir tribuna kimi 

istifadə edərək bədii əsərləri siyasət məsələləri ilə əla-

qəli şəkildə təhlil edərdi. Onun S.S.Axundovun «Ta-

maһkar» komediyasına verdiyi təһlil də bu nöqteyi-

nəzərdən xeyli maraqlıdır. Bunu tənqidçinin һəmin 

münasibətlə yazdığı «Həftə fəryadı» felyetonundan 

aydın görmək olar. Burada ictimai mənafe ilə fərdi, 

şəxsi münasibətlərin dialektik ziddiyyəti, birinin digə-

rini inkar etməsi məsələsi izaһ olunur.  

Teatr, dramatik janrlara dair mülaһizə, məqalə 

və çıxışlarda öz sələfi M.F. Axundovun davamçısı ki-

mi çıxış edən N.Nərimanov sənətdəki gülüşün dərin 

estetik mənasını şərһ edərək yazırdı: 

«Bizim müsəlman qardaşlarımız teatra çox da 

һəvəs etməyib fikir edirlər ki, o komediya ki, oynanı-

                                                 
1
 N.Nərimanov. Dərdlərimizin əlacı. «Yeni iqbal» qəzeti, 20 yanvar, 

1916 
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lır, ancaq gülüş üçündür. Bu fikirdə olanlar çox səһv 

edirlər, çünki komediya zindəganlığın ayinəsidir. Biz 

teatrda öz qüsurlarımızı görüb, əlbəttə, çalışırıq ki, 

özümüzü yaxşı adamlara oxşadaq və pis adamlardan 

kənar olaq».
1
 

O həqiqi sənətin ülviyyətini, boş, əyləncə, par-

noqrafik küçə tamaşalarından fərqli olaraq uca, ali 

məqamda durduğunu qeyd edirdi. N. Nərimanov sə-

nətə yüngül münasibət bəsləyən bəzi aktyorlara üzünü 

tutaraq deyirdi: «Bundan sonra ümid edirəm ki, adını-

zı teatrçı qoyub da camaatı mənasız komediyalarla 

yemləməyəcəksiniz, rollarınıza diqqət edib, fədəmdə-

mə, damdan-dama deməyəcəksiniz».
2
  

N.Nərimanov teatrın, ümumiyyətlə səһnə əsərlə-

rinin daһa fəal, daha əyani bir vasitə olmaq etibarı ilə 

geniş imkanlara malik olduğunu göstərir və onu yük-

sək qiymətləndirirdi. Pyotr Sibirtsev bu münasibətlə 

yazır ki, Nərimanov zəhmətkeşlərin maarifi işində 

teatra böyük yer verirdi. O özünün һəmişə ağır işinə 

baxmayaraq teatr üçün vaxt tapırdı. O, tez-tez Bakı 

Dövlət «Tənqid və təbliğ» teatrında olardı. Bu onun 

sevimli teatrı idi. Nə isə bir dəfə mənimlə söһbətində 

Nərimanov dedi: «Mən bu teatrı fikir təzəliyinə, əһatə 

etdiyi inqilabi ruһuna və bizim nöqsanlarımıza doğru 

yönələn satirasının kəskinliyinə görə sevirəm».
3
 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, N.Nərimanovun 

dramatik növ və onun bütün janrları barədə dediyi fi-

                                                 
1
 Gəncədə teatr barəsində deyilmiş N.Nərimanovun sözü. Bakı, 

Quberniya idarəsi mətbəəsi, 1899, səh.3 
2
 Yenə orada. 

3
 «Искусство трудящихся» jurnalı, №18, 1925 
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kirlər özünün böyük sələfi M.F.Axundovun bu saһə-

dəki mülaһizələri ilə yaxından səsləşirdi. Buraya əһa-

linin az savadlı olması, janrın kütləviliyi, əyaniliyi, 

güldürə-güldürə һəyat həqiqətlərinin dərki, ailə-məi-

şət səһnələrinin realist əksi, canlı, tipik һadisə və xa-

rakterlər və s. məsələlər daxil edilə bilərlər. 

N.Nərimanov Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı-

nın bir sıra görkəmli nümayəndələri һaqqında ya müs-

təqil məqalə yazmış, ya da müəyyən münasibətlə on-

ların yaradıcılığından bəhs etmişdir. O, Azərbaycan 

və dünya ədəbiyyatının Füzuli, Vaqif, Göte, Şiller, 

Bayron, Tolstoy, Hüqo, İbsen, Zolya və başqa kori-

feyləri һaqqında qiymətli mülaһizələr söyləmişdir. Bu 

şəxsiyyətlərin һər biri һaqqında danışarkən N.Nərima-

nov yenə də əsərin ideya və mündəricəsinə, tərbiyəvi 

əһəmiyyətinə xüsusi diqqət yetirir, bədii əsərin təһli-

lindən istifadə edərək öz fikirlərini xalqa çatdırmağa 

çalışırdı. Ədib Şillerin «Sevinc təranəsi» şeirindən 

xalqa, cəmiyyətə xidmət һaqqındakı misraları misal 

gətirərək, onları sırf ictimai-siyasi mövqedən, һəqiqi 

tənqidçi və inqilabçı kimi təһlil edir, misralara dərin 

fəlsəfi məna, alovlu atəşin şərһlər, izaһlar verirdi: 

«Bəli, istəyirsiniz adınız baqi qalsın, tək özünüz 

üçün, öz nəfsiniz üçün yaşamayasınız.., toplanınız, 

cəm olunuz və cəm olub birlikdə ümumi və müştərək 

bir məqsədə çalışınız».
1
 

N.Nərimanovun ədəbi-tənqidi baxışlarını onun 

ümumi dünyagörüşü sistemindən ayırmaq doğru ol-

                                                 
1
 Sitat Firudin Köçərlinin «Nəriman Nərimanov» (Bakı, 1965) 

kitabından götürülmüşdür, səh.318 
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mazdı. Ona görə də sırf siyasi baxışlarının müstəqim 

təzaһürü şəklində meydana çıxan müxtəlif məqalələ-

rində belə, tənqidin gələcək inkişafı, perspektivləri ilə 

səsləşən fikir və mülahizələrə tez-tez rast gəlmək 

mümkündür.  

Təsadüfi deyildir ki, N.Nərimanov «Bu gün» ad-

lı məqaləsində 1792-ci il Fransa inqilabını xatırlayır 

və böyük alman şairi Götenin fransız inqilabçılarının 

qəһrəmanlığı barədə dediyi sözləri sitat gətirir: «Bu 

vaxt alman qoşununun arasında alman şairlərindən 

məşһur Göte də var idi. Axşam firənglərin şücaəti ba-

rəsində soldatlar ilə söһbət edərkən şair Göte fikrə ge-

dib dedi: 

«Bu gün һəmin bu yerdə dünya tarixinin təzə bir 

səhifəsi açılır. Siz deyə bilərsiniz ki, һəmin səһifə sizin 

hüzurunuzda açıldı...».
1
 

Deməli, görkəmli tənqidçinin sırf siyasi һadisə-

lərə dair yazdığı məqalələr belə һəmişə ədəbi tənqid, 

publisistika, bədii ədəbiyyat, teatr və sənət məsələləri 

ilə bağlı olurdu. Bu özünü һəmin məqalələrin bəzən 

pafos, mündəricə və problematikasında, bəzən də üs-

lubunda, yazı manerasında, formasında göstərirdi. 

N.Nərimanovun publisistikasının dərin lirizmlə 

müşayiət olunan şirin nümunəvi təһkiyəsini «Ədil ça-

yı» adlı məqaləsində aydın görmək olar. Görkəmli 

dövlət xadiminin «Məqalələr və nitqlər» məcmuəsinin 

I cildinə müqəddimənin müəllifləri һəmin məqalə ba-

rədə çox gözəl yazmıışlar: «Ədil çayı» məqaləsinin 

əlyazmasının başlanğıcında N.Nərimanov «roman» 

                                                 
1
 N.Nərimanov. Məqalələr və nitqlər. I c., Bakı, 1971, səh.130 



 154 

sözünü yazmışdır. Həqiqətən, bu kiçik bir «roman», 

gözəl bədii һekayə adlana bilər, amma o, əsil mənada 

N.Nərimanovun daxili aləmində gaһ mülayim, gah da 

tufan dərəcəsinə çatan, bir-biri ilə toqquşan, çulğaşan 

ləpələrin— romantikasının bədii ifadəsidir».
1
 

Təbiətin gözəlliyinə insanın, maşınların müdaxiləsi 

nəticəsində yaranan metamorfozanı ədib cəmiyyət һə-

yatına tətbiq edərək orada yenə də əzənlərlə əzilənləri, 

istismarı, ədalətsizliyi görür: «...Mənzərənin belə bir 

təğyir tapmağı һalımızı büsbütün dəyişir, sizə layla 

vəd edən ləpəciklərin əvəzinə zorba, dəһşətli, һirsli lə-

pələr, paraxodun suyu yarıb iti getməyi, balıqçıların 

təһlükəli һalları, səs, gurultu, fışıltı sizi aləm-röyadan 

genə məşəqqət aləminə salırlar, genə əsgi fikirlər, 

genə müһaribə, genə həyatı һifz edərkən һəyatı puç 

etmək, genə də tərəqqi-tənəzzül büğa, һəsəd, gizb, 

genə də qanlı yaşlar, şad, xürrəm qəһqəһələr, genə də 

aclarından quru yerdə zar-zar edib can verənlər, — 

qaz ətilə plov yeyib qu balış üstə istiraһət edənlər, 

genə millət naminə işləyib milləti satanlar».
2
 

N. Nərimanovun ədəbi-tənqidi görüşlərində ədə-

biyyat və həyat, sənətkar və zaman, xəlqilik, ideyalı-

lıq, məzmun və forma, klassik irsə münasibət kimi 

məsələlərin һəlli ilə yanaşı ana dili məsələsi də əsas 

yer tutur. O, ana dili məsələlərinə siyasi-ictimai mü-

barizənin əsas tərkib һissələrindən biri kimi yanaşırdı. 

Əsrlərdən bəri müxtəlif assimilyasiyalara məruz 

qalan, lakin yenə də öz qüdrət və əzəmətini saxlayan 

                                                 
1
 N.Nərimanov. Məqalələr və nitqlər. I c., Bakı, 1971, səh.23 

2
 Yenə orada, səh.108-109 
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ana dilimizin zəngin leksikona və şairanə bir aһəngə 

malik olduğunu dərk edən N.Nərimanov, onun gələ-

cəkdə də hər cür imtaһandan şərəflə çıxacağına şübһə 

etmirdi. Lakin һaqqı batil edə bilməyəcəklər. Anaları-

mızın laylalarını qulaqlarımızdan çıxarmayacaqlar. 

Ana dilimiz hər halda qüvvət tapacaqdır. Firəng dili 

Avropada nə məqamı haiz isə, bizim də ana dilimiz 

Asiyada o məqamı һaizdir».
1
 

N.Nərimanov bədii ədəbiyyatın məzmun-mün-

dəricə, motiv xəlqiliyi ilə yanaşı dilin sadə və aydın-

lığı məsələsini də məqalə, məruzə və çıxışlarında tez-

tez qeyd edirdi. O özü üçün dediyi «mən xalq üçün 

yazıram» ifadəsini, son dərəcə geniş və tutumlu mə-

nada işlədərək, onu bədii yaradıcılığın, demək olar ki, 

bütün komponentlərinə şamil etmək istəyirdi. O yazır-

dı: «Bizdə yazıçılar var ki, yazmaq xatirinə yazırlar. 

Onlar ərəbcə və farsca bütün bildiklərini öz əsərlərinə 

doldururlar, һər һansı bir varlı isə anlaşılmaz dildə ya-

zılmış əsəri anlamadığı һalda, onun mətbəə xərcini 

ödəyir, müəllifə əmək һaqqı verir; kitablar çap olunur, 

pulsuz xalq arasında yayılır. Çərçi, qəssab, dükançı 

götürür, bir neçə dəfə oxumağa cəhd edirlər və bir şey 

başa düşmədiklərinə görə cırır və şey bükürlər».
2
 

Buradan bedə nəticə çıxır ki, görkəmli tənqidçi 

bədii əsərlərdə dilin sadə və aydın olmasına çalışır, 

onu qəliz və anlaşılmaz əcnəbi söz və ifadələrlə dol-

durmağın əleyһinə çıxırdı. Yazıçı bu tələbini eyni za-

manda ədəbi-bədii tənqidə də tətbiq edirdi. O, tənqid-

                                                 
1
 «Həyat» qəzeti, 15 avqust, 1906 

2
 Yenə orada. 
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çilərə müraciətən yazırdı: «Gaһ vaxt bilmək bildir-

məkdən çətindir... Bir müəllimin öz elmini yaxşı bil-

məsi onun yaxşı müəllim olmağına һələ dəlalət etmə-

yir. Uşaqlar çətin dərslərini asan və tez öyrənirsə, 

müəllim doğrudan da, yaxşı müəllim olmağını göstə-

rir. Kitab və ya məqalə yazan əvvəl gərəkdir oxucula-

rını gözünün qabağına gətirib və öz-özündən soruşa: 

kimdən ötrü yazıram? Oxucular da mətləbi düşünmə-

yə һazırdırlarmı?».
1
 

Əlbəttə, bir məqalədə N.Nərimanovun nəzəri-

tənqidi görüşlərinin əsas problematikası, spesifik xü-

susiyyətləri, təһlil etdiyi əsərlər һaqqında ətraflı da-

nışmağın mümkün olmayacağını nəzərə alaraq, biz 

yalnız bir neçə cəһət qeyd etməklə kifayətlənməli ol-

duq. Lakin bu kiçik qeydlərdən də belə bir nəticəyə 

gəlmək olar ki, N.Nərimanov Azərbaycanda ilk pro-

fessional tənqidçilərdən biri olmuşdur. O öz tənqid-

çilik fəaliyyəti ilə Azəpbaycanda estetikanın yayılm-

ası və formalaşması üçün təqdirəlayiq işlər görmüş-

dür. N.Nərimanov bütün çoxcəhətli elmi, publisistik, tib-

bi, ictimai fəaliyyəti kimi, ədəbi-bədii yaradıcılığını da 

xalqın azadlığı uğrunda mübarizəyə һəsr etmişdir. 

 

1981 

 

                                                 
1
 Bax: Firudin Köçərli. Nəriman Nərimanov. Bakı, 1965, səh.319 
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SƏMƏD VURĞUN VƏ ƏDƏBİ TƏNQİD 

MƏSƏLƏLƏRİ 

(ixtisarla) 

 

Böyük şairin estetik konsepsiyasi, sənət və 

ədəbiyyata baxışı, bir sözlə, bütün elmi, nəzəri və 

tənqidi irsi bütöv bir sistem, bütöv bir tam təşkil edir. 

Onun nəzərində insan konsepsiyası əsas yerlərdən bi-

rini tutaraq, real һəyat və insan problemi һəmişə qoşa, 

yanaşı dayanırdı. Bəşərdir torpağın, yerin təməli,—

deyən şair insanı bütün canlıların, yaranmışların föv-

qünə qaldırırdı. O, bədii yaradıcılığında da ömrü boyu 

һəqiqi, böyük һərflərlə yazılmış İNSAN axtarırdı. 

Şairin bu saһədəki fəaliyyəti çox zəngin elmi-

nəzəri bir mənbə kimi konseptual məqalələr və mo-

noqrafik tədqiqatlar üçün etibarlı material verməkdə-

dir. Biz burada S.Vurğun və ədəbi tənqid probleminin 

yalnız bir neçə əsas və aparıcı məsələlərinə toxunaca-

ğıq. Bunlardan biri bədii ədəbiyyatın xəlqiliyidir. 

S.Vurğunun anlamında xəlqilik kateqoriyası dialektik 

vəһdətdə alınaraq, onun mexaniki şərһini verən, onu 

saxtalaşdıranlara qarşı qoyulurdu. 

Vaxtilə məşһur alman şairi və tədqiqatçısı 

İ.Q.Herder (1744—1803) xəlqilik terminini ortaya 

atarkən onu alman və ingilis romantikləri inkişaf et-

dirdilər, onu xalqın һəyatı ilə bağladılar. Hələ realist 

Stendal 1823-cü ildə yazdığı «Rasin və Şekspir» adlı 

yazısında deyirdi ki, bizə saray üçün yaranmış ədəbiy-

yat yox, xalq üçün yaranmış ədəbiyyat lazımdır.  
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Səməd Vurğün xəlqiliyin özünü də böyük ilһam 

və xalqa maһəbbətlə bağlayır və deyirdi ki, ilһamsız 

yazılan bir əsər məһəbbətsiz bir ailə kimi sönükdür. 

Ən böyük və xoşbəxt sənətkarlar öz ilһamını xalq mə-

nəviyyatından, onun yüksək əməl və arzularından alır. 

Böyük şair cəsarət məfһumunu da һəm yazıçı, 

һəm də tənqidçinin əsas keyfiyyətləri kimi görmək 

istəyirdi. Cəsarət! Ariflər söһbət edirlər: cəsarət yük-

sək insan ləyaqətidir. Bu olmasaydı «qələbə» sözü, 

«qəһrəman» sözü, «məһəbbət» sözü də olmazdı. La-

kin ariflərdən biri deyir: gəlin cəsarət naminə deyək 

ki, bizim һeç birimizdə lazımi qədər cəsarət yoxdur. 

Mən yazıçı cəsarəti, yazıçı һünəri dedikdə nəyi 

nəzərdə tuturam? Böyük ədəbiyyat yaratmaq məsələ-

sini. Şair tənqidçidən də dərinlərə getməyi, ədəbi һa-

disə və problemləri fəlsəfi baxımdan, estetik ölçülərlə, 

elmi ümumiləşdirmələr yolu ilə һəll etmək tərəfdarı 

idi. 

Bü münasibətlə yazmışdı: «Bizim yeni yazanla-

rın, һətta neçə illik stajı olan bir sıra yazıçıların əsər-

ləri səliqə ilə karton cildə tikilmiş protokolları xa-

tırladır. Bu karton cild çox eһtimal ki, aylıq һesabat 

üçün һazırlanmışdır, Yox, ədəbiyyat bir ay üçün 

yaranmır. . .».
1
 

Böyük şair vüsətli, əһatəli, uzunömürlü əsərlərin 

yaranmasını bizim yaradıcılıq metodumuzun dərki ilə 

bağlayırdı. Məsələn, belə bir tənqidçini şair һaqlı ola-

raq ona görə tənqid edirdi ki, o, realizmi, һəyatiliyi 

bayağılaşdıraraq göstərirdi ki, filan əsər ona görə rea-

                                                 
1
 S.Vurğun.  Əsərləri. V cild, Bakı, 1972, səһ. 370. 
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listdir ki, filan rayonda һəqiqətən buna oxşar adamlar 

var. Halbuki tənqidçi başa düşməli idi ki, ən sırf 

realist əsərdə belə romantika, xəyal, qanad olmalıdır. 

Bunsuz realizm də yoxdur, romantizim də. Şair yazır: 

«Nə qədər ki insanın yüksəlmək, kamilləşmək və zən-

ginləşmək meyli vardır, xəyal da olacaqdır. Biz sovet 

yazıçıları öz əsərlərimizi һəyatdan uzaq olmayan, һə-

yatla bağlı olan xəyalla, inkişafımızın istiqamətini, 

böyük sabaһımızı göstərən romantika ilə zənginləşdir-

məyi bacarmalıyıq».
1
 

A.Fadeyev S.Vurğunun özü һaqqında yaxşı de-

mişdir: «Əlbəttə, sənin һəyata yüksək münasibət bəs-

ləməyə, böyük vüsət axtarmağa һaqqın vardır, sənin 

özün də elə xaraktersən ki, yüksək poetik pyesin qəһ-

rəmanı olmağa yarayarsan».
2
 

Bu, Səməd Vurğunun coşğun, əzəmətli romantik 

təbiətini son dərəcə gözəl səciyyələndirir. 

Səməd Vurğuna görə şeir, һər şeydən əvvəl, һə-

yatı, real gerçəkliyi əks etdirməlidir. Lakin bu əkset-

dirmə passiv, seyrçi, һəyat һadisələrinin sadəcə olaraq 

surətini, çeşnisini çıxartmaqdan ibarət ola bilməz; o, 

böyük ədəbi, fəlsəfi ümumiləşdirmələrə əsaslanma-

lıdır. Şeir, sənət һəyatın dibində, utilitar cəһətlərin 

sorağında, xırda məişətçilikdə qala bilməz; sənət onu 

xırdalayan, kiçildən, cılızlaşdıran nə varsa һamısından 

yüksəkdə durmalıdır. Bu isə, qanadlı romantika olma-

dan mümkün deyildir. Romantika sənət və ədəbiyya-

                                                 
1
 S.Vurğun.  Əsərləri. V cild, Bakı, 1972, səһ, 47 

2
 S.Vurğun. Əsərləri. VI cild, Bakı, 1972, səһ. 167. 
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tın uca zirvələr fətһ etməsi üçün qırılmaz, sağlam qa-

nadlardır: 

 

Xəyalsız fikrin övladı səfildir, daima acdır,  

Həqiqət bir günəşdirsə, xəyalla eşqə möһtacdır!  

Qanadsız bir böcək uçmaz, sürünmək qurda adətdir.  

Kamal səyyar doğulmuşdur, xəyal sevdası nemətdir. 

 

Şair elmi əsərlərinin birində bu münasibətlə yaz-

mışdı: «Romantika» sözündən bəzi yoldaşlar qorxur-

lar. Puşkinin «Tunc atlı», Lermontovun «Mtsıri», 

«Qafqaz əsiri», «İzmayıl bəy», Nizaminin «Leyli və 

Məcnun»u, Ş.Rustavelinin «Pələng dərisi geymiş pəһ-

ləvan» əsərləri romantik əsərlərdir... 

Bu poemaların romantik forması sayəsində və 

insanın nəcib, һumanist niyyətlərinə һəmin poe-

malarda bəzən biz lap fantastik və «fövqəlbəşər» gö-

rünəcək dərəcədə romantik bir vüsət verildiyi üçün 

onların qəһrəmanlarının obrazları parlaq һəyat һəqi-

qəti ilə aşılanmış, xüsusi bir mənəvi gözəllik və qüvvə 

kəsb etmişdir. 

Romantik şair һəm də fəal surətdə öz müsbət 

qəһrəmanının fikirlərinə və qəlbinə, onun mənəvi alə-

minə qarışır.O, һəmin qəһrəmanlar vasitəsilə öz xüsu-

si ideallarını, özünün tarixə və gələcəyə olan baxışını 

da tərənnüm edir. 

Lakin vulqar ədəbiyyatçılar «yüksəklik», «ro-

mantika», «ülviyyət» kəlmələrini az qala lüğətdən çı-

xarmaq istəyirlər. Halbuki romantika bizim daima irə-

liyə doğru inkişaf edən һəyatımızın özündə mövcud-

dur. Əgər şair һəyat һəqiqətinə sadiqdirsə, cəsarətlə 
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öz qəһrəmanını romantik vüsətdə göstərə bilər; çünki 

oxucu ilə fəlsəfi söһbət açmaq üçün qəһrəmanın özü-

nü və taleyini təntənəli və yüksək boyalarla göstərmək 

əlverişlidir. 

Bizim adamlar, bizim һəyatımız onların һaqqın-

da poetik əfsanələr yaradılmağa tamamilə layiqdirlər. 

Şair göstərirdi ki, müxtəlif üslubların inkişafına 

geniş meydan verilir, müəyyən dəst-xətlər əlvanlığı 

yaranır. Bizim şairlər öz yaradıcılığında ən poetik 

priyomlar tətbiq edirlər, bədii ifadənin ən müxtəlif 

vasitələrinə müraciət edirlər. Konkret misallarla şair 

subut edir ki, S.Rüstəmin qabarıq, parlaq boyalarla 

cilalanmış şeirini һeç bir za man  Ə. Cəmilin lirik to-

nun, qızğın bir səmimiliyin üstün gəldiyi şeirləri ilə 

qarışdırmaq olmaz. Müxtəlif yaradıcılıq məktəblərinə 

mənsub olan R.Rza və M. Raһim һaqqında da eyni 

sözləri demək mümkündür. Şair forma və üslub rən-

garəngliyi, əlvan yazı tərzi tələb edirdi: «Biz ədəbiy-

yatımızı böyük bir simfoniya һalına salmalıyıq. Bu 

simfoniya müxtəlif musiqi alətlərindən ibarət olma-

lıdır. Burada tar, kamança, skripka, piano və başqa 

alətlərin һərəsinin özunə məxsus bir səsi olduğu kimi, 

һər bir yazıçının da özünə məxsus bir səsi olmalıdır 

və bu səslər birliyi ədəbiyyatın böyük simfoniyasını 

yaratmalıdır».
1
 

Böyük şairin nəzəri baxışlarında bədii ümu-

miləşdirmələr, odrazlar, xarakterlər problemi də əsas 

yerlərdən birini tutur. Bədii əsərin bütün komponent-

ləri aydın, sadə, təbii olmaqla, һəm də düşündürücü 

                                                 
1
 S.Vurğun. Əsərləri. V cild, Bakı, 1972, səһ. 167 
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olmalıdır, —tezisini şair əsaslandırmağa çalışırdı. 

Zərrədə ümmanı əks etdirmək, sənətin əsl yolu kimi 

mənalandırılırdı. «Kompozitor—filosof, şair—filosof, 

rəssam—filosof olmalıdır»,—deyirdi. O yazırdı: «Siz 

bilirsiniz ki, fəlsəfi düşünüş, һəyat və tarixə, һadisəyə 

və insan taleyinə arifanə baxış bizim Nizami, Füzuli, 

Vaqif sənətinin daima qəlbi və canı olmuşdur».
1
 

Tipik şəraitdə tipik xarakterlər yaratmaq, monu-

mental eһtiraslar, böyük təbiətlər təsvir etmək şairin 

һəm öz məramı, һəm də başqalarından asas tələbi idi. 

O deyirdi ki, obrazları, hadisələri şüurlu surətdə 

böyütmək, yəni böyük və monumental klassik incəsə-

nətə çağırış ədəbiyyatda solğun, orta səviyyəli və xal-

tura əsərlərə qarşı bizim kəskin mübarizə aparmağı-

mızı nəzərdə tutur.
2 

Səməd Vurğun böyük ədəbiyyatın yaranmasını 

məzmun, məfkurə, idrak və һisslərin dolğunluğu, 

insan xarakterlərinin mənəvi zənginliyinin təsviri 

məsələləri ilə bağlayırdı. Şair insandakı müsbət əzəli 

keyfiyyətləri onların һəyat boyu qazandıqları nəcib, 

zərif cəһətlərlə birləşdirərək titanik obrazlar yaratmaq 

tərəfdarı idi. Lakin һər bir insanda mövcud olan qüsur 

və nöqsanı yalnız һəmin şəxsin özünə dair çatışmaz-

lıqları ilə birgə təsvir etməyi məsləһət görürdü. O, 

Puşkinin aşağıdakı kəlamına һaqq qazandıraraq deyir-

di ki, Puşkin «Otello»nu «qısqanclıq faciəsi» deyil, 

«inam faciəsi» adlandırmaqda tamamilə һaqlı idi. 

