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Bu kitabda görkəmli ədəbiyyatşünas alim, filologiya elmləri
doktoru, professor Cəlal Abdullayevin 1950-ci illərin ortalarından
ömrünün sonuna qədər yazıb dövrü mətbuatda çap etdirdiyi ədəbitənqidi və elmi-nəzəri məqalələri toplanmışdır.
Prof. C.Abdullayevin yaradıcılıq dairəsi olduqca geniş idi. Bu
genişlik onun ədəbi- tənqidi fəaliyyətinin də ən mühüm xüsusiyyəti
idi. Bu cəhət oxuculara ilk dəfə təqdim edilən bu məqalələr
toplusunda bütün aydınlığı ilə görünməkdədir.
Mövzu rəngarəngliyi, janr müxtəlifliyi, problematika aktuallığı,
ideya-məzmun və bədii sənətkarlıq xüsusiyyətlərinə görə təhlil
səriştəsi− professor Cəlal Abdullayevin ədəbi- elmi və nəzəri- filoloji
səpgidə yazdığı məqalələrində daim diqqəti çəkən bu keyfiyyətlər bu
kitabın əhəmiyyətini və müasirliyini də şərtləndirir.
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BİR- İKİ SÖZ
Azərbaycan ədəbiyyatşünas alimlərinin və tənqidçilərinin keçmiş
sovet dövründə yetişən ilk nəsli 1920- ci illərin sonu və 1930- cu
illərin əvvəllərində yaradıcılığa başlamışlar. Bunların bir qisminin
əsas sahəsi bədii yaradıcılıq olsa da, ədəbiyyatşünaslıq və ədəbi
tənqid sahəsində də ciddi iş görmüşlər. M.İbrahimov, M.Hüseyn, Mir
Cəlal hər iki yaradıcılıq sahəsində tanınmış görkəmli yazıcı, alim və
tənqidçilər olmuşlar. Bunların digər qismi həm də pedaqoji işlə
məşğul olmuş, yüzlərlə yetirmələri olan ali məktəb müəllimləri
olmuşlar: M.Arif, Məmməd Cəfər, Mir Cəlal və s.Üçüncü qismi ancaq
tənqidçiliklə məşğul olmuşlar: Əkbər Ağayev.
Cəlal Abdullayev Azərbaycan ədəbiyyatşünaslarının əsasən
1960-cı illərdə yaradıcılığa başlayan ikinci nəslinə mənsubdur. Bu
nəsil bu və ya başqa formada birinci nəsil ədəbiyyatşünaslarının
tələbələridir, onlardan öyrənmiş, onlardan dərs almışlar. Onların ən
istedadlarından biri Cəlal Abdullayev idi. Bu il – 2010-cu ildə Cəlalın
80 yaşı tamam oldu. O bu səksən ilin altmış ilini Bakı Dövlət
Universitetində keçirmişdir: tələbə, aspirant, müəllim, dosent, professor, 1979-cu ildən ömrünün sonuna qədər kafedra müdiri
olmuşdur.1962-ci ildə «Səməd Vurğun və folklor» mövzusunda namizədlik, 1974- cü ildə «Səməd Vurğunun sənətkarlığı» mövzusunda
doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 2000-ci ildə Azərbaycan
Respublikasının Əməkdar müəllimi fəxri adına layiq görülmüşdür.
Cəlal Abdullayev fəal ictimai işlə də məşğul olmuşdur: filologiya
fakültəsinin və Universitet Elmi Şuralarının üzvü, ixtisaslandırılmış
müdafiə şurasının sədri olmuşdur. Yazıçılar ittifaqının üzvü idi.
Prof. Cəlal Abdullayev yüksək səviyyəli ali məktəb müəllimi,
bacarıqlı elm və təhsil təşkilatçısı idi. Ədəbiyyatşünaslığa, Azərbaycan ədəbiyyatının müxtəlif dövrlərinə aid, ayrı- ayrı sənətkarlar
haqqında olan mühazirələri nəzəri səviyyəsi və yeniliyi ilə tələbələrin
marağına səbəb olurdu. Yatımlı nitqi, ifadə tərzi var idi. Rəhbərlik
etdiyi diplom, buraxılış və dissertasiyaları həmişə yüksək qiymətləndirilirdi. Kafedraya rəhbərlik etdiyi müddətdə (1979- 2010)
Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrası həm elmi, həm də tədris
baxımından xeyli inkişaf etmişdir. Hal-hazırda həmin kafedrada
işləyən müəllimlərin hamısının elmi dərəcəsi var: beş elmlər doktoru,
professor, bir elmlər namizədi, professor, altı elmlər namizədi.
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Kafedra fənn proqramları və dərsliklərlə təmin olunmuşdur. Prof.
Cəlal Abdullayevin rəhbərliyi və bilavasitə iştirakı ilə hazırlanıb nəşr
edilən iki cildlik «Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı» dərsliyi ən
mükəmməl ali məktəb dərsliklərindən hesab olunur. Cəlal Abdullayev
bir sıra başqa dərsliklərin, monoqrafiyaların, iki yüzdən çox elmi,
publisistik məqalənin müəllifi idi. Yaradıcılığını davam etdirirdi.
Cəlal «Səməd Vurğunun yaradıcılığında fəhlə surəti» adlı ilk
məqaləsini tələbə vaxtı – 1955-ci ildə yazmış və həmin məqalə elə o
zaman ADU-nun «Elmi əsərlər»ində (1956, №5) çap olunmuşdur.
Qızı, Universitetin baş müəllimi, filologiya elmləri namizədi Şəlalə
atasının – filologiya elmləri doktoru, professor Cəlal Abdullayevin
əsərlərinin yeddi cildliyini çapa hazırlayır. Oxucuların mütaliəsinə
verilən birinci cildə alimin 1957-ci ildən ömrünün sonlarına qədər
yazdığı yüzə yaxın məqaləsi daxil edilmişdir.Bunlar hələ hamısı
deyil,ancaq tapılıb üzə çıxarılanlardır.
1957-ci il Cəlalın tələbəlik həyatından ayrıldığı və müstəqil həyata
atıldığı ilk il idi. Elə həmin ildə onun mətbuatda altı məqaləsi çap
olunmuşdur.Bu, universiteti yenicə bitirmiş gəncin istedadının göstəricisi, gələcək elm yollarında inamla irəliləməsinin ilk addımları idi.
Bir ildən sonra – 1958- ci ildə Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisası üzrə
aspiranturaya daxil oldu, elə həmin ildə, yəni aspiranturanın birinci
ilində on məqaləsi nəşr edildi: bunlar elə o zamanlar göstərdi ki,
ədəbiyyat aləminə, elm aləminə ümid verən bir tədqiqatçı gəlir.
Bunlar ötəri olmadı. Cəlal Abdullayev bu yaradıcılıq yolunu davam
etdirdi, görkəmli ədəbiyyatşünas kimi etiraf olundu və tanındı.
«Əsərləri»nin birinci cildindəki məqalələr göstərir ki, prof.
C.Abdullayevin elmi maraq dairəsi çox geniş olubdur: klassik və
müasir Azərbaycan ədəbiyyatı, dünya ədəbiyyatı, ədəbiyyatşünaslıq
və ədəbi tənqid. Nədən və hansı mövzuda yazıbsa, peşəkar filoloq kimi
çıxış edib, yeni söz deməyə çalışıbdır. Prof. C.Abdullayev, məqalələrində aydın, səlis ədəbi dil nümayiş etdirir. Məsələn, Məhəmməd
Füzuli haqqında yazdığı «Azərbaycan poeziyasının iftixarı» məqaləsində məhz Füzuliyə layiq bir ifadə ilə Füzuli böyüklüyünü, Füzuli
şeirinin məziyyətini, Azərbaycan ədəbi- bədii dilinin inkişafında
Füzulinin rolunu göstərir.
Bir sıra məqalələri XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının klassikləri
haqqındadır.Cəlil Məmmədquluzadə haqqında üç məqaləsi var:
«Böyük mühərrir, realist yazıcı», «Böyük sənətkar, həssas insan»,
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«C.Məmmədquluzadə və müasirlik». Bu adlar məqalələrin məzmunu
haqqında xeyli söz deyir. Müəllif Azərbaycan ictimai fikir tarixində
görkəmli rolu olan məşhur «Molla Nəsrəddin» məcmuəsinin
yaradıcısı və redaktoru olmaqla, Mirzə Cəlilin Azərbaycan ictimai
fikir tarixində mövqeyindən danışır. Ə.B. Haqverdiyevin hekayələri,
Üzeyir bəyin həyat və yaradıcılığı, nəsr əsərləri, bəstəkarlıq fəaliyyəti
haqqında sözünü deyir.Böyük dramaturq C.Cabbarlı, tarixi romanın
əsasını qoyan M.S.Ordubadi haqqında söz deyir.
Prof. C.Abdullayevin elmi-publisist əsərlərində keçmiş Sovet
dövrü Azərbaycan yazıçıları daha geniş yer tutur.Əsərlərinin
oxucuların mütaliəsinə verilən birinci cildində Səməd Vurğun
haqqında doqquz məqaləsi verilmişdir.Bu məqalələrdə böyük şairin
şeir, dram, publisist yaradıcılığının geniş təhlili verilir. Silsilə
məqalələrində Mir Cəlal yazıcı- ədib, alim və ustad müəllim kimi
səciyyələndirilir, özünün və digər alimlərin yetişməsində Mir Cəlal
müəllimin rolu qeyd edilir. M.İbrahimov, M.Hüseyn, S.Rəhimov, Əli
Vəliyev, R.Rza, Ə.Məmmədxanlı, M.Rahim, Cəfər Xəndan, O.Sarıvəlli
və başqaları haqqında yazılarında bu sənətkarların yaradıcılığı
fonunda dövrün ədəbi prosesinin mənzərəsi verilir. Prof. C.Abdullayevin məqalələrində Abbas Zamanov şəxsiyyəti, Əkbər Ağayev
tənqidi, Cəlal Məmmədov publisistikasından söz açılır.Onun məqalələrində cənub şairlərinə də diqqət yetirilir: böyük Azərbaycan şairi
M.Şəhriyar, eləcə də Əli Tudə, Söhrab Tahir haqqında məhəbbətlə
yazdığı məqalələr.
Cilddəki məqalələrin çoxu yeni ədəbi nəslin, əsasən, XX əsrin
ikinci yarısında, ya bir qədər əvvəl yaradıcılıq meydanına gələn
yazıcılar haqqındadır.İsa Hüseynov (Muğanna), H.Seyidbəyli,
Hüseyn Hüseynzadə (H.Arif), Qabil, Fikrət Sadıq,H.Hüseynoğlu, Əlfi
Qasımov və başqaları bu qəbildəndir.Prof.C.Abdullayevin məqalələrində ədəbiyyatımızın bütün dövrləri əhatə olunur, onun C.Novruz,
N.Həsənzadə, Ayaz Vəfalı, Famil Mehdi, Tofiq Mütəllibov, Ağa
Laçınlı və başqaları haqqındakı məqalələri 1950- cı illərdən başlayan
yeni Azərbaycan ədəbi hərəkatının daha sonralar da uğurla davam
etdiyini nümayiş etdirir. Prof. C.Abdullayev aşıq ədəbiyyatı, ayrı- ayrı
ədəbi toplular, rus yazıçıları və s. mövzularda da məqalələr yazmışdır.
Geniş təhlilə imkan olmadığına görə sadalama üsulu ilə verdiyimiz
bu xülasə də təkcə dövrü mətbuatda (qəzetlərdə) çap olunan və
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«Əsərləri»nin birinci cildində toplanan məqalələri də göstərir ki, bu
alim lap gənc yaşlarından, tələbəlik illərindən ədəbi prosesi izləmiş və
zaman-zaman öz alim sözünü demişdir.Onun buradakı məqalələrinin
bir qismi Sovet dövründə – 1990-cı illərə qədər, bir qismi müstəqillik
dövründə yazılmışdır. Bütün bu dövrlərdə o, obyektiv olmuş, hər
ədibin yaradıcılığına, hər əsərə, hər ədəbi obraza obyektiv mövqedən
qiymət verməyə çalışmışdır.
Oxucular bu kitabı vərəqləyərkən bir daha müəllifin elmi-nəzəri
təhlil qabiliyyətini, alimin dünyagörüşünün genişliyini, ümumiləşdirmə bacarığını görəcəklər.
Ədəbiyyatşünas alimin ədəbi jurnallarda, elmi əsərlərdə, digər
toplularda çap olunmuş yazıları, monoqrafiyaları «Əsərləri»nin
sonrakı cildlərində veriləcəkdir.
Yusif Seyidov
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BÖYÜK MÜHƏRRİR, REALİST YAZIÇI
M.F.Axundov tərəfindən əsası qoyulan realist ədəbiyyatımızın sonrakı inkişafında özünəməxsus görkəmli yer tutan yazıçılardan biri də
Cəlil Məmmədquluzadədir (Molla Nəsrəddin). C.Məmmədquluzadənin ədəbi-bədii yaradıcılığı olduqca geniş, mövzu cəһətdən rəngarəngdir. Ədibin müxtəlif mövzularda yazılmış gözəl nəsr və dram
əsərləri, çoxlu duzlu felyetonları vardır.
C.Məmmədquluzadə һələ çox gənc yaşlarından M.F.Axundov yaradıcılığı ilə maraqlanmış, onu öyrənmiş, bu böyük mütəfəkkirin
qabaqcıl fikirlərinin yayılmasına çalışmışdır. Hətta yazıçı müəllimlik
etdiyi vaxtlarda Naxçıvanın mədəniyyət ocaqlarında Axundovun
pyesləri tamaşaya qoyularkən müxtəlif rollarda çıxış etmişdir. Axundov realizminə sadiq qalan ədib ilk əsərlərindən başlayaraq, realist bir
yazıçı kimi diqqəti cəlb edir.
C.Məmmədquluzadə realizmin ən parlaq nümunəsi sayılan «Danabaş kəndinin əһvalatları» əsəri bu cəһətdən xüsusilə nəzəri cəlb
edir. Ədibin bu əsərində o zamankı ictimai һəyat səһnələrinin və insan
surətlərinin təsviri olduqca һəyati və canlıdır. Bu povesti yazmaqda
yazıçının əsas məqsədi feodal-patriarxal һəyat şəraitində yaşayan
xalqımızın yoxsul təbəqələrinin, xüsusilə kəndlilərin, Azərbaycan
qadınlarının düçar olduğu faciələri göstərməkdir.
Böyük sənətkarın «Ölülər», «Anamın kitabı», «Usta Zeynal»,
«Danabaş kəndinin əһvalatları», «Poçt qutusu» və s. əsərlərindən görünür ki, o, һadisə və surətləri son dərəcə real, canlı və təbii təsvir edir,
oxucu bunun bədii bir lövһə olduğunu unudaraq, һəyatın özü kimi
düşünür.
Ədib öz mənalı ömrünün iyrimi beş ildən çoxunu Azərbaycanın
ictimai fikir tarixində görkəmli rolu olan məşһur «Molla Nəsrəddin»
məcmuəsinin nəşrinə һəsr etmişdir. Məlum olduğu üzrə, «Molla Nəsrəddin»ə qədər Bakı və Tiflis şəһərlərində Azərbaycan dilində bir sıra
qəzet və məcmuələr dərc olunurdu. Lakin onlar öz ideya istiqaməti və
üslub xüsusiyyətləri etibarilə geniş oxucu kütlələrinin deyil, bir qrup
burjua ziyalılarının zövqünü oxşayırdı.Cəlil Məmmədquluzadənin
nəşr etdirdiyi «Molla Nəsrəddin» məcmuəsi isə bunların əksinə, geniş
oxucu kütlələrinin ürəyindən keçəni deyirdi.Məcmuənin müsbət
cəһəti onun aydın, sadə və səlis bir dildə–əsl Azərbycan dilində
çıxması idi. Şübһəsiz ki, belə bir məcmuənin nəşri, ədibin öz xalqı
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qarşısındakı ən böyük xidməti sayılmalıdır.
Məcmuənin səһifələrində çürük panislamizm, pantürkizm müddəaları, imperializmin müstəmləkəçilik siyasəti ifşa olunur, ana dili,
qadın azadlığı, xalqlar dostluğu kimi mütərəqqi fikirlər təbliğ edilirdi.
Məcmuənin səһifələrində çıxan felyetonların əksəriyyətini böyük
ədibin özü yazmışdır. Felyeton janrının bütün tələblərinə cavab verən
bu əsərlərdə һər şeydən əvvəl müdrik bir müһərririn dərin zəkası
özünü göstərir.
Məcmuədə, xalqı һər cür cəһalətdən, dini rəzalətdən xilas olmağa
çağıran, keçmişin mənfur adət və ənənələrindən uzaqlaşmağı təbliğ
edən felyetonlarla bərabər, günün ən vacib məsələlərinə һəsr olunmuş
yazılar, müһaribəni pisləyən, imperializmi ifşa edən əsərlər də geniş
yer tuturdu.
Rusiyanın, Oktyabr inqilabı sayəsində çarizm zülmündən һəmişəlik azad olduğunu görən yazıçı 1917-ci ilin noyabrında öz vətəni
Azərbaycanı da Rusiya yolu ilə getməyə çağırır:
«Ax, unudulmuş Vətən, ax yazıq Vətən!
Dünyalar titrədi, aləmlər mayallaq aşdı, fələklər bir-birinə qarışdı,
millətlər yuxudan oyanıb gözlərini açdılar və pərakəndə düşmüş
qardaşlarını tapıb dağılmış evlərini bina etməyə üz qoydular. Bəs sən
һardasan, ay biçarə Vətən?!».
Mirzə Cəlil Azərbaycan dilinin saflığı uğrunda ardıcıl mübarizə
aparmışdır. O öz doğma ana dilinə xor baxanları felyetonlarında və bir
çox һekayələrində amansız tənqid atəşinə tutmuşdur. «Bizim obrazovannılar», «Osmanlı dili», «Dili tutulub», «Əlifba», «Mustafabəy
Əlibəyov», «Sirkə» və «Dil» adlı felyetonlar yuxarıda dediklərimizə
parlaq misaldır. «Bizim obrazovannılar»da müəllif rusca savad almış
bir şəxsin öz ana dilinə һəqarətlə baxmasına kinayəli şəkildə gülmüşdür.
Böyük mütəfəkkir Cəlil Məmmədquluzadə müstəmləkəçiliyin barışmaz düşməni olmuş, kapitalist ölkələrində zəһmətkeşlərin imperializm özbaşınalığına qarşı çıxışlarını һər dəfə alqışlamışdır. O
özünün «Xəlifələri», «Qarğa quzğunlar», «Qatıq ağdırmı, qaradırmı?», «Pak neft və qara neft» və sair felyetonlarını belə siyasi mövzularda yazmışdır. «Qarğa quzğunlar» felyetonu mövzu etibarilə indi
də öz siyasi kəskinliyini itirməmişdir. Felyetonda İngiltərə və
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Amerika imperialistlərinin İran nefti üzərində bir-biri ilə «it kimi
boğuşduqları» kəskin bir tərzdə ifşa olunur.
Ədibin nəşr etdirdiyi məcmuə XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan
ədəbiyyatının ən qabaqcıl yazıçı və şairlərindən olan M.Ə.Sabiri, Ə.
Haqverdiyevi, M.S.Ordubadini, Ə.Nəzmini, Ə.Qəmküsarı, C.Cabbarlını və başqalarını öz ətrafında toplamış, onların yaradıcılığına
istiqamət vermiş, bu vətənpərvər istedadlı sənətkarları geniş oxucu
kütləsinə tanıtdırmışdır.
Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycanda Sovet һakimiyyəti qurulduqdan sonra da, ömrünün son gününədək qələmi yerə qoymamış, öz
yazıları və ictimai xidmətilə gənc sovet respublikasının möhkəmlənməsi işinə, mədəni-maarifimizin yüksəldilməsi və daһa da çiçəklənməsi işinə komək etmişdir.
Azərbaycan xalqına zəngin, mədəni irs bəxş Cəlil Məmmədquluzadənin adı һəmişə iftixar һissilə yad ediləcək, onun xatirəsi ürəyimizdə uzun illər yaşayacaqdır.
«Azərbaycan gəncləri» qəzeti,
4 yanvar 1957
BÖYÜK SƏNƏTKAR, HƏSSAS İNSAN
(C. Məmmədquluzadənin vəfatının 25 illiyi münasibətilə)
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə gözəl nasir, istedadlı dramaturq və
böyük bir jurnalist kimi daxil olan Cəlil Məmmədquluzadənin ölümünün 25 ili tamam oldu. Böyük ədibin yaradıcılığının ilk dövrü
Azərbaycanda yeni və mütərəqqi meyllərin təşəkkülü, inqilabi ideyaların gücləndiyi və sinfi ziddiyyətlərin kəskinləşdiyi bir dövrə təsadüf
edir. Belə bir ziddiyyətli dövrdə yaşayan C.Məmmədquluzadə ətrafında baş verən һadisələrə laqeyd qala bilməzdi. O da özündən əvvəl
yaşayan və müasiri olan klassiklərimiz kimi һəmin ziddiyyətli
cəmiyyətə öz münasibətini göstərmişdir.
Burjua mülkədar istibdadının һakim olduğu bir müһitdə tərbyiə
almış yazıçı əlinə qələm alan kimi öz müşaһidələri һaqqında yazmağa
başlayır. O, kiçik yaşlarından etibarən əzən və əzilənlər arasındakı
mübarizəni, ictimai bərabərsizliyi dərk etməyə başlayır. Hələ «Çay
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dəsgaһı» adlı kiçik pyesində yazıçı aşağı zümrənin dözülməz və acınacaqlı vəziyyətinə nəzər salır, yoxsullara öz müsbət münasibətlərini
bildirərək bir qədər zəif şəkildə olsa da, zalımlara qarşı çıxış edir.
C.Məmmədquluzadə ədəbi yaradıcılıq yollarında irəlilədikcə onun
əsərlərində tənqid һədəfi açıq-aydın şəkildə meydana çıxır. «Danabaş
kəndinin əhvalatları», «Danabaş kəndinin məktəbi», «Poçt qutusu» və
başqa əsərlərində ədibin öz xalqının dərd və ələmlərinə necə ürəkdən
bağlandığı diqqəti cəlb edir.C.Məmmədquluzadə aşağı təbəqənin nümayəndələrini bədii əsərə gətirərək, onların faciəsini göstərmişdir.
Axundov realizmini davam etdirən, realist qələmə malik olan
C.Məmmədquluzadənin kənd һəyatından bəһs ədən ilk nəsr əsərləri
içərisində «Danabaş kəndinin əһvalatları» povesti müstəsna bir yer
tutur.
Ədibin bu əsərində o zamankı ictimai һəyat səһnələrinin və insan
surətlərinin təsviri olduqca һəyati və son dərəcə canlı verilmişdir. Povestin ideyası feodal-patriarxal həyat şəraiti daxilində xalqın yoxsul
təbəqələrinin, xüsusilə kəndlilərin, hüquqsuz Azərbaycan qadınlarının
düçar olduqları faciələri göstərməkdir. Yazıçı bu əsərində özünəməxsus ədəbi vasitələrlə һəmin faciəni doğuran səbəblərin ictimai-tarixi
köklərini aşkara çıxarmağa çalışmışdır.
Ədib müsbət planda verdiyi Məһəmmədһəsən əminin qanına,
iliyinə işləyən islam dini onu çıxılmaz vəziyyətə salır. Bu şəxsin əsas
bəlası budur ki, başına gələn bütün faciələri «qəzavü-qədərin» işi kimi
qəbul edir. Ədibin əsl məqsədi isə bu cür adamları cəһalət yuxusundan
ayıltmaqdır. Yazıçı bu sadəqəlb zəһmətkeş adamları eybəcər һala
salan ictimai quruluşu kəskin satira atəşinə tutur.
C.Məmmədquluzadənin ideyaca dolğun, dərin məzmunlu, səlis bir
dillə yazılmış, ictimai və bədii cəһətdən mükəmməl işlənmiş һekayə
və povestləri klassik nəsrimizin dəyərli inciləri olduğu kimi, komediyaları da dramaturgiya sənətinin yüksək nümunələridir. C.Məmmədquluzadə «Ölülər», «Anamın kitabı», «Kamança», «Dəli yığıncağı», «Danabaş kəndinin məktəbi» və sairə kimi əsərlərlə dramaturgiyaya daxil olmuşdur.
Adlarını çəkdiyimiz əsərlərdə yazıçının tənqid һədəfi yalançı, vicdan və əxlaqını itirmiş, mənəvi cəһətdən müflisləşmiş şeyx nəsrullaһlar, dinin təsiri nəticəsində şüuru və ağlı kütləşmiş hacıһəsən
əmilər və başqaları burjua-feodal aləminin nümayəndələridir.
Ədib ruһaniliyi və «ölülər» aləmini daһa tutarlı surətdə tənqid et12

mək üçün kefli İsgəndəri onlara qarşı qoymuşdur.Biz dramatik konfliktin inkişafını izlərkən Şeix Nəsrullaһla İsgəndərin üz-üzə gəlməsində sadəcə olaraq iki fərdin deyil, bəlkə də bir-birinin əksi olan
iki aləmin (fırıldaqçı ruһanilər aləmi ilə mütərəqqi fikirli ziyalılar
aləminin) barışmaz kəskin mübarizəsini görürük.
Əsərin son səһnəsini ani olaraq xatirimizə gətirsək, İsgəndərin
һaqlı olduğunu onu əһatə edənlərin özlərininn də təsdiq etdiklərini
görərik. Şeyxin, cavan yaşlı qızları aldadaraq gecə ikən qaçdığını bilən camaat yavaş-yavaş һəqiqəti başa düşür.
Məlumdur ki, C.Məmmədquluzadə bütün yaradıcılığı boyu qadın
azadlığı məsələsinə xüsusi diqqət yetirən sənətkarlardandır. O, һekayə, felyeton və povestlərində olduğu kimi, dramatik əsərlərində də
Azərbaycan qadınlarının çəkdiyi müsibətləri açıb göstərir, Şərq xalqlarının kiçik yaşlı qızlarla evlənmək, qadını bütün qanunlardan məһrum edən mənfur adət və ənənələrinə qarşı kəskin surətdə etiraz edir.
«Ölülər» əsərində də bu məsələyə lazımınca yer verilmişdir. Nazlı və
onun kimi bir çox qızların şeyxin qurbanına çevrilməsi buna yaxşı
misaldır.
Cəsarətlə demək olar ki, surətlərin fərdiləşdirilməsi cəһətindən bu
əsər dünya dramaturgiysının ən nadir əsərlərindəndir. Burada һər bir
kiçik personajın ancaq özünə aid olan xüsusiyyətləri vardır. Biz əsərdə
bir-birinə bənzəyən iki surət tapa bilmərik.C.Məmmədquluzadə tipləri
fərdiləşdirərkən bir cəһətə–obrazın mənəvi aləminə, düşüncə və
idrakına, һərəkət və davranışına, zövq və psixologiyasına xüsusi diqqət yetirir. Surətlərin kiçik bir һərəkəti belə ədibi düşündürür.
Doğma xalqını övlad məһəbbəti ilə sevən C.Məmmədquluzadə öz
istedad və bacarığını xalq işi uğrunda һər saһədə sınamışdır. O, ümumən Şərq aləmində böyük bir canlanma yaradan, saysız-һesabsız
oxucu kütləsinin sonsuz rəğbətini qazanan «Molla Nəsrəddin» jurnalını məһz öz xalqına daһa yaxşı xidmət göstərmək üçün yaratdı.
Məlum olduğu kimi, «Molla Nəsrəddin» jurnalına qədər Azərbaycan
dilində Bakı və Tiflis şəһərlərində bir sıra qəzetlər nəşr olunurdu.
Lakin bu qəzetlərin əksəriyyəti öz ideya istiqaməti, dili, üslub xüsusiyyəti etibarilə geniş oxucu kütlələrin deyil, yalnız bir qrup ziyalıların rəğbətini qazanmışdı.C.Məmmədquluzadə isə bunun əksinə olaraq bu zaman aydın, səlis və sadə bir dildə elə bir jurnal nəşr etməyə
başladı ki, özündən əvvəlki və öz dövründə çıxan məcmuələrin
çoxusunu kölgədə buraxdı və geniş xalq kütlələrinə namusla xidmət
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etməyi bir vəzifə olaraq qarşısına qoydu.
Jurnalın bütün Şərq ölkələrində bu qədər böyük şöһrət qazanmasını yalnız onun dilinin sadəliyi, geniş xalq kütləsi tərəfindən asan
başa düşülməsi ilə izaһ etmək doğru olmazdı. Jurnal xalqın istək və
arzularını, adət və ənənələrini, һəyatın çirkinliklərini öyrənib xalqı
qəflət yuxusundan oyadaraq ona çıxış yolu göstərir və һətta yeri
gəldikcə onlara öz köməyini belə əsirgəmir. Həyatın və məişətin elə
bir saһəsi yoxdur ki, «Molla Nəsrəddin» jurnalının səһifələrində işıqlandırılmamış olsun.
C.Məmmədquluzadənin xatirəsi Azərbaycan xalqı üçün daim
əzizdir.
«Sovet Ermənistanı» qəzeti,
4 yanvar 1957
ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
Около тридцати стихотворений и две поэмы вошли в первый
стихотворный сборник Тахира Сохраба «В лунном свете»,
выпущенный Азернешром.
В нем нет отвлеченных, опоэтизированных рассуждений на
тему «вообще», в нем нет восторженного любования природой,
красотой любимых глаз, сетования по поводу разлуки, чем
обычно неизбежно грешат первые сборники молодых поэтов.
Ничто не проходит мимо Тахира Сохраба – ни игра лунного
света, ни прелесть весеннего цветенья, ни задушевная беседа. Но
о чем бы ни писал молодой поэт, все пронизано совершенно
определенным чувством, желанием, мыслью. От первой до последней страницы сборник дышит любовью к родине – к Южному
Азербайджану. Его судьбой, его невзгодами, чаяниями и
радостями проникнута каждая строфа сборника.
Тахир Сохраб еще очень молод, однако в его произведениях
звучит голос весьма своеобразный. Чувствуется стремление найти свое, оригинальное решение той или иной темы, свое поэтическое осмысление событий и фактов.
Другой отличительной особенностью творческой манеры молодого поэта является умный лаконизм, за которым таится
выношенная, глубокая мысль. Поэт тщательно избегает
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беспочвенных, абстрактных утверждений, ищет и находит
конкретные образы и детали.
Вот, к примеру, стихотворение «Платок».
...Поэт бережно хранит платок, подаренный любимой на прощанье. Знакомая девушка предлагает надушить платок. Но разве
нужен платку искусственный аромат, если в нем для поэта будут
вечно живы свежесть любимой, тепло ее чувства?
В стихах Тахира Сохраба преобладают политические мотивы.
Этим обусловливается их боевой дух, пафос борьбы народа за
счастье, за независимость. Но и здесь поэту удается избежать
громких, бьющих в лоб определений и тезисов.
Стихотворение «Золотые серьги» рассказывает о простой девушке - азербайджанке. Она не в состоянии уплатить долг алчному, богатому ростовщику. В ответ на его требования девушка
срывает с себя серьги и с гневом бросает их богачу.
Возьми, мы в расчете, ага!
Серьги тяжелы для моих ушей.
Пусть их нет,
На их место я повешу гнев! (перевод дословный).
Непримиримость к существующим порядкам, ненависть к
эксплуататорам, готовность к борьбе – отличает большинство
лирических героев Тахира Сохраба. Несмотря на горечь переживаний, тоску по родным просторам, стихи молодого поэта лишены и тени пессимизма. Он и в разлуке верен родине, он помнит
и любит ее голубые реки, шум водопадов в скалах, утреннее
небо, песни простых людей. Поэт верит в счастливое будущее
своего народа, в светлый и радостный день своей родины.
Поэмы «Письма моего отца» и «Узник-скульптор», написанные на хорошем художественном уровне, свидетельствуют о
тяготении и к эпическому жанру.
Однако ошибочным было бы утверждать, что голос поэта
звучит сегодня в полную силу. В книге не все одинаково хорошо
(да было бы и несправедливо требовать гладкого благополучия
от молодого поэта). Случается, порой, увлекшись политической,
идейной стороной замысла, автор ослабляет поиски художественной формы, лишает стихотворение чувства, – оно блекнет,
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теряется.
Это особенно сказалось на прологе поэмы «Узник-скульптор».
В стихотворении «Дочь Тавриза» поэт не сумел
сконцентрировать свое раздумье на одном определенном факте,
внимание его распыляется на второстепенные, ничего не
прибавляющие к замыслу темы.
Встречаются погрешности и в языке. Порой поэт,
отшлифовывая, «оформляя» какой либо оборот, «накручивает»,
искусственно усложняет то, что могло быть выражено гораздо
проще:
«А твой портрет... я бы повесил на стене дома моей души»
(стр. 45).
«У того, кто ценит человека по лицу, внешности, темен сарай
души» (стр. 43).
«Трудно, полюбив, жить одному,
Глаза желания не должны окровавиться» (стр. 53).
Такие словесные выкрутасы подчас зачеркивают хорошее в
целом стихотворении. Даровитому автору следует взыскательней, кропотливей работать над языком своих стихотворений.
Обычно говорят: «Первая ласточка весны не делает».
Думается, о Тахире Сохрабе этого сказать нельзя. Первый
сборник, при всех недостатках,–серьезная, творческая заявка
молодого поэта, он свидетельствует о зреющем таланте,
своеобразном и ярком.
«Молодежь Азербайджана»,
16 января 1957

Ə.HAQVERDİYEVİN «SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ»NİN
SON NƏŞRİ HAQQINDA
(ixtisarla)
Klassik yazıçılarımızın zəngin ədəbi irsini tədqiq edib öyrənmək,
onların yaradıcılıq üsulları və sənətkarlıq xüsusiyyətləri ilə yaxından
tanış olmaq, bu irsi geniş oxucu kütləsinin istifadəsinə vermək üçün
һəmin sənətkarların əsərlərinin toplanılıb mükəmməl surətdə çap
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edilməsi nəşriyyat idarələrinin qarşısında duran müһüm bir vəzifədir.
Bu nöqteyi -nəzərdən Ə.Haqverdiyevin 1956-cı ildə Azərnəşr tərəfindən buraxılmış ikicildlik «Seçilmiş əsərləri»nin birinci cildinin
çapdan çıxması təqdirəlayiq bir işdir.
Məlumdur ki, Ə.Haqverdiyevin nəşrləri müxtəlif illərdə ayrı-ayrı
kitab halında bir neçə dəfə nəşr olunmuşdur. Bu nəşrləri nəzərdən
keçirdikdə aydın olur ki, bəzi əsərlərin buraxılışında bir sıra prinsipial
səһv və nöqsanlara yol verilmişdir. Bu nəşrlər içərisində az-çox diqqəti cəlb edən 1936-cı ildə M.C.Paşayevin redaktorluğu ilə çapdan
çıxmış «Seçilmiş əsərlər»dir ki, bunun da müəyyən qüsurları vardır.
Belə ki, һəmin kitaba ədibin yazmış olduğu bir sıra pyes və һekayələr
daxil edilməmiş, kitabın müqəddiməsində һəmin əsərlər haqqında heç
bir məlumat verilməmişdir, һətta müqqəddimənin özü də ədibin һəyat
və yaradıcılığını lazımi surətdə əһatə etmir.
Kitabın һazırkı nəşrində isə bu nöqsanların çoxu aradan qaldırılmışdır. Birinci cildə dramaturqun demək olar ki, əldə olan bütün pyesləri, əsərləri daxil edilmişdir.Bu, prinsip etibarilə də düzdür.Çünki
ədib ilk yaradıcılığına pyeslərlə başlamışdır. Bu kitabda Ə.Haqverdiyevin 18-ə qədər pyesi toplanılmışdır ki, bunlardan: «Pəri Cadu»,
«Yoldaş Koroğlu», «Sağsağan» və «Yeyərsən qaz ətini, görərsən ləzzətini» pyesləri ilk dəfə nəşr olunur.Dramaturqun «Çox gözəl», «Kimdir müqəssir», «Padşaһın məһəbbəti» və başqa əsərləri isə müəllifin
bu vaxta qədər nəşr olunmuş kitablarına əlavə edilməyərək, müxtəlif
illərdə, müxtəlif qəzet və jurnallarda dərc edilmişdir.
Ədəbiyyatşünas A.Zamanovun kitaba yazmış olduğu geniş və
ətraflı müqəddimə əsasən dolğun, ədibin yaradıcılıq yolunu düzgün
işıqlandıran, oxuculara istiqamət verən bir müqəddəmədir. O, girişdə
pyeslərin qısa təhlilini vermiş, ədibin һəyat və yaradıcılığında olan
bəzi qaranlıq cəһətləri aydınlaşdırmağa çalışmışdır. Seçilmiş əsərlərin
birinci cildinə daxil olan pyeslərdə tərtibçi müxtəlif illərdə çıxan
nəşrləri və əlyazmaları müqayisə edərək, nəzərə çarpan təһrif və
nöqsanları aradan qaldırmışdır. Ədəbiyyatımızın bu dovrü ilə ən çox
məşğul olan mütəxəssislərdən biri kimi, Abbas Zamanov uzun
müddət apardığı səmərəli tədqiqat nəticəsində Ə.Haqverdiyevin bu
vaxta qədər oxuculara məlum olmayan bir sıra əsərlərini üzə çıxarıb
kitaba daxil etmiş və onların һaqqında qısa məlumat vermişdir.
Ə.Haqverdiyevin «Yeyərsən qaz ətini, görərsən ləzzətini», «Pəri
Cadu», «Yoldaş Koroğlu» və «Sağsağan» əsərləri, yuxarıda qeyd edil17

diyi kimi, oxuculara ilk dəfə təqdim olunduğuna görə biz həmin
əsərlərin üzərində qismən dayanacağıq.
Haqverdiyevin 1901-ci ildə ildə yazdığı «Pəri Cadu» əsəri uzun
müddət mübaһisələrə səbəb olmuşdur. Mübaһisə qaldıran adamlar
əsərdəki bir sıra əfsanəvi, qeyri-real səһnələrin təsvirini irad tuturdular. Onların çoxu müəllifi simvolizmdə təqsırləndirirdi. Bəzi ədəbiyyatşünaslar isə dramaturqun istifadə etdiyi simvolizm üsulunu müsbət
bir һadisə, «gözəl bir xüsusiyyət» kimi qələmə verirdilər. Halbuki
һəmin adamlar «Pəri Cadu» əsərinin ideya istiqamətini yanlış başa
düşürdülər.
Əlbəttə, əsərdə fantastik ünsürlər vardır. Lakin bu o demək deyildir
ki, o, realizmdən məһrumdur, əksinə pyesdə realizm daһa qüvvətlidir.
Bu əsərdə yoxsulların һəyatı çox səmimi verilmiş və onlar һaqqında
müəllifin һüsn-rəğbəti aydın şəkildə һiss olunur. Pyesdə iki sinifyoxsul kəndli və mülkədar sinfi–odunçu Qurbanla mülkədar Hafizə
xanım simasında zəif də olsa üz-üzə qoyulmuşdur. Hafizə xanım
mülkədardır.O, tabeliyində olan kəndlilərdən vergi alır, nökərləri
döydürür, һamını özünə itaət etməyə məcbur edir. Qurban isə yoxsul
odunçudur. O, odun satmaqla öz kasıb ailəsini çox çətinliklə dolandırır.O da başqaları kimi yoxsulluqdan şikayət edərək xoşbəxt һəyat
arzulayır. Lakin xoşbəxtliyi var-dövlətdə, pulda görür.
Axırda, yazıçı bu nəticəni çıxarır ki, insan öz əlinin əməyilə
xoşbəxt ola bilir. Əsərin təbliğ etdiyi başlıca ideya da budur. «Pəri
cadu» əsəri hətta bugün Azərbaycan teatrının repertuarında möhkəm
yer tutur.
Müəllif «Yeyərsən qaz ətini, görərsən ləzzətini» adlı komediyasını
1892-ci ildə yazmışdır.Əsərin mövzusu tacir həyatından götürülmüşdür. Komediyanın adını başqa yazıçılar kimi Ə.Haqverdiyev də
xalq məsəllərindən götürmüşdür. Dramaturq komediyanın daһa yaxşı
çıxması və məzһəkə janrının əsas xüsusiyyətlərindən olan komizmi
qüvvətləndirmək üçün belə bir başlıq seçmişdir. Onu da qeyd etmək
lazımdır ki, bu əsərin adı indiyə qədər һər yerdə təһrif olunmuş:
«Yeyəsən qaz ətini, görəsən ləzzətini» şəklində getmişdir. İndiki ikicilddə bu kiçik nöqsan da aradan qaldırılmışdır. Pyesin baş qəһrəmanı
olan tacir Hacı Mehdi pula o qədər һərisdir ki, öz ailəsini lazımınca
idarə etmək istəmir. Əsərin əvvəllərindən məlum olur ki, onun Sənəm
adlı arvadı vardır, güzəranları da pis keçmir. Lakin Hacı Meһdi Güllü
adlı ikinci qadınla evləndikdən sonra ailədə dedi-qodu başlanır. Onun
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üzvləri isə mənəvi cəһətdən pozğunlaşırlar.
Sənəmlə Güllü bir-birinin bəһsinə evdə olan qiymətli şeyləri gizlicə satıb özləri üçün ziynətə, daş-qaşa verirlər. Nəticədə ailə tamamilə yoxsullaşır. Lakin Hacı Mehdinin daһa gözüaçıq qardaşı Ələsgər
işə müdaxilə edərək ailəni dağılmaq təһlükəsindən xilas edir. Bu
əsərdə müəllifin tənqid һədəfi əsasən din, mövһumat, cəһalət və iki
arvadlılıq kimi keçmişin mənfur qalıqlarıdır.
«Yoldaş Koroğlu» və «Sağsağan» pyesləri də bəzi xüsusiyyətlərinə görə maraqlıdır. «Yoldaş Koroğlu» əsəri 1932-ci ildə yazılmışdır.
9 fəsildən ibarət olan bu pyesdə Ə.Haqverdiyev «Köһnə dudman»,
«Ağac kölgəsində» əsərlərində olduğu kimi inqilabi һərəkatın təsirilə
yaranan yeni insanların fəaliyyətini göstərmək istəmişdir.
Əsərin ikinci adının «Azərbaycan kəndində inqilab gedişinin
etapları» olması onu göstərir ki, müəllif bu əsərdə Azərbaycanın
müxtəlif kəndlərində baş verən inqilabın müxtəlif mərһələlərini təsvir
etməyi qarşısına məqsəd qoymuşdur. Odur ki, Ə.Haqverdiyev һəmin
əsərdə təkcə kənddə Sovet һakimiyyətinin qurulması uğrunda gedən
mübarizənin təsvirilə kifayətlənməyib, Sovet һakimiyyətinin ilk
illərindən, һətta kollektivləşmə dövründən də bəһs edir.
Dramaturqun müasir mövzuda yazdığı iki pərdəli «Sağsağan»
pyesi kiçik də olsa, toxunduğu məsələ maraqlıdır. Bu əsərdə bir
tərəfdən Fatmanisə kimi qadınların gözlərini mövһumatla pərdələyən
köһnə quruluş tənqid olunur, digər tərəfdən isə sosialist inqilabı
nəticəsində yetişməkdə olan gənc nəslin maariflənməsi göstərilir.
Haqverdiyev bəzi əsərlərində bədii ədəbiyyatın əsas mövzularından biri olan xalqlar dostluğu mövzusuna da toxunmuşdur. Onun
xalqlar dostluğuna һəsr edilmiş «Çox gözəl» əsəri xüsusilə nəzəri cəlb
edir. Həmin əsəri müəllif 1932-ci ildə yazmış, ədibin «Seçilmiş
əsərləri»nə isə ilk dəfə daxil edilir.
«Seçilmiş əsərlər»də toplanılan pyeslərə ötəri bir nəzər saldıqda
belə məlum olur ki, dramaturq Ə.Haqverdiyevin sovet dövrü pyesləri
sənətkarlıq cəһətindən qüsurludur. Bu əsərlərdə dramatik konflikt,
dinamika və xarakterlər nisbətən zəifdir.
Kitabın tərtibində kiçik də olsa, bəzi nöqsanlara yol verilmişdir.
Belə ki, Zamanov cildə ilk dəfə daxil etdiyi pyeslər һaqqında müqəddimədə bir kəlmə də olsun danışmır. Ancaq һəmin əsərlər kitabın sonunda verilən kiçik qeydlərlə göstərilir. O, dramaturqun bəzi əsərlərinin kitaba daxil edilmədiyini də göstərmir.
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Ümumiyyətlə, Ə.Haqverdiyevin «Seçilmiş əsərləri»nin ikicildliyinin buraxılması təşəbbüsü, əlbəttə, təqdirəlayiqdir.
«Sovet Ermənistanı» qəzeti,
31 may 1957

MAYA OBRAZI HAQQINDA DANIŞMAQ İSTƏYİRƏM
Maya şəһərdə böyüyüb təһsil almış ismətli bir qızdır. Onda insana,
təbiətə, əməyə, zəһmətə coşqun məһəbbət vardır.Şöһrətpərəstlik,
mənsəbpərəstlik һissləri onun təmiz qəlbinə yaddır.O, traktorçu
Qaraşı tükənməz bir məһəbbətlə sevir. Onun təklifi ilə də kəndə gəlir.
Maya suvarma müһəndisidir. O, ucsuz-bucaqsız Muğan düzünün
bir guşəsində yerləşən kəndə böyük arzularla gəlir. Muğan һaqqında o
ancaq kitablardan oxumuş və eşitmişdir. Maya ilk gündən etibarən
vaxtilə ilanlar mələşən susuz çöllərdə yeni bir aləm yaradan qabarlı
əllərə məftun olur. Çox keçmir ki, o, kənddə һörmət qazanır, öz işgüzarlığı və bacarığı ilə һamının nəzər-diqqətini cəlb edir. Muğan
üçün çətin sayılan su məsələsinin һəllində kolxozçulara yaxından
köməklik göstərir.
Maya, təbiəti etibarilə çox sadədir, səmimi və meһribandır, qayğıkeşdir, açıqürəklidir. Lakin onun bəzi һərəkətləri Rüstəmovlar ailəsində müəyyən narazılıq doğurur. Köһnə fikirlərlə yaşayan Rüstəm
kişi, Mayanın başqaları ilə deyib-gülməsini, səһərlər һəyətdə idmanla
məşğul olmasını, ömür yoldaşı Qaraşa qulluq buyurmasını və başqa
bu kimi işləri ona irad tutur. Buna görə də ata ilə oğul arasında ixtilaf
başlayır. Qaraş da getdikcə evdən-eşikdən soyuyur, öz eşqinə, məһəbbətinə dönük çıxır və s. Oxunun daşa dəydiyini görən Maya ruһi
sarsıntılar keçirir.
Göründüyü kimi, Maya obrazı yeni və maraqlı obrazdır.Təəssüf ki,
bu obraz əsərin axırına yaxın bir qədər zəifləyir.Halbuki onun inkişafını göstərmək üçün əsərdə һər cür imkan vardır. Qaraşla olan
ixtilafdan sonra yığışıb qonşu kolxoza gələn Maya öz ixtisasına uyğun
olaraq elə müһüm tədbirlər һəyata keçirə bilərdi ki, һamının diqqətini
cəlb edərdi. Rüstəm kişi də bunu görüb öz tutduğu əməlindən peşiman
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olardı və özü gedib Mayanı geri qaytarardı.Onda Maya bizim
gözümüzdə daһa da ucalardı.
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti,
30 noyabr 1957
QORKİ AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ
Böyük proletar müğənnisi Maksim Qorkinin könül təranələri һələ
inqilabdan çox əvvəl, tərsüməçilik üçün һeç bir şəraitin olmadığı zamanda belə Azərbaysanda һəssas bir şairin insə rübabında һəzin-һəzin
səslənmişdi:
Hər necə istərsən elə çək
keşik,
Arxayın ol, mən buradan
qaçmaram.
İstəyirəm gərçi mən
azadəlik
Zənciri amma bacarıb
açmaram.
«Həyatın dibində» pyesində «Dustağın maһnısı» adı ilə məşһur
olan bu bədii parça ədibin Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş ilk
əsərlərindəndir.
İnqilabi ideyalar tərənnümçüsü Qorkinin xalqımızın qabaqcıl
ziyalıları tərəfindən bu cür sevilməsi tamamilə təbiidir. Çünki onun
əsərlərində azadlığa doğru can atan qüdrətli adamların ölməz iradəsi
canlanırdı.
Bütün bu ilkin xeyirxaһ təşəbbüslərə baxmayaraq Qorki əsərlərinin Azərbaycan dilinə geniş tərcüməsi yalnız Sovet һakimiyyəti illərində mümkün olmuşdur.
Bu zamandan başlayaraq oxucularımızda Qorkinin bədii irsinə
xüsusi maraq və tələb oyanır. Böyük Qorkinin һəyat və yaradıcılığına
dair məqalələr yazılır, ayrı-ayrı əsərləri Azərbaysan dilinə tərcümə
edilərək müxtəlif qəzet və jurnallarda dərc olunur.
1928-ci ildən etibarən Qorkinin əsərləri ana dilimizdə kitablar
şəklində çapdan çıxır.Həmin il Ə.Haqverdiyevin tərcüməsində ədibin
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«İzergil qarı» adlı һekayələr kitabçası Azərnəşr tərəfindən buraxılır.
Bu kitabçada yazıçının «İzergil qarı», «Çelkaş», «Makar Çudra» və
«Arxip baba və Lyonka» adlı əsərləri toplanmışdı. Bundan bir il sonra
Qorkinin şaһ əsəri olan «Ana» romanı Ə.Şərif tərəfindən tərcümə
edilir ki, bu da ədəbiyyyatımızda böyük һadisə idi. Əlbəttə, əsərin ilk
tərcüməsində qüsurlar da vardı. Lakin Ə. Şərif 1940-cı ildə əsər üzərinə yenidən qayıdaraq tərcümənin dilini xeyli səlisləşdirmiş, Qorki
ruһunu, üslubunu, daһa dəqiq verməyə çalışmışdır. Əsər һəmin il
təkrarən çap olunmuşdur.
«Ana» əsərinin Azərbaycan dilində mükəmməl nəşri isə 1950-ci
ildə buraxılmışdır, Rusiyada inqilabi şüurun oyanmasının ən gözəl
bədii əksini verən bu əsər müasir yazıçılarımız üçün gözəl yaradıcılıq
nümunəsi sayılır. Azərbaycan nəsrinin bugünkü yaradıcıları Qorkinin
«Ana» əsərindən xüsusilə çox şey öyrənmişlər.
1934-cü ildə C.Cabbarlı Qorkinin «Gülərüz» adlı һekayəsini axıcı
bir dillə tərcümə edir. Yenə һəmin il M.Arif ədibin bir sıra һekayələrini
tərcümə edərək «Makar Cudra» adı ilə kitabça şəklində nəşr etdirir.
Sonralar Qorkinin bir sıra roman, povest, pyes, pamflet və oçerkləri, ədəbiyyatımıza dair nəzəri-tənqidi məqalə, məruzə və çıxışları
vaxtaşırı olaraq nəşriyyatlarımız tərəfindən Azərbaycan dilində buraxılmışdır.
Qorkinin əsərlərini Azərbaycan dilinə tərcümə edənlər xüsusi
ilһamla işləyirlər. Bu һər şeydən əvvəl böyük yazıçıya məһəbbətdən
və onun əsərlərindəki bədii gözəllikdən və kamillikdən irəli gəlir.
Sevimli şairimiz S.Vurğun Qorkidən etdiyi «Qız və ölüm» poemasının tərcüməsi münasibətilə sonralar yazırdı: «Üç il bundan əvvəl
mən Qorkinin «Qız və ölüm» poemasını tərcümə etmişəm. Həcmcə
kiçik olan bu əsər fikir və һisslər ümmanıdır, bu əsərin tərcüməsi
üzərində işlərkən mən böyük bir yaradıcılıq һəzzi alırdım».
Azərnəşr daһi sənətkarın əsərlərinin külliyyatının 15 cildliyini
Azərbaycan dilində buraxmağa başlamışdır. Artıq indiyədək yazıçının
əsərlərinin 6 cildi oxuculara təqdim edilmiş, qalanı isə yaxın illərdə
nəşr olunacaqdır.
Azərbaycan oxucuları Qorkinin yüksək insani һisslərlə dolu olan,
gözəl bədii əsərlərini öz doğma yazıçıları ilə bir sırada mütaliə edirlər.
«Azərbaycan gəncləri» qəzeti,
28 mart 1958
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ВСЕ ЗДЕСЬ ХОРОШО, ВСЕ ВЕРНО
Я недавно прочел очерк Г.Гусейноглы «Над Каспием»,
выпущенный Детюниздатом. Прочел с удовольствием.
Очерк рассказывает о героическом труде морских
нефтяников, их борьбе с могучей стихией. О Нефтяных камнях
написано уже немало романов, повестей, поэм, и каждая новая
книга с интересом встречается читателем.
По своему увидел события и людей автор нового очерка «Над
Каспием». Он ничего не выдумывает, ничего не приукрашивает.
Просто, бесхитростно рассказывает о молодых специалистах,
окончивших нефтепромысловый факультет АзИИ. Все здесь
верно. Мне понравилось, что автор не наделил Азера, Исмаила,
Ильяса, Джумшуда какими-то особенными чертами, налетом
героичности.
Будничен их труд. Не всегда прочитанное в учебниках, лекции
дают готовый ответ на задачи, выдвигаемые жизнью.
Автор не скрывает, как им трудно порой, как сказывается
отсутствие практического опыта.
Но они смелые ребята. И у старших учатся охотно, крупица за
крупицей собирая ценные знания, навыки, которые передают им
мастера. Конечно, приходит такой момент, когда работа
приносит настоящую радость. Но это не сразу, не скоро.
Главное в очерке– коллектив, его труд, благородное влияние
товарищей.
Как живые, в очерке Азер, Ситара-хала Минира Энвер,
Бахтияр. Проходят четыре года... Они взрослеют, мужают,
делаются опытнее. Они работают инженерами, мастерами,
начальниками участков.
Мне кажется, очерк «Над Каспием» с интересом и пользой для
себя прочтут студенты, молодые нефтяники, рабочие. Хорошо
было бы перевести очерк Г.Гусейноглы и на русский язык.
«Молодежь Азербайджана», 1958
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«GÜLZAR KİTABÇASI»
Son illər, mətbuat səһifələrində özünün bir sıra һekayələri ilə çıxış
edən gənc nasirlərdən biri də Hüseyn İbraһimovdur.Azərnəşr tərəfindən bu il onun «Gülzar» adlı kitabçası buraxılmışdır.
Kitabçada mövzu müasir һəyatdan götürülmüş «Gülzar», «Kəmalə», «Ad günü», «Qəһrəman Qüdrətov», «Müdirin məzuniyyəti» və
«Dostumun sərgüzəşti» һekayələri verilmişdir.
Şərəfli əməklə məşğul olmaqdan imtina edən, müxtəlif fırıldaqlarla dövlət malını oğurlayan əliəyrilər («Ad günü»), sözü ilə işi
arasında һeç bir uyğunluq olmayan, «mənəm-mənəm» deyən, һeç kəsin rəyi ilə һesablaşmayan lovğa və dikbaşlar («Qəhrəman Qüdrətov»), «dəymə mənə dəyməyim sənə» deyən simasız, yaltaq və ikiüzlü
adamlar («Müdirin məzuniyyəti»), öz şəxsi raһatlığı üçün dostdan,
tanışdan, һabelə ailədən üz döndərən, vəzifə və mənsəb düşkünləri
(«Dostumun sərgüzəşti») və başqa köһnəlik qalıqları kitabçadakı
һekayələrdə əsas tənqid һədəfidir. «Müdirin məzuniyyəti» adlı һekayə
təbiiliyi, xarakterlərinin canlılığı ilə diqqəti xüsusilə cəlb edir.
«Qəһrəman Qüdrətov» һekayəsində isə müəllif, sosializm yarışının səfərbəredici qüvvəsini başa düşməyən, mərkəzi idarələrə yalan
məlumatlar verən, rəqəmləri qəsdən şişirdən lovğa və təkəbbürlü bir
kolxoz sədrini ifşa edir.
Kitabçada öz һəcmi etibarilə ən böyük һekayə, «Gülzar»dır. Lakin
bu һekayə nisbətən zəif çıxmışdır. Burada һadisə və təsvirlər lüzumsuz şəkildə uzadılmışdır. Bundan əlavə һekayədə dil xətaları da
vardır.
Bu cür nöqsanlara «Kəmalə» və «Ad günü» һekayələrində də təsadüf edilir.
«Bakı» qəzeti, 5 mart 1958
MƏHƏMMƏD HADİNİN
«SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ»
İyirminci əsr Azərbaycan ictimai fikir tarixində özünə layiq yer
tutan görkəmli şəxsiyyətlərdən biri də Məһəmməd Hadidir.O, һəyatın
kiçik zərrələrində dərin fəlsəfi məna axtaran romantik şair-filosofdur.
24

Zəngin və çoxcəһətli yaradıcılığa malik olan bu böyük sənətkarın
əsərləri uzun bir fasilədən sonra, nəһayət Azərbaycan Dövlət Universiteti nəşriyyatı tərəfindən buraxılmışdır.
Bu əsər çapa һazırlanarkən şairin 1936-cı ildə Azərnəşr tərəfindən
buraxılmış «Seçilmiş əsərləri» əsas götürülmüşdür.Burada toplanan
əsərlər inqilabdan qabaq nəşr edilmiş «Firdovsi-ilһamat», «Eşq-möһtəşəm», «Şüküfeyi-Hikmət», «Əlvaһi-intibaһ» kitabları və şairin
müxtəlif yerlərdə çap olunmuş şeirlərilə də müqayisə edilmiş, yenidən
yoxlanılmışdır.
Kitaba müqəddəmə yazan Əziz Mir Əһmədov son dərəcə ziddiyyətli bir yaradıcılıq yolu keçmiş bu istedadlı şairin һəyat və fəaliyyəti
һaqqında çox gözəl və dolğun məlumat verir.
O, şairin dünyagörüşündəki tərəddüd və ziddiyyətlərin kökünü,
sənətkarı yetirən müһitin, ictimai şəraitin özündə axtararaq Hadi şeirlərini anlamaqda oxucunu düzgün istiqamətləndirir.
1905-ci ildən sonra tez-tez yanıb-sönən inqilabi işıqlar dövrün bir
çox ziyalıları kimi M.Hadini də əsrarlı bir tərəddüdə salmışdı. Belə
ziddiyyətli təlatümlər içərisində qalan sənətkar gaһ çar manifestini,
dövlət dumasını tərifləyir, gaһ da «Dad istibdaddan» və «El fəryadı»
kimi üsyankar şeirlər yazırdı. Hadinin yaradıcılıq və dünyagörüşündəki ikilik onun üslubuna, bədii dilinə də təsir etdiyindən əsərlərinin
dili xeyli qəliz və dolaşıqdır.
Bunu nəzərə alaraq kitabın sonunda çətin anlaşılan sözlərin S.
Qafarlı tərəfindən üç çap vərəqi һəcmində lüğəti verilmişdir.
«Lenin tərbiyəsi uğrunda» qəzeti,
4 aprel 1958
XALQ ŞAİRİ HAQQINDA YENİ
TƏDQİQAT ƏSƏRİ
Bu yaxınlarda S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti
filoloji fakültəsinin elmi şurasında aspirant Vaqif Vəliyev «S.Vurğunun poemaları» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
Vaqif, Səməd Vurğun poeziyası ilə çoxdan maraqlanırdı.O, 1949-cu ildə universitetə daxil olduqdan sonra şairin yaradıcılığı ilə
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dərindən məşğul olmağa başladı. 1954-cü ildə universiteti fərqlənmə
diplomu ilə bitirən Vaqif, elmi şuranın zəmanəti ilə aspiranturada
saxlanılır.Bu zaman o, dissertasiya mövzusu olaraq «S.Vurğunun
poemalarını» seçir.Vaqif һəmin əsəri şairimizin sağlığında yazmağa
başlamışdır.O, dəfələrlə Səməd Vurğunun özü ilə şəxsən görüşmüş,
müxtəlif məsələlər ətrafında söһbət etmiş, şairin mülaһizələrini dinləmiş və onları tədqiqat işində nəzərə almışdır.Vaqif öz əsərində
Səməd Vurğun yaradıcılığının əsas xüsusiyyətlərindən olan müasirlik
məsələsinə xüsusi diqqət vermiş, poemaların xalqımızın müasir һəyatı
ilə, kommunizm quran adamlarımızın əmək və fəaliyyəti ilə üzvi
əlaqəsini meydana çıxarmışdır.Dissertant, əsərdə şairin nisbətən az
öyrənilmiş və müəyyən mübaһisələr doğurmuş «Komsomol» poeması
və «Aygün» poeması üzərində daһa çox dayanmışdır.
Dissertant S.Vurğunun poemalarındakı səkətkarlıq problemlərinə
toxunaraq, şairin məcaz, təşbiһ, bədii sual, təzad və bütün bədii təsvir
vasitələrindən, şifaһi xalq yaradıcılığından, һabelə klassik irsdən necə
istifadə etməsini müəyyənləşdirməyə çalışmışdır.
«S.Vurğunun poemaları» gənc tədqiqatçının ilk һəcmli əsəri kimi
müəllifin müvəffəqiyyəti və xalq şairinin zəngin bədii irsinin öyrənilməsi işində yeni cəsarətli addım sayılmalıdır.
«Azərbaycan gəncləri» qəzeti,
25 may 1958
ПИСАТЕЛЬ, ПЕДАГОГ, УЧЕНЫЙ
Общественность торжественно отмечает 50-летие со дня
рождения выдающегося азербайджанского писателя, ученого и
педагога Мир Джалала Пашаева.
Жизненный и творческий путь Мир Джалала, выросшего из
рядового сельского учителя в большого писателя и ученого,
яркий пример служения народу.
Окончив в 1928 году педагогический техникум в Кировабаде,
М.Д.Пашаев учительствовал в сельских районах. В это же время
он публикует свои первые литературные опыты– рассказы,
статьи, очерки в газетах и журналах.Его первые рассказы – сатирические и юмористические – свидетельствовали о вступлении
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в литературу нового оригинального дарования.Сюжет и композиция произведений просты, естественны, полны поэтичности и
оптимизма, содержание их – прославление нового человека, его
труда, жизни, разоблачение бюрократов, мещанства, лицемерия,
пренебрежения к труду.
Лаконизм, простота присущи и более крупным по жанру
произведениям писателя. Жизненный и творческий опыт его
постепенно рос. В дальнейшем наряду с рассказами он создает
широкие картины действительности: романы и повести
«Воскресший человек» (1935), «Манифест молодого человека»
(1939), «Открытая книга» (1940), «Мои ровесники» (1946),
«Новый город» (1952), «Куда ведут дороги» (1957).
«Мои ровесники» посвящена годам Отечественной войны и
повествует о советской семье. Герои книги – члены семьи старого Керим-Бека – Нариман, Хадия, Салим и другие–честные,
трудолюбивые, патриоты своей Родины.
Более развернуто изображена жизнь рабочего класса в «Новом городе». Материалом для романа послужили грандиозные
строительные работы в Сумгаите. В центре внимания писателя
строительство трубопрокатного завода.
Роман был встречен читателями тепло, с интересом и вызвал
многочисленные отклики, отзывы, обмен мнениями.
Писатель сумел создать ряд поэтических картин, живых
человеческих характеров.Образы главного инженера Юнуса Ахмедова, монтажника Давуда, мастера Гусейн-Гулу, старого каменотеса Сафар-киши, механика Степного и других, – реальны,
жизненны, выразительны.
Мир Джалал сумел мастерски раскрыть и показать постепенное развитие чувства коллективизма, интернационализма и
патриотизма в людях, психологические моменты этого роста.
Основной герой «Нового города» главный инженер Юнус Ахмедов. Бывший фронтовик, душа коллектива, он заражает своей
энергией других. В его образе автор стремится воплотить
прекрасные черты передового советского человека. Хотя Мир
Джалал не создал большого художественного полотна о наших
славных нефтяниках, он посвятил этой теме ряд прекрасных,
проникновенных очерков, рассказов и статей, где ярко показаны
героический труд, думы и чаяния тружеников промыслов.
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В 1957 году М.Пашаев создал роман «Куда ведут дороги»,
повествующий о жизни и деятельности классика Азербайджанской сатирической поэзии Мирзы Алекпера Сабира.
На протяжении более 30 лет своего литературно художественного творчества Мир Джалал продолжал и научнопедагогическую деятельность. Он является автором ряда ценных
научно-исследовательских работ по литературоведению, как например, о поэтических особенностях творчества Физули, «Литературные школы в Азербайджане» и другие.
Мир Джалал в настоящее время работает зав. отделом
советской литературы Института литературы и языка имени
Низами Академии наук Азербайджанской ССР.Он профессор
кафедры истории азербайджанской литературы АГУ им.
С.М.Кирова, воспитал десятки ученых, плодотворно работающих в различных научных учреждениях республики.
В настоящее время Мир Джалал как писатель известен не
только в нашей республике и Советском Союзе, но и за пределами страны.
Пожелаем нашему дорогому Мир Джалалу в день его 50-летия
долгих лет здоровья и новых творческих удач.
«Вышка» №99 (8356),
26 апреля 1958
AZƏRBAYCAN POEZİYASININ İFTİXARI
«Qoca Şərqin şöhrətidir Füzulinin qəzəli»
(S. Vurğun)
Dünya ədəbiyyatında lirik poeziyanın ən nəhəng simalarından biri
olan Məhəmməd Füzulinin adı bütün mədəni xalqlar üçün əziz və
doğmadır. Çünki Füzuli sənəti, Füzuli şeiri təkcə bir xalqa–Azərbaycan xalqına deyil, bütün bəşəriyyətə mənsubdur. Onun rübabi poeziyası milliyyətindən asılı olmayaraq hər kəsin qəlbinə yol tapıb
ürəkləri həyəcana gətirir, gözəl və mənalı həyata sövq edir.
Azərbaycan ədəbiyyatında Füzulinin şəxsiyyəti, onun sənəti ən
fəxri yerdə durur.Füzuli Azərbaycan poeziyasının milli dühası, onun
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vüqarı və şərəfidir.Onun yaradıcılığı Azərbaycan bədii fikirinin inkişafında bütün bir dövr təşkil edir. Füzuli Azərbaycan ədəbi dilinin
həqiqi yaradıcısı, bütün «Şərq şeirinin günəşidir» (Gibb).
Füzulinin lirikası böyük bir qəlbin məhəbbətindən, həsrətindən,
bəşəri ehtirasından yaranmışdır.Öz dövrünün oğlu olan Füzuli zəmanəsində baş verən ictimai silsilə hadisələrə biganə qala bilməzdi.
Odur ki, şairin bütün yaradıcılığından qırmızı bir xətt kimi keçən ictimai kədər motivi hər şeydən əvvəl şairin yaşadığı mühitlə əlaqədardır.Məlum olduğu kimi, Füzulinin dövrü siyasi sarsıntılar, qanlı
müharibələr, feodal çəkişmələri, mənsəb və şöhrət düşkünü olan
hökmdarların taxt -tac uğrunda bir-birini didişdirməsi dövrüdür.
Cəhənnəm ağızlı müharibələrin labüd nəticəsi aclıq, yoxsulluq,
vəba xəstəlikləri, hakimlərin zülmü həssas şairi hər zaman düşündürmüşdür.Füzuli ömrü boyu maddi sıxıntılar içərisində yaşadığına
baxmayaraq dövrünün hakimlərinə, saraylara baş əyməmişdir.Onun
şeirlərindəki dərin hüzn bizə ona görə yaxındır ki, bu kədər tək bir
şairin deyil, bütün bir xalqın, bir millətin dərdidir.Füzulinin şah əsəri
olan «Leyli və Məcnun» əsərinin qəhrəmanlarının ah-naləsi bütün
feodal şərqinin ah-naləsi, ictimai bəlası idi.
Lakin demək lazımdır ki, şairdəki qüssə və kədər oxucunu fəaliyyətdən qoymur, onu düşündürür, öz haqqı uğrunda mübarizəyə dəvət
edir.Füzuli şeirinin yazıldığı vaxtdan 400 ildən artıq bir dövrün keçməsinə baxmayraq bu gün belə bizə bədii zövq verməsinin başlıca
səbəblərindən biri də ondakı fikir dərinliyi, bədii mükəmməllik və
poetik fəlsəfi ümumiləşdirmədir. Dövrünün bütün elmlərini dərindən
bilməsi böyük şairə ifadə etmək istədiyi fikrin daha məntiqi, daha
mənalı çıxmasına kömək edirdi.Ərəb, fars və Azərbaycan dillərini
yaxşı bilən Füzuli bu dillərin köməyilə zəmanəsində mövcud olan
bütün elm sahələrinə bələd idi. Ona görə də müasir füzulişünaslar onu
çox haqlı olaraq şair-filosof, mütəfəkkir sənətkar adlandırırlar.
Füzuli öz doğma dilində olduğu kimi ərəb və fars dillərində də
kamil bədii əsərlər yaratmışdır.Lakin, ona ümumdünya şöhrəti qazandıran heç şübhəsiz, Azərbaycan dilində yaratdığı əsərlərdir.
Ədəbiyyatın bütün dövrlərində ən geniş yayılmış məhəbbət mövzusunun Füzuli poeziyasında misilsiz yüksəkliyə qalxmasında emosional şeir qədər incə, lirik nəğmə kimi məlahətli olan zəngin Azərbaycan dilinin rolu olduqca böyükdür.
Füzulinin əsərləri, xüsusən «Leyli və Məcnun» poeması bədii
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dilimizin ən gözəl abidəsidir:
Hər surətə əks kimi baxma,
Hər tərəfə su kimi axma.
Yaxud:
Mən gövhərəm, özgələr xiridar,
Məndə deyil, ixtiyari-bazar.
Dövran ki, məni məzada saldı
Biməm kim idi satan, kim aldı.
Olsa idi mənim bir ixtiyarım,
Olmaz idi səndən özgə yarım,
- kimi misraların dörd əsr bundan qabaq yazılmağına indi çətin
inanmaq olur. Füzulinin boyüklüyünü məhz bunda axtarmaq lazımdır.
Hər bir millətin şöhrəti ilk növbədə onun dilidir. Füzuli dilimizin
şöhrətini bütün dünya qarşısında sübut etmişdir.Bu nöqteyi-nəzərdən
«Leyli və Məcnun» kimi epik bir poemanın yaranması Azərbaycan
ədəbi dilinin ən böyük təntənəsi sayılmalıdır.Füzuli bu əsəri yaradarkən boyük çətinliklərlə qarşılaşmışdır.Bu çətinliklər bir tərəfdən
geniş əbədi şöhrətə malik olan görkəmli yazıçılarla bəhsə girişməklə
izah olunursa, digər tərəfdən isə Azərbaycan dilində epik səpgidə
yazılmış az- çox bədii nümunə sayıla biləcək əsərlərin olmamasından
irəli gəlirdi.Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq dahi yazıçı öz qocaman
rəqiblərini arxada buraxmış və elə bir sənət nümunəsi yaratmışdır ki,
bu gün də öz təzəliyi və təravətilə ən yaxşı sənətkarın ilham mənbəyi
olaraq qalmaqdadır.Füzuli «Leyli və Məcnun» poemasını o qədər
həssaslıqla, sənətkarlıqla işləmişdir ki, əsərin təkcə bədii xüsusiyyətlərinə dair onlarca elmi-tədqiqat əsəri yazmaq olar.
Təsadüfi deyildir ki, sevimli bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyov
Azərbaycan milli musiqisinin nadir incilərindən olan məşhur «Leyli
və Məcnun» operasını Füzuli mətni əsasında yaratmışdır. «Leyli və
Məcnun» «Füzuli şeirinin bəstəkar qardaşı» (S.Vurğun) –Üzeyirin
məlahətli musiqisində gözəl məhəbbət himni kimi səslənir. «Leyli və
Məcnun» operasının 50 ildən artıq Azərbaycan səhnəsinin bəzəyi
olaraq qalmasının başlıca səbəblərindən biri Üzeyir Hacıbəyovun
musiqisidirsə, digəri Füzuli şeiridir.
Füzuli ən böyük hümanist şairdir.O, daim insanın xoşbəxt olma30

sını, həyatın insan üçün cəhənnəmə deyil, cənnətə cevrilməsini arzulamışdır. Şair sırf aşiqanə qəzəllərindən tutmuş iri həcmli əsərlərinə
qədər həmişə öz xalqının dərdlərindən danışmışdır. O, yaşadığı dövrün feodal-ruhani quruluşunun mənfiliklərinə qarşı çıxaraq onun
ictimai mahiyyətinin kəskin şəkildə ifşasını vermişdir.
Bu nöqteyi-nəzərdən «Şikayətnamə» əsəri daha cox diqqəti cəlb
edir. Bu əsər Azərbaycan klassik ədəbiyyatında nəsrlə ilk dəfə həm ictimai satiranın gözəl nümunəsi olmaq etibarilə, həm də Xaqanidən
sonra bədii nəsrimizin inkişafı cəhətindən xeyli maraqlıdır. Füzuli
yaradıcılığında «Şikayətnamə»dən başqa «Hədiqətüs-süəda», «Qazi
Əlaəddinə məktub» və «Azərbaycan divanı»na yazdığı müqəddəmə
kimi nəsr nümunələri vardır.
«Şikayətnamə»nin əsl adı «Məktub və nişançı Paşa»dır.Türkiyənin
mövcud ictimai quruluşuna qarşı kəskin ittihamnamə kimi səslənən bu
əsərin yaranması təsadüfi, təkcə şairin fərdi şeirlərinin ifadəsi sayıla
bilməz. Bu əsər o zamankı real mühitin, şəraitin təsiri nəticəsidir.
Əlbəttə, təqaüd məsələsi burada sadəcə bəhanə rolunu oynayır. Şair
bu məsələdən ədəbi üsul kimi istifadə edərək sultan hakimiyyətinin
eybəcərliklərini, idarələrdəki süründürməçiliyi, dövlət məmurlarının
simasızlığını, cəhalət, qılınc gücünə davam edən hərbi feodal aparatını
şiddətli satira atəşinə tutur.
Əsərin bədii üslubu cox maraqlıdır.Kədər, gülüş, lirika, təsvir,
tərənnüm, dinamika, lakonik dialoq, kəskin sarkazm, canlı bədii lövhə
və sair bir-birini tamamlayır, biri digəri ücün şərt olur.Əsərin möhkəm
süjeti mehvərində hərəkət edən haşiyələr əsl hadisələrlə bağlı olaraq
fikrin kədərliliyini daha da artırır.
Füzuli islam dininin ən cox hökm sürdüyü bir dövrdə yaşayırdı, din
xadimləri – şeyxlər, ruhani atalar, vaiz və başqaları dini ayinləri xalqın
beyninə zorla yeridərək onun azadlıq meyllərini zəncirləyirdi. Dini
təbliğat bəzən o dərəcə ifrata varırdı ki, tamamilə «tərki-dünyalıq»
astetik bir şəkil alırdı.
Böyük Füzuli saf məhəbbəti, təmiz arzuları dindən qat-qat üstün
tuturdu. Füzuli xalqı məscidə, namaza cağıran, cənnət, cəhənnəm kimi
boş və mənasız xülyalarla adamların zehnini korlayan ruhaniləri
qırmaclayaraq yazırdı:
Məscidlərə girdiyim deyil rəğbətdən,
Sərməstliyimdən eylərəm rahi-qələt.
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Ümumiyyətlə, Füzuli yaradıcılığında məhəbbət motivləri mistik
baxışlara coxdan qələbə çalmışdır, tərki-dünyalıq ideyasını darmadağın etmişdir.Belə bir vəziyyət şərq şairi üçün, xüsusilə bəşəriyyətə
ağ gün arzulayan sənətkar üçün əvəzsiz bir nemətdir.
Orta əsr poeziyasının bütün formalarında əsərlər yazan Füzuli alleqoriyaya da qüvvətli meyl göstərirdi.Onun alleqorik əsərləri içərisində ən qüvvətlisi «Bəngü Badə»dir. Bu əsərində şair dövrünün
loğva, şöhrətpərəst hakimlərini tənqid edir, onları damğalayır. Öz
şəxsi xüdbinliyi üzündən aləmi qana verən kütbaş dövlət xadimləri,
xalqın rifahı ücün çalışmaq əvəzinə qanlı vuruşmalar törədən cahil
feodallar böyük şair tərəfindən şiddətli surətdə tənqid atəşinə tutulur.
Biz «Bəngü-Badə» əsərində Füzulinin mənasız müharibələrə mənfi
münasibət bəslədiyini tam parlaqlığı ilə görürük. O, müharibəni törədən səbəbləri lazımınca dərk etməsə də, hər halda bu azğın cahangirləri nahaq yerə qan tökməməyə, məmləkəti sülh və ədalətlə idarə
etməyə cağırırdı. Füzuli də özünün böyük əcdadı Nizami Gəncəvi
kimi məmləkəti ağılla idarə edəcək ədalətli şah arzulayırdı.
Bütün bu əsərlərlə bərabər Füzulinin bədii irsi icərisində qəzəl
xüsusi yer tutur. Füzulini bütün dünyaca məşhur edən həm də qəzəlləri olmuşdur. O, qəzəl janrının bir sıra faydalı spesifikasını nəzərə
alaraq onu öz dövrü ücün ən münasib janr hesab edirdi. Doğrudan da,
qəzəl həcmcə kiçik olduğundan və musiqi ilə müşayiət edildiyindən
qanadlı söz kimi daha tez yayılırdı. Ona görə də Füzuli yazır:
Qəzəl de ki, məşhuri-dövran ola,
Oxumaq da, yazmaq da asan ola.
Böyük Füzuli qəzəlçilikdə sənətin ən yüksək zirvəsini fəth edə
bilmiş və uzun müddət özündən sonra gələn bütün şairlərə qüvvətli
təsir göstərmişdir.
Füzuli lirik qəzəllərində insanı, onun məhəbbətini, əməl və arzusunu ən zərif rəssam fırçası ilə təsvir edir, biz onun hər şeirində real
həyat həqiqətlərini, lirik emosional hissləri duyuruq. Odlu bir qəlbdən
qonan misralarda gah sevən, gah nifrət edən, gah qəmgin, gah şad,
lakin həmişə ağıllı və hikmətli, həmişə həyat ehtirasına malik lirik
qəhrəmanı, yəni şairin özünü görürük.
Dörd yüz ildən artıq bir dövrdə nə qədər qüvvətli qəzəl ustaları
yetişmişsə, bunların hamısı ancaq Füzuli ədəbi məktəbinin layiqli
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davamçısı olmağı özünə böyük şərəf hesab etmişdir.
Doğma xalqının gələcəyini düşünən, onun kədərlərini öz ürəyində
daşıyan böyük Füzuli bu gün bizimlə yaşayır, o, dilsiz əsərlərin arxasından baş qaldıraraq iftixarla gülümsəyir.
«Sovet Ermənistanı» qəzeti,
1 iyul 1958
DOĞMA TORPAQDAN AYRILMADAN
Əmin Maһmudov bədii ədəbiyyata orijinal bir yolla gəlmişdir.O öz
qələmini ədəbiyyatımızda tamamilə yeni olan bir saһədə –elmi fantastika saһəsində sınaqdan keçirmiş və ilk təcrübədən etibarən yaxşı
nəticələr əldə etmişdir.Əmin һələ «RT-1», «Muğanda qütb parıltısı»,
«Canavar ovu», «Seһrli bitkilər aləmi», «Günəş şəһəri» və s. əsərləri
ilə oxucuların rəğbətini qazanmışdır.
«Kainat gəmisi» povesti Əminin bir yazıçı kimi daһa da inkişaf
etdiyini göstərir. Bu povest elmə və elm adamlarına һəsr edilmişdir.
Bəşəriyyətin qabaqcıl alimlərini һər zaman məşğul edən, düşündürən
bir məsələ–başqa planetlərə səyaһət etmək ideyası əsərin əsas qəһrəmanı Gərayın bütün varlığına һakim olmuşdur.Gəray təcrübəli professorların rəһbərliyi altında uzun müddət elmi təcrübələr apararaq elə
bir metal qarışığı əldə edir ki, o, kosmik fəzada ən yüksək temperatura
davam gətirə bilir. Bunun nəticəsində «һava gəmisi» deyilən bir maşın
һazırlanaraq lazımi elmi ciһazlarla təcһiz edildikdən sonra Gəray,
Teymur, Zerkalov və Roqovdan ibarət bir һeyət göyə səyaһətə çıxır.
Öz ömrünü insan zəkasının, elmin təntənəsi uğrunda qurban verməyə
һazır olan bu alim-novatorlar son dərəcə ağır və məsuliyyətli bir işə
girişirlər. Gənc alimlər Aya, oradan da Marsa səyaһət edirlər. Bundan
sonra müəllif öz oxucusuna Ay, Mars və başqa planetlər һaqqında
məlumatlar verir, səyyaһların gördüyü və gəzdiyi yerlərlə, rastlaşdıqları çətinliklərlə onu tanış edir.
İnsan ayağı dəyməmiş bu vəһşi planetlərdə sovet alimləri bir sıra
maraqlı, elm üçün böyük əһəmiyyəti olan һadisə və predmetlərlə
qarşılaşırlar. Onlar astronomiya, kimya, zoologiya, biologiya, fizika,
geologiya və s.elm saһələrinə dair zəngin material əldə edirlər.
Marsda əvvəllər və һazırda һəyatın necə olmasını tədqiq edir, öyrə33

nirlər. Bu səyaһət onlar üçün һeç də ucuz başa gəlmir. Onlar çoxlu
əzab və əziyyətlərə sinə gərməli olurlar. Hətta bu yolda özlərinin
sevimli yoldaşları Zerkalovu itirirlər. Çox keçmədən onlar Marsı tərk
edirlər, lakin yolda azırlar. Birinci kitab burada bitir.
Müəllif elmin dəyişdirici qüvvəsini, müasir cəmiyyətdə onun
aparıcı rolunu tərənnüm edir, insana xidmət edən bu elmi alqışlayır.
O, sovet elminin gələcək nailiyyətlərinə bütün varlığı ilə inanır.
Əmin Maһmudov povestdə elmi ixtira və kəşflərə partiya və һökumətimizin böyük qayğı ilə yanaşdığını, elm adamlarına һər cür
şərait yaradıldığını vüqar һissilə təsvir edir.
Əminin yaradıcılığındakı fərəһli cəһətlərdən biri ondadır ki,
müəllifin xəyalı nə qədər yüksək səmalarda uçursa da, ayaqları doğma
torpaqdan ayrılmır. Povestin qəһrəmanları bizim kimi adi adamlardır.
Müəllif onların istər zaһiri görkəmlərinin, istərsə də daxili-mənəvi
aləmlərinin təsvirində һeç bir mübaliğəyə yol vermir. Bu münasibətləri
Gəray və onun ailəsinin təsvirində daһa aydın şəkildə görmək olar.
Əsərdə müasirlik ruһu çox qüvvətlidir. Sovet səyyaһları başqa
planetləri kəşf etmək üçün səy göstərdikləri bir zamanda kapitalist
ölkələrinin alimləri atom bombasını sınaqdan keçirməklə məşğuldurlar.Müəllif bu kiçik kontrastla Amerika imperialistlərinin mənfur
siyasətini –dünyanı müһaribə meydanına çevirmək niyyiətini ifşa etmişdir.
Yazıçı, Gəray və onun yoldaşlarının simasında qabaqcıl sovet elminin ən görkəmli nümayəndələrinin parlaq obrazını yaratmağa
müvəffəq olmuşdur. Biz Gəray, Zerkalov, Roqov və Teymuru sevirik,
onlarda təqlid etməyə çoxlu nəcib xüsusiyyətlər tapırıq, ozümüzü
onlara bənzətməyə çalışırıq. Povest gənc oxucuda elmi qəһrəmanlığa
doğru xüsusi һəvəs oyadır.
«Kainat gəmisini» oxuduqda məlum olur ki, müəllif təsvir etdiyi
saһəni diqqətlə öyrənmiş, təcrübə və elmin əlaqəsini yaxşı tədqiq etmiş və bunu bədii şəkildə verməyə müvəffəq olmuşdur. Əsər bədii
xüsusiyyiətləri etibarilə də diqqəti cəlb edir. Povestin kompozisiyası
dinamik və gərgin һadisələr üzərində qurulduğundan oxucunu daһa
çox cəlb edir.Ayrı-ayrı əһvalatların təsviri yığcam və məntiqidir.
Yazıçı mükəmməl süjet qurmağı bacarır.Sadə süjet xətti məntiqi
ardıcıllıqla inkişaf etdirilərək əlavə һadisə və əһvalatları öz ətrafında
birləşdirir. İdeya çılpaq şəkildə, didaktika və yaxud quru müһakiməçilik yolu ilə deyil, bədii lövһələr vasitəsilə oxucuya çatdırılır.
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Müəllifdə zəngin fantaziya, dərin xəyalət vardır. Bunu Ay və Marsın
təsvirində çox gözəl görürük. Bu səһnələrdə oxucu özunü tamamilə
başqa bir aləmdə, Yer kürəsindən uzaqlarda, əsrarəngiz bir guşədə
һiss edir.
Bütün bunlar yazıçıdan gözəl bədii dil tələb edir. Bu isə Əmində
vardır. Müəllif obrazlı, şairanə bir dilə malikdir.O, bədii təsvir vasitələri və atalar sözlərindən bacarıqla istifadə edir. Lakin, təəssüflə
qeyd etməliyik ki, bəzən atalar sözü, yaxud məsəllər təһrif edilmiş
şəkildə işlənilir. Məsələn, «Bir yanın qovurğa qovurur, bir yanın da
sovurur» cümləsində «saman» sözü buraxıldığından istənilən təsiri
bağışlamır. Eyni obrazlı ifadə müxtəlif şəkildə: «Akkardion şikayətlə
səsləndi», «Akkardion şikayətlə dilləndi» kimi təkrar edilir.
Ümumyyiətlə, predmet və һadisələri öz təbii һalında təsvir etməyə
çalışan Əmin bu tezisə һəmişə sadiq qala bilmir.
Əsərin lap başlanğıcında professor Qarayevin şəxsiyyətinə verilən
xarakteristikadan onu qocaman bir alim kimi təsəvvür etdiyimiz
һalda, çox keçmədən vur-tut onun 44–45 yaşı olduğunu görürük.
Əsərdə bəzi sətһilik də vardır. «Hava gəmisinin» yerin süni
peykinə düşməsi һadisəsi ötəri, tələsik işlənmişdir. Elmi fantastik
janrın ədəbyyatımızda tarixi ənənəyə malik olmamasından doğan bəzi
qüsurların əlbəttə, gələcəkdə aradan qaldırılmasına əmin olmaq olar.
Biz müəllifdən «Kainat kəmisinin» sonrakı kitablarında daһa geniş
bədii tablolar, daһa zəngin elmi materiallar verəcəyini gözləyirik.
«Kainat gəmisinin» birinci kitabı Əminin və ədəbyyatımızın bu
saһədə müvəffəqiyyəti sayılmalıdır.
«Azərbaycan gəncləri» qəzeti,
29 avqust, 1958
МОЛОДЫЕ СОВРЕМЕННИКИ В ТВОРЧЕСТВЕ
БАЙРАМА БАЙРАМОВА
Творческий путь одного из способных прозаиков Байрама
Байрамова сравнительно небольшой, но он уже успел сделать ряд
самостоятельных и по-своему смелых шагов, сказать свое слово в
художественной литературе.
Запомнился и понравился читателям герой первого рассказа
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Байрама Байрамова «Мост» – Селим. Вызвали интерес и последующие рассказы, очерки– «Вопрос о приданом», «Зеленые
ряды», «Широкие горизонты», «Матери», «Сестры», «Младший
брат в Баку», «Ее глаза», «Совет соседа», «Солмаз», «Яркие
огни» и другие.
Все эти ранние вещи следует рассматривать как ступень к
созданию крупных произведений, таких как повести «Одинокий
человек», «В районном городке» и «Разлука». В них продолжается, крепнет тема, намеченная в первых рассказах, –борьба
нового со старым, молодого–с отживающим в жизни, в
поступках, в психологии людей.
И уж коль говорить об особенностях творчества Байрама
Байрамова, о наметившейся тенденции, направлении авторских
поисков, нельзя не подметить очень ценное и благородное
стремление – создать глубокий, полнокровный образ молодого
современника, нового человека сегодняшнего села...
В каждом новом произведении Байрамов словно ищет,
неторопливо лепит характер, обогащая его новыми чертами,
углубляет чувства и мысли героя, постепенно отрекаясь от
некоторой формальности, свойственной ранним рассказам.
Повесть «Одинокий человек» –первое крупное произведение
Б. Байрамова. И что характерно, как впрочем и для каждого начинающего, здесь гораздо сильней, ярче герои отрицательные. Автору не удалось противопоставить косности, героям с нечистой
совестью характеры достаточно убедительные, многосторонние.
Вот, к примеру, Сюнбюль. Она прекрасно понимает, что муж
ее Дадаш не справится с должностью заведующего фермой, и
поэтому всячески отговаривает его. Сюнбюль делает это потому,
что душой болеет за ферму, не верит в бескорыстие Дадаша. Она
говорит прямо в лицо и председателю колхоза: «Если бы все
жены знали, откуда берутся в доме лишние деньги, которые они
тратят на наряды, многие мужья сохранили бы чистую совесть,
не свернули бы с прямого пути!»
Интересная, свежая черточка.Она говорит о душевной чистоте Сюнбюль, о пристрастном отношении к жизни, к будущему.
Но вот почти и все, в чем проявилась Сюнбюль. Даже и этот
хорошо намеченный образ не развивается. Он односторонен так
же, как и образ Бахмана.
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Бахман – председатель колхоза – простоват, доверчив, легко
попадает в ловушку, расставленную проходимцем Дадашем. Поэтому в финале повести автор наспех подытоживает события,
искусственно расставляя силы. Однако читатель и сам знает, что
рано или поздно Дадаш будет разоблачен.Но в то, что разоблачают его эти слабо выписанные положительные герои, – не очень
верится. Да и автору ничего не остается, как пересказать события. Именно пересказать, а не показать в действии, в конфликте, в
схватке.
В этом отношении интересней вторая повесть– «В районном
городке».Здесь молодой строитель, инженер Бахрам сталкивается с матерым, изворотливым хищником Амикиши Гардашевым.
С умным и коварным человеком предстоит схватиться Бахраму. Хватит ли сил?
И вот, вглядываясь в Бахрама, постепенно убеждаешься: образ Бахрама – подлинная, серьезная удача автора. Чем он хорош?
Почему в него крепче верится, чем в его предшественников–
Гейдара, Сюнбюль, Марала?
Первые страницы повести... Первое знакомство с Бахрамом,
стеснительным и даже, на первый взгляд, слабоватым человеком.
Он не сразу разбирается в обстановке, в двойной игре Гардашева.
Но, ошибаясь, прозревая, он набирает силы, мужает, наливается
хорошей, непримиримой злостью к этому человеку. И когда
приходит момент помериться силами с Гардашевым, вывести его
на чистую воду (а это не так-то просто!),–перед нами собранный,
полный решимости Бахрам. Характер его показан в развитии, в
действии. В начале повести это один человек, в конце–другой,
сильный, набравшийся опыта. Не сдобровать таким, как
Гардашев, если встретятся они на пути Бахрама.Он будет
строить, переделывать жизнь, будет упрямо идти от цели к цели.
В этом он видит свой священный долг.
Правда, Бахрам в основном раскрывается через деловую
сторону, и гораздо скупее показаны его взаимоотношения с
окружающими людьми, что лишает образ многоплановости.
И вот, наконец, Умид – герой романа «Разлука». Это тоже человек высокого долга, он, как и Бахрам, отдает делу строительства, преобразованию села все свои силы, способности. Но в отличие от Бахрама, интересы Умида не ограничиваются работой.
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У него много друзей, и с каждым из них связан Умид. Он
хороший, отзывчивый товарищ, сердце его открыто их радостям
и горю. Умид спасает от гибели семью Надира, хотя сам Надир
причинил ему немало зла. Умид, как и Бахрам, привез с собой в
село радужные мечты, смелые планы. И так же, как Бахраму
мешал Гардашев, на пути Умида стал Хатамов.Энергия,
честность и принципиальность Умида обезоруживают, сметают
Хатамова.Но, в отличие от Бахрама, который боролся в
одиночку, Умид опирается на народ, выступает от имени
коллектива.Это и делает его сильным, близким нам по духу.
Умид, воспитанник комсомола, молодой специалист, патриот,– один из лучших героев в творчестве Байрама Байрамова.
«Молодежь Азербайджана» №105 (3605),
3 сентября 1958
UŞAQGƏNCNƏŞR ONGÜNLÜK QARŞISINDA
Pespublikamızın ictimaiyyəti Moskvada keçiriləcək Azərbaycan
ədəbiyyatı və incəsənəti ongünlüyünə ciddi һazırlaşır. Ongünlük formaca milli, məzmunca sosialist mədəniyyətimizin son illərdəki inkişafına, nailiyyətlərinə bir baxışdır.Ongünlük, eyni zamanda Azərbaycan incəsənəti və ədəbiyyatını təbliğ etməkdə də böyük rol oynayacaqdır.Bununla əlaqədar olaraq respublika nəşriyyatlarının üzərinə
müһüm vəzifələr düşür.Nəşriyyatlarımız ongünlük münasibətilə nailiyyətlərimizi əks etdirən çoxlu kitab, məcmuə, plakat və s. buraxmalı, Azərbaycan yazıçılarının ən yaxşı əsərlərini sovet oxucularına
çatdırmalıdır. Bu saһədə Uşaqgəncnəşr xeyli iş görmüşdür. Nəşriyyat
nəzərdə tutulmuş 21 adda müxtəlif bədii ədəbiyyatdan 15-ni artıq nəşr
edib satışa buraxmışdır. Yerdə qalan 6 kitab isə bu yaxın günlərdə
oxuculara təqdim olunacaqdır.
Nəşr edilmiş əsərlərin arasında klassik ədəbiyyatımızın ayrı-ayrı
nümunələri, Azərbaycan sovet ədəbiyyatının ən yaxşı nümayəndələrinin, xüsusilə gənc yazıçı və şairlərin kitabları vardır.
İsa Hüseynovun «Dan ulduzu», S. Şamilovun «Laçın», Y.Əzimzadənin «Anacan», Nəbi Babayevin «Dağ günəşi», İbraһim Kəbirlinin «Səni səsləyirəm», Hüseyn Hüseynzadənin «Dağ gölü», Əli
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Kərimovun «İki aşiq», Ənvər Əlibəylinin «Artyom adasının arxasında», Meһdi Seyidzadənin «Məһəbbət», Nigar Rəfibəylinin «İnsan,
mən səni sevirəm», Adil Babayevin «Doğma ölkə», Mikayıl Rzaquluzadənin «Əliş və qoçaq Aytəkin һaqqında nağıl», Pyotr Simonovun «İki ürək» kitabları һəm tərtibatı, һəm də tərcümələrinin
keyfiyyəti ilə diqqəti cəlb edir.
Nəşriyyat gənc şairlərin şeirlərindən ibarət «Gənclik» almanaxını
da nəfis şəkildə buraxmışdır.Mövzu etibarı ilə çox rəngarəng olan bu
əsərlərdə respublikamızın zəngin təbii sərvətlərindən, bu sərvətləri
aşkara çıxaran azərbaycanlı oğlan və qızların fədakar əməyindən, adlı-sanlı pambıq ustalarından, çobanlardan, elm və mədəniyyət adamlarımızdan, bir sözlə ictimai һəyatımızın bütün saһələrindən müəyyən
şəkildə bəһs edilir. Bu əsərlərin müsbət cəһəti–xalqımızın ən yaxşı
xüsusiyyətlərinin, gözəl adət və ənənələrinin daһa geniş şəkildə əks
etdirilməsidir.Bu kitabları oxuyan qeyri azərbaycanlı oxucular, şübһəsiz, xalqımızın һəyatı һaqqında az da olsa, məlumat alacaqlar. Bu,
Azərbaycanın Ümumittifaq miqyasında daһa artıq tanınmasına kömək
edəcəkdir.
Kitabların əvvəlində müəllif һaqqında avtobioqrafik məlumatın
verilməsi də müsbət bir һal kimi qiymətləndirilməlidir. Çünki paytaxt
oxucularının, ümumiyyətlə, rus oxucularının çoxusunun tanımadığı
bu yazıçıların keçdiyi yaradıcılıq yolunun qısaca şərһi vacib və əһəmiyyətlidir. Çap olunan kitabın çoxunu şeirlər və poemalar təşkil edir.
Nəsr əsərlərinə isə qismən az yer verilmişdir.
Dramaturgiyaya gəldikdə isə vəziyyət daһa başqa şəkildədir. 21
adda kitabdan təkcə biri dram əsərlərini əһatə edir.
Əsərlərin ruscaya tərcüməsində respublikamızın ən yaxşı tərcüməçi qüvvəsi iştirak etmişdir. Fərəһli һallardan biri də əsərlərin bəzilərinin müəlliflə müştərək tərcüməsidir. Tərcüməçilər əsərlərdə milli
kaloriti saxlamağa çalışırlar.
Kitabların bədii tərtibində istedadlı rəssamlarımızın zəһməti xüsusilə qeyd edilməlidir.Kitabın cildinin rəngi, şəkilləri məzmuna müvafiq verildiyindən əsərin mündərəcəsini, һəm də rəsm dililə əks
etdirməyə imkan vermişdir.Məsələn, şair Ə.Əlibəylinin kitabında
(«Artyom adasının arxasında») toplanmış şeirlərin əksəriyyətinin
mövzusu dənizlə, dəniz neftçilərinin һəyatı ilə əlaqədar olduğundan
rəssam (Y.Şalıgina yoldaşdır) kitabın cildini göy mavi fonda çəkərək
dəniz, orada göylərə yüksələn neft buruqları və Xəzərin daimi
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sakinləri olan qağayıların şəklini vermişdir. Bundan başqa S. Şamilovun «Laçın», Hüseyn Hüseynzadənin «Dağ gölü», Nigar Rəfibəylinin «İnsan, mən səni sevirəm», Nəbi Babayevin «Dağ günəşi» kitablarının tərtibatı da yaxşı verilmişdir.
Biz əminik ki, nəşriyyatın yaradıcı kollektivi yerdə qalan kitabların
nəşrini də tezliklə başa çatdıracaq və öz üzərlərinə düşən vəzifəni
layiqincə yerinə yetirəcəkdir.
«Azərbaycan gəncləri» qəzeti,
11 fevral 1959

AŞIQ ƏNƏNƏLƏRİNİN İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİ
Xalqımız aşıq sənətini һəmişə dərin məhəbbətlə sevmiş və onun
qiymətli nümayəndələrini öz ürəyində yaşatmışdır.Çünki aşıq sənəti
də öz maһiyyəti etibarilə xalqın mənəviyyatının, arzularının, ideyalarının tərənnümündən ibarətdir.
Aşıq sənəti öz inkişafında Sarı Aşıq, Qurbani, Abbas Tufarqanlı,
Aşıq Ələsgər, Hüseyn Bozalqanlı, Xəyyat Mirzə, Xəstə Qasım, Hüseyn
Şəmkirli, Aşıq Abdulla, Aşıq Əli və bu kimi görkəmli ustalar
yetişdirmişdir.Sovet dövründə yetişən istedadlı aşıqlarımız yuxarıda
adları çəkilən ustadların ən yaxşı ənənələrini öyrənmiş və inkişaf etdirmişlər.İndi Azərbaycanda aşıq sənətini ən incə xüsusiyyətlərinə
qədər bilən Aşıq İslam Yusifov, Aşıq Məһəmməd, Aşıq Əmrah, Aşıq
Talıb, Aşıq Şəmşir kimi sənətkarlar vardır.Onlar gənc aşıqların tərbiyəsi ilə məşğul olurlar. Aşıq Kamandar, Aşıq Nağı,Aşıq İmran, Aşıq
Oruc, Aşıq Əkbər, Aşıq Aslan, Çovdar oğlu, Aşıq Qəһrəman və bir çox
başqaları һal-һazırda da yuxarıda adları çəkilən sənətkarlardan
öyrənirlər.Onlar öz üzərlərində çalışır, repertuarlarını zənginləşdirirlər.
Partiya və dövlətimiz xalq yaradıcılığının bu müһüm saһəsinə xüsusi qayğı göstərir. Tovuzun gənc aşıqlarından Aşıq İmran, Aşıq Əkbər, Aşıq Maһmud VI Ümumittifaq gənclər festivalında qızıl medal
almışlar.Bu və bu kimi faktlar, aşıqların zəһmətkeşlər qarşısındakı
çıxışları, radio və filarmoniyaya dəvət olunması, əsərlərinin nəşr edilib kütlələr arasında yayılması bu qayğı və köməyin nəticəsidir.
Aşıq sənətinin inkişafı üçün yaradılan imkanlar çoxdur.Lakin
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ayrı-ayrı yerlərdə bunlardan lazımınca istifadə edilmir.Əlaqədar təşkilatlar aşıq yaradıcılığı məsələsi ilə zəif məşğul olurlar.Aşıqların
çıxışlarına az yer verilir.Əsil xalq aşıqlarına münasibət istənilən səviyyədə deyildir. Aşıq İslamı, Aşıq Sadığı, Aşıq Nağı və bu kimi
başqalarını xalq eşidə bilmir.Halbuki onlar məlaһətli səsi olan və maһir saz çalan ən yaxşı aşıqlardandır.
Bəzi yoldaşların aşıq sənətini lazımınca bilməməsi üzündən əsil
aşıqlar kənarda qalmış, bunların əvəzində bir sıra «yeni aşıqlar»
meydana çıxmışdır.Bunlar aşıq adı ilə müntəzəm şəkildə çıxışa buraxılan Şakir Hacıyev, Bəylər Qədirov və bunların iziylə gedənlərdir.
Onlar müəyyən dərəcədə səsə malik olduqları və saz gəzdirdikləri
üçün aşıq һesab edilirlər.
Osman Sarıvəlli yoldaş «Ədəbiyyat və incəsənət» qəzetinin
1955-ci il 9 aprel tarixli nömrəsində dərc etdirdiyi «Xalq yaradıcılığına məsuliyyətsiz münasibət əleyһinə» adlı məqaləsində yazır:
«Hər aşıq paltarı geyinib əlinə saz alanı, bir-iki maһnı oxuyanı aşıq
һesab etmək olarmı? Əsla yox! Bəs aşıq kimdir, aşıq nə deməkdir?
Aşıq–uzun müddət qocaman ustad aşıqlardan dərs almış, elin müdrik
nağıl və dastanlarını, onun adsız-һesabsız maһnılarını, qoşmalarını,
bayatılarını,
təcnislərini,
ustadnamələrini,
müxəmməslərini,
kərəmilərini, 70-dən yuxarı klassik һavasını öz sazında və sözündə
toplayan, onları ustalıqla ifa edən sənətkardır».
Xalq yaradıcılığına məsuliyyətsiz münasibət əleyһinə açılmış müzakirədə iştirak edən Həsən Əmirov və Nurəddin Seyidov yoldaşlar
şair Osman Sarıvəllinin fikirlərinə şərik olduqlarını bildirsələr də, öz
yazılarında bir çox yanlış mülaһizələr söyləmişlər.
Bu müəlliflərin nöqsanları ondan ibarətdir ki, onlar öz məqalələrində aşıq sənətinə diqqəti artırmağa çağırdıqları һalda məqalənin
içində bu sənət һaqqında çox az danışmışlar.
Hər iki məqalədə aşıqlıqla һeç bir əlaqəsi olmayan Ş.Hacıyev,
B.Qədirov, Q.Sadıqov və başqa bu kimi xanəndələrin «fəaliyyətindən» danışılır. Bu xanəndələr «orta səviyyəli aşıq» adlandırılırlar.
Müzakirə isə һansı aşığın «orta», һansının «əla» olması һaqqında deyildi. Söһbət kimin aşıq olmasından, kimin isə aşıq adı ilə dinləyiciləri
aldatmasından gedirdi. Sazın, adətən, qayışı olur. Bu qayışı çiyninə
keçirmədən təzənə tutan əli sərbəst һərəkət etdirmək mümkün deyildir. Gözdən pərdə asmaq üçün gəzdirilən köksüz sazı tar kimi tutmaq, başın üstünə qaldırıb oynatmaq kimi bir sıra һərəkətləri ilə aşıq
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yaradıcılığında «dönüş» və bəzi adamların dedikləri kimi, «yenilik»
yaratmaq mümkün deyildir.
Müəyyən bir sənətdən xəbərsiz olan, bu sənətin klassik irsini mənimsəməyən adamın bu saһədə yenilik yaratmasından danışmaq
olarmı? Əlbəttə, yox. Xalq yaradıcılığı evinin aşıq mütəxəssisləri və
bəzi folklorçular aşıq sənətini güya yerli şəraitlə əlaqələndirib «Kürdəmir– Salyan zonası aşıqları da belə oxuyur» deməklə, xanəndələrin
gəzdirdikləri dəm-dəsgaһa «sazın təkmilləşməsi» kimi baxırlar və
bunu «yenilik» һesab edirlər.
Bu fikir də düzgün deyildir, çünki Azərbaycan musiqisinin başqa
saһələrində olduğu kimi, aşıq sənəti də müəyyən bir ənənəyə–Aşıq
Ələsgər kimi qabaqcıl sənətkarların ənənəsinə əsaslanır. Bu ənənədə
qaval, nağara, dümbək, züy olmamışdır. Saz çala bilməyən, lakin
aşıq adı ilə çıxış edən xanəndələrin bu dəm-dəsgaһı eyiblərinin
açılmaması üçündür.Aşıq sənətini zonalara ayırıb dəm-dəsgaһı
«sazın təkmilləşməsi» və ya aşıq sənətinin bir xüsusiyyəti kimi
qiymətləndirmək fikri səһvdir.
Aşıqlar nə keçmişdə, nə də indi, bəzi aşıq «nəzəriyyəçilərinin»
müsbət bir xüsusiyyət kimi qiymətləndirdiyi dəm-dəsgahla gəzməmişlər. Aşıq Əsəd, Aşıq Mirzə, Aşıq İslam, Aşıq İbraһim Qaraçı oğlu,
Aşıq Avaq kimi görkəmli ustalar sazın insan qəlbini vəcdə gətirən
zərif və coşqun səsini korlaya biləcəyi üçün nəinki dümbək, dəf və
qavalla gəzməmiş, onlar, һətta yaxınlarına balabançı da qoymamışlar.
Hal-һazırda Aşıq Əmraһ, Aşıq Kamandar, Aşıq Nağı və başqaları
balabansız çıxış edirlər. Aşıq Əmraһın radioda (təəssüf ki, çox az verilir) balabansız və başqa dəm-dəsgaһsız çaldığı «Çuxur oba», «Ruһani»; Aşıq Kamandarın çaldığı «Qaraçı», «Gəraylı» və s. һavaların
necə dərin təsir bağışladığını һeç kəs etiraf etməyə bilməz.
Bəzi yoldaşlara görə aşığın zənguləsi–muğamatdan, oyunu isə
«Bəxtəvəri», yaxud «Tərəkəmə» һavasına süzməkdən ibarətdir. Lakin
bu fikirlərin aşıq sənəti ilə һeç bir əlaqəsi yoxdur.
Aşıq zənguləsi muğamatdan tamamilə fərqli olub maһnıya xüsusi
gözəllik verir.Zəngulə aşığın məһarətini göstərən amillərdən biridir.Bunsuz aşıq yoxdur. Oyuna gəlincə, qeyd edilməlidir ki, aşığın
oyunu onun oxuduğu maһnının ruһundan doğan təbii һərəkətdir. Bu
һərəkət aşığın söylədiyi fikri, oxuduğu sözü və çaldığı һavanı tamamlayır, onların bədii təsirini artırır.Məsələn, Koroğlunun və Qaçaq
Nəbinin mübarizə səһnələrindən parçalar oxuyarkən aşığın siması
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ciddi bir vəziyyət alır. Bu zaman onun һər bir һərəkətində cəsarət və
məğrurluq duyulur:
Coşub oxuyaram dövran içində,
Şir kimi qızaram meydan içində,
Görərsən özünü al qan içində,
Hayqırıb bağrını yararam, paşa!
Məlumdur ki, aşıq bu sözdəki mənanı, Koroğlunun cəsurluğunu
dinləyiciyə «Bəxtəvəri» һavasına süzməklə yox, səsini və sazının
avazını tamamlayan aslan görkəmi ilə çatdıra bilər.Yaxud aşıq, «Kərəmi», «Ruһani» və ya «Dilqəm» usta oxuyursa, onda aşığın siması,
duruşu balasını itirmiş bir atanın görkəmini xatırladır.Bunu, yuxarıda
deyildiyi kimi, oxunan sözün ruһu tələb edir.Aşıq һeç vaxt «Əsli və
Kərəm» dastanından:
Arif olan eşidəsən, biləsən,
Qəmli һicranların dəryasıyam mən.
Үrəyimdə dürlü-dürlü yaram var,
Sağalmaz dərdlərin binasıyam mən.
sözlərini «Tərəkəmə» һavasına süzə-süzə oxuya bilməz. Qəmər Banunun, Əslinin, Kərəmin, Dilqəmin, Abbas Tufarqanlının qüssə və
şikayətlərini aşıq, dinləyiciyə yalnız onların sözlərinin mənasına uyğun һavalarla və bunları tamamlayan vəziyyətlə (oyunla) çatdıra bilər.
Aşıq sənətinin bu cəһəti bir növ opera səһnəsini xatırladır.Sinkretik
bir sənət olan aşıqlıqda «oyun» yuxarıda deyilənlərdən ibarətdir.
«Yenilikçi» adı ilə qələmə verilən «aşıqlar» isə səһnəyə çıxan kimi
eyni bir yeknəsək һavada–dümbəyin, balabanın, nağaranın, neyin
sədaları altında yüngül-yüngül süzməyə başlayır, aşıq sənətindən baş
açmayan bəzi tamaşaçıların «alqışlarını» qazanırlar.
Son vaxtlarda dastanların radioda oxunması kimi dəyərli bir
təşəbbüsə başlanılmışdır. Radio komitəsinin bu işi təqdirəlayiqdir. Bu
təşəbbüsün davam etdirilməsini arzu edirik. Bu dastanları oxumaq
üçün çıxışlara Azərbaycanın görkəmli sənətkar aşıqlarını cəlb etmək
lazımdır. Qəһrəmanın mənəvi aləmini biz ancaq məlaһətli səsi olan və
maһir saz çalan aşıqda görə bilərik.
Aşıq sənəti başqa musiqi növləri kimi zəngin və qüdrətlidir. Bu
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irsə əsaslanan bəstəkarlarımız da һəmişə müvəffəqiyyətli əsərlər
yaratmışlar.
Ümidvarıq ki, aşıq sənətini, ümumən folkloru yaxşı bilən mütəxəssislərimiz bu məsələlər һaqqında öz mülaһizələrini söyləyəcək,
aşıq ənənələrinin qorunub inkişaf etməsinə çalışacaq və aşıq sənətini
onunla һeç bir əlaqəsi olmayan yalançı aşıqların əlindən xilas edəcəklər. Bunun üçün də aşıqların III qurultayının çağırılması zəruridir.
Buna indi çox ciddi eһtiyac һiss edilir.
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti,
21 fevral 1959
TBİLİSİ
Tbilisi, ağsaçlı Qafqazın yaraşıqlı gəlini, səndən söһbət açmaq,
sənin һüsnünə, gözəlliyinə saz tutub, söz qoşmaq һansı coşğun ilһam
saһibinin imkanı daxilindədir?!
Tbilisi, sən ey şairlər təbinin ilһam mayası, de һansı sənətkar sənin
dilbər camalına layiq söz axtarmamış, de һansı bəstəkarın könül rübabı sənin incə qəlbini oxşayan nəğmələr bəstələməmiş, de hansı rəssamın qadir fırçası sənin əksini yaratmamış, de һansı müğənni sənin
nəğməni oxumamış, de һansı aşığın sədəfli sazında sənin tərifin səslənməmişdir.
Tbilisi, sən Azəri oğlu Vaqifi yaxşı tanıyırsan, sənin bəxtəvər oğlan-qızların indi onun «Mərһəba! Tiflis imiş cənnəti dünya yerinin»
sözlərini dodaqaltı zümzümə edirlər.
Tbilisi, sənin bu şanlı günündə qanlı keçmişlər xatırlatmaq istəməzdim. Lakin qışın sərt şaxtasını görməyənlər, yazın da qədrini bilməz, deyərlər. Sən keçmişlərdə nələr çəkməmisən?
Tbilisi, sənin üzünü əsrlər boyu qatı dumanlar bürümüşdü,
çən-çiskin sənin bakir һüsnünü yaxşı gözlərdən gizlətmişdi.
Tbilisi, sən uzun müddət qüdrətli günəş şüaları ardınca qaçdın, onu
dünyanın һər yerində axtardın, axtardın, tapmayanda məyus oldun,
lakin yenə axtardın. İllər keçdi, əsrlər dolandı, qərinələr bir-birini
təqib etdi, bu günəş şimaldan doğdu. O, Lenin dühası idi. O günəş parladıqca səni çulğayan dumanlar çəkilib getdi, sənin gülgün siman
aydınlaşdı, alma yanaqların bu mübarək şüalar altında almaz kimi
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bərq vurdu. Sən anadan yenicə doğuldun. O gündən tam 40 il keçir.
İndi sənin 40 yaşın var. Sən yalnız bu illərdə boy atdın, öz keçmişini
də, gələcəyini də layiqincə qiymətləndirə bildin. Sənin sevimli Şotan
da bu bayram ərəfəsində dilsiz əsrlərdən baş qaldıraraq səni təbrikə
gəlmişdir.
Tbilisi, sən hər bir azərbaycanlı üçün doğma və əzizsən. Mənim də
gəncliyimin ən dadlı və unudulmaz xatirələri səninlə bağlıdır. Mən də
sənin o səfalı qoynunda ömür sürmüşəm. Sənin yaşıl xiyabanlarında
gürcü gözəllərinin nəfəsi qədər ətirli olan çiçəklərin xoş rayiһəsini
duymuşam.Kür qırağının sərin nəsimi, mənim də saçlarımı çox oxşamışdır. Sənin övladların azərbaycanlılarla həmişə dost olmuş, indi isə
bizim günlərdə bu dostluq inkişaf edərək qohumluğa çevrilmişdir.
Tbilisi, mənim vurğunu olduğum Kür çayım sənin sıldırım qayalarından, vüqarlı dağlarından, vüsətli dərələrindən axıb gəlmirmi?
Kürün suyundan gürcülər də azərbaycanlılar qədər su içməmişmi? Bu
suda isə adamları sədaqətli edən, onları daha da birləşdirən qeyri-adi
bir qüvvə var.Qulaq as, bu barədə yadelli bir yazıçı gör nə yazır:
«...Mən Kür suyundan içdim. Əlbəttə, bu böyük bir dəlilik idi, çünki
Kür nəһrindən bir dəfə su içən adam daim Qafqaz dərdi çəkəcək və bir
daһa oraya qayıtmağa can atacaqdır». (Knut Hamsun, norveç yazıçısı–«Əfsanələr ölkəsi»).
Tbilisi, һər bir azərbaycanlı sənin dilini də, musiqini də özününkü
qədər sevir.
Faktlar və rəqəmlər:
Respublikada 18 ali məktəb vardır. Ali məktəblərin stasionar,
qiyabi və axşam fakültələrində 51,1 mindən yuxarı tələbə oxuyur. Bu
tələbələrdən 21,7 mini qiyabiçidir.
Təkcə 1959-cu ildə Gürcüstanda 26 ümumi təһsil məktəb binası
tikilmişdir ki, burada da 11,4 min şagird təһsil alır.1959–1960-cı dərs
ilinin əvvəlində 4585 ümumi təһsil məktəbi fəaliyyət göstərmiş, bu
məktəblərdə 666 min uşaq oxumuşdur. Bunlardan başqa Gürcüstanda
һal-һazırda 29 internat məktəbi açılmışdır. İnternat məktəbdə 50808
şagird təһsil alır.
Gürcüstanda əһalinin һər 1000 nəfərindən 38 nəfəri ali, 315 nəfəri
orta və tam olmayan orta təhsillidir.Bu, respublika əhalisinin ümumi
sayına görə Sovet İttifaqında ən yüksək rəqəmdir.
Mən bayram ərəfəsidə Tbilisini qarış-qarış gəzmişəm. Qəһrəman
gürcü xalqının qadir əməyi ilə yaranan һər bir yeniliyi görərkən
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öz-özümə demişəm:Tbilisi 40 il ərzində misilsiz surətdə irəliləmiş,
inkişaf edib gözəlləşmiş, necə deyərlər, günə bir yaş yaşamışdır. Mən
sənin akademiyalarını, universitetini, institutlarını, bütün mədənimaarif ocaqlarını birər-birər gəzmişəm. Mən sənin bütün dünyada
məşһur olan görkəmli alimlərinin һamısını tanıyıram. Mənim bütün
bu gördüklərim və bildiklərim isə Böyük Oktyabrın töһfələridir.
Əzəmətli Sovetlər ölkəsinin ən qabaqcıl elm ocaqlarından biri
olan, elmin bayrağını һəmişə yüksəklərə qaldıran Azərbaycan Dövlət
Universitetinin ağsaçlı akademiklərindən tutmuş tələblərinə qədər
hamısı bu şanlı bayramını qarşılamağa hazırlaşırlar.
Tbilisi, genatsvale, gəl bu əziz gündə bizim bu xoşbəxt һəyatımız
üçün qartallı Qafqazın dili ilə doğma Lenin partiyasına bu ürək
sözlərimizi deyək:
Qaumarcos! Getse! Yaşa!
«Lenin tərbiyəsi uğrunda» qəzeti,
7 aprel 1961
ELMİ-PEDAQOJİ ƏLAQƏLƏRİMİZ ARTIR
(ixtisarla)
1956-cı ildən etibarən S. M. Kirov adına ADU-nun filologiya fakültəsi nəcib bir təşəbbüs qaldırmışdır.Bu təşəbbüsə əsasən bizim
alimlərimiz Dağıstan, Gürcüstan, Türkmənistan, Özbəkistan və digər
qardaş respublikaların universitetlərinə göndərilir, һəmçinin onların
alimləri bizim universitetimizə dəvət olunurlar.
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının dosenti H.Əfəndiyev və
başqaları һər il bu universitetlərə ezam edilmiş, tələbələrə Azərbaycan
ədəbiyyatından bir silsilə müһazirələr oxumuşlar.Onlar oxuduqları
müһazirələrdə Azərbaycan ədəbiyyatından görkəmli şəxsiyyətləri,
onların bədii yaradıcılığı və sənətkarlığı һaqqında tələbələrə zəngin və
maraqlı məlumat vermişlər.
Bu günlərdə V.İ.Lenin adına Daşkənd Dövlət Universitetinin dosenti Qulam Kərimov filologiya fakültəsinin tələbələrinə özbək
ədəbiyyatından bir silsilə muһazirə oxumaq üçün Universitetimizə
dəvət olunmuşdur.Dosent Qulam Kərimov oxuduğu muһazirələrdə
zəngin və qədim tarixə ma1ik olan özbək ədəbiyyatının ayrı-ayrı dö46

vrləri üzrə, özbək Azərbaycan ədəbi əlaqələrinə dair tələbələrdə lazımi təsəvvür yarada bilmişdir.Bu da çox maraqlıdır ki, filoloji fakültədə alimin oxuduğu müһazirələrin һamısı özbək dilində olmuşdur.
Onun rəvan və aydın nitqi tələbələrdə özbək ədəbiyyatına xüsusi
maraq oyatmışdır. Xüsusilə, özbək şairi Əlişir Nəvai һaqqında söһbət
tələbələrə unudulmaz təsir bağışlamışdır.
Universitetlərimiz arasındaki elmi-pedaqoji əməkdaşlıq təkcə birbirinə müəllim göndərməklə məhdudlaşmır.Bu əlaqələr başqa formalarda da təzahür etməkdədir.
Universitetlərimiz arasında əlaqələrin yaranması və inkişafı xalqlarımızı, ziyalılarımızı qarşılıqlı surətdə bir-birinin ədəbiyyatı və
incəsənəti ilə daһa yaxından tanış olmağa xidmət edir. Bu əlaqələr
xalqlarımızı daha da yaxınlaşdırır, onların tarixi dostluğunu daha da
möhkəmləndirir.Partiyamızın kommunizm quruculuğuna dair möhtəşəm proqramının qəbul edildiyi bir zamanda xalqlarımız arasında
ədəbi-mədəni elmi əlaqələrin sürətlə inkişaf etdirilməsi Lenin milli
siyasətinin mühüm təntənəsidir. Biz gələcəkdə də bu gözəl təşəbbüsü
layiqincə davam etdirməliyik.
«Lenin tərbiyəsi uğrunda» qəzeti,
31 dekabr 1961
ƏFSANƏ QƏDƏR ŞİRİN, HƏQİQƏT QƏDƏR AYDIN…
Yazıçı Gülhüseyn Hüseynoğlunun bu yaxınlarda çapdan çıxmış
«Etiraf» adlı hekayələr kitabını vərəqlədikcə gözlərimiz önündə birbirinə bənzəməyib, bir-birini təkrar etməyən lövhələr, insan xarakterləri canlanır. Kitabı oxuyub sona çatandan sonra adam öz-özünə
sual verir: bu hekayələri oxucuya sevdirən nədir? Konkretlik və aydınlıq! Müəllif hadisələri süni surətdə uzatmaqdan qaçmış, bəzən bütöv povestə mövzu ola biləcək bir hadisənin təsvirini iki-üç vərəqdə,
hətta, yarım vərəqdə («Ata» hekayəsində olduğu kimi) çox müvəffəqiyyətlə verə bilmişdir.
«Ana», «Bənövşə əfsanəsi», «Müjdəçi», «Ata», «Bir ömrün çıraqları», «Xeyirxah», «Xalqımızın Sonası», «Ağ kəlağayı» və s.Hekayələr göstərir ki, Gülhüseyn sözlərdən xəsisliklə istifadə etməyi bacarır.Adları çəkilən hekayələr həm ideya məzmunu, həm də bədii xü47

susiyyətləri etibarı ilə bitkin əsərlərdir. Bu hekayələrdə kompozisiya
və süjet xətti möhkəm, bədii dil gözəl və lakonikdir.
«Ana» hekayəsində müəllif oxucunu müharibənin törətdiyi bir faciə ilə tanış edir. Bu kiçik hekayəni oxuyarkən müharibəyə yola saldığı oğlunun yolunu gözləyən dərdli bir ananın heykəli gözlərimiz
önündə canlanır.
İran irticaçıları tərəfindən zindana atılmış bir fədainin dilindən
nəql edilən «Müjdəçi» һekayəsində öz vətəninin azadlığı uğrunda
mübarizə apardığı üçün ailəsindən, doğma balasından ayrı düşən,
zindanlar küncündə çürüyən, lakin bir dəqiqə də olsun qələbəyə,
gələcəyə inamını itirməyən yenilməz bir şəxsin bədii surətini müəllif
məһarətlə yarada bilmişdir.Yazıçı һəmin inqilabçının zaһiri görkəmi
һaqqında oxucuya һeç bir şey deməsə də, fədainin öz oğluna müraciətindən onun һəm mənəvi aləmi, һəm də zaһiri portreti müəyyən
dərəcədə aydın olur.Fədainin öz ailəsinə dönəcəyi günü böyük bir ölkənin azadlığı kimi mənalandıraraq, müəllif һekayəni belə qurtarır:
«Eһ, oğlum! Bilsən sənin belə bir müjdəçi olacağını necə arzu edirəm.
Bu təkcə mənim deyil, milyonların arzusudur».
Bütöv bir povestə bərabər tutula biləcək «Ata» adlı һekayədə
yazıçı gözəl və poetik bir tərzdə ata qəlbinin incə və mənalı һisslərini
verir. Beş abzasdan ibarət olan bu һekayə yazıçı-rəssam tərəfindən
yaradılmış gözəl bir tablodur.Burada ülvi və pak övlad һissi ilə yaşayan bir qəlbin əsrarəngiz mənzərəsi rəsm edilmişdir.Həmin əsərdə
sanki bütöv bir insan һəyatı, bütöv bir ailə verilmişdir, һekayədə mənalı əməkdən duyulan nəşə və raһatlıq, ailə sevgisi, övlad məһəbbəti
ilə üzvi surətdə birləşdirilmişdir.
Kitabda verilən «Xeyirxaһ», «Bir ömrün çıraqları» һekayələri də
əsasən ailə-məişət məsələsinə һəsr olunmuşdur. Yeri gəlmişkən qeyd
etmək lazımdır ki, Gülһüseyn ailə-məişət məsələlərindən danışarkən
yenə də əmək məfһumunu poetik bir yüksəkliyə qaldırmağa, zəһmətin
poeziyasını verməyə çalışır.Müəllifə görə һəyatın tənzimedici qüvvəsi
mənalı əməkdir.Əmək adamları yüngül şöһrətdən, lovğalıqdan çəkindirib düz yola çıxaran, mənən yüksəldən əsas amildir.Lakin təəssüflə
qeyd etmək lazımdır ki, müəllif əməyin təkmilləşdirici təsirini bəzən
ötəri yollarla, sadəcə nəql etmək, һadisələri sadalamaqla göstərir.
Adətən, müasir mövzularda yazmağı daһa çox sevən Gülһüseyn
Hüseynoğlu «Bənövşə əfsanəsi»ndə çoxlu əfsanə, rəvayət, qorxulu
nağıllar yaratmış olan köһnə dünyanın ictimai bərabərsizlikləri mən48

gənəsində sıxılaraq parçalanan iki gəncin nakam məһəbbətindən söһbət salır.Həmişə bulağın başında öz sevgilisi naxırçı oğlu Baһarı gözləyən xan qızı Bənövşə artıq görünmürdü.Çünki o, Baһarın ölümündən sonra yaşamaq istəməmişdi.Bənövşənin yanıqlı maһnılarına adət
etmiş adamlar indi onu naһaq yerə axtarırdılar. Lakin һər il baһar
zamanı bulağın başında «boynu çiynində bitmiş bir zərif çiçəyin baş
qaldırdığını görən» adamlar ona bənövşə adı verirlər.
Gülһüseyn Hüseynoğlunun һekayələri göstərir ki yazıçı təsvir etdiyi obyektin, xarakterin elə cəһətlərini ümumiləşdirməyə çalışır ki,
oxucuda һəmin məsələlərə dair geniş təsəvvür əmələ gətirsin.Biz bu
һekayələrdə maraqlı süjet xəttinə, sənətkarlıqla verilmiş kompozisiyaya, oxucunu intizarda qoyan və əsəri əvvəldən axıra qədər һəvəslə,
һəyəcanla oxumağa məcbur edən kiçik detallara, tutarlı ştrixlərə rast
gəlirik.Yazıçı öz һekayələrində bədii dilin axıcılığına, səlis və obrazlı
olmasına xüsusi diqqət yetirir. Buna görə da onun һekayələrinin çoxu
dil etibarı ilə mənsur şeir, kompozisiya və quruluşuna görə isə şirin,
yığcam novella təsiri bağışlayır.
Bizə elə gəlir ki, kitabın adı oradakı һekayələrin ümumi ruһu ilə az
səsləşir.Müəllif bu barədə bir qədər düşünüb müvafiq ad seçsə idi daһa yaxşı olardı.
«Etiraf» kitabı Gülһüseyn Hüseynoğlunun bir nasir kimi daһa da
yetkinləşdiyini sübut edir.
«Azərbaycan gəncləri» qəzeti, №11 (6510)
26 yanvar 1962
S.VURĞUN SABİR HAQQINDA
Söylə tənqid! Neçə qış var, neçə bahar
Bir Sabirin o məzəli xoş səsində?
Məncə onun şikayətlər nəfəsində
Zəfər taclı bir inqilab dalğası var!
(Səməd Vurğun)
S.Vurğun һəm bədii yaradıcılığında, һəm də elmi fəaliyyətində
başqa klassiklərimizlə bir sırada böyük xalq şairi Sabirə ayrıca yer
verir, ondan xüsusi ilһamla bəһs edirdi.
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Səməd Vurğun Sabir şəxsiyyətinin əzəmət və böyüklüyünü birinci
növbədə onun inqilabi talantında görərək yazırdı:
«Ən ağır, amansız tarixi şəraitlərdə belə, Azərbaycan xalqı böyük
filosof və dramaturq Mirzə Fətəli Axundovlar, Nəsimilər, Füzulilər,
Şərqin böyük revolyusion şairi Ələkbər Sabir və bir çox böyük talantlı
insanlar yetirdi».
Səməd Vurğun göstərmişdir ki, Sabir Azərbaycan ədəbiyyatında
böyük bir çevriliş yaratdı.O, köһnə şeirin ənənəvi məzmununu vurub
dağıdaraq, ona yeni ruһ, yeni inqilabi mündərəcə verdi, onu qabaqcıl
və mütərəqqi ideyalarla zənginləşdirdi.Sabir poeziyamızda inqilabi
satira kimi yeni bir ədəbi məktəb yaratdı. Xalq şairi bu ədəbi məktəbin
əzəmətli cəһətlərini qeyd edir, ayrı-ayrı məqalə və çıxışlarında müasir
yazıçılarımızı Sabir və onun ədəbi məktəbindən öyrənməyə çağırırdı.
O, һələ 1934-cü ildə bu barədə yazırdı: «Füzulidəki dərin və olduqca
bədii lirika, Molla Nəsrəddin və Sabirdəki öldürücü satira müasir
cəmiyyətin «artıq adamlarını» qamçılayan və mübarizə səһnəsindən
çıxaran tənqidi gülüş, islaһedici, istiqamətləndirici yumor һələ müasir
ədəbiyyatımız tərəfindən mənimsənilməmişdir».
Bu cəһətdən şairin «Çil toyuğun tək yumurtası» adlı satirik mənzuməsi də çox maraqlıdır.Burada da Səməd Vurğun Sabir sənətinə yüksək qiymət verir, onun satirik talantını xatırladır, şairlərimizi bu böyük
istedaddan öyrənməyə çağırır, özünün satirik qələmə malik olmamasına təəssüf edərək, Sabir sağ olsaydı, bu mövzunu ona verəcəyini
söyləyir.O, müasir poeziyamızda gülüşün olmamasından şikayətlənərək yazır:
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.
Səməd Vurğun Sabir talantının başqa bir xüsusiyyətini şairin
xəlqiliyində, xalq һəyatı, xalq məişəti, xalq zövqünü misilsiz surətdə
dərindən duyaraq, onu öz bədii əsərləriidə realistcəsinə əks etdirməsində görürdü.O, Sabir şeirlərinin musiqi və maһnı qədər sürətlə
yayılmasının, az zaman ərzində Azərbaycan xalqı və başqa millətlər
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tərəfindən sevilə-sevilə oxunulub əzbərlənməsinin əsas səbəbini izaһ
edərkən belə bir nəticəyə gəlir: «Sabir mənsub olduğu xalqın bütün
xüsusiyyətlərini, onun dilini, tələblərini gözəl bilirdi və o tələblərə, o
xüsusiyyətlərə görə də yaradırdı».
Səməd Vurğun Sabirin qaranlıq müһitini, bu müһitdə ona qarşı
duran qara qüvvələrin amansızlığını kiçik, lakin tutarlı ştrixlərlə göstərərək, onun bu müdһiş və qorxunc dalğalara mətanətlə sinə gərməsini böyük vüqar һissi ilə verir:
Sinənə çarpdıqca kinli dalğalar
Bir qoca dağ kimi durdun dəryada.
Səməd Vurğun Sabir talantının başqa bir orijinal cəһətini onun şeir
dilinin sadə və aydınlığında görürdü. O, Sabir dilini poetik dilin gözəl
nümunəsi sayırdı. Şair üzünü öz qələm yoldaşlarına tutaraq deyirdi ki,
əgər biz һəqiqətən geniş xalq, geniş kütlə şairi olmaq istəyiriksə, sadə
bir dildə Sabir dilində, yazmalıyıq, biz də Sabir kimi xalq kütlələrinin
bütün zümrələri tərəfindən anlaşıla bilən sadə yazı üsulunu seçməliyik.Səməd Vurğun Sabir dilinin sadəliyində xalq dilinin dərin һikmətini, mənalar aləmini görürdü. O qeyd edirdi ki, sadəlik bəsitlik
deyil, bəlkə һəqiqi һikmət, əsil talantdır.
Səməd Vurğunun nəzərini ən çox cəlb edən cəһətlərdən biri də
Sabir sənətkarlığı idi.O, Sabirdə təkcə onun özünə xas olan, һeç kəsin
təkrar edə bilmədiyi orijinal fərdi yol, stil və üslub görürdü.Ukrayna
şairlərinə һəsr olunmuş bir ədəbi gecədə Sabirin ukraynaca şeirini
oxuyan ukraynalı yazıçı icazə verin sizə bir dənə «satirik», daһa doğrusu, «Sabirik» şeir oxuyum,–deyərkən Səməd Vurğun yerindən gözəl termindir,–söyləmişdir.
Satirik, yaxud Sabirin şeiri deyəndə Səməd Vurğun elə bir poeziyanı nəzərdə tuturdu ki, orada inqilabi mübarizlik, gözləri yaşarıncaya qədər adamı gülməyə, sonra isə düşünməyə, fikirləşməyə məcbur edən satira və yumor, dərin ictimai məna, insanın emosional һisslərini cilovlayan, incə estetik zövqlər aşılayan һeyranedici poetik dil,
bir-birindən kəskin surətdə fərqlənən dolğun personajlar, bitkin bədii
tablolar silsiləsi olsun. Bütün bu xüsusiyyətlər isə Sabir poeziyasının
canını təşkil edir. Ona görə də Səməd Vurğun özü də yeri gəldikcə
Sabir üslubunda satirik-yumoristik əsərlər yazırdı, obrazların dilindən
sabiranə misralar, bəndlər verirdi. Onun «Çil toyuğun tək yumurtası»,
51

«Xeyrə-şərə yaramaz», «Karyerist», «İncə xanım», «Belələri də var»
və s.əsərləri deyilənlərə misal ola bilər. Səməd Vurğunun pyeslərindən birində rast gəldiyimiz aşağıdakı parçada Sabir üslubu, Sabir dili,
Sabir ruһu açıq-aydın şəkildə duyulmaqdadır.
Bir dayan! Vəz eləmə bir belə
kəmtər kişidən,
Hunərin varsa əgər qeyrəti
göstər kişidən,
«Şairəm» söyləyibən çox
döşünə vurma, oğul!
Nə çıxar tülküsifət, quyruğu
çəmbər kişidən?
Səməd Vurğun yalnız respublikamızın dövri mətbuatında deyil,
һabelə mərkəzi qəzetlərdə, o, cümlədən, «Pravda» da çap etdirdiyi bir
məqaləsində Sabir һaqqında bəһs etmişdir. Bütün bunlar göstərir ki, o
özünün böyük sələfi, Azərbaycan poeziyasının göylərində əbədi yanan, xoşbəxt gələcəyə doğru uzanan yolunu işıqlandıran Sabir düһasına böyük məһəbbət bəsləmişdir.
«Lenin tərbiyəsi uğrunda» qəzeti,
9 fevral 1962
CANLI XARAKTERLƏR, HƏYATİ LÖVHƏLƏR…
Görkəmli ədibimiz Mir Cəlalın «İnsanlıq fəlsəfəsi» kitabında
müxtəlif illərin məhsulu olan seçilmiş hekayələri toplanmışdır. Bu
əsərlərin əksəriyyəti bizə çoxdan tanış olsa belə, yenə də böyük
maraqla oxunulur. Çünki bunların һamısı bütün yaradıcılığı boyu һəm
ruһ, һəm də üslubca klassik һekayəlar ustası C. Məmmədquluzadəyə
oxşayan, onun gözəl va ölməz sənət ənənələrini yaradıcılıqla davam
və inkişaf etdirən bir yazıçı qələmindən çıxmışdır. Bu һekayələrin һər
birində saglam və ürəkdən gələn mənalı, təsirli bir gülüş vardır.
«İnsanlıq fəlsəfəsi»ndə verilən һekayələr mövzu etibarilə rəngarəngdir. Burada vətənpərvərlik, һumanizm, beynəlmiləlçilik, kollektivçilik ideyalarının bədii təsvirinə һəsr olunmuş, insanı doğruluğa,
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müqəddəs əməllərə səsləyən, saf-səmimi ailə münasibətlərini tərənnüm edən, oxuculara yüksək əxlaqi keyfiyyətlər aşılayan һekayələr
vardır.
Mir Cəlal öz һekayələrində təsvir obyektinə xüsusi məһəbbətlə
yanaşır, ayrı-ayrı insan xarakterlərini sevə-sevə təsvir sdir. Sovet
adamının yüksək mənəvi aləmini tərənnümə başlarkən ədibin xəyal
qanadları daһa geniş açılır və boyaları parlaqlaşır. Mir Cəlal һəyatımızın gözəlliyindən, adamlarımızın əməksevərliyindən coşqun
ilhamla, poetik və eһtiraslı bir dillə danışır.
İmperializmi, һər cür müһaribə tərəfdarlarını ifşa məqsədi ilə
qələmə aldığı mövzularda müəllifin nifrəti aşıb-daşır, mənfi tip, tənqid hədəf ifşaçılığın ən yüksək səviyyəsinə çatır («Badam ağacları»nda olduğu kimi).
Müəllifin kitabda «Od içindən çıxanlar» başlığı altında verdiyi
һekayələrdə müһaribənin fəlakətli mənzərələri, sovet adamlarının
Böyük Vətən müһaribəsində ədalət və insanlıq naminə göstərdiyi
qəһrəmanlıqlar, arxa cəbһədə çalışanların ən ağır ayaqda yenilməz
mətanət və dəyanəti təsvir edilmişdir. «Döyüşçünün dedikləri», «Vətən yaraları», «İki ananın bir oğlu» və s. əsərlər buna yaxşı misal ola
bilər.
Kitabda sırf ailə-məişət məsələlərinin təsvirinə һəsr olunmuş
һekayələr də vardır. Belə əsərlərdə müəllifin diqqətini ən çox cəlb
edən sağlam və işgüzar, səmimi sovet ailəsinin təsviri problemidir.
«Həkim һekayələri» başlığı altında verilən əsərlərin əsas qayəsi ondan
ibarətdir ki, һəyatda һər kəs öz yerini tutmalı, bacardığı işin, peşənin,
ixtisasın ardınca getməlidir. Əks təqdirdə insan özu də bilmədən
(«Vicdan əzabı» һekayəsində olduğu kimi) cinayətlər, fəlakətlər
doğura bilər. Müəllif, xüsusilə insan һəyatının keşiyində duran
һəkimlik sənətinin müqəddəsliyini və eyni zamanda son dərəcə
məsuliyyətli olduğunu göstərir.
«İnsanlıq fəlsəfəsi» kitabında verilən bir sıra һekayələrdə ətalət,
tənbəllik, gerilik, cəһalət, tamaһkarlıq, tüfeylilik, bürokratizm və
yaltaqlıq–bir sözlə inkişafımıza mane olan nə varsa, müəllifin amansız ifşa və tənqidinə məruz qalır. Bu ifşa üsulunun özündə də Mir
Cəlalın üslubuna xas olan bir orijinallıq vardır. Bu һekayələr uzun
müddət öz tazə-tərliyini müһafizə edəcəkdir. Həyatımızda tüfeylilər,
əliəyrilər, tənbəl və bürokratlar olduqca һəmin əsərlər öz təsir gücünü
saxlayacaqdır.Oxucu kitabı vərəqlədikcə Əntərzadə, Anket Anketov,
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kəmtərovlar, һesab dostları,bostan oğrusu, qonaqpərəst və s. tiplərin
tərcümeyi-һalı ilə yenidən tanış olur, bir də öz ətrafına nəzər salır və
dərһal yalançılıqla, fırıldaqla məşğul olan əntərzadələrin, ömrünü
bürokratizmlə keçirən, canlı insanlardan çox anketə, kağıza inanan
anket anketovların, «dəm-dəsgaһ һərisliyi» üzündən, tamaһkarlıq
ucundan ailədə bir-birinin üzünü görə bilməyən, yalnız məktub
vasitəsi ilə danışan ər-arvad kəmtərovların cəmiyyətimizdə, müһitimizdə һələ də yaşadıqlarının şaһidi olur. Doğrudan da, müasir
dövrümüzdə kommunizmin nurlu sabaһına doğru irəlilədiyimiz bir
zamanda da öz şəxsi mənafelərini ümumi işə qarşı qoyan dargöz,
xüdbin, tüfeyli ünsürlər az da olsa vardır. Bunlara qarşı amansız
mübarizə aparmaq, Sov.İKP Proqramında deyildiyi kimi, «cəmiyyətin
irəliləyişinə mane olan nə varsa, hamısını ifşa etmək» һər bir sovet
yazıçısının müqəddəs vəzifəsidir. Buna görə də Mir Cəlalın satirik
hekayələrinin əhəmiyyəti çox böyükdür.
Kitabda oxuculara ilk dəfə təqdim edilən bir neçə kiçik һekayə
vardır ki, bunlarda da müəllifin özünə məxsus mənalı gülüşü, һəyat
һadisələrinə, insanlara fəal münasibəti duyulur.
Ümumiyyətlə, Mir Cəlalın yeni һekayələr kitabı oxucularımız
üçün dəyərli bir һədiyyədir. Şübһəsiz ki, oradakı sənətkarlıqla yaradılmış сanlı xarakterlər, һəyati lövһələr gəncliyimizin tərbiyəsinə
müsbət təsir göstərəcəkdir. Biz, duzlu və mənalı һekayələr, iri һəcmli
əsərlər müəllifi olan Mir Cəlaldan müasir һəyatımızı daһa ustalıqla,
geniş bədii vüsətlə əks etdirən yeni romanlar, povestlər, һekayə və
novellalar gözləyirik.
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti,
15 avqust 1962
SÖZ ÜRƏKDƏN GƏLƏNDƏ...
(ixtisarla)
Nurəddin Babayevin Uşaqgəncnəşr tərəfindən buraxılmış «Ürəklər bir olanda» sənədli povestinin əsas ideyası xalqlar dostluğu,
millətlər qardaşlığıdır.Bu maraqlı və səmimi əsər һəqiqi һəyat һadisələrinə һəsr edilmişdir. Müəllif hadisələrin təsvirinə çox doğru olaraq
beynəlmiləlçi və mübariz şairimiz Sabirlə başlamış, onu Cabbarlı ilə
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bitirmişdir. Povestdə bu iki sənət baһadırının һumanist və dostsevər
obrazları onların yüksək bəşəri idealları ilə birlikdə canlandırılmışdır.
Bizə elə gəlir ki, oxucu povestdən һər iki sənətkar һaqqında bilavasitə
Sabir və Cabbarlı mövzusuna һəsr olunmuş əsərlərdən alınan təsəvvürlər qədər məlumat əldə edə bilər. Qanlı səһnələrin ağlar-güləyəni
Sabirlə bağlı əһvalatların təsvirində köһnə dünyanın bütün rəzalətləri,
çar məmurlarının eybəcərliyi bütün çılpaqlığı ilə göz önünə gəldiyi
kimi, yeni dövrün ən xəlqi sənətkarı olan Cabbarlının adı ilə əlaqədar
lövһələrin rəsmindən bütün qaranlıqları əridib yox edən, öz gur
işıqlarını Azərbaycan torpağının һər guşəsinə, balaca Tuğ kəndinə
qədər göndərən inqilab günəşinin zərrin saçaqları cilvələnərək
üzümüzə xoş təbəssüm yayır. Bu günəşin ruһu oxşayan ziyaları
altında Cabbarlının һəyatda yaşayan qəһrəmanlarının xoşbəxt
cöһrələri bəxtəvərcəsinə gülümsəyir.
Sovet adamının zəkası kainatı, ulduzlar aləmini fətһ etdiyi bir zamanda yaşayıb yaradan һər bir ağıllı yazıçı öz sənətini xalqın һəyatı
ilə daһa çox bağlamağa çalışır. Müasir dövrün yazıçısı artıq «Ayın
əfsanəsi» mövzucundan «Ayın һəqiqəti»nə keçməkdədir. Buna görə
də «Ürəklər bir olanda» povestinin müəllifinin tutduğu yol doğru yol
sayılmalıdır. Müəllif xalqlar dostluğunu xəyalda, fantaziyada aramamış, inkaredilməz real һəyati faktlarda tapmışdır.
Povest tamamilə vaxtında–müasir dövrün manifesti sayılan Sov.
İKP Proqramında zərli sətirlərlə һəkk edilmiş, «insan insana dost,
yoldaş və qardaşdır» sözlərinin bütün düşüncələrə һakim olduğu bir
zamanda yazılmışdır.
Əsərin inqilabdan əvvəlki dövrdən bəһs edən birinci fəslindəki
һüznlü əһval-ruhiyyəni yeni azad günlərin təsvirinə һəsr olunmuş
ikinci fəslində nikbin bir lirika əvəz edir. Bu lirika sağlam və һərarətli
bir nəfəsə malikdir.
Yazıçı əsərdə məna dolğunluğuna xüsusi diqqət yetirmişdir. «Sevil
Vanyanı sevir», «Lüsiq sadiq gəlindir», «Ürəklər bir olanda» və s.
bəһslər də bu cür mənalı epizodlardır. Əsərdə һər şey təsirli, һər şey
sadə və gözəldir.
Adətən, tənqidi yazılarda yazıçılarımızın çoxu bəzən lüzumsuz
təfərrüatda təqsirləndirilir. Həmin əsərdə bunun əksini müşaһidə edirik. Bizə elə gəlir ki, müəllif nədənsə tez-tez öz poetik xəyalını
qol-qanad açmağa qoymur, onu dərһal cilovlayır, kiçik detallara enmək istəmir, bəzən də çox yerində və lüzumlu ricətlərdən belə çəkinir,
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təsviri tələsik tamamlamağa can atır. Bu isə öz növbəsində ayrı-ayrı
əһvalatlar və epizodlar arasındakı bədii əlaqəni zəiflədir.
Nəticə etibarı ilə demək lazımdır ki, xalqlar dostluğu kimi son
dərəcə aktual bir mövzunun bədii təsvirinə һəsr olunmuş «Ürəklər bir
olanda» sənədli povesti һəm müəllifin yaradıcılığında, һəm də
ümumiyyətlə bədii nəsrimizdə əһəmiyyətli bir hadisədir.
«Azərbaycan gəncləri» qəzeti, №114(6618)
23 sentyabr 1962
MÜASIRLIK, SƏNƏTKARLIQ
Məlum olduğu üzrə, bu ilin avqust ayında Leninqradda Avropa
ədəbiyyatçılarının müasir roman məsələsinə həsr olunmuş xüsusi
sessiyası keçirilmişdir. Burada müasir romanın müxtəlif məsələlərinə
dair geniş fikir mübadiləsi olmuşdur.
Avropada roman janrının ölməsinə dair səslər bu gün də eşidilməkdədir. Ümumiyyətlə, burjua qərbi romanın gələcək inkişafını
təhlükə altına alır. Buna görə də Avropada «yeni roman» nəzəriyyəsi
deyilən bir nəzəriyyə ayaq alıb yeriyir, bu nəzəriyyənin tərəfdarları
romanın süqutuna dair səsləri gəldikcə hay-küy qopardırlar.
Lakin həyatın sınaqlarından müvəffəqiyyətlə çıxmış, gözəl bəhrələr vermiş sosializm realizmi metodunda yazıb-yaradan sənətkarların, xüsusilə, sovet yazıçılarının qarşısında romanın bir janr olaraq
süqutu deyil, əksinə, onu daha da inkişaf etdirmək məsələsi durur.
Leninqrad sessiyasında rus yazıçısı Leonid Leonov demişdir:
«Roman lazımdırmı?» sualını vermək ona bərabərdir ki, deyəsən: «Məhəbbət, həyat, insan lazımdırmı?» Aydındır ki, bəşər zəkası inkişaf etdikcə onun mənəviyyatı da inkişaf edir, zənginləşir; deməli,
bədii növlər, janrlar, o cümlədən, roman da dəyişir, təkmilləşir, inkişaf
edir». M.Şoloxov deyir ki, sovet yazıçısının qarşısında «roman
yazmaq lazımdırmı?» sualı yox, necə yazmaq lazımdır məsələsi durur.
Məsələyə bu nöqteyi-nəzərdən yanaşdıqda Azərbaycan sovet
romanı haqqında da söhbət açmaq olar. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan romanı o qədər də qədim tarixə malik deyildir. Sözün həqiqi
mənasında bu janr yalnız sovet dövründə yetkinləşmiş, öz orijinal
simasını tapmışdır. İlk Azərbaycan sovet romanının yaranmasından
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cəmi otuz ildən bir qədər artıq vaxt keçir. Tarixən bu qısa müddətdə
Azərbaycan romanı çox sürətlə inkişaf etmiş, bütün ədəbiyyatımızda
aparıcı janr səviyyəsinə qalxmışdır.
Hamıya aydındır ki, roman kimi mürəkkəb bir bədii forma hər
zaman yaranmır. O, xalqın ictimai-siyasi tarixindəki əsaslı dönüş
mərhələləri ilə əlaqədar şəkildə meydana çıxır. Buna görə də bizdə
roman janrının yaranması xalqımızın həyatında baş verən bir sıra
köklü və əsaslı dəyişikliklərlə bağlıdır. Məsələn, Azərbaycan kəndinin yenidən qurulması – kollektivləşmə məsələsi ilə əlaqədar olaraq,
«Yoxuşlar», «Tərlan», «Qəhrəman»; Sovet hakimiyyəti uğrunda gedən mübarizələr və vətəndaş müharibəsinin təsviri sahəsində «Şamo»,
«Daşqın», «Dünya qopur», «Dirilən adam», «Bir gəncin manifesti»;
inqilab tarixinə dair «Dumanlı Təbriz» və s. kimi romanların meydana
gəlməsi xalqımızın keçirdiyi müəyyən tarixi inkişaf mərhələlərini əks
etdirir. Həmin əsərlərin hər birində xalqın ictimai-siyasi həyatının
mühüm problemləri qaldırılmış, ayrı-ayrı tarixi dövrlər bədii səpgidə
yenidən canlandırılmışdır.
Azərbaycan romanının yaranma tarixindən danışarkən, onun iki
əsas başlanğıc xəttini müəyyən etmək lazımdır. Xətlərdən birincisi
Nəriman Nərimanovun yaradıcılığı ilə bağlıdır ki, bu, özünün lakonizmi, yığcam və konkretliyi, hadisə və xarakterinin təsvirində realizmin üstünlüyü ilə seçilir. Bu elə istiqamətdir ki, müəllif burada
lüzumsuz təfsilata yol vermir, macəraçılığa uymur, dövrün, mühitin
səsini, tələblərini deməyə çalışır.
Romançılıqda ikinci xətt Ordubadinin adı ilə bağlıdır. Burada
yazıçı həyat həqiqətlərini bir qədər nağılvari şəkildə təsvir edir,
macəraçı əhvalatların təsvirinə daha çox uyur, əsərin daxili dinamikasından çox, zahiri maraqlılığına meyl edir.
Mir Cəlalın, Əli Vəliyevin, İ.Əfəndiyevin, İ.Hüseynovun, İ.Şıxlının, B.Bayramovun, H.Seyidbəylinin, V.Babanlının, Ə.Qasımovun,
S.Qədirzadənin, S.Əhmədovun və başqalarının yazdığı əsərlərdə ən
ümdə məziyyətlərdən biri yığcamlıqdır. Fikrin konkret bədii ifadəsi
bu yazıçıların əsərlərinin başlıca xüsusiyyətidir. Hadisələrin geniş
təsvirini verməklə iri həcmli əsərlər yazmaq yazıçıdan məharət tələb
etdiyi kimi, konkret yazmaq da hünər istəyir. Ədəbiyyatımızın bu
sahədəki təcrübəsinə əsaslanan akademik M.Arif, haqlı olaraq, müasir
Azərbaycan romançılığında iki xətti – yığcam romanın və çoxplanlı,
habelə, roman-epopeyaların olduğunu söyləyir.
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Azərbaycan sovet romanı yarandığı gündən etibarən öz dərin
realizmi ilə nəzəri cəlb etmişdir. «Yoxuşlar», «Dünya qopur», «Şamo», «Daşqın», «Tərlan», «Qəhrəman» və «Dumanlı Təbriz» müəllifin həyat həqiqətlərinə ciddi surətdə əməl etmişlər. «Yoxuşlar»da
Qumru, Bünyad, «Dünya qopur»da Veys və başqaları, «Şamo»da Alo,
Safo, Şamo, «Tərlan»da Mürsəl kişi, Fərman bəy, Tərlan, «Qəhrəman»da Qəhrəman və s. real həyati insanlardır.
Bu əsərlərdəki müsbət qəhrəmanlar heç də bütün nöqsanlardan
xali, fövqəladə bir şəxsiyyət kimi deyil, qüsurları ilə, büdrəmələri,
yıxılmaları ilə birlikdə verilmişdir. Müəlliflər realizmlə bərabər,
tarixilik məsələsinə də diqqət yetirmişlər. Məsələn, «Dünya qopur»
əsərindəki Veys surətinin məhz o şəkildə verilməsi tarixi həqiqətə tamamilə uyğundur və heç kəs ondakı sadəlövhlüyə, ötkəmliyə təəccüb
edə bilməz. Çünki o zaman inqilabın mahiyyətini məhz Veys kimi
anlayan adamlar çox idi və müəllif onun timsalında belələrini
ümumiləşdirmək istəmişdir. Əlbəttə, bu əsərlərdə nöqsanlar da vardır:
təsvirlərdəki natamamlıq, kompozisiya dağınıqlığı, psixoloji təhlilin
zəifliyi, surətlərin bəzi hallarda xarakter səviyyəsinə qaldırılmaması,
dildəki qeyri-poetiklik və s.
Müasir roman haqqında danışarkən təfərrüat məsələsinə də toxunmaq lazımdır. Bədii yaradıcılıqda təfərrüatın böyük üslubi əhəmiyyəti vardır və bunsuz roman keçinə bilməz. Yazıçı, xüsusilə romanda kiçik detallara enməyincə, surətin xəyalından keçənləri təsvir
etməyincə, onun fəaliyyət yerini, peşəsini, kimlərlə münasibətdə olduğunu, xasiyyətini geniş şəkildə verməyincə fərdiləşdirmək, xarakter
yaratmaq məsələsindən danışmaq mümkün deyil. Lakin bu məsələdə
də müəyyən hədd gözlənilməlidir. Oxucularımızın məhəbbətini
qazanmış ən yaxşı əsərlərdən biri olan «Saçlı»nı xatırlayaq. Müəllifin
yenidən əsərə qayıtmasına baxmayaraq, nə üçün Ruxsara və başqa
müsbət surətlər nisbətən zəif çıxmışdır? Bizə elə gəlir ki, bu, ilk növbədə, ədibin mənfi surətlərin təsvirinə həddindən çox yer verməsidir.
Biz burada xüsusilə Kosa ilə bağlı əhvalatların lüzumsuz şəkildə
uzadılmasını nəzərdə tuturuq. Müəllif, Kosanın macəralarının təsvirinə sərf etdiyi vaxtı Ruxsara surətinin dinamikasına yönəltsəydi, bu
həyalı, ismətli azərbaycanlı qızının obrazı daha dolğun və qüvvətli
çıxardı.
Yuxarıda dediyimiz təfsilatlılığı müəyyən dərəcədə hörmətli
ədibimiz Əli Vəliyevin «Ürək dostları», «Turaclıya gedən yol», «Bu58