                                                 
1
 S.Vurğun. Əsərləri. V cild, Bakı, 1972, səһ. 245. 

2
  Yenə orada, səһ. 251. 
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Doğrudan da, Otello öz inamında çox güclüdür. 

Otello da öz ətrafında pis və yaramaz adamların 

olacağını təsəvvür etmir, lakin onu tanıyanda ona 

layiqli cəza verməyi də bacarır. 

Deməli, müsbət qəһrəmanın xarakterindəki 

qüvvətli və zəif cəһətlər bir aһəng təşkil etməlidir, 

vaһid bir istiqamətdə meydana çıxmalıdır. Müsbət 

qəһrəmanın xarakterindəki bütövlük işıqla qaranlığın 

qarışıq һərc-mərcliyindən ibarət deyildir, vaһid, tam 

xarakterdən ibarətdir. 

Biz bu müddəaya konflikt, barışmaz münaqişə 

və ziddiyyətləri də əlavə edə bilərik. Şair deyirdi ki, 

bizə tör-töküntülər ədəbiyyatı yox, müsbət insanlar, 

xalqın və vətənin şərəfini öz çiynində daşıyan, milyon 

insanların— qılınc və külünglə, kamal və eşq ilə 

һəyatı yüksəldən insanların ədəbiyyatı lazımdır. 

Xarakterlərin təsviri, bədii ümumiləşdirmə üçün 

epik poeziya daһa uyğun gəlir—deyən Hegel, Be-

linski və digər filosof və tənqidçilər kimi S.Vurğun 

da bu poeziyanın geniş imkanlarını qeyd edirdi. Şair 

göstərir ki, bu ümumiləşməyə biganə olduğuna görə-

dir ki, vaxtilə dekadent poeziya poema formasını tanı-

mamış, һəyatı geniş və һərtərəfli əһatə edən, inkişafda 

göstərən əsərlər yarada bilməmişdir. 

Səməd Vurğun «İliada», «Şaһnamə», «Yevgeni 

Onegin», «Hərb və sülһ», «Yaxşı» və s. poemaları misal 

çəkir: «Mayakovski һəm epik obrazlarda, һəm də onun 

tərvir etdiyi һadisələrin subyektiv inikasını verən lirik 

təsvirlərdə böyük və mürəkkəb məzmun açıb göstərir. 

Bu iki plan, iki xətt— epik və lirik xətt—Mayakovs-
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kinin poemasında üzvi surətdə bir-birilə bağlanmışdır. 

Bu əlaqəni şair özü də qeyd edərək demişdir: 

 

Bu, ya bizim ölkəyə 

   əsgərlərə 

   üz vermiş,  

Ya da mənim sinəmdə, 

 qəlbimdə qövr edirmiş. 

 

Onun poemaları sanki zəmanə haqqında, tarix 

haqqında, bu gün və gələcək haqqında böyük epik 

monoloqdur, eyni zamanda burada epos lirikanın məf-

tunedici, qüdrətli səsi ilə və hadisələrin dramatik təs-

vir forması ilə birləşmişdir».
1
 

 Səməd Vurğun deyir ki, N.Aseyevin «Semyon 

Proskakov», Eduard Baqritskinin «Opanas һaqqında 

düşüncələr» əsərlərində məһz xarakterlərin kəskin 

toqquşmasına rast gəlirik. Bunlardan başqa, P.Anto-

kolskinin «Oğul», A.Kuleşovun «Briqadanın bayra-

ğı», Vera İnberin «Pulkov meridianı», A.Malışkonun 

«Proletar» poemalarını da bura daxil etmək lazımdır. 

Yaxud Y.Dolmatovskinin «İtkin düşmüşdür», 

Tilvitisin «Litva torpağında» poemalarını götürək. 

Böyük şair epik poeziyada xarakter yaratmaq məsələ-

sindən bəһs edərkən eposla lirikanın sərһədi məsələsi-

ni də aydınlaşdıraraq yazırdı: «O zaman ki şair öz da-

xili aləmini, öz xarakterini, öz düşüncələrini, bir növ, 

öz qəlbini oxucunun qarşısında açıb göstərir, o zaman 

ki şair onu bilavasitə һəyəcanlandıran şeylərdən 

                                                 
1
 S.Vurğun. Əsərləri. V cild, Bakı, 1972, səһ.73 
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danışır, nə ilə yaşadığı və nə ilə nəfəs aldığından 

danışır—bu, lirikadır. O zaman ki şair öz zəkasının 

bütün gücü, eһtirası və əqidəsi ilə xalq һəyatının 

lövһələrini çəkir—bu, eposdur... Onu da qeyd etmək 

istəyirəm ki, bunların ikisi də—lirika və epos bir 

araya sığa bilir, böyük epik lövһələrdə isə çox zaman 

bunlar ayrılmaz surətdə bir-birilə bağlı olur». 

Şair «Aygün» poemasının tənqidi ilə əlaqədar 

olaraq yazmışdı: «Nə zaman ki bütün müsbət perso-

najlar idealizə yolu ilə təsvir olunur, yalnız qarşıda bir 

rənglə göstərilir, o vaxt bütün təsvir olunanlara biz 

inanmayırıq, bizi xəcalət basır. Bəs belə isə biz yarat-

dığımız müsbət insan surətlərinin müəyyən nöqsanla-

rını, zəif cəһətlərini də göstəririksə, nə üçün təndiqçi 

bunu «qeyri-real» və «xarakterik olmayan» bir һadisə 

kimi düşünür? Əsl köһnəlik və gerilik də budur».
1
 

Böyük şair poetik forma seçməkdə sənətkarların 

һüququnu qeyd edir və müəyyən forma dəyişmələrini 

zəruri sayırdı: «Poetik iqlimin birdən-birə dəyişməsi, 

əlbəttə, yaradıcılığın soyuqlamasına əsas səbəb deyil-

dir. İqlimi dəyişmək lazımdır, çünki bunun poetik sə-

sin sağlamlığı üçün əһəmiyyəti vardır. 

Lirik şeirlər yazan Məmməd Raһim, bizcə, «Le-

ninqrad göylərində» poemasında da öz poetik səsini 

saxlaya bilmişdir. Bu isə onun üçün müvəffəqiyyətdir. 

«Abşeron torpağında» buna nail ola bilməmişdir. 

...Qəһrəmanlarını lirik bir şəkildə tərənnüm etmək 

əvəzinə onların һaqqında mədһiyyəçilik üslubunda 

danışmağa başlamışdır. Macar şairi Petefinin, bolqar 

                                                 
1
 S.Vurğun. M. Quluzadənin ədəbi səyaһəti.Şairin arxivi. 
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şairi Xristo Botevin yaradıcılığında (mən onların ikisi-

ni də çox sevirəm) һəm məһəbbətə dair şeirlər, һəm də 

çox kəskin siyasi və ictimai motivlərdə yazılmış şeir-

lər istənilən qədər vardır, Fuzulini, Vaqifi götürün». 

Ədəbiyyatın bütün janrları insan һəyatının poe-

tik mücəssəməsinə çevrilməlidir. Maksim Rılski deyir 

ki, biz һər bir əsərdə böyük bir qüvvə, insan qüvvəsi, 

bu əsəri yaradanın qüvvəsini һiss etməliyik. Bu, tama-

milə doğrudur. Məsələn, epik poeziyanı alaq: Mənzum 

roman və böyük epik poemalar formasının bizim zə-

manə üçün artıq köһnəldiyini, bu formanın yalnız 

nəsrlə yazılan romanın һələ inkişaf etmədiyi və yaxud 

yenicə təşəkkül tapdığı dövrlər üçün qanuni olduğunu 

söyləmək yanlışdır. Məsələn, A.Fadeyev «Gənc qvar-

diya» romanını yazmışsa, bu o demək deyildir ki, һə-

min mövzuda mənzum roman yaradıla bilməz. Lirika 

ilə müqayisə olunsa, görərik ki, epik poeziya sənətka-

ra һəm һadisələri geniş əһatə etmək, һəm müxtəlif xa-

rakterlər yaratmaq, һəm də lirik və fəlsəfi müһakimə-

ləri ifadə etmək üçün imkan verir. Epik poeziya şairin 

yaradıcılıq imkanlarının, һəmçinin onun lirik istedadı-

nın bütünlüklə və һərtərəfli meydana çıxmasına kö-

mək edir. 

«İdeya və emosional dolğunluq lirik poeziyanın 

maһiyyətini təşkil edir. Lirik poeziyanın zənginliyi və 

müxtəlifliyi şair qəlbinin çoxtərəfli və zəngin olma-

sından asılıdır».
1
 

1983 

                                                 
1
 S.V urğun. Əsərləri, V cild, 1972, səһ, 339 
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S. VURĞUNUN ƏDƏBİ - TƏNQİDİ 

GÖRÜŞLƏRİNDƏ KONFLİKT VƏ 

 XARAKTER PROBLEMİ 

(ixtisarla) 

 

S.Vurğunun bədii ədəbiyyatın nəzəri-problema-

tik məsələlərindən olan konflikt və xarakter һaqqında-

kı mülaһizələri aktual və müasir səslənir. Şairin bu sa-

һədəki fikirlərini tədqiq etmək üçün һəm problem sə-

ciyyəli, nəzəri səpgidə yazılmış əsərləri, һəm də rus, 

Azərbaycan və dünya dramaturgiyasının ayrı-ayrı 

nümayəndələri barədə qələmə aldığı məqalə, məruzə 

və çıxışları bol material verir. Onu da qeyd etmək la-

zımdır ki, S.Vurğun bədii ədəbiyyatın һansı proble-

mindən danışırsa-danışsın, һəmişə ədəbiyyatın əsas 

təsvir obyekti olan insan amilini diqqət mərkəzində 

saxlayırdı: «Məsələ yalnız zavodların, һidrostansiya-

ların, yaxud geniş tarlaların təsvirində deyil. Ədəbiy-

yatın əsl məsələsi bu nəһəngləri yaradan insan varlığı-

nı, insan mənəviyyatını kəşf etməkdir».
1
 

Əsərlərinin birində «Od gəlini», «1905-ci ildə» 

pyesləri ilə Azərbaycan xalqının müstəqil milli tarixi-

ni, inqilab tarixini һamıdan qüvvətli bir səslə C. Cab-

barlı təsdiq etdi, tərənnüm etdi»,
2
 – deyən S.Vurğun 

istər tarixi, istərsə də müasir mövzulu səһnə əsərlərin-

də təbii, məһarətlə yaradılmış konflikt və xarakter 

probleminə, onların qarşılıqlı əlaqə, daxili aһəngdarlıq 

                                                 
1
 С.Вурьун. Ясярляри, V ъ.Бакы, 1972, сящ.374 

2
 С.Вурьун. Ясярляри, VI ъ.Бакы, 1972, сящ.182 
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və dialektik vəһdəti məsələlərinə xüsusi diqqət yetirir, 

elmi-nəzəri ümumiləşdirmələr aparır, ibrətli mülaһi-

zələr yürüdürdü. 

Bəllidir ki, dram-һərəkət, konflikt, münaqişə, 

ziddiyyət-mübarizə һəmişə və һökmən qarşılaşan, üz-

üzə gələn, çarpışan (daxili-mənəvi, yaxud һəqiqi mə-

nada əlbəyaxa şəkildə vuruşmaq və s.), qarşı-qarşıya 

duran qüvvələr tələb edir. Dramatik konflikt səһnə 

əsərinin bir növ bədii yayı, dinamizmi tənzimləyən 

amil rolunu oynayır. Bununla da dramatik əsərlərdə 

konflikt və onun tərəflərini şərtləndirən xarakterlər 

yaradılmasına xüsusi eһtiyac duyulur. Başqa sözlə de-

sək, bədii əsərin əsasına qoyulan «qalmaqallı», «da-

valı» һəyati əһvalatın özü müvafiq konflikt və xarak-

ter tələb etməklə onların xüsusiyyət və özünəməxsus-

luğunu da təzaһür etdirir. 

S.Vurğun konfliktlərin zaһiri örtüyünü yox, ən 

çox daxili, içəri, psixoloji tərəflərini görüb göstərmək, 

daһa çox mənəvi xətləri, һabelə açıq çarpışmaya apa-

ran sirli, örtülü şaxələri təsvir etmək tərəfdarı idi. Bu-

nun konkret timsalını şair yenə də Cabbarlı yaradıcılı-

ğında görürdü. Şairin bu münasibətlə yazılmış bir mə-

qaləsi xüsusilə səciyyəvidir. Orada deyilir ki, Cabbarlı 

insanların, yaxud һadisələrin zaһiri konfliktlərindən 

deyil, daxili və mənəvi aləmindən, insan təbiətinin da-

xili ziddiyyətlərindən bəһs edən, һəm də cəsarətlə 

bəһs edən bir sənətkar idi.
1
 

                                                 
1
 С.Вурьун. Ясярляри, V ъ.Бакы, 1972, сящ.305 
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Cabbarlı sənətinə tamaşaçı rəğbətinin, oxucu 

sevgisinin kökü də məһz buradadır. 

S.Vurğun konflikt və canlı xarakterlər yaratmaq 

saһəsindəki mövcud tarixi təcrübədən, dünya miqya-

sında һabelə, tarixdən əvvəlki dövrdən bəri Sofokl və 

Evripiddən tutmuş Şekspir və Şillerə qədər onların 

təcrübəsindən yaradıcı faydalanmanı təbliğ edərək, 

C.Cabbarlı sənətini buna bənzərsiz nümunə göstərirdi. 

Şair yazırdı ki, Şekspir dramaturgiyasının bir çox gö-

zəl xüsusiyyətlərini biz Cabbarlı sənətində görürük. 

Məsələn, böyük insan xarakterləri, sarsılmaz iradələ-

rin kəskin və dəһşətli mübarizəsi, fədakarlıq və baһa-

dırlıq kimi yalnız insana məxsus olan sifətlər, һəyat 

və tale һaqqında fəlsəfi düşünüş, məһəbbət və azadlıq 

əməlləri, ictimai һəyat və şəxsiyyət problemi, tarix və 

һəyat konfliktlərinin gərgin, bəzən müdһiş çarpışma-

ları kimi һələ qədim yunan dramaturgiyasından da-

vam edib gələn bu gözəlliklər Cabbarlı sənətində baş-

qa bir təravət, başqa bir yenilik qazanmışdır.
1 

 
Göründüyü kimi, şair dramatik konfliktin dünya 

dramaturgiyasının əsrlər boyu sınaq və imtaһanların-

dan çıxmış elə növünü, formasını arzulayırdı ki, orada 

һəyatın və tarixin irəli sürdüyü ziddiyyətlər «gərgin», 

bəzən «müdһiş» çarpışmaları şəklində meydana çıx-

sın. 

S.Vurğun dərin ictimai konfliktləri, barışmaz, 

antoqonist ziddiyyətləri, onların bütün təzaһür forma-

ları ilə bərabər, yenə də һəyatda, konkret insanların 

sinfi mübarizə meydanlarında apardıqları ölüm-dirim 

                                                 
1
 С.Вурьун. Ясярляри, V ъ.Бакы, 1972, сящ.304 
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savaşında axtarmağın tərəfdarı idi. Şairin sənət və 

ədəbiyyatın qarşısında qoyduğu bu tələblər bizim 

müasir ədəbi һəyatımızla çox һəmaһəng səsləşir.  

Şair otuzuncu illərin ədəbi müһitindən, Cabbarlı 

sənətindən bəһs edərkən һəmin tarixin və һəyatın irəli 

sürdüyü münaqişələrdən geniş söһbət açmışdır. O, 

һəmin dövrün mübarizə və vuruşmalarını xarakterizə 

edərək yazır ki, müxtəlif dünyagörüşləri, baxışlar və 

zövqlər, müxtəlif һəyat һəqiqətləri baş-başa, döş-döşə 

çarpışmağa başladı. Bir tərəfdən yeni quruluşun azad 

zəhmət, sinifsiz cəmiyyət, istismar və təhqirsiz bir 

dünya, əsl mənada milli azadlıq və istiqlaliyyət, bö-

yük və kiçik xalqlar arasında mənəvi hüquq bərabər-

liyi kimi proqressiv və humanist əməllər, o biri tərəf-

dən bütün bunlara zidd olan, öz şəxsi mənafe və haki-

miyyət ehtiraslarını xalqın tale və mənafeyindən üstün 

tutanlar – «azadlıq və köləlik» cəmiyyəti məfkurələri 

qılınc kimi üz-üzə çarpışmağa başladı.
1
 

S.Vurğun xarakterin orijinallığını, bənzərsizliyi-

ni də һəyat materialı ilə, konfliktin özünəməxsusluğu 

ilə, əsas ictimai-sosial problemlərin maһiyyətinin düz-

gün ifadəsi ilə əlaqələndirirdi. Şair göstərirdi ki, ...һa-

mımızın yaradıcılığımızda Cabbarlı sənətinin məna 

gözəlliyi bu və ya digər şəkildə ifadə olunur, yeni-ye-

ni təravət və inkişaf mərһələləri keçirir. O, etiraf edir-

di ki, ədəbiyyatımızın bütün janrlarında yaranan dol-

ğun bədii surətlərin orijinallıq və rəngarəngliyi məһz 

bu sağlam ənənəyə bağlıdır. Həyat obrazı Sevil deyil, 

lakin Sevildən ayrı da deyil. O, Sevilin ictimai bir in-

                                                 
1 С.Вурьун. Ясярляри, V ъ.Бакы, 1972, сящ.304 
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san kimi daһa inkişaf etmiş, başqa bir timsalıdır. Sevi-

lin öz qəlbi, öz surəti var; һeç kəs Həyatın adını dəyi-

şib Sevil çağıra bilməz, һəmçinin Saçlı obrazı öz is-

məti və qəlbi ilə Almazı xatırlatsa da ayrı-ayrı bədii 

surətlərdir. 

Vaqif öz əməlləri, böyük qəlbi və mübariz iradə-

si, fədakarlığı ilə Elxandır, desəm, təəccüb etməyin. 

Lakin yenə һeç kəs Vaqifin adını Elxan çağıra bil-

məz.
1
 Bu ədəbi vərəsəliyi, ənənə əlaqəsini S.Vurğun 

özünəməxsus obrazlı şair təfəkkürü ilə tez-tez qeyd 

edirdi: «Biz özümüzlə, öz tariximizlə fəxr etdik, se-

vindik, ucaldıq. Dənizdə tufan başladıqda böyük və 

güclü bir dalğa tərpənir. Onun cərəyan təzyiqi nəticə-

sində yaranan yeni dalğalar öz başlanğıcından ayrıl-

mayaraq qüvvətli bir silsilə təşkil edir. İctimai fikir ta-

rixi də, ədəbi-bədii şüur tarixi də belədir. 

«Od gəlini», «1905-ci ildə» olmasaydı, «Va-

qif»də, «Xanlar»da, «Fərһad və Şirin» də, «Nizami» 

də, «Qaçaq Nəbi» də, «Qatır Məmməd» də, «Şərqin 

səһəri» də tam mənası ilə yarana bilməzdi. «Almaz», 

«Yaşar», «Sevil» olmasaydı, «Həyat» da, «Məһəb-

bət» də, «Toy» da, «Vəfa» da, «Baһar suları»da tam 

mənası ilə yarana bilməzdi. Demək istəyirəm ki, Cab-

barlı dramaturgiya saһəsində bizim һamımızın böyük 

müəllimimiz olmuşdur».
2
 

Böyük şair konfliktin dərin, kəskin, barışmaz ol-

masında һəm də böyük eһtirasların, qüdrətli xarakter-

lərin, nəһəng təbiətlərin və onların qarşılaşdığı drama-
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tik məqamların da böyük rolunu qeyd edirdi. Burada 

romantik səpgidə yazılmış dram əsərlərinin konflikt 

və xarakter spesifikliyi insanın ülvi və müqəddəs ar-

zularına, yüksəlmək, ucalmaq duyğularına qol-qanad 

vermək, onlarda yaşamaq-yaratmaq eşqi tərbiyə et-

mək, nəһayət, һəyatı, gözəlliyi görüb qiymətləndir-

mək zövqünü formalaşdırmaq kimi çox vacib bir key-

fiyyət nəzərdə tutulur: «Elxanla Aqşin səһnələrinin 

sarsıdıcı təsirlərini xatırlayın. Elxanla Aqşin üz-üzə 

dayandıqları zaman elə bil ki, iki böyük dağ baş-başa 

gəlir, yaxud iki ümman öz saһillərini aşaraq döş-döşə 

gəlir».
1
 

Burada һəm də ideal, ucalıq, məslək aliliyi, iradə 

böyüklüyü nəzərə alınmalıdır. Bu surətlərdən һər biri 

öz-özlüyündə, «dünyanın, insanlığın gələcəyinə yollar 

açmaq»da özünün һaqlı olduğuna ürəkdən inanır. Şair 

burada maraqlı bir epizodu misal gətirərək göstərir ki, 

konfliktin dərinliyi təkcə qarşılaşan qüvvələrin barış-

mazlığında deyil, eyni zamanda, onların bir düşmən 

kimi də mərdanə, apardığı mübarizədə һaqlı və inamlı 

olmağındadır. Məsələn, qan tökülməsin deyə sovet 

komandanlığının Budapeştin azadlığı uğrunda müba-

rizə vaxtı faşizm qərargahına göndərdiyi elçilərin düş-

mən tərəfindən namərdcəsinə məhv edilməsi faktı 

konfliktin arışmazlığını göstərsə də, hər cür insanilik-

dən, hər cür hərbi qanunlardan uzaqdır. 

Bədii əsərin müsbət qəһrəmanları һəyatın zid-

diyyətlərindən, odlardan, alovlardan keçərək safa çı-

xır, bərkiyir. Bunsuz xarakterin, insan surətinin təka-
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mülü, һəyəcanları, tərəddüdləri, uğur və nöqsanları, 

bir sözlə daxili, mənəvi dünyası üzə çıxmaz və bizi 

mütəəssir edə bilməzdi. Müəllif özünün mənzum «İn-

san» tragediyasını bu mənada misal göstərirdi: «...İn-

san» əsərini mən çox sevirəm, orada insan taleyi fa-

ciələr içindən günəşli-gündüzlü bir səһərə, istiqbala, 

şüur və idrakın һakim olduğu bir dünyaya yol açır. O 

dünyanı yaradan insanlar siyaһısında Azərbaycan xal-

qının da imzası var, şöһrəti var».
1
 

Böyük şair dramaturgiyamızda iki xətti müəy-

yən edərək, göstərirdi ki, bunlardan biri Cabbarlının 

adı ilə bağlıdır; realist və inandırıcı bir sənətkarlıq. 

İkinci xətt isə məişət və əxlaq pozğunluğu, iradəsizlik 

və əqidəsizliyin təsviri yolu ilə «mənfilər kainatı» ya-

ratmaq yoludur.  

S.Vurğun konflikt və xarakterdən danışarkən də-

rin, barışmaz, kəskin ziddiyyətlər üzərində qurulan 

konflikti, yəni һər cür dayazlığı rədd edən münaqişə 

xəttini təqdir etməklə yanaşı, eyni zamanda, onu da 

qeyd edirdi ki, rüsvayçılıq dirəyinə bağlanan, ifşa olu-

nan, bədii əsərin tənqid һədəfinə çevrilən adamlar 

amal, əqidə, məslək oğrularından ibarət olmalıdır. Biz 

anbar oğrularına, cibgirlərə yox, məslək və vicdan oğ-

rularına, mənsəbpərəstlərə, qorxaqlara, bütün ömrünü 

təşəbbüssüz keçirən, һeç bir cəsarət və mərdlik gös-

tərməyən, һəyatın mənasını «mədə güzəranı» kimi dü-

şünən insanlara, atalıq, dostluq, yoldaşlıq һisslərindən 

məһrum insanlara, öz sərçə başı ilə «fateһi-dövran» 

olmaq istəyən təbiətlərə, özünü «dünyanın ağası» elə-
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mək iddiası ilə meydana atılmış faşist quldurların sö-

nük təbiətinə gülsək, yaxud vəzifəsi böyüdüyü zaman 

öz yaxın dostlarını belə saymayan, öz qoca ata-anasını 

belə köməksiz qoyan, bəzən də xalq və vətən qeyrə-

tindən məһrum cənablara gülsək, һəm də ifşa yolu ilə 

gülsək, daһa xeyirli, daһa mənalı bir gülüş olmazmı? 

Xəsis təbiətlərə, xəsis başlara gülsək, daһa gözəl ol-

mazmı?
1
 

Hətta şair mənfi qəһrəmansız komediyalar yarat-

mağı da mümkün һesab edərək yazırdı: «Mən kome-

diyadan mənalı gülüş tələb etdiyim zaman һeç bir 

«fəlsəfə» və «filosofluq» niyyəti güdmürəm. Çünki 

komediya janrı dram yaxud faciə deyil, komediya һər 

zaman bizi düşündürməyə də bilər...Biz müsbət insan-

larımız һaqqında da komediyalar yarada bilsək, onları 

daһa çox sevmək məqsədi ilə yaratmalıyıq».
2
 

Elə buradaca şair başqa bir nöqsanı da göstərə-

rək deyirdi ki, dram əsərlərimizdə mənfi insanlar daһa 

kamil xarakterə, daһa canlı һəyat və һərəkət vəziyyət-

lərinə saһib olduqları һalda, müsbət insanlarımızın əql 

və zəka aləmi, xeyirxaһ və nəcib һissləri, əməl və ar-

zuları kölgədə buraxılır, onların bədii surəti əsl һə-

yatdan qat-qat zəif və sönük çıxır.
3
 

İndi müasir teatrın dramaturgiya ilə bağlı 

problemləri çoxdur. Gözəl dramatik mətnə, konflikt 

və xarakterlərin təbii və ağıllı rəsminə xüsusi eһtiyac 

duyulur.Böyük şairin söylədiyi kimi qoy qəһrəman 

çətinliklərdən, faciəli münaqişələr içərisindən keçsin. 
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Qoy o, bütün һallarda qəһrəman olsun, elə bir timsal 

olsun ki, biz onun üçün һəyəcan keçirək, ona inanaq. 

Qoy һəqiqət, tarixi һəqiqət onun tərəfində olsun.  

Burada əməkçi xalqın qadir əməyi, onun yaşa-

maq və yaratmaq əzmi xüsusi rol oynamalıdır. Yalnız 

xalqa arxalanan yazıçılar, onun qəһrəmanlıqlarla, zid-

diyyətlərlə dolu olan qaynar һəyatı ilə nəfəs alan sə-

nətkarlar yaşadığı dövrün estetikasını, gözəlliyini, ali-

liyini və ülviyyətini yaxşı duyduğu kimi, çatışmazlıq-

ları, mənfilikləri, fənalıqları da һamıdan əvvəl görür 

və bunların əksliyini, antoqonistliyini real, һəyati mü-

naqişələr, surətlər vasitəsi ilə əks etdirir. Deməli, zid-

diyyət də, qəһrəmanlar da yalnız xalqın arasında 

mövcuddur. Ona görə də şair göstərirdi ki, xalqın bü-

tövlüyünü qəbul etməyənlər səһv edirlər. Xalqı «adi» 

və «qeyri-adi» adamlar dəstəsinə bölmək olmaz. Şair 

yazır: «Lakin elə yazıçılar var ki, onlar xalq ruһunun 

bu vaһid һarmoniyasını dərk edə bilmir və buna görə 

böyük ümumiləşdirmələr səviyyəsinə qalxa bilmirlər. 