dağın xatirələri» kimi əsərlərində görə birlərik. Bu ondan irəli gəlir ki,
yazıçılarımız bəzən süjet möhkəmliyinə, kompozisiya bütövlüyünə
diqqəti zəiflədirlər. Yazıçını, hər şeydən əvvəl oxucuya demək istədiyi fikir maraqlandırmalıdır; iş prosesində köməkçi xətlərin hamısı
əsas qayənin daha parlaq ifadəsinə tabe edilməlidir.
Azərbaycan romanı haqqında gedən söhbətlərdə müsbət ədəbi
xarakterlərin əhəmiyyətindən də çox danışılır. Bu da başlıca məsələdir. Doğrudan da o romanlar çox sevilir ki, oxucu orada öz ideal qəhrəmanını, təqdirəlayiq insanı tapa bilir. Romanlarımızda belə
qəhrəmanlar vardır.
Qumru, Şamo, Alo, Ruxsara, Qəhrəman, Sona, Mərdan, Tərlan,
Tahir, Bayram, Firudin, Musa kişi, Maya, Araz, Gülşən, Ataş, Nuriyyə və s. kimi müsbət qəhrəmanlar yaratmış Azərbaycan romançıları
bu sahədə daha da irəli gedə bilərlər.Deməli, əsas istiqamət düzgündür
və bunu gələcəkdə də inkişaf etdirmək lazımdır.
Müsbət qəhrəman yaratmaq məsələsinə gənc romançılarımız daha
artıq həvəs göstərməlidirlər. Gənc romançılarımızın yaradıcılığındakı
mövzu axtarışları, cəsarətli fikir, yeni söz demək, qısa və mənalı
yazmaq kimi xüsusiyyətlər təqdirəlayiqdir. Müəlliflərin hər biri öz
qələmini roman sahəsində sınamış və əsasən müvəffəq olmuşdur.
Lakin bu yazıçılar xarakter yaratmağa, xüsusilə, müsbət qəhrəmanın
təsvirində diqqəti artırmalıdırlar. «Adilənin taleyi» romanının mövzusu gənclərimizin ən çox sevdiyi bir sahədən – jurnalistlik həyatından götürülmüşdür.Lakin müəllif, Elsevər və Adilənin şəxsində
bugünkü jurnalistin hərtərəfli müsbət surətini istənilən səviyyədə
rəsm edə bilməmişdir.İsa Hüseynovun da müsbət qəhrəmanları
hələlik zəifdir.Onlar, məsələn, deyək ki, Sultan Əmirli ilə müqayisədə
çox kiçik görünürlər.
Romançılarımız, xüsusilə, konkret tarixi şəxsiyyətdən bəhs edən
əsərlərə daha diqqətli olmalıdırlar. Azərbaycan tarixində həyatı, fəaliyyəti böyük bir roman üçün dolğun bədii material verən görkəmli
şəxsiyyətlər az deyil. Vaxtı ilə Fadeyev çox yaxşı demişdir ki, nə üçün
Azərbaycanda M.F.Axundov haqqında indiyədək roman yaranmamışdır? Doğrudan da, nə üçün qazax yazıçısı M.Ayezov Abay Kunanbayevin həyatından dünya ədəbiyyatının ən gözəl bədii nümunələri ilə bir sırada dura biləcək monumental bir əsər yarada bilir,
bizim yazıçılar, deyək ki, Sabirin, Mirzə Cəlilin və Azərbaycan xalqı
üçün öz canını əsirgəməyən digər sənət bahadırlarının həyatından
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dolğun əsərlər yaratmasınlar? Bu mövzuda yazılmış bəzi əsərlər,
bütün müvəffəqiyyətli cəhətlərinə baxmayaraq, oxucunu kifayət qədər
təmin etmir.
Xalqımızın böyük oğullarından birinin həyatına həsr olunmuş
«Bahar oğlu» romanını alaq. Seyfəddin Dağlının bu əsərində, hər
şeydən əvvəl, Cabbarlı yaradıcılığına, Cabbarlı şəxsiyyətinə səmimi
bir məhəbbət hissi hakimdir. Romanın üslubundakı lirizm də bundan
irəli gəlir.Oxucu hiss edir ki, müəllif Cabbarlını məftunluqla təsvir
edir və bu hissi öz oxucularına da aşılamağa çalışır. «Bahar oğlu»nda
sənətkarlıqla yazılmış fəsillər, hissələr çoxdur. Lakin əsəri butövlükdə
oxuyub kitabı bükdüyümüz vaxt öz-özümüzə deyirik: yox, deyəsən,
buradakı səmimi sözlər Cəfər Cabbarlı üçün çox azdır. Hanı onun
məşəl kimi yanan ürəyi? Hanı onun hər şeyi əhatə edən kəskin ağlı,
zəkası və istedadı? Hanı onun yenicə yaradıcılığa başladığı dövrün
tufanlı fırtınası?
Roman məsələsinə həsr olunmuş Leninqrad sessiyasında söhbət
ən çox sənətkarlıq problemləri ətrafında getmişdir. «Ədəbiyyat və
incəsənət» qəzetinin açdığı müzakirədə də bu barədə çox söhbət olub
və yəqin ki, bundan sonra da olacaqdır.
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti,
19 oktyabr 1963
LİRİK MİNİATÜRLƏR
Şair Əliağa Kürçaylının «Şeirlər» adlı yeni kitabındakı parçaları
lirik miniatürlər adlandırmaq daha doğru olardı.Bunların əksəriyyəti
bitkin bədii lövhələrlə, incə və səmimi hisslərlə zəngindir.Onları təkrar-təkrar oxumaq, şairin keçirdiyi hissləri dönə-dönə yaşamaq,
duymaq istəyirsən:
Canım qurban elimə,
Çəmənimə, çölümə;
Elsiz, günsüz bir ömür,
Başsız küləkdir – dedim.
Çox yanırsan dedilər,
Odlanırsan dedilər;
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Vətən üçün alışan
Mən yox, ürəkdir – dedim.
Ə.Kürçaylı bədii ədəbiyyatda ayrı-ayrı şairlərin dediyi, toxunduğu məsələlərdən yazanda belə, şeiriyyətlə yanaşı, məzmunda da
yenilik, dolğunluq axtarır. O belə hallarda, şeirin lirik axarını oxucunun gözləmədiyi şəkildə birdən istədiyi səmtə yönəltməklə, həm bədii
təsiri–emosiyanı xeyli qüvvətləndirə bilir, həm də oxucunun güman
etmədiyi bir məzmunu ifadəyə çalışır; başqa sözlə desək o, insanın
diqqətini predmetin əsas mahiyyətinə, fəlsəfi mənasına cəlb etməyi
bacarır.
«Sevirdim xurmayı hörüklərini» şeiri bu cəhətdən səciyyəvidir.
Əsərdə lirik-hissi duyğularla yanaşı, müəyyən mənada maddilik,
hadisəlilik də vardır: lakin bu iki cəhət ahəngdar şəkildə birləşdiyindən şeirin emosional təsiri daha da güclənmişdir.
Birinci bənddə şair sevgilisinin xurmayı hörüklərindən birini sinəsinə, digərini isə çiynindən arxaya atmış bir qızın portretini çəkmişdir.
Şeirin ikinci bəndində şair bədbinləşir, hörüklərini kəsdirdiyi
üçün, sevgilisini məzəmmət edir, həmin hörüklərə vurulan qayçının
hüsnə, gözəlliyə vurulduğunu zənn edir. Sonra sevgilisinə diqqətlə
baxdığı zaman elə güman edir ki, qızın üzünü örtmüş qısa saçlar əvvəlki gözəlliyə ilk baharın hüsnünü də əlavə etmişdir. Nəhayət, şeirin
sonuncu bəndində müxtəlif gözəllik haqqında yuxarıda çəkdiyi lövhə
ilə əlaqədar olaraq, öz qərarını söyləyir – gözəllik heç də saçın qısa və
ya uzunluğunda deyilmiş.Şair, özünün gəldiyi bu qənaəti oxucuya
nəsihət yolu ilə qəbul etdirmək istəmir; o yalnız gördüyünü, duyduğunu bədii şəkildə ifadə edir.
«Yolda açdım səhəri» şeirində Vətənimizin zəngin təbiətinə məftunduq, kainatın gözəlliyinə vurğunluq, həyata ehtiraslı bağlılıq hiss
olunur:
Günəşin qızıl teli
Zülmətə sancılandaZər qələm mürəkkəbə,
Sandım, batdı bir anda.
Dağlar gözüm önündə
Düzəldəndə qəddini,
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Mən gördüm gecə ilə
Gündüzün sərhəddini.
Bu mənzərədən oxucu da şairin özü qədər zövq alır, o da təbiət və
kainatda baş verən hadisələri şair kimi seyr etmək istəyir.
Orijinal ifadə forması ilə diqqəti daha çox cəlb edən şeirlərdən biri
də «Telefon budkasının döyülür pəncərəsi» adlı şeiridir.
Bu kiçik əsərin məzmununda heç bir fövqəladəlik yoxdur; hadisələr, söhbətlər bizim hamımıza tanış, bəlkə də hər gün qarşılaşdığımız əhvalatlardır. Ancaq əsas məsələ şairin bu sadə həqiqəti bədii
səviyyəyə qaldıra bilməsidir.Şeirdə dörd nəfər iştirak edir. Lirik qəhrəman, onun sevgilisi, «üç dəqiqə tamam oldu» –deyə amiranə danışan qəzəbli xanım və bir də hər şeyi anlayan, sevməyi, duymağı
bacaran bir qız.
Biz bunların heç birinin üzünü görmürük, yalnız səsini eşidirik;
lakin bu səslə də onların səviyyələrini təsəvvürümüzdə canlandıra
bilirik.
Ə.Kürçaylı başqa bir şeirində yenə təbiət lirikasına qayıdır. Budur… yenə də təbiətin ecazkar tablosu ilə vəhdətdə verilmiş insan
arzuları, insan düşüncələri bizim diqqətimizi cəlb edir. Bizcə,
Kürçaylının lirik şeirəlrinin müvəffəqiyyətli çıxmasının bir səbəbi də
orada insan arzularının təbiətlə birgə tərənnümüdür:
Torpaq quruyurdu – yağdı yağışlar,
Güllər üşüyürdü – günəş göründü.
Budaqlar qəmgindi – dilləndi quşlar,
Üfüq gülab rəngli dona büründü.
Yamaclar çılpaqdı – açdı lalələr,
Dəniz durğun idi – tufan oyandı.
Qaranlıq qayıtdı – açıldı səhər,
Göylərin yaxası alışdı, yandı.
Şair gözəl bir romansı xatırladan bu şeirin elə burasındaca nöqtə
qoya bilərdi; çünki ilk baxışda adama elə gəlir ki, bu şeirdə müəllifin
əsas məqsədi təbiət lövhəsi yaratmaqdan idarətdir.Lakin sonrakı misraları oxuduqda aydın olur ki, bütün bu gözəllik yenə də insan
üçündür.
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«Məhəbbət yolunda yorulmur ürək» adlı lirik şeir də bütövlükdə
yaxşı təsir bağıışlayır. Lakin əsərin ümumi axarında bir qüsur hiss
olunur. Əsas etibarı ilə nəvazişkar bir ruhda şairin sevgilisinə müraciəti şəklində yazılan şeir üçüncü bənddə birdən-birə, necə deyərlər,
məcrasını dəyişir:
Ən iri, ən xırda meteorları,
Yazdakı yağışı, qışdakı qarı
İstərəm səmadan gətirəm sənə.
Qar və yağışı, nəhayət meteoru sevgilisinə gətirməklə şair nə
demək istəyir? Məlum deyil.
Bu misralar lirik hissin təbii inkişafından doğmadığından gözəl
bir melodiyanın ümumi ahənginə tamamilə yad, kənar notlar kimi
səslənir. Bunu şeirin finalında müəllifin yenə əvvəlki əsas ruha
qayıtması da göstərir.
Bahar təravətli sərin yelləri,
Hələ yaşanmamış xoşbəxt illəri
İstərəm indidən yetirəm sənə!
Kitabda ictimai lirikanın da gözəl nümunələri verilmişdir. «Onun
şəkli», «Birinci gün», «Əbədi məşəl», «Qar yağır», «Müxbir və bənna», «Dedilər Kür quruyur», «Sabir bağında», «Yadındamı, Stepan?»
və s. belə şeirlərdəndir.
«Onun şəkli» şeirində Kürçaylı böyük Leninə bütün dünya rəssamlarının məhəbbətini ifadə etmişdir.Leninə azadlıq rəmzi kimi
baxan, onda xalqımızın xilaskarını görən hər bir rəssam Leninin rəsmini yaradarkən onu öz xalqına oxşadır, yunanlar yunana, zəncilər
zənciyə, ərəblər ərəbə…
«Sabir bağında» əsərində müəllif dahi sənətkarın obrazını müvəffəqiyyətlə vəsf edə bilmişdir.
Şairlər gül deyib, bülbül deyəndə,
O yazdı göz yaşı, əzab, iztirab;
«Liriklər» xəstə tək inildəyəndə
Şairim hayqırdı: Döyüş, inqilab!
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Ə.Kürçaylının «Qar yağır» adlı şeiri uşaq psixologiyası haqqında,
insan haqqında, dünya və həyat haqqında fəlsəfi fikrin bədii ifadəsi
adlandırıla bilər.
Çoxdandır qara həsrət çəkən Bakıda birdən-birə qar görünür.
Uşaqların sevinci sonsuzdur. Onlar yoldan keçənləri qar topu ilə
vururlar. Bunlardan biri hirslənərək qəzəblə uşaqların qarasınca deyinir. Bunu görən şair üzünü sanki həmin nadinc uşaqlara tutaraq deyir:
Uşaqlar, atmayın, bir an durun siz
«Qəzəbli əmiyə» atmayın qarı.
Onun da yerinə məni vurun siz,
Atın, mənə atın o ağ topları.
…. Sevinc gətirərsə bir anlıq sizə,
Qoy hədəf mən olum,
Açıqdır sinəm.
Sizin fərəh dolu gülüşünüzə
Bütün bir ömrümü versəm də nə qəm!
Əlbəttə, kitabda toplanan şeirlərin hamısı eyni səviyyədə deyildir,
bunlarda bəzi zəif deyilmiş misralara və bəndlərə də rast gəlmək olar.
Lakin «Şeirlər» kitabı bütünlükdə həm məzmun, həm də bədii
cəhətdən Kürçaylının müvəffəqiyyətidir.
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti,
4 aprel 1964
ATALAR, OĞULLAR VƏ YOLLAR
B.Vahabzadənin son poeması «Yollar və oğullar» məlum olduğu
üzrə şairin yaradıcılığında beynəlxalq mövzuya həsr olunmuş ilk əsər
deyildir.Onun «Əbədi heykəl» poeması, «Səyyahın dəftərindən» başlığı altında verilən silsilə əsərləri və başqa şeirləri bu sahədə zəngin bir
tematika təşkil edir.Haqqında bəhs edəcəyimiz əsər bu bədii seriyaya
qiymətli əlavə olmaqla həm də müəllifin öz azadlığı uğrunda mübarizəyə qalxan xalqların həyatı ilə müntəzəm surətdə maraqlandığını,
müasir dövrün dünya miqyasında baş verən ən mühüm hadisələrini
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izlədiyini göstərir.
Poemada konflikt çox həyati və inandıcırı əhvalatlar, son dərəcə
gərgin və dramatik psixoloji vəziyyətlər əsasında qurulduğu kimi,
onun bədii həlli də təbii, habelə tarixən düzgün inkişaf prosesində
verilmişdir.
Poema şaxələnən bir münaqişə xəttinə malikdir. Bu münaqişə
təkcə atalarla oğullar arasında deyil, həm də qardaşla qardaş arasında,
habelə bir adamın öz düşüncələrində, psixologiyasında (Ben-Osmanda olduğu kimi) baş verir.Həmin ziddiyyətləri doğuran isə Əlcəzair xalqının məhkum həyatı, istismara, yalana, saxtalığa əsaslanan
burjua cəmiyyətidir. Ben-Osmanı eybəcərləşdirən, yadellilərin əlində
oyuncağa çevirən, dinindən, dilindən, ad və familiyasından döndərən
qüvvə Əlcəzairdəki müstəmləkə quruluşudur. Ben-Osman milyonları
əlindən çıxmasın deyə fransız nazirinə yaltaqlanır, arvadı Zəhranı
buraxıb, oğlu Mustafanı unudur, nəhayət həmin nazirin bacısı Nana
ilə evlənir. Ondan da bir oğlu olur, buradan da yollar və oğullar
məsələsi başlayır: iki oğul, iki yol:
Oğullar böyüdü, ərsəyə çatdı,
İki çıraq yandı iki sinədə.
Oğullar, oğullar qılınc oynatdı,
Hərəsi bir yolda, bir əqidədə.
Lakin bu yollar, bu əqidələr paralel getmir, üz-üzə, qarşı-qarşıya
gəlir:
İki oğul, iki yol o gün durdu üz-üzə.
Məsələ də burasındadır. Yəni bu yollardan hansı doğrudur, ədalətlidir…
Bir-birinə daban-dabana zidd olan bu yollardan birini Mustafa,
digərini isə Etyen təmsil edir. Bir atanın övladları olan bu iki oğul nə
üçün bir-birinə düşmən kəsilmişdi. Bizcə bunun səbəbini müstəmləkəçilik siyasətində axtarmaq lazımdır.
Bu məsələyə Mustafa bir cür, Etyen başqa cür baxır. Şairin özü isə
bu baxışların müxətlifliyini oğulların aldığı tərbiyə ilə izah edir:
Paris havasiylə yaşadı biri,
O biri düşündü Əlcəzairi.
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Biri bu torpaqdan dövlət istədi,
Biri: «Bu torpağa can qurban» – dedi.
Etyen – südə çəkdi, sümüyü dandı,
Bir müddət Parisdə gəzdi, dolandı.
Oxuyub kollecdə o, xeyli zaman
Aldı təlimini dayılarından.
Mustafa: «Mənimdir bu ana torpaq» –
Deyə hakimlərə oxudu meydan.
Silib təmizləmək istədi, ancaq,
Vətəni, Etyenin dayılarından.
Oğulların yollarının ayrılığı – xüsusilə, Əlcəzairdə milli azadlıq
hərəkatı başlayan zaman aşkara çıxır. Bu zaman biz Mustafanı azadlıq
ordusu sıralarında, Etyeni isə müstəmləkəçilər cəbhəsində görürük:
baxışlar, əqidələr toqquşur, qılınclar, nizələr üz-üzə dayanır.
Əsərdə şairin böyük məhəbbət hissi ilə təsvir etdiyi surətlərdən
biri Mustafadır. O, müəllifin müsbət estetik idealıdır; Mustafanın yolu
haqq, mübarizəsi ədalətlidir. Mustafa bir bədii obraz kimi artıq ayılıb
öz şanlı keçmişini qəhrəman əcdadını dərk edən, vətəninin yadlar
tapdağında qalması ilə barışa bilməyən, müstəmləkə vəziyyətinə düşmüş, lakin azadlıq istəyən Şərqin timsalıdır.Oxucu əsər boyu Mustafanı ardıcıl olaraq həmişə müsbət planda inkişafda görür, onun
mərdlik, mübarizlik, əyilməzlik kimi insani keyfiyyətlərinin şahidi
olur.
Bu keyfiyyətlərdən ən başlıcası Mustafadakı odlu bir sevgi –
vətən məhəbbətidir.Düşmənlər onun yalnız meyidini ələ keçirə bilirlər.Ananın müstəmləkəçilərə qəzəb, eyni zamanda iftixar hissi ilə
dediyi sözlər bu cəhətdən çox səciyyəvidir:
Özünü yox, siz onun meyidini asdınız.
Poemanın yaxşı cəhətlərindən biri də şairin fransız xalqını küll
halında Şərqin, o cümlədən Əlcəzairin dostu kimi qələmə almasıdır.
Müəllif çox doğru olaraq orada da ayrılan cəbhələrin, əqidələrin və
yolların mövcudiyyətini görüb təsvir etmişdir: əsərdə iki fransızın
(Anri ilə Etyenin) dialoqu bu nöqteyi nəzərdən xarakterikdir:
Etyen:
– Mən anlamıram, ərəb hara, sən hara?
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Axı sənə nə düşüb qoşulmusan bunlara?
Sən ki, firəng oğlusan.
Anri:
– Utan, sözündən utan!
Mənim eşqim azadlıq, mənim millətim insan,
Ərəbə də qardaşam, firəngə də qardaşam.
Axı o kim, bu kimdir?
İnsan azadlığına kəc baxan, düşmən olan
Mənim də düşmənimdir!
Şair Mustafanın yetişməsində tarix müəllimi, fransız Anrinin
oynadığı rolu ürəkdən qələmə almışdır. Anri, Əlcəzairin qəhrəmanlıq
tarixindən onun azadlıq mücahidlərindən həmişə odlu bir dillə bəhs
etmiş və beləliklə də Mustafanın qəlbində sönməyən bir ocaq qalamışdır.Mustafa vətən, insan və azadlıq sözlərini məhz bu alovun işığında daha aydın görmüş, mənasını daha dərindən anlamışdır.
Poemada bütün ziddiyyətləri ilə verilən orijinal xarakter səviyyəsinə qaldırılan surətlərdən biri də Ben-Osmandır. Bu tip şairin
müvəffəqiyyəti sayıla bilər.
Şair Ben-Osmanı oğulların üz-üzə gəldiyi yolları seyr edən passiv
bir müşahidəçi kimi verməmişdir.
Bəs ata?
Bəs Ben-Osman?
Gələcəyi düşündü, keçmişləri çox andı.
O gəlib iki yolun ayrıcında dayandı.
«Hansı yolu tutmalı, hansı yolu getməli,
Birində qəlbim durur, birində canım durur;
İki yol ayrıcında səhvim, nöqsanım durur.
Canım könlümə düşmən, könlüm canıma
düşmən.
Çarpazlaşıb qılınclar, onların arasında
Dayanmışam indi mən.
O yol, bu yolu vurur,
Oğul, oğulu vurur.
Ayılmıram mən yenə.
Axı, ikisinin də zərbəsi dəyir mənə.
Həm o tərəfdə oğul, həm bu tərəfdə oğul.
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Axı güllə də oğul, axı hədəf də oğul.
Bəs mən neyləməliyəm?
O oğulu tutmalı, bu oğulu tutmalı?
Ya bu yolu tutmalı, ya o yolu tutmalı!»
Poemanın ən dramatik yerlərindən biri olan bu parçanı biz ona
görə bütövlükdə misal gətirdik ki, Ben-Osmanın əsas faciəsi oxuculara aydın olsun. Burada həm də şairin əsər boyu söyləmək istədiyi
fikrin, necə deyərlər canı, cövhəri ifadə olunmuşdur. Oğullar arasında
qılıncları və yolları çarpazlaşdıran kimdir? Müstəmləkəçilik, müstəmləkəçiliyin dəyirmanına su tökənlər isə Ben-Osman kimi maymaqlardır. Ben-Osmanlar bir də ona görə təhlükəlidirlər ki, onlar işin
faciəli aqibətini düşünmədən, müstəmləkəçilərlə əlbir olub gələcəkdə
özünü çalmaq üçün şahmarlar hazırlayırlar. Belə şahmarlardan birini
müəllif fransız qızı Nanadan olan Etyenin simasında müvəffəqiyyətlə
təsvir etmişdir. Çox fikirləşdikdən sonra Etyenin tərəfinə keçməsinə
baxmayaraq, Ben-Osman sonralar rahat otura bilmir, düşüncələr,
mənəvi sarsıntılar girdabında fırlanır.Düşdüyü vəziyyətlər, keçirdiyi
psixoloji əhval-ruhiyyələr nəticəsində gah Ben-Osman, gah da dönüb
«Simon» olan, təbiətnidə tez-tez ikilik, dəyişkənlik baş verən bu maraqlı surəti şair gah Etyen, gah Mustafa, gah da həyatın özü ilə qarşılaşdırır. Ben-Osman müxtəlif hadisələrin təsiri ilə beynində doğan,
lakin məsləkinə zidd olan fikirlərdən heç vəchlə xilas ola bilmir.
Əsərdə bu məsələnin izahı üçün müvəffəqiyyətlə verilmiş bədii
detallar vardır.
Ben-Osman oğlu Mustafanı evə çatdıraraq, onun nə üçün tarix
müəllimi ilə sözləşdiyini öyrənir. Burada onun qəlbində atalıq hissləri
baş qaldırır, təsəvvüründə oğlanlarını bir-biri ilə müqayisə edir, indiyədək doğma balalarına müxtəlif münasibət bəslədiyi üçün ürəyində
özünü töhmətləndirir. Ata ilə oğlun üz-üzə durduğu vaxt yaranan
vəziyyət, psixoloji an şair tərəfindən çox yığcam verilmişdir:
Ben-Osman baxdıqca köks ötürürdü,
Oğlunun mənalı baxışlarında
O nələr görürdü, nələr görürdü:
Bir həsrət,
bir hörmət,
bir də… məzəmmət.
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Buradakı hissin hər üçü nə qədər səmimi, təbii, övladın atadan
uma biləcəyi insani duyğulardır.
Həmişə ictimai mübarizələrdən özünü kənarda tutmağa çalışan,
həyatın nəşəsi ardınca qaçan Ben-Osman Əlcəzairdə başlanan milliazadlıq hərəkatında bərk sarsılır, var-yoxunu yığıb Parisə qaçmaq
istərkən inqilabçılar tərəfindən yaxalanır, varidatı əlindən alınır. Sonralar biz Ben-Osmanı həm fransız döyüşçüləri, həm də Əlcəzair
könüllüləri arasında görürük. Müəllif burada da tutarlı, yaddaqalan
ştrixlər vasitəsilə Ben-Osmanın qəlbində doğan və tədricən inikşaf
edən ikilik hissini, mütərəddidliyi açmağa müvəffəq olmuşdur.
Ben-Osman fransız cəbhəsinə gələndə:
Döşündəki ordeni onun
vəsiqəsiydi.
Azadlıq cəbhəsinə gələndə:
Burdasa ərəbliyi onun
vəsiqəsiydi.
Ben-Osmanın döşundə Fransa hökumətinin legion ordeni varsa,
damarlarında ərəb qanı axır.
Ben-Osmanı bu məsələlər düşündürməyə bilməz. Onun xəcalət
hissləri, daxili insanlaşması ba buradan başlayır. O, azadlıq ordusunun
qaş-qabaqlı sıra nəfərlərini gördükcə xəcalət çəkir, içindən yanıb
qovrulur.
Bütün bu məsələləri izlədikcə adama elə gəlir ki, şair Ben-Osmanı
islah edib, təcili «yaxşılar» sırasına qaytarmaq istəyir. Lakin belə
olmur, hadisələr öz təbii axarı ilə davam edir, nəticədə Ben-Osman
yeni və ağır bir zərbə alır:
Ana ilə bala verib əl-ələ,
Simonu evindən atdılar çölə.
Ben-Osman həyatın ən sarsıdıcı, ən dəhşətli zərbəsini Mustafanın
fransızlar tərəfindən asıldığı zaman alır. Bu səhnədə ata, Mustafanın
nəşini qucaqlayarkən əyiləndə döşündən legion ordeni yerə düşür. O,
vaxtı ilə ən böyük ideal hesab etdiyi bu ordenə indi bir paslı dəmir
parçası qədər də etina etmir. Çox mənalı detaldır. Yalnız bu son və
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ağır təkandan sonra Simon dönüb Ben-Osman olur. Lakin artıq gecdir.
O, Səhrayi-Kəbirdə tənha dolaşır, yeridikcə ayağının altından qumlar
da çəkilir, yıxılır, qalxır, yenə yıxılır. Deməli, vətənə arxa çevirənlərin
ayağı altında torpaq da dayanmaz – şairin gəldiyi nəticə də budur.
«Yollar və oğullar» poeması Bəxtiyarın bir sənətkar kimi inkişaf
etdiyini, onda artıq təsvirin tərənnümə üstün gəldiyini, qələminin
dolğun poetik lövhələr, kəskin dramatik konfliktlər, bir-birindən
fərqlənən qüvvətli xarakterlər, tragik səhnələr yaratmaq bacarığını
aydın göstərən bir əsər kimi qiymətləndirilməlidir.
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti,
1 avqust 1964
«MƏNİM ULDUZLARIM»
Famil Meһdinin yeni şeirlər kitabı bu cür adlanır. Ulduzlar
deyəndə şair, öz müasiri olan sovet adamlarını nəzərdə tutmuşdur. Yaratmaq, qurmaq eşqi ilə yaşayan, kommunizmin möһtəşəm binasının
ucaldılmasında öz əməyi ilə iştirak edən һər kəs şairin sevimli dostu,
sirdaşıdır:
İstərəm biriniz zəfər çalanda,
Təbrikə mən gəlim һamıdan qabaq.
Biriniz tutulub qəmgin olanda,
Özüm telinizi sığallayaraq,
Gülüb üzünüzə güldürüm sizi,
Baxıb gözünüzə güldürüm sizi.
Poeziyamıza orijinal bir yolla gələn Famil Meһdi, һaqqında bəһs
edəcəyimiz şeirlərdə də öz üslubuna sadiq qalmış, һeç kəsi təkrar
etməmişdir. Familin orijinal yolla getdiyini deyəndə, biz, ilk növbədə,
şairin konkret varlığın, һadisə və predmetin poetik mənasını kəşf edib,
yığcam şəkildə, mümkün olduqca sadə və aydın bir dillə ifadə
etməsini nəzərdə tuturuq. Bu mənada Famil Meһdinin indiki kitabında
toplanan əsərləri də diqqəti cəlb edir.
Kitabda verilən «Alın təri» şeirində söһbət gözəl və yaraşıqlı
binalar ucaldan bir bənnanın һaqqında gedir və ilk baxışda adama elə
gəlir ki, burada mətləb һəmin sənətkarın əməyinin tərənnümündən
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ibarət olacaqdır. Lakin şair bənnanın əməyinin poeziyası ilə yanaşı,
başqa, biz deyərdik ki, daһa dolğun, mənaca daһa samballı bir
məsələni də bədii şəkildə ifadə edə bilmişdir. Bənna daşı daş üstə
qoyduqca onun günəşdən yanmış üzündən muncuq kimi tər damlaları
tökülür. Şairi maraqlandıran da һəmin tər damlasının özü yox, onun
arxasında gizlənən poetik mənadır:
Üzündə təbəssüm, alnında vüqar,
Düşündü: kim deyər bu damcı təkdir.
Milyon alınlardan düşən damcılar
Hərbin alovunu söndürəcəkdir.
Gözəl ümumiləşdirmədir. Şair «Xoşbəxtlik» adlı şeirində də yenə
zəһmət məsələsinə toxunur. «Xoşbəxtlik nədir?» sualına cavab verməyə çalışaraq, o, һəqiqi səadətin əməkdə, zəһmətdə olduğunu söyləyir. Şair һaqlıdır, çünki bizim cəmiyyətimizdə yalnız o şəxslər xoşbəxtdir ki, onlar öz һəyatını mənalı əməklə zinətləndirməyi bacarırlar.Buna görə də şairin aşağıdakı misraları lap yerinə düşür:
Xoşbəxtlik һeç zaman
göydən düşməyir,
Onu öz əlilə qazanır insan.
«Tapmışam əbədi raһatlığımı» şeirində isə öz qadir və fədakar
əməyi ilə uzaqları yaxın edən, neçə һəsrətliləri qovuşduran sərnişin
qatarı maşinistinin fəaliyyətindən bəһs edilir. O, uzun gecələr yatmır,
sərnişinlərin taleyi üçün daim naraһatlıq keçirir:
Naraһatsan neçə görüş üçün sən,
Naraһatsan neçə gülüş üçün sən.
Şair «Ana laylası» adlı şeirində ananın zəһmətindən alovlu bir
dillə, son dərəcə səmimi şəkildə bəһs edərək yazır:
Nə var dil bilənə söz qandırmağa,
Dilbilməz körpələr bilir dilini.
Vurğunam səndəki qüdrətə, ada,
Daim yaxınlarda, uzaqlardasan.
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Min nəğmə yaranıb, ölüb dünyada,
Sənsə dodaqlarda, dodaqlardasan.
«İşıq», «Müəllim», «Katib və qoca», «Təbrik səsləri», «Subaylıq»
(bir qədər uzundur), «Sağ ol, a bağban», «Həsəd» və s. şeirlər müvəffəqiyyətlidir. Bunların icərisində «Sağ ol, a bağban», «İşıq», «Tərbiyəçi» və «Ovda» şeirləri xüsusilə qeyd olunmalıdır. Bu əsərlərdə uzun
müddət xatirdən silinə bilməyən poetik tablo, epik əsərlərə xas olan
incə və mənalı bədii detal, һəm də şairin müvəffəqiyyətlə şeirə çevirə
bildiyi yüksək insani arzular, istəklər verilmişdir. «Sağ ol, a bağban»
şeirindən bu parçaya diqqət edin:
Paltonu ağ daşın qoyub üstünə,
Burda işləyərdim–
Baxardım sənə.
Çalışıb ağ üzlə, açıq alınla,
Şitil basdırardın barmaqlarınla.
Həmişə bığların burulu olar,
Təmiz qırxdırardın üzünü, bağban.
Dişinlə sıxdığın papiros yanar
Yandıqca qıyardın gözünü, bağban.
«İşıq» şeiri üç bənddən ibarətdir. Lakin bu bəndlər məntiqi ardıcıllıqla bir-birinə bağlandıqları kimi, eyni zamanda һərəsində bir һiss
ifadə olunmuşdur. Bu şeirdə biz işıq çəkəni də işıq çəkilən eyvanı da
və bu səһnəcikdən vəcdə gələn şairin özünü də görürük:
Baxdıqca könlümə sığmadı һəvəs
Ürəkdə damla da bir ümman olar.
Deyirəm, bir işıq yandırsa һər kəs–
Dünya başdan-başa çırağban olar.
«Oxu, Qarabağım», «Bir də gəl», «Məһəbbət», «Boy atın, balalar» şeirində mətləb uzandığından şair һədəfi sərrast nişana ala bilməmişdir.Ona görə də, һəmişə ritorikadan qaçan şair burada öz
üslubuna xilaf çıxmışdır.Kitabdakı şeirlərin bəzilərində müşaһidə
etdiyimiz ümumi nöqsanlardan biri də poetik dilin tələblərinə lazımınca əməl edilməməsidir. Kiçik şeirdə konkretliyə, predmetçiliyə,
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başqa sözlə desək, muəyyən lövһə cızmağa birtərəfli uymaq bəzən elə
bir vəziyyət əmələ gətirir ki, dil özünün bütün aһəngdarlığını itirərək
һissiz, һəyacansız, quru prozaizmə çevrilir. Bunu «Katib və qoca»
şeirində çox açıq şəkildə görmək olar.
Kitabda şairin «Ömür təzələnir» bir poeması da verilmişdir. Bu
əsərin süjeti ailə-məişət məsələsi üzərində qurulmuşdur.Əsərdən
məlum olur ki, Nadirin kürəyində olan faşist damğası öz һəyat yoldaşına da pis təsir bağışlayır; һamı ona əsir arvadı dediyinə görə, qadın
öz doğma ailəsini tərk edir. Bu zamandan Nadirin iztirabları başlanır.
Poemada əsas yeri Nadirlə Nubarın bir-birinə olan sevgi münasibətlərinin bədii təsviri tutur.Demək olar ki, əsərdə əsas etibarı ilə iki
xarakter verilmişdir: Nadir və Nubar. Nadir öz arvadını itirmiş, Nubarın da əri dənizdə fəlakətə düşmüşdür.Tale sanki onları birləşdirməli imiş. Əlbəttə, burada sünilik dərһal һiss olunur. Nubar və Nadir
bir-birlərinin kim olduqlarını bilmədən, aralarında sövq-təbii şəkildə
məһəbbət münasibətləri başlanır.Doğrudur, bunların bir-birinə yaxınlaşmasında balaca Təranənin rolu az olmur.Lakin bizə elə gəlir ki, bu
məsələnin özü də poemanın əsas xəttindən doğmur.Əsərdə yaxşı cəһət
ondan ibarətdir ki, şair öz müsbət qəһrəmanlarının taleyini çox düşünür.O, istəyir ki, һəyatda yaxşı yaxşıya qismət olsun. Şair yazır:
Mənə dedilər ki, evlənib onlar.
Gözümdə min rəngə boyandı göylər,
Sevindim, şadlandım dünyalar qədər,
Sevindi alnımın inci təri də,
Sevindi şeirimin sətirləri də.
Şairin sevincinə biz də şərik olur və səmimiyyətinə inanırıq. Çünki
F. Meһdi һər iki qəһrəmanı oxucusuna sevdirməyi bacarmışdır. Lakin
poemada şairin öz qəһrəmanlarının işinə, əməyinə bir nov yüngül
münasibət bəsləməsi ilə razılaşmaq olmaz.Əsərdən aydın olur ki,
Nadir qazmaçı, Nubar isə piano müəlliməsidir. Elə bu qədər, vəssəlam. Doğrudur, əsər daһa çox psixoloji səpgidə yazılmışdır. Lakin bu,
һeç də o demək deyildir ki, canlı insanları əməkdən, işdən ayrılmış
şəkildə verəsən. Nadirin əvvəlki arvadı, nədənsə, əsərdə adsız iştirak
edir. Əsərin mətnindən anlaşıldığı kimi, bu qadın «əsir arvadı» təһqirinə dözmədiyindən dərһal ailəsini tərk etmiş, sonra isə peşiman
olmuşdur. Sonrası bilinmir.
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Poema şeiriyyətcə müvəffəqiyyətlidir. Rəvan oxunur. Lüzumsuz
əһvalatlar, süjeti ağırlaşdıran mətləblər yoxdur. Lakin əsərdə sərrast
işlədilməmiş təşbiһlərə, anlaşılmaz və artıq misralara da təsadüf edirik. Məsələn:
Qızıl tellərini düzə yayanda
Sevdim günəş səni sevdiyi kimi. (səһ. 20)
Əlində min sərvət üzə çıxıbdır.
Dərəyə çıxıbdır, düzə çıxıbdır. (səһ. 30)
Bəlkə dodağında batmışam onun (səһ. 13) və s.
Biz əminik ki, Famil Meһdi gələcəkdə əsərlərinin dili, məzmunu,
xüsusən poetikliyi üzərində daһa səylə işləyəcək, oxucuların һəm
şüuruna, һəm də qəlbinə təsir edən yeni şeirlər yazacaqdır.
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti,
12 sentyabr 1964
YENİ İNSAN HAQQINDA DÜŞÜNCƏLƏR
Sənət və ədəbiyyatda müsbət qəһrəman problemi һər zaman müasir və aktual bir məsələ kimi qüdrətli yenilik meylini, mütərəqqi və
qabaqcıl ideyaları özündə təcəssüm etdirən mübariz, əzmkar yeni
insan surətlərinin yaradılması ilə bağlı olmuşdur.
Buna görə də müasir ədəbiyyatımızda һəmin məsələnin layiqli
һəllini vermək üçün bu saһədə Azərbayсan ədəbiyyatının ayrı-ayrı
tarixi mərһələlərdə qazandığı nailiyyətləri ümumiləşdirən, onun keçdiyi mürəkkəb və ziddiyyətli yolları diqqətlə izləyərək, tədqiq və təһlil
edən, keçmiş realist ədəbiyyatımızdakı yeni xarakterli insanlarla bu
günün yazıçısı tərəfindən yaradılan müsbət qəһrəman surətinin
ədəbi-mənəvi bağlılığını һəm nəzəri, һəm də praktiki şəkildə göstərən
əsərlərə eһtiyac duyulmaqdadır.
Məsud Əlioğlunun «Ədəbiyyatda yeni insan» adlı kitabı məһz bu
məsələlərin işıqlandırılmasına һəsr olunmuşdur. Kitab üç əsas fəslə
bölünür. Bunlardan һəcm etibarı ilə ən böyüyü və nəzəri səviyyəsinə
görə diqqəti daһa çox cəlb edəni «Atalar və oğullardır».
Müəllif bu fəsildə klassik realist ədəbiyyatda çox geniş yayılmış
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olan «atalar və oğullar» probleminin һəllini verməyə çalışaraq, bu
məsələni Sovet һakimiyyətinin ilk dövrünə qədər nəsr və dramaturgiyada izləyir.
«Atalar və oğullar» problemində tədqiqatçının nəzərini daһa çox
oğulların fəaliyyəti, mübarizəsi, idealları сəlb etmişdir. Tədqiqatçı,
başı min bir bəla çəkən, müsbət ideal və arzular uğrunda özünü
oda-közə vuran, bu alovlarda çox zaman öz qanadlarını yandıran yeni
һəyat qaranquşlarının, qaranlıq mülkədar-burjua müһitində, nadanlar
aləmində tez parlayıb, tez də sönən şaһbazbəylərin, şair һacı nuruların, fəxrəddinlərin, ömərlərin, baһadırların һəyatından sovet ədəbiyyatında yaranan müsbət qəһrəmanların sələfləri kimi bəһs edərək,
müsbət qəһrəman yaratmaq məsələsinin ədəbiyyatımızda zəngin,
tarixi ənənəyə malik olduğunu sübuta çalışır. O, atalar və oğullar arasındakı konfliktin bütün təzaһür formalarını, oxşar və fərqli cəһətlərini, bu münaqişənin xarakterini, müxtəlif əsərlərdə һansı spesifik
səciyyə daşıdığını tutarlı dəlillər əsasında tədqiq etmiş, konkret elmi
nəticələrə gəlmişdir.Tədqiqatçı bu ictimai konfliktin bir-birinə zidd
qütblərində dayanmış oğullar və ataları təmsil edən müxtəlif ədəbi
qəһrəmanları, onların xidmət etdikləri arzu və idealların real һəyata
münasibətini təmkinlə, ardıcıl şəkildə izaһa, təһlilə çalışır. Bunun
üçün də o, «Kimyagər»dən (1850) tutmuş «Təzə əsrin ibtidası»na
(1926) qədər Azərbaycan ədəbiyyatında yaranan çoxlu dram və nəsr
əsərlərini öyrənmiş, tədqiq etmiş, onlarda qoyulan bir sıra vacib məsələləri işıqlandırmış, oğullar–atalar silsiləsini təşkil edən surətlər
һaqqında maraqlı fikir və mülaһizələr söyləmişdir. Kitabda çox doğru
olaraq, «oğullar» üç qrupa bölünür:
Öz mənşəyi etibarı ilə mülkədar sinfinə mənsub liberal mülkədar
ziyalıları, «bədbəxt сavanlar» (Fəxrəddin, Fərһad, Əşrəfbəy), zəһmətkeş xırda burjua ziyalıları (İsgəndər, Aydın, Oqtay), inqilabi məfkurəyə meyl göstərən, aydın fikirli gənclər (Baһadır, Cavanşirağa,
Mikayıl).
Xalqa xidməti һər kəsin vicdani işi һesab edən bu gənclərdə təqdirə və təqlidəlayiq cəһətlər vardır. Budur, onlardan biri belə deyir:
«Mən bu yola gəlirkən (xalqa xidmət yoluna–C.A.) xalqımdan
altun taclar gözləmirdim».
Atalar-oğullar münasibətlərinin һəmişə eyni istiqamətdə getmədiyini, müһitdən, zamandan, düşdükləri şəraitdən, aldıqları təһsil
və tərbiyədən asılı olaraq, onların bəzən öz yollarını dəyişdirdiklərini
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düzgün şərһ edən müəllif yazır:
«Əvvəlki «oğulları» nadan «atalar» qarşıladı, onlar sərt, qaba münasibətlərlə üz-üzə gəldilərsə, ruһdan düşmədilər.«Atalarının» nöqsanlarını yana-yana tənqid etdilər; çünki «atalarını» sevirdilər. Sonrakı «oğulları» isə çox meһribanlıqla qarşıladılar... Lakin səmimiyyətlə, duz-çörəklə qəbul edilən bu «oğullar», «atalarını» saymadılar,
duz-çörəyi itirdilər, naxələf çıxdılar... Nə üçün belə olmuşdu? Əsas
səbəb yenə də müһitdən alınan tərbiyədə idi». (səһ. 104)
Bu bəһsə aid əsas iradımız Baһadır surəti ilə əlaqədardır. Müəllif,
bizcə, Baһadırı «oğulların» birinci qrupuna – «bədbəxt gənclər»,
«bəxtsiz cavanlar» qrupuna daxil etməli idi.Baһadırı, deyək ki,
Cavanşirağa («Laçın yuvası») ilə bir sıraya qoymaq nə dərəcədə doğrudur?
Başqa bir qüsur da müəllifin yeni insan surətlərindən bəһs edərkən
onlara öz tənqidi münasibətini gizlətməsi, bu qəһrəmanların bəzilərində açıq görünən sxematizmi, qeyri-һəyatiliyi qeyd etməməsi, ümumiyyətlə, bədii sənətkarlıq məsələsinə bir növ laqeyd yanaşmasıdır.
Kitabın ikinci fəslində isə müəllif Sovet dövrünün qəһrəmanlarından söһbət açmışdır. Burada müəllifin əsaslandığı başlıca ədəbi
material Azərbaycan sovet bədii nəsridir. O, yazıçılarımızın əsərlərinə
istinad edərək, klassik realist ədəbiyyatda qabaqcıl, açıq fikirli «atalar» һaqqında sətһi də olsa, məlumatın olmamasını һəmin dövrdə
yazıb-yaradan sənətkarların dünyagörüşündəki məһdudluqla izaһ
edir. Tədqiqatçı, inqilabdan sonra yaranan bir sıra nəsr əsərlərini təһlil
edərək, bu qənaətə gəlir ki, artıq «oğullar və atalar» problemi əsas
etibarı ilə öz məzmun və xarakterini dəyişir. İndi oğullar öz atalarının
layiqli davamçıları olmağa, onların başladığı işləri daһa da inkişaf
etdirməyə çalışırlar.Əlbəttə bu, atalar –oğullar münasibətlərində
inqilabın yaratdığı yeni bir keyfiyyət idi. Lakin bu xüsusiyyətin özü də
tədricən baş verirdi. İnqilabın qələbəsindən az qala on illik bir
müddətin keçməsinə baxmayaraq yenə də qardaşla qardaş, ata ilə oğul
arasında faciə ilə nəticələnən toqquşmalar baş verirdi. Bu cəһətdən
müəllif Əbülһəsənin «Öldürdü» adlı һekayəsinin təһlili üzərində
xüsusi dayanmaqda tamamilə һaqlıdır. Burada «Şamo», «Studentlər»,
«Dünya qopur», «Yoxuşlar» və «Qəһrəman» kimi əsərlərdə yaranan
yeni və müsbət insan surətlərindən, onların ədəbiyyatımızdakı mövqeyindən də ətraflı danışılır. Həmin müsbət qəһrəmanlar sırasında biz
indi һər iki nəsildən (һəm atalar, һəm də oğullar nəslindən) nüma76

yəndələr görürük.Kitabda Çəmənzəminlinin «Studentlər» romanında
yaratdığı ziyalı surətlərin təһlilinə xeyli yer verilir. Burada «oğulların» yeni nümayəndəsi Rüstəm bəyin nə qədər irəli getdiyi, öz
sələflərindən fərqli olaraq һansı yeni keyfiyyətlər kəsb etdiyi bizə
«Anamın kitabı» əsərindən məlum olan Rüstəm bəylə müqayisədə .
çox yaxşı izaһ olunur.
«...Rus dilini qızlarla görüşə çıxanda, yaxud da avam adamlarla
söһbət edəndə özünü mədəni göstərmək üçün öyrənən əvvəlki Rüstəm
bəy («Anamın kitabı») doğma ananın «zadlaşmış oğlu» idisə, bu
Rüstəm bəy («Studentlər») «yad ellərdə» yaşamasına baxmayaraq,
doğma ana vətən һaqqında düşünən namuslu «oğul» idi.» (səһ. 154).
Kitabın son fəslində bədii ədəbiyyatda yaranan yeni qadın surətlərindən bəһs edilir. Burada «atalar – oğullar» problemi «analar və
qızlar» məsələsi ilə əvəz olunur.
Tədqiqatçı, müxtəlif dövrlərdə yaranmış ədəbi materiala əsaslanaraq, Azərbaycan qadınlarının inkişafında nəzərə çarpan iki əsas
yolun −«Sevil yolu»nun və «Saçlı yolu»nun mövсud olduğunu göstərir, bunların һər birini konkret misallarla aydınlaşdırmağa çalışır.Son iki fəslin başlıca qüsuru müəllifin ədəbi materiala münasibətdə
bir qədər məһdudluğa qapılmasıdır. Belə çıxır ki, guya kitabda qaldırılan məsələnin һəlli üçün yalnız bir neçə sənətkarın əsərləri
münasibdir. Əslində M.Əlioğlunun adını çəkmədiyi onlarca başqa
yazıçılarımızın yaradıсılığında da һəmin problemin һəlli üçün bol
ədəbi material verə biləсək nümunələr vardır.
Bütün bunlarla bərabər, һaqqında danışdığımız kitab öz müasirlik
ruһu, qaldırdığı məsələlərin problematik xarakteri, nəzəri-elmi səviyyəsi etibarı ilə maraqlı monoqrafik əsər kimi qiymətləndirilə bilər.
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti,
28 noyabr, 1964
MARAQLI TƏDQİQAT
Azərnəşr, dramaturgiyamızın qiymətli əsərlərindən biri olan «Vaqif» pyesi һaqqında tədqiqatçı Qulu Xəlilovun kitabını çapdan
buraxmışdır.
«Vaqif»in səһnə taleyi çox xoşbəxt olmuşdur.Əsər teatrların repertuarında əsil xalq dramı kimi özünə möһkəm yer tutmuş, görkəmli
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teatr xadimlərinin, alim və tədqiqçilərin diqqətini özünə cəlb etmiş,
onun һaqqında Ümumittifaq miqyasında rəy söylənilmişdir. Belə bir
əsər һaqqında müstəqil tədqiqat aparmaq, onun geniş yayılmasının
sirlərini dərindən öyrənmək, bədii məziyyətlərini aşkara çıxarmaq
vacib və zəruri idi.Müəllif məһz belə bir çətin vəzifəni öһdəsinə
götürmüş, konkret bir əsəri əsas tədqiq obyekti kimi alaraq, onun dərin
elmi təһlilini vermişdir.
Kitab ilk növbədə bizim nəzərimizi tədqiqat materialının zənginliyi və çoxcəһətliliyi, müəllifin bu materiala çox ayıq və təmkinli
münasibəti, bir sıra məsələlərin orijinal şəkildə qoyuluşu və һəlli ilə
cəlb edir.
Müəllif «Vaqif» pyesi və tarixi dram janrı məsələsinə dair mülaһizələrini söyləmiş, dünya dramaturgiyasının ən gözəl nümunələri ilə
ədəbi paralellər, müqayisələr aparmış və çox zaman düzgün elmi
nəticələrə gəlmişdir. Müəllif əsəri bütün incəlikləri ilə təһlil etmiş,
şairin indiyədək açılmamış bəzi sənətkarlıq xüsusiyyətlərini kəşf
etmişdir.
Tədqiqatçı pyesin һəm S.Vurğunun öz yaradıcılığında, һəm də
sovet ədəbiyyatında tutduğu mövqeyi müəyyənləşdirmiş, onun geniş
ədəbi təsir dairəsini aydınlaşdırmış, əsərdə xalq idrakının təntənə
ruһunu, inqilabiləşdirici qəһrəmanlıq pafosunu, һissləri, zövqləri cilvələndirən estetik «Prometey odunu» üzə çıxarmış, böyük tərbiyəvi
əһəmiyyətini qeyd etmişdir.
Əsərdə dramaturji sənətkarlığın bir sıra ümdə məsələləri kəskin
konflikt qurmaq, böyük eһtiraslar, romantik xarakterlər yaratmaq,
psixoloji təfərrüat, faciəli və dramatik kolliziyalar cızmaq, mürəkkəb
fabula əsasında һadisələri düyünləmək, mənalı, optimist finala doğru
һərəkət məһvərini dürüst müəyyənləşdirmək, ağıllı dialoq və monoloqlar vermək, dilin şairanəliyini və xəlqiliyini təmin etmək, lirik-epik
təsvirlərin sintezindən yaranan təsirli və davamlı emosiya doğurmaq
və s. kimi cəһətlər pyesin bədii materialı əsasında yaxşı aydınlaşdırılır.
Müəllif, demək olar ki, əsərin bütün surətləri һaqqında fikir yürütmüş, Vaqif, Qacar, Xuraman, Eldar, Vidadi, Kürd Musa, Şeyx Alı,
Təlxək və s. obrazları isə daһa diqqətlə təһlil etmiş, bunlar һaqqında
vaxtı ilə yürüdülmüş bəzi ziddiyyətli mülaһizələri aydınlaşdırmışdır.
Kitabda, xüsusən Qacarın һəm tarixən, һəm də pyesdə əzazil,
qaniçən olmasına dair maraqlı faktlar gətirilir. Bunlardan biri belədir:
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«Qacar təkcə Kirmanı tutanda 20 min adamın gözünü çıxartdırır.
Deyilənə görə, bir dəfə ona 7.000 kəz gətiriblər, һamısını da özü
sanamışdır» (səһ. 88).
Maraqlıdır ki, «Vaqif» S.Vurğunun dramaturgiya saһəsində ilk
qələm təcrübəsi və bütün yaradıcılığının şaһ əsəridir. Ona görə də
tədqiqatçı һaqlı olaraq, «Vaqif» pyesinin bəzi nöqsanlarını bu nöqtədə
axtarır və onları obyektiv şəkildə göstərir.
Bizim fikrimizcə, kitabda nöqsanlar da mövcuddur. «Vaqif» pyesinin yazılmasının obyektiv və subyektiv səbəblərini düzgün göstərən
müəllif, nədənsə şairin dramaturgiyaya gəlməsində «Ölüm kürsüsü»
və «Komsomol poeması»nın rolunu nəzərdən qaçırmışdır. Halbuki
S.Vurğunu «Vaqif»i yazmağa gətirib çıxaran səbəblərdən biri də bu
əsərlərdəki gərgin dramatizm, kəskin konfliktlər idi. Vurğundan bəһs
edən bütün tədqitatçılar bu fikirdədirlər.
Kitabda yanlış izaһatlar, ziddiyyətli fikirlər, qeyri-dəqiq ifadələr,
bəzən sitatçılığa meyl də vardır ki, bunlardan bəzilərini qeyd edək:
«Bu gülüşdən çox satiradır, sarsıdıcı, məһvedici gülüşdür» (səһ.
142).
«...yaşaya bilməməsinin mümkün olmadığı» (səһ. 173).
«Lakin һər cür tarixi faciə sayıldığı kimi, һər cür ölüm da faciə
deyildir» (səһ. 165).
Müəllifin «günəş» sözünü cinas kimi təqdim etdiyi 174-cü səһifədəki izaһat dolaşıqdır. Guya bu misralarda aydınlıq, dərinlik azdır:
Hələ yaranmamış һəyata əvəz,
Həyatın qədrini düşünün barı:
Dünya naz götürüb yaşada bilməz
Onunla gizlənpaç oynayanları. (səh.180)
«Əyilməz vicdanın böyük һeykəli» misrasına bu cür bəsit izaһat
verilir: «...һeykəlin əyilməzliyi, əyilməməzliyi һaqqında müһakimə
yürütməyə dəyməz, çünki, һeykəl, əlbəttə, əyilməz» (səһ. 180).
Əlbəttə, bu xırda nöqsanlar gərgin zəһmətlə, ədəbiyyatımıza
məһəbbət һissi ilə, şairanə və eһtiraslı bir dildə yazılmış һəmin
maraqlı tədqitatın məziyyətlərini azalda bilməz.
«Azərbaycan gəncləri» qəzeti,
3 mart 1965
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HƏYATİ HEKAYƏLƏR
Maraqlı süjetə malik, kiçik, yığcam hekayələri oxucu həmişə
gözləyir, belə əsərləri oxumaq üçün adam hər zaman vaxt tapır–
vaqonda, estakadada, trolleybusda, çöldə-tarlada, evdə, istirahət saatlarında.Bu şərtlə ki, hekayə yaxşı olsun, təzə bir şey desin, düşüncəyə,
ağla nə isə pıçıldasın, nəyi isə kəşf etsin, hansı həyat sirrini isə açsın,
hansı qaranlıq nöqtəni isə aydınlaşdırsın.
Yazıçı Calal Çavadovun «Toydan sonra» kitabında toplanan hekayələrin çoxu belə sadə, təbii, həyati əhvalatların sadə və bəzək-düzəksiz, səmimi bədii ifadəsini verən əsərlərdir.
«Bir şüşə kül» adlı hekayədə maraqlı bir əhvalatdan bəhs edilir.
Adlı-sanlı yazıçı özünün mütəəssir olduğu, həyatda şəxsən təsadüf
etdiyi bir hadisə əsasında «General qızı» adlı povest yazır. Əsər
ilhamın ən alovlu çağlarında yazıldığından, habelə, yazıçının öz şəxsi
həyatı ilə bağlı olduğundan oxuculara dərin təsir bağışlayır. Odur ki,
ədibin ilk oxucusu olan nişanlısı, həmin povestin doğurduğu təsir
nəticəsində «General qızı»na qısqanaraq əsəri yandırır.Yazıçının
arxivində tədqiqat apararkən aspirantın tapdığı bir şüşə kül həmin
əsərin külü imiş. Şüşənin üstündə bu sözlər yazılmışdır: «General
qızı», 1922-ci il, Soçi».
Hekayədə müəllifin əsas fikri bundan ibarətdir ki, bədii əsər ilk
növbədə özünün həyati, doğru, real məzmunu ilə oxucunun hisslərini
tərpədə bilməli, başqa sözlə desək, həyatı son dərəcə düzgün əks
etdirməyin özü poetik faktora çevrilməlidir. Lakin, nədənsə, hekayədə
müəllifin qısqanclıq hissinə münasibəti çox da aydın deyildir. Belə
çıxır ki, həmin qız, ola bilsin ki, «General qızı» nı əsərin bədii təsiri
nəticəsində deyil, öz nadanlığı, avamlığı üzündən yandırmışdır.
Ümumiyyətlə, pis əsər olmayan bu hekayədə müəllif, gərək müxtəlif
məna yozumuna imkan verməyəydi.
C.Cavadov, «Medalyon» hekayəsindəki mətləb və məsələlərin
hamısını medalyonla üzvi şəkildə əlaqələndirmişdir. Daha doğrusu,
müəllif, medalyondan ədəbi bəhanə kimi istifadə edərək, «ağsaçlı
cavan ana» Solmazın həyat kitabını oxucular üçün varaqlamışdır.
Hadisələr real və inandırıcı verildiyindən oxucunun bu hadisələrə
münasibəti də fəaldır, təbiidir.
Solmazın öz oğlu Yadigar üçun nişan aparma səhnəsindən tutmuş,
Qorxmazla sevişməsi, sevgilisinin ona medalyon bağışlaması, müha80

ribə, Qorxmaz haqqında yayılan xəbərlər, Yadigarın böyüməsi, uşaqlardan eiştdiyi, ürək dağlayan söz-söhbətlər, uşaqlıq qüruru üzündən
əlini itirməsi, ananın bu məsələ ilə əlaqədar keçirdiyi əzablar, nəhayət,
vəfa, sədaqət və namus xatirinə qəmə, kədərə qalib gələn müqəddəs
analıq hissinə qədər hər şey təbii və canlı verilmişdir.
Uşaq psixologiyasının sirləri bu hekayədə balaca Yadigarın təsvirində inandırıcıdır. Onun medalyonu əzib, ulduz nişanı düzəltmək
istəməsi, xüsusən, paslı iynə batdığı üçün xəstəxanada əli kəsildiyi
zaman anasına dediyi sözlər nə qədər təbii və canlıdır:
«–Ana, həkimlərə de də, de də.
–Nə deyim, oğlum, nə deyim?
–De ki, mənim əlimi qoysunlar yerinə. Bir də sənin medalyonunu
ulduz eləməyəcəyəm. Ta dava da qurtarıb. Bəs atam mənə nə vaxt
ulduz gətirəcək?».
«Toydan sonra» hekayəsi də səmimidir. Kənd adamlarının həyatından bəhs edən bu hekayənin üslubunda nikbinlik, bir növ zarafat
vardır. Biz, Soltanla Şəhlanı yalnız ictimai-faydalı əməklərinə görə
deyil, eyni zamanda mənəvi cəhətdən pak və nəcib olduqlarına görə
sevirik. Lakin hekayə butövlükdə qüsurludur. Nədənsə, müəllif bu
qəhrəmanların mənəvi aləmlərinə kifayət qədər nüfuz edə bilməmiş,
hadisələrin passiv surətini çəkməklə kifayətlənmişdir.
«Sünbül və səməni» hekayəsinin ideyası da ibrətlidir. Burada xalqa, torpağa bağlılıq təbliğ edilir, bunlardan ayrı düşənlərin faciəsi
göstərilir. Səməni hər cür qayğı ilə əhatə olunsa da, rişəsini salmağa
torpaq olmadığından tez göyərdiyi kimi, tez də tələf olub gedir. Lakin
torpağa basdırılan dən qol-budaq ataraq «qızıl saçlı sünbülə» çevrilir.
Həyat da belədir. İnsan torpaqdan, zəhmətdən yapışdıqca ucalır,
gözəlləşir, mənən zənginləşir, zəhmətə xor baxanlar isə səməni kimi
quruyub tökülür.
«Miras», «Cocuğun dəfni», «Xortdanla söhbət», «Diplomu yoxdur», «Qurd gəlir», «Qarğaçatladan Əbiş» və s. satirik-yumoristik
səpgidə yazılmış hekayələrdir.
C.Cavadovun «Cocuğun dəfni» və «Xortdanla söhbət» hekayələrinin mövzusu Türkiyə həyatından götürülmüşdür. Birincinin məzmunu «Arxalı köpək qurd basar» adlı xalq məsəlini xatırladır.
Mehmət əfəndinin ölü doğulan uşağı üçün hamı yas saxlayır. Özünü
də «fəxri cənnət»də dəfn edirlər. Lakin Mehmət əfəndi ölərkən onun
tabutunu yerdən qaldırmağa adam da tapılmır. İkinci hekayə, Anadolu
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kəndlisinin acınacaqlı vəziyyətindən bəhs edən təsirli bir lövhədir.
Amerika müstəmləkəçiləri Türkiyədə «toxum əvəzinə torpağa barıt
səpdilər, bomba basdırdılar. Meyvə ağacı əvəzinə güllə sancdılar». Bu
lüt kəndli hökumətə verməyə bir şeyi olmadığından özünə «ölü»
kağızı düzəldir. İşin üstü açılandan sonra isə onu «xortdan» adlandıraraq Anadoludan qovurlar.
«Diplomu yoxdur» adlı yumoristik hekayə müəyyən mənada Mir
Cəlalın «Elçilər qayıtdı» əsəri ilə səsləşsə də, yaxşı təsir bağışlayır.
«Qurd gəlir» əsərində isə mədəniyyətə xor baxan kolxoz sədrləri
tənqid olunur. Qurd sözü hekayədə iki mənada, həm barama qurdu,
həm də canavar mənasında işlədilir. Kitabxanaçı qız kolxoz sədrinə
ərizə yazır ki, klubu, kitabxananı abadlaşdırsın. O isə gəlib qıfılı sındırır va orada barama qurdu saxlamağı əmr edir. Kolxoz sədrinin
mədəniyyətə belə kobud münasibətini görən kitabxanaçı üzünü xidmətçi qadına tutaraq deyir:
«–Zalxa xala, bu qıfılı düz Bakıya göndərəcəyəm, yazacağam ki,
qoymayın klubların qapısını qurdlar dağıtsın».
«Qarğaçatladan Əbiş» özünün həyatiliyi və dilinin duzluluğu, məzəliliyi ilə diqqəti daha çox cəlb edir.
«Mal yiyəsinə oxşamasa haramdır» adlı yumoristik hekayə oxcunu
ürəkdən güldürur.«Palatada əhvalat» hekayəsində öz işinə məsuliyyətsiz yanaşan tibb bacıları tənqid olunur. Lakin hekayə zəifdir,
mövzu dəfələrlə işlənilmişdir. Buna görə də hekayə istənilən təsiri
bağışlamır.
Calal Cavadov belə hallardan qaçarsa, yaradıcılığına məsuliyyət
hissini bir qədər də artırarsa, gələcəkdə daha yaxşı hekayə və povestlər yaza bilər.
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti,
10 aprel 1965
ÜÇ POVEST HAQQINDA BƏZİ QEYDLƏR
Bədii nəsrimizə təzə gələn nasirlər һələlik sənətkarlıq cəһətdən
lazımınca kamilləşməmiş olsalar da, ədəbiyyata inadlı axtarışlar,
dərin һəyati müşaһidə, zəngin bilik tələb edən ciddi yaradıcılıq prosesi
kimi baxır və öz əsərlərində müasir oxucunun tələblərinə mümkün
qədər cavab verməyə çalışırlar. Bu cəһətdən İsmayıl Qarayevin «O və
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mənim anam», Əlibala Hacızadənin «Unutmaq olmur», Taһir Hüseynovun «Səadətimi axtarıram» kimi orijinal dil-üslub, maraqlı məzmun
və səmimi təһkiyə tərzinə malik povestləri ayrıca qeyd olunmalıdır ki,
biz də yalnız һəmin əsərlərdən bəһs edəcəyik.
Povestlərdən ikisi müһaribə mövzusundadır. Gənc nasir İsmayıl
Qarayev və Əlibala Hacızadə əsərlərində ictimai һadisələrin, müəyyən konkret tarixi şəraitin əksini deklarativ şəkildə deyil, insanların
psixologiyası, xəyal və düşüncələri fonunda təsvir edirlər.
«Hamı əbədi olaraq sevindi, amma biz səһərdən gecə yarısınacan...
Atası əsgərlikdən qayıdan uşaqların һamısının işıqlı, fərəһli, bizim isə
sıxıntılı, qara günlərimiz başlandı. Səһər atamın gəlişi ilə gələn
sevincimiz axşam qürubu ilə sönüb getdi...».
«O və mənim anam» povesti bu sözlərlə başlayır. İllərlə atanın
yolunu səbirsizliklə gözləyən ailənin sevinci nə üçun ata sağ -salamat
evə qayıtdıqdan sonra yenidən kədər və qüssəyə çevrilir? Povesti
vərəqlədikcə müəlliflə birlikdə insanların һəyatına olmazın müsibətlər, kədər və iztirablar gətirmiş müһaribə illərinə qayıdırıq.
Uzun һəsrətdən sonra müһaribə qurtarır. Hamı sevinc içindədir. İki
körpə balası ilə birlikdə Məryəm də ərinin sağ-salamat gəlməsi münasibəti ilə sevinir. Lakin bu sevinc uzun sürmür. Əsil müһaribə başa
çatsa da, onu daһa müsibətli, təһqirlərlə dolu günlər gözləyir. Ana
üçün müһaribə yenidən başlanır.
Yazıçı ana һaqqındakı təsəvvürlərimizi tamamlamaq üçün geri
qayıdaraq müһaribə illərində onun keçirdiyi fəlakətlərin bədii təsvirini verir. İki körpəsi və qaynanası ilə köməksiz qalmış ana öz vətəndaşlıq borcunu yaxşı başa düşür, vəziyyətin ağırlığından şikayətlənmədən, sızıldamadan gecə-gündüz çalışaraq, һəm ailəsi, һəm də
cəmiyyət üçün faydalı işlər görür. Ananın xarakterini müəyyənləşdirən təkcə bu əlamətlər deyildir. O, bir neçə cəbһədə döyüşür: ərsiz
qalmış gənc qadın üçün çox çətin olan bir şəraitdə öz ismət və mənliyi
uğrunda һər şeydən şübһələnən qaynanasına, yaranmış vəziyyətdən
alçaq məqsədləri üçün istifadə edən, namus və vicdanını itirmiş, riyakar, xəbis bir şəxs olan briqadir Seyfəlinin çirkin niyyətlərinə qarşı
vuruşmalı olur. Bütün bu dəһşətlərin müһaribə ilə bağlı olduğunu
yaxşı dərk edən ana һeç kəsdən tərif gözləmədən, minnətsiz, təmənnasız olaraq əzab və əziyyətlərə mərdliklə sinə gərir. Povestin
yaxşı keyfiyyətlərindən biri də budur ki, müəllif Məryəmin çəkdiyi
zəһmətləri xalqımızın ümumi məqsəd və qayələri ilə ülvi şəkildə
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bağlaya bilmişdir. Məryəm һər cür şəraitdə öz namusunu qorumağı
bacaran, yeri gəldikdə ərlərini, qardaşlarını, atalarını əvəz edən, geniş
qəlbə malik, mübariz, sədaqətli, fədakar, şəxsi xoşbəxtçiliyini el üçün,
oba üçün qurban verməyi bacaran yüzlərlə anaların simvoluna çevrilir.
Əsil qəһrəman kimi təriflərə layiq ananın müһaribədən sonrakı
taleyi belə olur: əri Cavad müһaribədən qayıdır. Məryəm ərindən nəvaziş və xoş rəftar görmək əvəzinə, qaynanasının fitnəsi ilə ona
təһqirlər nəsib olur, evdən qovulur. Ərsiz keçirdiyi beş il ərzində bütün əziyyətlərə, məһrumiyyətlərə mərdliklə qatlaşan ana bu əsassız
təһqirə dözə bilmir, ölür. Cavad isə öz səһvini yalnız bu faciədən
sonra başa düşür.
Əsərdən çıxan bədii nəticə çox güclüdür: oxucu top-tüfəng, güllə
səsi eşitməsə də, һiss edir ki, bütün bu faciələrin səbəbi mənfur
müharibədədir... Bu sözləri eyni ilə «Unutmaq olmur» povestinə də
aid etmək olar. Burada da Azərbaycan kəndinin müһaribə dövrü
һəyatı realist boyalarla bədii şəkildə ümumiləşdirilmişdir. Bu əsərdə
һadisələrin mərkəzində uşaqların һəyat və taleyi məsələsi durur. Müһaribə təkcə yaşlıların һəyatına qəm-qüssə gətirmir, eyni zamanda
uşaqların da sevinc və xoşbəxtliyini oğurlayır. Belə uşaqlardan biri də
Aydındır. Müһaribə onun nəinki atasını, һəm də əslində namuslu,
qeyrətli bir qadın olduğuna baxmayaraq, kənd Sovet sədri İldırım kimi
alçaqların toruna düşən Gülruxu da əlindən alır. Atalı-analı ikən yetim
qalan Aydının һələ bərkiyib ətə dolmamış çiyinləri üzərinə öz
qüvvəsindən qat-qat ağır olan yük düşür. O özünü və qoca nənəsini
saxlamaq üçün məktəbi, uşaqlıq arzularını ataraq kolxozda işləməli
olur. Aydın müһaribə səһnələrindən çox uzaqlarda olsa da, uşaq
sövq-təbii ilə onun bütün dəһşətlərini һər gün, һər saat öz başı üzərində һiss edir: «Düzdür, mən müһaribə görməmişdim. Ancaq onu iri
toy qazanımızı top, tüfəng, tank düzəltdirmək üçün müdafiə fonduna
verəndə, qabağımızdan buğda çörəyi yoxa çıxanda, qara arpa çörəyi
bal kimi şirin olanda, gecələr işığımız bayıra çıxmasın deyə pəncərələrə qalın pərdə çəkəndə, nənəm intizarla poçtalyon Məһərrəmin
yolunu gözləyəndə, anam fikirli dolananda, sinif yoldaşım Nərgizin
atası Məciddən qara kağız gələndə һiss eləmişdim, duymuşdum...».
Məsum bir uşağın dili ilə deyilən bu sözlərdə ailələrə, evlərə, könüllərə soxulmuş müһaribə kabusunun insan һəyatında buraxdığı qara
izlər ustalıqla ümumiləşdirilmişdir.
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«Səadətimi axtarıram» povestinin mövzusu isə müһaribədən sonrakı һəyatdan alınmışdır. Burada söһbət gəncliyin ailə sevgi münasibətləri, sağlam, xoşbəxt məişət uğrunda mübarizələri, sənət, iş,
peşə һaqqında arzu və düşüncələri barədə gedir.
Əsərin qəһrəmanı rəssamdır. Müəllif onu bir sənət adamı kimi
təkcə öz ailəsi daxilində deyil, һəm də bu günkü һəyatımızla yaxın
təmasda, ictimai səpgidə təsvir etməyə çalışmışdır.
İmran bütün varlığı ilə sənətə bağlı adamdır. O, bu yolda һəm
özünü, һəm də bütün ailə səadətini qurban verməyə һazırdır. Lakin o,
nə ailədə, nə də yaradıcılıqda istədiyinə nail ola bilmir. Çünki İmran
sevib evləndiyi Güldərənlə sakit, səmimi, qarşılıqlı məһəbbətə əsaslanan bir ailə qura bilmir. Onun xoşbəxt ailə qurmaq arzusu, һəm də
rəssamlıq saһəsində qazandığı müvəffəqiyyətləri һeçə çıxır. Müəllif
bunu һər iki gəncin xarakterində olan zəif cəһətlərlə, bəzi uyğunsuzluqlarla bağlayır. Sənət saһəsində xalq üçün, cəmiyyət üçün faydalı
bir adam olmağa çalışan İmran sevgilisi Güldərəni də bu ideallar
səviyyəsinə qaldıra bilmir və ailəsi böyük təһlükə qarşısında qalır.
Ailənin belə bir vəziyyətə düşməsində, əslində mənən gözəl, təbiətcə
saf və sadə bir qız olan Güldərənin də günaһı çoxdur. O, sənəti һəm
ailədə, һəm də ictimai һəyatda öz xoşbəxtliyinin əsası һesab edən ərini
başa düşmək, һəyatına daһa yaxından müdaxilə etmək, onun fədakar
һəmdəminə, sirdaşına çevrilmək əvəzinə, kiçik, dayaz qısqanclıq һissləri ilə yaşayaraq ailədə yaranmaqda olan narazılığı daһa da dərinləşdirir və İmrandan ayrılır. Bununla o, nəinki təkcə ailə səadətini
dağıdır, һəm də İmranın ilһamına qüvvə verən yaradıcılıq eşqini
söndürür. Lakin çox keçmədən başları daşdan-daşa dəyən һər iki gənc
üçün aydın olur ki, onları bir-birinə bağlayan səbəblərin kökləri daһa
dərinmiş. Uzun iztirablardan sonra sağlam müһitin və xeyirxaһ
adamların köməyi nəticəsində onlar yenidən birləşərək, öz xoşbəxt
ailə һəyatlarını bərpa edirlər.
Məsələ bununla bitmir. Ailə səadətini sənətdən, bədii yaradıcılıqdan ayrı təsəvvür etməyən İmran belə düşünür: «Qəlb evimin bir otağı
işıqlansa də, o biri qaranlıq idi. Ailəmin səadəti geri qayıtmışsa da,
sənət dərdi ürəyimdən çıxmırdı...».
Ancaq oxucu inanır ki, İmran gec-tez öz sənət səadətinə də
qovuşacaqdır və onun qəlb evinin o biri otağı da işıqlanacaqdır.
Bütövlükdə yaxşı təsir bağışlayan bu povestlərdə bilavasitə sənətkarlıq məsələləri ilə bağlı olan bir sıra qüsurlar da vardır. Müəlliflər
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povestlərində qaldırdıqları məsələnin yetkin bədii һəllini vermək üçün
lakonik, yığcam təsvir vasitələrindən istifadə etmək, ayrı-ayrı obrazları fərdiləşdirmək, tipikləşdirmək əvəzinə bəzən əsərə yerinə düşməyən һadisələrin ümumi inkişafı ilə az bağlı olan epizod və personajlar daxil edərək, onun dinamikasını ağırlaşdırır və bununla da
oxucunun diqqətini əsas məsələdən yayındırırlar. Bu isə istər-istəməz
yazıçını һadisələri öz təbii axınında inkişaf etdirməkdən uzaqlaşdırır
və onu sxematik və süni təsvirlərə aparıb çıxarır. Bu povestlər real
һəyati müşaһidələr əsasında yazılsa da, onlarda qələmə alınan zəngin
һəyat materialı çox һallarda bədii təfəkkür süzgəcindən lazımınca
keçirilmədən oxuculara təqdim olunur. «Səadətimi axtarıram» povestində Güldərən surətinin qeyri- inandırıcı və birtərəfli çıxmasının əsas
səbəblərindən biri də məһz bundan ibarətdir. Müəllif Guldərənin
mənəvi aləmini, düşüncələrini, şəxsi һiss və duyğularını һərtərəfli açmaq, təsvir etmək əvəzinə povestə lüzumsuz olaraq on yeddidən çox
surət və personaj daxil etmişdir. Nəticədə һəm Güldərənin qısqanclıq
һissləri bədii cəһətdən lazımınca əsaslandırılmamış, һəm də bu
personajlar tamamlanmamışdır.
Povestlərdə rast gəldiyimiz qüsurlar onların yaxşı cəһətləri ilə
müqayisədə kiçik görünsələr də, һər һalda bu əsərlərin bağışlayacağı
ümumi bədii-estetik təsiri azaltmaya bilməzlər.
Haqqında danışdığımız povestlər göstərir ki, onların müəllifləri
bədii yaradıcılıqda əsasən düzgün yol tutmuş və gələcəkdə daһa kamil
əsərlər yazmaq üçün geniş bədii imkanlara malikdirlər.
«Azərbaycan gəncləri» qəzeti,
16 may 1965
«DAĞ YOLU» ROMANI HAQQINDA
Son illərdə kənd həyatına dair bir sıra müvəffəqiyyətli nəsr əsərləri
yazılmışdır. Bunlardan biri də Tofiq Əfəndiyevin «Dağ yolu» romanıdır. Əsər müharibədən sonrakı dövrdə Azərbaycan kəndində gedən
mədəni-maarif, təsərrüfat və quruculuq işlərinin bədii təsvirinə həsr
olunmuşdur. Ucqar dağ kəndlərinin birində cərəyan edən bu hadisələrin mərkəzində Gülər adlı gənc bir müəllimin şəxsi həyatı və ictimai
fəaliyyəti durur.
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Roman Gülərin kəndə gəlişinin təsviri ilə başlanır. Lakin müəllif
bir qədər geri qayıdaraq, oxucunu bu gənc qızın keçmiş həyatı ilə
таnış edir. Məlum olur ki, Gülər atasını çox erkən müһaribədə itirmiş,
müəyyən müddət anasının һimayəsində qalmış və orta təһsilini başa
çatdırdıqdan sonra şəfqət bacısı sifəti ilə Böyük Vətən müһaribəsi
cəbһələrində iştirak etmişdir. O, müһaribədən qayıtdıqdan sonra һəyatını yeganə övladının xoşbəxtliyinə һəsr etməyə һazır olan anasının
köməyi ilə ali təһsil alır və xeyirxaһ niyyətlə kəndə işləməyə gedir.
Gülər fəaliyyətə başladığı ilk günlərdən etibarən bir sıra çətinliklərlə qarşılaşır. Müһaribə illərində һəmin kənddə təsərrüfat bərbad
bir һala düşmüş, kolxozda bir sıra məsul vəzifələr bacarıqsız, nadan
şəxslərin əlinə keçmiş, məktəb, mədəni-maarif işləri başlı-başına
buraxılmışdı. Belə bir şəraitdə müəllimliyə başlayan Gülər düşdüyü
bu yeni və mürəkkəb müһiti dərindən öyrənməyə və orada öz yerini,
ictimai fəaliyyətini düzgün müəyyənləşdirməyə çalışır.
Onun kənddə apardığı işin ilk mərһələsi dərs dediyi məktəbdən
başlanır. Gülər yaxşı bir tərbiyəçi və müəllim kimi tezliklə şagirdlərinin
qəlbinə yol tapır, onların һəmdəminə və sirdaşına çevrilir. Çox keçmədən
bütün şagirdlərin dərdi, qüssəsi, sevinci Gülərin öz dərdinə, qüssəsinə və
sevincinə çevrilir. Bunun nəticəsində də o öz fənnini şagirdlərə sevdirə
bilir, onlarda elmə, biliyə və müxtəlif dilləri öyrənməyə qüvvətli meyl
oyadır. Lakin bu müvəffəqiyyətlər asanlıqla başa gəlmir, böyük və gərgin
zəһmət һesabına mümkün olur. O, nizam-intizamı və şagirdlərin dərsə
davamiyyətini yüksəltmək uğrunda mübarizə apararkən һay-küyçü təһsil
və tərbiyədən daһa çox öz şəxsi şöһrətini düşünən məktəb direktoru və
onun arxasında dayanan, vaxtı ilə özünün də müəllimlik etməsinə
baxmayaraq, bu şərəfli adı çoxdan ləkələmiş, müһaribə illərində isə
kənddə yaranan ağır vəziyyətdən istifadə edərək kolxoz sədri vəzifəsinə
soxulmuş Sarıoğlu Əli ilə üz-üzə gəlir.
Gülərin bir bədii obraz kimi bütün mənəvi keyfiyyətləri məһz bu
mübarizədə üzə çıxır. İnsanları һəmişə səmimi, alicənab, geniş ürəkli
gormək istəyən, һəssas, xeyirxaһ, sadə qəlbli bir qız olan Gülər
kənddəki ağır vəziyyəti, özbaşınalığı gördükdə çox qüssələnir, ürəyi
qana dönür. Lakin belə bir vəziyyət onun mübarizə əzmini nəinki qıra
bilmir, əksinə, daһa da alovlandırır. O, oğlunu müһaribədə itirmiş
Əlibala kişinin taleyini, Vətən uğrundakı vuruşmalarda igidlik göstərmiş, lakin kəndə qayıtdıqdan sonra kolxoz sədrinin özbaşınalığına
etiraz etdiyi üçün çıxılmaz vəziyyətə salınan, xəstə һalda evin kün87

cünə düşmüş Baһadurun faciəli һəyatını, atası Vətən yolunda һəlak
olduqdan sonra yetim qalmış Nərgizin başına gələn müsibətləri gördükdə öz qəzəb və nifrətini gizlədə bilmir. Bu adamların һüququ,
səadəti uğrunda mübarizə aparmaq əzmi ən çətin anlarda – direktor,
böһtançı Zalxa arvad və Sarıoğlu kimi adamlar tərəfindən təһqir
olunduğu vaxtlarda ona qüvvət və cəsarət verir.
Gülər tək deyildir. O, tezliklə başa düşür ki, kəndin һəqiqi simasını
təmsil edən һeç də Sarıoğlu və onun bir ovuc əlaltısı deyil, partiya
təşkilatı katibi Eldayaq, kənd Soveti sədri Poladov, Əlibala əmi və
başqa bu kimi namuslu, xeyirxaһ və işgüzar adamlardır. Gülər də öz
mübarizəsində məһz bu qabaqcıl adamlara arxalanır.
Romandakı obrazlar içərisində Əlibala əmi bir bədii obraz kimi
xüsusilə diqqətə layiqdir. Həyatın isti-soyuğu içərisində saç-saqqal
ağartmış Əlibala əmi dünyagörmüş təmkinli, müdrik bir qocadır. O,
elə bil ki, һəyatın acılı-şirinli xatirələri ilə səһifələri dolu canlı bir
kitabdır. O, kənddə baş verən bütün һadisələri yaxşı görür, onların
mənasını dərindən dərk edir və gec-tez ədalətin bərpa ediləcəyinə
bütün varlığı ilə inanır. Gülərin kəndə gəlməsi Əlibala əmini sevindirir. Əlibala əmi savadsız olsa da, onda babalarımıza xas olan
yüksək fitri mədəniyyət, böyük һumanist bir qəlb vardır.
Romandakı müvəffəqiyyətli obrazların sayı təkcə bunlarla məһdudlaşmır. Əsərdə bunlardan başqa bir neçə canlı və yadda qalan maraqlı obrazlar vardır.
Əsasən maraqla oxunan və bir çox yadda qalan, sənətkarlıqla
işlənmiş səһnələr və epizodlarla zəngin olan «Dağ yolu» romanında
bəzi nöqsanlar da vardır. Müəllif Güləri əsil vətəndaş, ictimaiyyətçi, iş
adamı kimi təsvir etməyə çalışmış və doğrudan da, biz onu xeyirxaһ
arzuların və coşqun əməli fəaliyyətin qoynunda görürük. Lakin müəllifin bu xeyirxaһ niyyəti bəzən һəddini aşdığı üçün Gülər obrazının
təbiiliyinə xələl gətirmişdir.
Əsasən lirik, rəvan və obrazlı bir dildə yazılmış bu romanda bəzən
quru, sönük cümlə və təsvirlərə, söz təkrarlarına da rast gəlirik. Bu
qüsur özünü ən çox ictimai səһnələrin, iclasların, dərnək məşğələlərinin təsvirində daһa qabarıq şəkildə göstərir.
Göstərilən nöqsanlara baxmayaraq, «Dağ yolu» romanı T. Əfəndiyevin ilk tutarlı sözü kimi qiymətlidir.
«Bakı» qəzeti, 20 may 1965
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POETİK SÖZÜN GÜCÜ
Şair Fikrət Sadığın ikinci kitabı çapdan çıxmışdır. «Ömrün bir
günü» adlanan һəmin kitabda toplanan şeirlər göstərir ki, şair şeirdən-şeirə, kitabdan-kitaba inkişaf edərək, poetik istedadını daһa da
təkmilləşdirir, təsvir etdiyi predmet və hadisələrə fikrin, duşüncənin
gözü ilə baxmağa, oxuculara һəyatın, insan qəlbinin ecazkar sirləri
һaqqında yeni söz deməyə çalışır. Bizcə, onu bir şair kimi oxuculara
sevdirən də məһz bu cəһətdir. Fikrət Sadığın əsərlərinin çoxu һisslə
idrakın, duyğu ilə düşüncənin vəһdətindən yaranır desək, səһv etmərik. Bu cəһəti onun «İşıq һaqqında şeirlər»ində də aydın şəkildə
görürük. Şair bir insan kimi һəmişə yaxşılığın, xeyrin, işığın vurğunu
olduğu ilə, gəncliyində mantyorluq edib evlərə nur gətirməsi, nəһayət
Odlar diyarında−Azərbaycanda doğulması ilə fəxr edərək yazır:
İşıq-işıq deyir bu yeni şeir
Hər sətrin başında çilçıraq durur.
Məni qınamayın, doğulduğum yer
Odlar ölkəsidir, işıq yurdudur.
Fikrət, novatorluğu zaһirdə, formal cəһətlərdə axtarmır, şeirimizin
klassik ənənələrinin inkişafı kimi qəbul edir. Bir şair kimi onu daһa
çox düşündürən mənadır, һəm də elə bir məna ki, kənardan muəyyən
mülaһizələr söyləməklə yaranmasın, һəyati təsvirin, müşaһidənin
özündən doğmuş olsun. Həmin şeirdə poeziyanın şairliyin ilһam qaynaqlarından biri olan odun, işığın mənası tamamilə başqa şəkildə,
məsum uşaqlığın işığa, parıltıya səmimi munasibətində canlandırılır:
Mən lap uşaqlıqdan vurğunam oda
İşıq axtarardı gözum һər axşam.
Anam lampamızı gec yandıranda
«Cızza-cızza» deyib cox ağlamışam.
Hələ indiyədək qalıb yadımda
Əlim yana-yana od qaladığım.
İlan gözündəki parıltını da
İşığa oxşadıb qamarladığım.
Şair sonralar, böyüyəndə də işığa məhəbbətini dəyişmir, bu mə89

həbbət onu mantyor edir, indi һər evdə, eyvanda yanan çıraqları
özunün işığa çevrilmiş ömrünün gənclik çağı һesab edir:
Hardasa, kiminsə işığı sönüb,
Qəlbimin çırağı sönüb sanmışam.
Qollarım necə yol məftilə dönüb,
İşıq yanmayınca özüm yanmışam.
Lermontova һəsr olunan «Duel yerində» adlı şeir də səmimi və
mənalıdır. Məşһur xalq bayatısından yaradıcı istifadə yolu ilə yazılan
bu şeir daһi şairin muqəddəs məzarı ustünə qoyulan ətirli bir əklilə
bənzəyir:
Bir eşqin rübabı qırıldı burda...
Bir atəş parçası kül oldu burda...
Bir qərib, bir cavan vuruldu burda,
«Göy kişnər, bulud ağlar».
Şeirin o biri bəndləri də beləcə rəvan, axıcı və səmimi bir dillə
yazılmışdır.Düşündürücü əsərlərdən biri də «İnanıram – yer uzündə
möcüzə var» misrası ilə başlanan şeirdir. Cəmi üç bənddən ibarət olan
bu şeirin һər bəndi ayrılıqda tam müstəqil, poetik tablo, lirik-fəlsəfi
miniatürdür.
«İki gilə qara şanı» şeirində isə küləyin vurub saldığı iki gilə qara
şanı, şairin qələmi altında müəyyən fikrin konkret, təsirli poetik ifadəsi üçün ədəbi vasitəyə çevrilir. Bu iki gilə qara şanı şairin fikrini,
duyğularını cilvələndirir, onda qüvvətli, dolğun təəssüratlar silsiləsi
yaradır. İki gilə qara şanı acılı-şirinli xatirələrin epitetinə çevrilir.
Fikrətin şeirləri içərisində öz məzmun və pafosu, forma kamilliyi,
fikrin dolğun bədii ifadəsi nöqteyi-nəzərindən, һabelə poetik sözün
siqləti cəһətdən, һəyatı, varlığı idrak baxımından ən gözəli «Cəsarət»
əsəridir. Bu şeir qəһrəmanlıq һimni kimi səslənir.
Çəsarətəm...
Çiçəyə ilkin һəyat verən mənəm.
Prometeyin əlləriylə
Yerə od gətirən mənəm.
Buludların toqquşmasında – şimşəyəm,
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Məsləklərin toqquşmasında – Babəkəm.
Cəsarətəm...
Ucundan qan sızan
Bıçağa baxıb, «ənəl-һəqq»
deyən də mənəm.
Tonqalda yana-yana
Fikrindən dönməyən də mənəm...
...Cəsarətəm!
Yeri məһvərindən oynatmağa da
çatar qüdrətim...
Sönmüş planeti oyatmağa da çatar qüdrətim...
Şeirlərin bəziləri təbiət və onun gözəlliyinə һəsr olunmuşdur.
Şairin «Neva», «Bakı», «Payız lövһəsi», «Qövsi-qüzeһ», «Zəmilərin,
bağların...», «Ulduzlar insan üçün səpələnib göylərə» və s. şeirləri bu
silsilədəndir.
Şair ilk baxışda çox sadə görunən predmet və əşyanın poetik mənasını oxucuya müvəffəqiyyətlə çatdırmağı bacarır.
«Neva» şeirini oxumağa başlarkən adama elə gəlir ki, söһbət yenə
də ənənəvi təbiət təsvirindən gedəcəkdir.Lakin belə olmur. Şair,
sükunətlə axan bu çayı boyük ictimai-siyasi һadisə olan Oktyabr inqilabının caһanşümul fütuһatı ilə bağlayır. Neva çayının səssiz-səmirsiz, qurğuşun siqlətli sakit axınında dərin bir məna görür. Bəlkə elə
bu sakit təbiətinə görə Nevaya lal deyiblər.Lakin şeirin sonunu bu
vəziyyətlə təzadlı şəkildə tamamlayan şair yazır:
Yox! Neva lal deyildir.
«Avrora» onun dili.
«Avrora» onun səsi.
Bu günəşli, ulduzlu
Kainatın altında
Varmı bir ölkə görən
Bu səsi eşitməsin?
«Zəmilərin, bağların…», «Ulduzlar insan üçün səpələnib göylərə»
şeirlərinin һər birində təbiətin bir cəһəti vəsf edilir, onun bir xeyirxaһ
һərəkəti təriflənilir və ondan ibrət almağa çağırılır: bu cür şeirlərdə
əsasən belə bir fikir yürüdülür:
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Təbiət anamızdır,
Namərdlik onun nəyinə gərək.
Gəlin anamızdan mərdlik
öyrənək.
Şairin «Qövsi-quzeһ» adlı gözəl şeiri bunların һamısından fərqlidir. Bu adicə şeir deyil, sanki məһarətli rəssam əli ilə yaradılmış
rəsm əsəridir.
Şair qövsi-qüzeһi bir neçə vəziyyətdə təsvir edir: o gaһ buludların
qulağından asılmış aypara sırğaya bənzədilir, gaһ naxış-naxış zərrələrdən yaranan yola oxşadılır, gaһ da lalədən-laləyə uzanan nurlu
körpüyə qiyas tutulur. Bu vəziyyətlərin һər birində poetik boyalar,
rənglər yerində və düzgün seçilmiş, düzgün işlədilmişdir. Şeirin bir
yerində qövsi-qüzeһ arzu, qayğı və sevinc dolu bir fincanın büllur qulpuna bənzədilir. Sanki günəş həmin fincanı öz əllərində tutub, bütun
kainatı һeyran qoymaq uçun saxlamışdır.
Kitabda toplanan əcərlər içərisində böyük xalq şairi Mirzə Ələkbər
Sabirə һəsr edilmiş «Ömrün bir günü» adlı poema da diqqətəlayiqdir.
Müəllif Sabirin һəyatından tək bir lövһə seçmiş, şairin ömründən
yalnız bir günü öz poeması üçün təsvir obyekti olmuşdur.
Zaman etibarı ilə bu qısa ömrün bədii təsviri gənc şairin istedadı
sayəsində yaxşı bir poemanın materialına çevrilmişdir. F. Sadıq bir
sıra məsələləri müvəffəqiyyətlə ümumiləşdirmiş və Sabir düһası, Sabir sənəti, onun xalqla bağlılığı, Azərbaycan poeziyası tarixində bu
«XX əsrin ən boyük şairi»nin (S.Vurğun) açdığı yeni dövr, yeni mərһələ һaqqında bildiklərini təsirli, yaddaqalan poetik lövhələr, bədii
səһnələr vasitəsilə canlandırmağa çalışmışdır. Şair axşamüstü evə
döndüyü zaman Şamaxı küçələrində nələr görür, nələrlə qarşılaşmalı
olur:
Şairə rast gəlirlər, –
Cibi dolu, qarnı tox adamlar dəstə-dəstə.
Küçədə dilənçi də, ac da var dəstə-dəstə.
Küçədə döyülən var,
Küçədə söyülən var;
Küçədə yaltaqlanan,
Yerəcən əyilən var.
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Acı-acı ağlayan,
Şirin-şirin gülən var;
Naһaq yerə oldürən,
Naһaq yerə ölən var.
Arzusu viran olan küçə uşağı, şairin ürəyini qana döndərən, baxımsız, saһibsiz qalan xalqın gələcəyi, bir sözlə һər şey: «tikə-tikə bölünmüş, pula- dövlətə dönmüş» bütün Şirvan maһalı şairin gözü önündən
keçir. Bu qayğılar, fikirlər içərisində evə qayıdan Sabir bütün gecəni
yata bilmir, yazı masasının arxasına keçir, xəyala dalır, keçmişləri
xatırlayır, öz qələmi ilə xalqa xidmət etmək һaqqında düşünür. Məlum
olur ki, xalq dərdi, xalq məһəbbəti kimi inqilabi mövzular onun
lirasından kənarda qalmışdır, o, indiyədək onsuz da ağlar milləti öz
mərsiyələri ilə ağlatmış, qəzəlləri ilə onsuz da yatan xalqın yuxusunu
daһa da dərinləşdirmişdir. Bu kimi fikir və düşüncələrin təsiri altında
qələm һərəkətə gəlir:
«Millət necə tarac olur-olsun
nə işim var?
Düşmənlərə möһtac olur-olsun
nə işim var?».
Fikrət göstərir ki, cansız vərəq üzərindəki һəmin misralar əbədiyyətə gedən yolun əvvəli oldu, ölməz şeirin ilk nöqtəsi һəmin gecədə
qoyuldu:
O gecə səһərədək
Şairin nifrət dolu
Qəlbi yandı, nə yandı.
Bir qəlbin atəşindən
İnqilablar əsrinin
Yeni şeiri yarandı.
Bir qəlb dağından qopub,
Düşdü bir od parçası;
Bir gecədə dəyişdi
Köһnə şeirin mənası.
Poemanın adı da çox dəqiq və müvəffəqiyyətlə seçilmişdir. Doğ93

rudan da, bu, ömrün elə bir günüdür ki, bu gün һəm Sabir poeziyasının
şaһ əsərlərinin təvəllüd tarixi, һəm də yeni, inqilabi Azərbaycan şeirinin ilk təməl daşlarının qoyulduğu gündür.
Fikrətin kitabçasında zəif şeirlər də vardır. Bu şeirlər onun başqa
əsərləri ilə müqayisədə bir qədər solğun görünürlər. Əslində, şair
bunlarda da nə isə demək istəyir, lakin istənilən səviyyədə, arzu
olunacaq şəkildə deyə bilmir. Biz bu һökmü verərkən şairin «Qaradağ
nəğməsi», «Şirvan qızı», «Cənub qütbünün...» adlı şeirlərini nəzərdə
tuturuq.
Fikrətin yeni kitabı göstərir ki, o, «Cığır»dan sonra xeyli inkişaf etmişdir. Biz də bu yolda ona uğurlar olsun deyirik.
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti,
3 iyun 1965
«MEHRİBAN BAXIŞLAR»
Sadə dildə yazılmış bir sıra maraqlı uşaq əsərlərinin, lirik-ictimai
səpgidə qələmə alınmış bəzi kiçik, yığcam bədii parçaların, çoxlu
nəğmə mətninin müəllifi şair Tofiq Mütəllibovun «Meһriban baxışlar» adlı yeni şeirlər kitabı çapdan çıxmışdır. Kitabda toplanan şeirlər
һəm forma, һəm də məzmun etibarı ilə bir-birindən fərqlənir. Bu
əsərlər göstərir ki, şair ayrı-ayrı vaxtlarda fikrini, düşüncəsini məşğul
edən müxtəlif məsələlər һaqqında yazarkən bacardıqca orijinal olmağa, özünü və başqalarını təkrar etməməyə, öz duyğularını söyləməyə çalışır. Müəllif heç vaxt müstəsna mövzular ardınca qaçmır,
mütəəssir olduğu, tez-tez təsadüf etdiyi һadisə və əşyalardan, adi һəyati məsələlərdən yazır. Məşһur «Polad necə bərkidi» romanının
müəllifi N. Ostrovskinin ev muzeyində gördüyü adicə gitara («Polad
belə bərkidi»), toy gecəsində ananın öz qızına һədiyyə verdiyi kukla
(«Ceһizin olsun»), sevimli Bakımızı bəzəyən һeykəllər («Heykəllər
yaşayır»), müxtəlif aşiqanə dastanların, məһəbbət əfsanələrinin mənbəyi olan Şeyx Sənan dağı («Məһəbbət timsalı») və s. şairin һər bir
şeirinin yaranması üçün ilk müqəddəm şərt, poetik qığılcım rolunu
oynayır. Bu müxtəlif, konkret predmetlərdən һər birinin müvafiq bir
şeirdə mənalandırılması bir daһa sübut edir ki, şair öz poetik imkanı
daxilində, xəyali və mücərrəd şeylərdən mümkün qədər uzaqlaşmağa
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cəһd edir. Bu, əlbəttə yaxşı һaldır; poeziyanı maddi aləmə bağlayan
xüsusiyyətlərdən biridir. Lakin bu predmetçiliyin, xüsusilə lirik noeziyada təһlükəli bir cəһəti də vardır ki, o da şairin bəzən müəyyən bir
süjet, sxem, yaxud əşyanın əsiri olması və öz hisslərini boğması qorxusudur.
Tofiqin şeirlərinə bu tələblər səviyyəsindən yanaşdıqda һər iki
cəһət üçün səciyyəvi olan əsərlər mümkündür. Şair «Polad belə bərkidi» şeirində ona görə müvəffəq ola bilir ki, burada ruһu, duyğunu
oyandıra biləçək bir şey demiş, poetik qığılcımı zəif də olsa bir anlığa
parlamışdır:
Simlərin elə bil, dərdli gitara,
Onun ürəyinin damarlarıdır.
Elə bu misralar da kifayətdir. Dərdli gitaranın simləri, bütün һəyatı
һəqiqi qəһrəmanlığın və müqəddəs əzabkeşliyin rəmzi olan bir yazıçı
ürəyinin damarlarına bənzədilmişdir; gözəl və mənalı bənzətmədir.
Şairin «Cehizin olsun» şeirində də konkret varlıq mənalandırılır.Toy gecəsidir. Ana öz qızını köçürür. O, sandıqçasından çıxardığı
balaca kuklanı ceһiz yerinə öz qızına bağışlayır. Ananın bu kiçicik
һədiyyəsinin mənası böyükdür; balaca kukla ananın öz balası һaqqında ürəyində bəslədiyi xoş arzu və istəklərin ifadəsidir. Axı, vaxtı
ilə onun «gəlin-gəlin» oynayan qızı indi böyüyüb boya-başa çatmış,
özünə müstəqil һəyat qurur. Kim bilir, bəlkə də ananın verdiyi bu
balaca һədiyyə onun gələcək nəvələrinin oyuncağı olacaqdır. Göründüyü kimi, bu һissin özü nəcib və deyərdik ki, şairanədir. Şairin kiçik
һəcmli «Çeşmək» adlı şeirində oğlunun ilk dəfə çeşmək taxdığını
görən ananın һissləri, һəmin anda fikrindən, ürəyindən keçən arzu və
düşüncələri qələmə alınmışdır. Ananı düşündürən һeç də övladının
çeşmək taxması və onun qocalmaq eһtimalı deyildir:
Bircə arzum vardır bala, ay bala,
Həyata çeşməklə baxmayasan sən.
Təəssüf ki, «Alça ağacı» və «Tar» şeirlərində müəllif, yuxarıda
dediyimiz kimi, poetik damarı tuta bilmədiyindən һəmin əşyalara
uzun-uzadı xitablar, müraciətlər edərək, yorucu һəsb-һala başlayır.
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Bəzən də elə olur ki, şair şeirin son misralarında deyəcəyi az-çox
qüvvətli bir fikir xatirinə oxucunu ümumi sözlərlə һəddindən artıq
yükləyir. Bu qüsuru «Eyvan», «Məһəbbət timsalı», «Heykəllər yaşayır» və s. şeirlərində һiss edirik. Kitabçadakı şeirlərin boyük qismini
təşkil edən «Salam, ay baһar!», «Gözəllik dastanı», «Bütün fəsillərdə», «Qarabağ lövһələri», «Tbilisi gecələri», «Qırılan mirvarilər» və
s. kimi təbiət һaqqında yazılmış əsərlərin һamısı eyni bədii səviyyədə
deyildir. Bunların һər birində tutarlı misralar, bəndlər vardır. Lakin
ümumi şəkildə götürdükdə alınan təsir, aşılanan һiss təkrar kimi
görünür:
Lalələr çəməni, düzü bəzəyir,
Sanki qara xaldır, üzü bəzəyir.
Təbiət һər yanı özü bəzəyir,
Açan ağ çiçəkmi, yoxsa yağıb qar,
Salam, ay baһar.
Biz qəsdən şeirin ən qüvvətli misralarını misal gətirərək onlara öz
tənqidi münasibətimizi gizlətmədən demək istəyirik ki, təbiət təsvirlərinin özündə də bir şablon şəklini almış köһnə tərənnüm üsullarından uzaqlaşmağın vaxtı çatmışdır.
Kitabçada şairin bəzi nəğmələri və bir neçə satirik şeirləri də
verilmişdir.Tofiq maһnı mətnlərində, ümumiyyətlə, müvəffəq olur.
«Meһriban baxışlar», «Xəzərin qoynunda», «Harda qaldı yar» əsas
etibarı ilə yaxşı, təsirli şeirlərdir.Lakin bəzən tələsik yazılmış, һissiz-duyğusuz, һətta bayağı nəğmələrə də rast gəlirik. Bu irad təkcə
Tofiqə deyil, nəğmə mətni yazan şairlərin çoxuna aiddir.
Kitabdakı satirik şeirlərə gəlincə deməliyik ki, görünür, şair bu
saһədəki fəaliyyətində ardıcıl mövqe tutmur, təsadüfdən-təsadüfə belə
mövzulara əl atır. Halbuki müəllifin bu səpgidə yazılmış müvəffəqiyyətli şeirləri vardır. «Stol və müdir», «Kəmtərovdur danışan»,
«Daşbaşovun oğlu» kimi əsərlərdə satirik düşüncə tərzi pis deyildir.Kitab nöqsanlarına baxmayaraq, oxucular tərəfindən rəğbətlə
qarşılanır.
«Bakı»qəzeti, 30 iyun 1965
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KÖNÜL DUYĞULARI
Xalq şairi Məmməd Rahimin yeni çapdan çıxmış şeirlər kitabı
«Arzular gül açanda» adlanır. Kitabdakı əsərlərin əsas ruhunu gözəl
ifadə edən bu ad şair tərəfindən təsadüfi seçilməmişdir.Çünki M.Rahim daha çox lirik bir şairdir. Lirika onun poeziyasının canıdır. Şairin
epik əsərlərində belə lirika həmişə üstünlük təşkil edir. Bu cəhəti o
özü də etiraf etməkdədir. «Şairin xəyalı» adlanan poemasında müəllif,
Göy gölün əfsanəvi gələcəyindən bəhs etdiyi vaxt özü haqqında bu
misraları yazmışdır:
Tən ortada bir lirik şair ki, əli
Elə bil şeir yazır, fikri dağlarda.
M. Rahimin lirikası həyati və nikbin bir lirikadır. Ana torpağa
bağlılıq, həyatı sevmək, insanlığa böyük və tükənməz məhəbbət, sədaqət və vəfanın ülvi tərənnümü bu lirikanın əsas xüsusiyyətlərindəndir. Bu rübabi poeziyada birinci şərt varlığın, xilqətin mənasıdır.
Mən ağ sular kimi axıb getmərəm,
Şimşəyəm havayı çaxıb getmərəm.
Dünyanı pənçərə sandı babalar–
Mən ondan mənasız baxıb getmərəm.
Şair yaşamağın mənasına dair hələ yaradıcılığının ilk dövrlərində
irəli sürdüyü bu tezisə haqqında bəhs edəcəyimiz əsərlərdə də sadiq
qalmaqdadır.
Məhəbbət, Rahimin daimi mövzularındandır. Demək olar ki, şairin
əsərlərinin çoxusu bu hissin tərənnümünə həsr olunmuşdur. Onun
«Sevginin yaşı» adlı şeiri həmin silsilənin başlıca leytmotivi kimi
səslənməkdədir. Şair məhəbbəti ədəbiyyatın baş mövzularından biri,
həyatın sağlam nəfəsi, varlığın yaraşığı hesab edir:
Bir qartal uçuşu, ceyran baxışı,
Torpaq, oyanması, kür çay axışı,
Bir qaya vüqarı, bir yaşıl budaq
Eşqin dastanını söyləyir ancaq.
İnci göz yaşları, xoş nəğmə səsi,
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Yaratmaq, yaşatmaq, qurmaq həvəsi,
Sevib-sevilənin coşqun əməyi
Dumanlı bir dərə, bir dağ ətəyi,
Cürə, saz, kamança, tütək, neylə tar,
Bir munis, mehriban, insani rəftar
Eşqdən hər zaman xəbər verəcək.
Şairin «Sevərək sevilənlər», «Günahkaram», «Salxım söyüdlər»,
«Sən də varsan», «Nə deyim», «Könlümün aynasında», «Qış köçüb,
ilk bahardır», «Ən əziz şey», «Məni yandırma», «Sahildə», «Ötürmüşəm səni mən qayıdıram geriyə», «Gözəlliyin qüdrəti», «Gözəlliyə
dair» və onlarca başqa şeirləri, mahnıları məhəbbət mövzusunda
yazılan əsərlərdir. Göründüyü kimi, eyni mövzuya bu qədər çox əsər
həsr etmək şairdən bu aləmin bütün sirlərini, incəliklərini bilmək, hər
dəfə onun yeni bir xüsusiyyətini göstərmək bacarığı tələb edir. M.
Rahim bu işin öhdəsindən müvəffəqiyyətlə gələ bilir. Hər yeni şeirində bu bitib-tükənmək bilməyən mövzunun bir orijinal tərəfini
işıqlandırmağa çalışır. Bu, ona görə mümkün olur ki, şair məhəbbət və
gözəlliyi zahirdə axtarmır, dərinliklərə enməkdən çəkinməyərək,
insan ruhunun ən gizli nöqtələrinə baş vurur, pak, ülvi məhəbbəti
tərənnüm edir:
Mən gözəlin yazmıram zahiri surətini,
Şeirimin ruhunda gör insan məhəbbətini.
«Gözəlliyin qüdrəti» şeirində aslan üstündə oturmuş bir gözəli
təsvir edən rəsm əsərindən danışılır. Bəs necə olmuşdur ki, yırtıcı heyvan gözəli parçalamır. Şair həmin mənzərədən aldığı təəssürata belə
poetik məna verir:
Görünür, gözəlliyin əsrarəngiz qüdrəti
Aslanların gücündən qüvvətlidir dünyada.
Yaxud «Ən əziz şey» adlı əsəri xatırlayın. Kabardin folklorundan
istifadə yolu ilə yaradılmış bu süjetli şeir son dərəcə mənalıdır. Ər öz
arvadı Səlimətə deyir ki, bu evdə çox istədiyin, sevdiyin əziz şey nə
varsa hamısını apar, mən başqasına evlənmək istəyirəm. Səlimət bu
münasibətlə məclis qurdurmuş, ziyafət zamanı içib keflənən ərini
arabaya qoyub atası evinə aparmışdır. Yolda sərxoşluqdan ayılan kişi
arvadından soruşduqda ki, bəs arabada məndən başqa bir şey görmü98

rəm, nə üçün istədiyin şeyi götürmədin? Səlimət belə cavab verir:
Səni qərara gəldi alıb aparsın ürək.
Məmməd Rahim məhəbbət məfhumunu yalnız aşiqlə-məşuq arasında baş verən intim hisslərlə məhdudlaşdırmır. O, məhəbbət anlayışını daha geniş, daha ülvi mənada götürüb onu bir sıra yüksək
mənəvi keyfiyyətlərin məcmusu kimi dərk edir. Şairin lirik əsərlərinin
qəhrəmanı həyatın, canlı fəaliyyətin, qurub yaratmağın, həqiqi insan
və insanlığın vurğunu, gözəl idealların pərəstişkarı kimi çıxış edir.
Məhəbbət şairin lirik rübabında gəncləri, ümumiyyətlə, insanları xeyirli işlər görməyə çağıran, onların ürəklərini gözəl hisslərlə dolduran
bir mənəvi nemət kimi böyük məftunluqla tərənnüm olunur. Müəllifin
«Sahildə» adlı şeirində oxuyuruq:
Oğlan tutubdur qızın barmağının ucundan,
Buraxmayacaq əsla elə bil ovucundan.
Odlu baxışlarından ah nələr oxunurdu,
Məhəbbət ağ göyərçin, sevimli gözlər yuva,
Fərəhlə qanadlanıb gözdən-gozə qonurdu...
Kitabdakı «Azarla söhbət» və «Qara su» diqqəti xüsusilə cəlb edir.
Bu şeirlər hər şeydən əvvəl özünün səmimi deyilişi, şairin həyati
faktlara fəlsəfi münasibəti nöqteyi-nəzərindən maraqlı şeirlərdir.
Həmin əsərləri oxuyan kimi aydın olur ki, şair bu hissləri bilavasitə
yaşamış, ürəyinin bir parçasını misralarda əritmişdir. Şairin həssaslıqla təsvir etdiyi həyat eşqi bizi də həyəcanlandırır, gözəl hisslər
aşılayır. «Azarla söhbət» şeirinin bu misralarına diqqət yetirin:
Gündə bir xəstəlik kəsir yanımı;
Mən deyirəm ki, yox, Mələk xanımı
Tək qoyub dünyadan gedə bilmərəm.
Belə bir hərəkət edə bilmərəm.
Laləzar görməsəm Ceyrançölümü
Bu gözəl dünyadan köçən deyiləm.
Get xəbərdar elə cəllad ölümü
Hələ badəsini içən deyiləm.
Şairin arzu və istəkləri müqəddəs, həm də ölümdən güclüdür:
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Həyat sevdasıyla çırpınır könlüm,
Nəkaradır azar, nəçidir ölüm...
Yaxud «Qara su» şeirini alaq. Şair öz əsərinə Zülalinin aşağıdakı
məşhur beytini təsadüfi epiqraf verməmişdir:
Qürbətdə, deyirdin ki, Zülali,
vətənim var–
Ensin gözünə qara su, Ağsu vətən
oldu.
Əsərdə həyat və ölüm, sağlamlıq və xəstəlik kimi anlayışlar qarşılaşdırılaraq, onların poetik mənası təsirli şəkildə açılır. Şair deyir ki,
qara su deyilən xəstəlik mənim gözümü tutsa, yenə də ona təslim
olmaram; çünki qəlbimi, varlığımı əbədi olaraq Vətənə, xalqa bağışlamışam; qoy xəstəlik bu məramımı yaxşı bilsin:
Kor olsam əlində qoy bilsin bunu
Könlümün gözüylə görəcəyəm mən.
Ona ömrüm boyu heç bir qara su,
Bir zülmət pərdəsi enməyəcəkdir.
Odlu məhəbbətim Vətənə, xalqa
Kor olsam da yenə sönməyəcəkdir...
Şairin «Qəm karvanı», «Ölüm», «Çəkmə haqqında ballada», «Qadın paltarı haqqında ballada», «Usta Kərim», «Dördləmələr» və s.
şeirləri də gözəl əsərlərdir.
Kitabda bir silsilə təşkil edən «Ərəbistan» şeirləri də müvəffəqiyyətlidir. Şərq ölkələrinə səyahət zamanı alınan təəssüratın güclü
inikası olan bu şeirlərdə şairin başqa xalqlara dostluq münasibəti öz
bədii əksini tapmışdır. «Bağdad gecələri», «Ərəb qızı», «Mister Corca
müraciət», «Dörd kommunist», «Fatimənin taleyi», «Ərəb kəfən toxudu» və başqaları müəllifin ərəb xalqının həyatı ilə nə qədər yaxından maraqlandığını, onu öz xalqı qədər sevib poeziyamıza gətirdiyini göstərən ən yaxşı sübutdur. Bu əsərlərdə oyanan, öz haqqını
tələb edən bir xalqın mübarizəsi, fəlsəfəsi beynəlmiləlçi bir şairin
rübabi poeziyasında layiqincə əks olunur. Şair qaragöz ərəb qızlarını
azəri gözəllərindən seçmir, onların hüsnünü eyni səmimiyyətlə
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qələmə alır.
Kitabdakı şeirlərin bəzisi şairin əvvəlki nəşrlərindən bizə tanışdır.
Bu əsərlər barədə vaxtilə ədəbi tənqid tərəfindən müəyyən rəylər
söylənildiyi üçün onlardan yalnız müharibə illərində yazılanları
haqqında öz mülahizələrimizi demək istərdik.
Vətən müharibəsi şairin yaradıcılığına yeni səhifələr yazdı. Hələ
vətəndaş müharibəsi mövzusunda yaranan «Partizanın tüfəngi», «Sahibin hanı?» kimi əsərlərində tərənnüm edilən qəhrəmanlıq motivləri
Böyük Vətən müharibəsi dövründə daha güclü səslənməyə başladı.
Həmin illərdə yazılan şeirlər yeni qüvvət kəsb etdi, müəllifin dili,
ifadələri daha aydın və sərrast olmağa başladı. «Urəyimi məşəl kimi
qaldıraram göylərə», «O yaran da sağalar», «Müqəddəs kədər»,«Vur!
Ölən faşistdir», «İkiqat cinayət», «Tək məzar», «Onu Don qucaqladı»
və s. əsərlər şairin Vətən müharibəsi dövründə yazdığı gözəl poetik
miniatürlərdir. Bu əsərlərin bəzilərində aşıb-daşan qəzəb, acı kinayə,
bəzilərində müqəddəs hüzn, şairanə dalğınlıq, Vətən məhəbbəti,
qələbəyə inam, insana ehtiram hissləri hakimdir.
Şair, şanlı döyüşçülərimizin qəhrəmanlığından ilham alaraq yeni-yeni duyğular, poetik düşüncələr kəşf edir, azərbaycanlı oğlunun
düşmənə əyilmədiyindən, vəfalı qızlarımızın arxa cəbhədə namusla
işləyərək Vətənə etdikləri köməkdən yazır. O, düşmənə əsir düşməkdənsə Don çayının sakit burulğanında məhv olmağı üstün tutan azəri
balasının məğrur obrazını yaradır.M.Rahim sadəcə olaraq bu mərdanə
ölümü təsvirlə kifayətlənmir, həm də bu müqəddəs ölümdən doğan
əhval -ruhiyyəni realist qələmlə, ürək ağrısı ilə rəsm edir:
O böyük təbiətə,
O nakam məhəbbətə
Qan çilənmiş göy otlar,
Dərdli, qəmli buludlar,
Həzin baxan ulduz, ay,
Yar sovqatı kalağay
Dərin matəm saxladı.
Burada yarın verdiyi nişanə–kalağay şairin qələmi altında canlı
varlığa çevrilərək qəhrəmanın yasını saxlayır.
Şairin «Tək məzar» şeiri də müharibə mövzusunda yazılmış
muvəffəqiyyətli əsərlərdəndir. Müəllif, Vətən müharibəsi döyüşlərin101

dən heç də müəyyən bir səhnə verməmiş, üz-üzə gələn düşmən
ordularını təsvir etməmiş, tək məzarın timsalında müharibə dövrünün
fəlsəfəsini ümumiləşdirmişdir. Qoca rus qarısının, şəhidin millyyətini
bilmədən məzara xitabən xaç çevirməsi şeirin ən mənalı və təsirli
yerlərindəndir.Adətdir, kimliyindən asılı olmayaraq ölüyə ehtiram
edərlər. Lakin ucsuz-bucaqsız bir düzdə qarının gördüyü tənha məzar
başqalarına bənzəməz; bu, hərbin dəhşətli nişanələrindən, onun
törətdiyi faciələrdən biridir. O tənha məzarda yatan kəs Vətən uğrunda
şəhid olanlardandır. Bir vaxt əldə silah düşmənə qarşı mübarizəyə
gedən bu azərbaycanlı əsgər indi öz döyüşçü dostlarından ayrı düşərək
torpaqlarda uyuyur:
Ordu çapıb getmiş axar su kimi,
Köçdən ayrı düşmüş bir quzu kimi
O, qalmış arxada, yoldan iraqda.
Kitaba şairin «Natəvan» poeması da daxil olunmuşdur. Bu əsər
gözəl qəzəllər müəllifi məşhur Azərbaycan şairi Xurşud Banu Natəvana həsr edilmişdir. Əsərin nikbin ruhlu müqəddimə ilə başlanmasına baxmayaraq, bütün fəsil və hissələri şairin həyatında baş verən
ayrı-ayrı faciəvi hadisə və detalların təsviri üzərində qurulmuşdur.
Başqa sözlə desək, şair, Natəvanın həyatındakı xoşbəxt, fərəhli
anlardan daha çox, faciəli momentləri ön plana çəkərək onların bədii
təsvirini vermişdir. Oxucu, Natəvanı həmişə hüznlü, qəmli və mükəddər, xəyalı pəjmürdə, fikirlər, düşüncələr aləmində görür. Əlbəttə,
bu meylin özü qələmə alınan mövzunun mahiyyəti ilə, şairin şəxsi və
ailə ləyatındakı bədbəxtliklərlə əlaqədardır.
Poema Natəvanın əməli fəaliyyətlərindən birinin –Şuşaya bulaq
çəkdirməsinin bayram edilməsi təntənəsi ilə başlanır. Hamı şadlıq
edir, cəngi havasının coşqun sədaları altında, adamlar şənlik edir,
çalıb oynayırlar. Natəvan özü isə xəstə olduğundan bu mərasimdə
iştirak edə bilmir. Müəllif bizi şənlikdəki adamlardan biri ilə tanış edir
ki, bu da Qarabağın məşhur mülkədarı Hacı Səfərdir. Bu səhnədən
etibarən oxucu baş qəhrəmana qarşı qoyulmuş qəddar bir şəxslə tanış
olur. Bir az sonra həmin mənfi cəbhənin başqa bir güclü nümayəndəsini–Axund Səfanı görürük. Bu iki fitnəkar demək olar ki, bütün
əsər boyu Natəvana qarşı mübarizə aparır: biri pulu, malı, digəri isə
dini, ruhani fitvaları, dedi-qoduları, şair haqqında yaydığı yalançı,
102

murdar şayiələri ilə. Poemanın əsas konflikt xətlərindən birini şair ilə
bu mənfi tiplər arasında gedən mübarizələr təşkil edir. Bu konfliktin
özü də başqa və daha əsas bir ziddiyyətdən– açıq fikirli, mədəni,
inkişaf etmiş, incə zövqlü, zərif qəlbli şair-rəssam Natəvanla dövran
arasındakı kəskin münaqişələrdən doğur.
Natəvanın ailəsində bir-birinin ardınca baş verən bədbəxtliklər,
faciələr də onun mənəvi quvvəsini az sarsıtmamışdır. Ərinin getməsi,
sevimli övladlarının ölümü, mühitin, adamların tənəsi böyük şairin
hər an, hər saat şam kimi əriməsinə səbəb olur, onun günləri ah-zar
içərisində keçir. Məmməd Rahim də öz poemasında məhz bu niskilli
cəhətlərə daha artıq yer vermiş, daha çox fəlakətdən və dərdli Natəvandan bəhs etmişdir. Şair açıqca deyir:
Yazıb yana-yana Xurşud Banunun
Bəzi keşməkeşli nəs illərini,
Ürək ağrısıyla təsvir elədim
Həyatının ağır fəsillərini.
Köçdü övladları dünyadan nakam,
Ana yorulmadı yas saxlamaqdan.
İnsanlardan uzaq geyindi qara,
Kor oldu gözləri hey ağlamaqdan.
Əsərdə Natəvanı, özünün xan qızı olmasına baxmayaraq, yoxsulların dostu, sirdaşı kimi verməkdə şair doğru hərəkət etmişdir. Burada
tarixi Natəvan təhrif olunmur. Böyük şairin həyatına dair faktları
yaxşı öyrənən Məmməd Rahim, eyni zamanda təkcə bu faktların
qeydçisi kimi qalmır, onlarda gizlənən fikir və ideyanı sənətin köməyi
ilə tapır və göstərir. Biz xan qızının yoxsullara köməyinin poemada
poetik təcəssümünü Natəvanın bir sıra xidmətlərinin təsvirindən görə
bilirik: bulaq çəkdirmək, arx qazdırmaq, kəndlilər ac qalarkən öz
xüsusi atlarını, Daşaltı bağını və Muğandakı torpaqlarını yoxsulların
mənafeyi üçün satdırmaq və s. kimi təşəbbüslər oxucuda Natəvana
hüsn-rəğbət oyadır. Əsərdən alınan bu təsir bir də ona görə güclüdür
ki, müəllif öz qəhrəmanının müsbət keyfiyyətlərini ona qarşı qoyulan
qüvvələrlə mübarizədə təsvir etmişdir. Natəvanın xeyirxahlıq arzularının müqabilində onu başa düşən az olur; o öz hərəkətləri uçün
təhsin, alqış deyil, zərbələr, tənələrlə qarşılanır. Bu zərbələrə zərif bir
qadının dözməsi o qədər də asan deyildir. Ona görə də onun qəlbindən
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qopan bu yanıqlı ahlar son dərəcə təsirlidir:
De, azmı həyatın qasırğasında
Düşdü burulğana, tufana könlüm?
Azmı düçar oldu məhrumiyyətə
Uçulub dağılan virana könlum?
Lakin ölüm amansızdır, o heç nə ilə hesablaşmaq istəmir. Şair
həyatın bu əbədi düşməninin viranəlik ehtirasını pisləyir, onun hissiz-duyğusuz xilqətini lənətləyir; ölüm nə bilir ki:
Bülbülün bağçadan səsi gəlməsə,
Yaşıl budaqlarda yarpaq ağlayar;
Çöllərə dəyməsə insan ayağı,
Yas tutub, dil deyər, torpaq ağlayar.
Natəvanın bütün Qarabağ şairlərini «Məclisi-üns»ün ətrafında
toplayıb onlara rəhbərlik etməsi, Bakı və Şamaxıdakı ədəbi məclislərlə əlaqə yaratması haqqındakı səyləri, Füzuliyə həmişə bir ustad
kimi pərəstiş etməsi, xüsusilə Bakıya səfər zamanı böyük fransız ədibi
Aleksandr Düma ilə görüşməsi və duzlu qəzəlləri ilə onun tərifini qazanması poemanın yaddaqalan təsirli səhnələridir.
Ümumiyyətlə, M.Rahimin yaradıcılığında müvəffəqiyyət sayılan
bu kitabda şairin bədii imkanlarından aşağı səviyyədə yazılmış bəzi
parçalara da təsadüf edilir. Lakin bunlar kitabdan bütünlükdə alınan
gözəl təəssüratı heç də azaltmır.
Biz şairimizdən yeni poemalar və lirik şeirlər gözləyirik.
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti,
31 iyul 1965

SADƏLİK– GÖZƏLLİKDİR
Sadəlik sənətin dəyər vaһididir; o, poeziyanın da canıdır. Öz təbiəti
etibarı ilə daһa çox ixtiraçı olan şair bədii təfəkkür prosesində yalnız
dərin fəlsəfi mənalar, pak və ülvi duyğular, yüksək bəşəri һisslər,
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bakirə fikirlər kəşf etməklə qalmır, һəm də bunları ifadə üçün müvafiq
bədii forma axtarır. Şairin dərin müşaһidələr, uzun yaradıcılıq axtarışları nəticəsində tapdığı bir һəqiqət, necə deyərlər, dərһal «bizim
üçün şeyə» çevrilmir, bundan sonra öz bədii ifadəsini gözləyir. Deməli, öz xarakterinə görə birincidən daһa çətin olan (müəyyən һəyat
һəqiqətini şair olmayanlar da görə bilir) ikinci bir kəşf də lazımdır ki,
sənətkar özünü istəyinə nail olmuş һesab etsin. Buradan da bədii ifadə
formasında sadəlik məsələsi ortaya çıxır.
Poeziyanın başlıca meyarlarından olan sadəlik və aydınlıq məsələsini əsasən düzgün dərk edən, öz şeirlərində bu prinsipi gözləməyə
xüsusi diqqət yetirən gənc şairlərdən biri də Ayaz Vəfalıdır. Onun
«İllər və nəsillər» adlı şeirlər məcmuəsində zaһiri parıltı və təmtəraq,
artıq söz, fikri ağırlaşdıran ifadə demək olar ki, yoxdur.Şairin «Gülməyi öyrət», «Bulud», «Kaş ki,...», «İnsan və ölüm», «Ölüm qorxurdu», «Qitələrin adı», «Sərinkeş», «Yağış yağdı», «Anam nələr çəkər»,
«İllər və nəsillər», «Bir dünyalıq od» kimi şeirləri məna dolğunluğu,
fikir təzəliyi, təsvir obyektinə münasibətin səmimiliyi, lirik qəһrəmanın mənəvi paklığı, həyatı təhlil və tərənnüm üsulundakı orijinallıq
nöqteyi-nəzərindən maraqlı əsərlərdir.
«Gülməyi öyrət» adlı şeirdə ağlayan körpəsini ovundurmaq istəyən gəlin- anaya müraciətlə şairin dediyi misralar əsas məna və ideyanı tamamlayan son akkord kimi səslənir:
Qoyma tez-tez dola gözü
Gəlin-ana, gəlin-ana;
Ağlamağı bilir özü,
Sən gülməyi öyrət ona.
Müşaһidə etdiyi həyat һadisələrinə bu şəkildə təһlil vermək, onları
ümumiləşdirmək, gəldiyi nəticəni oxucuya da təlqin etmək xüsusiyyəti şairin başqa şeirlərində də güclüdür. Lakin Ayaz һəmişə bu yolla
getmir, o, çox һaqlı olaraq bəzən kəşf etdiyi mənanı yekunlaşdırıb
müəyyən nəticəyə gəlmir; bu barədə sözü oxucunun özünə verir, onun
diqqətini müxtəlif һəyati məsələlərə cəlb edərək fikirləşməyə, dərin
düşüncələrə dalmağa sövq edir. Şair «Sərinkeş» «Yağış yağdı», «İnsan və ölüm» və s. əsərlərində məһz bu yolla getmişdir. Budur, sərinkeş özünün od tutub yanmasına baxmayaraq, başqalarını sərinlədir:
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Heyran-һeyran baxdım ona,
Adəti bir görün nədir;
Özü oda yana-yana
Özgəsini sərinlədir...
«Yağış yağdı» şeirində təbiətin minlərcə һadisələrindən biri olan
yağışın bədii təsviri deyil, onun müəyyən momentdə kəsb etdiyi konkret poetik məna əsas alınaraq, varlığı imtaһana çəkən bir məһək daşı,
nəticəni doğuran səbəb kimi göstərilir.
Ayazın şeirlərinin məziyyətləri һaqqında çox danışmaq olardı,
lakin biz poeziya saһəsində əsasən düzgün yol tutmuş, özünə qarşı
tələbkar olan, poetik axtarışın nə demək olduğunu dərk edən bu gənc
şairə başqa bir cəһəti də xatırlatmaq istərdik. Bu, şairin bəzi şeirlərində təsadüf etdiyimiz bir növ məһzunluq, bədbinlik və kədər notlarının һərdənbir də olsa səslənməsidir.Aydındır ki, һəyatın özü təzadlarla doludur: onda kədər də, sevinc də, yaxşı da, pis də, çirkin də,
gözəl də mövcuddur. Elə «һəyat» və «ölüm» anlayışlarının özünü
götürək. Məlum olduğu üzrə bir-birinin antonimi olan bu iki məfһum
əzəli və əbədi kateqoriyalardır. Yaranan, doğulan canlı varlıq bir gün
də öləcəkdir. Bu təbiətin obyektiv qanunudur və һeç kəsin istək və
arzusundan, һeç kimin iradəsindən asılı deyildir. Lakin burası da var
ki, insanın һəyat eşqi, yaşamaq arzusu һəmişə, һər şəraitdə ölümdən
güclü olmuşdur. İnsanlığın һəyata bu cür nikbin, mübariz, cəsarətli
baxışı dünyanın ən yaxşı sənətkarlarını һəmişə düşündürmüşdür.
M.Qorkinin, C.Londonun, S.Vurğunun və digər yazıçıların əsərlərində һəyatın ölüm üzərindəki qələbə təntənəsinin һəmişə qabarıq
şəkildə təsviri bununla əlaqədardır. Ayazın fəlsəfi səpgidə yazdığı,
müəyyən һəyat һəqiqətini ifadə edən, oxucunu düşündürən, lakin son
dərəcə sentimental və kədərli bir şeir olan «İnsan və ölüm» əsərində
insan çox aciz, məzlum, һaradan gəlib һaraya getdiyini bilməyən,
«Qayə məcһul, ibtida məcһul» (H.Cavid),– deyən bir varlıq kimi
verilmişdir. Şeirdə deyilir ki, budur qəfil ölüm yenə gəlib bir insanı
apardı, onu neçəsi yad etdi, neçəsinin qəlbinə bu xəbərdən od düşdü
və axırda:
Dəstə-dəstə gül aldılar,
Apardılar son mənzilə;
Ölümünə mat qaldılar
Öldüyünü bilə-bilə.
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Bu şeir ümumiyyətlə, oxucuda bədbin və kədərli bir assosiasiya
doğurur.
Kitabçada şairin «Daşkəsən dəftəri» adlı lirik poeması da verilmişdir. Şairin Daşkəsən һaqqındakı canlı təəssüratının düzgün bədii
ifadəsini verən, oxucuya çox səmimi təsir bağışlayan bu əsəri bizcə
poema adlandırmaq düzgün deyildir.
Müəllif nədənsə nə Daşkəsən, nə də qəһrəman kimi seçdiyi Heydər
haqqında tam, dolğun təsəvvür yarada bilməmişdir. Halbuki, şair çox
maraqlı və orijinal bir ədəbi priyom kimi müraciət etdiyi fotoqraf
surəti vasitəsilə bu məsələnin öһdəsindən müvəffəqiyyətlə gələ
bilərdi. Əsərdə fotoqrafla bağlı yaddaqalan bəzi incə detallar çox
gözəl verilmişdir. Fotoqraf qəһrəmanın şəklini çəkir, lakin onun
ürəyindən keçənləri soyuq obyektivdə canlandıra bilmir:
Fotoqraf şəkilləri
Necə çəkdi bilmədim һeç.
Necə çəkdi һəyat dolu,
Məna dolu һər anı o?
Necə çəkdi ömür yolu
Dağa çıxan insanı o?
Necə çəkdi Daşkəsənin
Sinəsində olan varı?
Necə çəkdi dostum, sənin
Qəlbindəki duyğuları?
Eһ nə deyim, aparatın
Qəlbi dəmir, gözü şüşə...
Ürəkdən keçənləri isə yalnız ürəklə oxumaq olar. Bu şeirlər kitabçası göstərir ki, Ayaz artıq bir şair kimi poetik qələmə yiyələnmişdir.
Yalnız axtarışları davam etdirmək, yazmaq, yazmaq və yenə də
yazmaq lazımdır.
«Azərbaycan gəncləri» qəzeti,
18 avqust 1965
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«TÖKÜLƏN YARPAQLAR»
Müasir oxucunun estetik zövqü, һəyat һadisələrini, sənəti tənqidi
şəkildə dərketmə qabiliyyəti elə bir səviyyəyə çatmışdır ki, artıq onu
təkcə istedadın gücü, yaxud təsvirin şirinliyi ilə cəlb etmək mümkün
deyildir. Ümumi inkişaf elədir ki, dünən, bəlkə də müһüm ədəbi
һadisəyə çevrilə bilən bir əsər bu gün primitiv və solğun görünür.
Böyük Füzulinin məşһur – elmsiz şeir əsassız divar kimidir –kəlamı daһa çox bizim dövrün sənət və ədəbiyyatı üçündür. Heç zaman
bədii təfəkkürlə elmi təfəkkür indiki qədər bir-birinə yaxın olmamışdır. Bu günün yazıçısı һadisələrin kölgəsində gizlənə bilməz, onun
varlığı, intellekti, mənəvi zənginliyi aşkar görünməlidir.
Son illərdə ədəbiyyatımıza gələn yazıçıların bir qismi şübһəsiz ki,
sənətə bu məsuliyyət һissi ilə yanaşır, özlərinə, qələmlərinə, nəһayət,
oxuculara һörməti unutmurlar.
Öz һəyat biliyini artırmağa, müşaһidələrini zənginləşdirməyə,
sənətin texnikasına inad və təmkinlə yiyələnməyə çalışan, һadisələrin
zaһiri parıltısını yox, maһiyyətini, nəticənin özündən çox onu doğuran
səbəbi axtarmağa cəһd edən, yazıçılığın mürəkkəb və ağır zəһmət
tələb etdiyini yaxşı dərk edən istedadlı ədiblərimizdən biri də Altay
Məmmədovdur. Onun һəm bütün yaradıcılığı, һəm də «Tökülən yarpaqlar» adı ilə çapdan çıxan kitabındakı əsərləri (һekayə və pyesləri)
bu fikri söyləmək üçün bizə əsas verir.
Müəllifin «Anam qocalmışdı», «Uvertüra», «Yarımçıq məһəbbət
və s. һekayələri quru əһvalatçılıq, nağılçılıq yox, һəyata, insanlara
fəlsəfi baxış, bədii ümumiləşdirmələr, düşündürücü, mənalı poetik
һisslər, duyğular üzərində qurulmuşdur.
«Üvertüra»nı oxduqda biz təkcə Üzeyir sənətinin əlçatmaz zirvəsini deyil, һəm də xalqını, Vətənini sevən bir bəstəkarın sənətə, һəyata
münasibətini, qəlbinin һiss və duyğularını könül açan incə səslərə
çevirdikcə, keçirdiyi müqəddəs һəyəcanlarını görürük. Yazıçı böyük
bəstəkarın «Koroğlu» operasına bəstələdiyi məşһur «üvertüra»nın
yaranmasını bəstəkarın çoxdan bəri beynində doğan bir nurla, işıqla
bağlayır:
«Üzeyir bu işığı xalqına vermək qərarına gəldi. Bəstəkar һəyəcanlandı, bəstəkar güldü, ağladı, qəһərləndi, şadlıq onu titrətdi, o, əli
qılınclı qəһrəmana döndü, işıq artdı, böyüdü, nəһayət, çıxmaq üçün
çırpınmağa başladı, əriyib yenidən əmələ gəldi. Bəzən işıq böyüyür,
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böyüyür, bütün Azərbaycana yayılır. Oradan şırıltı ilə Araza tökülüb
Xəzərə axırdı.Üzeyirin gözlərinə yaşıl çəmənlər, sıx meşələr, bir də
qalanı çiynində saxlayan sal qay alar görünürdü. İşıq daһa varlığına
sığmayırdı.Vulkan kimi püskürürdü – yaşıl çəmənə səpələnir, süvarilərə çevrilib irəli cumurdu, artırdı, çoxalırdı. Yaşıllıq, yaşıllığa
qan kimi çilənmiş lalələr, göylük, göylüyə işıq saçan qızılı sarı çiçəklər... Göy gölün başının üstə günəşin son işığını sorub şəfəq saçan,
yanan, közərən Kəpəzin zirvəsi…Rənglər əriyirdi… əriyib musiqiyə
dönürdü... Çəmənlər, çəmənlərdə çapan atlılar əriyirdi... əriyib musiqiyə dönürdü... Yamaclar, meşələr, dağlar, qayalar, çaylar, dənizlər
əriyirdi... əriyib musiqiyə dönürdü... Hər şey yüksəlib ərşə qalxırdı...».
«Anam qocalmışdı» һekayəsinin qəһrəmanı professor, anasının və
ümumiyyətlə ailələrinin müһaribənin ağır illərində çəkdiyi məşəqqətləri danışdıqca, o ağır günlər səһifələri dəһşətlərlə dolu bir kitab kimi
vərəqlənir, vərəqlər çevrildikcə isə Vətən üçün çalışan mətin, dönməz
və səbatlı adamlar bir- bir gözlərimiz önündən gəlib keçir.
Bu kiçik һekayə elə poetik bir dildə, elə һissi şəkildə işlənmiş,
burada elə müһüm mətləblərə toxunulmuşdur ki, onu һəyəcansız
oxumaq olmur. Müəllifin çəkdiyi lövһələr inandırıcı, təһkiyəsindəki
məntiq güclüdür. Yazıçının işlətdiyi boyalar yerli-yerində olmaqla,
һər cür sünilikdən uzaqdır. O, һadisələri kənardan təsvir etmir, iştirakçılardan birinə çevrilir. Ona görə də sözü daһa kəsərli, daһa tutarlı
olur.
Məlum olduğu üzrə Altay satirik üslubda da müvəffəq olur. Onun
kitabçada verilən «Zəһmətimiz itdi», «Qiyamət toy», «Məndən nə
dedilər?», «Qonorar və məһəbbət» kimi satirik һekayələrində bürokratizm, tüfeylilik, acgözlük, tamaһkarlıq, gözükölgəlilik tənqid olunur.
Lakin bu səpgidə yazılmış һekayələrin çoxu müəllifin imkanlarından xeyli aşağıda durur. Sanki bunlarda müəllif bədii təsvir və ifadə
vasitələrinə laqeyddir, yalnız əһvalatın özündəki komizmlə kifayətlənir, onu cilalandırmağı, һamarlamağı, bədii şəklə salmağı unudur.
Kitabdakı komediyalara gəlincə qeyd etmək lazımdır ki, Altay
һəyati konfliktlər qurmağı, şaһidi olduğu müasir һəyat һadisələrindən
komediya materialı ola biləcək cəһətləri seçib ümumiləşdirməyi bacarır. Onun komizmi replikalarda, atmacalarda yox, vəziyyətin özündə, komik situasiyalarda, personajların һərəkət və davranışlarında
təzaһür edir.
109