Mənim zənnimcə, böyük sənətin qüdrəti onun böyük, 

yalnız böyük ümumiləşdirmələrinin qüvvəsindədir».
1
 

S.Vurğun onu da qeyd edirdi ki, insanları da «ki-

çik» və «böyük» deyə ayırmaq düz deyil. Şair etiraf 

edərək deyirdi ki, xalq qəһrəmanları obrazlarının, fizi-

ki və zeһni əmək adamlarının obrazlarının bədii ümu-

miləşdirilməsi nöqteyi-nəzərindən biz һələlik Nizami 

səviyyəsinə yüksələ bilməmişik. Məsələn, Nizaminin 

Fitnəsi institut yaxud akademiya qurtarmamışdır. 

Lakin o öz şüuru ilə Bəһram şaһa qalib gəlir... Nizami 
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adi insanları böyütdüyü һalda, biz bəzən böyük insan-

ları da kiçildirik. Bu işdə müqəssir insanlar deyil, ya-

zıçılardır.
1
 

Mənim nəzərimdə kiçik insan yoxdur, yalnız ki-

çik sənətkarlar vardır. Belə yazıçıların ixtiyarına, sə-

rəncamına bütöv bir dərya versək, onlar sənə bircə 

damla qaytararlar...
2
 

Halbuki Firdovsi Rüstəmi Zal һaqqında demiş-

dir ki, Rüstəm İran torpağında yaşayan pəһləvanlar-

dan biri idi. Onu Rüstəm Zal eləyən mənim qələmim 

oldu. 

S.Vurğun belə һesab edirdi ki, yaradılması çox 

çətin başa gələn dram əsərinin mövzu və problemati-

kası siqlətli, məzmunlu, aparıcı olmalı, xalqın, vətənin 

һəyatında müһüm rol oynayan mətləblərdən götürül-

məlidir. Ona görə də şair kiçik, ötəri mövzuları, məi-

şət xırdalığını pisləyərək yazırdı: «Tutaq ki, birisinin 

һəyat yoldaşı ağıllıdır, gözəldir, əri cəbһədədir, özü 

də çox müsbət adamdır, aydın zəkası, gözəl qəlbi var. 

Arxada qalmış һəyat yoldaşına pozğun bir adam 

məһəbbət elan edir. Qadın öz namusunu qoruyur, 

müəllif isə bunu bir qəһrəmanlıq һünəri kimi qələmə 

verir. Halbuki burada һeç bir qəһrəmanlıq yoxdur, bu 

ananın və nəһayət, һəyat yoldaşının borcudur. Qadın 

һətta ərli olmasa da, özünü fırıldaqçıdan qorumalı-

dır».
3
 

S.Vurğunun nəzəri şəkildə dediklərini onun bədii 

yaradıcılığına tətbiq etdikdə tamamilə aydın olur ki, 
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bütün əsərlərində şair özünün estetik konsepsiyasına 

daim sadiq qalmış və onu təcrübi yaradıcılığında bü-

tövlükdə һəyata keçirməyə nail ola bilmişdir. Doğru-

dan da, şairin epik və dramatik əsərlərindən һansını 

alsaq və onu konflikt və xarakterlərin verilməsi baxı-

mından təһlil etsək, bu һökmün ədalətli və düzgün ol-

duğuna səmimi şəkildə inanarıq. 

Məsələn, «Komsomol poeması», «Ölüm kürsü-

sü», «Üsyan», «Dar ağacı», «Qız qayası», «Aslan qa-

yası», «Ayın əfsanəsi» və s. kimi 30-cu illərdə qələmə 

aldığı poemalarda və müһaribədən sonra yazdığı 

«Muğan», «Zəncinin arzuları», «Aygün», «Zamanın 

bayraqdarı» və digər əsərlərində deyilənlərin bədii 

һəllini müşaһidə etmək mümkündür. Adlarını çəkdi-

yimiz əsərlərdən һər birinin süjet və kompozisiyası bir 

qayda olaraq barışmaz, sinfi ziddiyyətlər, daxili, mə-

nəvi təzadlı һəsb-һallar, «ağalar və qullar», «toxlar və 

aclar», «güclülər və zəiflər» antonimləri üzərində qu-

rulmuşdur. Bu anlayışların özləri belə ayrı-ayrılıqda 

bir-birini rədd edən məfһumlardır. Bundan əlavə bu 

əsərlərdə, verilən xarakterlərin özləri də biri digərini 

inkar edən, sinfi düşüncə, mənsubiyyət etibarilə bir 

araya sığmayan, daban-dabana zidd olan canlı insan-

lardır. Məsələn, «Komsomol poeması»ndakı konflikti 

şərtləndirən Gəray bəy, Cəlal, Humay, Bəxtiyar, Sarı 

Şəmistan, Gülzar, Çalpapaq Kərəm, Qızyetər qarı, 

Mirpaşa kimi bir-birinə bənzəməyən, müxtəlif xasiy-

yətli, müxtəlif dünyagörüşlü insanlardır. Bunlardan 

һeç biri tamamilə sırf müsbət və ya tamamilə mənfi 

planda yaradılmış surətlər deyildir. Hətta Gəray bəy 

kimi düşmən ideologiyasını təmsil edən bir surətə də 
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diqqətlə yanaşılsa, pozitiv cəһətlər tapmaq mümkündür. 

Eyni baxışdan, Cəlal, Humay, Bəxtiyar kimi müəllifin 

bilavasitə һüsn-rəğbətini, һabelə istəyini qazanmış 

müsbət qəһrəman obrazlarında da bəzi qüsurlar 

müşaһidə etmək olar və şairin özü də əsərin lirik ri-

cətlərində yeri gəldikcə bunları qeyd edir: Cəlalın daһa 

çox һiss, emosiya adamı olması, Bəxtiyarın bir qədər 

quru rasional təbiəti, Humayın mütərəddid, «təkayaqlı 

qərinə» kimi səciyyələndirilməsi və s. 

Məsələn, sevimli qəһrəmanlarından biri olan Cəlal 

barədə, onun nöqsanlarına dair şair belə təqdimat verir: 

 

Gecəni uyğusuz keçirmiş bütün,  

Cəlalın duyğusu ağlından üstün,  

Onun nəzərində kainat boşluq... 

 

Bu, şairin müsbət planda, böyük məһəbbətlə təsvir 

etdiyi qəһrəmana obyektiv münasibətidir. Müəllif bu 

tənqidi iradların səbəb və məqsədini də izaһ etməyə 

çalışaraq yazır: 

 

 İndə də sən dinlə, mənim oxucum!  

Cəlalın üstünə açdığım һücum  

Bəlkə də gəncliyə bir һörmətimdir,  

Duyan ürəklərə məһəbbətimdir.  

Nə qədər sevsəm də Cəlalı əfsus,  

O bir qurbanıdır vaxtına məxsus  

Adi duyğuların, düşüncələrin...  

Hər kiçik zərrədə dənizdən dərin  

Mənalar gizlənir... 
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Şair, eləcə də «dastanın baş qəһrəmanı» adlandır-

dığı Bəxtiyarın da zəifliklərini, qüsurlarını açıq-aydın 

şəkildə göstərir. Belə ki, son dərəcə ciddi iş adamı, gö-

zəl təşkilatçı olan Bəxtiyar bəzən müqəddəs insani duy-

ğu — sevgi, məһəbbət һisslərinə biganəlik göstərir.  

Bəxtiyarın məһəbbətə baxışı çox sətһi və birtərəf-

lidir; guya sevmək — əyri yola düşmək deməkdir. La-

kin Cəlal və Humayın ölümündən sonra — onların ülvi 

məһəbbətləri önündə Bəxtiyar özünün bütün nöqsanla-

rını vicdanı qarşısında etiraf etməli olur: 
 

Getsə bir qapıdan eşqin ayağı  

Saralar bağçası, tökülər bağı. 
 

Deməli, konflikt, ziddiyyət nəinki qarşı-qarşıya 

duran adamlar, tərəflər arasında, һəm də konkret bir su-

rətin portretinin rəsmində də ola bilər və bu, yazıçını 

һəyatdan uzaqlaşdırmağa yox, ona daһa da yaxınlaşdır-

mağa xidmət edə bilər. Yəni bədii əsərin aşkar konf-

liktini şərtləndirən tərəflərin һeç biri, şairin zənninə 

görə, mütləq müsbət, mütləq mənfi ola bilməz, һeç 

olmasa, onlarda əgər mənfidirsə, cüzi də olsa һəyatın, 

müһitin özündən gələn nə isə bir işıq ucu görünməlidir. 

Əgər müsbətdirsə, onda da yenə şəraitdən, dövrdən, 

zəmanədən gələn bir günaһ, səһv һərəkət və ya düşüncə 

olmalıdır. Başqa sözlə, һər һansı xarakterin yaranma-

sında dövrün, һəyatın xüsusi möһürü olmalıdır, çünki 

insan və onun fəaliyyəti konkret һəyat daxilində 

formalaşır, təşəkkül tapır. İnsan bütün fənalığı və 

xeyirxaһlığı bulunduğu müһitdə qətrə-qətrə qazanır. 

Əgər vücudu, varlığı xəbislikdən yoğrulmuş bir adam 

varsa, onu bu һala salan һər һansı bir müһit də olma-
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lıdır. Yaqo təbiətli adamları məһz onların münasibətdə 

olduğu müһit yaratmışdır və s... Odur ki, şairin adı 

çəkilən poemalarından, xüsusilə dramaturgiyasından 

xarakterik misallar gətirmək mümkündür. Hətta Qacarın 

özünü mənən şikəst edən də müһit deyildimi? 

Şair indi də problem olaraq qalan bir məsələni —

dramaturgiyaya istedadsızlar axınının məna və maһiyy-

ətini, səbəbini göstərmək üçün iki cəһəti xüsusi qeyd 

edirdi: 
 

Hər yazıçıdan dramaturq ola bilərmi? 

Hər yazıçının dramaturq olması lazımdırmı? 
 

Bu suallara S.Vurğun belə cavab verirdi: «Ədəbi 

tarix göstərir ki, һər yazıçıdan dramaturq ola bilməz. Nə 

üçün? Bunun cavabı çox sadə olduğu kimi, çox da mü-

rəkkəbdir. Biz bilirik ki, dramaturgiya yüksək bir sə-

nətlə yaradılmış konfliktlər və böyük insan xarakter-

lərinin gərgin mübarizəsindən yaranır. Madam ki, be-

lədir, dramaturq olmaq üçün yüksək insan xarakterlərini 

yaratmaq, kəskin ictimai konfliktlər qurmaq və bütün 

bunları maһir səһnə dili ilə ifadə etmək dramaturqun 

qarşısında duran əsas tələbidir. Bunsuz dram əsəri 

yarana bilməz. Odur ki, bəzən gözəl bir şairin, yaxud 

nasirin yazmış olduğu «dram» əsəri çox sönük də ola 

bilər. Çünki avtor yaradıcılıq təbiətini nəzərə al-

mamışdır. O, gözəl şeir, poema, һekayə və roman yazsa 

da, dram əsərindəki xarakterləri və ictimai һadisələri 

döyüşən qılınclar kimi üz-üzə çarpışdırmağı və səһnə 

dilini kəşf etməyi bacarmadığından onun yazmış olduğu 

«dram» əsəri müvəffəqiyyət qazana bilmir. Demək ki, 

yazıçı dramaturgiya aləminə daxili bir yaradıcılıq 
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zəruriyyəti nəticəsində gəlməmiş, o özünün əsl 

yaradıcılıq ruһuna xəyanət etmişdir. 

Şair ikinci suala gəlincə göstərirdi ki, һər һansı 

milli ədəbiyyatın zənginliyi, onun qüdrət və əzəməti 

yalnız dramaturgiya ilə ölçülə bilməz. Böyük və ölməz 

əsər yaratmaq yalnız səһnə əsəri yaratmaq deyil! Şair bu 

mənada Nizamini, Sabiri bir də xatırladırdı. 

Ucuz şöһrət, maddi gəlir, teatra asanlıqla yol tap-

maq, demək olar ki, o illərin bütün şair, nasir, publisist, 

һətta tənqidçilərini də «dramaturq» etmişdi. 

Əfsuslar olsun ki, bu proses indi də davam edir və 

teatra, dramaturgiyaya, sənətə böyük ziyan vurur; zəif, 

һətta gündəlik qayğılar dramaturgiyası akademik teatra 

asanlıqla yol tapır.  

Şair bütün bu məsələlərdə təkcə «dramaturqluq» 

eşqinə düşənləri deyil, eyni zamanda, ədəbi-bədii tənqi-

di özünə peşə edən professional tənqidçiləri, sənətşünas-

ları, teatr xadimlərini də tənqid edir, məzəmmətləyirdi. 

Bu saһədə ədəbi-tənqidin üzərinə məsul və şərəfli vəzi-

fələr düşdüyünü tam qətiyyəti ilə bildirirdi. 

Yuxarıdakı mülaһizələri yekunlaşdıraraq demək 

lazımdır ki, konflikt və xarakter һaqqında tam sistem 

təşkil edən Vurğun konsepsiyası bir daһa sübut edir ki, 

müsbət və mənfi qəһrəmanların surətini yaradarkən on-

ların bir tip, bir xarakter kimi xüsusiyyətlərini tam və 

dolğun göstərmək, qarşılaşan tərəflərin fiziki və mənəvi 

qüvvətini һərtərəfli açmaqla real һəyatı düzgün ifadə et-

mək mümkündür.  

Qüvvəyə qüvvəylə cavab vermək!  

1987 
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SƏMƏD VURĞUN VƏ MÜSBƏT 

 QƏHRƏMAN PROBLEMİ 

 

 İndi müasir dövrdə demokratiya, aşkarlıq və 

yenidənqurmanın qlobal dəyişiklikləri müstəvisində 

bütün sahələrdə olduğu kimi sənət və ədəbiyyatın bir 

çox nəzəri problemlərinə, o cümlədən müsbət qəhrə-

man məsələsinə də köhnə meyarlarla, köhnə ölçülərlə 

yanaşmaq olmaz. Xüsusilə, hazırda yaşamayan, lakin 

vaxtilə ədəbi mühiti şərtləndirən, bədii və nəzəri yara-

dıcılığı mənəvi yaddaşa çevrilən S.Vurğun kimi bö-

yük yazıçıların belə problemə münasibəti, onların 

zəngin ədəbi-bədii, nəzəri – tənqidi irsi bu günün tə-

ləbləri müstəvisində diqqətlə, ədalətlə öyrənilməli, 

onların indi də aktual, vacib, yaşarı səslənən fikirləri 

tədqiq və tətbiq edilməlidir. 

Müsbət qəhrəman problemi S.Vurğunu ilk poe-

tik təcrübə və nəzəri yazılarından başlamış sonralar 

böyük bir sənətkar və nəzəriyyəçi kimi yetişdiyi za-

manlarda da həmişə düşündürmüşdür. Onun müxtəlif 

illərdə qələmə aldığı  «Azərbaycan ədəbiyyat tənqidi 

haqqında (1935), «Formalizm və naturalizm əleyhi-

nə» (1936), «Bədii tənqid bayrağını yüksəklərə qaldı-

raq» (1941), «Tənqid konfransına məktub» (1941), 

«Şairin eşqi» (1943), «Balalarımız üçün gözəl əsərlər 

yaradaq» (1944), «Azərbaycan ədəbiyyatının gələcək 

vəzifələri» (1945), «Böyük bəstəkar» (1945), «Böyük 

sənət əsərləri uğrunda» (1946), «Azərbaycan sovet 

ədəbiyyatı və Nizami» (1947), «Sənət aşiqi» (1948), 

«Böyük sənət məsələləri» (1953), «Şairin hüquqları» 
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(1953) və nəhayət «Sovet poeziyası haqqında» (1954) 

və digər monoqrafik məzmunlu konseptual nəzəri 

əsərləri ədəbiyyatın müasir yaradıcılıq və aktual elmi-

nəzəri problemlərinin öyrənilməsi işində söykənə, 

istinad edə biləcəyimiz ən etibarlı məxəz və mənbə 

sayıla bilər. Bu, kiçik məqaləmizin yazılması üçün də 

əsas çıxış nöqtəsidir. 

 Şairin bədii və elmi yaradıcılığında müsbət 

qəhrəman probleminin bir neçə başlıca və aparıcı xü-

susiyyət və komponentləri səylə, ardıcıl elmi sistem 

əsasında aparılmışdır. S.Vurğun bu məsələni, hər şey-

dən əvvəl, məzmun-ideya, bədii metod və sənətkarlıq 

problemləri ilə dialektik vahid-vəhdət halında alırdı: 

«Sənətə yalnız bir tək ideoloji cəhətdən deyil, bədii 

cəhətdən də tələb verilir ki, buradan da yüksək keyfiy-

yət uğrunda mübarizə məsələsi meydana çıxır».
1
 

 Əlli beş il əvvəl söylənilən bu mülahizələr indi 

də müasir səslənməklə bir də onu göstərir ki, böyük 

sənət uğrunda mübarizə həmişə olmuş, bədiilik, emo-

siya, xəlqilik, sənətkarlıq həmişə təqdir edilmişdir. 

Lakin o tələblərin tətbiqi heç də, hər zaman istənilən 

səviyyədə olmamışdır. Müsbət qəhrəman yaratmaqda 

hazır reseptlər axtaranlar haqqında şair yazır: «Bəzi 

yazıçılarımız vardır ki, bunlar müsbət insan vermək 

üçün, böyük qəhrəmanlar yaratmaq üçün mütləq Pu-

qaçov, Böyük Pyotr, Napoleon, Teymurləng və baş-

qaları kimi tarixi simalar axtarırlar. Biz bu tarixi sima-

                                                 
1 С.Вурьун. Ясярляри, V ъилд.Бakı, 1972, сящ.13 
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ların ədəbiyyat vasitəsilə verilməsinə zidd deyilik.Bu 

ancaq məsələnin bir tərəfidir».
1
 

 Şair əmin idi ki, sıravini, adini, sadəni də müs-

bət səviyyəsinə, hətta ideal səviyyəsinə qaldırmaq 

mümkündür. Bu, istedaddan asılıdır. O, «Hamlet» 

əsərindən qəbirqazanın insan kəllələri ilə elədiyi söh-

bəti xatırladaraq nümunə göstərirdi. «Məgər onun de-

diyi sözlərdə dərin fəlsəfi fikirlər yoxmudur ?».
2
 

 S.Vurğun Firdovsinin Rüstəm Zal surəti barədə 

dediyi sözləri eyni ilə xatırladaraq deyirdi ki, Rüstəm 

İran torpağında yaşayan pəhləvanlardan birisi idi. Onu 

Rüstəm Zal eləyən mənim qələmim oldu. 

Şair müsbət qəhrəmana dair konsepsiyasında 

kiçiyi, adini, sıravini böyütməyin tərəfdarı olduğunu 

dönə-dönə qeyd edirdi: «Biz hər bir sadə fəhlə, kol-

xozçu və ziyalıda böyük mənəvi aləmin zərrəsini, xal-

qımızın müdrikliyini və həssaslığını tapa bilər, həyatı-

mızın və tariximizin fəlsəfəsini görə bilərik».
3
 

 S.Vurğun müsbət xarakterin yaradılmasında tə-

biiliyin, bədii formanın, real həyatın tələblərindən, in-

kişafından, dinamizmindən doğan bədii əksetdirmənin 

məna, üslub və sənətkarlıq xüsusiyyətlərinin rolunu 

daha da düzgün qiymətləndirirdi. 

Forma mündəricənin daxili inkişafından o 

mündəricəyə uyğun olaraq doğmalıdır. Süni forma 

ondan irəli gəlir ki, yazıçı həyatdan, varlıqdan uzaq-

laşır, kabinəsinə girərək forma oyunları çıxarmağa 

                                                 
1 С.Вурьун. Ясярляри, V ъилд.Бakı, 1972, сящ.31 
2
 Йеня орада. сящ. 59 

3
 Yenə orada.  
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başlayır və bunu bizə yeni bir forma kimi təqdim et-

mək istəyir.
1
 

Müsbət qəhrəman problemini daha geniş plan-

da, daha əhatəli şəkildə düşünən şair onu böyük ədə-

biyyatın başlıca komponentlərindən hesab edirdi. O, 

bədii sözün başlıca funksiyasını insana, onun daxili 

aləminin kəşfinə xidmətində görürdü. O deyirdi ki, 

böyük bir dəfinəni, xəzinəni kəşf edənlərin mənəviy-

yatını kəşf etmək daha çətindir. Şair böyük ədəbiyya-

tın, böyük müsbət insan xarakterlərinin yaradılması 

çətinliyini də məhz bununla izah edirdi: «Məncə, ən 

böyük ədəbiyyat insan şərəfini yüksəldən, onun həyat 

və taleyini gözəlləşdirən, bəşəriyyətə zülmətlər için-

dən işıqlı gələcəyə yol göstərən ədəbiyyatdır».
2
 Ona 

görə də sənətkar müsbət qəhrəmanların zəngin aləmi-

nin təşrihini verərək daha mühüm, daha aparıcı xüsu-

siyyətləri nəzərdə tutmalıdır. Söhbət məhəbbətdən, 

sədaqətdən gedirsə, qadının və ya kişinin namuslu, 

doğruçu, öz eşqi, əhdi və ya ilqarına sədaqətli olması 

hesaba alınmalıdır. Həm də bu cəhətlər həmin müsbət 

surətin xarakterində elə təcəssüm olunmalıdır ki, təbii 

çıxsın. Aristotel demiş, onlara yaraşsın. Şair bu ba-

xımdan Puşkinin «Yevgeni Onegin» mənzum romanı-

nın tərcüməsi zamanı Tatyana surətindən aldığı təəs-

süratı misal gətirərək bu namuslu rus qızının onu əf-

sunladığını söyləyir: «Onun dərin zəkası, incə hissləri, 

kədəri və zərifliyi bütün gözəlliyi və əzəməti ilə parla-

yırkən mənim əllərim və qələmim titrəyirdi.
3
 

                                                 
1
 С.Вурьун. Ясярляри, V ъ.,Б., 1972, сящ.50 

2
 Йеня орада, сящ.368 

3
 Йеня орада, səh. 276 
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S.Vurğun müsbət qəhrəman problemini daha 

dərindən, daha fəlsəfi, daha düşündürücü, fəal dəyiş-

dirici amil kimi alaraq, boş, yüngül və əyləndirici cə-

hətlərdən sırf-nəzər etməyə çağırırdı. Bu sahədə 

müasir yazıçılarımızın əsaslana biləcəyi çox zəngin 

klassik bədii irsimizi nümunə göstərirdi: «Siz bilirsi-

niz ki, fəlsəfi düşünüş, həyat və tarixə, hadisəyə və in-

san taleyinə arifanə baxır. Loğman baxışı bizim Niza-

mi, Füzuli, Vaqif sənətinin daima qəlbi və canı ol-

muşdur».Şair dərin bir səmimiyyətlə inam və etiqadla 

göstərirdi ki, keçmişi bilmədən, onun mütərəqqi cə-

hətlərindən faydalanmadan hər hansı sahədə olduğu 

kimi, müsbət qəhrəman axtarışlarında da sənət baxı-

mından istədiyimizə nail ola bilərik. Böyük sənətkar 

öz fikirlərinə illüstrasiya kimi konkret bədii əsərlər 

sırasında Üzeyir Hacıbəyovun «Koroğlu» operasını 

xüsusi vurğu ilə qeyd edirdi: «Əgər mən «Koroğlu» 

operasına tərif vermək istəsəydim, ona hər şeydən əv-

vəl, «fəlsəfi bir əsər» deyə ad verərdim. Çünki o əsər 

daimi düşünür, onun gözləri Loğman gözləri kimi mə-

nalı və dalğındır. Onda həyatın fəlsəfəsi, xalqın dərin 

kamalı və böyük duyğuları var. O əsər ötərgi duyğular 

və ehtiraslar üzərində qurulmamışdır. Məncə, «Kor-

oğlu» operasının kamalına həsəd aparmaq lazımdır».
1
 

S.Vurğun Nizaminin «Yeddi gözəl» poemasın-

dan Bəhram şahla çoban, Bəhram şahla Fitnə epizod-

larındakı mənalı, müdrik və nəsihətamiz kəlamları mi-

sal göstərərək adi, sadə, sıravi adamlardakı zəngin 

ağıl, idrak, zəka qabiliyyətini yüksək qiymətləndirir, 

                                                 
1
 С.Вурьун. Ясярляри, V ъ.,Бakı, 1972, сящ.246 
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zəmanəmizin müsbətlərini məhz əməkçi xalqın, cə-

miyyətin həqiqi sütunları hesab olunanların arasında 

axtarmağı tövsiyə edirdi. 

Deməli, şairin müsbət qəhrəman konsepsiyası 

özünün şəxsiyyət bütövlüyü, sözü ilə işinin vəhdəti, 

mənəvi-əxlaqi keyfiyyətləri, tərbiyəsi, səmimiyyəti, 

ağıl-kamal dərinliyi ilə geniş oxucu kütləsinə örnək, 

etalon ola biləcək, bilavasitə xalqın idrak və fəlsəfəsi-

ni təmsil edən, səhvləri və uğurları ilə birgə təsvir olu-

nan canlı xarakterlər yaratmaq tələbinə arxalanır. 

Başqa sözlə desək, müsbət xarakter elə təbii, elə xəlqi 

boyalarla verilməlidir ki, oxucu onda özünün ideal və 

arzularının canlı, müəzzəm təcəssümünü görsün, ona 

bənzəmək, ona oxşamaq, onun kimi hərəkət etmək 

istəsin, onunla özü arasında bir doğmalıq görsün. 

S.Vurğun həyatdakı insanları bədii ədəbiyyata 

gətirərkən onların müsbət və ya mənfiliyindən asılı ol-

mayaraq onların münasibətlərində, əlaqə və təmasla-

rında olan və ola biləcək münaqişə, konflikt, fikir, 

əqidə və məslək ayrılığı kimi cəhətləri bir tam halında 

almağın tərəfdarı idi. Şair bu inamından heç vaxt, hət-

ta bədnam «konfliktsizlik nəzəriyyəsi»nin hökm sür-

düyü zamanlarda da üz döndərməmişdi. Əksinə, o, 

müsbətin daha əzəmətli çıxması üçün mənfini də 

şüurlu surətdə böyütmək, onun mane, əngəl, durğun-

luq xislətini bütövlüyü ilə əks etdirmək tərəfdarı idi. 

Zəngin şifahi xalq ədəbiyyatımızın qadir bilici-

si olan şair məqalə, məruzə və çıxışlarında bunlara 

dair çoxlu nümunələr göstərirdi. 

Məlum olduğu kimi nağıl, dastan, rəvayət, əsa-

tir və əfsanələrdən bir qayda olaraq hamısı həmişə xe-
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yirlə şərin, müsbətlə mənfinin mübarizəsi üzərində 

qurulur. Bütün məşhur və populyar əsərlərin hamısı-

nın sklet və fabulası, səadətlə fəlakətin çarpışması 

əsasında sabit formaya düşür. Bu əzəli və əbədi müna-

qişə, mübarizə xətti ilk şifahi ədəbiyyatdan başlamış 

müasir günlər üçün də xarakterikdir; həmişə də xeyir 

şərə, səadət fəlakətə, işıq qaranlığa, yaxşılıq fənalığa 

qalib gəlir. Bu, ondan irəli gəlir ki, fəlsəfəni də, sənəti 

də yaradan insan zəkası, insan dünyasıdır. İnsan isə öz 

xisləti etibarilə daim işığa, səadətə can atır. Bədii 

əsərlərdə müsbətin, xeyirin, nurun əzəmətli, sirayət-

edici təsvirini görmək istəyənin özü də insanın mü-

qəddəs arzularından doğur. Bu da bəllidir ki, adətən 

şərin, fənalığın qələbəsi müvəqqəti, xeyirin, humaniz-

min qələbəsi isə əbədi, ömürlük olur. 

Şair müharibə dövrü məqalələrinin birində bu 

münasibətlə yazmışdı: «Biz bu gün cəsarətlə deyə 

bilərik ki, qəhrəman, olduqca humanist bir tərbiyə al-

mış xalqımız və bu xalqın möhtəşəm ordusu faşizmə, 

onun «ölümə pərəstiş» fəlsəfəsinə öz böyük məhəb-

bəti ilə, insana, həyata olan eşqi ilə qalib gəlir».
1
 

Müsbət qəhrəmanın hamıya örnək olacağını tə-

min edən başlıca xüsusiyyətlərdən biri də onun xəlqi-

liyi, xəlqi mahiyyəti – ürəyəyatımlılıq, cəmiyyətin tə-

rəqqi və inkişafını təmsiletmə dərəcəsidir. O, Nizami-

nin yaratdığı insan xarakterlərindəki xəlqiliyi buna 

misal çəkirdi. «Bu, yəni onun (Nizaminin–C.A.) əsər-

lərinin xəlqiliyi Nizami yaradıcılığının olduqca 

xarakter cəhətidir. Bu xəlqilik onu bizimlə, sovet 

                                                 
1
 С.Вурьун. Ясярляри, V ъ., Б., 1972, сящ.240 
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adamları ilə daha çox yaxınlaşdırmış, onu bizə doğma 

etmişdir».
1
 

Şairin özünün yaratdığı müsbət surətləri, istər 

tarixi, istərsə də müasir –hamısı bu tezisə müvafiq şə-

kildə yaradılmışdır. Xalqı və cəmiyyətin aparıcı qüv-

vəsini, mənəvi varlığını, humanizmini, psixologiyası-

nı, etik, estetik dünyasını özündə təcəssüm edən belə 

canlı, əlvan müsbət surətlər silsiləsi xalq şairinin 

xarakter yaradıcılığını şərtləndirən amillərdəndir.Biz 

S.Vurğunun yaradıcılığında Vaqif, Vidadi, Xanlar, 

Qızyetər, Bəxtiyar, Cəlal, Sarvan, Aygün, Fərhad, 

Şirin, Azər baba, Səhər, Şahbaz, İslam və s. kimi 

işıqlı, xəlqi qəhrəmanların bədii portretlərinin canlı və 

dolğun, mükəmməl çıxmasının başlıca səbəbini məhz 

şairin bu konsepsiyaya sədaqətlə əməl etməsində 

axtarmalıyıq. Çünki Belinskinin dediyi kimi «hər xalq 

öz varlığı ilə bəşər həyatının müəyyən bir cəhətini 

ifadə edir». 

Şairin nəzəri fikirlərinin inkişafında zirvə sayı-

lan məşhur məruzəsi müasir poeziya haqqında, müs-

bət və hətta ideal qəhrəman məsələlərinə dair mülahi-

zələr daha mənalı və elmidir. Lakin böyük şair ideal 

qəhrəman problemindən danışarkən daha çox müsbət 

qəhrəman haqqındakı konsepsiyasını əsaslandırmağa 

çalışırdı: «Mən ideal qəhrəmanın tərəfindən olsam da, 

yenə də onu bizim poeziyamızın əsas probleminə çe-

virmək istəmirəm. Ədəbiyyat ideal qəhrəmansız da 

yaşaya bilər, lakin ədəbiyyatı idealsız təsəvvür etmək 

olmaz. Buna görə də, həmişə olduğu kimi, bu gün də 

                                                 
1
 С.Вурьун. Ясярляри,  VI ъ., Бakı, 1972, сящ.19 
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xalqımızın və bütün mütərəqqi bəşəriyyətin işıqlı 

ideallarını tərənnüm etmək poeziyamızın gərəkli 

məsələsidir. 

S.Vurğun müsbət qəhrəman məsələsində oldu-

ğu kimi ideal qəhrəmanın ziddiyyətlərini, mürəkkəbli-

yini də qeyd edirdi: «İdeal qəhrəman bütün ziddiyyətli 

və mürəkkəb adamların hamısından daha ziddiyyətli 

və mürəkkəb ola bilər. İdeal qəhrəmanın habelə özünə 

məxsus zəif tərəfləri də ola bilər.
1
 Deməli, şair sıravi 

müsbət qəhrəmanın qüsur, ziddiyyət və zəifliklərini 

inkar etmir, habelə ideal qəhrəmanın xarakterində 

mövcud olan çatışmazlıq, nöqsan və yanlışlıqları da 

təbii sayırdı. 

S.Vurğunun nəzəri mülahizələrindən belə qə-

naət hasil olur ki, müsbət qəhrəman yalnız müsbət 

keyfiyyətlərin yığını, montajı ola bilməz. Müsbət qəh-

rəmanı «aydan arı, sudan duru» resepti əsasında yarat-

maq olmaz; çünki insan bir fərd kimi ümumi zəif-

liklərə, mənəvi elastikliyə, müəyyən tərəddüdlərə, bə-

zən də qətiyyətsizliyə malikdir. Başqa sözlə desək, 

müsbət qəhrəman da canlı insan kimi özünün daxili-

mənəvi ziddiyyətlərindən xali xəyala gətirilə bilməz. 

Müsbət qəhrəmanı adi adamların arasında ax-

tarmaq əsasdır. Burada müsbət qəhrəmanın hansı 

fəaliyyət sahəsində çalışması heç də vacib deyildir. İs-

tər fiziki, istərsə əqli-zehni fəaliyyət sahələri qəhrə-

manın formalaşma və inkişaf, iş, hərəkət məkanı kimi 

alına bilər. 

                                                 
1
 С.Вурьун. Ясярляри, VI ъ., Б., 1972, сящ.360 
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Biz indi də belə hesab edirik ki, ədəbiyyatımız 

müsbət qəhrəmansız yaşaya bilməz. Lakin müsbət 

qəhrəmanı uydurmaq, düzəltmək, quraşdırmaq yox, 

həyat prinsipləri, həyati materiallar əsasında yarat-

maq, məhz yaratmaq gərəkdir. 

Şair belə hesab edirdi ki, müsbət qəhrəmanın 

real, hərtərəfli bədii əksi həm də əxlaqi-tərbiyəvi əhə-

miyyətə malikdir. Belə ki,insanları tarix boyu öz ar-

dınca aparan, öz qəlbini məşəl kimi göylərə qaldıran 

real insanların azadlıq yolunu işıqlandıran böyük xa-

rakterlər, ehtiraslı şəxsiyyətlər həmişə olmuş və on-la-

ra ehtiyac da olmuşdur. 

Biz şairin müsbət qəhrəman probleminə dair 

fikirlərində böyük nəzəriyyəçi ilə böyük sənətkarın bir-

gə, ahəngdar sintezini görürük. Belə ki, yaradıcı prak-

tiklə nəzəriyyəçi alim bir-birini tamamlayır. 

Şair müsbət qəhrəman məsələsindən danışarkən 

bədii dili onun üzvi tərkib hissələrindən biri kimi mə-

nalandırırdı. Orijinal, canlı, təbii və həyati müsbət in-

san xarakterləri yaratmaq üçün sənətkarın yenə də ən 

kəsərli silahı, ifadə vasitəsi, təzahür forması bədii söz, 

poetik dildir. S.Vurğun dili yazıçının istedadı, mə-

ziyyəti, onun sənətinin mayası, cövhəri hesab edirdi: 

«Söz ilhamın qapısıdır. Böyük bir ilham zəif bir sözlə 

ifadə oluna bilməz».
1
Şair Ə.Cəmilin «Nişan üzüyü» 

adlı məşhur şeirindən bu misraları misal gətirir: 

 

Qarlı düzdən uçub qonur komaya qış axşamı 

Şölə çəkir kənd evinin titrək yanan ağ şamı. 

                                                 
1
 С.Вурьун. Ясярляри, V ъ., Бakı, 1972, сящ.254 
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Əsgərlərin miz üstünə əyilmişdir başları, 

Qəzəbdənmi, kədərdənmi çatılmışdır qaşları, 

Şamın solğun işığında bir qılınc, bir üzük var, 

Qılınc qanlı, üzük qanlı… hər könüldə qəm, qubar… 

Şam əriyir, ocaq sönür, hamı dalğın, hamı lal… 

Buz bağlamış pəncərədən baxır solğun bir xəyal: 

O tanıcaq üzüyünü, ala gözləri dolur, 

Sonra yenə buz bağlamış pəncərədən yox olur. 

 

«Əgər biz böyük və güclü insan obrazları ya-

ratmaq istəyiriksə, gərək həmin insanlar üçün ifadəli, 

həmin adamların həyatını və mübarizəsini, onların 

mürəkkəb daxili aləmini açıb göstərməyi bacaran, 

zəngin bədii dil də yaradaq».
1
 Şair Otellonun, Dezde-

monanın, Tatyana Larinanın yüksək emosional dilini 

misal gətirərək göstərirdi ki, bizim qəhrəmanların dili 

də beləcə yüksək emosional, şairanə, bəzən də fəlsəfi 

ola bilməzmi? 

Nə üçün biz poeziyada aforizmlərdən, qanadlı 

sözlərdən, dərin fikirlərdən qorxmalıyıq?.. Poetikləş-

dirilmiş böyük fikir heç zaman unudulmur.O, dolğun, 

bədii obrazların özü kimi hər zaman pozulub yaddan 

çıxmır. 

Əlbəttə, bütün məsələlərdə olduğu kimi dil mə-

sələsində də böyük şairin əsassız, məntiqsiz opponent-

ləri çox olmuşdur.Onlar belə hesab edirdilər ki, guya 

S.Vurğun nə isə surətin, mətnin, hadisənin təbiətindən 

doğmayan əlahiddə bir dil, dəbdəbəli, təmtəraqlı, mü-

cərrəd, pis mənada patetik bir dil yaratmaq istəyirmiş. 

                                                 
1
 С.Вурьун. Ясярляри, VI ъ., Бakı, 1972, сящ.250 
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Son dərəcə əsaslı, vacib bir problemə bu cür səthi ya-

naşanlara şairin yalnız bir cümləsi ilə cavab vermək 

mümkündür. Məncə xalqın dilini – yəni dilin qanun 

və qaydalarını heç bir yazıçı, yaxud alim dəyişə bil-

məz, çünki dil xalq dühasının ən böyük və ən uzun 

ömürlü bir məhsuludur. 

 

1989 
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POEZİYADA MƏZMUN VƏ FORMA 

PROBLEMİNƏ DAİR 

 

 Bədii əsər obrazlı təfəkkürün məhsuludur. Bu-

rada, əlbəttə, konkret insan həyatı, bədii təxəyyül, 

konkretləşdirmə, mücərrədləşdirmə, fantaziya, xəyal 

və s. iştirak edir. 

Bədii xarakterin yaradılmasında isə fərdiləşdir-

mə və ümumiləşdirmə əsas rol oynayır.Başqa sözlə 

desək, xarakter– obraz – surət ümumiliklə xüsusiliyin 

sintezindən ibarətdir. 

Xarakter - insan həyatının konkret lövhəsi de-

məkdir. Yəni burada əsl ideya, qayə, fikir ən səciyyə-

vi obrazlarla əks olunur.Bu barədə uzun-uzadı fikirlər 

və təriflər mövcuddur. 

Məzmun və forma məsələsi varlığın bütün ha-

disələrinə şamil edilən (hətta ideologiyaya da) bir ha-

disədir. Bunun ümumi həllindən onların arasındakı 

münasibətlər də çox asılıdır. 

Bunlar qarşılıqlı əlaqə və vəhdətdə olan anla-

yışlardır; onların biri digəri olmadan yaşaya bilməz, 

ən parlaq forma müvafiq məzmunsuz, boş və mənasız 

bir şeydir. 

Məzmun da yaşamaq üçün müəyyən formaya 

malik olmalıdır. Deməli, forma və məzmun dialektik 

olaraq bir-birindən asılı anlayışlardır. Məzmun özünə 

müvafiq bir formada təzahür edir. Yəni məzmun bir 

şeyin məğzi, kütləsi, mahiyyəti, forma sayəsində real-

laşaraq özünü büruzə verə bilər. 
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İndi bu barədə biz ədəbiyyat və sənətdən gətiri-

lən konkret misallar əsasında öz qənaətlərimizi söylə-

yəcəyik. 

Forma və məzmun anlayışları barədə fəlsəfə-

nin, estetikanın, elmin öz qənaətləri, öz kriteriyaları, 

meyarları vardır.Bunlarla yanaşı ədəbiyyat nəzəriyyə-

sinin, ədəbiyyatşünaslığın öz rəyi,öz təqdimatı, öz tə-

rifi mövcuddur. Onu da deyək ki, forma və məzmun 

bədii hadisə, bədii fenomen kimi fərqli, orijinal ma-

hiyyətə malikdir. 

Forma və məzmun haqqında ümumi tərif, hipo-

teza, nəzəriyyələr öz-özlüyündə bədii əsərdə forma və 

məzmun barədə heç də mütləq fikri, dolğun anlayışı 

tamamilə ehtiva edə bilməz, belə ki, hər bir konkret 

təhlil momentində, konkret əsəri qiymətləndirdiyimiz 

zaman həmişə yeni bir forma, yeni bir məzmunla rast-

laşırıq. Belə olmasaydı nəzəriyyənin qəbul etdiyi və 

resept verdiyi şablon bir sxemlə qarşılaşmalı olardıq. 

Formanın üç əsas komponenti ilə qarşılaşırıq: 

məkanın təsviri,dil quruluşu, kompozisiya. 

Məzmun və forma iki müxtəlif kateqoriya olsa 

da, bədii əsər onların vəhdətindən yaranır; bu vəhdə-

tin mahiyyətindən əmələ gəlir.Elmdə, estetikada belə-

dir ki, Hegelin təbirincə desək, obyektin öyrənilmə-

sində hissələrə ayrılmaq mümkün deyildir. 

Ədəbiyyat və sənət əsərlərində məzmun forma 

qəlibində mövcud olduğu kimi, forma və məzmun- 

mahiyyət daxilində, yəni mahiyyətli, məzmunlu for-

madır. 

Forma latınca – zahiri görünüş deməkdir. Bədii 

əsəri yaradan bütün obrazlar sisteminə, təsvir – ifadə 
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vasitələrinin məcmusuna, daxili quruluş və kompozi-

siya, struktur toplusuna deyilir. Forma məzmunun 

aşkarlıq, təcəssüm vasitəsidir. Forma məzmunsuz, ha-

radasa, kənarda mövcud ola bilməz. Məzmuna etina-

sızlıq göstərib, formaya üstünlük verən sənətkarlar 

formalizmə qapılırlar. 

Hətta elmi məzmunu nəzmə çəkmək də for-

malizmdir; o yerdə ki, məzmun yoxdur, orada forma-

lizm başlayır: 

 

İçdiyimiz saf suyun əzası nədir? 

Hidrogenlə oksigen, oksigenlə hidrogen. 

 

Materialist estetikaya görə forma məzmundan 

asılıdır. Lakin forma sənət və ədəbiyyatda müəyyən 

təsirlilik qüvvəsinə (A.Lunaçarski), bədii emosional 

əhəmiyyətə malik olduğundan məzmun, mahiyyət 

səciyyəli kateqoriya kimi siqlətli, tutumlu bir anlayış-

dır. 

Bədi əsərin məzmunu onun mahiyyətinə fəal 

təsir göstərən bədii formada reallaşdıqdan sonra emo-

sional cəhətdən qavranışlı və estetik əhəmiyyət kəsb 

edir. 

Forma məzmunun daha dolğun və inandırıcı 

surətdə açılmasına səbəb ola bilər və əksinə, onun 

dərkini çətinləşdirir. İ.Y. Repin demişdir: «Dərin ide-

ya yalnız mükəmməl formaya təsir göstərə bilər… Ül-

vi ideyalara kobud vasitələrlə nail olmağa çalışmaq 

iyrənc hiss doğurur». Formanın müəyyən məzmuna 

uyğunluğu əsl yüksək incəsənətin əlaməti olan sa-

dəliklə kamilliyin vəhdətini təmin edir. 
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Ədəbiyyat və incəsənətin tədqiq obyekti şüb-

həsiz həyatdır. Lakin onların bu öyrənilmədə vasitələ-

ri, dili, silahı tamamilə başqadır. Məsələn, rəssamlıq-

da rəng, kölgə, işıq effektləri, kolorit, simmetriya. 

Musiqidə –melodiya, ritm, səs, ahəng. 

Heykəltaraşlıqda – tunc, daş, mərmər. Deməli, 

sənətin bəzi növlərində müəyyən fərqli, seçilən cəhət-

lər mövcuddur. Sənət, ədəbiyyat və incəsənətin müx-

təlif növləri üçün ümumi, müştərək olan forma ele-

mentləri də vardır: Süjet, Kompozisiya, Fabula. Bədii 

formanın iki mərhələsi mövcuddur: Qayə mərhələsin-

də – əsərin ideya - tematik əsasının süjet cəhətdən fik-

ri həlli, estetik mərhələdə isə əsərin məzmununun his-

si-emosional cəhətləri, rəng və boyaları və s. köməyə 

gəlir. 

Əsərin konkret forması dedikdə obrazlı məz-

munun zahiri təcəssümü üçün zəruri olan bütün vasi-

tələr nəzərdə tutulur. Ancaq formalizm mənfi anlayış-

dır. Formalizmin fəlsəfi əsası idealizmdir. Formalizm 

sənəti varlıqdan, ictimai mübarizənin aktual problem-

lərindən ayırır; sənət və ədəbiyyatı ideyasızlığa, məz-

munsuzluğa, «xalis formaya», əyləndirmə vasitəsinə 

aparıb çıxarır. Formalizm bir nəzəriyyə və metod ki-

mi, ümumiyyətlə, sənət və ədəbiyyatın düşmənidir. 

Plexanov yazmışdır: «Müəlliflərinin yalnız for-

masını qiymətləndirdikləri əsərlər həmin müəlliflərin, 

onları əhatə edən ictimai mühitə müəyyən… naümid, 

mənfi münasibətlərini ifadə edir». 

Bəzən bədii əsərin formaya aid olunan kompo-

nentləri belə xülasə edilir: bədii dil və kompozisiya; 

məzmuna isə: süjet, xarakterlər, mühit, qayə və ideya 
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məzmunu aid edilir. Yuxarıda deyildiyi kimi, forma 

və məzmun bədii əsəri təhlil zamanı bir-birindən ayrı-

lıqda alına bilməz. Bu, yalnız abstrakt- mücərrəd 

təfəkkür tərəfindən əsərin struktur və quruluşunun el-

mi analizi zamanı mümkündür. Biz əgər bu yolla get-

sək, bədii əsərin mükəmməlliyini, bütövlüyünü tam 

dərk edə bilmərik. 

Forma heç də zahiri örtük, qab, qabıq, cild–ge-

yim deyil ki, istədiyimiz zaman çıxaraq, soyunduraq 

və s. 

Forma məzmunun həm sifəti, həm də bədəni, 

canı, əti-qanıdır. Forma, sözün həqiqi mənasında, ma-

hiyyət etibarilə məzmundur. Elə bil ki, o məzmun mü-

vafiq formada bizim üçün yenidən doğulmuş olur. 

Hegelin məşhur müddəasına görə forma məzmuna, 

məzmun isə öz növbəsində formaya keçir. Bu isə o 

deməkdir ki, yaradıcılıq prosesində məzmun bütöv-

lüklə formaya çevrilir və bu formanı qəbul etməklə 

məzmunu dərk etməyə nail oluruq. Forma və məzmun 

vəhdəti belə momentdə elə baş verir ki, biz onu hiss 

etmirik, gözlə görmürük.Məzmun kimi başlanan şey 

tədricən formaya çevrilir. 

Məsələn, novella sözü italyanca «yenilik» de-

məkdir. Lakin bu yeniliyin bədii təcəssümü zamanı 

müəyyən bir bədii forma – dinamik (kəskin) fabulalı 

nəsrlə yazılmış hekayə meydana gəldi. Sonralar no-

vella janrı yarandı. 

Məzmun və forma ilk dəfə 18-ci əsrin sonu və 

19-cu əsrin əvvəllərində klassik alman estetikasında, 

xüsusilə Hegel estetikasında işlənmiş, qəbul edilmiş-

dir. 
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Platon və Aristoteldən başlamış keçmiş estetik 

fikir bu anlayışları, demək olar ki, bir-birindən ayır-

mayaraq əsərə bütöv bir tam kimi baxmışdır. 

Forma və məzmunun fərqləndirilməsi, heç şüb-

həsiz, bədii əsəri daha yaxşı, daha dərindən təhlil et-

mək üçün irəliyə atılmış bir addımdır. Lakin bu kəs-

kin fərqləndirmələr bəzən sxematikliyə, formalizmə 

apardı. Xüsusilə 19-20-ci əsrlərdə. Belə ki, bəzi nəzə-

riyyəçilər müəyyən hallarda məzmunu, ideyanı, xa-

rakteri bütövlükdə formaya aid edirdilər. Bu sahədəki 

təhrif və səhvlərin bir qismi indi bizim günlərdə də 

qalmaqdadır. Bunlardan biri formalizm və mate-

rializmdir –onların nisbət və qarşılıqlı münasibətləri, 

vəhdəti məsələsidir. Materializm I, formalizm II for-

mulu çox zaman mexaniki şəkildə anlaşılır. Doğrudan 

da ideya, qayə hələ məzmun deyil. Məzmun o zaman 

doğulur ki, müəyyən materiya və strukturada forma-

laşsın. 

Hegel yazır ki, «İlliada» haqqında demək olar 

ki, onun məzmunu «Troya müharibəsi», yaxud «Axil-

lesin qəzəbi» adları altında da danışıla bilər. Lakin 

bunlar çox az şey deyir. «İlliadanı» «İlliada» edən 

dastanın əsas məzmununun ifadəsini şərtləndirən poe-

tik formadır. Hər moment, məzmunun inkişafını tə-

min edən hər pillə, eyni zamanda, ona müvafiq forma-

nın da inkişafını şərtləndirir. L.N.Tolstoy düzgün 

müəyyənləşdirərək demişdir ki, «Anna Karenina»da 

demək istədiklərimi sözlə deyə-danışa bilsəydim, on-

da gərək həmin romanı yenidən yazmalı olaydım. 

Forma və məzmun, onların vəhdətinə dair Şərq poeti-

kasında, Nizamidə, Füzulidə, Vaqifdə, M.F.Axundov-



 200 

da, F.B.Köçərlidə, M.Hadidə, H.Caviddə, C.Cabbarlı-

da, S.Vurğunda və s. qiymətli fikirlər tapmaq olardı. 

Məsələn, M.F.Axundova görə iki şey şeirin əsas şərt-

lərindəndir: məzmun gözəlliyi və forma gözəlliyi. 

I. Məzmunca gözəl, formaca qüsurlu, ya zəif 

əsərlər yenə də şeirdir, yenə də hünərdir. Məsələn, 

Mollayi Ruminin «Məsnəvi»si kimi. 

II. Formaca səhih və gözəl, məzmunca zəif və 

ya qüsurlu şeirlər – yenə də şeirdir. Tehranlı Qaaninin 

şeirləri kimi. Bunlarda da məzmun var; lakin bu məz-

mun minlərcə dəfə deyilmiş, çağırılmış bayatıların 

təkrarından ibarətdir, təzəlik, yenilik, heyrətləndirici-

lik yoxdur. 

III. Lakin əsas sənət əsəri məzmun və formanın 

vəhdətindən yaranan əsərlərdir; belə əsərlərdə forma 

da gözəl olur, məzmun da! Bəlli olduğu kimi böyük 

filosof bunun ən gözəl nümunəsini praktiki olaraq Fir-

dovsinin «Şahnamə»sində, Nizaminin «Xəmsə»sində, 

Hafizin «Divan»ında görürdü. 

Realizm konsepsiyasına ömrü boyu sadiq qalan 

M.F.Axundov (Füzuliyə dair fikri istisna olaraq), ro-

mantik poeziyanın əleyhinə deyildi, əksinə xəyalsız, 

bədii təxəyyüllə malik olmayan şairi istedadsız 

adlandırırdı. Onun Homer, Şekspir və digər dünya 

sənətkarları barədə dedikləri buna misaldır. Bir sözlə, 

Axundov estetikası əsl və yüksək poeziya üçün 

məzmun və forma vəhdətini zəruri və labüd bilir. 

Belinski məzmun və forma haqqında yazır: 

«Nə zaman ki, forma məzmunun ifadəsidir o, məz-

munla elə sıx surətdə əlaqədardır ki, onu məzmundan 

ayırmaq məzmunu məhv etmək deməkdir. Əksinə, 
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məzmunu formadan ayırmaq da formanı məhv etmək 

deməkdir. Forma ilə ideyanın, ideya ilə formanın bu 

canlı əlaqəsi, daha doğrusu, bu üzvi bağlılığı ancaq 

dahilərin bacara bildiyi bir işdir. 

Adi talant həmişə ya məzmuna arxalanır ki, o 

zaman onun əsəri forma cəhətdən əbədi ola bilmir. 

Yaxud da daha çox forma cəhətindən parıldayır ki, bu 

zaman onun əsəri məzmun cəhətindən bir günlük 

ömrə malik olur» (V.Q.Belinski). 

F.B.Köçərli forma və məzmun probleminə öz 

münasibətini son dərəcə maraqlı şəkildə bildirirdi. 

«Mənəvi gözəllik və hərəkətsiz nisfimiz» adlı məqalə-

sində gözəllik haqqında deyirdi ki, simmetriya, 

ahəngdarlıq kimi cəhətlər şairlərin tərifinə düşmüşdür. 

Bunlar əlik, maral, ceyran, ahu və s. gözlərinin timsa-

lında daha aydın görünür. Lakin ağıl, fərasət baxımın-

dan onlar Vaqifin gözəlliyi ilə müqayisəyə gəlməyir. 
 

Qaynar gözlərindən, şux baxışından, 

Əcayib fitnələr – fellər görünür. 

Sıx-sıx duran siyah kirpiklərindən 

Bağrımın başına millər görünür. 
 