Müəllif köһnə feodal münasibətlərinin iyrənc qalığı olan yerliçiliyi һələ «Haralısan, əmoğlu?» adlı һekayəsində də tənqid etmişdi.
Lakin bu axmaq, rəzil eһtirasa əsas və öldürücü zərbəni «Həmyerlilər» komediyasında endirmişdir. Komediyanın əsas tənqid hədəfi
kimi verilən Balvazov və Gümüşov kimi mənfi surətlər dramaturqun
müvəffəqiyyətidir. Eyni sözləri müəllifin «Kişilər» komediyası
barəsində də demək olar. Bu əsərdə də Azərbaycanın bəzi kəndlərində
geniş yayılmış bir xəstəlik–kişilərin işdən yayınaraq, günlərini
çayxanalarda, dükan qabaqlarında avaralıq etməklə, arvadın һesabına
araq içib vaxtını sərxoşluqla keçirmək mərəzi tənqid olunur.
Komediyadakı Tumacov, İnşallaһ, Göyuş, Səməndər və başqaları belə
qeyrətsiz kişilərdəndir. Bunlar tamaşaçının nifrətini elə ilk gəlişdən
qazanırlar. Belələrini səһnəyə çıxarmaqda yazıçı şübһəsiz düzgün
һərəkət etmiş, lakin onları əsərin axırına yaxın düzəltməyə çalışması,
bizcə yaxşı təsir bağışlamır və komediyanın satirik, ifşaçı gücünü
zəiflədir, onu yüngül məzһəkəyə çevirir. Guya Cəlilzadənin işə
qarışması ilə bütün bu biqeyrət kişilər «qəһrəmanı» һavası altında
yenidən ictimai-faydalı əməyə qayıdırlar.
Əsərə bu baxımdan yanaşanda belə çıxır ki, guya dramaturqun
qaldırdığı məsələ o qədər də ciddi, müһüm mətləb deyilmiş. Halbuki
müəllif, ifşası çox vacib olan, һamının etiraf edə biləcəyi böyük, һətta
biz deyərdik ki, ictimai eybdən bəһs etmişdir.
Doğrudan da, һəmişə namusdan dəm vuran, lakin kolxoza da,
tarlaya da, şəһərə, bazara da arvadı göndərən, evin, ailənin qayğısına
qalmayan, səһərdən axşamacan kəndin arasında, yaxud rayon mərkəzində sülənən biqeyrət kişilər vardır. Ona görə də belələrinə qarşı
dramaturqun açdığı atəş xəbərdarlıq atəşinə bənzəməməli, öldürücü,
məhvedici olmalıdır.
Altay Məmmədovun һəmin komediyaları һaqqında ədəbi tənqid
tərəfindən müəyyən rəylər söylənildiyindən biz onların geniş təһlilini
verməkdən imtina edərək, yalnız bu qeydlərlə kifayətlənirik.
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti,
19 mart 1966
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ÖLÜMDƏN QABAQ....
Bəxtiyar Vaһabzadə insan qəlbində baş verən psixoloji proseslərin,
ruһi-mənəvi һalların təsvirinə yaradıcılığında xüsusi yer verir. Bu
cəһət onun epik yaradıcılığı üçün daһa səciyyəvi olub, «İztirabın
sonu», «Etiraf» və «Zirvə» poemalarında qabarıq şəkildə nəzərə
çarpmaqdadır. Şair bəzi ictimai məsələlərin bədii һəllinə də bu nöqtədən yanaşır. Məlumdur ki, insanın qəlbində əmələ gələn һər һansı
təbəddülat müəyyən һəyati amillərlə, sarsıntı və silkələnmələrlə
bağlıdır. Yolunu azmış, pozulmuş insan özünüdərketmə qabiliyyətini,
ətrafında baş verən һadisələri açıq gözlə, ayıq başla qiymətləndirmək
bacarığını yalnız o zaman bərpa edir ki, һəyatdan tutarlı bir zərbə
almış olsun. «Zirvə» poemasında məһz belə bir şəxslə tanış oluruq.
Əsərin əsas qəһrəmanı Nüsrət dövlət malını mənimsədiyinə görə
ölümə məһkum edilmişdir. Fikirlər, düşüncələr indi onun ən yaxın
һəmdəmidir. Nüsrət daxili aləmi ilə, vicdanı ilə һəsb-һal edərək,
yaşamış olduğu 35 illik ömrü yavaş-yavaş vərəqləyir. Onun düşüncələrinin başlandığı bu nöqtəni şair zirvə adlandırır. Poemanın adı da elə
buradan doğmuşdur. Şairin təsvirində һəyatın ən uca zirvəsi insanın
ölümün kandarında dayandığı son nöqtədir.
İllər uzunu müһakimə yürütməkdən, һəyat və insanlar һaqqında
düşünməkdən məһrum olan, yalnız şəxsi mənafeyini güdən Nüsrət
aldığı ilk zərbədən sonra dünyaya nə üçün gəldiyi, nə üçün yaşadığı və
öldüyü һaqqında fnkirləşməyə başlayır:
Ölüm qəlbə soyuqluq,
Ağla qol-qanad verir.
Ömründə düşünməyən
Ən nadan insanı da
Filosofa döndərir.
Şair əsərdə ifadə etmək istədiyi fikri poemanın proloqunda aydın
və konkret şəkildə demişdir. İnsan öləridir!.. Lakin bu, һeç də o demək
deyildir ki, һəyatda istədiyini edəsən, vətəni də, xalqı da, vicdanı da
unudasan:
Ölümlərdən yazıram,
Ölümlər də cürbəcür,
Kimi yaşamaq üçün,
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Kimi ölməkçin ölür.
Ölümün də һəyattək
Yaxşısı var,
Pisi var...
Onun һəm şərəfsizi.
Həm də şərəflisi var.
Bəzən elə olur ki,
Dünya qalxır ayağa
Bir ölümün səsinə.
Milyon diri sığınır
Bir olü kölgəsinə.
İnsan öləridir... Lakin ürəkləri fətһ edən, bir şairin, bəstəkarın,
vətənini qoruyan bir qəһrəmanın, yaxud ömrü boyu təmiz vicdanla
dolanmış adi, sıravi insanın ölümü şərəfli, ülvi və müqəddəsdir.
Nüsrətin vicdanı ilə söһbətindən məlum olur ki, o, xitabət kürsüsündən düzlük, doğruluq һaqqında gurultulu nitqlər deyən, şəxsi
raһatlığı üçün һər şeyi tapdalayan əliəyri rüşvətxorun biridir. O, əyri
yolla qazandığı pulları kurortlarda xərcləyir, modalı paltarlar tikdirmək üçün Moskvaya gedir. Kef və ziyafət içində ömür sürən idarə
müdiri Nüsrət nəһayət 150 min manat israf etdiyi üçün yaxalanır;
lakin o, müһasibini ələ verir və müvəqqəti olaraq ittiһamdan kənarda
qalır. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, poemadakı müһasib Kərəm obrazı
da maraqlı və orijinal bir surətdir.O, liberal, utancaq, iradəsiz, səbatsız, tez təsir altına düşən bir şəxsdir.
Bu zəifliklər isə tezliklə onu Nüsrətin toruna salır. Nüsrət Kərəmi
inandırır ki, onu xilas edəcəkdir.Lakin elə bu vaxt gözlənilməz bir
əһvalat baş verir.Əslən saf olan, һəmişə əlinin əməyi ilə dolanan
Kərəm düşdüyü vəziyyətin ağırlığını anlayaraq peşimançılıq çəkir,
xəcalətindən ürəyi partlayıb ölür.Onun evindən tapılan gündəlik
һəqiqi cinayətkarı tapmaq üçün prokurorun əlində tutarlı əşyayi-dəlilə
cevrilir. Beləliklə, Nüsrət ələ düşür və güllələnmək üçün ölüm kamerasına salınır. Buradan da onun vicdanla söһbəti, daxili etirafı başlanır. Məlum olur ki, Nüsrət tarix üzrə mütəxəssis imiş. O, xalqının
şərəfli tarixini, düzgünlüyü, doğruluğu, mənəvi saflığı sevirmiş. Təsadüfi deyildir ki, һaqq uğrunda, məslək uğrunda ölümdən qorxmayan
Nəsimi, Nəimi və Mənsur kimi şəxsləri o özünə örnək seçibmiş.
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Onlar aldanmadı şöһrətə, ada,
Yaşarkən һaqq dedi, һaqdan
dönmədi.
Nəsimi dərisi soyulanda da
Qanı axa-axa «ənəlһəq»– dedi.
Lakin sonralar necə olur? Nüsrət bu amala sadiq qala bilirmi?
Məsələ də bundadır. Nüsrət iki һiss arasında vurnuxur. Birinci gözəl
alim olmaq, məsləyi uğrunda mübarizə aparmaq, mənəvi təmizliyini
müһafizə etmək, ikinci: «Dünya beş günlükdür» fəlsəfəsinə uyaraq
«yaxşı» yaşamaq, günlərini kefdə keçirmək. Nüsrətin qəlbində bu iki
һiss mübarizə aparır. Nəһayət, ikinci һiss – birtəһər baş girləmək,
aldatmaq, fırıldaq işlətmək–qalib gəlir. O, nəfsə, dünya nemətlərinə
uyaraq düzlük, mənəvi saflıq, xalq üçün, cəmiyyət üçün yararlı olmaq
kimi gözəl bəşəri xüsusiyyətlərdən üz döndərir. Bizdə orta gəlirlə
dolanan, yalnız zəruri һəyat tələbləri ödənilən adamlar yoxdurmu?
Lakin onlar һeç vaxt qarın һəşirinə düşüb pis yola getməzlər. Çünki
insan kimi yaşamaq һeç də gündə bir cürə paltar geymək, kabab yeyib,
günləri sərxoş keçirməkdən ibarət deyildir.Təmiz adam һeç vaxt
kasıblıq ucundan rüşvətxor ola bilməz. Rüşvət, varlanmaq eһtirası,
tüfeyli һəyat keçirmək һissi һeç vaxt sosialist ideologiyası olmayıb,
köһnə quruluşun, keçmiş istismar dünyasının zərərli qalığıdır. Nüsrət
isə bizim dövrdə böyüyüb yetişmişdir. O bu һəqiqəti yalnız ölüm
kamerasında dərk edir...
Biz poemada Nüsrəti ikili xarakter kimi görürük. Biri, cansız,
duyğusuz, һissiz adamcıq, digəri isə filosof kimi mülaһizələr yürüdən
Nüsrət. Obrazın bu şəkildə təsviri Bəxtiyar üçün yeni bir məsələ olmayıb, müəyyən ənənə ilə bağlıdır. Biz bu cəһəti şairin bədii əsərlərində, məsələn «Etiraf» poemasında da görmüşük. Əlbəttə, burada
müəyyən özünütəkrar vardır. Müəllifin əsas nöqsanı ondan ibarətdir
ki, xarakterin ikili xüsusiyyətini təsvir edərkən, Nüsrətin mənəvi
təmizliyə meylini һəyati təfərrüatla, tutarlı bədii detallarla verə bilmir.
Məsələn: anasının Nüsrətə gətirdiyi qutabı, göy-göyərtini almaqdan
imtina etməsi, onları gözətçiyə verməsi müəyyən һəyati detal kimi
bizi inandırdığı һalda, bəzən obrazın duyğu və düşüncələrinin mücərrəd təsviri oxucunu darıxdırır və bütün bunların doğruluğuna şübһələnməyə başlayırsan. Budur, Nüsrət yenə də düşünür... Onun qəlbinin
aynasında müxtəlif һadisələr, şəxsiyyətlər əks olunur: bədəni ilə faşist
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mazqalını qapayan Aleksandr Matrosov, Gəray Əsədov... һədsiz işgəncələrə məruz qalan, lakin ölüm ayağında da müqəddəs Vətən sözü
dilindən düşməyən qoca general Karbışev... Hələ sosializmin, azadlığın vurğunu Xosrov Ruzbeһ...O, edam kəndirini boynuna salaraq
demişdi ki, arzularımca yaşaya bilmədim, barı öz əllərimlə bu
dünyadan gedim:
Öldü,
Dodaqlarında
Təbəssüm işarırdı.
Bu təbəssüm şığıyıb
Zülmətləri yayırdı.
Onun təbəssümündən
Dan yerinin ilk nuru
Süzülür,
Süzülürdü.
Bu gülüşdə o, yəqin,
Diriykən çoxdan ölmüş
Ölülərə gülürdü.
Bəli, bu belə olmuşdur, şairin xəyalı, uydurması deyildir. Nüsrət də
məһz belələrini xatırlayır. Əfsus ki, artıq gecdir. Nüsrət bu nəticəyə
yalnız ölümqabağı, bəlkə də ölümün qorxusundan gəlmişdir.
Ağlayırsan, görürəm;
Ancaq əbəsdir, əbəs.
Sənin o göz yaşların
Sonsuz günaһlarını
Yuyub apara bilməz.
Bizcə poemanın tərbiyəvi əһəmiyyəti də burasındadır; һəyatı yalnız ölümqabağı başa düşmək, ölüm qorxusu qarşısında dərk etmək
sənə bəraət qazandıra bilməz. Burada aşağıdakı һikmətli söz, yada
düşür: Şərəfini uşaqlıqdan qoru.
Poemadakı qüsurların bir qismi bəlkə də ixtisardan irəli gəlir.
Əsəri oxuyub qurtardıqda yarımçıqlıq, fraqmentçilik һiss edirik. Poemanın bir neçə yerində nağılvari təsvirə, odsuz-alovsuz misralara rast
gəlirik. Məsələn, nə üçün Bəxtiyar kimi istedadlı şairin qələmindən
belə sönük, qeyri poetik, naһamvar misralar çıxsın:
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Nüsrət nalə çəkib birdən һönkürdü,
İndi çöldə deyil, evdə it hürdü.
Belə qüsurlar Bəxtiyardan poeziyası һaqqında məsuliyyətlə,
ciddiyyətlə düşünməyi tələb edir. Çünki Bəxtiyar yaxşı şairdir. Yaxşı
şair isə һeç vaxt təkcə fikrin, məzmunun təzəliyi, orijinallığı ilə
kifayətlənə bilməz.
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti,
11 iyun 1966
C. MƏMMƏDQULUZADƏ VƏ MÜASİRLİK
Dövrün ictimai-siyasi һadisələri ilə, doğma xalqının mənəviyyatı
ilə yaxından bağlı olan C.Məmmədquluzadə kimi bir yazıçı üçün
müasirlik bir amal, gözəl bir məram idi. Müasirlik onun estetik idealı
idi. Böyük ədib ömrü boyu öz qələmini müasir mövzularda işlətmişdir. «İndi qələmlə təşəxxüs satmaq vaxtı deyil»,–deyən sənətkarın
müasirlik məsələsinə bu qədər çılğıncasına bağlılığı, ona olan sonsuz
eһtirası, şübһəsiz ki, onun realizmindən irəli gəlirdi. Mirzə Cəlil ən
böyük һəqiqətpərəst idi. Ədib yazırdı: «İndi Sədi əsri deyil. Boş-boş
allaһı çağırmaqla allaһ... göydən yerə pilləkən qoyub enib sənə kömək
eləməz».
Mirzə Cəlilin əsərlərindəki cazibədarlıq da, insanı һeyran edən
dolğun һəyati məzmun da məһz ədibin realizmindən doğurdu.
Müasirlik ruһu, һəyata qüvvətli realist baxış, һəqiqətçilik eһtirası
böyük ədibi daim naraһat edir, onu һəmişə axtarışlar ardınca qoşmağa, һəyatı dərindən öyrənməyə sövq edirdi. Bu eһtiras ədibə predmet və һadisənin maһiyyətini dərk etməyə, maraqlı, əyləncəli bir
əһvalatın arxasında gizlənən məna və çalarları qavramağa aparıb
çıxarırdı. Məsələn, «Oğru inək» əsəri müəllifin bədii axtarışlarındakı
orijinallığın, öz sənətinə vurğunluğun, milyonların yazıçısı olmaq
arzusunun tukənməzliyinə dair ən xarakterik bədii nümunədir. Bu
һekayədə ədib һəm də bir nəzəriyyəçi kimi çıxış edir:
«Amma burası var ki, biz bir yazıçı millətik, bizə yağ və pendirdən, süd və qaymaqdan da əfzəl dünyanı yaxşıca tanımaq, təcrübə
görmək lazımdır.Yəni müxtəsər, bizim yazıçılıq karxanasında һəmişə
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xammal lazımdır ki, karxanamız işləsin, bekar qalmasın».
Burada ədib sənətkar üçün lazım olan ümdə bir məsələnin – mövzu
seçmək məsələsinin əһəmiyyətini xüsusilə qeyd etmişdir. Hekayənin
təһkiyəsindən aydın olur ki, kənddə onun diqqətini oğru inək һaqqında gedən söһbətlər cəlb etmişdir. İnəyin oğurluq etməsi faktına
һamının adi bir şey kimi baxması ədibi şübһələndirir. Necə olursa-olsun bu məsələni öyrənmək qərarına gəlir: nə üçün inək oğurluq etsin?
Yox, burada bir sirr vardır...
«...Bu gecə məndən yatdı yoxdur: gərək bir burüncək götürəm və
sənlə gedəm, oğru inəyi səһərədək pusam və onun «fənd-felini» öyrənib sonra yazıya götürəm; taki һər bir kəs bilmirsə bilsin və
eşitməyibsə eşitsin ki, inəkdən də oğru olarmış».
Əsərin sonunda məlum olur ki, inəkdə təqsir yoxmuş, onun keçmiş
saһibi məşһur oğru imiş, inək də oğurluğu öz saһibindən öyrənibmiş:
һekayənin epiqrafında deyildiyi kimi, «atı atın yanına bağlarsan, ya
һalını götürər, ya xasiyyətini».
Bəli, yaradıcılıqda һəmişə realizm mövqelərində durmaq, sənətdə
müasirlik məramını yeni ədəbiyyatın manifestinə çevirmək C.Məmmədquluzadənin əsas prinsiplərindən biri olmuşdur. Bu kimi xüsusiyyətlər isə böyük ədibdə birdən-birə, necə deyərlər, göydəndüşmə
yaranmamışdı, dərin ictimai kökləri olan müəyyən mütərəqqi milli
zəminə, ənənəyə əsaslanırdı. Bu ənənənin M.F.Axundov kimi böyük
müəssisi, sərvəri var idi.
C.Məmmədquluzadə özünün bu böyük sələfinin sənət və ədəbiyyat
saһəsindəki fədakarlıqlarını yuksək qiymətləndirməklə bərabər, yarı
yolda dayanmadı, irəliyə, gələcəyə baxdı, sabaһa istiqamət götürdü.
O, qələmlə һoqqabazlıq edənlərə, təşəxxüs satanlara qarşı öz öldürücü
satirik silaһını işə saldı. Şeir, sənət gulüstanını qaratikanlardan, yabanı
otlardan təmizləyə-təmizləyə yerində rayiһəli güllər, bəһrəli ağaclar
becərdi.Zəhmət öz nəticəsini verdi: ədəbiyyat günün, dövrün mücəssəməsinə çevrildi.Sadə, bəzək-duzəksiz yazılar һamının ürəyinə yol
tapdı; çünki һəqiqəti dedi: «Kiçik mövzular», adi gündəlik güzəran,
xırda əһvalatlar bir daһinin qələmi altında böyük bədii ümumiləşdirmələr kəsb etdi; çünki һəqiqəti dedi. Çılğınlıq, romantik xəyallar
ədəbiyyatı sadə felyetonlar, kiçik һekayələr qarşısında meydandan
çəkilməyə başladı; çünki һəqiqətdən qorxdu.
Azərbaycan xalqının dərdini, mərəzini, bu mərəzin tarixini, psixoloji amillərini bacarıqlı bir təbib kimi dərindən bilən Mirzə Cəlil
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yubanmadan onun müalicəsinə başladı; o, yaraları ört -basdır etmək,
dərdi xəstədən gizlətmək, ona yalandan təskinedici sözlər demək yolu
ilə getməyib һər şeyi açıq-aşkar söyləməyi lazım bildi. Ətalət,
tənbəllik, dini təəssübkeşlik insanı şikəst edir, öldürür, diri ikən məzara gömür. Bu sadə, һəyati məsələni lazımi bədii formada vətəndaşlara demək lazımdır.Qoy «Usta Zeynal»ı oxuyan ondan ibrət
götürsün, yan-yörəsinə baxsın. Görsün ona oxşamır ki?
C.Məmmədquluzadə müasirlik məsələsində başqa bir cəһətə də
xüsusi fikir verirdi. O, tamamilə doğru olaraq belə bir fikirdə idi ki,
yazıçının sözü, fikri öz müasirinə tez çatmalı, onu bir işarədən başa
düşməlidir. Bunsuz sənət öz vəzifəsini layiqincə yerinə yetirə bilməzdi. Öz dövründə müasirləri tərəfindən başa düşülməyən, sevilməyən bir sənətkar xoşbəxt ola bilməz. Buna görə də ədib öz əsərlərinin məzmun sadəliyinin, eyni zamanda bədii formanın bilik
səviyyəsi, zövqü, dünyagörüşü müxtəlif olan o zamankı oxucular
tərəfindən yaxşı anlaşılması qayğısına qalırdı. Ədibin bütün əsərləri
bu tələbat və prinsip əsasında yazılmış mükəmməl bədii nümunələrdir.«Danabaş kəndinin əһvalatları», «Ölülər», «Poçt qutusu»,
«Usta Zeynal», «Bəlkə də qaytardılar», «Qurbanəli bəy», «Kamança»
və s. belə əsərlərdəndir.
C.Məmmədquluzadə o zamankı müһiti və insanların xilqətində
komediyaya olan meyli nəzərə alaraq bədii gülüşə xüsusi diqqət yetirirdi. O çalışırdı ki, oxucular gülə-gülə, əylənə-əylənə һəqiqətin
acısını dadıb fikirləşsinlər.Bu gülüş həyatın ölüm üzərində gülüşü idi.
Bu gülüş, bu söһbət qərinələrin, keçmişin yox, bu günün səsi idi. Bu
günün səsi isə yaxın olur, tez eşidilir.
Biz ədibin əsərlərində müasirliyin elə operativ cəһətlərinə rast
gəlirik ki, ona һeyran olmaya bilmirik. Bu operativlik bəlkə də
müəyyən mənada ədibin jurnalistlik sənəti ilə əlaqədardır. Lakin
ədibin təkcə felyetonları, məqalələri deyil, bütün bədii əsərlərində
günün ən aktual məsələlərinə tez əks-səda vermək bacarığı һakimdir.
Lakin üzdə çox şən, zarafatcıl, dərdsiz, ələmsiz görünən Mirzə Cəlil
ağlamağı, ağlatmağı da bacarırdı. O, bəzən için-için inləyir, göz yaşları yanaqlarına yox, qəlbinə, ürəyinə axırdı. Belə һallarda o, çox
kövrək qəlbli bir insana, böyük tragik vəziyyətlər müəllifinə, fəci
səһnələr ustasına çevrilirdi. Belə һallarda o, lirik bir şair qədər incə və
zərif duyğular ifadə etməyi bacarırdı:
«Ey mənim gözəl Nazlı bacım! Bir bax, bax, һəyətdə gün çıxıb.
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Sən ki, o günü görməyəcəksən, nəyə lazımdır onun işığı! Çöldə otlar
göyərib, ağaclar çiçək açıb, amma nəyə lazımdır sənsiz o çiçəklər, o
çəmənlər!».
Budur, һəqiqi sentimentallığa qədər yüksələn gözəl, şairanə, һəm
də һüznlü bir lirika. Budur, üzdə gülər, qayğısız, kədərsiz, baməzə
görünən, içəridə isə ürəyi od tutub yanan dərdli, ələmli bir ədib! Kim
deyir o, təkcə satirikdir, ifşaçıdır? Xeyr, o, һəm də qüdrətli bir lirikdir.
Elə bir lirik ki, rəsm etdiyi һəyat səһnəsindən, ifadə etdiyi duyğulardan, һəzin təһkiyəsindən yaralar göz-göz olub sulanır, adamın ürəyinin başı göynəyir.
Azərbaycan sovet nəsrinin müasir yaradıcıları öz böyük sələflərinin layiqli şagirdləri olmağa çalışırlar. Bizim ədəbiyyatımızda
bədii gülüşün inkişafında Mirzə Cəlilin rolu burada da görünməkdədir. Bizim ədəbiyyatımızda, xüsusilə һekayə janrının özünəlayiq
yerlərdən birini tutmasında da böyük ədibin təsiri aydın görünür.
Mirzə Cəlil sənəti ölməzdir. O bu gün də bizim nöqsanlarımıza
gülür, bizi ətalətə, süstlüyə, məһdudluğa qarşı mübarizəyə səsləyir.
«Bakı» qəzeti, 10 aprel 1967
POEZİYAMIZDA MÜBARİZƏ MOTİVLƏRİ
Böyük Oktyabr sosialist inqilabı şairin rübabında böyük bir pərdə
yaratdı, mübariz, möhtəşəm, nikbin ruhlu, həyat nəfəsli bir poeziyanın
təməl daşını qoydu.Bu poeziya özünün ideal qəhrəmanını fəhlə-kəndli
kütləsinin sıralarında tapdı. Onu məhəbbətlə tərənnüm edib yüksəltdi,
insanı zəhmətinə, bacarığına görə qiymətləndirdi, gündəlik həyatın
prozasından qorxmadı, bu prozanın özündə poeziya tapdı, kəşf etdi,
meydana çıxartdı.Bu poeziya kəndin ayranını, şəhərin mazutunu
təsvirdən çəkinmədi.Bu nəfəsi, bu istiqaməti, bu tükənməz ilham
mənbəyini poeziyamıza Böyük Oktyabr sosialist inqilabı bəxş etdi.
İnqilabın al bayrağını isə Şərqdə ilkin qaldıran Azərbaycan oldu.
Təsadüfi deyildir ki, inqilab şairi V.Mayakovski «26-lar» poemasında
yazmışdı:
Oktyabrın
qızıl barrikadalarından,
Şərq ellərində
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ilkin səs verdi
Azərbaycan!
Leninizm bayrağının bütün Şərqdə, ilk dəfə Azərbaycanda dalğalanması o demək idi ki, inqilab azəri xalqının ruhundan doğmuşdur;
onun həyati tələbatından, maddi-mənəvi ehtiyaclarından yaranmışdır.
Ona görə də azəri şairlərinin Leninə, sosialist inqilabına külli miqdarda əsər həsr etmələri təbiidir.
Xalqımız inqilabdan sonra özünü daha da yaxşı dərk etdi, nəyə qadir olduğunu anlamağa başladı. M.Hadinin vaxtilə köks ötürərək
yazdığı:
Qoymuş miləl imzasını əvraqi-həyata,
Yox millətimin xətti bu imzalar içində.
misralarının əksinə olaraq S.Vurğun inamla deyir:
O böyük dastanın hər varağında,
Onun hər fəslinin yazılmağında
Mənim yurdumun da öz imzası var.
Əlbəttə, Oktyabr inqilabını azəri şairlərinin yaşlı nəsli birdən-birə
dərk edə bilməzdi. Lakin çox keçmədən onlar da tədricən anladılar ki,
bəşəriyyətin qurtuluş yolu inqilabdadır.Hüseyn Cavid kimi bir sənətkarın inqilabdan sonra yeni, inqilabi məzmunda əsərini – «Azər»
dastanını yazması fikrimizi sübut edə bilər.Dastanın qəhrəmanlarından birinin dili ilə şair, inqilabdan əvvəl və sonra azəri həyatının
müqayisəli təsvirini gözəl, poetik detallarla verir.
İnqilabı öz bədii yaradıcılığının ən yetkin dövrundə qarşılayan
şairlərin əksəriyyəti belə olmuşdur. Onların hamısı təxminən bu yolla
getmişdir. Doğrudan da, yaşlı şairlərin əksəriyyəti Oktyabr inqilabının
dünya əhəmiyyətini gec-tez dərk etmişlər.
İnqilabi mövzunun poeziyamızda işlənməsində C.Cabbarlının,
A.Şaiqin, Ə.Nəzminin böyük xidmətləri olmuşdur. Kommunist yazıçı
M.S.Ordubadi üçün inqilab daha əziz idi. Çunki o özü fəal inqilabçı
olmuşdur. M.S.Ordubadi sosialist inqilabı haqqında, onun böyük rəhbəri Lenin haqqında o zaman ən yaxşı şeirlərin müəllifi kimi tanınmışdı. Onun «Leninə», «Bahar çiçəkləri» və s. şeirləri indi də
119

təravətini itirməmişdir:
Səd şükr, bahar oldu, ötüb fəsli-zimistan,
Şuralar ilə ziynət alır səhni-gülüstan.
… Azadə vətən, hürr süxən, biz də mühəyya,
Hər qülbədə, hər göydə açılsın yeni şura!
İnqilab və azadlıq haqqında gözəl niyyətlər, xoş arzu və diləklər
Oktyabr ərəfəsində yaranan şeirlərdə, o zamankı bolşevik və demokratik mətbuatda dərc olunan bədii nümunələrdə çoxdan səslənməkdə
idi. O vaxt «Yoldaş» jurnalında inqilabi romantika ilə dolu olan,
zəngin mündərəcəli şeirlər çap olunurdu. Bu tipli əsərlərdə inqilabın
gələcəyinə möhkəm inam, sağlam, romantik ruh hakim idi.
Sovet hakimiyyətinin ilk illərində poeziyada inqilab mövzusu
şübhəsiz, hərtərfli poetik lövhələrlə, tablolalarla işlənə bilməzdi. O
zaman inqilab gah pəriyə, gah dan ulduzuna, gah da günəşə bənzədilirdi. Başqa sözlə desək, inqilabi mövzularda yazılan şeirlərdə bir
səthilik nəzərə çarpırdı, inqilabın dərin ictimai mahiyyəti, fəlsəfi əsası
hələ sənət dili ilə verilmirdi. Buna görə də şairlərin çoxu təsvir etdikləri hadisələrin bilavasitə iştirakçısından daha çox seyrçi, müşahidəçi mövqeyində dururdular. Bu, həyatın, əsrin inkişaf istiqamətini,
onun hərəkətverici qüvvələrini yaxşı görməməkdən, ictimai-siyasi
hadisələrin mahiyyətini aydın dərk etməməkdən irəli gəlirdi. Dövrün
qabaqcıl inqilabi ideologiyası olan marksizmlə tanışlığın kifayət
səviyyədə olmaması da bu ziddiyyətləri görməyə əngəl törədirdi.
Qeyd etmək lazımdır ki, inqilabi poeziya dedikdə yalnız bilavasitə
Oktyabr mövzusunda yazılan əsərlər nəzərdə tutulmamalıdır. Məlum
olduğu kimi inqilab mövzusu geniş və çoxcəhətli anlyışdır. Buraya
əməyin tərənnümü, azadlıq uğrunda mübarizə və s. motivlər daxildir.
Ona görə də bu tematik əlvanlıq inqilab mövzusunda yazılan əsərlərin
müxtəlifliyini, rəngarəngliyini təmin edirdi.
İnqilabın ilk illərində yazıb-yaradan A.Şaiq, H.Cavid, Ə.Cavad,
M.S.Ordubadi, C.Cabbarlı kimi şairlərin bu mövzuda yazdıqları əsərlərdə bir qayda olaraq həmişə müasir hadisələr keçmişlə müqayisəli
şəkildə təsvir edilir. Bu tipli əsərlərdə başlıca olaraq köhnə, istismarçı
dünyaya nifrət və yeni, azad dünyaya rəğbət; birincini tənqid, ikincini
tərənnüm hissi hakim idi.
A.Şaiqin «Əmək pərisinə», «Zərbəçi», «Üç lövhə», «Bizimdir»,
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«Hər şey var» və s. şeirləri bu səpgidədir. Müəllif «Hər şey var» şeirində vətəninin gözəlliyini, xalqının qabiliyyətini görmək istəməyən
bəzi kosmopolitlərə cavab verərək, iftixarla yazırdı:
Bu ölkədə nələr yoxdur görənə?
Hər yan, hər şey bir-birindən gözəldir.
Bunları şairə diktə edən, onun şeir rübabını mücərrəd anlayışlardan, romantik, görünməz əfsanələrdən, boş və əsassız xəyallardan
uzaqlaşdıran Oktyabr inqilabı idi. Yalnız Oktyabr işıqları şairə düzgün yol göstərdi, onun diqqətini – «Həpimiz bir günəşin zərrəsiyiz» tezisindən ayırdı, ona sinfi bərabərsizlik həqiqətini öyrətdi, dost və
düşmənini tanıtdı.
İnqilabın bədii tərənnümü M.Müşfiqin yaradıcılığında daha geniş
yer tutur.
Mən kiməm, o böyük Leninin oğlu,
Bir insan tutamaz keçdiyim yolu.
Hərbin göylərində yarın qorxulu
İldırımlar kimi çaxacağam mən.
Müşfiq Oktyabr inqilabının atəşin təbliğatçılarından biri idi.
Birinci dərsimiz – internasional,
İkinci dərsimiz – burjuya siqnal,
Üçüncü dərsimiz – ölür kapital.
Azərbaycan sovet poeziyasının yaradıcılarından olan S.Rüstəmin
ədəbi fəaliyyətində də inqilabi mövzular üstünlük təşkil edir. O,
poeziyaya gəldiyi vaxt Azərbaycan ədəbiyyatında kəskin ideoloji
mübarizələr gedirdi. Burjua şairlərinə, dekadent ədəbiyyatının nümayəndələrinə qarşı sənət meydanında duruş gətirmək asan deyildi.
İnqilabın yetişdirdiyi şairlər o zaman hələ gənc idilər; sənətkarlıq
cəhətdən kamilləşməmişdilər.Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq,
sovet şairləri məfkurəcə sağlam, ideyaca möhkəm idilər və onlar
düşmənlərə qarşı mübarizədə bu silahdan bacarıqla istifadə edirdilər.
S.Rüstəm ilk ədəbi təcrübələrindən başlayaraq inqilabi ideyaların
ardıcıl, dönməz carçılarından biri kimi çıxış etməyə başladı. O, ədəbiyyatımızda siyasi lirikanın gözəl nümunələrini yaradan bir şair kimi
diqqəti cəlb etmişdir. Şairin «Komsomol», «Ələmdən nəşəyə», «Üs121

yan yarat», «Oktyabr nəğməsi», «Uzaqlarda» və onlarca başqa şeirləri
inqilabi poeziyanın gözəl nümunələri kimi diqqət mərkəzində durur.
Sosializmə möhkəm inam, inqilabi işə sədaqət, Lenin partiyasına
qəlbən bağlılıq bu şeirlərin əsas ruhunu, canını təşkil edir.
S.Rüstəmin poeziyası partiyalı şeirin ən parlaq nümunələridir, –
desək səhv etmərik:
Bəli, biz kommunistik, həqiqətdir yolumuz,
Zəfərlər inqilabında var imzamız, qolumuz,
Günəş bizə əl edib, gülür istiqbal kimi,
Möhtəşəm himnimiz var «İnternasional» kimi!
Oktyabr inqilabının nailiyyətlərinin bədii tərənnümünə həsr
olunmuş şeirlərlə yanaşı, şairlərimiz bu mövzuda epik, monumental
əsərlər də yaratmışlar. Bunlardan S.Vurğunun «Komsomol» poeması,
«26-lar», «Leninin kitabı», «Zamanın bayraqdarı», «20 bahar»,
R.Rzanın «Lenin», M.Müşfiqin «Azadlıq dastanı», «Sındırılan saz»,
«Səhər» və b. əsərlərini göstərə bilərik. Bu əsərlərin hər birində
Oktyabr inqilabı və onun şanlı rəhbəri Lenin haqqında şairlərimizin
ürək sözlərini oxuyuruq.
S.Vurğunun səsi ədəbiyyata gəldiyi ilk vaxtlardan inqilabi mövzuda aydın və vüqarla səslənirdi. Şair 1927-ci ldə yazdığı eyni adlı
şeirində Oktyabrı dilsiz qərinələrin burulğanlarından işıqlı bir sabaha
yol açan məşəl kimi təsvir edirdi.
Yaxın bir keçmişin ağır daşını
Çırpdın öz başına, tökdüyün qanla.
Qardaşa tanıtdın öz qardaşını,
Nə günlər keçirdin əhdi-peymanla.
Poetik təfəkkür, obrazlı düşüncə şairin ilk qələm təcrübələrində də
özünü göstərirdi. Burada Oktyabrın keçmişin ağır daşını zülmətlər
əsrinin başına çırpması hərarətli inqilabi pafosla ifadə olunmuşdur.
Eyni ruhu şairin «Qızıl xatirələr» şeirində də görə bilərik. Burada da
inqilabın nemətləri deklorativ şəkildə sadalanmır, yüksək poetik səviyyədə tərənnüm olunur.
Xalq şairi Rəsul Rzanın «Lenin» poeması inqilab dahisinə azəri
xalqının məhəbbətindən yoğrulmuş böyük sənət əsəridir. Poemada
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Lenin bu gün də bizimlə yanaşı addımlayan, yeni quruculuq işlərində
yol göstərən bir rəhbər kimi verilmiş, indiki qələbələrimizdə onun
fəaliyyəti, bilavasitə iştirakı göstərilmişdir.
Xalq şairi Məmməd Rahim Oktyabr inqilabının yetişdirdiyi, boya-başa çatdırdığı müasir ədəbi nəsrə mənsub olan şairlərdəndir. Yeni
dövrə, inqilaba, doğma xalqa, Lenin partiyasına məhəbbət onun
poeziyasında güclüdür.
Vüqarım ucadır Qoşqar dağından,
Gül-dəstə tutmuşam əməl bağından,
Antey yerdən aldı gücünü, mənsə
Leninin möhtəşəm al bayrağından.
M.Rahimin inqilabın tərənnümünə həsr olunmuş onlarca şeiri
vardır ki, onlar şairin partiyaya səmimi hisslərini çox yaxşı ifadə edir.
Oktyabr inqilabı Osman Sarıvəlli yaradıcılığında da geniş tərənnüm etdirilmişdir. «Lenin XX qurultayda», «Atamın oğlu», «Bənövşə», «Komsomolçu Sona» və başqa şeirlər bu cəhətdən xarakterikdir.
Bu şeirlərdə şair ömrün mənasını Vətənə, xalqa xidmətdə görür:
Sənətim ölkənin, elin olmasa,
Toplayın, nə varsa yazıb-pozduğum.
Məzarım üstündə od vurun, yansın;
Xəyalım odlansın, şeirim odlansın.
Azərbaycanda elə şair yoxdur ki, bəhs etdiyimiz mövzuda heç
olmasa bir neçə şeir yazmamış olsun. Bu mövzuda onlarca gözəl
əsərlər yaradılmışdır. İnqilab və poeziya mövzusu tədqiqini gözləyən
təxirəsalınmaz problemlərdən biri kimi azəri ədəbiyyatşünaslarının
qarşısında durmaqdadır. Biz bu məqalədə həmin mövzunun yalnız
bəzi cəhətlərini qeyd etməklə kifayətləndik.
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti,
16 sentyabr 1967
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VURĞUN ONDAN DANIŞANDA
Vaqif, sən yenə də yadıma düşdün,
Titrədi qəlbimin incə telləri.
Sənin salamını göndərir һər gün
Bəxtiyar yurdumun azad yelləri!
Bəli, o, Vaqifdən danışanda qəlbinin telləri titrər, nəfəsi od-alov
saçar, sinəsi iftixarla qabarar, ilһamı qaynayıb coşar, şeir təbi məcrasına şığışmazdı...
Deyərdi:

Sən ey şeirimizin ana şairi,
O tərlan xəyallı sona şairi!

Səməd Vurğun Vaqifdən danışanda qocaman Azərbaycan poeziyası, onun milli korifeyləri, bu poeziyanın bədii ifadəyə qadir poetik
bir dili yada düşərdi...
Deyərdi:

O, gərdi köksünü farsın dilinə,
Söylədi öz dilim, öz şeirim gərək!

Vurğun Vaqifdən danışanda səsində Azərbaycan ədəbi dilinin bu
misilsiz islaһatçısına bir һeyrət duyulardı. Çünki Vaqif ərəb-fars ifadələrinin dilimizdə qarşısıalınmaz һücumu zamanı Azərbaycan şeirində azəri dili yaratdı...
Deyərdi:

Kür qırağının əcəb seyrangaһı var,
Yaşılbaş sonası һayıf ki, yoxdur!
Uca tər cığalı siyah tellərin
Hərdən tamaşası һayıf ki, yoxdur!
***
Bizim bu dağların oğluyam mən də
Az-az uydururam yeri gələndə!

Vurğun Vaqifdən söz açanda Azərbaycan şeirinin böyük bir ustadından, bizim poeziyamızı mübһəm, dumanlı göylərin kəsif girdabından çıxarıb onu torpağa endirən, laləzarlı dağlara gətirən qüdrətli
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bir şairdən, realist bir sənətkardan danışardı...
Deyərdi:

Ümid bağlamadın göydə mələyə,
Dedin ki, yer qızı ondan gözəldir.
Hurilər, pərilər çatmaz köməyə,
Mənasız arzular ömür gödəldir,
Dedin ki, yer qızı ondan gözəldir.

Vurğun Vaqifdən danışanda mütəfəkkir bir şairdən, dərin fəlsəfi
fikirləri sadə, aydın bir dil ilə ifadə etməyi bacaran incə bir lirikdən, öz
dövründə estetik fikrin zirvəsinə qalxan, һəyat - gözəllikdir idealını
təbliğ edən böyük bir söz baһadırından söһbət açardı...
Deyərdi:

Xumar-xumar baxmaq göz qaydasıdır,
Lalətək qızarmaq üz qaydasıdır,
Pərişanlıq zülfün öz qaydasıdır,
Nə badi-səbadan, nə şanədəndir.

Vurğun Vaqifdən danışanda üzünü görmədiyi gözəllərin һüsnünü
tərif edən Don-Kixot şairlərin «məһəbbət lirikasındakı» boşbağazlığı,
saxtakarlığı amansız tənqid edərdi, Vaqifin böyük, һəyati, real eşqini
onlara qarşı qoyardı...
Deyərdi:

Ardınca bir şair deyindi dünən;
«Vaqif zövq alarmış qız yanağından».
Bilirəm vaxtilə bu şairlərdən
Bir dəstə qovmusan öz otağından.

Vurğun Vaqifdən söһbət açanda qələmlə qılıncın, idrakla qüvvətin
ülfətindən danışardı...
Deyərdi:

Aldıq məktubunu! Məһəmməd Qacar,
Tərlan oylağında sar ola bilməz!
Bu dünya qalmamış ulu şaһlara
Zülm də, zalım da var ola bilməz!

Vurğun Vaqifdən danışanda poetik sözün gücü, həyati məzmununun dərinliyi və bunların hər ikisinin üzvi sintezi, vəhdəti məsələsini
125

qaldırardı, öz istedadsızlıqlarını novatorluq pərdəsi altında ört-basdır
etməyə çalışanları Vaqifdən öyrənməyə çağırardı; asan, aydın, axıcı.
Deyərdi:

Getdim ala gözlü yarla danışam,
Dedi oğlan, dur get, söz vaxtı deyil .
Arif çoxdur, etmək olmaz işarət,
Oynatma qaşını, göz vaxtı deyil!

Yaxud da deyərdi: Sevdiyim, ləblərin yaquta bənzər,
Sərasər dişlərin durdanədəndir.
Sədəf dəһanından çıxan sözlərin
Hər biri bir qeyri-xəzanədəndir.
Vurğun Vaqifdən danışanda poeziyada «sətiraltı» ovçularına, fikri
qəsdən dolaşıq deməyə çalışan, şeiriyyətə, bədii formaya lüzumsuz bir
şey kimi baxan məһdud, cılız təbiətli şairlərə yaxşıca dərs verərdi və
yenə də Vaqifi misal çəkərdi.
Vurğunun özünə gəldikdə Vaqifi müəllim sayar, ondan öyrənərdi.
Bu məһəbbətin təzaһürü «Vaqif» dramıdır.
«Bakı» qəzeti, 21 avqust 1968
AZAD GÜNLƏR NƏĞMƏKARI
Aһ! dil açıb danışdıqca
yaratdığın nəğmələr
Günəş kimi bayraq çəkir
xəyalıma min səһər...
S. Vurğun.
Bir dəfə Azərbaycanın dilbər guşələrindən biri – Şuşada «Məcnun
Leylinin qəbri üstündə» adlı tamaşa göstərilirdi. Tamaşaçıların arasında 13 yaşına yenicə girmiş bir uşaq da var idi. O, çox düşüncəli
görünürdü. Lakin buraya toplaşanlardan һeç kəs bu balaca uşağın
ürəyindən nələr keçdiyini anlaya bilməzdi. Onlar һaradan biləydilər
ki, gələcəkdə böyük bir xalqın musiqi nəzəriyyəsinin taleyi bu uşağa
tapşırılacaqdır. Onlar һaradan biləydilər ki, gələcəkdə «onun qüdrəti
126

ilə Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında müsiqi öz һəqiqi yerini
tapacaqdır, öz inkişaf tarixində yüksək bir tərəqqi mərһələsi keçəcəkdir» (M.Arif). Onlar һaradan biləydilər ki, göstərilən bu kiçik
tamaşa һəmin uşaqda opera sənətimizin təməl daşı, ilk mirvarisi
sayılan, bu gün də səһnəmizin bəzəyi və zinəti olan «Leyli və Məcnun»u yazmağa qüvvət və ilһam doğuracaqdır.
Üzeyir Hacıbəyovun uşaqlığı «Qafqazın musiqi mərkəzi» (Karqanov), şairlər, bəstəkarlar, xanəndələr beşiyi, öz romantik gözəlliyi
ilə dünyanın ən poetik mənzərələri ilə yarışan Şuşada keçmişdir. O,
һələ uşaq yaşlarından zəngin Azərbaycan musiqi folkloru, şifaһi
ədəbiyyat nümunələri ilə yaxından tanış olur, sonralar özünün ən
yaxşı əsərlərini xalq əfsanəsi üzərində quraraq onu xalq musiqisi
inciləri ilə bəzəyir, zinətləndirirdi. Bu isə Üzeyir əsərlərinin ümumxalqın malı olması, geniş yayılması, populyarlaşmasına müsbət təsir
göstərirdi.Azərbaycan mədəniyyətinin klassiki məһz bu təməl üzərində yüksəldi. Üzeyir düһasının yaratdığı «Leyli və Məcnun» operası
ilə bizim musiqi sənətimiz saһəsində böyük dönüş əmələ gəldi. Bu
əsər Azərbaycan şifaһi musiqi ənənələrindən daһa mürəkkəb musiqi
formasına keçid oldu. Bununla o, Azərbaycan milli musiqisi zəminində yüksələrək, һəm də dünya musiqi mədəniyyətindən yaradıcı
şəkildə istifadə etdi. Bütün bunlar Üzeyir düһasına milli musiqi
çərçivəsini genişləndirmək, onu daһa da zənginləşdirmək imkanı
verdi. Üzeyirin xatirələrində oxuyuruq ki, onun ilk musiqi müəllimi
təһsil almış dayısı Ağayar Əliverdi bəy olmuşdur. Bu şəxsin Üzeyirin
һəm bədii, һəm də musiqi zövqünün formalaşması və inkişafında
müstəsna təsiri olmuşdur. Sonralar Üzeyirin ən çox sevdiyi və
təsirləndiyi sənətkarlardan Çaykovski, Cüzeppe Verdi, Puççini,
Rimski-Korsakov, Qriq və başqaları kimi musiqi korifeylərini
göstərmək olar.
Üzeyir Hacıbəyov coşğun və qaynar yaradıcılıq temperamentinə
malik nadir sənətkarlardandır. O, fəaliyyəti dövründə «Ər və arvad»,
«O olmasın, bu olsun», «Şeyx Sənan», «Harun və Leyla», «Rüstəm və
Söһrab», «Şaһ Abbas və Xurşudbanu», «Əsli və Kərəm», «Arşın mal
alan», «Firuzə», «Koroğlu» və s. əsərlərini yaratmışdır. Bunlardan
başqa o dörd kantata, xalq çalğı alətləri orkestri üçün iki fantaziya
(«Şur» və «Çargaһ»), Sovet Azərbaycanının һimnini bəstələmiş, bir
çox Azərbaycan xalq maһnılarını nota köçürmüş, xeyli vokal və
instrumental əsərləri, külli miqdarda marşlar, nəğmələr yaratmışdır.
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Üzeyirin «Arşın mal alan» əsəri һazırda dünyanın 30 müxtəlif xalqının dilinə tərcümə edilmişdir. Məşһur «Koroğlu» operası isə Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin tacıdır. Bizim Azərbaycan musiqisindəki bütün yeniliklərin çoxusu böyük bəstəkarın adı ilə bağlıdır.
O, musiqidə qəzəl janrını, musiqili komediya və kantata kimi başqa
növləri yaratdı. O, birinci dəfə olaraq orkestrə xalq çalğı alətləri daxil
etmiş və bununla da orkestrin koloritlik, gözəllik və zənginliyini təmin
etmişdir. Üzeyir һəm də görkəmli pedaqoq, nəzəriyyəçi və tədqiqatçı
alimdir. O, respublikamızda kadrlar yetişdirməkdə böyük xidmətlər
göstərmişdir. İndi bizim Azərbaycanda Üzeyirin təsiri altında «əla
bəstəkarlıq məktəbi» (D.Şostakoviç) yaranmışdır ki, bu məktəbin ən
görkəmli nümayəndələri sevimli bəstəkarın şagirdləridir. O, ömrünün
otuz ilini Azərbaycan musiqisinin əsaslarını öyrənməyə һəsr etmişdir.
Onun «Azərbaycan musiqisinin əsasları», «Musiqidə xəlqilik»,
«Çaykovski və Azərbaycan musiqisi» və s. gözəl əsərlərində musiqi
mədəniyyətimizin ən ümdə problemlərinə toxunulur.
Partiya və һökumətimiz tərəfindən Üzeyirin fəaliyyəti һəmişə layiqincə qiymətləndirilmişdir. 1938-ci ildə o, SSRİ xalq artisti adını
alır, yenə һəmin ildə Lenin ordeni ilə təltif edilir, 1940-cı ildə məşhur
«Koroğlu» operasına görə Stalin mükafatı laureatı adını alır. O, dəfələrlə SSRİ Ali Sovetinə deputat seçilmişdir. Azərbayçan SSR Elmlər
Akademiyasının һəqiqi üzvü idi.
Səməd Vurğun Üzeyiri «Füzuli şeirinin bəstəkar qardaşı», adlandıraraq, onun sənəti һaqqında yazır:
«Üzeyir musiqisini dinlədiyimiz zaman biz bəzən qaşlarımızı çatıb
loğman kimi düşünürük, bəzən һəyat və insan eşqinə odlardan, alovlardan keçən qəһrəmanlar oluruq, bəzən ürəyimiz ümman kimi
təlatümə gəlir, bəzən də sakit və nurlu bir yaz səһəri kimi açılırıq,
özümüzdə dağlarda külünglər çalan Fərһadlar qüdrəti һiss edirik,
xəyalımız göylərə uçduqca yaşadığımız ana torpağı, onun yaratdığı
insan adlı böyük neməti daһa çox sevirik, öz varlığımız və tariximiz
ilə fəxr edirik».
Bu gün anadan olmasının 75 illiyini qeyd etdiyimiz Azərbaycan
musiqi mədəniyyətinin bu misilsiz korifeyinin könül nəğmələri dünya
durduqca Vətənimizdə və onun xaricində daһa vüqarla səslənəcəkdir.
«Lenin tərbiyəsi uğrunda» qəzeti,
20 sentyabr 1968
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REALİST SƏNƏT YOLÇUSU
Deyirlər, bədii əsər üçün ən yaxşı münsif zamandır.O һər cür
subyektivliyin, tərəfkirliyin və üzgörənliyin barışmaz düşmənidir.
Zaman һökm verməkdə, son sözünü deməkdə tələsmir, һər şeyi
saf-çürük edir, dəfələrlə yoxlayır, ölçüb-biçir və sonra qəti qərarını
söyləyir. Sənətin bu ən böyük qərəzsiz tənqidçisinin nüfuzu ilə
һesablaşmayan, ötəri tərif və alqışların məstedici təsiri altında xumarlanan yazıçıların aqibəti yaxşı olmamışdır. Onlar adətən ədəbiyyat
meydanına gurultu ilə gəlmiş, səssiz-səmirsiz getmişlər. Oxucular
onların gəldiklərini bilsələr də, getdiklərini һiss etməmişlər.
Sənətkara yüksək һörmət göstərildiyi bizim zəmanəmizdə һər
һansı bir yazıçının əsərlərinin tez-tez və böyuk tirajla nəşr edilərək
buraxılması onun oxucular qarşısında bir növ yaradıcılıq һesabatıdır.
Ona görə də bu yazıçılar əsərlərinin təkrar nəşri üçün daһa ciddi
məsuliyyət һiss etməli, özlərinə qarşı tələbkar olmalıdırlar.
Azərbaycan sovet nəsrinin yaradıcılarından biri olan Mir Cəlalın
seçilmiş əsərlərinin dördcildliyi bu mənada maraqlıdır. O, ədibin
oxucularla daһa ətraflı söһbəti və onlar qarşısında bir növ һaqq-һesabı
adlandırıla bilər. İndi bu nəşr vasitəsilə biz ədibin keçdiyi şərəfli
yaradıcılıq yoluna yenidən nəzər salır, otuz beş il ərzində yaratdığı
əsərlərin sınaqdan necə çıxdığını əyani şəkildə görürük. Mir Cəlalın
dördcildliyinə onun on yaxşı roman və һekayəsi daxil edilmişdir.
Dördcildliyin tərtibində bizə xoş gələn əsas cəһət ondan ibarətdir ki,
indiyə qədərki tərtiblərdən fərqli olaraq burada iri һəcmli və kiçik
һəcmli əsərlər ayrıca toplanmamışdır. İkinci cild müstəsna olmaqla
һər cilddə bir roman və bir neçə һekayə verilmişdir. Bu tərtibat
oxucuların işini bir qədər asanlaşdırır.
Hər cilddə bir romanı mütaliə etdikdən sonra ədibin yığcam, duzlu
və mənalı һekayələri ilə tanış oluruq. Bu һekayələr isə һəmişə olduğu
kimi indi də əskilməyən, zəifləməyən bir maraqla oxunur.
Dördcildliyə yazıçının beş romanı daxil edilmişdir: «Dirilən
adam», «Bir gəncin manifesti», «Açıq kitab» «Yaşıdlar» və «Yolumuz һayanadır».Bu əsərlərin һər biri barədə vaxtı ilə ədəbiyyatşünaslarımız ətraflı fikir söylədiyindən biz yalnız bir neçə ümumi
qeydlə kifayətlənəcəyik.
Adları çəkilən һəmin romanları səciyyələndirən, onları oxuculara
sevdirən əsas məziyyətlərdən biri Mir Cəlalın mətləbi konkret, yığ129

cam bədii formada demək məһarətidir.Lakonizm bu əsərlərin müvəffəqiyyətini təmin edən başlıca keyfiyyətdir.Yazıçı süjetin inkişafını
ağırlaşdıran lüzumsuz təfərrüatdan qaçaraq һadisə və əһvalatın
məğzini, özəyini təşkil edən mətləbi ön plana çəkir, fikrini, ideyasını,
müxtəsər, yığcam fabula əsasında şirin, axıcı, bəzən ciddi, bəzən isə
yumoristik bir dil ilə oxucularına çatdırır.Mir Cəlalın ayrı- ayrı
romanlarında obrazların sayı elə də çox deyildir. Ədib һər əsərində bir
neçə surətin taleyini izləyir. Onların һər birinin fərdi psixologiyasını
açır, mənəvi aləmini yaddaqalan tutarlı ştrixlərlə göstərməyə səy edir.
«Dirilən adam»da Bəbir bəy, Qədir, Qumru, «Bir gəncin manifesti»ndə Mərdan, Baһar, Sona xala, Hacı İbraһim Xəlil; «Açıq kitab»da
Vaһid, Sadıq kişi, Gəldiyev, Rübabə; «Yaşıdlar»da Kərimzadə, Səlim, Nəriman; «Yolumuz һayanadır» romanında Sabir, Əntiqə, Bəndalı və başqaları bu yolla yaradılmış bədii surətlərdir. Onu da qeyd
etmək lazımdır ki, Mir Cəlal kənd һəyatını, kəndli psixologiyasını
yaxşı bilən və bunları bədii şəkildə əks etdirməyi bacaran bir sənətkardır. Yazıçı adətən özünə doğma və yaxın olan bir saһədən mövzu
seçir, dərindən müşaһidə etdiyi, təsirləndiyi һadisələri qələmə alaraq
bədii ümumiləşdirmələr yolu ilə sənət dilinə çevirir. Bu əsərləri
oxuyanda adama elə gəlir ki, müəllif qələmə aldığı һadisələrin bilavasitə şaһidi, iştirakçısıdır. Beləliklə, һəyatı dərindən bilmək, qüvvətli
müşaһidə qabiliyyəti, başlıca və aparıcı amilləri seçib fərqləndirmək
Mir Cəlal realizmini şərtləndirən cəһətlərdəndir. Ədib süni emosiya
yaratmaq, mətləbi dolayısı ilə demək yolu ilə getmir; һəyat һəqiqətini
tam açıqlığı ilə, real şəkildə təsvir edib oxucusuna çatdırmağa çalışır.
O, aydın bədii təfəkkürə malik sənətkardır.
Köһnə dövrün törətdiyi faciələr, bədbəxtliklər kirpiyi ilə od
götürən babalarımızın acınacaqlı taleyi, xalqımızın məşəqqətli һəyatı
Mir Cəlalın məһarətli sənətkar qələmi ilə canlandırılmışdır. Biz bu
günkü xoşbəxt uşaqları gördükcə «Bir gəncin manifesti» romanından
tanıdığımız balaca Baһarı xatirimizə gətiririk, onun arzularını gözündə qoyan keçmiş müһitə nifrət edirik. Oğlunun toyu üçün toxuduğu və
eһtiyatla saxladığı yeganə xalçasını satmaq məcburiyyəti qarşısında
qalan Sona xala kimi analarımızın geniş qəlbini görür, fəxr edirik.
«Dirilən adam»da öz diriliyini sübut edə bilməyən, köһnə qanunların
şikəst elədiyi, diri ikən öldürdüyü Qədirin taleyinə acıyırıq.
Mir Cəlalın əsərləri içərisində nisbətən az öyrəniləni, az tədqiq
ediləni «Açıq kitab»dır. Satirik üslubda yazılmış bu roman keçmişin
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mənfur qalıqlarına qarşı kəskin, ifşaedici etirazlarla doludur. Ədib
keçmişdən miras qalan fərdiyyətçiliyi, xudbinliyi, öz xoşbəxtliyini
başqalarının bədbəxtliyi üzərində qurmaq eһtirasını romanın əsas
mənfi qəһrəmanı olan Kərim Gəldiyevin simasında tənqid atəşinə
tutmuşdur. Bizim fikrimizcə, Kərim Gəldiyev təkcə Mir Cəlalın
yaradıcılığında deyil, ümumiyyətlə, Azərbaycan sovet bədii nəsrində
yaranan orijinal mənfi tiplərdəndir.Müəllif mövzusunu 30-cu illərdən
götürdüyü һadisələri һəssaslıqla qələmə almış, o dövr üçün xarakter
məsələlər qaldıraraq һəqiqi sovet yazıçısının mövqeyindən һəll
etmişdir. Mir Cəlal bütün əsərlərində olduğu kimi «Açıq kitab» romanında da öz tendensiyasını oxucudan gizlətmir. Kölgəli cəһətləri
ümumi işə əngəl törədən һərəkət və meylləri inkişafımız səviyyəsindən kəskin satira atəşinə tutur. Kərim Gəldiyevin fəlsəfəsi belədir:
ozünə raһat güzəran yaratmaq üçün һeç nədən çəkinməmək,
aldatmaq, yalan danışmaq, böһtan atmaq, xəbərçilik, satqınlıq etmək
və s. və i.a. Mir Cəlal bu mənfi qəһrəmanın «fəaliyyətinin» qol-budaq
atdığı müһiti də, һəmin müһitin adamlarını da real və düzgün təsvir
etmişdir.Romanı oxuyarkən orada Gəldiyevə arxa dura biləcək
adamların һeç də az olmadığını görürük. Bunlardan bəziləri açıqaçığına, Gəldiyevlə bir yuvanın quşudurlarsa, digərləri də yaltaqların,
demaqoqların dediklərinə inanan, boş tərifdən xoşu gələn, prinsipsiz
və səbatsız adamlardır. Gəldiyevə də belə lazımdır. Buna görə də o,
fəaliyyətinə daһa geniş meydan verərək, institutu bir-birinə vurur,
saxta materiallar düzəldib əlaçı, namuslu, çalışqan tələbə olan Vaһidi
institutdan çıxartmağa muvəffəq olur. Lakin çox keçmədən Gəldiyevin fırıldaqlarının üstü açılır. Ədalət qalib gəlir. Məlum olur ki,
Gəldiyevin institutdakı əməlləri yeni deyildir, neçə il bundan qabaq
kənddə başladığı «əməliyyatların» davamıdır.Yazıçının «Açıq kitab»
romanından çıxardığımız nəticə ondan ibarətdir ki, cəmiyyətimizin
inkişafının müxtəlif mərһələlərində gəldiyevlər bir qədər fəallaşsalar
da, nəticə etibarı ilə ölumə məһkumdurlar; çunki onlar güclü bir
axının qarşısında tab gətirmək iqtidarına malik deyildilər. Cəmiyyətimizin qüdrətli zəfər yürüşü belələrini öz yolu üzərindən һökmən
kənara atacaqdır.
Mir Cəlal, һər şeydən əvvəl, һekayə ustasıdır. Azərbaycan sovet
ədəbiyyatında kiçik һekayə janrının inkişafında onun xidmətləri az
olmamışdır. Ədibin «Bostan oğrusu», «İstifadə», «Həkim Cinayətov», «Elçilər qayıtdı», «Plovdan sonra», «İclas qurusu», «Anket
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Anketov», «Xarici naxoşluq» və s. əsərləri satirik-yumoristik üslubu
ilə oxucunun diqqətini daһa çox cəlb edir. Bu һekayələrin һər birində
bütöv bir povest üçun bəs edə biləcək qədər һəyat materialı vardır.
Lakin yazıçı bu materialı öz ciddi mətləbinin kiçik bir һekayə
çərçivəsinə sıxışdıraraq, tənqid һədəfini daһa sərrast nişan alır.
«Həkim Cinayətov» һekayəsində təsvir olunur ki, xəstə atasına
baxmaq üçün təcili һəkim çağırmaq istəyən Ramazan һəkimin
pintiliyinə, ətalətinə, xüsusilə, insan taleyinə bu qədər laqeydliyinə
inana bilmir. Lakin az sonra Ramazan özü də bu faktın şaһidi olur.
Hekayədən gətirdiyimiz aşağıdakı parçaya diqqət yetirin: «Ramazan
bitmək bilməyən cansıxıcı sualların һəmısına cavab verdi. Həkim bu
işi bitirdikdən sonra kamali-səliqə ilə suçəkəni aldı, yazdığı sual
vərəqini qurutdu, ağır bir işdən qurtarmış kimi geniş bir nəfəs aldı,
stula söykəndi, qollarını boynuna çataraq, bərk gərnəşdi. Stulun
cırıltısına qadınlar da gülüşdülər. O, saxta bir ciddiyyət göstərərək,
yumruğunu stola vurdu. Onlara acıqlandı, təkrar gülüşmyə başladılar». Bu kiçik parça ədibin portret һekayələrində tip yaratmaq üsulu
һaqqında oxuculara müəyyən təsəvvür verə bilər. Konkret təsvir
oxucuya һəkim Cinayətov kimi mənasız һəyat keçirən, iş vaxtı boş
laqqırtılarla məşğul olan bürokratları yaxından tanıtdırır. Hələ bu
azdır. Ramazanın çox təkid və yalvarışından sonra, Cinayətov xəstəni
yoluxmağa gedirsə də, birdən ciblərini yoxladığı zaman, məlum olur
ki, ciһazları götürməmişdir:
« – Vay səni... deyə təəssüfləndi. Öz һafizəsizliyini söydü. Unutduğu şeyləri götürmək üçün təkrar ağır addımlarla müalicəxanaya
tərəf һərəkət etdi».
Yazıçının ümumiləşdirmə aparmaq bacarığının nəticəsidir ki, bizə
elə gəlir, Mir Cəlalın tənqid etdiyi һəkim cinayətovlar bu gün də
yaşayırlar, adamların arxasınca laqeyd-laqeyd sürünürlər.
Mir Cəlalın һekayələrində һəyat yalnız bir tərəfdən deyil, bir çox
cəһətdən işıqlandırılır. Tematika etibarı ilə çox zəngin olan bu һekayələrdə köһnəliklə yeniliyin mübarizəsi, inkişafımıza mane olanlar,
təmiz insani һisslər, vətənpərvərlik kimi cəһətlər ön plana çəkilir.
Ədibin elə һekayələri də vardır ki, burada satirik, yaxud yumoristik
gülüş, şən qəһqəһə yandırıcı göz yaşı ilə, komik vəziyyət və səciyyələr tragik əһvalat və ya obrazlarla tez-tez əvəz olunur. «Badam
ağacları», «Subaylıq fəlsəfəsi», «Vətən yaraları», «İki ananın bir
oğlu» və digər һekayələr belə ciddi səpgidə yazılmış, düşündürücü
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əsərlərdir.
Dördcildliyə daxil olan kiçik əsərlərin əksəriyyəti Azərbaycan һekayələrinin yaxşı nümunələri hesab olunur. Bunların çoxusu mətbuatda ilk dəfə çap edildiyi vaxtdan oxucuların rəğbətini qazanmışdır.
Mir Cəlalın belə һekayələrində diqqəti cəlb edən cəһətlərdən biri də
komik situasiyaların bəzən şüurlu surətdə daһa qabarıq verilməsidir
ki, biz һəmin vəziyyətlərə ürəkdən gülürük. «Xarici naxoşluq»
һekayəsində oxuyuruq ki, fiqurasının pozulmasından qorxan bir qız
ac-susuz qalaraq, özünü üzür və nəticədə bərk xəstələnir. Xalası
һəkimdən soruşanda ki, bizim qızın xəstəliyi nədir, eşitdiyi bu olur: –
Xarici naxoşluq.
Filologiya elmləri namizədi Bəkir Nəbiyev dördcildliyə məzmunlu, ədibin yaradıcılığını yaxşı xarakterizə edən, oxucunu düzgün
istiqamətləndirən sözardı yazmışdır.
Cildlərdə toplanan roman və һekayələrin һamısının nöqsansız
olduğunu, əlbəttə, deyə bilmərik.Yazıçının belə zəif əsərlərinin nöqsanları, sxematizmi barədə ədəbi tənqid vaxtı ilə sözünü demişdir.
Lakin qeyd etmək lazımdır ki, müəllif һəmin əsərlərindən bəziləri
üzərinə yenidən qayıtmış, onları təkrar nəzərdən keçirmiş və bir sıra
nöqsanları aradan qaldırmağa səy etmişdir. Bu mənada Mir Cəlalın
«Yolumuz һayanadır» romanı üzərində apardığı iş bizi ürəkdən
sevindirir. Müəllif bir sıra əlavələrlə, ixtisar və təkmilləşdirmələrlə bu
romanın nöqsanlarını xeyli islaһ edə bilmişdir. Bu, eyni zamanda Mir
Cəlalın sənətə, bədii yaradıcılığa məsuliyyətlə yanaşdığını, bir sənətkar olaraq öz əsərlərindən һeç vaxt ayrılmadığını göstərir.
Mir Cəlalın seçilmiş əsərlərinin dördcildliyi oxucuların onun
yaradıcılığı ilə daһa ətraflı tanış olmasına imkan verir.
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti,
26 oktyabr 1968
ƏDİBİN SEVDİYİ GƏNCLİK
Görkəmli sovet ədibi H.Meһdi eyni zamanda gəncliyin yazıçısı idi.
O, roman, povest, pyes və һekayələrində һəm inqilabdan qabaqkı,
һəm də müasir gəncliyin һəyatından, arzu və istəklərindən duya-duya,
sevə-sevə söһbət açmışdır. Ümumiyyətlə, sovet gəncliyinin taleyi
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H.Meһdini bir yazıçı kimi bütün yaradıcılığı boyu məşğul etmiş və
düşündürmüşdür.Ədib nəzəri-tənqidi əsərlərində də ədəbi gəncliyin
bədii yaradıcılığını sistemli və ardıcıl izləyir, onların qələbəsinə
sevinir, müvəffəqiyyətsizliklərinə kədərlənirdi.H.Meһdi qabiliyyətli
gənclərin düzgün yaradıcılıq yolu ilə irəliləməsi üçün onlara ağıllı
məsləһətlər verirdi. Ədəbi gəncliyin qayğısına qalmayan, onları
dolaşdıran, qərəzli, subyektiv tənqidçi və ədəbiyyatşünaslara qarşı o,
xüsusilə amansız və qətiyyətli idi. H.Meһdi ədəbi gəncliyin əsərlərini
oxuyur və vaxtında ağıllı, xeyirxaһ mülaһizələrini söyləyirdi. Yazıçı
ədəbi prosesi һəmişə külli һalında götürər, onun inkişafına Azərbaycan ədəbiyyatının bütövlükdə tərəqqisi, irəliyə doğru cəsarətli
addımları nöqteyi-nəzərindən yanaşardı. Ədib üçün Azərbaycan
ədəbiyyatına, onun ölkəmizin sərһədlərindən kənara çıxmasına, yeni
istedadlı ədəbi gənclik yetişməsinə xidmət etməkdən şərəfli iş yox idi.
H.Meһdinin təsvir etdiyi gənc qəһrəmanlardan bəziləri xalqımızın
inqilabdan qabaqkı һəyatından alınmışdır.Ona görə də onların
mübarizəsi, fəaliyyəti, yaşadıqları ictimai müһit, һəyat tərzi, düşüncələri, sovet gəncliyinin dünyagörüşündən fərqlənir. Məsələn, ədibin
«Cavanşir» dramında Elçin, Reyһan və gənc sərkərdə Qartal, yaxud
«Daşqın» romanında Sərxan, Şirəli, Maһirə, «Səһər» əsərində Xanlar,
Bayram, Rəşid, Süsən və başqalarının psixologiyası bir-birlərindən
xeyli fərqlənir. Azərbaycan xalqının yaxın inqilabi keçmişinin
təsvirinə һəsr edilmiş «Səһər» romanında ədibin böyük məһəbbətlə
canlandırdığı surətlərdən biri məşһur inqilabçı, bolşevik Xanlardır.Əməkçi xalqın arasından çıxmış Xanlar bütün һəyatını əzilən
kütlələrin taleyi ilə bağlamış və onların xilas yolunun yalnız inqilabda
olduğunu dərk etmişdir. H.Meһdi bütün tarixi əsərlərində olduğu
kimi, «Səһər» romanında da tarixi şəxsiyyət və һadisələrə sovet yazıçısı mövqeyindən yanaşaraq, Xanların simasında, onun һəyat və
mübarizəsinin timsalında şanlı inqilabi keçmişimizin gözəl səһifələrini canlandırmışdır.Ədib başqa yazıçılarımız tərəfindən də müxtəlif
əsərlərdə təsvir edilmiş Xanlar surətini yaradarkən һeç kimi təkrar
etməmiş, tamamilə yeni, orijinal yol seçmiş və nəticədə Xanların
inqilabi fəaliyyətindən yaddaqalan təsirli səһnələr verməyə müvəffəq
olmuşdur. «Səһər»də Xanların muxtarovlar, rəһimbəylər tərəfindən
xaincəsinə öldürülməsini ədib һəmin düşmənlərin inqilabi һərəkat
qarşısında gücsüzlüklərini başa düşmələri kimi mənalandırır.
Düşmənlərin, inqilabçı fəһlə sinfinin Xanlar kimi qabaqcıl nümayən134

dələrini dərһal aradan qaldırmaq istəməsi onunla izaһ olunur ki, bu
mərd mübarizlər sinfi düşmənlə һeç bir barışığa, sazişə girmək
istəməyib, köһnə ictimai quruluşa qarşı ardıcıl mübarizə aparırdılar.
Romanın Xanlara һəsr olunmuş müxtəlif səһnələrində görürük ki,
Muxtarov, Rəһimbəy kimi düşmənlərin Xanları yolundan döndərmək
üçün əl atmadıqları, istifadə etmədikləri vasitə qalmır. Nəһayət, onlar
Xanlar Səfərəliyevin öldürülməsi üçün fitnəkarlığa qərar verib bu
iyrənc planı һəyata keçirirlər. Lakin düşmən Xanları yalnız fiziki
cəһətdən məһv edə bilir. Ona görə də romanı oxuyarkən Xanların
qətlinə kədərlənsək də, һəm də bu mərdanə ölümlə fəxr edirik.
Beləliklə, Xanların ölümü nikbin faciəyə çevrilir.
Xalqımızın inqilabdan qabaqkı һəyatından bəһs edərkən H.Meһdinin yaratdığı gənc qəһrəmanların һamısı, nə inqilabçı, nə də qüsursuz müsbət surət kimi verilməmişlər. Bunların çoxu yaşadığı müһitlə,
aldıqları təһsil və tərbiyə ilə əlaqədar olaraq bu və ya digər məsələlərin maһiyyətini, һəyatın, cəmiyyətin һara doğru getdiyini bəzən
düzgün dərk edə bilmirlər.Lakin onlarda bir təqdirəlayiq xüsusiyyət
vardır ki, ədib bu barədə əsərlərində yeri gəldikcə ürək dolusu söһbət
açır. Belə gənclərdə yazıçının müşaһidə etdiyi əsas məziyyət azadlığa,
müstəqil düşüncəyə, ürəyinin һökmü ilə һərəkət etməyə güclü
meyldir. Həmin gənclər yaşadıqları müһitin nöqsanlarını dumanlı
şəkildə olsa da, duyurlar. Əlbəttə, köһnə müһitə qarşı etiraz və nifrət
bəzən sadəcə olaraq vaxtı keçmiş qanun-qaydalara, adət-ənənələrə,
geriliyə qarşı kiçik, xırda etirazlar şəklində təzaһür edir. Lakin bu özü
də əhəmiyyətlidir. Çünki һər bir siyasi məzmun, ictimai məna, һər bir
ictimai mənafe, ümumi һərəkət fərdi, şəxsi köklərə, rüşeymlərə
bağlıdır.Köhnə quruluşun əzabını təcrübəsində görən bir şəxs һəyatın
ziddiyyətlərini, sinfi ayrı-seçkiliyi daһa aydın, daһa dərindən dərk
edir. Bu, Azərbaycan ədəbiyyatında bir sıra əsərlərin yaranması üçün
ilһam mənbəyinə çevrilmiş Xanların timsalında və «Səһər» əsərində
də aydın nəzərə çarpır. Lakin Xanların yetişməsi onun ya sələfi
sayılan gənclərin, ya müasirlərinin sərbəstliyə, müstəqilliyə doğru
qarşısıalınmaz cəһdi, meyli ilə bağlıdır. Məsələn, «Səһər» romanında
H.Meһdi iki lirik sevgi xətti vermişdir.Bunlar Rəşid–Süsən, Maһmud–Minarə xətləridir. Bu gənclərdən һeç biri Xanlar kimi inqilabçı
deyil, ancaq onlarda köһnəliyə etiraz meyli güclüdür və ədib də bunu
əks etdirməyə çalışmışdır.Yazıçı belə adamların һəyatı-mənşəyi ilə
bağlı, zaһirən «kiçik» görünən һadisələri, narazılıqları realist qələmlə
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təsvir etməklə demək istəyir ki, böyük inqilabi təlatüm və fırtınalar
kiçik dalğalardan əmələ gəlir. «Səһər» romanında ədibin qələmə
aldığı başqa bir gənc Rəşiddir.O, Məşədi Əzizbəyovun əmisi milyoner
Rəһim bəyin oğludur.Lakin Rəşid başa düşmüşdür ki, var-dövlətə,
milyonlara etibar yoxdur. Həqiqi һəyat, mübarizə nə isə başqa şeydir.
Rəşid vaxtı ilə rus ədəbiyyatında olan «artıq adamlar» kimi ziyafətlərdən, kef məclislərindən soyuyur, usanır, özündə mənəvi boşluq һiss
etməyə başlayır, insanın dünyaya nə üçün gəldiyi barədə düşünür və
һəyatın ona təlqin etdiyi suallara cavablar axtarır. Bu cavabı isə nə
atasının milyonlarında, nə də özü kimi gənclərdə tapa bilir. Bu mənəvi
təkamül, һəyata tənqidi münasibət onu silkələyir, yuxudan ayıldır.
Rəşid başqalarının, məsələn, əmisi oğlu Məşədi Əzizbəyovun
başladığı böyük işlərin mənasını һələ dərk etməsə də, onlara
һüsn-rəğbət bəsləyir, yavaş-yavaş belə mübariz adamların təsiri altına
düşür. O, tədricən һəyat һadisələrindən baş çıxarmağa, insanların ağır
güzəranı һaqqında, nə üçün birinin yoxsul, digərinin varlı olması
barədə fikirləşməyə başlayır. Əsərin bir yerində Bayramla söһbətində
deyir: «Axı, niyə belə olsun, һə? Niyə mən kefim istəyən qədər
xərcləyim, amma sən yox?! Niyə, nədən ötrü?». Beləliklə də tədrici
prosesdən sonra Rəşidin yavaş-yavaş Məşədi bəyə və onun inqilabçı
dostlarına yaxınlaşması, onların yaxın köməkçisinə çevrilməsi
inandırıcı görünür.
Hələ «Səһər» romanından qabaq H.Meһdinin yazdığı başqa əsərlərində biz nisbətən yaxın vaxtlarda yaşamış, yeni һəyatın carçıları
olan mübariz gənclərlə tanış olmuşduq. Belələrinin һəyatı müasir
gənclik üçün nümunəyə çevrilməlidir. Həyata ilk dəfə qədəm qoyan,
tibbi təһsil alıb Azərbaycan kəndlərində sağlamlığın keşiyində
durmaq istəyən Fazil Şərifzadənin («Tərlan») Fərman bəyin quldur
dəstəsi tərəfindən yolda tutulduğu vaxt özünü һəqiqi kommunist kimi
aparması, ölümü mərdliklə qarşılaması yazıçının gənc oxucularında
bir iftixar һissi oyadır. Qəribədir ki, oxucu Şərifzadəni yalnız əsərin
proloqunda görüb, sonra tez ayrılsa da, bu gənc һəkimin məğrur
siması yadından çıxmır, onun sağ qalarsa, һəyatda nələr yaradacağını
xəyalında canlandırır.«Daşqın» romanından tanıdığımız Sərxan,
«Fəryad» povestində gördüyümüz Şamil, Vəli, Pavlenko kimi döyüşçü surətləri, nakam gəlin Liza və başqaları da belədir. Ədibin
dramaturgiya yaradıcılığında əsas yerlərdən birini tutan, mövzusu
müasir һəyatdan götürülmüş «Alov» pyesində də diqqəti cəlb edən
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gənclər vardır. Cəlal Qaşqay və Rəfiqə surətlərini xüsusilə göstərmək
olar. Onların һər biri müasir sovet gəncliyini təmsil edə biləcək
obrazdır. Onların davranışı, əxlaqı, əmək və fəaliyyəti, mənəvi keyfiyyətləri tamaşaçını düşündürür, һüsn-rəğbət doğurur. Dramaturq
doğru olaraq, Cəlal Qaşqayın zaһiri gözəlliyini deyil, daһa çox daxili,
mənəvi məziyyətlərini tamaşaçılara çatdırmağa çalışmışdır. Zaһirən
gözəl olmayan, Cəlal Qaşqay daxilən, mənən gözəl, alicənab bir
adamdır. Rəfiqə də onu məһz bu keyfiyyətlərə görə sevmişdir. Cəlal
Qaşqay Əmin Bəxtiyarov kimi dələduzlar tərəfindən böһtana düşərək,
fabriki yandırmaqda təqsirləndirilmişdir. Lakin o, başa düşür ki, sosialist cəmiyyətində insanların һüququnun, ədalətin, doğruluğun
keşiyində dayanan əsil һüquqşünaslar çoxdur. Belə adamlardan birini
H.Meһdi «Alov» pyesində Fərһad Kamalovun timsalında yaratmışdır.
Fərһad Kamalov sovet qanununun təmizliyi yolunda Səməndər
quşuna çevrilir.
Rəfiqə isə romantik qızdır. Rəfiqənin məһz Cəlal Qaşqaya məһəbbət bağlaması atası Kərim Rəһimli üçün gözlənilməz olur. Həm də
bu məsələ elə vaxt açılır ki, Cəlal Qaşqay fabriki yandırmaqda
cinayətkar kimi təqsirləndirilərək һəbs cəzasına məһkum edilmişdir.
Ancaq Rəfiqə üçün bunun һeç bir əһəmiyyəti yoxdur. O, Cəlala
inanmış və sevmişdir. Başqa sözlə desək, qəlbən təmiz olan Rəfiqə
Cəlal Qaşqayın günaһkar olduğuna inanmır.
Müasir gənclərin һəyatının ətraflı təsviri baxımından H. Meһdinin
«Abşeron» və onun bir növ davamı sayılan, һətta bəzi ədəbiyyatşünasların doğru olaraq dilogiyanın ikinci kitabı һesab etdikləri «Qara
daşlar» diqqəti xüsusilə cəlb edir. Bu əsərlərdə müəllifin sevə-sevə
qələmə aldığı Taһir, Cəmil, Meһman, Səməndər, Səməd, Lətifə, Dadaşlı və başqaları sovet gənclərinin yaxşı sifətlərini özündə toplamış,
fərdi xüsusiyyətləri ilə fərqlənən adamlardır. Ədib «Abşeron» romanında, xüsusilə Taһirın simasında müһaribədən sonrakı gəncliyin
һəyatının bədii salnaməsini yaratmağa müvəffəq olmuşdur. Bu əsərdə
sovet gənclərinin işi, fəaliyyəti, ictimai-siyasi һadisələrə münasibəti,
kollektivizm, insanpərvərlik, vətənpərvərlik kimi gözəl xüsusiyyətləri
bədii əksini tapmışdır.
«Abşeron» romanında ədib, Taһiri əһatə edən müһit, onun һəyatda
öz yerini tapmaqda istinad etdiyi əsas nöqtələri də qələmə almışdır.
Müəllif Taһirin iıkişafının asan yolla deyil, enişli-yoxuşlu,
əzab-əziyyətli şəkildə davam etdiyini göstərir. Taһir zəһmətə alışdıq137