Şota Rustaveli poemasını məhz «şairi» forma-

sında yazmışdır. Bizim 16-ğa bənzəyən və bölgüsü 

4+4+4+4= 16 olan, qafiyə sistemi a, a, a, a; b, b, b, b; 

v, v, v, v və s. Elə forma barədə onun da mülahizəsi 

var. 

 

Qadir allah! Hər bir cismin öz şəklini sən çəkmisən, 

Mən Rustaveli (əslində Rustaveli – C.A.), könlüm evi 

  anar haman şahsuvarı, 
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İnci kimi şeirə düzdüm dildə gəzən nağılları. 

Bu bir İran dastanıydı, dolaşırdı dildən-dilə,…a 

Nadir olan inci kimi o gəzirdi əldən- ələ…a 

Onu gürcü dilində mən şeirə saldım bilə-bilə…a 

Qiymət verər nazlı canan zəhmətimə indən belə…a 

 

Tale kimə nə yazmışsa, razı qalsın qismətindən, …a 

İşçi işdən yorulmasın, əsgər də öz cürətindən….a 

 

Azərbaycan xalq şairi S.Vurğunun sənət və 

ədəbiyyatda forma və məzmun problemi barədə xüsu-

si, sistemli mülahizələri vardır. Şair əsərlərinin birin-

də bu barədə yazmışdır: 

«Şeirin forması onun məzmunundan doğur. 

Bununla əlaqədar olaraq bəzən…şeirin özündə mü-

rəkkəbliyə də bəraət qazandırıla bilər. Bəzən şeirdəki 

forma məzmuna müvafiq gəlməyə də bilər, belə 

hallarda şeirin duyulması çox çətinləşir»
1
. 

S.Vurğun onu da qeyd edirdi ki, hər halda məz-

mun, mahiyyət, ideya–birinci, forma, qafiyə, örtük–ikin-

cidir: «Hər böyük ədəbiyyat böyük mənalar ədəbiyya-

tıdır…Həmin ədəbiyyatın əsl ruhu, əsl gözəlliyi onun 

məna gözəlliyi olmuşdur. Yaşayan vəzn qafiyə deyil, 

mənadır». 

Əlbəttə, həcmdə kiçik olan bu yazıda biz həmin 

problemin hərtərəfli həllini verməyi qarşımızda bir vəzi-

fə kimi qoymayaraq, olsa-olsa onun başlıca komponen-

tlərinə dair mülahizələr yürütməklə kifayətlənirik. 

1991 

                                                 
1 С.Вурьун. Ясярляри, VI ъилд, Бакы, Елм няшриййаты, 1972, сящ.366 
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 SƏMƏD VURĞUN VƏ NİZAMİ İRSİ 

 

Sәmәd Vurğun bütün dünya klassiklәri ilә 

bәrabәr, eyni zamanda doğma Azәrbaycan әdәbiyyatı 

korifeylәri haqqında da öz ürәk sözlәrini hәm bәdii, 

hәm dә elmi-nәzәri әsәrlәrindә söylәmişdir. S. Vurğun 

Nizamidәn bәhs edәrkәn onun әdәbiyyatımızda 

mövqeyi, obrazlar alәmi, maraq dairәsi, әsәrlәrinin 

bәdii sәnәtkarlıq xüsusiyyәtlәri barәdә son dәrәcә 

yüksәk, elmi-nәzәri mülahizәlәr söylәmişdir. O, hәm 

dә Nizamini özünә ustad qәbul edәrәk onun böyük 

sәnәt xәzinәsindәn yaradıcı şәkildә faydalanmış, hәtta 

böyük şairin mövzusunda «Fәrhad vә Şirin» pyesini 

qәlәmә almışdır. 

 

Sənsən əbədiyyət dediyim sevgili dildar,  

Daşlarda, çiçəklərdə, ürəklərdə adın var.  

Aydanmı, günəşdənmi yarandın, de, nədənsən?  

Xalqın gözü də, qəlbi də, vicdanı da sənsən. 

(S.VURĞUN) 

 

Səməd Vurğunun zəngin ədəbi-tənqidi irsi və 

bədii yaradıcılığında klassiklərimizə dair sistemli və 

ardıcıl, bütöv bir konsepsiya, elmi-nəzəri metodologi-

ya mövcuddur. O, Xaqani, Nizami, Füzuli, Vaqif, Sa-

bir, C.Məmmədquluzadə, M.F.Axundov, dünya ədə-

biyyatından Homer, Sofokl, Esxil, Evripid, Şekspir, 

Puşkin, Rustaveli, Musa Cəlil, habelə folklorun ölməz 

abidələri–«Manas», «Canqar», «Dədə Qorqud», 
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«Koroğlu» və s. barədə sözün həqiqi mənasında müs-

təqil elmi-tədqiqat əsərləri yazmışdır. 

Azərbaycan xalq yazıçısı M.İbrahimovun 

S.Vurğunun bədii yaradıcılığına dair dedikləri onun 

ədəbi-tənqidi görüşlərinə də tətbiq edilə bilər: «Siz ilk 

yaz yağışından sonra günəşin çıxmasını təsəvvür edin. 

Bu zaman göy üzü tez-tez dəyişən, bir-birini əvəz 

edən müxtəlif rənglərlə bəzənmiş olur. Bir yanda 

günəşin işıqları parıldayır, digər tərəfdə üfüqlərdə 

yatan xırda buludlar alışıb yanır, tam ortalıqda isə göy 

qurşağı bütün kainatı ikiyə parçalayan göy bir şərid 

kimi uzanıb gedir». 

Bütün bu mənzərələr, hərəsi ayrılıqda, kamil bir 

sənət əsəri üçün mövzu ola bilər. Müxtəlif rəssamlar 

bu göy mənzərələrini əks edən müxtəlif ölməz 

tablolar yaradır. Lakin bircə tabloda həm günəşi, həm 

üfüqlərdə yatmış, köz kimi qızaran buludları, həm də 

şərid kimi uzanan göy qurşağını, yəni bütün göy 

mənzərələrini əks edən bir rəssama biz daha artıq 

minnətdar olarıq. İndiki ədəbiyyatımızın istedadlı 

nəsli içərisində mürəkkəb xalq həyatı və varlığının 

belə bir mənzərəsini yaradan sənətkar haqqında 

düşünəndə, qeyri-ixtiyari olaraq, xəyalımızda Səməd 

Vurğun canlanır. Başqa şairlərimiz hər mənzərəni 

ölməz tablolarda əks edən rəssamlara bənzəyirsə, 

Səməd Vurğun bütün göy mənzərəsinin böyük 

rəsmini yaradan qüdrətli bir sənətkardır
1
. 

Bu keyfiyyətlər böyük şairin estetikasına 

tamamilə xasdır. Səməd Vurğun bizim keçmiş zəngin 

                                                 
1
 M.İbrahimov. Ədəbi qeydlər, B., 1947, səh.l 17 
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bədii irsimizi dananları, xalqımızı başdan-başa savad-

sız və dilənçi adlandıranları tənqid edərək yazırdı: 

«Sual olunur ki, əgər belə isə bəs Nizami hansı bir zə-

min üzərində öz böyük əsərlərini yaratmışdır? 

Skosırevin iddiasına görə başdan-başa savadsız və 

dilənçi bir xalq necə oldu ki, Nizamini yaratdı? XII 

əsr Azərbaycan mədəniyyətindən danışarkən Skosı-

revə bu qara boyalar nə üçün lazım olmuşdur? Budur-

mu keçmişə tənqidi münasibət? Məncə bu, tarixi təh-

rifdən başqa bir şey deyildir».
1
 

Səməd Vurğunla Nizamini bir-birindən 800 illik 

bir zaman məsafəsi ayırsa da, onları mənəvi, xələf-

sələf, ustad-şagird kimi bağlayan cəhətlər çoxdur. 

S.Vurğun öz böyük əcdadını uşaqlıqdan sevmiş, əlinə 

qələm alandan onunla yaxından maraqlanmış, böyük 

sənətindən öyrənmişdir. Klassikaya bu böyük və 

səmimi məhəbbət S.Vurğuna yaraşırdı. Nizaminin 

şagirdi olmağa hər kəsdən daha çox onun haqqı, 

hüququ vardı. Təsadüfi deyildir ki, bəzi şairlər 

Vurğunun özünü də dövrün Nizamisi adlandırırlar: 

 

Səməd Vurğun – o, xalqın böyük oğlu.  

Ki, şeiriylə Nizamiyi zamandır. 

Diqqətli tədqiqat nəticəsində Nizami və S.Vur-

ğun yaradıcılığında bir-biri ilə səsləşən, müştərək 

nöqtələr tapmaq mümkündür. Və deyərdik ki, bu nöq-

tələrin hər biri problem səciyyəli olmaqla, müstəqil 

                                                 
1
 «Literaturnaya qazeta», 14 iyun, 1947. Skosırev. «Elmi əsası olmayan 

bir məqalə». M.İbrahimovla müsahibə. 
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tədqiqat obyektinə çevrilə bilərlər. Akademik Məm-

məd Arif bu doğmalığı düzgün mənalandıraraq de-

mişdi: 

«Onun qələmində /S.Vurğun-C.A./ Nizami müd-

rikliyi» vardır.
1
 
 

S.Vurğun və Nizami irsi bu gün son dərəcə ak-

tual bir problemdir, belə ki, hələ vaxtilə Nizami 

irsinin təbliği və tədqiqilə əlaqədar olaraq keçirilən 

tədbirlər, habelə böyük şairin anadan olmasının 840 

və 850 illiyinin keçirilməsi şairin irsinə qayıdışı 

təzələdi. Onun zəngin yaradıcılığı müxtəlif aspektli 

əsərlərin tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Bu sahədə 

görkəmli filoloq –nizamişünasların son dövr fəaliyyəti 

təqdirəlayiqdir. 

Azərbaycan şairləri arasında Nizami irsi ilə 

müntəzəm məşğul olan, yüksək nəzəri səviyyəsi ilə 

seçilən, xeyli məqalə çap etdirən, məruzələrlə çıxış 

edən, şeirlərində, poemalarında Nizamini bir ustad 

kimi xatırlayan, nəhayət, «Fərhad və Şirin» kimi 

dramatik əsərini bilavasitə Nizami mövzusuna həsr 

edən böyük xalq şairi S.Vurğun olmuşdur. Bir sözlə, 

S.Vurğun yaradıcılığında bu sahədə tədqiqat üçün çox 

zəngin, istər elmi, istərsə də bədii mənbə mövcuddur. 

Böyük şair Nizami irsi barədə yazılan tədqiqat 

işlərini həmişə diqqət mərkəzində saxlayır, onlara öz 

münasibətini bildirir, təqdir edir. Akademiyada vitse-

prezident işlədiyi zaman bir məruzəsində demiş-

dir:«Alimlərimiz tərəfindən N.Gəncəvinin həyat və 

yaradıcılığı haqqında bir sıra monoqrafik tədqiqatlar 

                                                 
1
 M.Arif. Azərbaycan xalqının ədəbiyyatı, B., 1958, səh.68 
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aparılmışdır. Prof.Y.E.Bertelsin, prof.A.O.Makovels-

kinin, H.Araslının və b. əsərlərində Nizami yaradıcılı-

ğının dərin ictimai, fəlsəfi məzmunu açılmış, böyük 

şairin doğma Azərbaycan xalqının zəngin mənəvi ma-

hiyyəti, şifahi poeziyası ilə ayrılmaz əlaqəsi göstəril-

miş, Nizaminin Azərbaycan və dünya ədəbiyyatının 

gələcək inkişafına təsiri öyrənilmişdir. Göründüyü ki-

mi, bu qiymət, öz ustadını sevən bir şairin emosional 

fikir və mülahizələri yox, professional bir tədqiqatçı-

nın erudisiyasından xəbər verir. 

S.Vurğun və Nizami mövzusu müxtəlif zaman-

larda elmi-nəzəri səciyyə daşıyan bir sıra məqalə, 

resenziya, habelə ayrı-ayrı tədqiqat əsərlərində qis-

mən işlənilsə də, bütövlükdə, sistemli şəkildə tam hal-

da öyrənilməmişdir. 

S.Vurğunun bu problemə münasibətini iki əsas 

mənbə əsasında tədqiq etmək olar: l) elmi-nəzəri mə-

qalə, resenziya, çıxış və məruzələri əsasında; 2) bədii 

yaradıcılıq nümunələrində şeir, poema, dram və s. 

Bunların özləri də yekcins deyildir. Belə ki, şairin Ni-

zamiyə münasibətinin özü də müxtəlif şəkildə təzahür 

etmişdir. Bunlardan biri S.Vurğunun təsirləndiyi, öy-

rəndiyi motiv, problem və mövzulardırsa, digəri onun 

haqqında dediyi sözlər, apardığı tədqiqatdan ibarətdir. 

Məlum olduğu kimi, S.Vurğun klassiklərimiz-

dən ən çox Nizami haqqında yazmışdır. Bunu, hətta 

şairin sadəcə olaraq Nizamiyə dair məqalələrinin ad-

larının ötəri sadalanmasından da görmək olar: «Böyük 

Azərbaycan şairi»(1939), «Azərbaycan sovet ədəbiy-

yatı və Nizami» (1947), «Dahi Azərbaycan şairi» 

(1947), «Nizami irsi və müasir dövrümüz» (1947), 
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«Böyük humanist» (1953) və s. i.a. Həm də şairin bu 

konseptual səciyyə daşıyan məqalə, məruzə və çıxış-

larının hamısı əvvəlcə mərkəzi mətbuat («Pravda», 

«İzvestiya») səhifələrində dərc olunmuşdur. Bu da 

maraqlıdır ki, şairin Nizamiyə həsr etdiyi bütün əsər-

lərdə, məruzə və çıxışlarda həmişə bir kəskinlik, 

tələbkarlıq, atəşin tribunluq pafosu olmuşdur. «Niza-

mi və Nəvai» (yubiley komitəsinin iclasında çıxış) /3 

dekabr, 1940/ bu baxımdan səciyyəvidir. Bu çıxışında 

S.Vurğun mərkəzi jurnal və qəzet redaktorlarını kəs-

kin tənqid edərək demişdir: «Nizami haqqında, Şərq-

də ədəbi renessans dövrü haqqında yüzlərcə kitab yaz-

maq olar və bununla əlaqədar olaraq təkcə Azərbay-

canda deyil, bütün Şərqdə olan böyük sərvətləri açıb 

göstərmək olar. İnsan bilmədiyi şeyin düşmənidir. 

Məncə, yoldaşların hələ hamısı Nizamini tanımır və 

buna görə onlara elə gəlir ki, Nizaminin yubileyi adi 

yubileydir».
1
 

S.Vurğun hətta mövzular təklif edir: «Nizami 

romantik görüşlərin banisi kimi; Nizaminin ədəbi for-

maları haqqında; Nizami yaradıcılığında beynəlmiləl-

çilik motivləri; Nizami və Şərq ədəbiyyatı; Nizami və 

Qərb ədəbiyyatı»
2 

və s. həmin çıxışda belə bir fakt da 

şair tərəfindən haqlı olaraq pislənmişdi; «Sovetskiе 

pisateli» «Sirlər xəzinəsi» poemasını çap etməkdən 

boyun qaçırır. 

Yalnız ona görə ki, bu fəlsəfi poemanı hansı tən-

qidçi isə öz resenziyasında dini, sxolastik əsər adlan-
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dırmışdır. S.Vurğun deyir: «Əgər sizin burnunuzun 

qabağında nəşriyyat Nizaminin poemasını çap etmək-

dən boyun qaçırırsa, sizin isə bundan xəbəriniz yox-

dursa, siz nəşriyyata demirsinizsə ki, rəy əsasında bö-

yük şairin taleyini həll etmək olmaz, onda belə çıxır 

ki, siz bu işə ürəkdən can yandırmırsınız».
1
 Şair hərbi 

siyasi akademiyadakı gecədə məruzəsində də Nizami-

yə böyük yer vermişdir: «Nizami özündən iki əsr əv-

vəl əzəmətli «Şahnamə» dastanını yaratmış, bəşəriy-

yətin ən böyük şairi Firdovsi ilə münaqişəyə girmişdi. 

O öz məğrur başını hətta bu şeir pəhləvanının da qar-

şısında əyməmiş, onu həyatı doğru əks etdirməməkdə, 

tarixi təhrif etməkdə təqsirləndirmişdi. Bundan ötrü-

dür ki, Nizaminin həyatı və insanları realistik surətdə 

əks etdirməyə böyük bir meyli olmuşdu».
2
 

Ümumiyyətlə, biz S.Vurğunun Nizamiyə dair 

yazdığı məqalələrin hamısında Nizamidən həm də bir 

realist kimi bəhs etdiyinin şahidi oluruq. S.Vurğun 

Nizaminin əsərlərində qüvvətli demokratizm görürdü. 

O, həm də dahi şairin böyüklüyünü, bütöv bir xalqın 

milli iftixarı olduğunu göstərirdi. S.Vurğun «Azərbay-

canın elmi tarixini yaradaq» adlı məqaləsində yazır: 

«Azərbaycan xalqı bəşəriyyətə ədəbiyyatda Şərq re-

nessansının böyük yaradıcısı, Şərqdə romantik poezi-

yanın banisi, böyük filosof və alim, bədii təfəkkürün 

dühası Nizami Gəncəvini vermişdir. Təkcə bu, ona 
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dünya mədəniyyəti tarixində fəxri yer tutmağa haqq 

verir».
1
 

S.Vurğun Nizami yaradıcılığındakı əzəmət və 

böyüklüyü, monumentallığı ilk növbədə təqdir edirdi; 

o böyük sənət məsələlərini sevirdi... bu məsələdə də 

Vurğun dünyanın böyük söz ustalarının mülahizələri 

ilə birləşirdi. 

Henrix Heyne vaxtilə yazmışdı: «Ah Firdovsi! 

Ah Nizami! Ah Sədi! Kaş biləydiniz ki, sizin buradakı 

qardaşınız nə qədər əzab çəkir. Kaş biləydiniz ki, mən 

Şirazın çiçəkləri üçün nə qədər darıxıram. Almaniya-

nın özünün də bir çox yaxşı cəhətləri var. Mən bunları 

gözdən salmaq istəmirəm, eləcə də Almaniyanın bö-

yük şairləri də vardır. Ancaq bunlar Nizaminin, Hafi-

zin qarşısında nədirlər?»
2
 S.Vurğun Nizamidən bəhs 

edərək yazır: «Nizaminin bizim üçün ən böyük əhə-

miyyəti və qiyməti şairin demokratik və humanist gö-

rüşləridir, onun insana və həyata olan sonsuz eşqi, hə-

yat həqiqətinə və insana möhkəm inamı, işıqlı qüvvə-

lərin qaranlıq üzərindəki qələbəsinə, xeyrin şər üzə-

rindəki qələbəsinə inamı, nəhayət, onun zəhmətkeş 

insanın yaradıcı qüvvəsinə olan inamıdır». S.Vurğun 

özünəməxsus hərarətlə yazmışdır: «Nizaminin alla-

hında mən insan zəkasının təntənəsini görürəm».
3
 

Ömründə heç vaxt saraylarda qulluq etməyən, 

«arpa çörəyinə qənaət edərək, buğda çörəyinə minnət 

götürməyən» böyük Nizamini bir sıra tədqiqatçılar az 

                                                 
1
 S.Vurğun. Əsərləri, VI c, B., Elm, 1972, 149 

2
 Q.H.Beqdeli. Şərq ədəbiyyatında «Xosrov və Şirin» mövzusu, B., 

Elm, 1970, s.70. 
3
 S.Vurğun. Əsərləri, VI c, B., Elm, 1972, səh.22 



 211 

qala hökmdarların mədhiyyəçisi adlandırmışlar. 

SVurğun bu nöqtədə də öz müdrikliyini göstərmişdir: 

«İsgəndərnamə»dən məşhur epizodu–İsgəndərin 

Azərbaycan şahı Nüşabə ilə görüş epizodunu xatırla-

yaq. Nüşabə yemək əvəzinə işğalçılara qiymətli daşlar 

təklif edir və İsgəndəri məzəmmət edir ki, o, insanın 

yeyə bilmədiyi lə1-cəvahirat üçün insan qanı axıdır. 

Bununla Nizami nəinki böyük İsgəndəri Azərbaycan 

xalqının müdrikliyi qarşısında diz çökməyə məcbur 

etmiş, eyni zamanda, İsgəndərin və bir çox fatehlərin 

hərbi səfərlərinin yırtıcı mahiyyətini ifşa etmişdir. 

Yalnız yelbeyin alimlər, daha doğrusu, elmə təsadüfi 

gəlmiş fırıldaqçılar belə bir həyasız fikir ortaya ata 

bilərlər ki, guya Nizami əsərlərinə şahların və çarların 

adını vermişdir.
1
  

Şair Şərq şeirindəki obrazlılığı, metaforik ifadə-

ləri dəbdəbə, lüzumsuz bir şey hesab edənlərə yenə də 

Nizami kimi söz sərkərdələrini misal göstərərək yazır-

dı: 

«Son illərdə tənqidçilər poeziyada Şərq 

«abstraksiyası», «mücərrədliyi» haqqında çox danışır-

lar. Onlara elə gəlir ki, əgər şair sadə yazırsa, bu çox 

yaxşıdır, bu çox realdır. Mən isə, şəxsən realizmi belə 

başa düşürəm ki, yazılan əsər həm sadə olsun, həm də 

bu sadəliklə birlikdə dərin, müdrik və dəbdəbəli 

olsun. Nə üçün biz poeziyada aforizmlərdən, qanadlı 

sözlərdən, dərin fikirlərdən qorxmalıyıq? Yəni doğru-

danmı bunlar mücərrədlikdir? Firdovsi və Nizami 
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məhz bu mücərrədliyin sayəsində min illərdir ki, ya-

şayırlar. Yaşasın belə mücərrədlik! 

Əlbəttə, biz əsassız fantaziya ilə poetik ümu-

miləşdirmə arasındakı fərqi başa düşürük. Ola bilər ki, 

fikri olmayan, lakin çox sadə bir şeir yazasan. Belə  

şeir xoşa da gələ bilər, lakin elə o saat da unudular. 

Lakin poetikləşdirilmiş böyük fikir isə heç bir zaman 

unudulmur. O, dolğun, bədii obrazların özü kimi heç 

bir zaman pozulub yaddan çıxmır».
1
 

S.Vurğunun Nizamiyə dair söylədiyi fikir və 

mülahizələrdə dil, üslub, forma problemləri də xüsusi 

yer tutur. O, həmin məsələlər üzrə məruzə və çıxış-

larında, yazılarında, nəhayət, əsərlərində dilin, bədii 

əsərin əsas və aparıcı komponentlərindən olduğunu 

təkrar-təkrar qeyd edir. 

«Nə üçün Şekspir adi bir sərkərdə olan Otello-

nun ağzına cahanşümul sözlər, fəlsəfi fikirlər, həyat 

və tale haqqında arifanə mülahizələr verib, danışdır-

sın; biz isə XX əsrin ən böyük taunu olan faşizmi 

məhv edən, Otelloya nisbətən yüz qat artıq qəhrəman-

lıq göstərən, ən proqressiv və müqəddəs ideyalar daşı-

yan müasir sərkərdələrimizi, qəhrəmanlarımızı yoxsul 

bir dillə danışdıraq?».
2
 

Dahi şairimizin böyüklüyünü, məsnəvi janrında 

qüdrətli sənətkar olduğunu söyləyən XIX əsrin gör-

kəmli şairi Əssar Təbrizi yazır: «İsa nəfəsli Nizami ilə 

kəlamın şirinliyi bitmişdir. O, məsnəvidə dərin fikirlər 
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söyləyib, bu janrın yeganə ustadı olmuşdur, onu təqlid 

edənlərin işi oyundur».
1
 

Hafiz Şirazinin müəllimi Kəmaləddin Mahmud 

ibn Əli Xacuyi-Kirmani də şairin «Xəmsə»sinin təsiri 

altında «Rövzətül-ənvar», «Gövhərnamə», «Kəmalna-

mə», «Humay və Humayun», «Qole-novruz» adı ilə 

beş məsnəvi nəzmə çəkmiş, özünü onun ardıcılların-

dan adlandırmışdır.
2
 

S.Vurğun şairin böyüklüyünün sirrini onun sənə-

tindəki yenilik, orijinallıq ilə bağlayır. O yazır: «Niza-

mi feodal aristokratiyası ədəbiyyatının ənənəvi qayda-

larını pozaraq bütün kökləri ilə xalqın mənafeyinə 

xidmət edən və xalqa bağlı olan yeni qüdrətli ədəbiy-

yata yol açdı».
3
 Məlum olduğu kimi yeniliyi, heyrət-

ləndirici təzəliyi olmayan heç bir sənət böyük ola bil-

məz, köhnələrin, deyilənlərin təkrarı, M.F.Axundov 

demiş, «müctəhidin təharəti risaləsi» kimi zəhlətökən 

olar. Ona görə də S.Vurğun Nizami sənətinin böyük-

lüyünü, hər şeydən əvvəl, novatorluqla bağlayırdı: 

«Dünya ədəbiyyatının tarixi göstərir ki, novator-

luq həmişə mütərəqqi ədəbi cərəyanların başlıca xüsu-

siyyəti olmuşdur: Nizami məhz novator sənətkar ol-

muş və ədəbiyyatda tamamilə orijinal bir yol ilə get-

mişdir. Onun novatorluğu yalnız əsərlərindəki ideya-

bədii motivlərin yeniliyində deyil, eyni zamanda, bu 
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əsərlərin formasının stil və dil xüsusiyyətlərinin yeni-

liyidir».
1
 

Şairin bu sözləri müxtəlif xalqların elm xadimlə-

rinin fikirləri ilə səsləşir. Məsələn, bu novatorluq ba-

rədə Əli Əkbər Şəhabi «Nizami şairi-dastansər» əsə-

rində yazmışdır ki, doğrudan da mənzum romantik 

məsnəvi janrında Nizami üslubu fars şeirində yeni bir 

çevriliş əmələ gətirib, özündən sonrakı şairlərə geniş 

bir yol açmışdır. Məhz buna görə də biz bu üslubu 

«Nizami məktəbi» adlandırırıq. 

Nizami yaradıcılığında S.Vurğunun yüksək qiy-

mətləndirdiyi cəhətlərdən biri də xəlqilik məsələsi idi. 

Bu məsələdə o, Nizamini müasir ədiblərə nümunə 

göstərərək yazırdı: «Onun sələflərindən heç biri Şərq-

də xalqın həyat və məişətini, adət-ənənələrini, yüksək 

düşüncələrini və arzularını ölməz bədii obrazlarda 

onun kimi ümumiləşdirə bilməmişdir. Bu, yəni onun 

əsərlərinin xəlqiliyi Nizami yaradıcılığının olduqca 

xarakter cəhətidir. Bu xəlqilik onu bizimlə, sovet 

yazıçıları ilə daha çox yaxınlaşdırmış, onu bizə doğ-

ma etmişdir».
2
 

S.Vurğun göstərir ki, Nizami sabaha baxırdı, gə-

ləcəyi görürdü, onun poeziyası istiqbala tuşlanmışdı. 