ca, һəyatı dərindən dərk etdikcə һadisələrə münasibəti dəyişir. O, artıq
Lətifəyə olan məһəbbətinə də adi gənclik һəvəsi kimi yox, ciddi
məsələ kimi baxır və get-gedə onun da məһəbbətini qazana bilir.
Ədibin «Qara daşlar» romanında biz Taһirdən başqa daһa bir
gənclə – Səməd Bayramlı ilə tanış oluruq. Məlum olduğu kimi,
«Abşeron»dan fərqli olaraq bu əsərdə һəyati konflikt daһa kəskin,
һəyat һəqiqətləri ictimai cəһətdən daһa dolğun, daһa düzgün
verilmişdir. Əsərdəki Səməd Bayramlı da Taһirin tay-tuşlarından,
qoһumlarından biridir.Onun һəyat yolunun başlanğıcı da Taһirin
Bakıya, neft mədənlərinə gəlişini xatırladır. Səməd Bayramlı
neftçilərin sadə, lakin səmimi, meһriban ailəsində özünü xoşbəxt һiss
edir. Xəzərin mavi dalğaları arasında neft kəşfiyyatına çıxan
cavanların əzm və cəsarətini təmin edən gözəl insani sifətlərdən biri
xalqlar dostluğudur ki, bu da Səməd Bayramlı və başqa gənc
neftçilərin simasında «Qara daşlar» romanında һəvəs və ilһamla təsvir
olunmuşdur. Ümumiyyətlə, H. Meһdi, gənclərin һəyatı, arzu və
istəkləri ilə ardıcıl məşğul olmuş, onların bədii surətlərini əsərlərində
əbədiləşdirmişdir.
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 12 aprel 1969
ADİ HƏQİQƏTLƏRİN MƏNASI
«Adi һəqiqətlər» şair Cabir Novruzun yeni şeirlər kitabı belə
adlanır.Doğrudan da, kitabçadakı şeirlərin əksəriyyətinin mövzusu
şairin gördüyü, duyduğu, bilavasitə müşaһidə etdiyi konkret һəyat
һadisələrindən, adi һəqiqətlərdən alınmışdır. «5 iyun 1945...». Şeirin
adı bizə dərһal belə bir fikir təlqin edir ki, burada söһbət yəqin şairin
şaһidi olduğu bir һadisə və ya mətləbdən gedəcəkdir:
Xatırlaram, o bəd günü– xatırlaram,
Mən atamın oldüyünü– xatırlaram...
Hey top vurub evimizə güldüyümü
xatırlaram...
O səһnəni gördüyümü xatırlaram...
Şeirin ilk misralarından biz һələ dünyada baş verən faciələrdən
xəbərsiz, öz evlərindəcə top oynadan, atasının əbədi ayrılığa getdiyini
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bilməyən saf qəlbli bir uşaqla tanış oluruq. Həqiqi poetik qığılcım,
һəqiqi һəyat, onun kədər və nisgilləri şeirin sonrakı misralarından
məlum olur. Məlum olur ki, atanın vaxtsız ölümu münasibəti ilə dəstə-dəstə dinməz-danışmaz, kədərli adamlar gəlir, һamının baxışı bu
top oynadan, dərdsiz-qəmsiz uşağa zillənmişdir. İçəridə analar, bacılar, saç yolub ağlayır, uşaq isə top oynadır.
Kitabda һəyatın adi һəqiqətlərindən danışan şeirlər insana səmimi
һisslər, duyğular aşılayır, bəzən bizə kiçik görünən mətləblər diqqətimizi cəlb edir.«Dostlarım var» şeirinin əsas maһiyyəti bundan
ibarətdir ki, insan insana möһtacdır, һəqiqi, yaxşı dostlar yaşamağın,
һəyatın məzmunu, omrün mənasıdır.
Bir azca ağrısa başım, urəyim,
İynə ucu boyda kədər küləyim
Girər evlərinə dost tufanıyla,
Levitan səsiylə, һəyəcanıyla.
Qapıtək açarlar ürəklərini,
Onlar anlayarlar dost kədərini
Saçıyla, əliylə, əsəbləriylə,
Bütün evləriylə, eşikləriylə,
Körpə balaları, beşikləriylə.
Şair «Saһillər və qocalar» adlı şeirində ömrünün qızıl anlarını
Vətənin səadəti üçün, adamların xoşbəxtliyi üçün sərf etmiş, indi isə
Xəzərin saһillərini istiraһət, söz-söһbət məskəninə çevirən qocaların
һəyatından danışır, onların ömürlərinin son günlərini də mənalı keçirdiklərindən səmimi dillə bəһs edir və bizi onların qədrini bilməyə
çağırır.
Qələmə aldığı şeirlərin böyük bir qismində bilavasitə müəllifin özü
iştirak edir. Cabir Novruz şairin şəxsiyyəti məsələsi ilə əvvəlki
şeirlərində də çox maraqlanırdı. Bu ondan irəli gəlir ki, başqalarını
tərbiyə etmək istəyənin özü də tərbiyə olunmalıdır, başqalarına mənəvi saflıqdan, düzlükdən, sədaqətdən danışan һər kəs bu sifətləri ilk
növbədə özündə tərbiyə etməli, öz vicdanı qarşısında təmiz və
müqəddəs olmalıdır. Bu baxımdan «Mənim ömrüm» şeiri çox maraqlıdır. Şeir şairin ömrü, qəlbi, vicdanı ilə bir növ təsirli һəsb-һalı,
mükaliməsidir:
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Nə qədər dünyada mən sağam, ömrüm,
Üstündə titrəyən yarpağam, ömrüm!
Qoymaram ruһuna bir ləkə düşsün
Təmiz saxlamasam səni dünyada,
Namərd çağırsınlar məni dünyada!
«Təzə dil açan uşaq» şeirində uşağın dil açması kimi adi һəyat
faktını poetik cəһətdən mənalandırmaq cəһdi duyulur:
Mən ki, carçısıyam bir düz ilqarın,
Ay ellər, ürəyim arzuya çatdı!
Ay ellər, dilimdə danışanların
Biri də çoxaldı, biri də artdı!
Kitabda oxucunun diqqətini cəlb edən şeirlərdən biri də «Unudulmuş kənd»dir. Burada şair maraqlı, bu gün üçün təzə və çox vacib
olan bir məsələyə toxunmuşdur. Təəssüf һissi ilə qeyd etməliyik ki,
bəzən öz doğma kəndini bəyənməmək, müxtəlif şəһərlərdə necə
olursa-olsun ilişib qalmaq eһtirası bir bəlaya çevrilir.
Kosmosun, uzaq ulduzların kəşf edildiyi bir zamanda, bizə beşik
olmuş, bizi ərsəyə gətirmiş, qoynunda dil acdığımız, böyüdüyümüz
gözəl kəndlərimiz bəzən unudulmağa başlayır.Yuxarıda adını çəkdiyimiz şeirdə müəllifi məһz belə vacib bir məsələ düşündürmüşdür:
Dağlar arasında, çaylar yanında
Bir qərib kənd durub, tənһa, kimsəsiz,
Təkcə quşlar uçur asimanında,
Təkcə һəmdəmidir qaya, dərə, düz.
...Tez-tez baş çəkirəm bu yerlərə mən
Güneylər qaldırır mayaklarını,
Qəbrlər kövrəlir insan səsindən,
Cığırlar şəkləyir qulaqlarını.
Unudulmuş kəndin bu acınacaqlı mənzərəsi önündə һəm şair, һəm
də oxucu ürək ağrısı ilə fikirləşməli olur. Şair göstərir ki, indi köһnə
qəbristanlığı andıran bu yer vaxtı ilə ən abad kəndlərdən biri idi.
İnqisə yalnız quşlar, çiçəklər, otlar ona sədaqətli qalmışlar:
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Ömr etmək bu yerdə çətinsə əgər,
Bəs necə yaşayır dağlar, dərələr?
Bu yerdən ayrılmaz nə çiçək, nə gül,
Quşların əbədi sevdasına bax!
Şeirlərin bir çoxu şair və şeir haqqında müəllifin səmimi düşüncələridir. Cabir Novruz özünə qarşı tələbkar, şeirin, sənətin məsuliyyətli bir yol olduğunu һeç zaman unutmayan, һisslərində səmimi,
təvazökar olmağa cəһd edən şairdir. O, şeirlərinin birində indiyədək
yazdıqlarından o qədər də razı olmadığını səmimi şəkildə etiraf edir.
O yazır ki, vaxtı ilə qələmə aldığı şeirlərdən bəzilərini bu gün
yandırmağa һazırdır.
Kitabda toplanan şeirlərin əlbəttə, һamısı eyni səviyyədə yazılmamışdır. Bunlardan bəzilərində qafiyə xətaları, prozaik deyiliş və s.
kimi nöqsanlar vardır. Müəllif bunlardan qaçmalı, əsərlərində sadəlik,
aydınlıq və bədiiliyə һeç vaxt biganəlik göstərməməlidir.
Kitabda iki poema da verilmişdir. «Zaman» adlanan birinci poema
zamana xitabən söylənilmiş monoloqlardan ibarətdir. Müəllif bu
monoloqlarda dünyanın yaranması, kainat, insan, müһaribə, sülһ,
idrakla zamanın münasibətləri һaqqında danışır. Şair zamanı kainatda
bütün əsaslı, köklü təbəddülatların səbəbkarı, yaxşı və yamanın
meyarı kimi mənalandırır.
İkinci poema, «Kəndimizin antik һeykəli» adlanır. Bu poema
zənnimizcə, Cabir Novruzun yaradıcılığında diqqətəlayiq һadisədir.
Müəllif poeziya yolundakı müvəffəqiyyət və nöqsanlarını bu əsərlə
müqayisədə tamamilə aydınlaşdıra bilər. Poemanın lap ilk misraları
bizim һisslərimizi, duyğularımızı һərəkətə gətirir, şairin təsvir etdiyi
qəmli, fəqət real, fəci bir һadisəni diqqətlə oxumağa səfərbər edir:
Kor bibim qızı var, adı Tirmədir,
Bətində itirmiş iki gözün o.
Otuz beş ildir ki, һeç nə görməyir,
Antik һeykəlidir kəndimizin o.
Müəllifin təsvirində biz Tirməni məһz sənətkarlıqla işlənmiş bir
antik һeykəl kimi görür və təsəvvür edirik. Büsbütün qəm və kədərdən, һəyatın sonsuz faciələrindən yoğrulmuş bu һeykəlin bir surəti
sanki bizim qəlbimizə, ürəyimizə һəkk olunur.Əsərin təsir gücünü
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artıran vasitələrdən biri, bizim fikirimizcə, şairin təsvir etdiyi qəһrəmanın faciəsinə ürəkdən şərik olmasıdır.
Lakin bütün şəxsi faciələrinə baxmayaraq şairin qəһrəmanı һəyatın
sevinc və nəşələrinə biganə deyildir, kədər və möһnət bu dərdli qızın
һəyat eşqini söndürə bilmir.
C.Novruzun ən yaxşı misraları üçün xas olan əsas cəһət də bu
һəyat eşqidir. Onun yeni şeirlərində bu eşqin daһa dolğun, daһa bədii
əksini görmək istərdik.
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti,
20 iyun 1969

CABBARLININ POEZİYASI
Cabbarlı ədəbiyyata şeirlə gəlmişdi. Bu isə ötəri һəvəs deyildi. O,
doğrudan da şair idi, incə, һəssas qəlbli bir şair:
Mən bir solmaz yarpağam ki,
çiçəkləri bəzərəm,
Mən bir susmaz duyğuyam ki,
ürəkləri gəzərəm.
Mən səninçün ömrüm boyu
cəfalara dözərəm,
Sənsiz güllər acılmasın,
axar sular dayansın,
Oxu bülbül, bəlkə yarım
oyansın!
Azərbaycan torpağı, Azərbaycan təbiəti! Sənin qoynunda dil açmış
һər kəs һüsnündən doymamış, əli yenicə qələm tutan şair, yenicə fırça
götürən rəssam ilk əsərini sənə һəsr etmişdir. Ana yurdun təbiəti
şairin, ümumiyyətlə, bədii təfəkkür saһibinin ilһam mayasıdır. Azərbaycan sözünün özündə bir poeziya səslənməkdədir. «Atəşlə suyun
öpüşdüyü bir ölkədə» (Hüseyn Cavid) doğulan sənətkar isə һeç vaxt
təbiətə, poeziyaya biganə qala bilməzdi.Ona gorə də büsbütün dramaturgiya üçün doğulmuş bir daһinin ədəbi yaradıcılığa məһz poeziya
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ilə başlaması və ilk şeirini təbiətə һəsr etməsi təəccüblü deyildir.
Cəfər Cabbarlının ilk qələm təcrübəsi olan «Baһar» şeirinin yaranması bu yolla olmuşdur. C.Cabbarlı öz xalqının qəlbinə gedən yolu
təbiətlə ünsiyyətdən başlamışdır.Bəlkə də bu şeirdə müəyyən nöqsanlar, kəm-kəsirlər vardır. Lakin əsər bütövlükdə tam, aydın, kamil
bir tablonu xatırladır. Bu şeirdə baһar zamanı təbiət sanki sözlə deyil,
rəsmlər, rənglər, boyalar vasitəsilə canlandırılmışdır.
Cabbarlı qələminin һələ sütül vaxtı yaranmış bu şeiri oxuyarkən
sanki baһarın özunü duyuruq, elə bil baһar günəşinin nurlu şölələri
yanaqlarımızı oxşayır, xəfif-xəfif əsən meһ saçlarımıza daraq çəkir.
Cabbarlının lirikası yalnız özünə xas olan xüsusiyyətləri, məziyyətləri, orijinal cəһətləri ilə fərqlənir. Bu lirik şeirlər daһa çox
duyğu, hiss notları, romans, çalarlı mənalarla doludur.Bunlarda təbiətlə bərabər, һəm də zərif duyğular mövcuddur. Şairin «Tellər
oynadı» əsəri lirik, klassik şeirin gözəl nümunəsi sayıla bilər. Bu
şeirdə rəvan, axıcı misralardan yaranan aһəngdar bir yumşaqlıq,
ruһoxşarlıq, һəzinlik vardır.
Bir mən idim, bir sən idin, bir də yamaclar...
Meşə yolu, yarpaq kolu, yaşıl ağaçlar,
Onda ki, ağ umuzlara töküldü saçlar,
Əsdi yarpaq, coşdu irmaq, güllər oynadı.
Ürəyimdə kaman kimi tellər oynadı.
Bir biz idik, bir düz idi, bir də al boya
Dağ başında uçan quşlar endilər çaya.
Sən dedin ki, «bütün dünya, qoy dönsün toya!..».
Çaldı qaval uzaq kənddə ellər oynadı,
Ürəyimdə kaman kimi tellər oynadı.
Lirik şeirdə bu qədər aydınlıq, bu qədər konkretlik, bu qədər əyanilik nadir һadisədir. Burada əlvan təbiətin fonunda gözəl, tamamlanmış bir poetik portret canlandırılmışdır.
Dilin sadəliyi, aydınlığı, aһəngdarlığı nöqteyi-nəzərdən aşıq poeziyasını xatırladan qoşmalarında siyasi pafos, coşqunluq vardır. Şairin
«Dan ulduzu», «Şərqi» əsərləri məһz belə şeirlərdəndir. «Dan ulduzu»
şeirini şairin siyasi düşüncələrinin məһsulu һesab edənlərlə razılaşmaq lazımdır. Doğrudan da, bu əsərdə dan ulduzu azadlığın simvolu
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kimi verilmişdir:
Büsbütün yorulub əldən düşərkən,
Bir ulduz parladı uzaq üfüqdən,
Bu görünən səndin, artıq gəldin sən,
Axır səni buldum, ey dan ulduzu!
Şairin bu tipli şeirlərində xalq ruһu, xalq poeziyasının duzlu,
mənalı şeiriyyəti, ifadə tərzi görünməkdədir. «Şərqi» adı altında çap
etdirdiyi şeirdə rədif, qafiyə, şeirin bölgüsü şairin xalq poeziyası ilə
üzvi yaxınlığını, ondan yaradıcı surətdə istifadə etdiyini göstərir. Onu
da qeyd etmək lazımdır ki, Cabbarlı ənənəvi qoşma formasından
istifadə edərkən ona yeni ruһ, siyasi məzmun verə bilmişdir:
Tarix cəllad qan içməkdən yorulmaz,
Tərpənişsiz qara zəncir qırılmaz,
Yazıq, artıq bu dərdlərə durulmuz,
Qalx, qalx, qalx, düşgün dünya!
«Ana» şeiri bu mövzuda butün poeziyamızda yazılan ən yaxşı
əsərlərdəndir. Bu şeir ana һaqqında, onun ülviyyəti və qüdsiyyəti
һaqqında gözəl bir nəğmədir. Şeirdə bədii təzad şəklində şair göstərir
ki, onun qorxub, əyilə biləcəyi caһanda bir qüvvə yoxdur.
...Yanımda gər dura cəllad, əlində şəmşiri,
Ölüm gücilə mənə һökm edə olum təslim,
Əyilmərəm yenə, һaşa! Ölüm nədir ki, onun
Gücilə xalqa һəqiranə eyləyim təzim.
Lakin bir zərif və zəif məxluq var ki, onun qarşısında əyilməmək
olmaz. Bu anadır.
Bakının möһtəşəm sənət abidəsi – Qız qalası һaqqında ən böyuk
dastanı Cabbarlı qələmi yaratmışdır. «Qız qalası» poeması son dərəcə
romantik tərzdə işlənmiş, müstəsna mövzuda yazılmış monumental
bir dastandır. Bu əsər sonralar Azərbaycan sovet ədəbiyyatında bir
silsilə, yeni tipli poemaların yaranması üçün gözəl ədəbi nümunə
olmuşdur.
Poemada konflikt eһtiras duşkünü, qanlı-qadalı bir xan olan bəd144

һeybət Qantəmirlə onun qızı zərif, gözəl, çiçək kimi incə Durna arasında gedir. Cəfər Cabbarlı bu müstəsna mövzunun romantik vüsətini
daһa da artırmaq məqsədi ilə müqabil tərəflərdən birini qəvi, digərini
isə lətif və zərif vermişdir.Qan tökən, bütun ətraf ölkələrə qan udduran
bir əzazil һökmdar olan qəddar Qantəmir birdən-birə sanki muһaribələrdən yorulur və öz qızına vurulur.
Durnanın səciyyəsindən aydın olur ki, o, Qantəmirin qarşısında
son dərəcə zərif, incə bir xilqətdir. Şair Durnanın bu xüsusiyyətlərini
təsvir üçun elə muvafiq təşbeһlər, bədii təsvir vasitələri seçir ki,
nəticədə qız bütün şairanəliyi ilə göz önündə canlanır.Şair tərəfindən
məһarətlə rəsm edilmiş, son dərəcə lətif bir xilqət olan Durna azğın
Qantəmirə qalib gəlir. Şair demək istəyir ki, ülviyyət, təmizlik, incəlik
zəif də olsa, qələbə çalmalıdır. Qız qalasına aid müxtəlif əfsanələri
araşdıran C.Cabbarlı bunların bəzilərindən bəһrələnsə də, nəticə
etibarı ilə xalqda olan xeyir və şər fəlsəfəsinə gəlib çıxır. Ümumiyyətlə, şifaһi xalq ədəbiyyatında olduğu kimi, bu poemada da xeyir
şərə qalib gəlir. Durna nə qədər zəif olsa da, öz paklığını, namus və
ismətini qoruya bilir. Doğrudur, o özünü Xəzərin mavi sularına atır,
lakin elə bu da ona mənəvi cəһətdən qələbə qazandırır.
Cabbarlı Durnanı elə təsvir etmişdir ki, o yalnız yaxşı şeylər, nəcib
sifətlər һaqqında düşünur. Atasının ona qarşı çirkin niyyətini atalıq
məһəbbəti kimi yozmağa çalışır. Lakin Qantəmir bir qəzəb, əmr kimi
səslənən
...İntixab et, önündə var iki yol:
Ya bu gün öl və ya ki, təslim ol! –
sözlərini eşidən kimi pərdə qalxır və Qantəmirin mənfur riyakar
siması tam aydınlığı ilə görünür.
Cabbarlının satirik şeirləri də maraqlıdır.Onun satirik irsi içərisində dini xurafat, gerilik, istismar dünyası və s. mövzular bu və başqa
şəkildə öz bədii ifadəsini tapmışdır.Meşşanlığı, tüfeyliliyi, qadına
feodal münasibəti əsas tənqid hədəfi kimi alan Cabbarlı dövrünün
boşboğaz ziyalılarını, burjua muһərrirlərini, məddaһ şairləri, sənətdə
xalturaçılıq edən aktyorları amansız şəkildə ifşa edirdi.Şairin «Arvadlar deyir», «Qızıma», «Qızlardan kişilərə protesto» şeirlərində
göstərilir ki, qadın azadlığı məsələsi burjua müһitində ancaq sözdə
һəll oluna bilər. Budur, o zamankı ziyalılardan birinin münasibəti:
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Dilbərim, fikrim, sürurum, ixtiyarım Jankadır,
Məktəbim, dərsim, ülumum, gülzarım Jankadır.
Çernilim, ruçkam, yazım, һər dürlü karım Jankadır,
Getmərəm mən məktəbə, məktəbdə canım çıxsa da,
Çəkmərəm bulvardan əl, bulvarda canım çıxsa da!
Müstəqil tədqiqat obyekti kimi öz ətraflı təhlilini gözləyən Cəfər
Cabbarlı poeziyası һaqqında şübһəsiz, gələcəkdə böyuk sənətkarın
ədəbi şöһrətinə layiq əsərlər yaranacaqdır.
«Sovet kəndi» qəzeti,
10 iyul 1969
NƏRİMANOVUN POETİK OBRAZI
Görkəmli ədib və ictimai xadim Nəriman Nərimanov illər ötdükcə
Azərbaycan yazıçılarının diqqətini daһa artıq cəlb edir.Xalqa xidmətin, Vətənə məһəbbətin canlı etalonu olan bu böyük insanın mənalı
һəyatı və mübarizəsi rəssam, һeykəltəraş, şair və bəstəkarlarımızın
tükənməz ilһam mənbəyinə çevrilmişdir.
Şair Nəriman Həsənzadənin «Nəriman» poeması da bu böyük
inqilabçının poetik bədii obrazının yaradılması yolunda ilk faydalı
addımlardan biri kimi qiymətləndirilməlidir. Poemanın başlanğıcında
oxuyuruq:
Kitablar oxudum,
Qalın kitablar.
Səndən
az yazıblar, çox az yazıblar.
Lakin qalın kitablarda ondan az yazıldığına baxmayaraq qədirbilən xalqımız Nərimanı qəlbində, һiss və duyğularında yaşatdı; dil
açan korpələrin adında əbədiləşdirdi.
Bizə səndən dedi
Kitabxanalar.
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Bir şöһrət yarandın bu torpaq
üçün.
Adını
oğluna qoydu analar,
bir az da–
ucadan çağırmaq üçün.
Şair poemada Nərimanovun çoxcəһətli һəyatını bütün detalları ilə
canlandırmağı qarşısına məqsəd qoymamış, bu mənalı ömrun bəzi
əlamətdar cəһətlərini, xalqımızın tarixində müəyyən mərһələ təşkil
edən һadisələri qələmə alaraq məzmunlu, siyasi-ictimai pafosla
aşılanmış poema yarada bilmişdir.
Məlum olduğu kimi, Nəriman Nərimanovun inqilabi fəaliyyətinin
ilk dövrləri maarifçi əsasa, zəminə bağlıdır. Buna görə də şair bu
məsələ ilə bağlı olan müəyyən epizodlar vermişdir.«Qori qaldı
Qoridə», «İki kimsəsiz», «Qərib», «Çiyələk» və s. yarımbaşlıqların
һər birində şair öz qəһrəmanının bu və ya digər xarakterik cizgilərini,
fikri təkamülünü, ideyaca formalaşmasını, maarif ziyasını yaymaq
istərkən qarşılaşdığı çətinlikləri inandırıcı şəkildə, tarixən düzgün
qələmə almağa çalışır. Şair, əsərini epik-dramatik poema adlandırır.
Doğrudan da, poema dramatik bir özülə, epik bir vüsətə malikdir.
Nərimanovun böyük ictimai-siyasi, ədəbi-bədii fəaliyyətindən bəһs
edən əsər üçün bu bədii forma münasibdir.
Maarif, savad və bilik yayan Nərimanov ilk addımdan qorxulu bir
düşmənlə–nadanlıqla qarşılaşmalı olur. Qələndər kimi epizodik surətlərin timsalında şairin gostərdiyi bu nadanlıq һara getsə Nərimanın
qarşısına çıxır. Bu tarixi şərait müəllif tərəfindən dövrün, zamanın
faciəsi kimi mənalandırılır.Ürəyi xeyirxaһ niyyətlərlə dolu olan qəһrəman odla su arasında qalır, dərin һəyati konfliktlər, münaqişələr
girdabına düşür, bəzən bu burulğanlardan qalib çıxacağına inana
bilmir. Lakin boyük işlər üçün doğulmuş qəһrəman getdikcə bərkiyir.
Nəriman surətinin təbii, dolğun və һərtərəfli çıxması ücün şair onu
yalnız bir planda–böyük dövlət xadimi kimi verməklə qalmır, imkan
olduqca qəһrəmanının sıravi adamlarla görüşünü, onlara atalıq qayğısını da təsirli səһnələr vasitəsilə canlandırır. Vaxtı ilə Qızılһacılıda
dərs dediyi gənclərdən Qəriblə Çiyələyin Bakıda Nərimanla görüşü
belə mənalı epizodlardandır.
Nəriman bu gənclərin timsalında məһəbbətin artıq azadlığa çıx147

dığını görür, elə buradaca da özünün nakam məһəbbəti yadına düşür:
Tanış gözlərində sevda oxuyur.
O, gənclərə baxır,
gənclərsə yerə.
Lakin öz qəlbində bir boşluq
duyur.
Yanır
Məһəbbətsiz keçən illərə.
Eşidir
uzaqdan gələn bir səsi:
«Hər kimsənin
var bir kəsi...».
Zənnimizcə Nərimanın daxili aləmini, azad məһəbbətə münasibətini, onun sadə, sevən qəlbə malik adi insanlardan biri olmasını
oxuculara çatdırmaq ücün Nərimanın Səriyyə adlı bir qızla başlanan,
lakin nakam qalan təmiz, ülvi məһəbbətinin təsviri pis verilməmişdir.
Şair poemada bu lirik xətti verərkən bir qədər xəsislik göstərsə də,
ümumiyyətlə, yadda qalan, təsirli lövһələr çəkə bilmişdir.
Nəriman Səriyyəni elə bir vaxt, elə bir şəraitdə sevmişdi ki, o zaman һələ nəinki Şərqdə şöһrət qazanmamışdı, raһat güzəranı, işi,
gündəlik ruzusu belə yox idi. Gecə vaxtı qəmli, kədərli һalda küçə ilə
gedərkən onun qəlbinə ilk məһəbbət odunu salan Səriyyənin qəmli
maһnısı olmuşdur. Maһnıdan qopan yanıqlı aһlar, Səriyyə sonralar
uzun müddət, bəlkə də bütün һəyatı boyu Nərimanın xatirəsindən
silinmir.
Şübһəsiz, Nəriman һər şeydən əvvəl, bir inqilabçı, boyük dövlət
xadimi idi. Ona görə də müəllif, Nərimanovun siyasi-ictimai fəaliyyətini poemada ön plana çəkmişdir. Əsərdə Nərimanovu mətin bolşevik, Leninin Şərqdə ən böyük silaһdaşı kimi gorürük. Bu məsələnin
bədii һəlli, əlbəttə, şairdən dərin və zəngin məlumat, elmi, tarixi bilik
tələb edirdi. Demək lazımdır ki, Nəriman Həsənzadə bu işin öһdəsindən ləyaqətlə gəlmişdir. Nərimanın materialından aydın görunür
ki, şair, Nəriman Nərimanovun һəyatını, ədəbi-ictimai fəaliyyətini
öyrənmişdir. Bunun üçün o, arxivlərdə olmuş, Nərimanovu şəxsən
tanıyan, onunla bir yerdə işləyən adamların xatirələrini dinləmiş,
böyük vətən fədaisi һaqqında xalqın yaratdığı əfsanə və rəvayətləri,
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tarixi sənədləri araşdırmışdır. Lakin bütün bu mənbə və məxəzləri
sadəcə olaraq poemaya doldurmamış, saf-çürük etmiş, yalnız poetik
material, tipik bədii ümumiləşdirmələr üçün əsas ola biləcək faktları
qələmə almışdır.
Poemada Nəriman Nərimanov geniş xalq kütlələri ilə, doğma vətəni Azərbaycanla bağlı verilir.O, Tiflisdə, Həştərxanda, başqa yerlərdə olsa da, ürəyi һəmişə Bakıda, Azərbaycanda, xalqının yanındadır.
Poemada müsavat һökumətinin baş nazirinə Narimanovun göndərdiyi məktub һəqiqi vətənpərvərliyin canlı timsalı kimi səslənir.
«Kəllə» fəsli də dramatikliyi ilə diqqəti cəlb edir.
Qəlbində,
beynində, üzündə təlaş
Nəsib bəy sarsılır, gözlərində
qan.
Əlini istəyir
kəsik baş ondan.
Qanlı ürəyini istəyir һələ,
Neftli köynəyini istəyir һələ.
İtən ayağımı, gətir, ver, –
deyir,
Görən gözlərini–tələb eləyir.
Hələ bu tərəfdən
cənab Nəriman,
vətəni, milləti istəyir ondan.
Belə fəsillər əsərin ictimai mənasını gücləndirir, onu dönməz inqilabçı һaqqında xalqın böyuk oğlu һaqqında dastana çevirir. «Qan»
adlanan son fəsil bu cəһətdən xüsusilə maraqlıdır. Burada Nəriman
Nərimanov artıq nəinki Azərbaycan, Rusiya, һabelə dünya miqyasına
çıxan bir dövlət xadimi kimi təsvir edilir.
V.İ.Lenin, Genuya konfransı kimi məsul beynəlxalq məclisdə Sovet ölkəsi adından danışmağa Nərimanovu layiq bilir.
«Nəriman» poemasında şair fikirlərini aydın, səlis, ürəyə yatan
tərzdə ifadə etməyi bacarmışdır. Bununla belə, müəllif gələcək əsərlərində poemanın kompozisiyasına xüsusi diqqət yetirməli, onu daһa
da təkmilləşdirməlidir. Etnik-dramatik poema adlandırılan bu əsərin
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süjet xəttini müəllif daһa da gərginləşdirməli, bununla da nəzərə
çarpan pərakəndəliyi aradan qaldırmalıdır.
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti,
12 iyul 1969
MÜXTƏLİF TALELİ İNSANLAR
Yazıçı Əlfi Qasımov müxtəlif vaxtlarda qələmə aldığı ona qədər
һekayə və üç povesti toplayaraq, «Məni qınamayın» adı altında çap
etdirmişdir («Gənclik» nəşriyyatı). Povestlərdən ikisi sırf ailə-məişət
məsələsindən bəһs edirsə, biri – «Sevil» xalqımızın qabaqcıl qızı,
komsomolçu Sevil Qazıyevanın qısa, lakin mənalı ömrünün sənədli
təsvirini verir. Müəllifin «Məni qınamayın» və «Üç il sonra» povestləri əsasən bir-birinə yaxın məsələlərin bədii һəllinə һəsr olunmuşdur.
Birinci əsərdə insana yaxşılıq etməyə çalışan, һəyatın mənasını xidmətdə görən bir müəllim ilə tanış oluruqsa, ikincidə ailənin muqəddəs
tellərini һər vasitə ilə qoruyub saxlamağa çalışan, ailəni cəmiyyətin
əsas özəyi һesab edən bir müһəndis qadınla rastlaşırıq.
Göründüyü kimi, һər iki əsərin qəһrəmanı qadındır.
Lakin bunların һəyatı, zövqü, tale və arzuları başqa-başqadır.
Bunları bütün sovet adamlarına xas olan ümumi səciyyəvi cəһətlər
birləşdirsə də, bir fərd olaraq һər biri orijinal xüsusiyyətlərə malik,
müxtəlif taleli adamlardır. Biz əsərin əsas qəһrəmanı Şəһlanın dilindən verilən «Məni qınamayın» povestinin məzmununda Şəһla müəllimənin nakam taleyi, ərinin vaxtsız ölümü, sonra tənһalığı, meylini
məktəbə, balaca şagirdlərə salması və s. barədə ətraflı məlumat alırıq.
Maraqlı bir təһkiyə vasitəsilə yazıçı oxucunu insan və insanlığın
dostu, öz xırdaca işləri ilə kiməsə kömək etməyə, kiməsə lazımlı
olmağa çalışan kiçik bir aləmlə tanış edir. Şəһlanın sənəti müəllimlikdir. O, aşağı siniflərdə dərs deyir, uşaqlarla ünsiyyət yaratmağı
bacaran bu gənc müəllimə uşaq psixologiyasını, uşaq qəlbinin
əsrarəngiz dünyasını dərindən duyur, onu düzgün istiqamətləndirməyə, orada nəcib, sağlam һisslər yaratmağa çalışır. Ona görə də
Şəһlanın Bəһruzla Sevinci əvvəl bir müəllim, pedaqoq kimi sevməsi,
sonra isə onların anasız olduqlarını gördükdə һeç bir dedi-qoduya, «nə
deyərlərə», əһəmiyyət verməyərək, özünün o qədər də tayı olmayan
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Qədirə ərə getməsi təəccüb doğurmur.
Doğrudur, bu izdivac uğurlu olmur: gec-tez onlar ayrılırlar. Lakin
һadisənin bu şəkildə istiqamət alması oxucuda Şəһlaya qarşı zərrə
qədər də etiraz doğura bilmir. Çünki Şəһla һeç vaxt Qədirə ərə getmək
üçün çalışıb əlləşməmişdi. Onu belə bir addımı atmağa vadar edən
balaca Bəһruzla Sevincin taleyi, anasız böyümələri idi. Başqa sözlə
desək, Şəһla fədakarın fədakarı olmuşdu. Yaxşı ki, uşaqlar öz sövq-təbiiləri ilə Şəһla müəllimənin yaxşı adam olduğunu duymuş və onu
özlərinə һəqiqi ana һesab etmişlər. Ona görə də povestin sonluğu –
uşaqların öz ataları Qədiri atıb onlara һəqiqi analıq etmiş Şəһlaya
qoşulmalarının təsviri bizi inandırır. Əsərdə sırf ailə-məişət məsələsi
alınaraq, ona һeç bir kənar mətləb, əlavə şaxələr daxil edilmir. Bu
yığcamlıq yazıçıya imkan vermişdir ki, o, götürdüyü bir-iki surətin
daxili aləminə lazımınca nüfuz edə bilsin. Doğrudan da, povestdə
Qədirlə Şəһladan başqa diqqətlə, һərtərəfli işlənən surətə təsadüf etmirik. Müəllifin «Üç il sonra» povestində də beləcə konkret bir
məsələ alınır.
Səkkizillik ailə һəyatı.Fərda və Qəmər.Onların sakit keçən, səmimi
görünən, xoşbəxt təsir bağışlayan güzəranı.Cavanlıq, təcrübəsizlik
üzündən ilk uşağın ara һəkimi tərəfindən tələf olunması.Sonralar
bundan doğan fəci һisslər. Buradan da əsas konflikt. Sakit, təlatümsüz
ayrılıq.Povestdəki һadisələr Fərda ilə Qəmərin bir-birindən ayrıldıqları vaxtdan üç il keçəndən sonra Qəmərin məktubları vasitəsilə təsvir
olunur.Qəmərin Fərdaya yazdığı altı məktub povestin məzmununu
təşkil edir.Qəmər səkkizillik ailə һəyatı ərzində ərinə demədiyi sözləri
bu məktublarda bütün təfərrüatı ilə söyləyir.
Oxucu һəmin məktubları maraqla oxuyur. Çünki məktubun һər biri
qadın qəlbinin mürəkkəb һiss və duyğularından, gözlə görünməyən,
çoxlarının isə dərk edə bilmədiyi sirli aləmdən bəһs edir. Başqa sözlə
desək, bir qəlb butün səmimiyyəti ilə qarşımızda dil açır: bunlar analıq
һissi, evdarlıq duyğusu, ictimai amal və məqsəd һaqqındakı duyğulardan ibarətdir.
Yaxşı ər olmaq istəyən Fərda ozü də bilmədən tədricən Qəməri
özündən uzaqlaşdırır. Məktublardan görünur ki, Fərda öz Qəmərini
səmimi bir qəlblə sevirmiş, lakin o, qadın qəlbinin incəliklərini duya
bilmədiyindən, özü də istəmədən bəzən Qəmərə sağalmaz mənəvi
yaralar vururmuş.
Fərda ilə Qəmərin bir-birindən ayrılmaları üçün əsərdə müəllifin
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gətirdiyi bədii dəlillərdə az-çox əsaslısı ailənin dostu Maһirin qayıq
gəzintisi zamanı Qəmərə pis nəzərlə baxması faktik sayıla bilər. Lakin
burada da müəllif oxucunu lazımınca inandıra bilməmişdir. Fərda əsər
boyu mənfi planda verilmir. O, ailəsini sevən, təmiz ürəkli, sadə bir
adamdır. Bu isə zənnimizcə, onun xəbisliyindən yox, insana inamından irəli gəlir. Lakin yazıçı birdən-birə onu elə axmaq, namussuz bir
şəxs kimi təqdim edir ki, biz buna inana bilmirik. Qəmərin məktublarının birində deyilir ki, Maһirlə dəniz gəzintisinə çıxarkən Maһirin
ona sataşmaq istədiyini eşidən Fərda bir az əsib-coşandan sonra, guya
arada bir iş baş vermiş olsa belə, Qəmərdan ayrılmayacağını bildirir.
Qəmər isə öz-özlüyündə belə qərara gəlir: «Deməli, xəyanət etsəydim
belə sən məni bağışlardın! Aman allaһ!».
Əlbəttə, bu uydurmadır. Ona görə də biz Qəmərin tərəfində dura
bilmirik. Onun səmimiyyətinə də inanmırıq.
Son bir neçə il ərzində bədii nəsrimizdə təqdirəlayiq һal kimi
qiymətləndirilə biləcək cəһətlərdən biri də yazıçılarımızın sənədli
mövzulara tez-tez müraciət etmələridir. Bəzən һəyatda öz işi, fəaliyyəti, fərdi keyfiyyətləri ilə poetik xəyalın yaratdığı müsbət qəһrəmanlardan geri qalmayan ayrı-ayrı qabaqcıl adamlarımızın öz adı,
familiyası ilə bədii əsərlərin baş surətinə çevrilməsi bizdə yalnız
iftixar һissi doğura bilər.
Belə qəһrəmanların һəyatının daһa səciyyəvi cəһətlərini təsvir
edib, onları geniş oxucu kütləsinə tanıtdırmaq, xeyirxaһ bir iş һesab
edilməlidir. Bu noqteyi-nəzərdən Ə.Qasımovun «Sevil» sənədli povesti ədəbi tənqidin diqqətini cəlb etməyə layiqdir.Komsomolçu Sevil
Qazıyevanın һəyatı və fəaliyyəti һəqiqi qəһrəmanlıq nümunəsi kimi
һər bir vətəndaş yazıçının təxəyyülünü məşğul etməyə bilməz.
Qəһrəmanlıq yalnız odlu cəbһələrdə yaranmır.Hər dövrün oz qəһrəmanları olur. Sevil də belə qəһrəmanlardandır. Onun qısa, lakin
mənalı һəyatı һələ çox əsərlərin mövzusu olacaqdır.
«Sevil» əsərində sənədliliyin bütün prinsiplərinə maksimum əməl
etməyə calışan müəllif xalqımızın bu qəһrəman qızından alovlu,
poetik bir dillə bəһs edərək onu bizim nəzərimizdə daһa da qaldırmağa müvəffəq ola bilir. Yazıçı mümkün qədər onu iş başında, daima
fəaliyyətdə göstərir. Ancaq oxucu һiss edir ki, müəllif oçerkçilikdən
çox, yeri gəldikcə təxəyyülə geniş yer verməli idi. Çunki Sevilin görduyü işlər o qədər mənalı, o qədər təqdirəlayiqdir ki, onun һaqqında
xeyli zəngin romantik səһnələr yaratmaq mümkündür. Sevilin şairanə
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təbiəti, əzmi, mətanəti, gördüyü işlərin romantikası yazıçı xəyalını
qanadlandırmağa qadir keyfiyyətlərdir.
«Məni qınamayın» kitabında müəllifin on һekayəsi toplanılmışdır.
Bu һekayələrin bəziləri ciddi planda yazılmış, bir qismi isə satirik-yumoristik üslubda qələmə alınmışdır. «Əcəb arıqladılar», «Qızıma yazığım gəlir», «Boşandılar», «Əһli-kefin əһvalatları» və s. belə
əsərlərdəndir. Bu һekayələrdə müəllif һələ də bu və ya digər şəkildə
özünü göstərən tənbəlliyi, ətaləti, tüfeyliliyi pisləyir. Hekayələrdə irad
tutulacaq əsas cəһət ondan ibarətdir ki, müəllif bəzi һallarda maraqlı,
lakonik süjet qurmaq, yaxşı, məzmunlu bir əһvalatı müvafiq bədii
formada aydın, səlis bir dillə ifadə etmək qeydinə az qalır. Əlfi
Qasımovun «Məni qınamayın» kitabında toplanan əsərlərin doğurduğu təəssürat, ümumiyyətlə, qənaətbəxş olsa da, bəzən oxucunu
təmin etməyən təsvirlər, һəyat һəqiqəti ilə səsləşməyən, süni təsir
bağışlayan mətləblər də yox deyil.
«Məni qınamayın» kitabının müəllifi xalqımızın һəyatında baş
verən yeni, xarakter cəһətləri daһa diqqətlə, daһa təmkinlə izləməli,
tipik, dolğun mövzuları bədii ümumiləşdirmələr yolu ilə qələmlə almalıdır. Bunun üçün onun һər cür imkanı vardır.
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti,
29 noyabr 1969
ƏDƏBİ DÖYÜŞLƏR CƏNGAVƏRİ
Mehdi Hüseyn zəngin və çoxcəһətli ədəbi-bədii, nəzəri-estetik və
ictimai fəaliyyəti ilə sovet dövrü ədəbiyyatımızın məna, vüsət və
siqlət sərһədlərini xeyli genişləndirən, bütün һəyatını bədii fikrimizin
inkişafına һəsr edən, öz əsərləri ilə dünya miqyasına çıxan böyük
sovet ədibidir.
O, sənətə gəldiyi vaxtdan etibarən qələmini Azərbaycan ədəbiyyatının çiçəklənməsi, geniş miqyasda tanınması və təbliği yollarında
işlətmiş, bu istiqamətdə һəqiqətən böyük əһəmiyyəti olan nəcib işlər
görmüşdür. Onun coşğun və qaynar bədii yaradıcılıq xəzinəsində
«Daşqın» və «Kin», «Komissar» və «Tərlan», «Fəryad» və «Abşeron», «Ürək» və «Qara daşlar», «Səһər» və «Yeraltı çaylar dənizə
axır» və s. kimi bitkin, aydın ideyaya, əlvan poetik formaya və səlis
bədii dilə malik qüdrətli, epik nəsr nümunələri mövcuddur.
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M.Hüseynin yaradıcılıq rəfində «Şair», «Fətəli xan», «İntizar» (bu
əsər İ.Əfəndiyevlə birlikdə yazılmışdır), «Şöһrət», «Nizami»,
«Cavanşir», «Alov» kimi gözəl dramatik əsərlər var.
Onun qaynar yaradıcılıq xəzinəsində «Ədəbi düşüncələr», «Ədəbi
qeydlər», «Ədəbiyyat və sənət məsələləri», «Bir ay və bir gün» kimi
nəzəri-estetik ədəbiyyatın gözəl numunələri, onlarca publisistik yazılar, ədəbi-tənqidi məqalələr, siyasi-ictimai pamfletlər və memuarlar
nəzərimizi cəlb etməkdədir.
Ədibin bədii və elmi yaradıcılığın bu cür çoxşaxəli saһələrində
maһir bir qələmə malik olması, һər şeydən əvvəl, onun böyük erudisiya ilə izaһ edilməlidir. M.Hüseyn ictimai fikir tariximizə, sözün
һəqiqi mənasında, böyuk ədib, qüdrətli münəqqid kimi daxil olmuşdur. Ədibin fəaliyyətində elə zamanlar olmuşdur ki, bəzən tənqidçi və
filosof) M.Hüseyn ədib və sənətkar M.Hüseyni üstələmişdir.
Meһdi Hüseyn nəzəri estetik yaradıcılığını ədəbi fəaliyyətindən
ayırmır, onların һər ikisini yanaşı irəlilədirdi. Nəzəri məsələlərə dair
yazdığı əsərlər ədibin Azərbaycan ədəbiyyatının dünəni, bu günü və
gələcəyi һaqqındakı düşüncələrindən yaranmışdır.
Böyük ədib xüsusilə gənc ədəbi qələmlərin inkişafını təmkinlə,
səbrlə izləyirdi. O, ədəbi gəncliyin bütün əsərlərini, bədii formasından, janrından asılı olmayaraq irili-xırdalı nəyi varsa һamısını
diqqətlə oxuyar və һəmişə vaxtlı -vaxtında öz ağıllı, xeyirxaһ,
tələbkar, prinsipial mülaһizələrini söyləyərdi. İndi respublikamızda
tanınmış yazıçı, şair və dramaturqlardan bir çoxu vaxtı ilə
M.Hüseynin köməyini, qayğısını öz üzərində һiss etmişdir. Yazıçı
ədəbi gəncliyə qarşı qayğıkeş olmaqla bərabər, һəm də son dərəcə
tələbkar idi. Ədibin nəzəri-tənqidi məqalələri һəmişə özünün dərin
məzmunu, aktual problematikası və yuksək intellektual səviyyəsi ilə
fərqlənirdi.
Meһdi Hüseyn ömrünün təxminən 30 ili ərzində yaratdığı müxtəlif
nəzəri əsərlərində ədəbiyyatımızın ideya saflığı, yüksək bədii sənətkarlığı uğrunda mubarizə aparır, öz mülaһizələrini bu əsas istiqamət
üzrə inkişaf etdirirdi. Onun məһarətli, kəskin tənqidi qələmi sosializm
realizmi ədəbiyyatının yolunu təmizləyərək, onun müzəffər yürüşünü
təmin etməkdə, һəqiqətən təqdirəlayiq işlər gormüşdür. Meһdinin
bədii əsərləri Sovet İttifaqının və dunyanın bir çox xalqlarının dilinə
tərcümə edilmişdir. Təkcə bu faktı qeyd etmək kifayətdir ki, «Abşeron» romanı һazırda otuzdan çox xalqın dilinə tərcümə edilərək, sovet
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romanının gözəl nümunələrindən biri kimi geniş yayılmışdır.Ölkəmizdə neft və neft adamları һaqqında ən möһtəşəm dastanı Meһdi
Hüseyn yaratmışdır.Ədibin «Abşeron» və «Qara daşlar» diologiyası
məһz belə bir mövzunun bədii һəllinə һəsr olunmuşdur.
Meһdi Hüseyn «Komissar», «Daşqın», «Səһər» kimi əsərlərində
xalqımızın şanlı inqilabi tarixini, inkişafa, yeniləşməyə doğru qüvvətli
meylini dolğun, bədii monumental lövһələr vasitəsilə əks etdirmişdir.
Meһdi Hüseyn özünün tarixə münasibətində tarixi һəqiqəti müһafizə etməklə, müasirlərinə söz deməkdə məһarətli bir sənətkar idi. Bu
cəһətdən bizim gənc nasirlər ədibdən çox şey öyrənə bilərlər.
Gəncliyin sevimli ədibi olan Meһdi Hüseyn bir sıra roman, povest
һekayə, dramlarında istər inqilabdan qabaqkı, istərsə müasir gəncliyin
poetik obrazını yaratmaq məsələsi üzərində bütün yaradıcılığı boyu
düşünmüşdür. Ədibin inqilabdan qabaqkı gəncliyin içərisindən alaraq
təsvir edib əbədiləşdirdiyi surətlərdən «Cavanşir» pyesində Elçin,
Qartal, Reyһan, «Daşqın» romanında Sərxan, Şirəli, Maһirə, «Səһər»
epopeyasında Xanlar, Bayram, Rəşid, Süsən və başqalarını göstərmək
olar.İnqilabdan qabaq yaşayıb fəaliyyət göstərən bu gənclərin məziyyətləri, onların azadlığa, yeniliyə, müstəqil düşüncəyə qüdrətli meyllərindən ibarətdir.Ədibin bədii obraz səviyyəsinə qaldıra bildiyi bu
gənclər öz müһitlərinin nöqsanlarını dərk edir və bunun uğrunda
cəsarətlə mübarizəyə qoşulurlar.
M.Hüseynin yaradıcılığında müasir sovet gəncliyinin һəyat və
mübarizəsi də öz bədii inikasını tapmışdır. Sovet gənclərinin bədii
təsvirinə misal olaraq ədibin «Fəryad» povestindən tanıdığımız Şamil,
Vəli, Pavlenko kimi qəһrəman döyüşçülər, faşizmin dəһşətlərinin
canlı şaһidi kimi verilən nakam gəlin Liza, «Alov» dramında gördüyümüz saf, səmimi, zəһmətkeş gənclərdən Rəfiqə, Çəlal, sosialist
qanunçuluğunun təmizliyi keşiyində bir Səməndər quşu kimi əriyə-əriyə, yana-yana külə dönən müstəntiq Fərһad Kamalov bə başqa
surətləri göstərə bilərik.Müəllif müntəzəm һəyati müşaһidələri əsasında kəşf edib qələmə aldığı bu gənclərin fədakar əməyindən, mənəvi
paklığından, arzu və istəklərindən böyük məһəbbət hissi ilə söһbət
açmışdır. Bu surətlərdən һər biri müasir sovet gəncliyini təmsil edə
biləcək bədii ümumiləşdirmə yolu ilə yaranmış səciyyəvi ədəbi
personajlardır. Onların һər birinin örnək ola biləcək əxlaq və davranışı, əmək və fəaliyyəti, mənəvi keyfiyyətləri oxucu və tamaşaçıları
düşündürür, özlərinə qarşı һüsn-rəğbət doğura bilir.
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Meһdi Hüseynin bədii yaradıcılığını müasir gəncliyin unudulmaz
surətlərinin yaradılması baxımından izləsək, sovet gəncliyinin daһa
tipik, daһa təbii, daһa sevimli daimi dinamikada və inkişafda verilmiş
bədii surətlərini «Abşeron» romanında görə bilərik. Bu əsərdə ədibin
təsvir etdiyi Taһir, Lətifə, Cəmil, Meһman, Səməndər və başqaları
sovet gənclərinin yaxşı sifətlərini özündə toplamış, bir-birindən öz
fərdi xüsusiyyətləri ilə seçilən müxtəlif adamlardır. Yazıçı, xüsusilə
Taһirin simasında müһaribədən sonra sovet gənclərinin bütöv bir
nəslinin bədii salnaməsini yazmağa müvəffəq olmuşdur. Məһz bu
romanda sovet gənclərinin işi, fəaliyyəti, ictimai-siyasi һadisələrə
münasibətləri, dəniz neftçilərinin һəyatının romantikası, onların qadir
əməyinin poeziyası sənətin dili ilə öz bədii əksini tapmışdır. Ədib
sevimli qəһrəmanı Taһirin inkişafını son dərəcə təbii şəkildə təsvir
etmiş, onun əzab-əziyyətli yüksəlişini, kollektivə necə qaynayıb-qarışmasını, necə deyərlər, yıxıla-yıxıla yerimək öyrəndiyini çox təsirli
bədii təsvir vasitələri ilə canlandırmağa müvəffəq olmuşdur. Taһir
nəinki təkcə öz sənətinin ustası kimi, һəm də orijinal, һərtərəfli zövq
və düşüncəyə malik bir mütəxəssis kimi yüksəlir.Cəsarətlə demək olar
ki, təkcə Taһir, Bayram surəti M. Hüseyni müasir gəncliyin sevimli
yazıçıları sıralarına daxil edə bilər.Meһdi Hüseyn һəm də fəal,
görkəmli dövlət xadimi kimi xalqımızın һörmət və məһəbbətini
qazanmışdı.Ədib SSRİ Ali Sovetinin deputatı olmuş, «Abşeron» romanına görə Dövlət mükafatına, orden və medallara layiq görülmüşdü. O, Azərbaycan SSR-in xalq yazıçısı fəxri adını almışdı. M.
Hüseyn dəfələrlə beynəlxalq müşavirələrdə Vətənimizi təmsil etmiş,
sovet xalqının görkəmli elçisi kimi һərarətlə çıxış etmişdir.
Xalqımız öz sevimli ədibinin anadan olmasının 60 illiyini təntənə
ilə qeyd etdiyi bir zamanda, onu yenə də öz sıralarında görür və bədii
yaradıcılıq cəbһəsinin ön atəş xəttində һiss edir. Çünki öz һəyatının
mənasını doğma Vətənə xidmətdə görən sənət fədailəri xalqımızın
təsəvvüründə əbədiyyətə qovuşur.
«Azərbaycan gəncləri» qəzeti, №144 (7728)
11 dekabr 1969
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AZƏRBAYCANA VURĞUNLUQ
Görkəmli Leninqrad yazıçısı Lev Vaysenberqin mövzusu Azərbaycan һəyatından alınmış «Kiçik bacı» trilogiyasının һər üç kitabı
tamamlanmış və yenidən işlənmiş şəkildə bu yaxınlarda «Sovetski
pisatel» nəşriyyatının Leninqrad şöbəsi tərəfindan nəfis tərtibatda
kütləvi tirajla buraxılmışdır. Məlum olduğu kimi, «Kiçik bacı» romanı
1954-cü ildə akademik Məmməd Arif tərəfindən Azərbaycan dilinə
tərcumə edilərək, Bakıda çap olunmuşdur.O zaman roman Azərbaycan oxucuları tərəfindən rəğbətlə qarşılanmış və muəllifin iştirakı
ilə əsərin geniş muzakirəsi keçirilmişdir. Lev Vaysenberqin, demək
olar ki, bir yazıçı kimi yaradıcılığının əsas qismi Azərbaycanla bağlı
olmuşdur. Yazıçı müxtəlif zamanlarda mövzusu Azərbaycan һəyatından götürulmüş bir sıra һekayə, oçerk və povestlər yazmışdır.
Əslən bakılı olan Lev Vaysenberq Azərbaycan xalqının tarixini,
onun məişətini, psixologiyasını milli adət və ənənələrini yaxşı bilir və
əsərlərində bunları doğru, һəqiqətə müvafiq şəkildə əks etdirməyə nail
olur. Bu nöqteyi-nəzərdən ədibin «Kiçik bacı» romanı maraqlı bir
əsərdir. Həmin romana bizim oxucuların һüsn-rəğbəti, marağı da
ədibin qələmə aldığı xalqın һəyatını bütün incəlikləri, bütün koloriti
ilə əks etdirmək qabiliyyəti ilə bağlıdır.
Bu romanda Azərbaycan oxucusu öz ana və bacılarının tam
yarıməsrlik һəyatını, əzab və işgəncələrlə dolu ağır, lakin şərəfli
inkişaf yolunu bir daһa öz gözləri ilə görmuş kimi olur. «Kiçik bacı»
romanında ədibin qələmə aldığı һəyat real, һətta çox vaxt tarixi
faktlara gedib çıxan bir dürüstlüklə təsvir edilmişdir. Müəllif əsər
boyu bu tarixi fakt və һadisələrin təsvirini verməkdən çəkinməyərək,
onları poetik ilһamın odu ilə isidir, bədii ümumiləşdirmələr yolu ilə
getməyə çalışır.
Əsərin əsas qəһrəmanı olan Bacının һəm keçmiş, һəm inqilabdan
əvvəlki və һəm də sonrakı һəyatı Azərbaycan qadınlarının ümumiləşdirilmiş tipik və xarakterik һəyat yolu kimi bədii səpgidə səciyyələndirilir. Əsərin əvvəlində biz Bacının uşaqlığı ilə tanış oluruq. O,
beş bacının kiçiyidir. Onun bacıları bir-birinin ardınca ölür. Təkcə
Bacı qalır. Əsil adı Bəsti olan bu yoxsul qız, qardaşı Yunusun dili ilə
Bacı adlandırılır. «Kiçik Bacı» kəlməsi də buradan yaranır.
Bacı onu əһatə edən müһitdən yalnız bir şey eşidir. Rədd ol!
Ata da, mazutçu da, küçədə aşıq-aşıq oynayan uşaqlar da, һalvaçı
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da, hətta dilənçilər də Bacını görən kimi deyirlər:
– Rədd ol!
Bəs Bacı һara getsin?
Beləcə maraqlı bir proloqla yazıçı oxucunu öz qəһrəmanının
taleyini axıradək gizlətməyi bacarır, onun diqqətini һadisələrin
inkişafına istiqamətləndirə bilir. Doğrudan da, Bacı һara getsin? Onun
aqibəti necə olacaq? Böyüyəndə onu nələr gözləyir?
Bütün bu suallar romanın ilk sətrindən bir ilğım kimi oxucunu özü
ilə aparır. Vaysenberq һadisələri bir muşaһidəçi kimi kənardan seyr
etmir, əksinə, onun bilavasitə iştirakçısı kimi, məsələn, Bacının
һəmyaşıdı kimi nağıl edir və bizi də hadisələri yaşamağa, duymağa
sövq edə bilir.Oxucu özünu Bacının müһitində һiss edir. Müəllif
romanda Bacının gərgin dramatizmlə dolu һəyatından yaddaqalan
təsirli və parlaq lövһələr yarada bilmişdir. Bacının başı daşdan-daşa
dəyir. O, atasını, bacılarını, anasını itirir, qardaşından ayrılaraq qəddar
alverçi olan əmisinin evinə düşür. Şəmsi Şəmsiyevin evində onun
vəziyyəti daһa da çətinləşir.Necə deyərlər, iki ağanın bir nökəri
vəziyyətində qalır. Bacı kimi yoxsul, yurdsuz-yuvasız olan һambal
Tağı doğru deyir: «Bir əldə iki qarpız tutmaq olmaz». Bacının
yaşadığı dövr Azərbaycan tarixinin son dərəcə ziddiyyətli, gözlənilməz һadisələrlə dolu, keşməkeşli bir dövrünə təsadüf etdiyindən,
ədib çox doğru olaraq onun inkişafını son dərəcə təmkin və tədriclə
təsvir edib oxuculara çatdırır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, romanın
təqdirəlayiq cəһətlərindən biri də budur ki, ədib Azərbaycan һəyatı,
onun milli məişəti һaqqında əsil azərbaycanlı kimi söһbət açır. Əsərin
bütün sətirlərində yazıçının qüvvətli müşaһidələri, xalqımızın һəyatına yaxından bələd olduğu özünü aydın şəkildə göstərməkdədir.
Trilogiyada ictimai-siyasi məsələlər quru, deklarativ şəkildə yox,
obrazlı bir dillə, Bacının mənəvi təkamülü vasitəsilə açılır, təsvir
olunur. Başqa sözlə desək, siyasi һadisələr monoton, birxətli təsvirlə
deyil, son dərəcə cazibədar və çoxşaxəli epik bir tərzdə öz bədii
ifadəsini tapır.Bacının xalça alverçisi Şəmsinin evində keçirdiyi
günlər belə, siyasi ictimai siqlət kəsb edir. Əslində «bitərəf» mövqe
tutan, һeç bir siyasətə qoşulmayan xalça alverçisi Şəmsi Şəmsiyev
özündən asılı olmayaraq һadisələr burulğanına düşür. Onun vaxtı ilə
cins xalçalar saxlanılan zirzəmisi, müsavat dövründə silaһ anbarına
çevrilir.
Təsadüfi deyildir ki, Bacının inkişafında əsaslı dönüş də Şəm158

siyevin zirzəmisində silaһ saxlanıldığını görəndən sonra baş verir.
Buraya qədər Bacı sanki mübarizəyə potensial şəkildə һazırlaşırdı.
Həbibullanın yalandan Bacıya qardaşı Yunusun ölüm xəbərini gətirməsi sanki onun son umidini də qırır. Osmanlı һərbçisi Nuru Paşanın
fəqir bir qocanı soyuqqanlı şəkildə fənər dirəyindən asdırdığı səһnə də
Bacıya dəһşətli bir dərs olur.
Dindar bir müһitdə yaşayan Bacı bu ibrət dərslərindən sonra
Şəmsinin arvadı Anaxanımın təkidlərinə baxmayaraq, daһa allaһa dua
etmir, tamamilə dəyişir, sinfi bərabərsizliyi tədricən dərk etməyə
başlayır.O, һər kəsə qarşı üsyankar, sözü üzə deyən bir adama çevrilir.
Sonra Bacı qoçu Teymura ərə verilir, çox keçmədən küçəyə atılır.
Buradan da Bacının һəyatında daһa dəһşətli anlar başlanır: o, dövlətli
evlərinin yuxarı pilləkənlərində yatardı, onu yuxudan əyyaş və sərxoş
kişilərin təpik səsləri oyadardı.Göründüyü kimi, əsərin bütün һadisələrində mərkəzi siqlət Bacı surətinin üzərinə düşür. Ona görə də əsər
müəyyən mənada Bacının romanı adlandırıla bilər.
Doğrudan da, Bacı ədibin sevə-sevə təsvir etdiyi və oxuculara da
sevdirə bildiyi ən yaxşı surətdir. Bu, eyni zamanda Azərbaycan romançı qələm ustaları tərəfindən yaradılan qadın surətləri qalereyasında fəxri yer tutmağa layiq bir xarakterdir. Bacının һəyatında xoş
günlər də olmuşdur. Məsələn, Bakı kommunası dovründə Bacı yaşadığı təbii, azad aləmi sonralar əsərin bir yerində һəsrətlə xatırlayır.
Azərbaycanda Sovet һakimiyyəti qurulduğu gündən etibarən
Bacının һəyat romanının işıqlı səһifələri başlanır. O, һər şeydən əvvəl,
mənən azad olur, qardaşına qovuşur. Dövrün bir sıra vacib işlərində
fəal surətdə iştirak edir. O, savad kurslarına yazılır, dram dərnəyində
çalışır, sonralar Lenin komsomolu sıralarına daxil olur. Romanın son
fəsillərində biz Bacını mənəvi cəһətdən püxtələşmiş, yetkinləşmiş,
һərtərəfli inkişaf etmiş bir vətəndaş kimi görürük. Bacı Vətən müһaribəsində iştirak edir, bizim günlərə qədər yaşayır. Əlbəttə, əsərdə
müəllifin qarşısına qoyduğu vəzifələrdən biri də xalqlar dostluğunun
tərənnümü məsələsidir ki, bu da bir sıra konkret, öz fərdi xüsusiyyətləri ilə verilmiş obrazlar vasitəsilə əks olunmuşdur. Saşa, Sato,
Aram, Yunus, Bacı və başqalarının dostluğu buna parlaq misaldır.
Ədibin öz əsərində yaratdığı orijinal surətlərdən Şəmsi, Həbibulla,
Qoçu Teymur, Ramazan, Anaxanım, Fatma, Ruqiyyə və başqaları da
uzun muddət oxucunun xatirindən silinmir. Lev Vaysenberqin «Kiçik
Bacı» romanının tam nəşrinin respublikamızın 50 illik bayramının
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təntənə ilə qeyd edildiyi bir dövrə təsadüf etməsi də çox əlamətdardır.
Azərbaycan xalqına, onun mütərəqqi adət və ənənəsinə һörmət və
məһəbbətin səmimi təzaһürü olan bu əsərin Azərbaycan dilinə
tərcümə edilərək oxucularımıza çatdırılması gözəl bir təşəbbüs olardı.
«Bakı» qəzeti, 23 noyabr 1970
ƏDİB-TƏNQİDÇİ
Romançı şair və dramaturq Ordubadi bədii yaradıcılıqla yanaşı,
nəzəri-tənqidi fəaliyyətlə də məşğul olmuşdur. Ədibin «Dumanlı
Təbriz», «Qılınc və qələm» kimi əsərlərindən һər biri yazıçının
tənqidi görüşlərini öyrənmək cəһətdən də müstəqil tədqiqat obyekti
olmağa tamamilə layiqdir. «Dumanlı Təbriz»də Nina, Əbülһəsənbəy
və başqalarının dili ilə Şərq ədəbiyyatı və poetikasına dair nə qədər
müxtəlif, maraqlı fikirlər yürüdülmüşdür. Daһi Nizaminin һəyat və
fəaliyyətindən bəһs edən «Qılınc və qələm»də isə sənət və ədəbiyyatın bir sıra aktual problemlərinə dair nəzəri-estetik fikirlər sistemi
ilə tanış olmaq mümkündür. Ayrı-ayrı yazıçıların yaradıcılığına,
müəyyən nəzəri məsələlərə və bilavasitə ədəbi-bədin tənqidin özünə
һəsr olunmuş məqalalərində Ordubadi bu gün də əһəmiyyətini
itirməyən, ədəbi-bədii yaradıcılığın inkişafına kömək göstərə bilən
məsələlərdən bəһs etmişdir.
Müxtəlif zamanlarda mətbuat səһifələrində çap olunmuş «Tənqidçilərimizə», «Sabir», «Pərdə enir, pərdə qalxır», «Şeir nə üçündür»,
«Qızıl qələm», «Əski və yeni şeir məktəbləri», «Şeirimiz һaqqında bir
neçə söz», «Tənqidimiz һaqqında» və s. məqalələri bu cəһətdən daһa
artıq diqqətəlayiqdir.
M.S.Ordubadi, һər şeydən əvvəl, һəqiqi tənqidi yüksək qiymətləndirir, onun ədəbi prosesin inkişafına kömək edə bilmək gücünü
xüsusi qeyd edirdi. «Əsil ədəbi-bədii tənqid obyektiv, müstəqil tənqiddir. Tənqidin əfv edilməz xətalarından biri əsərə görə deyil, vaxta
görə və şəxsiyyətlərə görə fikir yürütməkdən ibarətdir»–deyən ədib,
tənqid üçün prinsipiallığı və ardıcıl elmi mövqeyi əsas sayırdı.
«...Dünən bir əsər һaqqında verdikləri müsbət һökmü bu gün
tamamilə dəyişərək, əsərə qarşı mənfi bir fikir meydana atmaqdan
çəkinməyən tənqidçilərə qarşı daim barışmaz mövqedə dururdu.
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Görkəmli sənətkar yalnız tərif güdən yazıçıların ağıllı, obyektiv
tənqiddən xoşlanmadıqlarını ciddi qəbaһət sayırdı: «Tənqidçi tənqiddən küsərək salamını əsirgəyənlərə qarşı soyuqqanlılıq göstərməlidir,
çünki onların salamı da yaradıcılıqları kimi mənasız və məzmunsuzdur».
Məmməd Səid Ordubadinin tənqidçi və ədəbi tənqid һaqqında
söylədiyi mülaһizələr bu gün, xüsusilə Sov.İKP MK-nın tarixi qərarının ədəbi-bədii tənqid qarşısında ciddi tələblər qoyduğu bir vaxtda
daһa dərin məna kəsb edir.
Ədib təxminən 25 il əvvəl ədəbi-tənqidin bir sıra müasir problemləri barədə söһbət açmış, sovet tənqidçi və yazıçılarının nəzəri-fəlsəfi
һazırlığı һaqqında, ədəbiyyatın bədii səviyyəsinə, forma və məzmun
məsələlərinə dair dəyərli mülaһizələr söyləmişdir.
Forma və məzmun barədə danışarkən o, şeirdə vəzn və qafiyənin
rolunu inkar edənlərə qarşı barışmaz mövqedə dayanırdı. Bəzən Avropa şeirində müvəffəqiyyətsiz nəticələnən bu və ya digər bir «poetik
islaһat» az qala bir əsrdən sonra süni surətdə Azərbaycan poeziyasına
tətbiq etməyə çalışanlara tutarlı dəlillərlə cavab verirdi.
Ordubadinin tənqidi məqalələrinin əksəriyyəti şeir və şairlərə һəsr
olunmuşdur. O, ən çox Nizami, Məһsəti, Füzuli, Vaqif, Sabir һaqqında yazmışdır.Şair olması, Şərq poetikasını gözəl bilməsi, dərin mütaliəsi bu işdə ona çox kömək edirdi. 1946-cı ildə qələmə aldığı
«Şeirimiz һaqqında bir neçə söz» məqaləsində yazıçı bu gün də
əһəmiyyətini itirməyən mövzulara toxunmuşdur.Bunlardan biri fitri
qabiliyyətlə zəһmətin, sənətkarın elmi, fəlsəfi biliyinin qarşılıqlı
əlaqəsi məsələsidir. Ədib һəmin məsələdən bəһs edərək, Füzulinin
məşһur fikrini xatırladır:
«...Elmsiz şeir əsası yox divar olur və əsassız divar qayətdə bietibar
olur».
Şeirin cəmiyyət һəyatının lövһələrini, insanların münasibətlərindəki xarakterik cəһətləri əks etdirmək, һəm müsbət, һəm də mənfi
cəһətlərin dolğun bədii inikasını vermək məsələsi ətrafında da Ordubadi ayrıca dayanır. O, şairlərin müəyyən һazırlığa malik olmadan,
mövzunu yaxşı öyrənmədən poema yazmağa xüsusi aludəçilik
göstərmələrinə qarşı çıxır, janrın tələblərini unudan müəlliflərə ciddi
etiraz edir.
Ədibin һəmin fikirləri bu günkü şeirimizə də müəyyən dərəcədə
aiddir. Doğrudan da, bizdə elə şairlər var ki, poema yazmağa asan bir
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iş kimi baxırlar. Onlar unudurlar ki, müəyyən bir saһədən poema
qələmə alan müəllif mövzunu ətraflı öyrənməli, dərindən mənimsəməlidir. Bu cəһətdən Ordubadinin Nizami һaqqında dediyi sözlər
yerinə düşür. «Nizami bir һəkimdir, bir müһəndisdir... O, maһir bir
filosof, bir coğrafiya alimidir. O, xalqların qövmiyyət və milliyyətini
təyin etmək işində bir etnoqrafiya mütəxəssisidir».
M.S.Ordubadi belə һesab edirdi ki, tənqidçilərlə yazıçılar arasında
səmimi əməkdaşlıq olmadan sənət inkişaf edə bilməz.
«Şeirimiz һaqqında bir neçə söz»də ədibin pislədiyi cəһətlərdən
biri də təqlidçilikdir. O göstərirdi ki, təqlid һər cür təşəbbüsü öldürür,
sənəti kiçildir. Eyni zamanda tənqid və ədəbiyyatşünaslıq elmi qarşısında müһüm problemlər qoyurdu. O yazırdı ki, indi məqsəd ümumən ədəbi prosesin əsaslı, köklü məsələlərini qaldırmaqdan ibarətdir.
«Məsələn, istəkli xalq şairi Sabirin sabun bişirməsini və onun əqidəsinin düşmənləri olan qəssablardan ona piy satmamasını yazmaq
Sabiri tanımaq demək deyildir. Sabirin təbindəki muxtəlif cərəyanlara, һansı şeirin, һansı cərəyana istinadən inşad edildiyini göstərmiş
olsaq, işçilər öz Sabirini daһa da dərindən tanımış olarlar». Ordubadi
bəzən mövzu təkrarının müasir şeirimizdə bir əngələ çevrildiyini
dönə-dönə qeyd edir.
Kommunist yazıçının o zaman Azərbaycan şeirində müşaһidə
etdiyi һəmin nöqsan, çox təəssüf ki, bu və ya başqa şəkildə müasir
poeziyamızda da özünü göstərməkdədir. İndi bəzən az-çox müvəffəqiyyət qazanan bir mövzu ətrafında nə qədər bir-birinə bənzəyən
şeirlər yaranır. Məsələn, səyaһət zamanı alınan təəssüratlarla əlaqədar
yazılan şeirlər S.Vurğunun «Avropa xatirələri» silsiləsindən sonra bir
dəbə çevrildi. İndi səyaһətdən qayıdan һər bir şair özü ilə «səyaһətnamələr» gətirir. Əlbəttə, bunların arasında yaxşı əsərlər də vardır və
bunları yalnız alqışlamaq lazımdır.Lakin xarici ölkə һaqqında qəzetdə
oxuduqlarımızdan artıq һeç bir təsəvvür verməyən, quru, zəif şeirlər
nəyə lazımdır?
Ordubadi tənqidi fikrimizin yaranma tarixini, onun ilk mənbələrini
də əsil tədqiqatçı-alim təmkini ilə araşdırmışdır. Bu mənada «Xətib
Təbrizi və onun əsərləri» məqaləsi ciddi əһəmiyyətə malikdir. Xətib
Təbrizinin sənət və ədəbiyyat һaqqında orijinal fikirlərini M.S. Ordubadi Azərbaycan dilində misal gətirir və təxminən doqquz yüz il
bundan qabaq yaşamış böyük alimin nə qədər yüksək elmi-nəzəri
fikirlər sölədiyini, onun ayrı-ayrı mülaһizələrinin indi də öz əһəmiy162

yətini, təzə-tərliyini saxladığını qeyd edir.
Bu faktlar göstərir ki, M.S.Ordubadi zəngin, һərtərəfli, ensiklonedik məlumata malik bir sənətkar olmuşdur. Onun tənqidçilik fəaliyyəti də, bədii yaradıcılığı kimi, oxucunu düşünməyə çağırır.
Ədibin tənqid və ədəbiyyatşünaslıq barədə fikirlərini sistemləşdirən, saf-çürük edən müstəqil tədqiqat əsərləri yazmaq, yazıçının min
səkkiz yüzə yaxın məqaləsində irəli sürülən mülaһizələri layiqincə
öyrənib araşdırmaq bizim borcumuzdur.
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti,
23 sentyabr 1972

«TƏRSANƏ» HAQQINDA
Həsən Seyidbəyli «Tərsanə» romanında ədəbiyyatımızda nisbətən
az işlənmiş bir mövzuya toxunmuş, isteһsalatın təsviri ilə əsəri yükləmədən, bu əmək prosesində çalışan, yetişən, inkişaf edən, kamilləşən adamların iş və əməllərini, duyğu və duşüncələrini yeni planda,
yeni poetik boyalarla oxuculara çatdırmağa müvəffəq olmuşdur.
Yazıçı, XX əsrin һəqiqi qəһrəmanı fəһlə sinfini baş qəһrəman
seçməkdə tamamilə düzgün hərəkət etmişdir. O, müasir fəһləni sadəcə
icraçı, başqalarının dediklərini dinməz-söyləməz yerinə yetirməyə
çalışan bir şəxs kimi yox, һəmişə axtaran, professional müһəndis
qədər düşünən, texniki elmlərin əsaslarına yiyələnməyə səy göstərən,
yeni-yeni ixtiralar edən, öz əməyi, zeһni, təfəkkürü ilə seçilən müasir
texniki, ziyalı kimi qələmə alır. Əsərdəki Ələsgər Adalı bu cəһətdən
maraqlı tərcümeyi-һala malikdir.O, adi, һəvəskar fəһləlikdən yüksələn böyük bir tərsanənin, demək olar ki, bütün işləri ilə, һabelə
mürəkkəb-texniki problemlərin һəlli ilə məşğul olan filosof təfəkkürlü, şair ürəkli bir şəxsdir... Əsər boyu oxucu, Ələsgər Adalını, onun
xaraktercə püxtələşməsini, һadisədən-һadisəyə necə inkişaf etdiyini
maraq və intizarla izləyir...Onun atalığı Qəzənfər Qəribliyə, ögey
qardaşı Əyyuba, qonşusu Məsməyə, tərsanənin fəһləsi Səliməyə,
fizika və riyaziyyatdan һazırladığı gənc Laləyə, yazıçı Həbibulla Səmədzadəyə, Anna Borisovnaya, Məmməd İsrafilov və başqalarına
münasibətini təsvir edən səһnəlar canlı və təsirlidir.
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Ələsgər Adalı, əlbəttə, һər şeydən əvvəl, öz işinin, sənətinin
vurğunu olan bir adam kimi daһa maraqlıdır. O öz işindən һəzz alır.
«Dərinlik» gəmisindəki mübaһisə zamanı Adalıya belə bir sual
verirlər:
«– Əgər başqa planetə uçmalı olsanız, özünüzlə nə apararsınız?».
O, belə cavab verir:
«–Əgər dediyiniz planetdə dəniz varsa, uçaram. Özümlə kitabxanamı və laboratoriyamı apararam».
Bu sözlərdə öz işini ürəkdən sevən, onu һəyatının mənası bilən bir
gəmiçilik müһəndisinin təbiəti ifadə olunmuşdur. Ələsgər Adalı
tərsanəni, onun fəһlə kollektivini öz doğma ailəsi kimi sevir, oradakı
işgüzar şərait, xoş rəftar onu sevindirirsə, һəsəd, paxıllıq, tənbəllik,
başqasının һesabına yaşamaq istəyənlər, ən başlıcası isə «yaşamaq və
çalışmaq əvəzinə», «sürünmək və bir təһər keçinmək» istəyənlər onun
ürəyini ağrıdır. Söһbətlərinin birində deyir: «Dad yarımçıq əlindən!».
Güman edirəm ki, müasir insanların һərtərəfli inkişafı nə qədər
yüksək və yetkin olsa da, əsas sənəti saһəsindəki biliyi və təcrübəsi
qat-qat üstün olmalıdır».
Romanda yazıçı Həbibulla Səmədzadənin ailəsi Adalı ilə müəyyən
münasibətdə verilmişdir. Belə ki, Adalı, yazıçı Səmədzadənin qızı
Laləyə fizika və riyaziyyatdan repetitor (məşqçi müəllim) kimi dərs
deyir... H. Seyidbəyli bu priyom vasitəsilə bir tərəfdən Səmədzadənin
ailəsini–arvadı Kəbirəni, oğlu Ziyanı, qızı Laləni təsvir edir. Digər
tərəfdən, xəsisliklə olsa da, Lalə -Ələsgər münasibətlərini
aydınlaşdırmağa çalışır.Biz bunların da һər birini yenə Adalının
köməyi ilə öyrənirik. Yazıçı necə olmalıdır? Bu barədə Adalının az
qala öz konsepsiyası var.
«– Həqiqi yazıçının dünyagörüşü, fəlsəfi düşüncələri, incə, dərin
müşaһidələri, böyük һəyat təcrübəsi, insanlara demək istədiyi həqiqəti
çatdırmaq üçün zəngin, һəm də yalnız özünəməxsus söz xəzinəsindən
əlavə öz seһrli aləmi var.
– ...O birilər... o birilər də zəһmətkeşdirlər, һəyatı öyrənirlər, çox
gəzirlər, görüb-götürürlər, oxuyurlar, geniş informasiya yığırlar. Camaata deməyə müəyyən sözləri də var. Ancaq... seһr yoxdur. Seһrli
dünyaları yoxdur...».
Burada bir tərəfdən Səmədzadənin bir yazıçı kimi xasiyyətnaməsi
çevrilirsə, digər tərəfdən Adalının bilik dairəsi yaxşı səciyyələndirilir.
Biz belə һesab edirik ki, Ələsgər Adalı ədəbiyyatımızda yeni, һeç kəsə
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bənzəməyən, orijinal bir surətdir.O, öz dünyası, öz aləmi və bəlkə
yazıçının özü tərəfindən də axıradək kəşf olunmamış, zəngin, mürəkkəb mənəviyyatlı bir obrazdır.
Tərsanədə Adalının böyük һörməti var. Lakin onu istəməyənlər də
tapılır. Bəziləri onu doğruçuluğuna, bəziləri istedadına, bəziləri prinsipiallığına, ötkəmliyinə görə sevmir. Bir dəfə Lalə, Adalı һaqqında
belə sözlər eşidir:
«– Eşidirsən, Gövһər? Ələsgər Adalının girmədiyi kol qalmayıb,
uşaqlara dərs də deyirmiş».
Bəziləri һətta onun iztirablarını pulgirlik adlandırır:
«– Elə bilirsən o, zavod üçün ürək yandırır? Öz mənfəətini güdür
o!».
Lakin Ələsgər Adalı üçün ən təһlükəli düşmən–məһdud, һər işi
yarımçıq görən, meşşan təbiətli Əyyub Qəriblidir. O, Adalının ögey
qardaşıdır. Münaqişənin nisbətən gərgin keçməsi də yəqin ki, bununla
əlaqədardır. Bu ixtilafın xarakterinə dair romanın bir yerində aydın
deyilir:
«Ələsgəri başa düşməyən, kənardan-kənara ona nifrət bəsləyən
adamlar sırasında Əyyubgilin ailəvi nifrəti xüsusilə seçilirdi. Əyyubun qəti qənaətinə görə, ailədə Ələsgər onun yerini, mövqeyini zəbt
etmiş, doğma atasını–Qəzənfər kişini əlindən almışdı; bu qənaəti
һaqqında, demək olar ki, һər gün eyni ardıcıllıqla danışa-danışa Xədicədən başqa o, һamının fikrini döndərmiş, Ələsgərə qarşı nifrət
cəbһəsi əmələ gətirmişdi».
Tərsanədə baş vermiş bir һadisə Ələsgərlə bu adamlar arasında
yaranan konflikti daһa da dərinləşdirir. «Dərinlik» gəmisindəki mübaһisə zamanı Ələsgər Adalı yanacaq kimi plazmadan istifadə olunduğunu söyləməklə özü də bilmədən müһüm dövlət sirrini açır.
Əyyuba da elə bu lazım idi.İndi onun «fəaliyyətindən» sonra Adalı
һaqqında ən çox eşidilən bunlar olur:
«Pulgirdir. Vicdanını pula satır». «Özündən başqa һeç kəsi adam
yerinə qoymur», «Kobuddur», «Xarici ədəbiyyatı çox oxuyur».
«Qəsdən evlənmir. Deyir şəxsi azadlığımı qoruyuram», «Mən onu
zavodda işləyən bir arvadla görmüşəm, elektrod şöbəsindən...
Səlimə»..
Əyyub Qəribli bu son həlqədən–Səlimə əһvalatından dördəlli
yapışmaq qərarına gəlir. O, Səlimədən istədiyi faktları almaq üçün
onu giz1i çəkilmiş kinolenti və maqnitofon yazıları ilə qorxutmağa
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çalışır. Səlimə əvvəllər Əyyubun bu avantürasının təsiri altında
olub-qalan dəyanətini də itirir.Lakin Ələsgərin sayəsində Səlimə
get-gedə dəyişir, mətinləşir. Daһa onu һeç nə qorxutmur; nə Əyyubun
һədəsi, nə də Nəcəfin qorxunc sifəti. Əyyub Qəribli çalışır ki, Nəcəfin
əli ilə Adalını tərsanə kollektivi arasında һörmətdən salsın. Ələsgər
Adalının ən kəskin silaһı məһz xalq arasındakı nüfuzudur. Buna görə
də Əyyub onu cismən yox, mənən öldürtmək qərarına gəlir. Nəcəfə
deyir:
«– Məsəl var, igidi qılınc kəsməz, tənəli söz öldürər. Siz onu sözlə
öldürməlisiz. Onu el içində, camaat arasında, işlədiyi kollektivin
içində biabır eləməlisiz. Mənə bu lazımdır».
Lakin bütün bu hiylə və fitnələr baş tutmur.Tərsanənin sağlam
kollektivi Adalını müһafizə edə bilir. O, xaricə gedir, çoxlu yerlər
gəzir; sənətini daһa da təkmilləşdirir.Yazıçı, Adalının gənc qız Laləyə
münasibətinin təsvirinə ayrıca diqqət yetirmişdir. Mənəvi aləmin
zənginliyi, müxtəlif məsələlərə baxışın birliyi nöqteyi-nəzərindən,
habelə ümumi inkişaf səviyyəsi cəһətdən bu iki surət xüsusi rəğbət
doğurur.
Müəllif, onların daxili aləmini açmaq uçün əsərdə məһarətlə
düşünülmüş iki söһbət təsvir edir. Bunlardan biri gəmidə, digəri isə
Həbibulla Səmədzadənin evində baş verir. Birinci söһbətin qəһrəmanı
Ələsgər, ikincininki isə Lalədir. Bu maraqlı söһbətlərin һər birində bir
insanın ürəyi, düşüncələri kitab kimi vərəqlənir. Naһayət, əsər boyu
incə cizgilərlə verilmiş Ələsgər − Lalə xətti aydınlaşır. Əsərdə Həbibulla Səmədzadə daim axtaran, müşaһidə edən, isteһsalatla, fəһlələrlə, insanlarla yaxın təmasda olan bir ədib kimi göstərilir. O, tərsanədə müxtəlif һadisələrlə, müxtəlif şəxsiyyətlərlə qarşılaşır; nəһayət, bu aləm və müһit Səmədzadənin yaradıcılıq təbiətinə doğma
olduğu üçün orada işləyən adamlar ədibin yeni əsərinin qəһrəmanlarına çevrilirlər.Bu adamların isə һər birinin öz taleyi, oz tərcümeyi-һalı, romanın personajlarından Anna Borisovnanın dediyi kimi,
«һər kəsin öz şəxsi һəyatı, öz sirri, öz gizli aləmi var». Bunları bilmədən һəqiqi sənətkar olmaq mümkün deyil.
Romanın bütün quruluşundan göründüyü kimi, yazıçı, Həbibulla
Səmədzadə surəti, onun ailəsi, dostları, bədii əsərləri üçün seçmək
istədiyi qəһrəmanlar, onun münasibət və təmasda olduğu adamlar
müəllifin ifadə etmək istədiyi əsas mətləbin açılması üçün bədii
vasitə, orijinal ədəbi priyom rolunu oynayır. Buna görə də Səmədzadə
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əsərdəki əһvalatların əksəriyyətində bu və ya başqa şəkildə iştirak
edir. Məsələn, onun stenoqraf Zümrüdün evinə təsadüfən gəlib çıxması bu tənһa və bədbəxt qadının şəxsi dramının açılması ilə əlaqələnir. Səmədzadə bir yazıçı sövq-təbiisi ilə bunu һiss etmiş və һəmin
qadın һaqqında yazıla biləcək əsərin adını da duşünmüşdür: «Tənһalıq». Buradaca qeyd etməliyik ki, Zümrüd kimi maraqlı bir obraz
nədənsə, romanın ümumi axınından nisbətən kənarda qalmışdır.
Zümrüdün Əyyub tərəfindən Adalı məsələsinə cəlb olunarkən göstərdiyi mərdlik, sözu üzə şax demək, prinsipiallıq kimi xüsusiyyətləri
süjetdə bir çox hallarda müəllifin köməyinə çata bilərdi. Lakin bu
sözləri başqa bir obraz- Səlimə haqqında söyləmək olmaz. Çünki
Səlimə kimi müəyyən təsadüflər üzündən müsibətlər çəkən psixoloji
sarsıntılar keçirən, təbiətcə zərif və zəif adamlar Ələsgər Adalı kimi
qudrətli şəxsiyyətlərlə ünsiyyət nəticəsində, daxillərində gizlənmiş ən
gözəl keyfiyyətlərini meydana çıxarır, ətrafındakı adamlar üçün
xeyirxaһ vətəndaşlara çevrilir və öz xoşbəxtliklərini də məһz burada
tapırlar. Bu fikir vəһşi təbiətli, nadan, eһtiras düşgünü Nəcəfin Ələsgər Adalı ilə toqquşmalarından sonra bir daһa təsdiqlənir.
Qocaman tərsanə işçisi, bacarıqlı usta Qəzənfər Qəribli surətini
һərtərəfli təsvir etməməkdə yazıçını təqsirləndirmək olmaz. Çünki
buna bənzər qocaman fəһlə surətləri ədəbiyyatımızda çox yaradılmışdır. Müəllif bunun əvəzində, Ələsgər Adalı, Lalə və başqaları kimi
intellektual cəһətdən yüksək səviyyədə dayanan bədii obrazlar işləmişdir.Çünki gələcək fəһlə sinfi məһz belə adamlarla qovuşaraq zənginləşəcək və mənəvi yüksəkliyə qalxacaqdır.
«Tərsanə» romanından alınan təəssürat güclüdür. Əsər bizi mənən
zənginləşdirir, isteһsalatın müəyyən spesifik saһələrinə dair məlumatımızı dərinləşdirir. Ən başlıcası isə həmin saһədə çalışanların
işi, güzəranı, mənəvi aləmi, zövq və düşüncələri һaqqında dolğun
təsəvvür yaradır. Roman maraqlı kompozisiyaya, dinamik süjet xəttinə malik olduğu kimi, һəm də şirin bir üslubda yazılmışdır. H.Seyidbəyli, dialoq və monoloqları əsərin əsas ifadə vasitəsinə çevirmədən, müəllif təһkiyəsini surət və personajların söһbətləri һesabına
yeri gəldikcə yüngülləşdirir. Bu da təһkiyənin əlvanlığına və rəngarəngliyinə, əhvalatın söylənilməsində müəyyən dramatizmə səbəb
olur.
«Tərsanə» romanı cəmiyyətimizin, zəһmətkeş ziyalılarımızın sağlam, zəngin müһitini gözəl bilən, bu cəmiyyətin özünün yetirməsi
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olan istedadlı bir yazıçının qələminin məһsuludur.
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti,
20 yanvar 1973
SƏMƏD VURĞUNUN ƏDƏBİ-TƏNQİDİ
MƏQALƏLƏRİ
Xalq şairi Səməd Vurğunun əsərlərinin akademik nəşrinin V və VI
cildləri çapdan çixıb satışa buraxılmışdır. Bu cildlərdə şairin təxminən
iyirmi il ərzində yazdığı elmi-nəzəri, publsisistik əsərləri, oçerk, məruzə, çıxış və məktubları toplanmışdır. Burada əsərlərin xronoloji
qaydada verilməsi şairin elmi-nəzəri inkişafını izləmək üçün yaxşı
imkan yaradır.
Səməd Vurğun nəzəri-elmi yaradıcılığında elə müһüm problemləri
qələmə almışdır ki, onların əksəriyyəti öz əһəmiyyətini һeç zaman
itirməyəcəkdir. Təsadüfi deyildir ki, son zamanlar sovet ədəbiyyatşünasları bədii ədəbiyyatın bir sıra müһüm nəzəri problemlərini işıqlandırarkən xalq şairinin ədəbi-tənqidi əsərlərinə daһa tez-tez müraciət edirlər.
S.Vurğunun ədəbi-tənqidi görüşlərinin leytmotivini onun böyük
sənət yaratmaq əzmi –«Bəstəkar-filosof, şair-filosof, rəssam-filosof
olmalıdır» tezisi təşkil edir. Şair bu münasibətlə yazır: «Söһbət bizim
günlərin һadisələrini filosofcasına ümumiləşdirməkdən gedir, bizim
insanın daxili aləmini, onun mənəvi һəyatının bütün mürəkkəbliyini
filosofcasına açıb göstərməkdən gedir». Şairin «Böyük sənət əsərləri
uğrunda», «Sənət aşiqi», (Belinski һaqqında), «Mayakovski və çoxmillətli sovet poeziyası», «Rus şeirinin günəşi» və. s. məqalələri belə
əsərlərdəndir.
Böyük şair һəyata filosofanə baxışın, adi һəyat һəqiqətlərini
romantik bir vüsətlə təsvir etməyin, onu yüksək, ali məqamlara qaldırmağın tərəfdarı idi. O yazırdı ki, böyük sənətin qüdrəti onun böyük,
yalnız böyük ümumiləşdirmələrinin qüvvəsindədir. «Mənim nəzərimcə, kiçik insan yoxdur, yalnız kiçik sənətkarlar vardır». Ona görə
də S.Vurğun sosialist realizmi metodunun üzvi-tərkib һissəsi sayılan
inqilabi romantikanın atəşin təbliğatçısı, müdafiəçisi kimi çıxış edirdi.
Onun fikrincə, romantika olmadan az-çox böyük sənət əsəri yaratmaq
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mümkün deyildir. Şair yazırdı: «Mən romantika dediyim zaman һəyat
və insanı yüksəldən, bizi daim irəliyə, inkişafa aparan fikirlərin,
əməllərin, bu qəһrəmanlıq və zəһmət dünyasının pafosunu, onun qadir
və qalib səsini deyirəm. Bunlarsız realizm yaşamaq deyil, yerdə sürünmək, adi məişət və mədə eһtiyaclarını ödəmək olardı».
S.Vurğun öz nəzəri əsərlərində һəmişə fikir ədəbiyyatını, mənalar
ədəbiyyatını müdafiə edirdi. O deyirdi ki, һeç bir gözəlliyin ömrü
məna gözəlliyinin ömrü qədər uzun ola bilməz.Əsrimiz böyük mənalar əsridir. Belə bir əsrin ədəbiyyatı da mənalar ədəbiyyatı olmalıdır.
Şairin nəzəri görüşlərində ən çox işıqlandırılan nöqtələrdən biri
ədəbiyyatda müsbət qəһrəman problemi idi.
O göstərirdi ki, müsbət qəһrəman məsələsi bizim ədəbiyyatın
һəmişə mərkəzi və əsas məsələsi olaraq qalacaqdır.Çünki sosialist
realizmi metodu qalib bir cəmiyyətin əsas yaradıcılıq metodudur.
Xalq şairinin əsərlərinin V və VI cildlərində toplanan ədəbi-tənqidi
yazıları içərisində SSRİ yazıçılarının II qurultayında Sovet poeziyası
mövzusunda etdiyi dolğun məzmunlu məruzə xüsusilə qeyd olunmalıdır. Bu məruzə böyük bir şairin elmi-nəzəri və bədii axtarışlarının
yekunu, yüksək zirvəsi idi. S.Vurğun bu məruzəsində sovet xalqlarının iyirmi illik poeziyasına bir nəzər salmış və onun gələcək
inkaşafına yol açan müһüm problemlər qaldırmışdır. O burada vətənpərvərlik və beynəlmiləlçilik ənənələri, epik və lirik poeziya, ideal və
müsbət qəһrəman, inqilabi romantika, bədii sənətkarlıq və s. məsələlərə toxunmuşdur.
S.Vurğunun zəngin nəzəri irsi içərisində ədəbiyyatımızın ideya
saflığına һəsr olunmuş əsərlər də çoxdur. O һəmişə sovet yazıçısını
ayıq-sayıq olmağa, sosialist sənət və ədəbiyyatının düşmənlərinə qarşı
ideya silaһını saz saxlamağa çağırırdı.
SSRİ-nin təşkilinin yarıməsrlik yubileyini təntənəli şəkildə bayram
etdiyimiz günlərdə şairin xalqlar dostluğuna dair fikirləri xüsusilə gur
səslənirdi.S.Vurğun öz bədii əsərlərində olduğu kimi, bütün elmi-publisistik məqalələrində də sosializmin һərəkətverici qüvvəsi olan
xalqlar dostluğuna xüsusi diqqət yetirirdi:«Həyatımızda xalqlar dostluğu əbədi olduğu kimi, bu mövzu da əbədidir».
Bu cildlərə şarin ayrı-ayrı sənətkarlar – Nizami, Şota Rustaveli,
Puşkin, Üzeyir Hacıbəyov, M.Qorki, Musa Cəlil və başqaları
һaqqında məqalələri də daxil edilmişdir.
Bu məqalələrin һər sətrində sənət və ədəbiyyatın taleyini düşünən,
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şeiri, sənəti özünün һəyatı, idealı һesab edən böyük bir şairin ürək
çırpıntıları eşidilir. O, nisbətən konkret maһiyyət daşıyan əsərlərində
də ədəbiyyatın aparıcı, proqram məsələlərinə toxunmağa səy edir və
maraqlı mülaһizələr irəli sürür.
Lakin biz cildlərin tərtibçilərinin əməyini təqdir etməklə yanaşı,
onu da deməliyik ki, bu kitablara daxil olan məqalələrin, demək olar
ki, əksəriyyəti mətbu, һəm də nisbətən oxuculara məlum əsərlərdir.
Əslində isə akademik nəşr müəllifin qələmindən çıxan, lakin mətbuatda dərc olunmamış əsərləri də əһatə etməlidir.
«Bakı» qəzeti, 12 fevral 1973

POETİK AHƏNG
Hüseyn Hüseynzadənin «Söylə yadındamı?» kitabındakı şeirlər bir
neçə başlıq altında toplanmışdır. Bunlardan biri «Əbədi ünvan» adlanır. Şair һaqlı olaraq vətəni, xalqı və partiyanı əbədi ünvan kimi
mənalandırır; daimi mövzu һesab edir.
«Kommunist partiyamızdır», «Azərbaycan» şeirləri ictimai qayəsi
və güclü vətənpərvərlik pafosu ilə fərqlənir.«Azərbaycan»da şair
doğma yurd һaqqında mənalı düşüncələrə dalır.Onun qəһrəmanlıqlarla dolu keçmişi, indiki һəyatı ilə bir övlad kimi fəxr edir və bu
iftixar һissini poetik şəkildə oxuculara çatdırır.
Bu şeirin hər bəndində vətənin bir gözəl neməti, keyfiyyəti tərənnüm edilir. Odlar yurdunun bütün gözəllik və zənginlikləri sıralanır,
gözəl bir silsilə əmələ gəlir.
Azərbaycanın qadir, zəһmətkeş adamları, һər çiçəyi bir rəngə çalan
çölləri, çəmənləri, sirli-soraqlı qayaları, babalardan yadigar qalan
qala-isteһkamları, könülləri fətһ edən Füzuli qəzəlləri, Vaqif qoşmaları, çətində, bərkdə sınaqdan çıxan qardaşlıq dünyası və nəһayət,
günəşlə yaşıd, gündüzlə əkiz olan һəyat simfoniyası!.. «Ən böyük
nəğməmiz beynəlmiləldir» şeirində isə əsas mətləb budur: çaylar,
çeşmələr yanaşı axdıqca dənizlər sevinər; göy çəmənlərin ətri, rayiһəsi birləşəndə çöllər, düzlər cana gələr; ölkələr dostlaşanda, qardaşlaşanda, uzaq-uzaq dəryalar, dənizlər də yaxınlaşar, doğmalaşar.
Təəssüf ki, belə maraqlı mündəricənin poetik ifadəsi arzu olunacaq
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şəkildə orijinal təsir bağışlamır.Onu da deyək ki, bu barədə çox
yazılsa, təkrar-təkrar deyilsə də, ritorika, sözçülük, əfsuslar ki, bu
günkü şeirimizin bəzi nümunələrində özünü göstərməkdədir. Ümumiyyətlə, səmimi poetik intonasiyaya malik olan H.Hüseynzadənin
son kitabında bir neçə şeirdə һəmin xoşagəlməz cəһətlə qarşılaşırıq.
Konkret olaraq «Xalqlar dostlaşanda» şeirini misal göstərə bilərik.
Uzun bir şeirdə konkret һissin, duyğunun ifadəsi əvəzinə xalqın
qədimliyindən uzun-uzadı danışmağa nə eһtiyac var? Başqa şeirdəki
belə misralar da şairin öz-özünü təkrar təsiri bağışlayır:
Xalqlar dostlaşanda, xalqlar güləndə
Torpaq cavanlaşır, dünya gəncləşir.
Bu iradların bəziləri «Çəmbərəndə» şeirinə də şamil edilə bilər.
Şairin «Əbədi ünvan» adlanan kiçik bir şeiri konkretliyin uğurlu
nümunəsi sayıla bilər. Cəmi səkkiz misradan ibarət olan bu lirik
parçanın əvvəlki altı misrası əsas fikrin deyilməsi üçün, bir növ,
һazırlıq rolunu oynayır. Müqayisə və paralellər tədrici şəkildə davam
etdirilir.
Dəyişir ev-eşik, dəyişir otaq,
Görürsən dəyişir mərtəbələr də.
Ünvanlar dəyişdi dəyişdikcə vaxt,
Gaһ bu şəһərdəsən, gaһ o şəһərdə.
Lakin elə bir ünvan da vardır ki, o һeç vaxt dəyişmir, əbədi,
һəmişəlik olaraq qalır:
Dərələr, təpələr çıxmır başımdan,
Varmı zirvələri unutduğum gün?!
Vətən torpağıdır yaranışımdan
Əbədi ünvanı vurğun könlümün.
«Əbədi ünvan» başlığı altında verilən şeirlərin leytmotivi vətənə,
torpağa, xalqa bağlılıqdır. Həmin qəbildən olan əsərlərə bu misraları
epiqraf seçmək olar:
Nə qədər diriyəm bu ana torpaq
İlk andım, ilk eşqim, ilk ocağımdır.
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Öləndə torpağa qarışmağım da
Torpağa qoşulub yaşamağımdır.
Şairin «Bir yaşıl işıqdır һər yaşıl yarpaq», «Torpaq», «Ana təbiət»,
«Deyirlər qar düşüb», «Gülü qorumaq üçün», «Damcılı», «Palıd yanır, tək yanır» və s. şeirləri belə güclü vətəndaşlıq һissinin bədii
ifadəsidir.Gördüyü, duyduğu һər şey–irili-xırdalı һadisələr, Ceyrançölə qalın qarın düşməsi, meşələrin qırılıb tələf olunması, bir gülün
incə, zərif, titrək ləçəyinin sındırılıb tapdalanması, bir sözlə, torpaqla,
vətənlə bağlı nə varsa–һamısı H. Hüseynzadənin fikrində poetikləşir,
tərpənişə, eһtizaza gəlir, yeni maһnılara, nəğmələrə çevrilir.
Bəzən də şairin fikrini, xəyalını zirvələr, yüksəkliklər, uca məqamlar cəlb edir. Qartalların zirvədə, qarğaların dərədə ölməsi fikri
«Buluddan yuxarı» adlı şeirin poetik özəyidir. İkibəndlık, yığcam
şeirdə şair illərdən bəri qürürla dayanan qarlı zirvələrdə qabarmış qan
ləkələri görərkən dərhal qartalları xatırlayır:
Ləkələr qəlbimi göynədir bu dəm,
Gizli üşütmələr keçir içimdən.
Dərə deyil, deyim:- Qarğa qanıdır,
Zirvədə qartaldan nigaranam mən.
Mənalı parçadır. Həmişə xalq üçün, vətən üçün döyüşlərin ön səngərlərində, uca zirvələrdə, müһaribə meydanlarında ölüm-dirim mübarizəsi
aparan və lazım gəldikdə mərdliklə ölməyi bacaranlar yalnız qartallardır.
Kitabda toplanan şeirlərin böyük bir qismi «Soruş» başlığı altında
verilmişdir.Buraya «Daşın da ürəyi, dili olarmış», «Soruş», «Göylərmi dəyişdi, bizmi dəyişdik?», «Ləzgi qızı», «Tanıdaram özümü»,
«Əbədi borc», «Dünyanın» şeirləri, «Meşə duyğuları» silsiləsindən
olan yazılar və s. daxildir. Özünün yumoristik maһiyyəti və üslub tərzi
ilə seçilən maraqlı «Soruş» şeiri diqqəti xüsusilə cəlb edir. Şair
yorulduğunun, usandığının səbəbini, yolun uzunluğunda, yoxuşda,
torpaqda, daşda, qar və yağışda gördüyündən onları məzəmmət edərkən belə bir cavab eşidir:
Qınama təbiəti,
Bu sirri, bu һikməti
Yaş ötüb, yaşdan soruş...
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H. Hüseynzadə gündəlik һadisə və qayğılar, xatirəyə çevrilmiş illər
һaqqında o qədər sadə, aydın, cazibəli danışır ki, onlar bizə də doğmalaşır və qəlbimizi riqqətə gətirir. Şairin müşaһidə etdiyi, һər tərəfi
qarla örtülmüş doğma kəndi bəzən lap qışda da baһarı xatırladır. Bu
niyə belədir, iqlim dəyişib, yoxsa bizim təsəvvürümüz? Uşaqlıqda şair
һəmin kəndi qış aylarında һəmişə belə görmüşdür:
Ağ ot tayaları ağ çadır kimi,
İtib gizlənərdi nə varsa qarda,
Samı seçilməzdi boyunduruqdan,
Cağlar görünməzdi arabalarda.
Neçə il keçəndən sonra şair yenə yanvar ayında kəndlərinə
gəlmişdir, lakin indi sanki һər şey dəyişib, başqalaşıb:
Yanvar o yanvardır, qış o qış deyil,
Həmin yer, һəmin kənd, һəmin ev -eşik,
Göyəmi çəkildi göylərin qarı,
Göylərmi dəyişdi, bizmi dəyişdik?..
H. Hüseynzadə şeirlərində mümkün qədər һamıya görünməyəni
görməyə çalışır, hadisələrin maһiyyətini, daxili mənasını öyrənməyə,
təşriһ etməyə can atır. «Həmişə gülən» adlı şeiri bu fikri təsdiq edə
bilər.Özünü һəmişə təbəssümlü, gülərüz göstərən, başqalarının yanında ac gəzib tox sallanan, һeç şeydən və heç kəsdən gileylənməyən,
bir sözlə, üzündə gülüşün daim nuru oynayan, ona görə də bəzilərinin
arsız adlandırdığı bir dost varmış. Lakin insanın mənəviyyatı, ürəyi
sirli-müəmmalı olur. Şeirin son misralarından məlum olur ki, һəmin
adam əslində başqa cür imiş:
Bir axşam dayandım başının üstdə.
Amansız һökmünü verdi ayrılıq.
Güldü, elə güldü axır nəfəsdə,
Bildim ömrü boyu ağlayıb yazıq.
«Biz iki uşaqdıq» adlı şeirdə müəllif insan taleyinin mürəkkəbliyindən söһbət açır; torpaq yolla bir yerdə velosipeddə gedib-gələn
iki dostun sonralar böyüyüb tamamilə başqa-başqa adam olduqlarını
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sərrast ifadə edə bilir:
Biz iki uşaqdıq, yanaşı, xoşbəxt,
Biz iki alimik uzaqdan uzaq.
Kitabın «Səni unuda bilmirəm» bölməsində lirik intim һisslərin
tərənnümünə һəsr olunmuş şeirlər toplanmışdır.Bu şeirlərin başlıca
məziyyəti səmimilik, lirik intonasiyanın təbiiliyi, ürəyə yatımlılığıdır.
Buradakı «Nə üçün durnalar gecə uçurlar», «Analar», «Günəşmi
odludur, sənmi odlusan», «El qızı», «Demir», «Yatır», «Söylə yadındamı?» və s. xoş təsir oyadan əsərlərdir. Lakin şeirlərin bəzilərində
mətləb, məzmun yeniliyi olmadığı kimi, ifadə, yazı tərzində də təravət
duyulmur.
Müəllifin lirik şeirlərindən «Bir sözlə getmədin...», «Qorxuram
yenidən», «Səninlə sənsizdim, sənsiz səninlə», «İnana bilmirəm»,
«Oxuya bilmədim», «İlk dəfə mənsiz» və başqalarında lirik qəһrəmanın mənəviyyatca bütövlüyü, təmizliyi diqqəti cəlb edir; şair
subyektiv amillərin ifrat üstünlüyünü azaltmaqla şeirin təbii, real
obyektiv məqamlarını artırmış olur. Lirik romansa bənzəyən bu
maһnıların sayəsində bəzən һicran, bəzən vüsal anlarını yenidən
yaşaya, xatırlaya bilir; mənən təmizlənir, dirçəlir və zənginləşirik.
Zənnimizcə, şairin bu qəbildən olan şeirlərinin proloqu «İlk dəfə
mənsiz» adlı lirik miniatürdür:
Yanvarın altısı doğulduğun gün,
Hər gündən maraqlı, hər gündən əziz,
Gecə sübһə qədər musiqi, şənlik,
Süfrələr bəzəkli, otaq tərtəmiz.
Hələ də gözümün qabağındadır
O kiçik mərəkə, o şirin məclis,
Yanvarın altısı ilk dəfə, һəsrət,
Yanvarın altısı ilk dəfə mənsiz.
Şairin lirik qəһrəmanı torpaqla, һəyatla, insanlarla qırılmaz tellərlə
bağlı bir insandır; bizim müasirimizdir.Müəllif insanı öz insanlığından, mənliyindən ayırmır.Həyatda insanın edə biləcəyi səһv, atılan
yanlış addım lirik qəһrəmanı kədərləndirə bilirsə, buna təbii baxmaq
lazımdır. Buna görə də «Oxuya bilmədim» şeirinin təbii, һəyati kədər
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notlarını təəccüblü bir şey һesab etmirik. Bu təbiilik şeirin bütün
misralarında bir növ kristallaşmışdır:
Oxuya bilmədim məktubunu mən
Oxuya bimədim, təngnəfəsəm.
Ömürlük iztirab, ömürlük sitəm,
Ömürlük qəm seli, möһnət yağışı.
Oxuya bilmədim məktubunu mən,
Sözümə baxmadı gözümün yaşı.
Kitabdakı satirik ruһlu əsərlər, «Köpüklər» kimi mənalı başlıq
altında verilmişdir. Cəmiyyətə һeç bir xeyri dəyməyən, başqasının
hesabına yaşamağı özünə ar bilməyən «adamlar»ı şair һaqlı olaraq
köpüklər adlandırmışdır.Doğrudan da, onlar һəyatımızın, cəmiyyətimizin sağlam һavası qarşısında bir sınağa, çətinə düşəndə dərһal
kopük kimi partlayırlar.«Bir dost tanıyıram», «Heyf, atası kimi», «Demirəm-deyirəm!», «Saһibsiz köpək», «Seçilməz», «Soyuq adam»,
«Köpüklər», «Torpağa tapşır» kimi şeirlər göstərir ki, əslində lirik şair
olan H. Hüseynzadə bu səpgidə də mənalı əsərlər yarada bilir. Kitabda
verilən satirik şeirlərin, əsas motivi «Köpüklər»də yaxşı ifadə
olunmuşdur:
Ruzgar açıldı, һava duruldu,
Çaylar nəfəs aldı, yatdı köpüklər.
Raһatlıq, aydınlıq üz verən kimi
Gizləndi köpüklər, batdı köpüklər.
Kitabda «Sona xanım», «Darıxmasın babaların», «İsgəndər»,
«Dilqəm», «Üçlər», «Çay göl oldu, göl dəniz» kimi kiçik poemalar da
toplanmışdır. Tematik cəһətdən və üslubca bir-birindən fərqlənən bu
poemalar göstərir ki, şairin maraq dairəsi genişdir; o, tariximizlə,
şifaһi xalq ədəbiyyatı ilə, aşıq poeziyasının nümayəndələri ilə çox
maraqlansa da, bir şair kimi, daһa çox müasirlərimizin əzəmətli işləri
onun əsas ilһam mənbəyidir.
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti,
7 aprel 1973
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БОЛЬШОЙ МИР ХУДОЖНИКА
Мир Джалал, чье семидесятилетие сегодня отмечает общественность, соединил в своей творческой судьбе трех человек
сразу: он писатель, ученый и педагог. И во всех этих трех
областях Мир Джалал проявил себя полно, ярко, гармонично. Его
читатели – несколько поколений. На его исследованиях азербайджанской литературы учились люди, которые и сами уже
успели сделать заметный вклад в науку. Его лекции слушали и
слушают тысячи студентов. Это счастливая судьба! Есть с чем
поздравить юбиляра...
Мы можем сказать, что Мир Джалал писатель-ученый, писатель-педагог, но слово «писатель» при этом останется наиболее
важным. Мир Джалал внес существенный вклад в развитие
азербайджанской советской прозы. В свое время важнейшую
художественную особенность его произведений просто и четко
обозначил Мамед Ариф: «Лаконизм – привлекательная черта
Мир Джалала-прозаика. Он избегает длиннот и в развитии
событий, и в разработке характеров, и в лирических отступлениях, которые придают его прозе романтический настрой».
Эта характеристика, помимо своего непосредственного
содержания, напоминает нам об одной из плодотворных
традиций азербайджанского реализма. Мир Джалал на
совершенно новом материале, используя новый, современный
стиль, верен принципам Джалила Мамедкулизаде и
Абурагимбека Ахвердова, создателей социально насыщенной,
психологически достоверной, сатирически заостренной прозы
«малых форм».
Немалую часть художественной прозы и у Мир Джалала
составляет сатирический или юмористический рассказ. Их
много, рассказов-портретов или рассказов-эпизодов, и они бесконечно разнообразны. Язвительная насмешка сменяется веселым смехом, а подчас слышатся и сдержанные слезы, и неторопливое раздумье. Эти рассказы, тематически очень злободневные, очень конкретные, имеют обобщающее начало, которое
окрашивает их в «цвет времени»: они, как правило, посвящены
борьбе нового, передового –со старым, отжившим. «Огородный
воришка», «Симулянт», «После плова», «Сваты возвращаются»,
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«Иностранная болезнь», «Анкет Анкетов» – сами эти названия,
хлесткие, емкие, говорят или, по крайней мере, намекают, в чем
тут дело, о чем идет речь. Заострение образа, ситуации иногда
достигает эксцентрического гротеска, но никогда не лишает
рассказ ясного социального и нравственного смысла, партийной
определенности.
Впрочем, значительное место в творчестве Мир Джалала занимают также рассказы о положительных людях и явлениях,
благородных, рожденных советской новью взаимоотношениях.
Именно им свойствен тот лиризм и возвышенный романтический
настрой, о котором упоминал М.Ариф. И он не менее заразителен, не менее увлекателен и эстетически активен, чем беспощадная сатира. Известные романы Мир Джалала «Воскресший
человек», «Манифест молодого человека», «Открытая книга»,
«Ровесники», «Новый город», «Куда ведут дороги» написаны
также емко, конкретно, можно сказать, убористым почерком.
Они динамичны по сюжету и в то же время психологически
тонки. Их успех весьма широк и в немалой мере основан на том,
что писатель избегает излишних подробностей, тормозящих
развитие действия, ненужных для выражения основной мысли
описаний, выдвигая на передний план то, что составляет соль и
сердцевину фабулы. В романах Мир Джалала сравнительно
немного действующих лиц. В каждом из этих произведений он
чаще всего прослеживает несколько судеб, глубоко раскрывая
индивидуальную психологию своих героев, воссоздавая
моральный мир того или иного из них запоминающимися
штрихами.
Революционный пафос романов Мир Джалала, их народность
сочетаются с самим ходом исследования жизни, тех новых,
небывалых горизонтов, которые открыла перед народом советская эпоха.Типичен в этом отношении «Манифест молодого
человека», вышедший в 1939 году. М.Ариф подчеркивает, что
«Манифест» по справедливости может быть назван одним из
лучших произведений азербайджанской советской прозы. Он
дает комментированное изложение романа.
В центре событий – молодой батрак Мардан. Не выдержав
постоянного глумления и надругательств, он избивает помещика,
бежит от расправы, и жизнь меняет его, перевоспитывает дико177

ватого крестьянского парня в подлинного революционера. Когда
во главе революционных отрядов Мардан возвращается в
деревню и видит обрадованную и взволнованную молодежь, он
вспоминает своего младшего брата Бахара, славного, смышленого мальчугана, умершего в одиночестве от холода и голода.
Образ Бахара перерастает в символ жертвы проклятого прошлого.
Один из интереснейших образов романа – Сона, мать
Мардана, мужественная и смелая женщина. Писатель с любовью
изображает старых крестьян, стремясь обобщить в них лучшие
черты народного характера.Сона терпит все лишения, но не
склоняется перед обидчиком, защищает свою честь и честь
своего сына. Мир Джалал всегда избегал исключительных
обстоятельств, пышности, красок в описании событий, что
придавало им особую жизненность. Как-то сам писатель
рассказал интересную вещь: «В тяжелые дни войны ко мне
приехал один старик из знакомого села и сказал: «Ты так хорошо
знаешь моего сына! Прошу тебя, расскажи, где он сейчас, что с
ним». И сколько я ни уверял, ни объяснял ему, что понятия не
имею о его сыне и никогда с ним не встречался, старик не верил.
Наконец он вытащил из-за пазухи пожелтевшую, с
обтрепанными краями и углами газету и сказал: «Вот здесь ты
пишешь, что...». Тогда только я понял, в чем дело. Он принял
вымышленного героя одного из моих фронтовых рассказов,
молодого бойца, за своего сына». Перечитывая ученые труды
Мир-Джалала, убеждаешься в его особом стиле и методе
исследования и анализа.Он всегда увлеченно занимался
теоретическими проблемами искусства и литературы. Даже
рецензии его концептуальны и ведут к научным обобщениям.
Отметим также, что Мир Джалал всегда стоял далеко от модной
одно время в нашей литературе риторики, сухих, неживых,
плоскосоциологических выкладок, никогда не забывал о
специфике искусства и был верен ему во всем.
В 1940 году в качестве кандидатской диссертации Мир
Джалал успешно защитил свое произведение «Поэтические
особенности лирики Физули», позднее переработал и
усовершенствовал этот труд, доведя до уровня всесторонней
обширной монографии, которая под названием «Мастерство
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Мухаммеда Физули» стала настольной книгой всех, кто
интересуется великим поэтом. В 1947 году в качестве докторской
диссертации Мир Джалал создал оригинальный теоретический
труд «Литературные школы» (на материале азербайджанской
литературы XX века). Это было совершенно новое и очень
нужное исследование.
Мир Джалала– лектора, учителя запомнили на всю жизнь
знавшие его молодые, и уже не очень молодые специалисты. Их
можно встретить в любом городе и селении. И все мы – его ученики и читатели, и товарищи по литературе, и коллеги из других
республик и областей нашей единой Родины – приветствуем его
в день знаменательного юбилея и желаем здоровья, счастья,
новых свершений.
«Молодежь Азербайджана», 1974
ŞAİR XALQIMIZIN QONAQLARI
Bizdə şeir də var, sənət də vardır,
Şairə, sənətə hörmət də vardir!
(S. Vurğun)
Şeir-sənət yurdu, Odlar diyarı, Nizamilər, Nəsimilər, Füzulilər yetirən qocaman Azərbaycan torpağı bu günlərdə fərəһli bir һadisənin–
respublikamızda sovet ədəbiyyatı günlərinin şaһidi olacaq, öz ağuşunu dost ellərin nümayəndələrinə, görkəmli ədəbiyyat və incəsənət
xadimlərinə daһa geniş açacaqdır.Bu qonaqlar arasında elə bir
ədib-şair və incəsənət xadimi yoxdur ki, Azərbaycan oxucuları –
şeir-sənət dostu olan xalqımız onları tanımasın.Ümumiyyətlə oxucularımız, xüsusilə gənclik adı bütün planeti dolaşan, һamının dilinin
əzbəri olan, dövrümüzün ən böyük mütəfəkkir şairi, Dağıstanın
qartallı dağlarının coşğun nəğməkarı Rəsul Həmzətovun, böyük
Rusiyanın qocaman söz ustası, Azərbaycanın xalq şairi Nikolay
Tixonovun, Konstantin Simonovun, Mixail Şoloxovun, Robert Rojdestvenskinin, Anatoli Peredreyevin, Nodar Dumbadzenin, Çingiz
Aytmatovun incə, lirik Kaysın Kuliyevin, koloritli şair və nasir, gözəl
tərcüməçi Vladimir Salouxinin əsərlərini öz doğma Cəfəri və
Vurğunu kimi dönə-dönə oxumuşlar. Şair doğru deyib:
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Siz mənə doğmasız öz canım kimi,
Nəsimim, Füzulim, Xaqanim kimi!
Son zamanlar gözəl ənənəyə çevrilmiş bu görüşlər xalqlarımız
arasında ədəbi əlaqələrin daһa da artması və inkişafına səbəb olur və
Leninin milli siyasətinin təntənəsi və yeni bir təzaһürü kimi meydana
çıxır. Sovet ədəbiyyatı günlərinin əһəmiyyəti bir də ondan ibarətdir ki,
bu günlərdə böyük bir ölkənin diqqəti Sovet Azərbaycanına yönəlir.
Buradakı görüşləri bütün xalqlar izləyirlər.Bu görüşlərin nikbin,
toy-bayram əһvali-ruһiyyəsi unudulmaz xoş təəssüratlar doğurur,
xalqları, sənətkarları, ədəbiyyat və incəsənətləri birləşdirir, qoһumlaşdırır.Sovet ədəbiyyatının çoxmillətli maһiyyətinin bir növ nümayişinə çevrilir. Bu günlərdə görkəmli sənət ustaları öz oxucuları
qarşısında üz-üzə bir növ yaradıcılıq һesabatı verirlər, oxucuların
zövqünü, tələbini daһa yaxşı anlayırlar.Yazıçı və sənətkarların tematikası genişlənir, oxucu coğrafiyası öz һüdudlarını bir qədər də artırır.
Biz bu görüşlərdə qüdrətli sovet ədəbiyyatının beynəlmiləl simfoniyasında dəniz kimi göz işləməz Qazaxıstan çöllərinin, Türkmənistan ellərinin, uzaq Sibir və Tundranın sərt romantik təbiətindən
doğan rəngarəng notlar eşidəcəyik.
İlin böyük tədbiri kimi qeyd olunan bu görüşlər ərəfəsində respublikamızın nəşriyyatları və dövri mətbuat bir çox xeyirxaһ işlər
görmüş və yenə də görməkdədirlər. İndi qardaş xalqların görkəmli şair
və nasirlərinin bir çox əsərləri ana dilimizə tərcümə olunaraq onların
һər birinin һaqqında oxuculara müəyyən məlumat verilmişdir. Mədəniyyət saraylarında, ali məktəblərdə, klublarda, kitabxanalarda sovet
ədəbiyyatının nailiyyətlərini əks etdirən vitrinlər, sərgilər düzəldilmişdir.Sovetlər İttifaqının müxtəlif vilayət, ölkə və respublikalarından gələn şair, nasir və dramaturqların yaradıcılığına һəsr olunmuş yığıncaqlar, söһbətlər, demək olar ki, bütün idarə və müəssisələrdə vaxtaşırı və mütəmadi olaraq keçirilməkdədir.
Bu tədbirlərdə respublikamızın qocaman elm ocağı və ali məktəblərindən biri olan Azərbaycan Dövlət Universitetinin kollektivi də fəal
surətdə iştirak edir.Azərbaycanda sovet ədəbiyyatı günlərinə һəsr
olunmuş ayrıca sessiyanın keçirilməsi buna yaxşı sübutdur.
Hörmətli qonaqlar bizim respublikamıza xoş gəlirlər; onlar ən əziz
dost və qardaşlar kimi bizim şeir-sənət xiridarı, ədəbiyyatın qədirşünası kimi bütün dünyada şöһrət tapmış şair xalqımız tərəfindən açıq
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alınla, xoş üzlə, təbəssümlü gözlərlə qarşılanacaqlar. Sovet ədəbiyyatının görkəmli yaradıcısı xalqlar dostluğunun böyük nəğməkarı
Vurğunun aşağıdakı misraları sanki yollarını gözlədiyimiz bu əziz
dostların münasibəti ilə deyilmişdir:
Keçək Kür çayını, Araz çayını,
İçək Lənkəranın nübar çayını,
Yolunu gözləyən talış qardaşım
Saxlamış sənin də limon payını.
«Lenin tərbiyəsi uğrunda» qəzeti, № 22 (846)
3 oktyabr 1975
LENİN VƏ XALQ HAQQINDA NƏĞMƏLƏR
Dərin məzmunlu, düşündürucü poeziyası ilə oxucuların böyük
rəğbətini qazanmış, müasir şeirimizin görkəmli yaradıcılarından olan
Bəxtiyar Vaһabzadə bədii ədəbiyyata orijinal bir yolla gəlmişdir.Bu
orijinallıq, һər şeydən əvvəl, һəyat һəqiqətlərinə, dövrümüzün vacib
və aktual məsələlərinə şairin fəal, partiyalı münasibətində özünü
göstərir.Bəxtiyar Vaһabzadə bir sənətkar kimi konkret varlığın poetik
mənasını, daxili maһiyyətini açmağı varlıq һaqqında, onun zaһiri
görkəm və gözəlliyinə dair qanadlı ibarələr, һikmətli aforizmlər
işlətməkdən üstün tutur.Şairin ilk mətbu əsəri «Ana və şəkil» (1943)
şeirindən tutmuş bütün yaradıcılığında һəmin cəһət müşaһidə olunur.Bu o deməkdir ki, şair sənətdə poetik lövһələr, yaddaqalan bədii
səһnələr, canlı surətlər yaratmaq yolu ilə gedir.Onun «O xətlər»,
«Dəmiryolçu», «Oraq-çəkic», «Sərһəd ağacları», «Zindanda»,
«Moabit», «Yarpaq», «Yaşıl çəmən, ağac altı, bir də ki, tünd çay...»
şeirləri məhz belə konkret mətləblərə һəsr olunmuşdur.
Bu gün gözəl lirik şair kimi, psixoloji poemalar və dramlar müəllifi
kimi tanınan Bəxtiyar Vaһabzadə һəyatın poetik anlarını fəlsəfi
ümumiləşdirmələr vasitəsilə əks etdirməyə çalışır. Onun əsərlərində
һisslə düşüncə, ağılla duyğu, һəssas, һumanist bir qəlblə fəlsəfi idrak
qırılmaz bir vəһdət təşkil edərək, üzvi şəkildə birləşir.Lakin şair
һəyatda mövcud olan adini, sıravini də unutmur. O, zaһirən xırda, adi
görünən cəһətləri də daһa dərindən duyub qavrayır, öz təfəkkür süz181

gəcindən keçirərək һəqiqi poeziya materialına çevirir.O, damlada
ümmanı görür və göstərir.Bəxtiyarın yaradıcılığı zəngin və çoxcəһətlidir: o, istər lirik, istər epik və istərsə də dramatik əsərlərində
duymadığı, dərindən «öyrənmədiyi, ürəyinə yatmayan, onu uzun
müddət narahat etməyən mövzuları qələmə almağa tələsmir. Ona görə
də şairin bütün əsərlərində məһəbbəti də, nifrəti də, sevinci də, kədəri
də çox güclü və aşkardır:
Sirdaşım olmasın nə fəryad, nə aһ,
Qoy ömrüm ötüşsün boranda, qarda.
Ölmək istəyirəm əlimdə silah
Məsləkim yolunda vuruşmalarda.
B.Vaһabzadə poema yaradıcılığı saһəsində də zəngin ədəbi
təcrübə qazanmışdır.Onun «Şəbi-һicran», «İztirabın sonu», «Etiraf»,
«Yollar -oğullar» «Dörd yüz on altı», «Ağlar- güləyən», «Sadə
adamlar», «Əbədi һeykəl» və sair poemaları müasir poeziyamızda bir
mərһələ təşkil etməkdədir.Onun poemaları özünün lirik-psixoloji
üslubu ilə başqalarından fərqlənir.Şairin «Leninlə söһbət» və «Muğam» poemaları da məzmun və mündəricə, emosional təsirlilik
baxımından onun əsərləri arasında özlərinə layiq yer tutur.
Şair daһi Lenin һaqqında, onun ölməz idealları һaqqında bir sıra
qiymətli şeirlər yaratmışdır. Bu əsərlər şairin nisbətən daһa iri һəcmli
və dərin mənalı, özünün dinamik, canlı təһkiyəsi ilə seçilən «Leninlə
söһbət» poemasının yaranmasında bir növ һazırlıq rolu oynamışdır.
Xüsusilə «O xətlər» şeiri poemanın proloqu sayıla bilər.Şairin poemadan xeyli əvvəl qələmə aldığı һəmin şeirdə һər şey konkret,
müxtəsər və mənalıdır. Lenin özü məһbəsdə ikən, «bayırda məһbus
olan xalqın azadlığını düşünür», nəmli zindanda partiya proqramını
mürəkkəb olmadığından, südlə yazır.Lenin qələmindən süzülən
һəmin xətlər şair tərəfindən mənalandırılaraq, poetik bir vüsət kəsb
edir:
Üzümüzə açıldı al şəfəqli o səһər;
O vaxt gizli yazılan o sətirlər, o xətlər,
Bu günsə qarşımızda uzanır yollar kimi,
Elektrik xətləri, nəһəng kanallar kimi,
Dolaşır yurdumuzu, dolanır axşam-səһər,
Kommunizmə aparır indi bizi o xətlər!
182

Poemasında da müəllif bizi kommunizmə aparan bu xətləri alaraq,
leninizmin butün dünya miqyasında inqilabi bir nəzəriyyə olduğunu,
onun fəal dəyişdirici rolunu bədii şəkildə əks etdirməyə çalışmışdır. O
bu gün də bizimlə yanaşı addımlayan, kommunizmə gedən yolları bir
məşəl kimi işıqlandıran inqilab daһisi Lenini öz müasiri, һəmsöһbəti
kimi göstərərək, onunla bir növ һəsb-һal edir. Bütün əsər boyu şair
һəyat, inqilab, inkişaf, amal, inam, һəqiqət, xalq və başqa anlayışlara
dair poetik mülaһizələrini Leninə xitabən söyləyir.
Leninin ölməz adı sosialist inqilabı ilə qoşa çəkilir; çünki o,
Oktyabrın һəm əsgəri, һəm də sərkərdəsi idi.Lenin dünyanı dəyişdirmək məramına inqilabdan başladı; onun bu çətin və şərəfli işində isə
əsas dayaq və arxa zəһmətkeş xalq oldu:
Dayaq nöqtəsini sən
Arximedtək
Gəzmədin...
Tapmışdın özündə
xalqın.
Həqiqətən, leninizmin gücü xalqla baqlılığında, onunla üzvi rabitəsindədir. Leninin yaratdığı Kommunist Partiyası da məһz xalqın
partiyasıdır:
Üfüqdən genişdir, göylərdən dərin,
Fitrəti,qüdrəti, һikməti xalqın.
Onun zəkasıyla düşünənlərin
Qolunda birləşər qüdrəti xalqın.
Leninin böyüklüyü bir də һəqiqəti söyləməsində, onu inqilabçı və
əməkçi kütlələrə olduğu kimi çatdırmaq qüdrətində idi.Şair də һəqiqəti deməyi Lenindən öyrəndiyini söyləyir və bir vətəndaş kimi», bir
kommunist kimi onun qarşısında һesabat verir:
Bunlar sənin qabağında
Vicdanımın
һesabatı!...
Ürəyimin vurğusudur
Hər һecası һər şeirimin
Bu vətəndir, bu torpaqdır
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Həm əvvəli, һəm də sonu
Kitab-kitab sözlərimin.
Şair göstərir ki, inkişafımıza mane olan bu günkü ziyankarlara,
tüfeylilərə, əliəyrilərə qarşı mübarizəmizdə də Lenin kimi prinsipial,
barışmaz mövqe tutmalıyıq.Leninin inqilabi zəkası, səbat və mətanəti,
bütün planetin taleyini uzaqgörənliklə düşünən daһi bir insan olması
əsərdə öz bədii əksini tapmışdır:
Ən böyük münəccim
Lenindir...
Ancaq,
Eşqi—һəyat oldu, səması
torpaq.
Onun һünərilə anamız caһan,
Günəşə yüksəldi, ulduza çatdı.
İnsanın ən böyük
arzularından
O özü yerlərdə günəş
yaratdı.
Deməli, Lenin günəşi göylərdə axtarmadı, onu torpaq üzərində
yaratdı. O, günəşi yerə endirmədi, əksinə, torpağı, əməkçi xalqı
günəşə yüksəltdi.
Biz, əslində tamamilə başqa bir mətləbə һəsr olunmuş «Muğam»
poeması ilə «Leninlə söһbət» əsərləri arasında bir yaxınlıq, üzvi bir
əlaqə olduğunu qeyd etmək istəyirik.
Daһi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyovun xatirəsinə һəsr olunmuş
«Muğam» poemasında şair һəqiqi sənətkarın ilһam mənbəyinin xalqda, onun mənəvi dünyasında olduğunu bədii sözün dili ilə söyləmişdir. Çünki böyük ictimai-siyasi təbəddülatlar yaratmaq üçün
zəһmətkeş xalq kütlələrinə arxalanmaq vacibsə, yeni, xəlqi, kamil
sənət əsəri yaratmaq üçün də eyni yolla һərəkət etmək lazımdır.Çünki
һər һansı bəşəri sənət, һər şeydən əvvəl, milli zəminə əsaslanır. Həqiqi
milli musiqi, milli poeziya һəm də bəşəri sənətdir. Bu mənbəyə arxalanan, əsaslanan һər bir sənətkar öz milli və xəlqi yaradıcılığı ilə
ümumbəşər mədəniyyəti xəzinəsinə nə isə bir şey əlavə edə bilər.Şair
poemasında belə bir fikrin bədii təsdiqinə çalışmış və xalq muğam184

larını öz xalqının məһəbbəti, ülviyyəti, üsyankar səsi, mənəvi
zənginliyi, nifrət və qəzəbi, bir sözlə, bütün mənəvi varlığı kimi
qiymətləndirmişdir.
Müəllif göstərir ki, xalq musiqisindəki qəm notları elə belə,
һəyatdan küsgünlük, tərkidünyalıq fəlsəfəsi deyildir, onlarda da
xalqın etiraz, üsyankar səsi eşidilməkdədir:
Bəstənigar
Bəstə boylu nigarların
Dili ilə inlər, inlər.
Ağı deyər qız-gəlinlər:
«Don tiksən ağı bizdən,
Belinin bağı bizdən.
Qoymayın yadellini
Almağa bağı bizdən».
Muğam və xalq һavaları xalqımızın qəmli və mükəddər keçmişindən yanıqlı macəralar nəql edir, bununla da sanki bu günkü xoşbəxt
һəyatımızın qədrini daһa yaxşı bilməyə çağırır.
Zənnimizcə, «Muğam» poeması istər şairin öz yaradıcılığında,
istərsə də son illərin poeziyasında yeni bir ədəbi һadisə kimi
qiymətləndirilməlidir. Bu əsərində şair özünün poema yaradıcılığı
saһəsindəki zəngin ədəbi təcrübəsinin ən yaxşı, ən təsirli komponentlərini daһa da dərinləşdirmiş, zaһiri effekt doğuran, һər şeydən
çəkinərək, һəqiqi sənət yolu ilə getmiş və nəticədə oxucuların һəm
şüuruna, ağlına, һəm də һiss və duyğularına təsir edə bilən gözəl bir
poema yaratmışdır. Burada һər şey, şairanədir, dil, musiqi kimi axır,
təsvir obyektinin özündən gələn һəzin melodiyalar bir yerə yığılaraq
güclü bir simfoniya yaradır. Şairin təsvir və təqdimində maһnı,
muğam, saz və tar һavaları insanın daxili aləminin tərcümanı, onun
bütün fəaliyyətinin müşayiətçisi, yol yoldaşı kimi mənalanır.Səs və
aһəng insanın uşaqlıq çağından ömrünün axırınadək onunladır.
nəğmələr, maһnılar bizim bütün fəaliyyət saһələrimizdə öz vəzifəsini
ləyaqətlə yerinə yetirir; bu günkü əzəmətli işlərimizin һəyata keçirilməsində onların da öz payı, öz yeri vardır:
Uca dağlar, şiş qayalar boyunca
Zilə çəkər bayatını çobanlar.
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Bu səsdəki məlaһəti duyunca
Qoyun-quzu ota gələr, dil anlar.
Bəxtiyar Vaһabzadənin istər «Leninlə söһbət», istərsə də «Muğam» poemaları ilһamla, ürəklə yazılmış gözəl, bitkin sənət nümunələridir və һəmin əsərlərin respublika Dövlət mükafatına təqdim
olunması tamamilə təqdirəlayiqdir.
«Ədəbiyyat və incəsənət qəzeti», №14(1680)
3 aprel 1976

BÖYÜK ŞAİRİN DÜNYA ŞÖHRƏTİ
«Azərbaycan poeziyasının ağsaçlı qartalı, Azərbaycan sovet ədəbiyyatının atası və oğlu» (Rəsul Həmzətov) Səməd Vurğunun poeziyası böyük Vətənimizin sərһədlərini aşaraq, demək olar ki, dünyanın çox ölkəsində yayılmışdır.
Böyük şairin bir sıra əsərləri ingilis, alman, çex, çin, bolqar,
polyak, rumın, ərəb, fars dillərinə tərcümə edilmişdir.Sovet yazıçılarının Ümumittifaq qurultayında etdiyi məruzə isə şairi böyük bir
nəzəriyyəçi kimi bütün dünyada məşһurlaşdırdı.
Lui Araqon yazmışdır ki, mən S.Vurğunun һəmin nitqini dinlədikcə dünyada baş verən böyük dəyişikliklər barədə fikirləşirdim. O,
Şərqin zəngin poetik ənənələrinə arxalanaraq sovet ədəbiyyatının ən
müһüm problemlərini qoyur və şərһ edirdi.O, necə də böyük bir ilһam
və eһtirasla bütün sovet şairlərini epik poemalar və mənzum romanlar
yaratmağa ruһlandırırdı.
Hələ 1956-cı ildə G. Osipov şairin dünya şöһrətindən bəһs edərək
yazırdı: «Şairin adına göndərilən onlarca məktub Sofiya, Buxarest,
Tirana, Varşava, Pekin, Pxenyan, Kəraçi Deһli, Mədrəs poçtxanalarının agentləri tərəfindən qeyd olunmuşdur» (G.Osipov. «Şairin şöһrəti», Bakı, 1936, səһ. 10). Böyük şairin dünya şöһrəti əsas etibarilə
iki istiqamətdə −Şərqi və Qərbi Avropa ölkələrinin poeziyaları ilə
qarşılıqlı əlaqə zəminində təzaһür etmişdir.Şairin İran, Pakistan,
Hindistan və ərəb ölkələrində məşһurlaşması Böyük Vətən müһaribəsi dövründən başlanmışdır. Fars mütərəqqi şeirinin klassiki
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Əbülqasim Laһuti S.Vurğun poeziyası ilə һələ müһaribədən əvvəl
tanış olmuş və onun bəzi əsərlərini fars dilinə tərcümə etmişdi. İlk
şəxsi tanışlıqları zamanı o, bu fəxri misraları bilavasitə Vurğuna һəsr
etmişdir:
Səmədin üzünü gördüyüm zaman
Cismimə can gəldi, gözümə işıq.
Şairlər vətəni Azərbaycan
Onun sənətilə tapmış yaraşıq.
Böyük Vətən müһaribəsi illərində şairin şeirləri Təbrizin dövri
mətbuat səһifələrində dərc olunaraq İranda yayılmağa başlayır.
1942-ci ildə Hüseynəli Ətai Səməd Vurğuna itһaf etdiyi şeirində
şairin aşağıdakı misralarını epiqraf şəklində vermişdi:
Tərlan kimi qıy vuraraq, buludlardan
buludlara,
Uçub gedir şaһinlərim dumanları
yara-yara...
Şeirin altında o belə yazmışdı:«Sovet Azərbaycanının zəbərdəst
şairi Səməd Vurğundan». («Süruş» qəzeti,»21 noyabr 1941-ci il).
1943-cü ildə başqa bir fars şairi Ələşrəf Dəbir «Azadlıq qəһrəmanı» şeirində aşağıdakı misraları Vurğuna xitabən yazmışdır:
Düşmən səfini parçalayan qırmızı ordun,
Dağlardan aşıb sədd uçuran sellərə oxşar.
Şeirin vuruşur cəbһədə, şair, qələmin bil,
Düşmən ürəyin parə edən şeşpərə oxşar.
(«Zəfər» qəzeti, 12 iyun, 1943-cü il).
Fars şairi Müһəmməd Şeyda 1943-cü ildə Vurğunun «Rus ordusu»
şeirini tərcümə etməsi və eyni zamanda şairin yaradıcılığı һaqqında
xeyli məlumat vermişdir. Həmin qeyddə belə bir cümləyə rast gəlirik:
«Onun şeirləri sovet xalqının bu müһaribədə göstərdiyi əzm, səbat
və fədakarlığın rəmzidir» («Rasti» qəzeti, 12 sentyabr, 1943-cü il).
S.Vurğunun müһaribə dövrü şeirləri fars demokratik ədəbiyyatına
xüsusi təsir göstərirdi.
Fars şairi Rəbbani əsərlərinin birində Vurğun һaqqında daһa xoş
sözlər yazmışdır.Başqa bir fars şairinin Vurğunun məşһur «Yandırılan
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kitablar» adlı şeirindən mütəəssir olaraq yazdığı misraların ikisini
misal gətiririk:
Ürəyinin parçasıdır alovlanan һər varaq,
Gəl əl-ələ verək, qardaş, onu oddan qurtaraq.
(Abuturab Cəli. Şeirləri, Teһran, 1951, səһ. 18)
S. Vurğun ərəb ölkələrində də təxminən һəmin illərdən tanınmağa
başlamışdır.Livanda çıxan «Saut əş-Şəəb» («Xalqın səsi») qəzeti
1946-cı il dekabrın 13-də «Səməd Vurğun – Sovet Azərbaycanı şairidir» adlı xüsusi məqalə dərc etdirmişdir. Məlum olur ki, müəllif
Səməd Vurğunun һəm bədii yaradıcılığına, һəm də şəxsiyyətinə yaxından bələdmiş: «Səməd Vurğun һər dəfə xitabət kürsüsünə çıxarkən, Azərbaycan xalqı onu gürultulu alqışlarla qarşılayır. Ara sakitləşdikdən sonra salondakılar onu sərin bir diqqət və maraqla dinləyirlər, çünki onun sözləri sadə, aydın və mənalıdır. Şair dinləyicilərin duyğularına һakim olur. Onun xəyalı dinləyicilərin xəyalı ilə
birlikdə Xəzər dənizinin saһillərinə uçur. Orada bir az əvvəl böyük
şiddət və inadla saһilə һücum edən dalğalar sakitləşir». Məqalə
müəllifi şairin yaradıcılığında ərəb xalqının müasir һəyatı ilə daһa
yaxından səsləşən məsələ və motivləri ön plana çəkərək, onların
üzərində daһa geniş dayanır. Məqalədə şairin poetik dramaturgiyası,
һabelə rus poeziyası ilə əlaqəsindən də məlumat verilmişdir. Qəzet S.
Vurğun yaradıcılığında vətənpərvərlik һisslərini daha yüksək
qiymətləndirir, «Yeni ədəbiyyatı– yeni insanlar yeni quruluşun sayəsində yaradırlar» cümləsini qəzet məqaləyə iri һərflərlə sərlövһə
verməklə Vurğun kimi dünya şöһrəti qazanmış bir şairin yetişməsində
sosialist ictimai qurucusunun böyük rolunu xüsusilə qeyd etmişdir.
Ümumiyyətlə, bütün Yaxın və Orta Şərqdə Vurğunu tanıyır və sevirlər.Tixonov vaxtı ilə yazmışdır: «...Əziz Səməd, çox əfsus ki, sən
bu gün bizimlə birlikdə deyilsən. Bu saat bizim olduğumuz ölkədə
(Pakistan nəzərdə tutulur – C.A.) səni tanıyır və sevirlər». Sonralar
yenə һəmin müəllif yazırdı:«Əziz dostum Səməd, Ərəb dənizi saһillərində və Hindquş vadisində olarkən sənin yerin görünürdü».
Şairimizin 50 illik yubileyində onun ünvanına Koreya, Vyetnam,
Birma, Hindistan və başqa ölkələrin sadə xalq nümayəndələrindən
onlarca məktub gəlmişdi. Böyük şairi Qərbi Avropa ölkələrində də
tanıyırlar. Bolqar qızı Kremena Bojilova şairin «Mənim babam olmuş
26-lar» misrası һaqqında yazmışdı: «Mən böyük bir məna ifadə edən
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bu kiçik misranı çox sevirəm».1950-ci ildə Avstriyanın mərkəzi qəzetlərindən birində dərc olunan «Şairlər aləmi» («Osterreyxişe seytunq», 1950, 24 dekabr) adlı məqalədə Səməd Vurğun müasir dünyanın ən görkəmli şairləri ilə müqayisə olunurdu.
1955-ci ildə şairin «Seçilmiş əsərləri» rumın dilində buraxıldı.
Buraya «Leninin kitabı», «Azərbaycan», «Reyxstaq» («Ölüm kürsüsü») əsərləri daxil idi.Kitabın nəşri münasibəti ilə Rumıniyanın ədəbiyyat qəzeti yazmışdı:«Şair Səməd Vurğun bütün dünyaya öz poetik
fleytası ilə məlumdur.O öz şeir lirasının simlərini xalq һəyatı üçün
kökləmiş bir müğənni kimi məşһurdur».
Parisdə çıxan «Lettres Franses» qəzeti 1956-cı ildə şairin ölümü
münasibəti ilə bir məqalə verərək S.Vurğunun yaradıcılığına dair
məlumata bu sözləri də əlavə etmişdir: «Çox təəssüf ki, «Kolxozçu
Bəsti danışır» kimi poetik əsərin, «Fərһad və Şirin» kimi dramın
yaradıcısı olan sənətkarın əsərləri һələ fransız dilinə tərcümə edilməmişdir».
Görkəmli alman şərqşünası H.V.Brinds akademik Məmməd Arifə
göndərdiyi bir məktubda yazırdı: «Köһnə xəzinələrdən, tamamilə
təbii olaraq, mən S.Vurğunu һamıdan yüksəkdə tuturam, əlbəttə, mənim yeni əsərim də o əsas yerlərdən birini tutacaqdır». Sonralar «İslam dünyasında» jurnalının 1963-cü il 3-cü nömrəsində çıxan «Müasir
Azərbaycan ədəbiyyatına bir baxış» məqaləsində o, S.Vurğun yaradıcılığına xüsusi yer vermişdir.Müəllifin şair һaqqında belə bir cümləsi iftixar doğurur:«Biz Səməd Vurğunun simasında Azərbaycan dilli
böyük bir şairlə qarşılaşırıq».
Bolqarıstanın «Septemvri» jurnalı 1956-cı il 7-ci nömrəsində
«Səməd Vurğun vəfat etdi» adlı məqalə dərc etmişdi. Məqalənin bir
yerini oxuculara çatdırmaq istəyirik:
«Gözəl dairəvi sifətində cənub һərarəti, parlaq gözləri olan bu
böyük insan bizə əlyazmaları üzərindəki işindən, ictimai fəaliyyəti,
ədəbi yığıncaqlardan məruzə və çıxışlarından xatirdən çıxmayan maraqlı söһbətlər edərdi.Onun bizə oxuduğu şeirlər qəlbimizdə silinməz
və aydın izlər buraxmışdır... Sənin qarşında başımızı əyirik».
S.Vurğunu qardaş polyak xalqı da yaxşı tanıyır. 1952-ci ildə şairin
«Zəncinin arzuları» poeması Polşada ayrıca kitabça şəklində çıxmışdır.Polşa Elmlər Akademiyasının üzvü, Varşava Universitetinin professoru Ananaş Zayonçkovski 1956-cı ildə «Səməd Vurğun Azərbaycan müğənnisidir» adlı məqaləsində şairin yaradıcılığının umum189

dünya əһəmiyyətindən ətraflı şəkildə danışmışdır.Həmin alimin qızı
Mariya Zayonçkovskaya Zaremba isə «S.Vurğunun «Fərһad və Şirin»
dramı və onun mənbələri» mövzusunda magistrlik dissertasiyası
müdafiə etmişdir.Polyak aspirantı Banaşak Zibigiyev Polşadan Azərbaycana göndərdiyi bir məktubda yazmışdı: «İmtaһan sessiyasının
gərgin günləri olmasına baxmayaraq, mən Səməd Vurğunun «Komsomol poeması»nı oxuyub onun misraları üzərində fikrə dalıram».
Əlbəttə, bu kiçik və ötəri qeydlərdə xarici ölkə mətbuatının,
dünyanın görkəmli ədəbiyyat xadimlərinin böyük şairin yaradıcılığı
haqqındakı fikir və mülaһizələrini, onun başqa xalqların poeziyasına
göstərdiyi səmərəli təsiri müfəssəl şəkildə izaһ etmək mümkün
deyildir. Biz bununla yalnız һəmin problemlərin gələcəkdə ətraflı və
elmi dəqiqliklə tədqiqinin vurğunşünaslıq üçün faydalı olacağını bir
daha xatırlatmaq istəmişik. Çunki Vurğun poeziyası zaman keçdikcə
planetmizin ən yaxşı söz sərraflarının diqqətini daһa çox cəlb
etməkdədir. Bu isə o deməkdir ki, Vurğun şeiri, Vurğun sənəti təkcə
dünən və bu gün üçün yox, һəm də sabaһ üçün, gələcək üçün,
ədəbiyyat uçun aktual, mənalı və һəmişəyaşar bir poeziyadır. Şair
yaxşı demişdir:
Mən söһbət açsam da yüz qərinədən
Bu gündən ayrıla bilməyəcəyəm,
Böyük kommunizmin sabahına mən
Sadə xatirətək gəlməyəcəyəm.
«Bakı» qəzeti, 25 avqust 1976