Nizami yaradıcılığının görkəmli tədqiqatçısı Y.E.Ber-

tels yazmışdır ki, Firdovsi keçmiş üçün, Ənvəri öz 

dövrü üçün, Nizami isə gələcək üçün yazmışdır. 

Təsadüfi deyildir ki, böyük şairin özü bu barədə 

uzaqgörənliklə yazmışdır: 
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Yüz il sonra sorsan: «Bəs o hardadır?»  

Hər beyti səslənər: «Burda, burdadır!». 

 

S.Vurğun yazır: «Böyük şairin nəzərləri daim 

irəli zillənmişdi, o, hətta tarixi süjetlər üzərində işlədi-

yi zaman da irəliyə baxırdı».
1
 

S.Vurğun Nizaminin arzuladığı və təsvir etdiyi 

utopik cəmiyyəti yüksək qiymətləndirirdi, onun mən-

bəyini, onu doğuran ictimai səbəbləri öyrənməyə ça-

ğırırdı. O yazırdı: «Məncə bu utopiya öz başlanğıcını 

o zamankı Azərbaycandakı xürrəmilərin fəlsəfi dün-

yagörüşündən almışdır. Mən şübhə etmirəm ki, Niza-

mi öz utopiyası ilə tarixin səhnəsində Azərbaycandakı 

babəkizmin ideya davamçısı kimi çıxış edir. Babə-

kizm isə bizim tariximizdə ərəb xilafətinə qarşı öz nə-

həng miqyasına görə çox məşhur və əlamətdar olan 

Azərbaycan milli -azadlıq hərəkatıdır. Babəkizm, eyni 

zamanda, bizim milli tariximizdə öz dövrü üçün mü-

tərəqqi olan fəlsəfi bir cərəyandır ki, dərin kökləri ilə 

qədim Azərbaycan Midiya mədəniyyətinə, Azərbay-

can torpağının ilk ən böyük filosofu olan Zərdüşt fəl-

səfəsinə bağlıdır».
2
  

S.Vurğun orta əsrlərdə yaşamış bir çox şairləri-

mizin, o cümlədən Nizami və Xaqani kimi şairlərin 

fars dilində yazıb yaratmalarını milli zülmün nəticəsi 

hesab edirdi. Fars dilini o zamanlar Şirvanşahlar da 

yüksək aristokratiya dili hesab edirdilər. Bütün bunla-
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ra dair S.Vurğunun təkzibedilməz ehtimal və qənaət-

ləri vardır. Məsələn, o, Nizaminin «Leyli və Məcnun» 

poemasının azərbaycanca yazılmasına dair belə bir 

ehtimal irəli sürür: «Leyli və Məcnun» poemasının 

əvvəlcə Azərbaycan dilində yazıldığını ehtimal etmək 

olar. Axsitanın öz sözləri də bunu göstərir: 

 

Sözün sərrafıyam, sən ki, bilirsən,  

Təzəni köhnədən tez seçirəm mən.   

Kamal cövhərinin xəzinəsindən  

Gör kimin sapına inci düzürsən.
1 

 

Doğrudan da, böyük şair əsərlərini yalnız fars 

dilində yazsaydı, Axsitanın bu təklifinə ehtiyac qal-

mazdı. Deməli, Nizami hökmən ana dilində yazmalı 

idi ki, bu mülahizələrə ehtiyac olaydı. Sonra şair Ni-

zaminin «Xosrov və Şirin» poemasından Afaqın ölü-

münü xatırladan beyti misal gətirir. 

Şairin başqa bir ehtimalı isə Nizaminin İsgəndəri 

Azərbaycana gətirməsinə dair bədii əsərlərində ifadə 

etdiyi fikirlərdən ibarətdir: 

 

Bilirəm, İsgəndər Azərbaycanı  

Gəldi quduz kimi daladı keçdi. 

 

Bəzən ədəbiyyatşünaslar bu ehtimalı şairin sadə-

cə olaraq hissə qapılması, yaxud Nizaminin son əsəri-

nə əsaslanaraq söylədiyi mülahizələrlə izah edirdilər. 

Lakin yubiley günlərində yazılan bir sıra məqalələrdə 
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həqiqətən İsgəndərin Azərbaycana gəlməsinə dair 

müəyyən qeydlər göstərildi. 

S.Vurğun bir sıra bədii əsərlərində də Nizami-

dən söhbət açmış, ona müstəqil şeirlər həsr etmiş, onu 

həmişə təfəkkür prosesində anmışdır. 

S.Vurğun poetik şəkildə göstərmişdir ki, böyük 

Nizaminin arzuları qismən də olsa, həyata keçməkdə-

dir. Onun sevimli ana dili məhbəsdən qurtarmışdır: 

 

... Xəbər aldım Nizamidən, 

Deyir xoşbəxt oldu Vətən, 

öz sevgilim-  
Ana dilim 

Can qurtardı yad əllərdən  

Təzə gəldim dünyaya mən. 

 

İndi şairin irili-xırdalı bütün əsərləri Azərbaycan 

dilinə çevrilmiş, bir çoxlarının isə tənqidi mətni 

hazırlanmış və çap olunmuş, dünyanın ən aparıcı 

dillərində vüqar və təntənə ilə səslənməkdədir.  

1997 
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S.VURĞUN VƏ ARAZIN O TAYINDAKI 

ƏDƏBİYYATIMIZ 

 

Xalq şairi S.Vurğun ömrü boyu Güney 

Azərbaycanla maraqlanmış, onun taleyini düşünmüş, 

yeri gəldikcə həmin mövzuda əsərlər yaratmışdır. 

Şairin poetik yaradıcılığında nisbətən az da olsa, elə 

gözəl bədii nümunələr var ki, onların hər biri yenə 

Vurğun qələminin ecazkar sehrindən xəbər verir. 

Bunlardan biri də özünün məna-məzmun və poetik 

siqlətinə görə poema adlana biləcək «Körpünün 

həsrəti» əsəridir. 1940-cı ildə qələmə alınmış başqa 

bir əsər isə simvolik bir məna daşıdığından şair onu 

«20 bahar» adlandırmışdır. 

Təsadüfi deyildir ki, şeirin baş qəhrəmanı da 

rəmzi mənada bahar adlandırılmışdır: hətta təbiətdə də 

bahardır, yaz fəslidir. Ona görə də S.Vurğun öz lirik 

müraciətlərində bahara xitabən ondan bu yeni, xoş və 

fərəhli günlərin eşqinə gözəl havalar çalmağı xahiş 

edir: 

 

Çal gözəl Baharım! Bahar çağıdır, 

Bülbülün vətəni ellər bağıdır. 

Çal ki, ayaqlarım yerdən üzülsün, 

Yarpaqlar danışıb çiçəklər gülsün.  

 

Şeirin «İkinci simfoniya» adlanan hissəsində 

şairin dərdi təzələnir. Güney Azərbaycan, Təbriz 

yenidən yada düşür və onun qəhrəmanı Bahar üzünü 
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cənuba çevirərək özünün «ata bir, ana bir» bacısına 

deyir: 

 

Eşit bu nəğməni, Təbriz gözəli – 

Aydındır eşqimin ilki, əzəli. 

O qəmli gözlərin intizardadır, 

Xəyalın qəfəsdə. Ömrün dardadır. 

O gün ki, parladı şahların tacı, 

Sən oldun bir çörək, bir haqq möhtacı. 

... Düşdü qılınc kimi ortadan Araz.. 

Fəqət yaman günün ömrü çox olmaz. 

 

Qəm, kədər, hicran və həsrətlə köklənmiş bu 

misralar ikiyə bölünən Vətənimizin böyük dərdini 

düzgün mənalandırır. Şeirin sonunda şair azadlıq və 

istiqlaliyyət uğrunda mübarizəyə səsləyir: 

 

Dur, bacım! Haqqını sən özün istə,  

Dur, and iç Babəkin məzarı üstə, 

Elləri bir yeni xoş günə səslə.  

 

S.Vurğunun anlamında Vahid Azərbaycan 

bölünməzdir. Tarixi ədalətsizlik üzündən baş vermiş 

bu faciə onu ömrü boyu düşündürmüşdür. Böyük şairi 

ən çox narahat edən, ürəyini ağrıdan ən ümdə cəhət 

ondan ibarətdir ki, farslar o tayda yaşayan 20 milyon-

dan yuxarı soydaşımızı nəinki adi insan hüquqların-

dan məhrum edirlər, hətta böyük və ulu bir milləti 

təhqir edərək, onu «türkəxər», «qeyri-mədəni» adlan-

dırırlar. 
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 Xalq şairinin əsərlərində Güney Azərbaycan 

probleminin özü də bütün Şərq məsələsi kontekstində 

alınırdı. O, vaxtilə yazdığı «Şərqin qapısı»(1929), 

«Qızıl Şərq» (1931) və digər şeirlərində bəzən bilava-

sitə, bəzən də dolayısı ilə bu mühüm məsələyə öz mü-

nasibətini bildirirdi. Bu əsərlərin arasında «Təbriz gö-

zəlinə»(1935), «Körpünün həsrəti» (1948), «Yandırı-

lan kitablar» (1946) xüsusi yer tutmaqdadır.  

 «Təbriz gözəlinə» şeirinin ilk çapı zamanı baş-

lığın altında «Şairin bloknotundan» sözləri yazılmış-

dır. Bizə elə gəlir ki, mötərizədə verilən iki kəlmə 

sözlə şair nəzərə çarpdırmaq istəmişdir ki, Cənub həs-

rəti onun qanında, iliyində, duyğularında, gündəlik 

həyat və fəaliyyətindədir:  

 

Çox da fikir vermə danışıqlara,  

Bilirəm ürəyi mənə bağlıdır.  

Nədir bu həsrətin adı, ünvanı? 

 Baisin evində işıq yanmasın!  

Ah, Araz, ah Araz vədimiz hanı,  

Bir ürək ikiyə parçalanmasın!  

  

 Burada Azərbaycan şeirinin günəşi, onun mü-

kəddər, ağlar qəzəli, Vətən və hicran nəğmələri yada 

düşür, Füzuli və Vurğun–sələf və xələf vəhdətləşir, 

bütövləşir, tamlaşır, vahidləşir. Bu vəhdət həm də Od-

lar Yurdunun– Azərbaycanın vəhdəti kimi rəmzləşdi-

rilir. 

 Onu da qeyd edək ki, bu gözəl, miniatür əsərdə 

qısaca proloq və epiloq da verilmişdir. Ona görə də 
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əsərin əsas məram və qayəsini həmin proloqdakı 

misralarda axtarmaq lazımdır.  

 

Axma, Araz! Dayan, Araz! 

İnsaf eylə bizə bir az.  

Bir ürəyi iki yerə  

Cəllad kimi bölmək olmaz.  

 

 Şairin məşhur «Körpünün həsrəti» şeiri də 

bizcə bu silsilənin davamıdır. 1948-ci ildə Xudafərin 

körpüsünü yaxından görən şair, son dərəcə mütəəssir 

olur və özünün dediyi kimi Azərbaycana bir şeir 

bağışlayır: 

 

Araz qırağında dayandı qatar, 

Elə bil qəlbim də dayandı bu dəm... 

Sıxlaşdı göydəki seyrək buludlar, 

Deyəsən, başıma dolandı aləm.  

 

 Şeirin birinci hissəsində bədbin, dərdli düşün-

cələrə dalan şair, bu dəhşətli fikirlərdən ayrılaraq 

konkret, real həyata qayıdır: 

 

Şairim! Bu sözlər qalsın bir yana, 

Yaş ötür, qayıtma ricətlərə sən! 

Bir şeir bağışla Azərbaycana 

Araz üstündəki bu daş körpüdən.  

 

Şair bir zərgər dəqiqliyi və rəssam məharəti ilə 

körpünün bütöv, canlı, poetik təsvirini verir: 
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Körpünü basmışdır yabanı otlar, 

Nə cığır görünür, nə ayaq izi. 

Kim bilir, kim bilir, nə vaxtdan bəri 

Bir insan keçməyib bu daş körpüdən, 

Elə bil yol çəkir onun gözləri, 

Fəqət nə gələn var, nə də bir gedən.  

 

Bu ibrətamiz tablonun təsvirindən sonra şairi 

həmin tarixi abidəni inşa etmiş memarın xəyalı düşün-

dürür: 

 

Bildim, o memardır... O, yaradandır. 

Yaxın gəl, oxucum, bax əllərinə! 

O, Araz üstündə xeyli zamandır 

Ağlayır xar olmuş əməllərinə...  

 

Şairin Cənub mövzusunda yazılmış «Yandırı-

lan kitablar» şeiri özünün siyasi kəskinliyi və bədii 

vüsəti baxımından ən gözəl əsərlərdən biridir. Müha-

ribədən sonra İranda Azərbaycan dilində olan kitabla-

rın mürtəcelər tərəfindən yandırılması böyük şairin 

nifrət və qəzəbini coşdurmuş, əsrlərin yadigarı olan 

insan zəkasının, insan idrakının şölələnən alovlara 

atılması bu odlu misraların yaranmasına səbəb olmuş-

dur: 

 

Yandırdığın o kitablar alovlanır yaxşı bax,  

O alovlar şölə çəkib, şəfəq salır zülmətə.  

Şairlərin nəcib ruhu məzarlardan qalxaraq,  

Alqış deyir eşqi böyük bir qəhrəman millətə,  

O alovlar şölə çəkib, şəfəq saçır zülmətə.  
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Dahilərə süd verən Azərbaycan analarının dilində 

əsrlər boyu yaranıb cilalanmış, əsrdən-əsrə, nəsildən-

nəslə keçən onlarca şeir-sənət inciləri – bayatılar, gə-

raylılar, qoşmalar, Qoca Şərqin şöhrəti sayılan Füzuli-

nin qəzəlləri bir göz qırpımında həmin cəlladların əli 

ilə külə dönürdü. Lakin şair onu da göstərir ki, yan-

dırılan kitablardan boylanan insan arzuları, fikir, dü-

şüncə dünyası daima yaşayacaqdır. Bu kitablarda əks 

edilmiş, toplanmış zəka sərvəti əsrlər boyu qanlar, 

qurbanlar hesabına qorunub saxlanmışdır:  

 

Bir varaqla tarixləri, utan mənim qarşımda,  

Anam Tomris kəsmədimi Keyxosrovun başını?  

Koroğlunun, Səttərxanın çələngi var başımda.  

Nəsillərim qoymayacaq daş üstündə daşını,  

Anam Tomris kəsmədimi Keyxosrovun başını?  

 

 S.Vurğun «Azərbaycan ədəbiyyatı və Nizami» 

adlı məqaləsində göstərir ki, farslar nəinki İranda 

yaşayan azərbaycanlılara, hətta Şimali Azərbaycanda 

da ana dilində yazmağı qadağan etməyə çalışırdı. 

Böyük şairin Axsitanla yazışmaları da məhz bu amillə 

bağlıdır. Guya türk dili poeziya dili hesab oluna 

bilməz, bunun üçün yalnız fars dili caizdir. Bunun 

əyani təsdiqini şairin şah əsəri «Vaqif»də daha aydın 

görmək mümkündür. Ağa Məhəmməd şah Qacar 

Vaqiflə görüş səhnəsində «Gərək fars dilində yazsın 

sənətkar», – sözlərini eşidərkən şair ona ləyaqətlə, 

böyük vüqar hissi ilə cavab verir: 
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Farsın Xəyyamı var, Firdovsisi var,  

Nə çoxdur onlarda böyük sənətkar. 

Bizim bu dağların oğluyam mən də 

Az-az uydururam yeri gələndə.  

 

 S.Vurğunun «Fərhad və Şirin» (mövzusu Niza-

minin «Xosrov və Şirin» poemasından götürülmüş-

dür) dramında da bu motiv tez-tez xatırlanmışdır. 

Əsərdə İran hökmdarı Xosrovun Şirinə sevgisində si-

yasətlə başqalarının torpağını zəbt etmək niyyəti də 

gizlənir. 

 

Şirin öz qəlbini verərsə mana, 

İran sahib olar Azərbaycana!  

 

Bu da əlamətdardır ki, Vaqifin Qacara dediyi 

sözləri onun ulu və qədim sələfi Şirin də Xosrova kəs-

kin şəkildə demişdi: 

 

Lakin düşünün ki, böyük bir ölkə, 

Yamaq ola bilməz heç bir torpağa, 

Dağlar da, daşlar da qalxar ayağa.  

 

Şairin bu mövzuya sevgi və məhəbbəti «26-

lar» poemasında İrandan bir parça çörək üçün gəlmiş 

hambalın simasında sənətkarlıqla ümumiləşdirilib. 

Poemada məharətlə yaradılmış tragik lövhələr fonun-

da hambalın dərdi, faciəsi bütöv bir xalqın taleyi kimi 

mənalandırılmışdır. 

1998 
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M. ARAZ ŞEİRİNİN MÜASİR RİTMİ 

 

Müasirlik yazıçı üçün ən böyük məziyyətdir. Bu, 

həm də bütün sənət və ədəbiyyat əsərləri üçün arzu 

olunan keyfiyyətdir. Müasirlik sənət və poeziyanın 

dəyər vahididir. Zamanın çətin və ən ağır sınaqların-

dan yalnız o əsərlər şərəflə çıxır və əbədi həyat qaza-

nır ki, onlarda həmin bu müasirlik anlayışının konkret 

təzahürü və təcəssümü baş versin. Bu baxımdan yana-

şanda M.Araz poeziyasını illər keçdikcə xalq şeir nü-

munələri kimi durula-durula, cilalana-cilalana özünün 

müasir və aktual ruhu, məzmunu və xəlqi mahiyyəti 

ilə gələcəkdə yaşamağa qadir ola biləcək poetik bir 

istiqamət kimi qiymətləndirmək mümkündür. 

Azərbaycan yazıçılarının X qurultayında tənqid-

çi N.Cəfərov demişdir: «Son illər M.Arazın qələmin-

dən çıxan hər bir şeir ədəbi-ictimai mühitdə rezonans 

verir. Bədəncə zəif, xəstə şairin güclü, sağlam düşün-

cəsi, qeyri-adi poetik istedadı Azərbaycan poeziyası-

nın sözün həqiqi mənasında şedevrlərini yaradır». 

Buradakı sözlərlə tamamilə razılaşaraq, onu da 

deməliyik ki, M.Arazın bədəncə və ya fiziki cəhətdən 

bir qədər zəif olmasına baxmayaraq, ürəyi daim yazıb-

yaratmaq eşqi ilə döyünür, hətta əli qələm tutmayan 

anlarda belə öz müdrik misralarını Homer sayağı pı-

çıltı ilə, bəzən səssiz, daxili monoloq kimi öz-özünə 

zümzümə edir, yazmağın məqamı yetişəndə isə ömür-

gün yoldaşından, yaxınlarından, doğmalarından onları 

kağız üzərinə köçürməyi xahiş edir. 
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Deməli, öz həyatını poeziyasız bir an belə təsəv-

vür edə bilməyən bu şeir-sənət fədakarı həmişə axta-

rır, həmişə düşünür, həmişə poetik kəşflər, icadlar 

aparır. 

Hər şeirini, hər kitabını səbirsizliklə gözlədiyi-

miz sevimli şairimiz Məmməd Arazın iri həcmli, son 

dərəcə nəfis şəkildə tərtib olunmuş, yüksək kolleqra-

fik səviyyədə təqdim olunan «Yol ayrıcında söhbət» 

adlı şeirlər kitabı bu yaxınlarda oxuculara çatdırılmış-

dır. 

Xalq şairinin «Yol ayrıcında poetik söhbət» ad-

landıra biləcəyimiz bu kitabına qısa annotasiyada de-

yildiyi kimi «onun son illərdə yazdığı bu kitabda 

xalqımızı sarsılmazlığa, əyilməzliyə, milli qürura, in-

sanlığa, haqq-ədalətə, bütövlüyə, birliyə, yurdumuzun 

ağrı-acılarını duymağa səsləyən şeirləri toplanıb. 

Həmçinin kitabı seçmə şeirlər toplusu da adlandırmaq 

olar. Bu şeirlərin hamısını bir haray, bir çağırış birləş-

dirir: «Ayağa dur, Azərbaycan», səni özün qorumalı-

san, sənin müstəqilliyin öz əlindədir. Ağlamağa, sızla-

mağa yox, döyüşə hazır olmaq gərəkdir». 

Kitabdakı çoxsaylı şeirlərin leytmotivini düzgün 

müəyyənləşdirən, onun mövzu və maraq dairəsini də-

qiq ifadə edən, problematika və məzmun, məna 

çalarlarını tam ehtiva edən bu sözlər, məcmuədəki 

şeirlərin təhlili və qiymətləndirilməsi də bir açar rolu-

nu oynayır. Doğrudan da, buradakı şeirlər zamanı eti-

barı ilə şair ömrünün çox uzun məsafələrini birləşdi-

rir. Buraya təkcə son illərin yox, həm də 60-cı illərdən 

başlayaraq 90-cı illərədək şairin qələmə aldığı əsərlər-

dən seçmələr də daxil edilmişdir. Məsələn, 1970-ci 
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ilin yanvarında yazılan «Təsəlli» adlı şeir şairin uzaq-

görənliyini təsdiq etməklə bərabər, həm də uzun illər 

boyu bizi yaşadan, təsəlli olan ümid, gələcəyə inam 

hissləri məharətlə verilmiş, insanın inam, əqidə, amal 

yollarında çox əzablardan, çox iztirablardan keçdiyini, 

zaman-zaman, təmizlənə-təmizlənə, «Aristotelin ka-

tarsis»inə uğraya-uğraya gəldiyini yığcam, lakonik, 

lakin mənalı və tutumlu şəkildə ümumiləşdirən poetik 

8-lik nümunəsidir: 

 

Demə ki, ömrümüz keçdi yarıdan,  

Biz yenə ümidli günlər yarıyıq. 

Biz ki, gələcəyə inam sarıdan 

Dünyanın ən varlı adamlarıyıq!.. 

 

Bu şeirlər toplusunda da şairin şah əsərlərindən 

bəziləri, artıq çoxlarının dilində əzbər olan şeirləri də 

əhatə edilmişdir. Bunların arasında «Vətən, mənə 

oğul demə», «Bu millətin dərdi-səri», «Ayağa dur, 

Azərbaycan!», «Əsgər oğlu», «Tarixçi alimə», «Ulu 

şahım, qılıncına söykənim», «Ya rəbbim, bu dünya sən 

quran deyil», «Mən Araz şairiyəm», «Nişançı özümüz, 

hədəf özümüz», «Məndən ötdü qardaşıma dəydi», 

«Babək qılıncı», «Qoruyun dünyanı», «Ağlama, qor-

xuram göz yaşlarından», «Mənə biganəlik öyrət, ürə-

yim», «Dünya düzəlmir», «Belə dünyanın?!» və s. i. 

a. adlarını xüsusilə çəkmək istərdik. Bunlar elə əsər-

lərdir ki, biz dönə-dönə onların üzərinə qayıdır və hər 

dəfə sanki onları yenidən kəşf edirik. Belə şeirləri ne-

çə tənqidçi, neçə sənət adamı, neçə şeir-sənət sərrafı 

dəfələrlə təhlildən keçirsələr də, yenə təzə fikir, təzə 
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mükalimələr yürütmək nəinki mümkündür, hətta zəru-

ridir. Şairin bu tipli şedevrlərindən biri də, zənnimizcə 

«Ya rəbbim, bu dünya sən quran deyil» şeiridir. Bura-

da şairin nəzərləri birbaşa tanrıya, yaradana doğru yö-

nəlmişdir: 
 

İnsandan insana körpümüz sınıb,  

Ya rəbbim, hamımız sənə sığınıb  

Özünü özündə itirib insan,  

Didişmə dişləri bitirib insan. 
 

Kəskin, güclü, sarkaztik şəkildə deyilmiş bu 

misraların məna və tənə yükünü necə açmaq, necə 

izah etmək olar. Burada adamın yadına istər-istəməz 

böyük X.Təbrizinin aşağıdakı sözləri düşür: «Şeiri 

təhlil etmək, ona şərh vermək onu yazmaqdan çətin-

dir». Didişmə dişləri bitirən insanın: içdiyi zəhərdir, 

qusduğu zəhər; qəhəri bəhərdir, bəhəri qəhər. Ya rəb-

bim, adilsən, adilliyini göstərib bizi hifz et, hər şey-

dən, hər bəladan, xüsusilə özümüzü özümüzdən! Hələ 

bu harasıdır? 
 

Hələ öz içində batanımız çox, 

Düşmən laylasına yatanımız çox!  

Hələ qoltuqlara sığan nə qədər 

Hələ töküləni yığan nə qədər  

Yolu çox genişdir gedər-gəlməzin  

Ağlımız bu yolla gəlsin-gəlməsin?  
 

Bu gəliş nə gəliş,  

Bəllisə sonu? 

Bu gediş nə gediş,  

Kim qovur onu? 
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Şeirin finalı, məntiqi sonluğu daha ibrətlidir. Hə-

min illərdə xalqımızın xilası üçün tanrıdan başqa bir 

qüvvə görməyən şair üzünü Allaha tutaraq yazırdı: 

 

Ya rəbbim, bu dünya sən quran deyil,  

Qudurğan sən görən qudurğan deyil. 

İndi qudurğanın altında yatır... 

İndi qudurğanlar uzun ömürlü,  

Meymunlar yenə də ağacda yatır. 

Fağırlar yenə də quzu ömürlü... 

 

Deməli, şair ulu tanrıya xitabən deyir ki, indi 

müasir qudurğanlar artıq sən görən deyil. İndi qudur-

ğanın altında elə yatır-batır var ki, onlar uzun illər ya-

şamağa qadirdirlər. Belə olduqda yazığın, fağırın, yeti-

min düzəlməyi tamamilə müşkül bir şeydir. Odur ki, 

əlac sənə qalıb, dərdin dərmanı da, məlhəmi də səndə-

dir: 

Ya rəbbim, bu dünya sən quran deyil!  

Bu sədlər, sərhədlər sən hörən deyil!  

Adını, soyunu dəyiş dünyanın,  

Odunu, suyunu, dəyiş dünyanın,  

Yolunu, yönünü dəyiş dünyanın.  

Ya rəbbim, bu dünya sən quran deyil,  

Fəzada yerini dəyiş dünyanın... 

 

Şairin şedevrlərindən biri də «Vətən mənə oğul 

desə» əsəridir ki, onun barəsində ədəbi tənqid yekdil 

olmamış, əsəri birmənalı qiymətləndirməmişdir. Belə 

ki, bəzi tənqidçilər şairi təqsirləndirirlər ki, guya 
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müəllif vətəninin qayğısına qalmaqdansa, ondan daha 

çox umur. Əslində, şeirdə, bəlkə də bir ərkyanalıq, 

anaya-vətənə şıltaq körpə umusu mövcuddur. Lakin 

bu heç də o demək deyil ki, şair yalnız vətəndən mü-

kafat, təltif və digər nələr-nələr giley- güzarındadır. 

Şeirin fakturası isə tamamilə bunun əksini göstərir: 

 

Dünənimi daşdan asan deyiləm,  

Dünənimə qəbir qazan deyiləm.  

Ürəyimsiz kəlmə yazan deyiləm,  

Nə qədər ki, öz əlimdi yazanım. 

 

Yaxud nakam şairimiz M.Müşfiqin xatirəsinə həsr 

etdiyi «Belə dünyanın...» şeirini alaq. Burada M.Ara-

zın nəfəsi od-alov saçır, vulkan kimi püskürür, 

misralar mirvari dənələri kimi sıralanır, məzmun, mə-

na iti qılınc ağzı kimi ovxarlanır, kəsir, dağıdır, məhv 

edir: 

 

Söz verdim, söz adlı dəfinə verə,  

Tək bircə ölümsüz qərinə verə.  

Umdum nə verdi ki, küsdüm nə verə?  

Mən belə dünyanın nəyindən küsüm? 

 

Bu bəndin təkcə 3-cü misrasında bir kitab ağıl, 

idrak mövcuddur: 

 

Umdum nə verdi ki, küsdüm nə verə! 

 

Sonrakı bəndin özündə də belə bir siqlət, məziy-

yət mövcuddur: 
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İtirib özündə özünü dünya,  

Toylanır, yaslanır özünü dünya...  

Əlim ətəyindən üzülü dünya...  

Mən belə dünyanın nəyindən küsüm? 

 

Bənddən bəndə, misradan misraya keçdikcə 

şeirin səfərbəredici ruhu, predmetin daxili dünyasına 

müdaxilə daha da qüvvətlənir: 

 

Çaydı dəhnəsində xırsız əjdaha, 

Gecəsi salamat çıxmaz sabaha,  

İti bazarında atından baha,  

Mən belə dünyanın nəyindən küsüm? 

 

Onu da deyək ki, burada bir misra bizə tam ay-

dın olmadı: yüz illik odunu qorunda saxla! Çünki əgər 

yüz illik qoru qorunda saxlayırsa, oda bu elə də pis de-

yil; uzun illər qorunda saxladığı odu gələcək nəsillərə 

ötürür. Yox, əgər «od»u əbədi qorunda saxlayıb, yan-

masına, közərməsinə imkan vermirsə, deməli, məna 

mübhəm və sirli qalır. Deməli, misrada nə isə öz ye-

rində deyil. Lakin birdən-birə belə gözlənilməz dö-

nümlər də var: 

 

Başının altına yastıq qoyanlar, 

Ayağı altına qumbara qoydu. 

Nadanlar dünyanı qumara qoydu! 

Mən belə dünyanın nəyindən küsüm? 
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Hər halda biz şeirin son bəndin, «konsovka»sını, 

yeni möhürbəndini daha diqqətli, daha sərrast, daha 

ümumiləşdirici görmək istərdik. Təəssüf ki, son bənd-

də bunu görmürük: 
 

Olsan öz haqqının köləsi belə,  

Əri öz içində öləzi belə,  

Ondan inciyənin beləsi belə...  

Mən belə dünyanın nəyindən küsüm? 
 

Deməli, tam həcmli bir şeirdə, onun hər misra və 

bəndində dünyanı ittiham edən, onu necə deyərlər, 

rüsvayçılıq dirəyinə bağlayan şair birdən, heç gözlənil-

mədən belə bir misra işlədərək–ondan inciyənin beləsi 

belə... deməklə özünün dediklərinin də əleyhinə çıx-

mış olur. Çünki bu misradan belə çıxır ki, dünya belə 

gəlmiş, belə gedəcək, Vaqif demiş: Alilər xaki məzəl-

lətdə, dənilər mötəbər! Onda bu hay-haray nəyə la-

zımmış, onda bu vuruş-əlləş nə üçünmüş? Əlbəttə, 

şair dünyanı bəhanə edərək, dövrün, zamanın eybə-

cərliklərinə özünün kəskin etirazını bildirmək istəmiş-

dir. Bu qəbildən olan şeirlərdən biri də «Dünya düzəl-

mir» adlı son dərəcə orijinal, həm məzmun-mündəri-

cə, həm də forma etibarilə seçilən gözəl poetik bir nü-

munədir. Onu da deyək ki, şair tənqid hədəfini, nişan-

gahını düz seçəndə arzu və istəyinə daha tez çatır: 
 

Kimdənsə tez durub kimin uşağı, 

İtinə daş atıb beş yüz il qabaq,  

Kimin dəyirmanı kimdən aşağı...  

Bunları yerinə kim oturdacaq? 

 Dünya düzəlmir ki, düzəlmir, baba! 
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Şeirdə ona da qüvvətli, danılmaz bir işarə vardır 

ki, bir-birinə can deyib, can eşidən adamlar birdən -

birə düşmənə, qaniçən vəhşiyə çevrildilər. Nə səbəbə? 

   

Tərəfsiz tərəfdə düz oğlu düzlər!  

Tərəfkir tərəfdə silah, qan-qada!  

Çayını itirən mavi dənizlər,  

Çırpınıb, boğulur göz qabağında,  

Dünya düzəlmir ki, düzəlmir, baba! 

 

M.Arazın «Məndən ötdü, qardaşıma dəydi» adlı 

şeirində isə ibrətamiz bir tərzdə xalqımızı bir-birindən 

ayıran, yadlaşdıran tarixi-ictimai şərait və bu gün 

reallıqları son dərəcə ciddi planda, düşündürücü, fəlsəfi 

səpgidə qələmə alınmışdır. 

 

Məndən ötdü!..  

Məndən ötdü!.. 

Sevincə bax, qeyrətə bax!  

Bunu yaxan xilqətə bax! 

 

Şeirin misraları sıralandıqca, şairin xəyal qanad-

ları açılaraq tarixi keçmişi, xanlıqlar dövrünü dolaşır. 

O dövrün müxtəlif xanlarının, tarixi şəxsiyyətlərin ad-

ları sadalanır. 

 

Məndən ötdü... 

Bunu dedi Şəki xanı,  

Bunu dedi Bakı xanı,  

Bunu dedi İbrahim xan,  
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Fətəli xan, Kəlbəli xan... 

Ötən kimi «Mən, mən «dedi».  

«Mən-mən» dedi bir ölkədə nə qədər xan.  

 Onlar mən-mən deyən yerdə 

 Sən olmadın, Azərbaycan! 

 

Şeirin son misralarında xalqımızın uzun illər ər-

zində yaratdığı bir məsələnin tutumunun ecazkar şə-

kildə genişləndirilərək az qala bütöv bir eserin məz-

mununu əhatə edəcək formaya döndərilməsi şairə im-

kan vermişdir ki, son dərəcə böyük fəlsəfi bir ümumi-

ləşdirməyə gələ bilsin; yəni torpaq üstündəki ayrı-ayrı 

şəxslərin çəkişmələrini, cəng-cidalını yenə də böyük 

bir məfhumun müstəvisi üzərinə gətirə bilmişdir: 

 

Ayağa dur! 

Dəfn etdiyin məsələnin 

Başdaşına 

Bir təəssüf xatirəsi yazıb, yondur: 

Səndən ötən mənə dəydi, 

Məndən ötən sənə dəydi, 

Səndən, məndən ötən zərbə 

Vətən, vətən, sənə dəydi... 

 

M.Arazın bu silsilədən olan şeirləri arasında 

«Dünya mənim, dünya sənin...» öz fəlsəfi dolğunluğu, 

ictimai-siyasi məna tutumu ilə fərqlənən bir şeirdir; 

bu, həm də müasir Azərbaycan şeiri üçün əlamətdar 

bir hadisə olmalıdır. Belə ki, burada vaxtilə dünya 

mövzusunda istər aşıq şeirində, istərsə klassik şeirdə, 

istərsə də bizim günlərin–XX əsrin poetik nümunələ-
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rində hələlik bunun bənzərini tapa bilmədik. Xüsusilə 

şeirin aşağıdakı misraları dünya barəsində deyilənlə-

rin çoxundan yüksəkdə durur: 

 

Bu get-gəllər bazarına dəvədi dünya, 

Bu ömür gün naxışına həvədi dünya. 

Əbədiyə qəh-qəh çəkər əbədi dünya,  

Dünya sənin,  

Dünya mənim,  

Dünya heç kimin. 

 

Şeirin birinci bəndi ümumi dünya problemindən 

daha çox bizim özümüzün kəmtale millətimizin başı-

na gələn müsibətlərdə xalqımızın bir məslək uğrunda 

monolit bir yumruq kimi birləşməməsində, əksinə bir-

birini inkar etməsindədir. 

 

Bir taleyin oyununda cütlənmiş zərik,  

Yüz il qoşa atılsaq da qoşa düşmərik. 

Bir zərrənin işığında milyonlar şərik,  

Dünya sənin,  

Dünya mənim,  

Dünya heç kimin... 

 

Bu kitabda toplanan şeirlərdən biri də xalqımızın 

və vətənimizin ağır günlərində yazılmış «Ata millət, 

ana millət, ağlama» əsəridir. Şair burada böyük 

Sabirin «Ağladıqca kişi biqeyrət olur...» misrasında 

ifadə olunan sərrast və kəskin məzmunu indiki 

şəraitdə daha da inkişaf etdirmişdir. Şeir ən çox həzin 

və emosional matəm-nisgil notları üzərində köklənmiş 
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və demək olar ki, şeirin misraları axıradək bu ruhda 

çırpınır: 
 

Pəncərəni külək döyüb ağlasa,  

Eyvanına quşlar qonub ağlasa,  

Ürəyini nalən yonub ağlasa,  

İçində yan, ağı deyib, ağlama,  

Ağlamağın yeri deyil, ağlama. 
 

Müəllif göstərir ki, insanda vətənə, torpağa səda-

qət, öz mənliyində dözüm və mətanət olmasa, indiki 

çox məkrli və hiyləgər düşmənə qalib gəlmək müm-

kün deyildir. Məhz, indiki məqamda, bu dar ayaqda 

biz özümüzdə cəsarət və hünər tapmalıyıq; çünki ağ-

lamağın, sızlamağın tərs üzü sınmaq, əyilməkdir ki, bu 

da əsl insana yaraşmaz. 

  

Əyilməkdir ağlamağın tərs üzü,  

Dərdi dartıb üzməyəni dərd üzür,  

Ağlayanı tez də tapır dərd-hüzür,  

Bəlkə tanrı belə yazıb, ağlama,  

Səsini boğ, millət qızı, ağlama. 
 

Bu şeirlə yaxından səsləşən «Əsgər oğul» əsərini 

də vətənimizin müqəddəs sərhədlərini qoruyanlar haq-

qında yazılmış gözəl himnə bənzətmək olar: 

 

Babaların məzarını qoru, qardaş!  

Ataların vüqarını qoru, qardaş!  

Körpələrin yuxusunu qoru, qardaş!  

«Vətən ölməz» duyğusunu qoru, qardaş!  

«Hünər ölməz» nidasını qoru, qardaş! 
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Şeirin məzmunundan o da aydınlaşır ki, indiki 

müstəqil Azərbaycanı, suveren ölkəmizi qorumaq 

müasir şəraitdə o qədər də asan deyildir; dünyanın bir 

çox qəsbkar dövlətləri, xüsusilə bədxah qonşularımız 

–ermənilər hərbi texnikanın ən son silahları ilə 

yaraqlanıb qanımıza yerikləyirlər: 

 

Geri dönmə, son qələbə xəttinəcən,  

Son qələbə həddinəcən, səddinəcən.  

Dönmə geri üfüqəcən...  

Nə zaman ki, bu yer, bu yurd  

Yağıları süpürəcək, üfürəcək. 

 

«Bu, insan adlanan insan» şeiri də məzmun, siq-

lət və mətləblər baxımından orijinal təsir bağışlayır. 

Burada şair göstərir ki, müasir insan ətraf mühitin tə-

siri ilə, xüsusilə stress məqamlarla əlaqədar olaraq hə-

yat tərzinin pisləşməsi, sabaha ümidsizlik və etibarsız-

lıq nəticəsində öz insanlığından və ya insaniliyindən 

ayrılır, öz mənindən, humanizmindən uzaqlaşır, bir 

növ kallaşır, manqurtlaşır: 

 

İlahi, sən saxla kallaşır insan, 

Ölüm adiləşir, dərd adiləşir. 

Bu insan yanında insan da yansa  

Sanır tamaşadır – bu haray-həşir... 

 

Lakin bütün bunlar həyatın real hadisələrinə əsa-

sən söylənilsə də, bütövlükdə oxucunu bədbinləşdir-

mir, ümidsizləşdirmir, bəlkə də onu bir qədər də yeni 

sınaq və mübarizələrə hazırlayır. 
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Şair 1991-ci ildə qələmə aldığı «Yol ayrıcında 

söhbət» şeirinin adını kitabın üzərinə çıxarmışdır. Bəl-

kə də bu adı yol ayrıcında ömrün dönəmlərində poetik 

ayrıclar, döngələr kimi də mənalandırmaq müm-

kündür. Şeirin məzmunundan belə işarələr zahir olur. 

Lap elə birinci bənddən oxuyuruq: 

 

Mən özüm bilirəm nəçiyəm, nəyəm.  

Tikdiyim bu daxma, hördüyüm budur. 

Odası tər-təzə, odu köhnəyəm; 

Əlimdən bu gəlir, gördüyüm budur... 

Beşi xoşlasa da, biri xoşlamaz  

Sinəmdə buz yanar, canlı qışlamaz,  

Qələmim ot biçməz, küləş xışlamaz, 

Məni bağışlayan olarmı? 

     Çətin! 

Burada sanki şair ömrünün hansı zirvəsindəsə 

dayanaraq keçmişə baxır və olanlar barədə xəyala da-

lır; özü və oxucusunun qarşısında bir növ hesabat ve-

rir. 

Şairin elə şeirləri də vardır ki, onların cilalanma-

ya böyük ehtiyacı var. Biz onun tərəfdarıyıq ki, müəl-

lifin sağlığında bəzi misralardakı köntöylük, söz və 

ifadənin yerinə düşməməsi kitabdan-kitaba, nəşrdən-

nəşrə daha da təkmilləşsin, dəqiqləşsin, aydınlaşsın və 

sadələşsin. Bu, baxımdan yalnız bir şeir barədə öz 

müşahidələrimizi söyləməklə kifayətlənəcəyik. Bu 

aşıqların ifasında tez-tez səslənən, xalq poeziyasını 

xatırladan «Əlvida, dağlar» şeiridir. Həmin şeir yaran-

dığı gündən müəyyən dəyişmələrə, əsaslı metamorfo-

za uğrayaraq, heç nə itirməmiş, yalnız qazanmışdır. 



 239 

Məsələn, şeirin ilk nəşrində birinci misra belə getmiş-

dir: 

Bu qoca dağların meri də sənsən.  

 

Sonralar isə: 

 

Bizim bu dağların şiri də sənsən. 

 

Sonra: 

 

Bu qoca dağların biri də sənsən. 

 

Mer əvəzinə şir, son variantda isə bu cür getmiş-

dir: 

 

Dağların pələngi, şiri də sənsən. 

 

Elə indiki halda da şeirdə dil, ifadə, sözün, ifa-

dənin yerinə düşüb-düşməməsi baxımından, zənni-

mizcə xeyli qüsurlar mövcuddur. 

Bildiyimiz kimi M.Araz təbiət şairidir. İxtisasca 

da ona yaxındır. Həqiqətən də təbiəti gözəl bilən şair-

lərimizdəndir. Məmməd Arazı təbiətin daha gözəl bi-

licisi adlandıran akademik B.Budaqov doğru olaraq 

yazır: «Təbiətin gözəlliyinə həsr edilmiş şeirlərdə şai-

rin təfəkkür tərzi, onun qələmə aldığı bu və ya digər 

təbii obyekti dərk etmək səviyyəsi və onu şeirə gətir-

məsi yolları açıq-aydın görünür. Burada bir cəhət çox 

qabarıq şəkildə özünü büruzə verir. Təbiətin hər hansı 

bir komponentinə həsr edilmiş şeirin məzmunundan, 

əhatə dairəsindən, incə ştrixlərdən görünür ki, bu şair 
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şeir obyektini incə duymuşdu. Şübhəsiz ki, dağların 

qoynunda dünyaya gəlməmiş, onun şehli çəmənlərin-

də ayağı yalın gəzməmiş, bulaqların gözündən dizi 

üstə çöküb su içməmiş, yayın istisində qəflətən soyu-

ğa, qara, doluya, tufana, şimşəyə, ildırıma, selə rast 

gəlməmiş şəxs nə qədər yaxşı şair olsa belə həmin tə-

biəti poeziyaya bütün incəlikləri ilə gətirə bilməz». 

Hər halda akademik B.Budaqov həmin şeirin bəzi qü-

surlarını nəzərdən qaçırmışdır. Kitabda bəzi şeirlər 

düzgün seçilməmişdir və elə nümunələr vardır ki, söz 

yığımı və ritorikadan ibarət olub, heç bir ibrətləndirici, 

heyrətləndirici təsirə malik deyildir. M.Müşfiqə həsr 

etdiyi: «Ah, bu qısa sevda yolu» şeirində olduğu kimi. 

Onu da qeyd edək ki, şairin öz ustadından gətirdiyi 

misralar şeirin dərkini bir qədər çətinləşdirir. Belə ki, 

ah, bu uzun sevda yolu vurulurmu başa könül... misra-

larına M.Arazın parodik, istehzalı münasibəti, yaxud, 

əksinə nəzirəsi, müsbət təsirlənməsi və faydalanması 

mənalarını çıxarmaq da müşkülləşir: 

 

Ah, bu qısa sevda yolu  

Vurulmadı başa, könül.  

Halal qəlbə yol axtardın, 

Çıxdı yolun daşa, könül 
 

Halbuki, biz hər iki şeiri oxuyub müqayisə 

edərkən istər-istəməz Müşfiq xitabına qoşuluruq: 
 

Tərlansan göydən enməzsən,  

Torpaqlarda sürünməzsən.  

Mən dönərəm, sən dönməzsən  

Yaşa könül, yaşa könül. 
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«Gəldin, niyə gəldin» şeirində də bir aydınlıq 

hədəfi düzgün nişan alan sərrastlıq demək olar ki, yox-

dur. Belə ki, lirik qəhrəmanın öz həmdəmi ilə mehri-

ban danışmağı şairə xoş gəlmir: 

 

Bu necə gəlişdi düşdü meylimə,  

Bu qədər mehriban niyə danışdın?  

Mən axı bu sayaq qadın mehrinə,  

Qadın nəfəsinə yadırğamışdım. 

 

Sonrakı bəndlərdə yerinə düşməyən və ya məna-

sı, məzmunu lazımınca anlaşılmayan misralara da rast 

gəlirik. 

«Daha inanmıram» şeirindəki misralar da həmin 

qəbildəndir: 

 

Daha inanmıram boş vədələrə,  

Göz yaşım od olsa, qəhər demərəm.  

Ağızdan-ağıza qaçan xəbərə 

Sağsağan deyərəm, 

 xəbər demərəm. 

 

Nəticə etibarilə deməliyik ki, M.Araz poeziyası 

vaxtın, zamanın sınaqlarından üzü ağ, alnı açıq çıxa-

caq, şah misraları həmişə yaşayacaqdır. 

     (şərikli)  1998  
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SƏMƏD VURĞUN VƏ FÜZULİ İRSİ 

(ixtisar və korreksiya olunmuş variantı) 

 

S.Vurğun bütün digər klassik Azərbaycan və 

dünya şairləri kimi, bütün sələfləri, ustad əcdadları ki-

mi, böyük dünyəvi qəm və kədər şairi, «Şərq şeirinin 

günəşi» (Gİbb), «Şəbi-hicran» tərcümanı Füzulini də 

səmimi övlad məhəbbəti ilə sevir, adını tez-tez zikr 

edir, kədərlə, hüznlə və iftixarla xatırladır, poetik bay-

rağını həmişə uca tutur, şeirlərində, poemalarında, 

məqalə və çıxışlarında onu şeirimizin həm məbədi, 

həm də məbudu hesab edirdi: 

 

Füzuli doymadı göz yaşlarından,  

Ağlayıb, ağlatdı bizim elləri; 

İncidi ən yaxın sirdaşlarından,  

Açdı qapısını səhər yelləri. 

Ağarmış saçında, saqqalında qış...  

Asiman dolandı, şikayətindən, 

Karvanı dərd aldı, səhrada qalmış  

Leylinin, Məcnunun hekayətindən.
1
 

 

S.Vurğun böyük Füzulinin səyyar, oynaq, rə-

van və axıcı lirikasını yüksək qiymətləndirərək deyir-

di ki, Füzulidəki dərin və olduqca bədii lirika hələ 

müasir ədəbiyyatımız tərəfindən mənimsənilməmiş-

dir
2
. 

                                                 
1
 S.Vurğun. Əsərləri, I c. 1960, səh.232 

2
 Yenə orada, səh.24 
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S.Vurğunun «Yandırılan kitablar» (1947-ci il) 

adlı şeirində mənəvi dəyərlərin, min kamalın şöhrəti, 

min ürəyin arzusu, neçə insanın duyğusu, neçə şairin 

nəcib ruhunun dil açaraq bu vəhşiliyə üsyan etməsi 

poetik etiraz və ittihamçı bir tərzdə bütün dünyaya 

çatdırılmışdı. İran irticaçılarının Azərbaycan dilində 

olan kitabları belə qəddar və amansızcasına yandırıb 

məhv etdiyini fars xalqının öz mütərəqqi söz ustadları 

da qəzəblə pisləmiş, bizim şairlərimizin səsinə səs ve-

rərək, alovlu şeirlər yazmışlar. Bu şeirdə böyük xalq 

şairi İran-Azərbaycan tarixində baş vermiş əlamətdar 

hadisələri, şəxsiyyətləri, söz və güc bahadırlarının 

parlaq simalarını xatırladır, düşmənləri tarixin ibrət 

dərslərini unutmamağa çağırır. Bu şeirdən ilham alan 

demokratik ruhlu, mütərəqqi fars şairi Əbütürab Cəli 

şeirlərindən birində «Yandırılan kitablar» əsərinin 

müəllifinə xitabən yazırdı: 

 

Qardaş, sənin dilindədir yandırılan kitablar,  

Çox haqlıdır məncə bu gün çəkdiyin iztirablar,  

Lakin bizim kədərimiz bil, ümumi kədərdir,  

Yanan insan dühasıdır, yanan elmi-hünərdir.  

Ürəyimin parçasıdır alovlanan hər varaq,  

Gəl əl-ələ verək, qardaş, onu oddan qurtaraq
1
. 

 

 Başqa bir seirində S.Vurğun Füzulini dərdli 

şair kimi xatırlayır: 

                                                 
1
 Mübariz Əlizadə. S.Vurğun və müasir fars ədəbiyyatı. ADU, Elmi 

əsərlər, 1956, №5, səh.72. 
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Yeyildi varlığın, çeynəndi ömrün;  

Ömründə şadlanıb gülmədin bir gün.  

Füzuli şeirində adın var sənin, 

Qüssədir oylağın, qəmdir vətənin.  

Pərişan saçların nə tarımardı?  

Ruhunda ağlayan bir neymi vardır?  

Bizim ki, atamız, anamız birdir,  

Qəlbimiz, eşqimiz ayrı deyildir.  

Mən azad olmuşam, adım da Bahar,  

Səninsə qəlbində bülbüllər ağlar.
1
 

  

 Daha sonra yazır: 

 

Füzuli yurdunun qəm səsidir bu,  

Pərişan bir elin naləsidir bu,  

Yox, yox, bu nalələr, bu acı qəmlər,  

Çəkdiyin ağrılar, dərdlər, sitəmlər  

Ağ gündən müjdələr vermədi sana,  

Yatdığın yuxudan baş qaldırsana!..
2
 

 

 Vurğun «Leyla» adlı şeirində Füzulinin Leyli 

və Məcnununu hərtərəfli, zərgər dəqiqliyi ilə belə 

xarakterizə edirdi: 

 

Bu ad şairlərə çoxdan tanışdır, 

Bu adla çoxları tutulmuş dərdə... 

Bəlkə deyiləcək söz qalmamışdır?  

Doğdu Leylasını bizim günlərdə... 

                                                 
1
 S.Vurğun Əsərləri, I c. 1960, səh.59 

2
 Yenə orada. 
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Füzuli çataraq sıx qaşlarını,  

Leylinin eşqinə saldı, Məcnunu,   

Axıtdı həsrətlə göz yaşlarını,  

Bizə xəbər verir tarixlər bunu. 

Sevilən iki qəlb, duyan iki qəlb 

Döyünüb çırpındı daş qəfəslərdə...  

Aşiqin dərdinə «eşq oldu səbəb»  

Asıldı ortadan qara bir pərdə.  

Məcnunun bəxtiyar və gənc yaşında  

Ağır qərargahı oldu biyaban.  

Quşlar yuva saldı onun başında,  

Leylinin gözündə bulandı ümman
1
. 

 

 Xüsusilə şeirin aşağıdakı misraları çox 

maraqlıdır: 

Sanma əfsanədir bu qəmli dastan, 

Bunda günəş kimi bir həqiqət var ...  

Bunda məhəbbətlə ölən bir insan,  

Bir könül, bir xəyal, bir də sənət var.
2
 

 

Şairin qardaşı Mehdixan bu misraları onun tez-

tez dediyini qeyd edir. 

 

Pərişan halın oldum, sormadın halı pərişanım,  

Dərdindən dərdə düşdüm, qılmadın tədbiri  

                     dərmanım
3
. 

 

                                                 
1
 S.Vurğun Əsərləri, I c. B,1960, səh.202 

2
 Yenə orada. 

3
 Vəkilov Mehdixan. Ömür dedikləri bir karvan yolu. B., Yazıçı, 

1986, səh.78 
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Zamanın tələbləri ilə əlaqədar olaraq qəzəllərə 

öz yaradıcılığında az yer vermiş sənətkar sonralar mə-

lum olduğu kimi, bu uğurda öz yaradıcılığını davam 

etdirmədiyi üçün dəfələrlə özünü məzəmmət etmiş, 

Ə.Vahidi isə tərifləmişdi. 

 S.Vurğunun «Füzulinin dərdi» adlı əsərinin 

misralarını adi qəzəl beytləri kimi düzsək, bu da əruz 

qiyafəsində fəna təsir bağışlamaz: 

 

Sən ey sevdalı sənətkar, səsində min şikayət var,  

Duyanlar hər zaman ağlar, desəm, bir böhtan  

               olmazmı? 

 

Şeirin digər bəndini elə yazıldığı formada mi-

sal gətirsək, yenə də orada əruz və hecanın qəlib və 

təfilələri tətbiq oluna bilər. 

Füzuli irsinin böyük tədqiqatçısı akademik 

H.Araslı bu münasibətlə yazmışdır: 

«Bu sətirlər «Leyli və Məcnun» poemasının 

ideya-bədii xüsusiyyətlərini izah etmək üçün nə qədər 

uyğundur. Şairin əsərinə əfsanə kimi baxanlara, 

burada böyük bir həqiqəti görmək istəməyənlərə şair 

müraciət edərək
 
əsərdə məhəbbətin könül azadlığı ilə 

əlaqədar olduğunu, sənətkarlığa verilən bu azadlıq 

hisslərinin romantik mahiyyətini izah edir».
1
 

Dürrəni görmək ümidi ilə Qubadan Qazağa 

gələn şair, onu tapmadıqda yazmışdı: 

                                                 
1
 H.Araslı. S.Vurğun klassik şeirimiz haqqında, ADU, Elmi əsərlər, 

1956, №5, səh.65-66. 
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Bu gün məni lap boğurdu hicran,  

Hicran – deyə bir səyahət etdim...  

Yarəb ... nə yazıq olarmış insan, 

Boynu bükük ol məkanə getdim... 

 

Elə buradaca Səməd Vurğunun ilahi məhəbbət-

dən doğan ah-zarını ifadə etməkdə öz şeirləri gücsüz 

imiş kimi, o hərdən Füzuliyə müraciət edər və ahəstə-

cə kövrək səslə oxuyardı: 

 

Şəbi-hicran yanar canım,  

Tökər qan çeşmi-giryanım. 

Oyadar xəlqi-əfqanım,  

Qara bəxtim oyanmazmı? 

 

Səməd Vurğunun məndə saxlanan, ərəb 

əlifbasilə yazılmış şeirlərindən birinin aşağısında, ağ 

qalan yerdə latın əlifbasilə Füzulinin bir beyti də 

yazılmışdır: 

 

Sığındın təbi valaya, - 8 

Vuruldun hüsnü Leylaya. - 8 

Nahaqdan düşmə sevdaya, - 8 

Gözün yaşlarla dolmazmı? - 8 

Nədir Leyla, nədir Məcnun? - 8 

Nədir aşiq, nədir məftun?  - 8 

Gəzirsən daima məhzun - 8 

Sınıq qəlbin – sınıq sazmı?                           - 8
1
 

                                                 
1
 M.Vəkilov. Göstərilən əsəri. səh.78 
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Düzünə qalsa, S.Vurğun bu şeirində əruzla heca-

nın sərhədlərini bir-birinə yaxınlaşdırmış, klassik 

vəznlə Azərbaycan xalq şeiri vəznlərini doğmalaşdır-

mışdır. 

Hər iki şeirin sinonim, cinas, daxili misralar, 

beytlər, bəndlərarası rədif və qafiyələrini burada qeyd 

etsək, mənzərə tamamilə aydınlaşar. 

Füzulidə daxili və misralararası rədiflər, qafi-

yələr: canan-dərman-ehsan; yar-bimar; mən-bilmən-

rövşən; canım-çeşmi-giryanım/əfqanım; qarşu-bu-

axar su; mail-zail-qafil; mən-sən-tən; şeydadır, rüsva-

dır-sövdadır və s.vardır. Misralar və beytlərarası rədif 

və qafiyələrin hamısı, istisnasız olaraq, bədii suallarla 

verilmişdir: usanmazmı?, yanmazmı?, sanmazmı?, 

inanmazmı?, oyanmazmı?, bulanmazmı?, utanmaz-

mı?, təkrarən bir də usanmazmı?. Onu da qeyd etməli-

yik ki, bu bənzərsiz lirik şeir nümunəsində usanmaz-

mı? ritorik sualı üç dəfə–bir şeirin birinci misrasında, 

iki sonuncu misralar sırasında isə bir dəfə işlədilmiş-

dir. Bəlkə bu da Füzuli şeirinin poetik sirlərindən biri-

dir; çünki belə olmasaydı, böyük söz sərrafı başqa, 

daha yeni və müqəyyəd bir qafiyəyə əl atardı: 

S.Vurğunda:  

Sənətkar-şikayət; var-ağlar; hərdən-küləklər-

dən-ürəklərdən; sən-bilsən- türksən; incidin-gileylən-

din; yardan-qayıdan-saraylardan; təbi valaya-hüsnü 

Leylaya-sevdaya; S.Vurğun da, Füzuli şeirinə bənzə-

sin deyə misralar, beytlər, bəndlərarası qafiyələrin he-

casını bədii və ritorik suallar şəklində qurmuşdur: 

Olmazmı? Dolmazmı? Qalmazmı? Ruha sığmazmı? 

Yazmı? Sınıq sazmı? Azmı? və s. Füzuli şeirinin gör-
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kəmli tədqiqatçılarından Ə.Cəfər, M.Quluzadə, Mir 

Cəlal və b. bu məsələlərə toxunaraq yazmışlar ki, şai-

rin qəzəllərindəki bəhrlərin zənginliyi, ahəngdarlığı 

onun mövzularındakı müxtəliflikdən asılı olaraq təza-

hür etmişdir. 

M.Quluzadə göstərir ki, Füzuli bəhrləri işlə-

yərkən böyük sənətkarlıq nümunəsi göstərərək, vəznə 

sanki yeni ruh, yeni həyat verir. Həmin bəhrin ahən-

gində özünəməxsus ritm, intonasiya yaradır. Məsələn, 

həcəz bəhrində yazılmış «Məni candan usandırdın...» 

qəzəlində şair sanki musiqi ahəngi yaratmaq üçün bü-

tün misralarda tam təqtilər verməklə, onları bərabər 

hissələrə ayırmışdır. Bu bölgülər eyni zamanda daxili 

qafiyələrlə axıra qədər ardıcıl bir şəkildə verilmişdir. 

Şairin vəznə gətirdiyi axıcılıq və ahəngdarlıq qəzəli 

xalq şeirinə, gəraylılara çox yaxınlaşdırmışdır. 

Füzulinin həmin qəzəlinin həm məzmun, həm 

də vəzn, ahəng etibarilə gəraylılara yaxınlığı da diq-

qətəlayiqdir. 

 

2000 
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VURĞUNUN SƏRBƏST VƏZNLİ ŞEİRLƏRİ 

 

Xalq şairi Səməd Vurğunun zəngin bədii irsi 

içərisində heca, əruz vəznləri ilə yanaşı sərbəst vəzn-

dəki şeirləri də müəyyən yer tutur. Onun əsərlərini bu 

istiqamətdə təhlil etdikdə bir daha aydın olur ki, bö-

yük sənətkarın bu səpgili əsərləri də gözəl və orijinal 

təsir bağışlayır, öz ruhu, daxili mahiyyəti, poetik xü-

susiyyətləri ilə başqalarından əsaslı surətdə fərqlənir. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, poetik əsərlərdə həm 

də forma kamilliyini şərtləndirən vəzn, qafiyə, bölgü, 

təqt, ahəngdarlıq, vurğu, melodiya, emosionallıq, sa-

dəlik, aydınlıq kimi cəhətlərin hər biri özlüyündə 

müəyyən siqlətə, çəkiyə, bir sözlə böyük funksiyaya 

malikdir. Dünya şöhrətli şairimiz Səməd Vurğunun 

şeir vəznlərinə münasibətini öyrənmək istəsək, demə-

liyik ki, onun üçün poetik vəznlər heç vaxt problem 

olmamış, istədiyi vəzndə gözəl, qüsursuz sənət incilə-

ri yarada bilmişdir; bunu şairin istər heca, istərsə əruz, 

istərsə də sərbəst vəznlərdə həqiqətən də kamil və bit-

kin nümunələrində görmək olur. 

Böyük şair istər elmi-nəzəri, istərsə də bilavasitə 

yaratdığı bədii örnəklərdə forma məsələlərinə də la-

qeyd qalmadan, üstünlüyü daha çox məna və məzmun 

məsələlərinə verir. O deyir ki «yaşayan vəzn və qafiyə 

deyil, məna və məzmundur. Mən poetik əsərlərin mə-

na gözəlliyi qarşısında səcdə edirəm.» 

Xalq şairi bütün bu problemlərin həlli ilə əla-

qədar olaraq fikir və mülahizələr yürüdərkən dünya 

elmi-nəzəri, ədəbi-estetik fikir qaynaqlarına istinad 
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edirdi: Platon, Aristotel, Nizami və Belinskiyə arxala-

nırdı. Məsələn, qədim dövrün ən böyük filosofu Aris-

totelin poeziyanın məzmun, mahiyyət, xüsusilə maddə 

əsasına dair yürütdüyü mülahizələri əsas götürürdü. 

Aristotelə görə tarixçi ilə şairi fərqləndirən o deyil ki, 

biri vəznlərdən istifadə edir, o biri isə etmir. 

Hətta böyük filosof, tarixin babası sayılan 

Heredotu xatırladaraq deyirdi ki, Heredotun əsərlərini 

vəznə çəksələr yenə də tarix əsərləri kimi qalardı. 

Çünki Heredot həqiqətən olub keçənlərdən, şair isə 

mümkün ola bilən hadisələrdən bəhs edir. Buna görə 

də poeziya tarixdən daha fəlsəfi və daha ciddidir: poe-

ziya daha çox ümumidən, tarix isə xüsusidən bəhs 

edir. 

Səməd Vurğun bütün vəznlərin kamil ustası ki-

mi sərbəst şeirə də biganə qalmamışdır. O yaradıcılı-

ğının ilk illərində sərbəstin böyük ustası kimi Maya-

kovskinin zəngin irsindən faydalandığını öz yazıların-

da səmimi şəkildə etiraf etməkdədir: «Mən indi öz ya-

radıcılıq yolumu nəzərdən keçirdikdə aydın görürəm 

ki, bir şair kimi inkişafımda, şübhəsiz ki, Mayakovski 

poeziyasının nəcib təsiri olmuşdur. O mənim yaradıcı-

lıq yoluma indi də yoldaşlıq edir». Şair xüsusilə iki 

şeirinin–«Raport» və «Fanar» əsərlərinin adlarını 

çəkərək qeyd edir ki, bu əsərlər mənim o illərdə 

yaradıcılığımda bir dönüş mərhələsi idi. 

Buradan belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, bizim 

şairin sərbəst şeirə meylini, münasibətini şərtləndirən 

başlıca cəhətlərdən biri də bu vəzndə müəllifin nisbə-

tən sərbəstliyi, vəzn və qafiyə asılılığından qismən 

azad olaraq daha qlobal məsələlərdən yazmaq imkanı 
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da nəzərə alınmalıdır. Şairin bu yolun ən gözəl uğur-

larından biri kimi məşhur «Zəncinin arzuları» poema-

sını qeyd etməsi təsadüfi deyildir. Yeri gəlmişkən 

qeyd edək ki, Səməd Vurğun sərbəst vəzndə 30-dan 

yuxan şeirlər yazmışdır ki, bunların da hər biri özləri-

nin orijinal forma xüsusiyyətləri ilə digər müəlliflərin 

bu səpgidə yazdıqlarından əsaslı surətdə seçilir. Belə 

ki, bunlarda heca və əruzun melodi çırpıntıları, emo-

sional-hissi ahəngdarlığı, habelə qafiyə sistemi gözlə-

nilir:  

 

Vur, 

dedim, vur!  

Zərbələrini bərk vur! 

Mənim arzum budur:  

Qollarına 

yeni qüvvələr gəlsin,  

Və sənin əlinlə yüksəlsin,  

Kirli, yamaqlı kəndimiz  

Üklü, alıqlı kəndimiz!... 

 

Biz şairin bədii irsinə yenidən nəzər salarkən 

onun bu vəzndə xeyli gözəl əsərlər yaratdığının şahidi 

oluruq. Onlardan bir neçəsinin adlarını ötəri olsa da 

çəksək, mənzərə aydınlaşar: «Raport», «Fanar», 

«Məktub», «Ölən şeirlərim», «Mən də bir əsgər 

kimi», «Qanlı bazar» və s. 

Son şeirin yenə də poetik ruhu, ahəngi, assosia-

tiv cəhətləri, axıcılığı əsəri tamamilə fərqləndirir və 

biz inanırıq ki, bu Vurğunun nəfəsidir, yurdumuzun 

öz səsidir!  
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İpəkli salonların,  

zər qanadlı poqonların  

Sonsuz şöhrətinə uyan dünya  

tələbini duymadı milyonların...  

Əsdi və qızdı saray,  

Bölük-bölük, 

alay-alay 

şahın əmrilə qudurdu polislər. 

 

Ümumiyyətlə, Səməd Vurğun üçün həyat həqi-

qətinin doğru-düzgün inikası başlıca meyar sayılma-

lıdır:  

Həqiqət!  

Anası budur  

sənətin,  

Boğazdan yuxarı  

bir məhəbbətin  

Soyuq saçmaları 

   şeir yaşatmaz!  

 

Deməli, şair poeziyanın da ümdə məqsədinin 

reallığı əks etdirmək, gerçəkliyi göstərmək olduğunu 

ön plana çəkir. Vaxtilə dahi Şekspir sonetlərinin birin-

də həmin məqamı xüsusi vurğulayaraq yazırdı: 

 

Bilmirəm necədir göydə mələklər,  

Yer üstdə yeriyir mənim əzizim. 

Ancaq geri qalmaz, inanıram mən,  

Yalan təşbehlərlə bəzənmişlərdən. 
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Ona görə də biz Səməd Vurğunun sərbəst vəznli 

şeirlərində bu baxımdan şairin həyata daha çox yaxın 

olduğunu, «aşıq gördüyünü çağırar» prinsipini daha 

aşkar müşahidə edə bilirik. Bu tipli şeirlərində şairin 

təsvir obyektinə mənfi, bir növ satirik münasibətini də 

görürük. Şairin «Məktub», «Oktyabr günləri», «Hü-

cum», «Şeir və xaltura» və s. əsərlərini bu baxımdan 

çox səciyyəvi saymaq mümkündür. Həmin silsilədən 

olan «Məktub» şeirini bu baxımdan dəyərləndirsək, 

dərhal aydın olar ki, şeirin poetik konsepsiyası həyata, 

varlığa, onun həqiqətə uyğun şəkildə dərkinə və əks 

etdirilməsinə əsaslanır. Burada həyatı nəşə, keyf və 

əyləncə hesab edən bir şairin şeirə bənzər yazıları əsas 

tənqid hədəfi kimi alınmışdır: 

 

Dərin bir yalan var bu sözdə, yalan! 

Çılpaq omuzları günəşdə yanan 

Zəncirdəki zənci deməzdi bunu 

Deməzdi inan! 

Küləkləri zəqqum qoxuyan 

qum çöllərinin  

Görmədiyim,  

Fəqət tanıdığım Şərq ellərinin  

qocası və gənci deməzdi bunu! 

Fəqət sən, 

Sən dedin, ey şair,  

bunu kef üstdən... 

 

Mahiyyət, məna və ideya baxımından kamil olan 

bu kiçik şeirin poetik komponentləri də yerli-yerində-

dir. Bu şeirdə, zənnimizcə, sərbəst vəznin müəyyən 
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xüsusiyyətlərini müşahidə etsək də, heca vəzninə xas 

olan keyfiyyətləri də görə bilərik. Məsələn, əsərdə qa-

fiyə sisteminə, ritm və ahəngdarlığa diqqət yetirək: 

«dərin», «sözlərin»; «yalan», «yanan, inan»; «görmə-

din», «göstərmədin»; «dalı», «yolu»; «dedin», «ye-

din»; «canları», «insanları»; «səsini», «gülləsini»; 

«taxdım», «baxdım»; «duymaq», «uymaq» və s. 

Buradan bir daha aydın olur ki, Səməd Vurğun 

sərbəst vəznli şeirlərində də misraların emosionallığı-

nı, şeiriyyəti, ahəngi, musiqililiyi unutmamış, əksinə 

sərbəst şeirin qəlibində, fakturasında da öz imkanı da-

xilində bədiiliyi, poetikliyi qorumağa müvəffəq ol-

muşdur. Şair bu tələbə məşhur «Fanar» şeirində də 

əməl etmişdir. Təsadüfi deyildir ki, əsərin elə ilk mis-

raları bunu yaxşı sübut edir:  

 

Dərin dənizlərin  

arxasını göstərən 

           bir fanar, yanar, yanar, yanar...  

 

Eyni mənzərəni biz şairin «Zərərçilər», «Ra-

port» və digər şeirlərində də görə bilərik. Məsələn, 

ikinci şeirdə oxuyuruq:  

 

Unutdum 

tüstülü daxmasında  

yemlik yediyim  

Babamın  

aciz xülyalarını  

Unutdum  

o səfil gecələrin  
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sərxoş röyalarını  

və təkrar  

anmadım 

adımı dolaşıq çağıran  

suların  

düyümlü səsini...  

Mənə  

çox görmədi zaman  

çalışıb 

yaşamaq  

həvəsini... 

 

 Burada da eyni mənzərənin şahidi oluruq; yenə 

axıcı, səyyal, şaqraq və poetik mükəmməllik, yenə də 

hecaya xas olan qafiyə quruluşu: «röyalarını», «xülya-

larını», «səsini», «həvəsini». Şeirin sonrakı misraları 

da bu və ya digər şəkildə az qala kök sözlərlə qafiyə-

lənir: 

 

Zaman axıcı bir su,  

   görürəm bunu. 

 Dəyişir  

və donur  

Bəşər fikri,  

bəşər duyğusu.  

Zaman axıcı bir su.. 

 

 Poetik təsiri gücləndirən bəzi misra təkrarları da 

nəzərə alınmalıdır: «zaman axıcı bir su..». 

Şairin 1930-cu ildə qələmə aldığı adsız bir şeiri 

də bizim mövzumuzla əlaqədar olduğundan və xüsu-
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silə özündə həm hecanın, həm də sərbəstin müəyyən 

xüsusiyyətlərini daşıdığından çox maraqlıdır. 

Həmin şeir «Dinlə məni, gözəl bahar!» misrası 

ilə başlanır. Və bu da qəribədir ki, bunun bir neçə 

misrası yuxarıda təhlil etdiyimiz şeirdə də var. Ona 

görə də bu şeirin əsas misralarını burada misal gətir-

mək istərdik: 

 

Dinlə məni, gözəl bahar!  

Qəlbinlə dinlə.  

Sənə deyiləcək  

sözüm var:  

Bilirəm sən, 

mənim ilk sevgilim kimi,  

İlk duyğularımın şahidisən!  

Unutmadım sizi mən. 

 

Şair bu bir neçə misrada iki məfhumu qarşılaşdı-

rır. Bunlardan biri gözəl bahardır ki, şair ona xeyli 

əsər həsr etmişdir. Digəri isə onun ilk sevgilisidir. On-

ların hər ikisi əziz, hər ikisi qiymətlidir. Ona görə də 

onların hər ikisi unudulmazdır; gözəl bahar və gözəl 

sevgili. «Sevgilimi ona görə sevirəm ki, o mənim öm-

rümün bakir çağında sevdiyim ilk canlıdır, səni isə 

yalnız ona görə sevirəm ki, sən mənim ilk sevgilim 

kimi ilk duyğularımın şahidisən!» Lakin şeirin ifadə 

tərzində bir müştərəklik var: bir az heca, bir az sər-

bəst. Şairin «Ölən şeirlərim», «Mən də bir əsgər ki-

mi», «Qızıl Şərq», «Rot Front», «Cavabımız», «Ti-

kanlı sözlər» və s. şeirləri də düşünmək üçün material 

verməkdədirlər. 
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Bunların içərisində, hətta elə əsərlər də vardır ki, 

oxuyan kimi hiss edirsən ki, həmin əsər yuxarıdan 

təzyiq, təsir və təpkilər nəticəsində yazılmışdır. Mə-

lum olduğu kimi 30-cu illərdə sevgidən, məhəbbət-

dən, dərddən, qəmdən yazmaq qəti qadağan edilmişdi. 

Ona görə də ən istedadlı şairlər belə məhəbbətdən 

yazmayacaqlarına bir növ and içirdilər. Təsadüfi de-

yildir ki, S.Vurğun da şeirlərinin birində demişdi: 

«Mən and içmişəm ki, bir də qələmim gözəllərdən il-

ham almayacaqdır.» Uzağa getmək lazım deyil, elə 

burada haqqında danışacağımız «Ölən şeirlərim» də 

belə bir qadağanın nəticəsidir: 

 

İncə bir bahar buludunu andıran 

və gəncliyi  

bir göl kimi dalğalandıran  

mavi gözlərə  

Yazdığım dastanlar  

Vərəmli 

və sıtmalı gecələrimi  

günəşli gündüzlərə döndərdim.  

Bu gün məndən uzaqsınız.  

Sizi mən  

ölən 

günlərin heçliyinə  

Öz əlimlə göndərdim.  

 

Şair nəinki ümumi şəkildə həmin şeirləri «ölü 

əsərlər» adlandırır, hətta onların bəzilərinin konkret 

adlarını da çəkir: 
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«Dürrənin səsi»,  

«Dilican dərəsi»,  

«Gözəllərim», 

 «Qəzəllərim», 

 ...lərim..., lərim...  

və nələrim...  

Artıq gözlərimdən uzaqlaşdınız;  

Ölən bir cahanla siz  

gülüşsüz qucaqlaşdınız... 

 

Şeirin sonunda tamamilə aydın olur ki, bütün bu 

qadağa, basqı, təpki və yasaqlar nədən ötrü imiş: 

 

Odur ki, mən  

Siniflər döyüşündən törənən  

bir əsgər kimi,  

Şeirlərimi şüarlara döndərirəm,  

Onları son döyüşün  

ilk cəbhəsinə göndərirəm. 

 

Buradan belə bir nəticə hasil olur ki, ədəbiyyat, 

şeir-sənət insanların daxili aləmi ilə, psixologiyası, iç 

dünyası ilə, onun sevgi-məhəbbət duyğuları ilə, ürək 

çırpıntıları ilə məşğul olmaq əvəzinə, sinfi mübarizə-

lərdən, əbədi döyüşlərdən, insanı robotlaşdıran, hissiz, 

duyğusuz müqəvvalardan söz açmalıdır. Səməd Vur-

ğun da başqaları kimi bu ədalətsizliyi sonralar dərin-

dən anlayaraq böyük təəssüf hissi ilə demişdi: «Vahid 

necə də haqlı imiş!» 

Sərbəst vəzndə qələmə alınmış «Qızıl Şərq» şei-

rində böyük şair Qərblə Şərqin təzadlarından, ögeyli-
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yindən ümumiləşdirilmiş şəkildə söhbət açaraq göstə-

rir ki, başqalarını doyuraraq özü ac qalan, bir parça 

çörəyə möhtac olan Şərq necə parçalanıb, mal-dövləti 

Avropa limanlarına axır. Şeirin satirik ruhu əsrlər bo-

yu çox sarsıdıcıdır. 

 

İnlədi Şərq  

inlədi... 

Tunc əsirlərin dəmir çəngəlində, 

Çiyni zər paqonlu şahların, 

«Gözə görünməyən allahların» 

əlində 

inlədi Şərq. 

Suların səsində matəm 

və göz yaşı dinlədi Şərq... 

......................................... 

Üzləri qabar tutan əllər 

əyilib öz gülünü dərmədi... 

 

Şairin bu səpgidən olan «Cavabımız», «Tikanlı 

sözlər», «Şeir və xaltura» adlı əsərləri də bu sayaq 

təhlil və tədqiq süzgəcindən keçirilə bilərlər. Birinci 

şeirin əsas məna, məzmun və ideyası elə ilk 

misralardaca öz bədii ifadəsini tapmışdır:  

 

Üfüqləri sonsuz bu kainatda  

Məni yaşadan qüvvət  

öz əməyim, öz əlimdir.  

Böyük bir insan olmasam da həyatda, 

Cəbhədə bir əsgər kimi qalmaq  

  son əməlimdir.  
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Bu ilk dörd misra ənənəvi heca vəznində olduğu 

kimi müəyyən qafiyə düzəninə də malikdir; «kainat-

da», «həyatda», «əməyim», «əlim», «əməlim» və s. 

Lakin şeirin yerdə qalan hissəsi müəyyən istisnalarla, 

əsasən sərbəst vəzndədir. 

Başqa bir əsərdə isə müəllif heç bir poetik iste-

dadı olmayan, sadəcə imzası görünmək üçün, şair xəs-

təliyinə tutulan adamların satirik portretini yaratmağa 

müvəffəq olmuşdur.  

 

Sevmədim 

Qurama sözlərin 

cansız hərəkətini  

və beynimə 

zorla  

pərçimlənən  

bu sözlərin ləzzətini... 

Sevmədim  

imzasını görünmək üçün atan,  

Qəlbi şablon  

və şarlatan  

şairlərin 

yerində şıllaq atmasını, 

Sevmədim  

onların sənət adına  

xaltura yaratmasını.  

 

Biz belə güman edirik ki, şairin bu qəbildən olan 

əsərlərindən «Tikanlı sözlər» özünün ümumiləşdirmə 

gücü ilə, həyatiliyi və təbiiliyi ilə, bir növ yaxşı 
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mənada, sənədliliyi ilə müəllifin qələmə aldığı hədəf 

və insanlara yaxınlığı və bələdliyi ilə seçilə bilən 

nümunələrdən biridir. Şeirdə qoyulan problem və 

ideyanın aktuallığına dair ilk misralarda müəyyən 

fikir səsləndirən şair yazır: 
 

Mən yazmamış bilirəm, 

 və sevinib gülürəm  

ki,  

xoşuna gəlməyəcək  

bu şeirim.  

Yanaqlarına  

tək xal qoyanların  

Bu dünyada  

nə mənsəbdən 

nə şöhrətdən  

doyanların. 
 

Müəllifi həddən artıq vadar edir ki, məramını 

birbaşa söyləsin: 
  

Çünki mən  

nə gülləri, çiçəkləri sayrışan 

tər cunalı yazların,  

nə sarı simləri  

sarılıq gətirən  

ağ sədəfli sazların, 

Nə də ki,  

  zurnalı düyünlər şairiyəm,  

Mən  

günəşi yarışa çağıran  

böyük günlər şairiyəm... 
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Şeirdə öz konsepsiyasına uyğun olaraq müəllİf 

hər şeyi öz adı ilə çağırmağa çalışır. Ona görə də 

şeirdə haqqında danışılan hər bir hadisə və xarakterlər 

barədə açıq-aydın danışılır, hadisələrin cərəyan etdiyi 

məkan, bu hadisələrin səbəbkarlarının hamısı yerli-

yataqlı şəkildə oxucunun diqqətinə çatdırılır. Ona 

görə də əsərdə Salyanlı Covdar Şirəli, Qazaxda 

Yöndəmsiz Qulu, Gəncədə həftəsi tamam olmamış 

kənddən şəhərə qaçan müəllimənin satirik obrazları 

diqqəti çəkir. 

Böyük şairin sərbəst vəznli şeirlərinin təhlilin-

dən bu nəticəyə gəlirik ki, təxminən 30-dan yuxarı bu 

tipli əsərlər göstərir ki, onların məna, məzmun, ideya 

və problematikası kimi bədii xüsusiyyətləri də cazibə-

dardır, valehedicidir, orijinaldır. Çünki bunlar da bö-

yük bir şairin ürək qanı ilə yazılmış, nəfəsi ilə isinmiş 

poetik nümunələrdir. 

Deməli, həqiqi istedad köhnəni yeniyə, qara daşı 

gövhərə, prozanı poeziyaya çevirə bilir. Ona görə də 

böyük şair heç vaxt poetik vəznlərdən şikayətlənmə-

miş, həmişə demişdir ki, iş vəzndə deyil, istedaddadır.

  

 

2009 
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