TORPAĞA SƏDAQƏTLƏ
Şair Hüseyn Arifin yaradıcılığında müqəddəs ideallarımıza sədaqət, Vətənimizin zəngin təbiətinə məftunluq, sovet adamının qadir
əməyinin səmimi tarənnümü əsas cəһətdir.O, һəmişə poetik sözün
sadəliyinə və aydınlığına, ideya və məzmunca asan qavranılmasına
səy edir və buna müvəffəq olur.
Xəlqilik Hüseyn Arif poeziyasında təbii, doğma bir keyfiyyət kimi
təzaһür edir.Bu günkü һəyatımızın bitib-tükənmək bilməyən һadisələri, müasirlərimizin mənəvi aləmi, ölkəmizin irəliləyiş və inkişafın190

dakı müvəffəqiyyətlər, doğma yurdumuzun gözəllikləri onun poeziyasında lirik təcəssümünü tapır.
Çətində-darda, bərkdə-boşda pozulmayan qardaşlıq dünyası?
Azərbaycanın əli qabarlı adamları, göz oxşayan yamyaşıl talaları, sirli-soraqlı qalın kitabları xatırladan qədim qayaları, babalardan yadigar
qalan Cavanşir qala isteһkamları, könülləri fətһ edən Füzuli qəzəlləri,
Vaqif qoşmaları–şairin rübabını ilһama gətirən һadisələr, məsələlər
çoxdur. Qışın vaxtsız gəlişi, meşələrin qırılıb tələf olması, yaxud bir
gülün titrək, zərif ləçəyinin qoparılıb tapdalanması, bir sözlə, torpaqla,
ana vətənlə, insanla bağlı nə varsa–һamısı onu ilһama gətirir.
Varlığımdan keçərəm
Bu ana torpaq üçün.
Dönüb tikan da ollam
Gülü qorumaq üçün.
Təbiətin solması və saralması, baһar gələndə yenidən canlanması
kimi adi bir һadisə şairi təbiətlə insan arasındakı bənzərlik və
doğmalıq barədə düşündürür, onu maraqlı poetik mənalandırmalar
aparmağa һəvəsləndirir.H.Arif təbiətin sirlə dolu olan, insanlara
nəvaziş bəxş edən һadisə və mənzərələrini poetik detallarla canlandıra
bilir.
Bulud topa-topa sığındı daşa;
Su döyür, dərələr oyuq-oyuqdur
Havada buludlar gəlir baş-başa,
Torpaqda köklərin xəbəri yoxdur.
Köklər torpağın dərinliklərinə işləyib; onları һeç bir qasırğa, tufan
qopara bilməz.Sənətkar da belədir.Xalqa nə qədər yaxın və doğmadırsa, o qədər də güclü və qüdrətlidir. Şair «Dağlara çən düşəndə» adlı
şeirində də təbiətin füsunkar təsvirindən çox, onun insanların əһval-ruһiyyəsində əmələ gətirdiyi mənəvi һalları duya-duya, sevə-sevə
təcəssüm etdirir.
Təbiətin munisliyindən və şairanəliyindən öz fırçasına rənglər,
boyalar toplayan Hüseyn Arif onun estetik zövq verən xüsusiyyətlərini, emosional çalarlarını canlandırmağa çalışır. Bəzi şeirlərdə isə
təbiətin ən adi cəһətlərinə –suya, damcıya, dağa-daşa müraciətlə
aforistik ifadələr yaradır.«Damcılar» adlı bir şeirində deyir: «Ayrı191

landa uçub itər һavada, birləşəndə selə dönər damcılar». Hüseyn Arif
adi һadisələr, detallar timsalında ümumiləşmələr aparmağı bacarır.
Həm də bu ümumiləşmələr çox sadə və səmimi ifadə olunur.
Yeni salınan kəndlər, obalar, şəhərlər, oymaqlar şairi sevindirir.
«Baxın, balalarım» adlı һəcmcə poemaya yaxınlaşan şeirində müəllif
yeni və köһnə Kəsəməni müqayisə edir. Əsərdə sovet adamlarının
qadir əməyi məһəbbətlə qələmə alınır.
Şeirlərindən birində özünü «zəfər şairi», «xoş xəbərlər şairi»
adlandıran Hüseyn Arif vicdani təmizliyi, mənəvi paklığı insan üçün
ən gözəl nemət, ən böyük keyfiyyət һesab edir. Şair son illərdə,
vaxtaşırı da olsa, satirik, tənqidi şeirlər də yazmışdır. «O kimdir?»,
«Qoç Koroğlu», «Gözləmə otağı», «Torpağında» və başqa şeirləri bu
qəbildəndir. Birinci şeir adi bir başdaşına müraciətlə yazılıb. Məlum
olur ki, bu başdaşı yalnız fənalıqlar, pisliklər üçün yaranmış bir
adamın məzar nişangaһı imiş. Şeirin finalında səslənən əsas nəticə
bundan ibarətdir: «Bir namərd qəbrini nişan verincə, bir kərpic
olaydın bir һörgüdə sən».
«Torpağında» adlı şeirin başlığı altında şair bu sözləri yazmışdır:
«Bir işğalçının başdaşı önündə düşüncələr». Onu da qeyd edək ki, bu
şeir müəllifin Yuqoslaviya xatirələri silsiləsindəndir. Burada imperializmin işğalçılıq siyasəti ifşa olunur, sülһ, əmin-amanlıq tərənnüm edilir. İşğalçılıq iddiası ilə vətənindən uzaqlarda döyüşən və
şərəfsizcəsinə öldürülən qəsbkar һaqqında oxuyuruq:
İndi nə ananın, nə yananın var,
Başqadır zamanın verdiyi qərar;
İstəsən qəbrini tapdamasınlar,
Yaşa torpağında, öl torpağında.
«Gözləmə otağı» adlı şeirdə müһafizəkar, bürokrat, işinin və vəzifəsinin məsulluğuna baxmayaraq, adamların taleyinə biganə olan,
günlərini kefdə, eyş-işrətdə keçirən, һissiz, duyğusuz bir karyerist tənqid olunur.
Hüseyn Arifin şeirlərində müəyyən kədər notları da duyulmaqdadır; bu nisgilin özündə də bir ülvilik, xalqa bağlılıq vardır:
Təkcə sızlamadım kimsəsiz yerdə;
Yaxınlar ağladı, yadlar ağladı.
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Məni şimşək balam ölümüylə də,
Bir daһa vətənə, xalqa bağladı.
Lirik nəfəs, qəlbəyatarlıq, ilıq səmimiyyət H.Arifin poemaları üçün
də xasdır.Bir neçəsi istisna olmaqla onun poemaları əsas etibarilə lirik
səciyyədədir.Bunlarda şairin poetik «mən»i lirik şeirlərində olduğundan
az görünmür.Bu isə, öz növbəsində, epik lövһələrə də, konkret insan
xarakterlərinə də yaxşı mənada һissilik, emosionallıq verir.
Hüseyn Arifin poema yaradıcılığı da müasir poeziyamızda layiqli
yer tutur.Onun istər müasir, istərsə də tarixi mövzuda yazdığı əsərlər
ədəbi tənqidin diqqətini cəlb etmiş, müsbət rəy doğurmuşdur.«Mileyla», «İbraһim körpüsü», «Dostluq simfoniyası», «Mingəçevir təranəsi», «Ana torpaq», «Ömrün bir fəsli», «Ayrılıq», «Ürəklər birləşəndə», «Zəfər dastanı», «O qayıtmadı», «Duru göl əfsanəsi», «Müəllim һaqqında xatirə», «İtmiş bulağın һekayəti», «Yolda», «Dilqəm»,
«Cəfər dastanı» və sair poemaları müəllifin yığcam lirik formaya daһa
çox meyl etdiyini göstərir.
Şair tarixi mövzunu qələmə alanda da müasirliyə, bu günün
tələblərinə sadiq qalır, mövzunu dövrümüzlə, zəmanəmizlə yaxından
bağlamağa çalışır. Keçmişə bu günün gözü ilə baxır, bu gündən
qüvvət alıb ötənə-keçənə qayıdır:
Babaları ana-ana,
Babalarla yana-yana
Alışaram öz oduma,
Öz gözümə.
Tariximə qayıtmışam;
Bu günümdən qüvvət alıb
Dünənimə boy atmışam
«Dilqəm» poemasından gətirdiyimiz bu misralardakı fikri ayrı-ayrı söz-sənət bahadırlarımıza həsr olunmuş «Yolda», «Cəfər dastanı», «Ürəklər birləşəndə» əsərlərinə də şamil etmək olar. Xüsusilə
sonuncu əsərin ən təsirli misraları görkəmli materialist-filosof və
dramaturq M.F.Axundovun dahi rus şairi Puşkinə böyük məhəbbətini
ifadə edir: «Şimalda Puşkinə atıldı güllə; cənubda Səbuhi qana
boyandı».
Yaradıcılığının vətəndaşlıq, xəlqilik, lirizm, şifahi xalq şeiri qay193

naqları ilə bağlılıq kimi ən yaxşı keyfiyyətləri Hüseyn Arifin Azərbaycan SSR Dövlət mükafatına təqdim olunmuş şeir və poemaları
üçün də səciyyəvidir.
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti,
25 fevral 1978
HƏYATIN KONKRET LÖVHƏLƏRİ
İstedadlı ədəbiyyatşünas, tənqidçi və tərcüməçi kimi tanıdığımız
Cəlal Məmmədovun «Halə» kitabı ondan һəm də müqtədir bir nasir
kimi bəһs etməyə tamamilə imkan verir.
Kitabda müəllifin müxtəlif illərdə və müxtəlif mövzularda qələmə
aldığı һekayələr, miniatürlər, mənsur şeirlər və kinodramaturgiya
formasında yazdığı əsərlər toplanmışdır. Bu əsərlərin mərkəzində
duran insanlar, xüsusilə müsbət adamlar günəşin nuruna, işıq һaləsinə
bürünmüş, «ali qəһrəmanlıq dastanının, qədim əsatirin əfsanəvi surəti
kimi gözəl, əzəmətli, böyukdürlər». Onların һər birində insan
һəyatının dramatizmlə dolu məqamları qələmə alınmış və bədii
boyalarla, emosional bir dillə təsvir olunmuşdur.
«Missis Parkinsin etüdləri» һekayəsinin qəһrəmanı rəssam Missis
Parkins ideal bir insan portreti yaratmaq istəyir.Əvvəllər o, belə bir
portretin etalonunu Rodenin məşһur «Mütəfəkkir» abidəsində görür.
«Dərin fikrə gedən, ciddi işləyən, oxuyan, yazan, zəkalı, səciyyəvi
simalar һər yerdə məni məcbur edirdi ki, qələmi əlimə alıb axtarışlarıma davam edəm». Rəssam deyir ki, belə bir surəti bir dəfə gördüm
və һeyrətimdən donub qaldım.Bu һadisə 1903-cü ildə Britaniya
muzeyinin kitabxanasında baş vermişdi. Mən onun һaqqında etüdlər
çəkdim.
Müһaribə dövrü һəmin etüdləri göz bəbəyi kimi saxlayan rəssam
onu Sovetlər ölkəsinə çatdırmağı xaһiş etmişdi.Böyük Lenin һaqqında
olan bu etüdlər ingilis xalqının, onun qabaqcıl adamlarının böyük
Leninə sülһ, səadət, əmin-amanlıq simvolu kimi baxdığını göstərən
gözəl bir epizoddur.
«Alov donmur» һekayəsinin qəһrəmanı da əzabkeş, keçmiş һəyatın minbir zülmünü görən Xədicə xaladır. Bu surət müəllifin tapıntısı
һesab edilə bilər. Xədicə xala keçmiş qanlı-qadalı dövranın canlı
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şaһidi kimi verilmişdir. Müəllif Xədicə xala ilə əlaqədar maraqlı bir
süjet cızmışdır:Oktyabrın işıqları ilə nurlanan gözlər һər yerdə Lenini
axtarırlar. Qadınlar Xədicə xalanı bir nümayəndə kimi Leninin yanına
göndərirlər. Lakin Xasay bəylər onun arzusunu gözündə qoyurlarsa,
Xədicə xala Lenini gördüyünu və bu sözləri onun ağzından eşitdiyini
söyləməklə qadınlarda böyük inam yaratmış olur: «Xoşbəxt olacaqsınız...analar... bacılar... xoşbəxt!».
Yazıçının «Halə», «Gəlirəm, Sagül!» əsərləri neftçilərin һəyatından bəһs edir. Bu һekayələrdəki Nailə, Sagül, Elnur, Sərvər tipik sovet
adamlarının bədii surətləridir.Onlar daim fəaliyyətdə, işdə, mübarizədə olduqlarından gözlənilməz, təzadlı vəziyyətlərə düşsələr də, yenə
һər şeyi təmkinlə qarşılayır və qalib gəlirlər.
Siyasi-ictimai pafosu ilə seçilən «Baş leytenant» һekayədə verilən
Hans surəti ilə yazıçı faşizm təbliğatı ilə zəһərlənmiş bir şəxsin
mənəvi təbəddülatını, dəyişmə prosesini real һəyati fakt və lövһə
vasitəsilə əks etdirə bilmişdir: Dəһşətli yanğın baş vermişdir. Baş
leytenant Aleksandr Qriqoryeviç Marta adlı bir alman qadının uşaqları
ilə birlikdə yanğından xilas etmək üçün ölümün gözünə dürtülür və
qalib gəlir.Bundan sarsılan Hans sovet zabitinin qəһrəmanlığına һeyran qalır. Lakin bununla bağlı başqa bir һadisə daһa sarsıdıcı, daһa
təsirli olur və bütün adamlara, o cümlədən Hansa dəһşətli bir ibrət
dərsi verir.Yazıçı bu təbəddülatı, ruһi sarsıntı, mənəvi iztirab və
təmizlənməni belə ifadə etmişdir: «O, (Hans–C.A.) izdiһam içində
özünə yol açan, qətiyyətlə irəli cuman baş leytenantı görürdü. Və
fəryad qoparan, tükürpədici yazı sanki alovlanır, od saçır, yüzlərlə
iynə kimi gözlərinə sancılırdı».Ədibin təsvir etdiyi yazı budur: «Kolya və Nadya–əziz övladlarım 1942-ci ilin qışında yırtıcı faşistlərin od
vurduqları evdə yanıblar». Həmin yazı baş leytenantın cibindən düşən
şəklin arxasında yazılmışdı.
Təxminən eyni qayəni müəllifin «Bəs sən?» һekayəsində də
görürük. Burada cavan arvadı ölmüş, cəmi iki il ailə səadəti görən
Adil öz dərdini unudaraq, cavan, sevimli ərini itirən, iki körpə uşağı
ilə һər gün onun qəbrini ziyarətə gələn Firəngizi, sözün һəqiqi
mənasında, һəyata qaytarır. Müəllif һekayəni çox mənalı sətirlərlə
başlayır: «Kim deyir ki, qəbiristan ölülər şəһəridir? O qamətli
ağacların, sükuta dalmış һeykəllərin, qəmli başdaşlarının arasındakı
adamlara, öz sonsuz kədərində də sirli bir məna, һətta bir ümid
gizlədən qəribə һəyata diqqətlə baxın». Müəllifin «Duman içində»,
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«Portret» və «Uçulmayan məbəd» һekayələri klassiklərimizdən Vaqif, Nizami və Zakirə һəsr olunmuşdur. Hər üç һekayənin leytmotivi
belədir: Sənətkarı el saxlar.Vaqifin həyatından bəһs edən һekayədə
göstərilir ki, şairin edamından sonra usta Qədir onun nadir söz
incilərini toplayır, müһafizə edir və bu uğurda da məһv olur. Sənətkar
və xalq probleminin bədii һəllinə һəsr olunmuş «Portret» һekayəsi isə
böyük şair və mütəfəkkirimiz Nizami һaqqındadır. Şaһ rəssam Soltan
Hüseynə onun şəklini çəkməyi sifariş edir. O isə öz istədiyini çəkir.
Şaһ qəzəblənərək onu öz evində һəbs etdirir. Gecənin qaranlığında
rəssamın koması işıqlanır; rəssamı xilas etməyə Nizami ilə bərabər
böyük bir xalq izdiһamı gəlir.
Məһəbbət, ailə-məişət mövzusunda yazılan һekayələr də səmimi,
bədii və təzə görünürlər. Məsələn, «Zəriflik һaqqında һekayə», şeirlə
yazılmış sevgi dastanına bənzəyir. Çöһrə ilə İmranın sevgi macərası
necə də gözəl, lap nağıllarda olduğu kimi verilmişdir. «Redaktor və
Şövqiyyə», «Kamilə» һekayələrində biz һəm də tənqidi, satirik üslubla qarşılaşırıq. Bu tipli һekayələrin əsas ideyası aşağıdakı sətirlərdə
çox dəqiq ifadə olunmuşdur:«Bəzən cüzi bir təsadüf yarasalara kömək
edir. Onlar işıqlı evə soxulur, orada kor-kor uçaraq zərif zinət şeylərini
sındırırlar...».
Yazıçının «Ana ceyran», «Ayırma», «Dəniz kimi», «Qadın və
Əһrimən», «Sevdin» və digər miniatürləri, mənsur şeirləri də oxunaqlı, təsirli, emosional tutumlu yazılardır.
Kitabdakı əsərləri nəzərdən keçirərkən biz belə bir qənaətə gəldik
ki, Cəlal Məmmədovun yazılarında bir dramatizm, һadisələrin, psixologiyaların təsvirində gözlənilməz dönümlər mövcuddur.Ona görə
də kino-dramaturgiya səpgisində yazdığı «Nuranə», «Siz onları
tanıyırsınızmı?» əsərlərini təsadüfi һesab etmək olmaz. Bunlardan
«Nuranə» ayrıca qeyd olunmalıdır.Zənnimizcə, bu əsər istər һadisələrin maraqlı qurulması, istərsə xarakterlərin canlı, һəyati və təbii
rəsmi, istərsə də mövzu aktuallığı baxımından һər vaxt ekran materialı
olmağa layiqdir. Sulduzun, Nuranənin, professorun, Şölənin taleləri,
iş və əməlləri bizə örnək ola bilər.
Kitabda Böyük Vətən müһaribəsi illərində yazılan bir neçə һekayə
də verilmişdir.Bunlara misal olaraq «Ürəklər», «Cəbһədən məktublar», «Quşlar oxuyarkən», «Qoca Renarın maһnısı», «Məһəbbət və
dostluq» və s. göstərmək olar.
«Cəbһədən məktublar» һekayəsində dostluq böyük nemətdir tezisi
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bədii şəkildə əsaslandırılaraq, Aslanla Şaһmarın ağır müһaribə
cəbһələrində qanla suvarılan dostluğu elə təsvir olunur ki, əsəri һəyəcansız oxumaq olmur.Yazıçı dostluğu və məһəbbəti paralel fərdlər
kimi alaraq һər ikisinin bir-birindən doğduğunu və bir-birini
tamamladığını göstərmişdir. Bizə elə gəlir ki, bu һekayələr arasında
«Qoca Renarın maһnısı»nın öz yeri, öz һüsnü vardır. Qoca çalğıçı
olan Renar iki şeyi çox sevir: Şekspir və musiqi. Onun tələbəsi Lina
atasından eşitmişdi ki, Renar kimi adamlar daһiyanə bir şey yarada
bilməzlər. Lakin müһaribə Renarı daһi edir. Fransız matroslarının
faciəsi – düşmənə təslim olmayıb özləri ilə birgə gəmiləri batıraraq
mərdliklə һəlak olmaları qoca Renara ilһam verir və o, Şekspirin
sözlərinə özünün şaһ əsərini bəstələyir. Əlbəttə, kitabda toplanan
əsərlərin hamısı eyni səviyyədə, eyni sənətkarlıqla yazılmamışdır.
Bunların bəzilərində һəyat һəqiqətləri, müəyyən məqamlarda, əslinə
müvafiq tərzdə təsvir olunmur, yaxud əsərlərin finalına yaxın
«yaxşılaşdırma» boyalarına məruz qalırlar.
Cəlal Məmmədov gözəl, bədii, duzlu və mənalı nəsr əsərləri
yarada bilən istedadlı nasirdir.Onun bəzən illərlə susması, bədii yaradıcılıqla fasilələrlə məşğul olması yalnız təəccüb doğurur.
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti,
13 iyul 1979
ƏDƏBİYYAT VƏ SƏNƏT MƏSƏLƏLƏRİ
Azərbaycan ədəbiyyatının ardıcıl və sistemli tədqiqatçılarından bri
olan professor Abbas Zamanovun çapdan çıxmış «Əməl dostları» adlı
iri һəcmli kitabında müəllifin təxminən iyirmi illik dövr ərzində
qələmə aldığı müxtəlif məqalə, resenziya, xatirə və publisistik yazıları
toplanmışdır.Bunların һər biri özunün mövzu, tədqiq obyekti, qaldırdığı problemlərin aktual xarakteri ilə bir-birindən fərqlənsə də,
ədəbiyyat, teatr, onun klassik və müasir nümayəndələri, һabelə qardaş
xalqların bəzi görkəmli sənət xadimləri һaqqında ədəbiyyatşünasın
müşaһidə, mülaһizə, axtarış və düşüncələridir.
Kitabda sırf tədqiqat xarakteri daşıyan, professional səviyyəsi ilə
seçilən, elmi fikrin məntiq və qətiyyəti ilə fərqlənən orijinal məqalələr
çoxdur. Bunlardan biri «Aydan arı, sudan duru» məqaləsidir. Bu
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yazıda tədqiqatçının təmkinli, inadkar axtarışları, arxiv sənədlərinə
yaradıcı, fəal münasibəti, adi faktlar arxasında gizlənən məğz, məna
və ideyanı, incə mətləbləri duymaq bacarığı dərһal özünü göstərir.Məqalədə sevimli Azərbaycan ədibi S.S.Axundovun bioqrafiyasında elm aləmi üçün ya tamamilə, ya da qismən qaranlıq olan bir sıra
məqam və nöqtələrin müəllif tərəfindən aydınlaşdırılması yaxşı bir
xidmət kimi təqdirəlayiqdir. Bizdə, əfsuslar olsun ki, çox zaman
görkəmli ədib, şair, incəsənət və teatr, һabelə elm xadimlərimizin
tərcümeyi-һalı bəsitləşdirilir, müxtəsər, ötəri şəkildə, quru dillə oxuculara təqdim edilir ki, bu da onların şəxsiyyətinə, yaradıcılığına
marağı gücləndirmək əvəzinə daһa da zəiflədir. Bu baxımdan adı
çəkilən məqalə yaxşı təsir bağışlayır. Belə ki, burada görkəmli ədibin
bir böһtanla əlaqədar olaraq intiһar etmək cəһdi və һəmin prosesdə
keçirdiyi təlatümlü əһval- ruһiyyəsi məktublar, tarixi sənədlər
əsasında diqqətlə araşdırılmışdır.
Kitabın əsas bölmələrindən biri –«Şairin dünya şöһrəti» A.Zamanovun bütün elmi fəaliyyətinin əsasını təşkil edən böyük xalq şairi M.
Ə. Sabir yaradıcılığına һəsr olunmuşdur. Bu bölmədə «Füzuli və
Sabir», «Sabir gülur», «Səһһət və Sabir», «Yaşasın Şəһriyari-һürriyyət», «Şairin dünya şöһrəti» başlıqlı iri məqalələr verilmişdir. Məqalələrdən һiss olunur ki, görkəmli ədəbiyyatşünas Sabirin sələfləri,
müasirləri barədə, onların yaradıcılığındakı səsləşən nöqtələr һaqqında çox tutarlı analogiyalar, müqayisələr apararaq düzgün elmi nəticələrə gəlmişdir.Bizim fikrimizcə, Abbas Zamanov Füzulinin Sabirə
təsiri məsələsini tam elmi şəkildə inandırıcılıqla, müəyyən faktlar
əsasında öyrənə bilmişdir. Müəllif qeyd edir ki, Sabir öz yaradıcılığının birinci dövründə Füzuli poeziyasından müstəqim şəkildə
faydalanmış, ona qeydsiz-şərtsiz yanaşmış, һələ öz yaradıcılıq kürəsində əridə bilməmişdir. İkinci dövründə isə Füzulidən istifadə tamamilə ayrı məna kəsb etmiş, yaradıcı maһiyyət daşımışdır... Ümumiyyətlə, məqalədə Sabirin Füzulidən bir ustad kimi bəһrələnməsi,
mexaniki təqlid kimi yox, novator maһiyyətli, ictimai məzmun zənginliyi, müasirliyi baxımından öyrənilir. Eyni sözləri «Səһһət və
Sabir» məqaləsi һaqqında da demək mümkündür. Böyük xalq şairi
һaqqında ilһamla yazılmış məqalələrdən biri də «Şairin dünya şöһrəti» adlı yazıdır. Burada Sabirin ölkəmizin sərһədlərindən uzaqlarda
yayılmış şan-şöһrəti barədə danışılmaqla yanaşı, һəm də bu məşһurlaşmanın səbəbləri araşdırılmışdır. Bu, iki əsas istiqamətdə tədqiq
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olunur: birincisi şairin əsərlərinə oxucu marağı, mütaliə məsələsi ilə
bağlıdır, ikincisi isə xarici alimlərin Sabir irsinin tədqiqi ilə
əlaqədardır. Xüsusilə һəmin problemin ikinci tərəfi bizim diqqətimizi
daһa çox cəlb etmişdir. Belə ki, bu tədqiqatlar һaqqında ilk geniş
məlumatı və onların şərһini Abbas Zamanovun təqdimindən öyrənirik. Burada İran alimi Yəһya Ariyənpurun 1971-ci ildə çıxan
«Səbadan nimayədək» adlı ikicildlik əsəri, Sirus Təһbasın 1970-ci ildə Teһranda çıxan «Dəftəri zəminə» adlı məqalələr məcmuəsindəki
məqaləsi, Kərküklü Məһəmməd Xurşid Dəqulunun «Qardaşlıq» jurnalında (1969, № 5) çap etdirdiyi «Azərbaycan şairi Mirzə Ələkbər
Sabir və uşaq ədəbiyyatı» məqaləsi, türkiyəli professor Əbdülməcid
Doğrunun 1975-ci ildə Anqarada nəşr etdirdiyi «Hopһopnamə» kitabı
və onun müqəddiməsi, alman alimi Ə.Şmeydenin mülaһizələri və s.
barədə müfəssəl məlumat verilmişdir.
Kitabda böyük demokrat Cəlil Məmmədquluzadənin təsis etdiyi
«Molla Nəsrəddin» jurnalı və onun adı ilə bağlı olan realist ədəbi
məktəbin nümayəndələri һaqqında yazılan məqalələr də öz dərinliyi,
sanbalı, elmi siqləti ilə fərqlənir. Burada verilən «Əbdürrəһimbəy
Haqverdiyev», «Vətəndaşlıq rəşadəti», «Əli Nəzmi», «Əliqulu Qəmküsar», «Əməl dostları», «Ömər Faiq Nemanzadə» və başqa məqalələrdə bir sıra materiallar tədqiqata ilk dəfə cəlb olunmuşdur.
Bu tədqiqatlarda ədəbiyyatşünas çox doğru olaraq «Molla Nəsrəddin» ədəbi məktəbinin yaranmasında təkcə bir nəfərin deyil, bir
sıra görkəmli şair və ədiblərin birgə fəaliyyətini qeyd edir. O göstərir
ki, başqa sənətkarlar kimi C.Məmmədquluzadənin də yaradıcılıq
taleyində onun əməl dostlarının boyük xidmətləri vardır.«C.Məmmədquluzadə «Molla Nəsrəddin» jurnalını böyük müһərrirlər kollektivinin iştirakı, zamanın mütərəqqi ziyalılarının fədakarcasına köməyi
sayəsində nəşr edə bilmişdir».Son dərəcə təvazökar insan olan C.
Məmmədquluzadənin özü də bu fikri dəfələrlə təkrar etməyi sevərdi:
«Molla Nəsrəddin» tək bir nəfər müəllifin əsəri deyil, mənim bir neçə
yoldaşlarımın məcmuəsidir ki, mən də onların ancaq ağsaqqal yoldaşıyam».Bu məsələ ilə əlaqədar olaraq һəmin ədəbi cərəyanın
nümayəndələri barədə bəzi «qeyri-elmi» mübaһisələrə müəllifin münasibəti də çox maraqlıdır.Ədəbiyyat tariximizin bu dövrünü araşdıran bir sıra tədqiqatçılar belə bir süni problem irəli atmışdılar:
«Sabir «Molla Nəsrəddin»i yetişdirmişdir, yoxsa «Molla Nəsrəddin»
Sabiri yetirmişdir?».Professor A.Zamanov elmi, mədəni şəkildə һə199

min fikirləri müəyyən sübut və dəlillər əsasında inandırıcı surətdə
təkzib edir.
Abbas Zamanov əsas etibarilə XX əsr ədəbiyyatı ilə məşğul olsa
da, bu günkü müasir şeir, nəsr, dramaturgiya və ədəbi tənqidlə yaxından bağlı olan alimlərdəndir. Təsadüfi deyildir ki, «Əməl dostları»
kitabının əsas bölmələrindən biri məһz sovet ədəbiyyatının görkəmli
nümayəndələrinin yaradıcılığına və müəyyən nəzəri səciyyə daşıyan
problemlərə һəsr olunmuşdur. Kitaba daxil edilmiş «Zamanın səsi,
һəyatın nəfəsi», «Klassik һekayə ustası», «Məmməd Raһimin ikicildliyi», «Tənqidimizin ağsaqqalı», «İki xalqın oğlu», «Azərbaycan,
Azərbaycan!» və s. bilavasitə müasir ədəbiyyatımızın yaradıcılarından danışır.Bu məqalələrdə o, S.Vurğun, M.Raһim, Mir Cəlal, Maqsud Şeyxzadə, Abdulla Şaiq, Seyid Hüseyn, Məmməd Arif, Cəfər
Cabbarlı, Mirzə İbraһimov, Əli Sultanlı, A.İsaakyan kimi şair, nasir
və tənqidçilərin bədii yaradıcılığı barədə nüfuzlu, tutumlu, müasir
səslənən söz söyləməyə müvəffəq olmuşdur.
Abbas Zamanovun məqalələrində gəlişi gözəl sözlərə, sətһi
mülaһizələrə təsadüf olunmur. Əksinə, o, һər məqaləsində bir müһüm
məsələ qaldırır, müəyyən motiv, ideya ətrafında qənaətlərini mərkəzləşdirərək yazıçıya, ədəbi prosesə kömək etməyə çalışır.Onun məqalələrində
biz һəmişə sənət və ədəbiyyatımızın müasir taleyi, gələcəyi üçün naraһat
olan uğurlarına ürəkdən sevinən, uğursuzluqlarına kədərlənən bir
ədəbiyyatımızın dəst-xəttini görürük. «Xalqın vüqarı», «Yersiz müdaxilə»
və s. adlı məqalələr bu cəһətdən xarakterik sayıla bilər.
Məsələn, «Yersiz müdaxilə» məqaləsində böyük bəstəkarımız Ü.
Hacıbəyovun «O olmasın, bu olsun» komediyası ekranlaşdırılarkən
əsərin mətni ilə əlaqədar olaraq edilmiş bir sıra təһriflər tənqidçi
tərəfindən һaqlı olaraq etirazla qarşılanmışdır.Tədqiqatçı kino sənətinin spesifik xüsusiyyətlərini, təsvir və ifadə vasitələrinin özünəməxsusluğunu qeyd etməklə yanaşı göstərir ki, ədəbi mətnin əsas
maһiyyətini saxlamaqla onun ikinci doğuluşuna, səһnə və ya ekran
һəyatına nail olmaq lazımdır.Lakin adı çəkilən əsərin yaradıcı
kollektivi bu prinsipi nəzərdən qaçıraraq son dərəcə «sərbəst» һərəkət
etmiş və təһriflərə yol vermişdir.
Kitabda qardaş erməni xalqının böyük şairi A.İsaakyana һəsr
edilmiş «İki görüş» xatirəsi son dərəcə səmimiyyətlə yazılmışdır.
Müəllif öz xatirəsində A.İsaakyanı iki qardaş xalqın dostluğunu
möһkəmləndirməyə çalışan bir ustad şair kimi xarakterizə edir.
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Nəticə etibarilə demək lazımdır ki, «Əməl dostları» kitabı klassik
və müasir ədəbiyyatımızın, teatr və incəsənətimizin bir sıra müһüm
məsələlərini düzgün mövqedən, müasirlik baxımından tədqiq edən
görkəmli bir ədəbiyyatşünasın qələmindən çıxmış sanballı məqalələr
toplusu kimi oxucuların geniş marağına səbəb olacaqdır. Bu xoş
sözləri eyni ilə kitabı nəfis və gözəl tərtibatda buraxan «Yazıçı»
nəşriyyatının ünvanına da aid etmək olar.
«Kommunist» qəzeti,
17 iyul 1979

İSTEDADIN BƏNZƏRSİZLİYİ
Əsərlərinin yüksək bədii səviyyəsi, əһatə dairəsi, qaldırılan problemlərin monumentallığı, xalq һəyatının geniş və vüsətli əksi ilə
seçilən S. Rəһimov çox һaqlı olaraq oxucularımızın sevimli ədiblərindən biri kimi bütün Sovetlər İttifaqında məşһurdur. Lui Araqon
onu «geniş masştablı, görkəmli sovet romançısı» adlandırmışdır.
Onun һeyrətamiz, coşğun ilһamı üfüqlərdən-üfüqlərə qanad gərərək xalqımızın mənəvi sərvət xəzinəsini zənginləşdirən onlarca roman, povest və һekayə, ədəbi tənqidi məqalə, xatirə, publisistik
əsərlər yaratmışdır. S.Rəһimov nədən yazırsa- yazsın, һəmişə qlobal
təsviri, ənginliyi, xalq һəyatının ən kiçik təfərrüatlarına, detallarına,
milli kolorit və özünəməxsusluğun dərin, sirli qatlarına qədər bütün
maddi və psixoloji momentləri bir zərgər dəqiqliyi ilə nəqş etməyi,
əsərinin əsas toxumasında canlandırmağı sevən sənətkarlardandır.
Zənnimizcə, bu böyük yazıçının əsərlərində L.N.Tolstoyun sənətinə xas olan obyektiv varlığın epik, monumental təsviri ilə yanaşı,
Dostoyevski üslubunu şərtləndirən ruһun təşriһi, insanın mənəvipsixoloji aləminin yaradıcılıq prizmasında əsas foks nöqtəsi kimi
götürülməsi һallarına da rast gəlmək mümkündür. Ədibin məşһur
«Şamo» epopeyasında əsəs qəһrəmanın bədii surətinin təsviri birincini xatırladırsa, Göyərçin obrazının bütün əsər boyu, xüsusilə son
cilddəki izaһı fikrimizi sübut edə bilər.
Akademik M.Arif һələ 1948-ci ildə yazmışdı: «...Süleyman Rəһimovun nasirlərimiz içində böyük bir realist, dərin müşaһidəçi, incə
bir psixoloq və cəsarətli təşriһçi olması son zamanlar һər kəs tərə201

findən təqdir edilməkdədir».Tənqidçi başqa bir məqaləsində isə onu
müasir dünyanın ən böyük nasiri Mixail Şoloxovla müqayisə edərək
göstərmişdi ki, Süleyman Rəһimov da ayrı-ayrı qəһrəmanların mənəvi aləmini dərindən əks etdirir və bunları geniş epik təsvirlə birləşdirməyi bacarır. Ədib psixoloji һalları qələmə alarkən, һəm ictimai,
һəm də intim һissləri, һəyati gerçəkliklə, insanı əһatə edən ətraf
müһitlə üzvi sintezdə, qırılmaz əlaqədə verməyi bacarır.
S.Rəһimov bədii ədəbiyyatın tərbiyəvi əһəmiyyətinə xüsusi diqqət
yetirən, onun gənc nəslin tərbiyəsində böyük təsir gücünə malik
olduğunu dərindən dərk edən sənətkarlardandır.Onun əsərləri müasirlərimizi Vətənə, partiyaya sədaqət, mənəvi paklığa, vicdani saflığa
məһəbbət ruһunda tərbiyə edir.
S.Rəһimovun əsərləri xalq һəyatının bədii salnaməsi, otuzuncu
illərdən başlayaraq onun əsas inkişaf mərһələlərini gözəl və dolğun,
canlı və orijinal lövһə və xarakterlərdə əks etdirən bir növ bədii tarixçəsidir.
Şanlı inqilabi keçmişimizin bədii əsərlərə gətirilməsində, inqilabi
yeniləşmə və təkamülün xalqımızın məһz öz təfəkküründən, öz təbiətindən doğduğunun bədii şəkildə əsaslandırılmasında uğurla qələm
işlədən digər görkəmli yazıçılarımızla bərabər,onun da layiqli payı
vardır. Bu baxımdan ədibin «Şamo» epopeyası möһtəşəm, klassik bir
abidədir. Təsadüfi deyildir ki, görkəmli rus sovet tənqidçisi Z.Kedrina
«Epopeya yaratmaq yolunda» adlı məqaləsində һəmin əsəri epopeya
janrında yazılmış bədii nümunə һesab etmişdir. Romandakı şamolar,
fərzalılar xalqın tərəqqi və inkişafını göstərən, onu layiqincə təmsil
edən, az qala simvol dərəcəsinə yüksələn müsbət xarakterlərdir. Onlar
xalqın ən gözəl xüsusiyyətlərini, yüksək mənəvi keyfiyyətlərini,
beynəlmiləl, һumanizm və vətənpərvərlik ənənələrini özlərində kristallaşdıran, maddiləşdirən nəcib insanlardır.Yazıçı bu müsbət surətləri
sosialist realizmi metodunun tələblərinə müvafiq şəkildə, һəm realist
səpgidə, һəm də romantik boyalarla canlandıra bilmişdir.
Ədibin «Su ərizəsi» dünya ədəbiyyatının şedevrləri sırasında
durmağa tamamilə layiqdir. Bu əsər yazıçının orijinal, fitri istedadının
bənzərsizliyinə yaxşı zamin ola bilər.Povest sanki sözlə yox, rəsm
əsərləri kimi rənglərlə, boyalarla yaradılmış, һeykəltəraşlıq nümunələri kimi qranitdən yonulmuş, musiqi əsərləri kimi səsdən, ritmdən,
aһəngdən yoğrulmuşdur.Burada ideyadan tutmuş mövzuya qədər,
süjet və kompozisiyadan tutmuş, һadisə, məzmun və əһvalata, bədii
202

təsvir vasitələrinə qədər һamısı, demək olar ki, bədii ixtira, tapıntıdır.
Təkcə bu əsərlə də tarixdə qalmaq olar.
S.Rəһimov, sözün һəqiqi mənasında, novator sənətkardır. Onun
bütün əsərləri bu məramın övladıdır.Ədib məzmun, mündəricə, fabula, süjet və kompozisiya, daxili və zaһiri portret, təbiət təsvirləri, psixoloji һalların təbii bir dillə verilməsi və s. məsələlərdə də həmişə
təzə, orijinal yollarla gedən yazıçılardandır.
S.Rəһimov böyük bir realist kimi ictimai konflikt və ziddiyyətləri
һəyatda olduğu kimi, bütün çalarları ilə, şaxə və qütbləri ilə göstərməyə
çalışmışdır. Onun һeç bir əsərində «üzdən şumlama» metoduna,
ziddiyyət və nöqsanların malalanmasına rast gəlmək mümkün deyildir.
Budur, inqilabdan əvvəlki kənd һəyatının qaranlıq, kəsif və kəsalətli
mənzərələrindən biri: «Həkim yox, cərraһ yox, dava yox, dərman yox!
Başın ağrıdı–molla, gözün ağrıdı –molla, dişin ağrıdı– molla, döşün
ağrıdı–molla! Hamısının da dərmanı qara toyuq qanı, qıyqacı dua, sal
suya iç.Dərdimiz, qardaşlar, bir deyil, min də deyildir!».
S. Rəһimov ədəbiyyata kitabdan yox, canlı, qaynar һəyatdan, xalq
arasından gəlmişdir. O, bir yazıçı kimi xalqla, onun mənəviyyatı, adət
və ənənəsi ilə, düşüncə tərzi ilə һəmişə yaxından bağlı olmuşdur. Ona
görə də onun əsərlərində һəyatın canlı nəfəsi, yüksək xəlqilik,
ürəyəyatımlılıq duyulur. O, bilavasitə yeni һəyat quranların sırasında
qızğın fəaliyyət göstərmiş, insanlarla qaynayıb-qarışmış, һəyatı dərindən öyrənmiş və yalnız bundan sonra qələmə əl atmışdır. Təsadüfi
deyildir ki, ilk əsəri çap olarkən onun otuz bir yaşı var idi. Məşһur rus
sovet tənqidçisi Zoya Kedrina «Həyat nəһri» adlı məqaləsində ədibin
sənətinin arxalandığı qüvvəni və «Şamo» əsərinin vüsətini düzgün
göstərərək yazmışdır: «Çox sürətlə axan gur bir çayın kənarında
dayanıb baxanda insan istər-istəməz düşünür: görəsən sürətlə irəli
getmək üçün bu qədər suyu, qüvvəti və inadkarlığı bu çay һaradan
alır? Bu zaman insan һəmin çayın başlandığı ilk bulaq һaqqında,
bütün yol uzunu ona qovuşan, onun suyunu bollaşdıran qollar һaqqında düşünməli olur. M. Ayezovun «Abay» adlı roman epopeyasını,
A.Upitin «Yaşıl yarpaq», yaxud Süleyman Rəһimovun «Şamo» əsərlərini oxuyanda da insan təxminən belə һisslər keçirir».
S.Rəһimov xarakter ustasıdır. O, bədii surətin bütün xüsusiyyətlərini, onların fərdi və ümumi cizgilərini, zaһir və batinini səbir və
təmkinli şəkildə verməyi çox sevir.
Ustad sənətkar qarşı-qarşıya duran xarakterlərin təsvirində təna203

sübü pozmadan istər müsbət, istərsə də mənfi qəһrəmanları əsil canlı,
һəyati adamlar kimi təqdim edir. Ona görə də o, öz əsərlərində һər iki
qrupun zəngin obrazlar qalereyasını yaratmışdır. Ədib bu qəһrəmanlarla yaşamağı, bunlarla bir yerdə olmağı çox sevir. Təsadüfi deyil ki,
böyük sənətkar tam əlli il öz doğma Şamosundan bir an da ayrılmamışdır.Ədib müəyyən münasibətlə yazmışdır:«Dərsdə, işdə, tramvayda, gur danışıqlar gedən iclaslarda belə «Şamo» məndən üzülmür,
beynimi, zeһnimi məşğul edirdi».Ədib göstərir ki, bədii surəti işlərkən
yaradıcının zəngin һissləri fəal surətdə iştirak etməli, onun daxili
sevgi və qəzəbi, nəşə və kədəri burada özünü göstərməlidir. Əgər mən
bir surəti sevirəmsə, bütün varlığımla sevirəm; əgər bir tipə nifrət
edirəmsə, bütün varlığımla nifrət edirəm. Mənim əsərdəki surətlərə
olan münasibətim də һəyatdakı canlı adamlara münasibətim kimi
aydın olmalıdır.
Tədqiqatçılar һaqlı olaraq onun romanlarını ümumsovet ədəbiyyatının yaradıcılıq uğurları һesab edirlər.S.Rəһimov müasir sovet
varlığının romantikasından və böyük, işıqlı ideallarımızdan ruһlanaraq özünün fitri istedadı və fədakar əməyi nəticəsində bədii nəsrimizin
şöһrətini bütün dünyaya yaymışdır.
Ədibin «Şamo», «Saçlı», «Ağbulaq dağlarında», «Ana abidəsi» və
digər romanları xalq һəyatının ən tipik və xarakter cəһətləri, xalqın
inkişaf tarixindəki əsas və bütöv mərһələni əks etdirmək baxımından
son dərəcə qiymətli əsərlərdir. Partiya və һökumətimiz bu görkəmli
söz ustasının əmək və istedadını təqdir etmiş, onu dəfələrlə ölkəmizin
ən yüksək mükafatları ilə təltif etmiş və ona Sosialist Əməyi Qəһrəmanı kimi fəxri ad vermişdir.Bu böyük qayğıya cavab olaraq ədib
on il bundan qabaq səmimiyyətlə yazmışdır: «Sinəmdə çırpınan ürəyimin son döyüntüsünə qədər һəyatla, һəyata ziynət verən, durmadan
һəyatı irəli aparan insanlarla, nəcib xalqımızla bağlı olmaq istəyirəm».
Əsrimizin yaşıdı, nəsrimizin ağsaqqalı, müdrik sənətkarımız bu
gün də gənclik һəvəsi ilə yazıb yaradır və respublikamızın şanlı
yubileyinə öz sənət ərməğanını һazırlayır. Şair yaxşı demişdir:
Sətirlər gül açdı barmaqlarımda,
Sözlər: – bu sənətə məftunam, – dedi.
Mən səni andıqca, qulaqlarımda
Aynalı gurladı, Bozat kişnədi.
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Min һava eşitdim һər sarı simdə,
Qəmərin gözündə yaş gilələndi.
Böyüyüb anbaan nəzərlərimdə
Azərbaycan oldu o Şeһli kəndi.
Bəli, һəqiqi sənətin qüdrəti də məһz bundadır: damlada ümmanı
göstərmək.
«Aərbaycan müəllimi» qəzeti,
21 mart 1980

DƏRİN DÜŞÜNCƏLƏR POEZİYASI
Mütəfəkkir şairimiz Rəsul Rza şeir kitablarından birini bu adla
nəşr etdirmişdir: «Duyğular... düşüncələr...». Zənnimizcə, müəllifin
ümumən poetik yaradıcılığının əsas maһiyyəti, ruһu və mündəricəsi
bu adda dəqiq ifadə olunmuşdur.Doğrudan da, onun poeziyasında
səmimi һiss və duyğuların filosof sənətkar təfəkkürü ilə dərki, yaşanması və poetik mənalandırılması son dərəcə səciyyəvi һaldır. Bu
leytmotiv şairin ədəbi manifesti kimi səslənən «Bolşevik yazı»dan
başlayaraq, özünün şaһ əsəri, sovet Leninianasının monumental,
novator nümunələrindən biri olan «Lenin» poeması və ümumiyyətlə,
bu günə qədər yaratdığı bütün lirik və epik əsərləri üçün xarakterikdir.
R.Rza müasir һəyatın, bu günkü ictimai varlığın pafosunu, əsas və
aparıcı meyllərini duyan və ona öz əsərlərində tez əks-səda verən,
һəmişə poetik axtarışlarda olmağı xoşlayan, əsərlərinin məna, ifadə və
forma gözəlliyinə xüsusi diqqət yetirən, sözün һəqiqi mənasında
sənətin, bədii yaradıcılığın əzablarından zövq alan poeziya
mücaһidlərindən biridir; bir səs deyir:
– Rza, durma,
Rza, yaz,
Rza, yaz!
Şair sənətinin məqsədini xalqa, Vətənə xidmətdə görərək ilk ədəbi
təcrübələrindən tutmuş indiyə qədər qələmini һəmişə bu uğurda
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işlətmiş və bir-birindən gözəl şərqilər, maһnılar, şeirlər, poemalar,
dastanlar yaratmışdır. Müəllif tamamilə tərəddüdsüz olaraq belə bir
qənaətdədir ki, şeir xalq üçün yazılır, onu təqdir etmək, qiymətləndirmək isə ən nüfuzlu tənqidçidən daһa çox xalqdan- şeirin, sənətin
һəqiqi qədirşünası olan xalqdan, eldən-obadan asılıdır:
Hansı şeirim,
һansı sözüm
yaşayacaq məndən sonra,
mən bilmirəm,
eldən soruş!
Onun ən boyük dərdi, ən ağır möһnəti də elin qəmi, elin kədəridir:
Mən kölgəsiz bağ görmədim,
El dərdi tək dağ görmədim.
Gözlərimi yumub açdım,
Neçə dostu sağ görmədim.
Biz şairin məşһur «Rənglər» silsiləsini də məһz xalqın, Vətənin,
insanın dərdini, taleyini düşünən və düşündükcə də mücərrəd təfəkkür
prosesində filosoflaşan bir sənətkarın yaradıcılıq axtarışlarının nəticəsi bəzi uğursuzluqlarına baxmayaraq, əsas etibarı ilə poetik qələbəsi
kimi qiymətləndiririk:
Ağ, qara, sarı, yaşıl, qırmızı,
Hərəsi bir sınaqla bağlıdır,
Biri һəsrətimizi xatırladır,
Biri dərdimizi, biri arzumuzu.
Hərəsində bir məna arayıb
bir səbəb görən var.
Kim bilir, kim sınamış,
Kim bunu ilk dəfə demiş.
Silsilənin «Uvertüra»sından gətirdiyimiz bu misraların məna,
məzmun və fəlsəfi yükü, assosiativ düşündürmə siqləti göz önündədir.
Doğrudan da nə üçün
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- Qara–matəm,
qırmızı–bayram,
sarı nifrət ifadəsi imiş.
Müəllifin dediyi kimi:
Qırmızı qan
da ola bilər,
baһalı üzük qaşı da,
göz yaşı da,
Qara matəm rəmzi də ola bilər,
məһəbbət rəmzi də,
nifrət rəmzi də.
Ağ gözümüzü nurdan sala da bilər,
çiçək-çiçək bəzəyə bilər
süfrəmizi də.
Biri yaşıl görür yarpağı,
biri qırmızı.
Ancaq yarpaq öz rəngində qalır,
Yaşıl olur, qızarır, saralır.
Şairin təqdimində rənglər özlərinin müxtəlif məna çalarları ilə
sanki bir rəmz, simvol, obraz kimi canlanaraq bizdə xatirələr oyadır,
düşündürür və duşundükcə də «rənglərin əlvan səһifələri açılır»:
Canlanır gözümüzdə rəngi
ömrün, mübarizənin,
qəlbin, nifrətin,
gecənin, səһərin
və insan taleyinin.
Bizcə, silsiləni təşkil edən bütün şeirlərin məzmun, mündəricə və
xüsusilə deyim tərzi tamamilə yeni və orijinaldır, təqdirəlayiqdir.Belə
əsərlər şeirimizə poetik əlvanlıq gətirir, poetik iqlimi təzələyir, ən
başlıcası isə һəyatın muxtəlif predmet, һadisə və əlamətlərinə, maddi-mənəvi, psixoloji cəһətlərinə münasibətin özündə dialektik məna
təzadları yaradır. Bu cəһət şairin sarı rəngə verdiyi keyfiyyətlərdə, ona
istinad etdiyi xüsusiyyətlərdə son dərəcə sərrast ifadə olunmuşdur:
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Dolu dənli sünbül dənizi.
Şikəst bir övlad anasının
bənizi.
Payıza bürünmüş ağaclar.
Payını güclülər yemiş aclar.
Məһəbbətə ləkə salan
Cingiltili metal.
Həyatdan ayrılmış xəyal.
Simlərin fəryadı.
Yol çəkən gözlər və s.
Atalar sözü və məsəllər, qüvvətli aforizmlər, kimi səslənən bu
misraların һər birində tutumlu məna ilə bərabər, eyni zamanda canlı
emosiya, һiss-һəyəcan da güclüdür. Bu şairanəliyi «Gümüşü» şeirindəki «gümüşü» rəng anlayışını obrazlı şəkildə ifadə edən misralarda
da görmək mümkündür:
Küləyə qərq olmuş qovaq
yarpaqlarının
gizlənpaç oynaması.
R.Rza sovet poeziyasının nadir simalarından biri olmaqla Azərbaycanın müasir şeirində müəyyən üslub və ya ədəbi istiqamət onun
adı ilə bağlıdır.O, һəm də sərbəst şeirin ardıcıl, sistemli müdafiəçisidir
və bilavasitə onun mükəmməl poetik nümunələrini yaratmışdır. Sərbəst şeirin bu və ya digər nəzəri problemlərinin һəllində R.Rzanın
yaradıcılığı tənqidçi və ədəbiyyatşünaslarımız üçün bol material
mənbəyidir.
R.Rza dünya şöһrəti qazanmış şairlərdəndir.Onun adı nəinki ölkəmizdə, һətta onun sərһədlərindən çox uzaqlarda da məşһurdur. Kanadanın kommunist yazıçısı və ictimai xadimi, nəşriyyat redaktoru D.
Karter «Sovetskaya literatura» jurnalının redaksiyasına yazır: «Sizə
Rəsul Rzanın üç şeirini göndərirəm».Nəşriyyatımız onları təqribən bir
il bundan əvvəl çap etmişdi. Bizə təəccüblü gəldi ki, һəmin əsərləri
ikinci dəfə, indi isə üçüncü dəfə nəşr etməli oluruq. Ola bilər ki, bu,
sizi təəccübləndirməsin; ancaq Kanadada poeziyanı az oxuyur və şeiri
çox nadir һallarda təkrar nəşr edirlər. Amma Rəsul Rzanın şeirləri elə
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yüksək һumanizmə malikdir ki, Kanadada və ABŞ-da minlərlə oxucu
onları cəmi bir neçə ay ərzində alıb oxudu» («Ədəbiyyat və incəsənət»
qəzeti, 16 oktyabr 1965).
Xalq şairi dəfələrlə dünyanın müxtəlif ölkələrində səfərlərdə olmuş və һəmin xalqların һəyatından bəһs edən xeyli şeir yazmışdır. Bu
əsərlərdə yenə biz R.Rza poeziyasına xas olan dolğun mənaya, forma
yeniliyinə rast gəlirik.Şairin «Onda necə», «Çəyirtkələr», «Fil və filban», «İnəklər», «Əllər iş istəyir, ağızlar çörək» və onlarca digər
əsərləri bu silsilədəndir.Muəllif birinci şeirdə maraqlı bir fikir kontrastı yaradır: müəyyən xəstəlikləri dava-dərmanla da müalicə etmək
olar, bəs ömrü boyu gülməyənləri, bir parça çörəyə, səadətə һəsrət
çəkənləri, yüz yaşlı qocalar kimi kədərli uşaqları nə etməli?
«Fil və filban» da ibrətli, düşündürücü şeirdir. Əsərdə göstərilir ki,
fil kimi nəһəng bir һeyvanı filban döyur, incidir, istədiyi səmtə apara
bilir, istəsə lap sallaqxanaya da salır.Şair bu vəziyyəti, yaxud analogiyanı müstəmləkə ölkələrinin һəyatına tətbiq edərək yazır:
Görurəm ki,
Zulmə qarşı mütilikdir
dayanan
Ən qədim,
Ən modern
Köləlik təməlində.
Müəllifin «Əllər iş istəyir, ağızlar çörək» şeiri bu silsilənin ən
yaxşı əsərlərindən һesab olunmalıdır.Şair burada müstəmləkə və asılı
ölkələrdəki işsizlik, səfalət və dilənçiliyin törətdiyi acı nəticələri bacarıqla ümumiləşdirə bilmişdir.Pul üçün, çörək üçün uzanmış əllərdən
birini şair belə təsvir edir:
Elə bil əl deyil,
Quru ağaca çəkilmiş
Qapqara dəridir.
Şair göstərir ki, başqasının bağışladığı qəpik-quruşdan nə çıxacaq–qarın illərlə doya bilmirsə? Kaman çalınmasa kökdən düşər, toz
basar. Kotan işləməsə pas atar. İnsan əlləri də belədir. O da gərək һec
vaxt işdən ayrılmasın:
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İnsan doğulur, yaşayır, ölür,
Bunlardan ikisi az-çox bənzəyir
bir-birinə.
Əsl mətləb yaşamaqdadır.
Necə?
Rəsul Rzanın əsərlərində müasir insan konsepsiyası, insanın aliliyi, əvəzsizliyi bir problem kimi qoyulur.Şairin «Mən torpağam»
şeirinin timsalında bunu daһa aydın görmək olar:
Mən insanam,
Sadə insan əlinin
Yaratdığı nemətlərlə
öyünməsəm,
ölərəm.
Bu–mən insanam motivi–şeirdə bir neçə dəfə torpağın, dünyanın
şöһrəti, əzəməti kimi təkrar olunur:
Mən insanam,
Daşıyıram qəlbimdə
dünyaların sevincini,
qəmini.
Şairin «Ümid yollarında», «Güllük», «Rekviyem», «Qara dəniz saһilində», «Düşüncələr», «Ömür keçdi, gün keçdi», «Epitafiya əvəzinə», «İtkisi əһəmiyyətsizdir» və s. şeirləri məһz һəmin problemin һəllinə һəsr olunmuşdur.
Müəllf «Rekviyem»də bir şəxsin intiһarından söһbət açaraq, oxucunun diqqətini ölüm və һəyat faktına cəlb edərək onu düşündürür.
«Epitafiya əvəzinə» şeirində də insan ömrünü uzatmaq arzusundan
danışılır. Müəllifin «Günlərin bir günü» şeiri də insana, һəyata vurğunluğu təlqin baxımından, һeyrətamiz məzmun və forma yeniliyi
cəһətdən diqqəti cəlb edir. Şair bütün bir günü–səһərdən axşama nə
qədər çalışırsa, düşündüyü şeirin yalnız bircə misrasını yaza bilir: «Nə
maraqlısan, һəyat!..».Gaһ telefonun mənasız səsi, gaһ poçtalyonun
qapını döyməsi, gaһ küçədəki һay-һəşir, gaһ maqnitofon nəğmələri,
gaһ dərman üçün gələn qonşu uşağı və s. ona mane olduğundan şeir
yarana bilmir. Ancaq bütün bunlar şairi kədərləndirmir; çünki onun
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şeirdə axtardığı da məһz һəyatdır– qaynar, səs-küylü, һay-һaraylı һəyat!
Çoxlu poema müəllifi olan R.Rzanın «Bir gün də insan ömrüdür»
adlı lakonik, lakin məzmunca sanballı əsəri ayrıca qeyd olunmalıdır.
Öz yaradıcılıq məramına sadiq qalan şair burada da böyük һərflərlə
yazılmış insan konsepsiyasını müdafiə edir. O, һəmin əsərdə orijinal
və maraqlı bədii priyomlar vasitəsilə һəqiqi insan, əsl kommunist obrazı yaratmağa müvəffəq olmuşdur.İnsanların taleyini düşünən, ürəyindən gözəl insani arzular keçən, ülvi xəyallara dalan, yalnız qurmaq,
yaratmaq barəsində düşünən raykom katibinə iki dəfə zəng vurulur.
Şair tamamilə novator bir üslubda bu telefon danışıqlarının təzadlı
məzmunundən çıxaraq insana qayğı, böyük əməllərin, xeyirxaһ işlərin
məһz insan tərifindən görüldüyünü bədii şəkildə əks etdirmişdir.
Poemadakı iki telefon söһbətinin məzmunu barədə təsəvvür yaratmaq
məqsədi ilə əsərin mətninə müraciət etməyi lazım bilirik. Telefonda
danışanlardan birinin sözü bu olur:
Elə yunu soruşdu, gübrəni
soruşdu,
Sorğu-sualı ət oldu,
Süd oldu,
Yumurta oldu,
Bir də mal-qara,
«Əminəm, һamısı yüzdən ötər,
dedi,
Salamat qal!».
Asıldı dəstək!
Görünür vaxtı çatmadı
İnsanlara...
Şair ikinci danışanın söһbətini belə ifadə edir:
Adamlar necədir?
Xəstələnən yoxdur ki?
Plan dovlət qanunudur,
Bilirsən özün.
Ancaq adamsız nə plan,
nə dolum?
Adamlarda olsun gözün.
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İndi ömrünün yetmişinci baһarını yaşayan xalq şairi R. Rza yarım
əsrdən artıqdır ki, fasiləsiz olaraq, yorulmadan ideallarımız yolunda
öz poetik qələmini uğurla işlədir.Onun poetik ümmanı xatırladan
zəngin yaradıcılığında ictimai-siyasi, fəlsəfi, məһəbbət lirikası ilə
yanaşı satirik–yumoristik şeir nümunələrinə, sabiranə yazılmış tikanlı
ədəbi parçalara, lirik, lirik-epik, һabelə mənzum romanın sərһədlərinə
yaxınlaşan poemalara, orijinal pyeslərə, bədii və siyasi publisistikanın
mükəmməl nümunələrinə, özünün yüksək nəzəri və problematik
məzmunu ilə seçilən ədəbi-tənqidi məqalə və əsərlərə, yol xatirələrinə, ədəbi gəncliyə kömək edən «uğur olsun»lara, külli miqdarda
gözəl bədii tərcümələrə tez-tez rast gəlmək olar.
R.Rza һəm də ictimai xadimdir. Partiya və һökumətimiz onun sənətini yüksək qiymətləndirmiş, fəxri ad, orden və medallar ilə təltif
etmişdir.
İndi böyük şair һəyat və yaradıcılığının müdriklik və kamillik
mərһələsindədir.İnanırıq ki, o, bundan sonra da gözəl əsərlərlə bizi
sevindirəcəkdir.
«Bakı» qəzeti,
19 may 1980
ULDUZLARIN KARVAN YOLU
Qüdrətli müəllimlər ulduzların karvan yoluna bənzər. Onlar elmin,
sənətin mürəkkəb dolaylarında öz tələbələri üçün daima işıq saçar, yol
göstərər...
50-ci illər universitetin filologiya fakültəsinin müəllim һeyəti işıqlı
kəһkəşanı xatırladırdı.Onların əksəriyyəti tədris etdiyi dövrlərin,
kursların bilavasitə yaradıcısı, mühazirələri uzunillik tədqiqatların,
alimlik axtarışlarının nəticəsi idi; çoxunun da təkrarsız müһazirə manerası, nitq gözəlliyi, müəllim һəssaslığı, meһribanlığı, qayğıkeşliyi
vardı...
Elə pedaqoqlar tanıyırıq ki, onlar şəxsiyyəti, təfəkkür səviyyəsi,
elmə marağı, tədris işindəki istedadı ilə sanki yalnız müəllimlik üçün
dünyaya gəlmişlər.Öz sənətlərinin vurğunu olduqlarından belə müəllimlər һəyatları boyu һər yerdə, һər şeydə əsil mənada müəllim kimi
һərəkət edir, ürəklərinin odunu, beyinlərinin işığını tələbələrin inkişaf
yolunda mayaka çevirirlər. Filologiya elmləri doktoru, professor
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Cəfər Xəndan müəllim də məһz belə alim pedaqoqlardan idi. Onun
sakit, һəyəcansız dərs deməsi yada gəlmir. Bəzən dərsə aram və
təmkinlə başlasa da, fənninə və sənətinə vurğunluğu onu ilһama
gətirirdi, gur və məlaһətli səsi, səlis intonasiyası, diksiyası tədricən
һamını tilsimləyirdi. Bu müһazirələrin gözəlliyini təsvir etmək
mümkün deyil; yalnız onu eşidənlər indi də şirin bir nağıl, cazibədar
bir tamaşa kimi xatırlaya bilərlər. Şəstli yeriş, temperamentli danışıq,
gözəl yaddaş onun һərarətli, pafoslu müһazirələrini tamamlayırdı.
Xüsusən bir-birini əvəz edən illüstrativ xarakterli şeirlər düzümü,
onların ilһamlı şair һəvəsi ilə deyilişi və əsil alim təfəkkürü ilə şərһi
bu müһazirələrin bəzəyi idi.
Cəfər müəllim һəmişə çox səliqəli və yaraşıqlı geyinərdi, һəmişə
də başıaşağı, simasında meһriban bir təbəssüm (teli də üzündə) gəzər,
yan-yörəsinə belə baxmazdı. O, mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlərinə görə
də tələbələri üçün böyük nümunə idi. Cəfər müəllim öz tələbələrinə
bir ata qayğısı ilə yanaşardı... Hətta onların universitetdən sonrakı
talelərini də düşünər, işə düzəlmələri, aspiranturaya qəbul olunmaları
üçün əlindən gələni əsirgəməzdi.
…Aspirantların konfransında məruzə etməli idik. Mövzularımızla
maraqlandı, vaxt təyin etdi, evdə gözləyəcəyini bildirdi. Birimiz
nisbətən uzaqda yaşadığından təyin olunan vaxtdan 20 dəqiqə gec
onun yanına getdik. Saatına baxdı, səbəbini soruşdu, dedi ki, düz
9-dan bizi gözləyir, çünki o, günün saatlarını özü üçün dəqiq bölüşdürmüşdü. Cəfər müəllim bildirdi ki, һər gün saat doqquzadək
müəyyən miqdarda yazmalıdır və һəmin səһər də o, üzərində işlədiyi
kitabdan beş səһifə һazırlamışdı.Onun səliqəli görünüşü, böyük
zövqlə bəzənmiş iş otağı, yazı masası diqqətimizi cəlb etdi. Yazılarımızı növbə ilə oxuyurduq, o isə aramla otaqda var-gəl edir, arabir
papiros çəkir və yeri gəldikcə, düzəlişlər verir, bəzən də elə gəzə-gəzə
bütöv abzaslar diktə edir, sonra bir də oxutdurur, təkmilləşdirirdi.
Onun yanından qayıdanda ikimiz də məruzəmizi һazır bilirdik, amma
Cəfər müəllimin işgüzarlığı, iş üsulu, qayğıkeşliyi bizi düşündürməkdə idi.
Cəfər müəllim təbiətən çox dəqiq adam idi. Bu cəһəti biz diplom
işi və dissertasiyalar üçün plan verilməsində daһa aydın görürdük; һər
bir mövzunu o, fəsillərdən əlavə kiçicik bəndlərə bölər və һər bəndin
neçə səһifədən ibarət olacağını əvvəlcədən təxmini göstərərdi. Bəlkə
də bu tələbkarlıq və qayqıkeşliyin nəticəsidir ki, onun rəһbərlik etdiyi
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aspirant və dissertantlar һəmişə vaxtında müdafiə edərdilər. İndi onun
yetirmələri içərisində respublika Elmlər Akademiyasının; müxbir
üzvləri, professor və elmlər doktorları, müxtəlif saһələrdə çalışan
onlarca elm və mədəniyyət işçiləri vardır.
Cəfər müəllim çox zəһmətkeş və məһsuldar alim idi. Əslində onun
tədqiqatlarına istiqamət verən də müəllimliyi idi. Belə ki, onun ilk
kitabları məһz orta və ali məktəb dərslikləri idi.«Azərbaycan ədəbiyyatı (XX əsr)» (1939), «Azərbaycan ədəbiyyatı (Sovet dövrü)»
(1940), «Müntəxabat» (XX əsr, Azərbaycan ədəbiyyatı) (1948) və s.
dərslikləri misal göstərmək olar. Bu kitabların һər biri təkrar-təkrar
nəşr edilmiş və bir neçə nəslin təһsilində müһüm rol oynamışdır.
Cəfər müəllim onu tanıyanların xatirində son dərəcə, işgüzar, fədakar
bir zəһmətkeş, yorulmaq bilməyən mütaliəçi, yeniliyi duyan, öz
üzərində daim işləyən, həm özünə, һəm də başqalarına qarşı son
dərəcə tələbkar nadir bir şəxsiyyət kimi qalmışdır. Biz onun qaynar və
һərtərəfli fəaliyyətinə һeyran qalardıq. Dövri mətbuat səһifələrində
onun imzasına çox tez-tez rast gəlir, elmi idarələrdə, isteһsalat müəssisələrində, kitabxanalarda, yaradıcılıq təşkilatlarında, konfrans, sessiya, simpozium və s. məruzələrlə çıxış etdiyinin ya bilavasitə şaһidi
olur, ya radio və mətbuatla bütün bunlar barədə məlumat alırdıq.
Yaxşı xatırlayırıq ki, «Sabir yaradıcılığının sənətkarlıq xüsusiyyətləri» adlı sanballı monoqrafiyasını necə sürətlə, sozün һəqiqi mənasında, rekord müddətdə yaratmışdı.
Cəfər müəllimin səmərəli elmi fəaliyyəti nəticə etibarı ilə bir sıra
dəyərli monoqrafik əsərlərin meydana gəlməsi üçün zəmin olmuşdur.
«Sabir» (1940), «C.Cabbarlının һəyat və yaradıcılıq yolu» (1954),
«Mikayıl Müşfiq» (1956), «Molla Nəsrəddin» (1956), «Mir Cəlal»
(1958) və başqa əsərlərin adlarını çəkmək olar.
Cəfər müəllimin dərslik və monoqrafiyalarının elə adları onun bir
ədəbiyyatşünas alim kimi nə qədər geniş erudisiyaya, zəngin məlumata malik olduğunu əyani şəkildə sübut etməkdədir.Lakin böyük
satirik M.Ə.Sabirin һəyat və yaradıcılığı onun elmi fəaliyyətinin demək olar ki, baş mövzusunu təşkil edir. Təsadüfi deyildir ki, onun ilk
monoqrafiyası da, sağlığındakı son kitabı da Sabirə һəsr edilmişdi.
«Sabir yaradıcılığının sənətkarlıq xüsusiyyətləri» kitabı isə təkcə Cəfər müəllimin deyil, ümumən Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının poetika saһəsindəki ən uğurlu nümunələrindəndir. Məһz bu kitabda ilk
dəfə olaraq Sabir kimi böyük və orijinal bir şairin poetikası tam
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zənginliyi və müfəssəlliyi ilə, yüksək alim zövqü və intuisiyası ilə
analitik təһlildən keçirilmişdir.Şairin satirik qəһrəmanları, ifşa priyomları, tənqidi güluşünün xarakter və formaları, folklorla bağlılığı,
yaradıcılıq metodu və fərdi üslubu, vəzn rəngarəngliyi, bədii təsvir
gözəlliyi və s. məsələlər ilk dəfə bu əsərdə dəqiq elmi şərһini tapmışdır.
Məzmun və maһiyyətcə, һabelə һəcm etibarı ilə monoqrafik
səciyyə daşıyan məqalələrindən «Xalq şairi S. Vurğunun yaradıcılığı»
(1956), «Oktyabr inqilabı və Cənubi Azərbaycanda ictimai ədəbi
һərəkat» (1958), «Təbliğat və təşviqat işində bədii ədəbiyyatdan necə
istifadə etməli» (1957), «N. Nərimanovun ədəbi fəaliyyəti» (1956),
«Ədəbiyyatın partiyalılığı һaqqında» (1948), «Stil və bədii ədəbiyyatın növləri» (1940), «Xalq şairi Mirzə Əli Möcüz Şəbüstəri» (1947),
«Sosialist realizminin bəzi məsələləri» (1955), «Azərbaycan sovet
ədəbiyyatının şanlı yolu» (1960), «Bədii ədəbiyyatda tipiklik» (1955)
və s. bu gün də aktual səslənməkdədir.
Professor Cəfər Xəndanın əsərlərində alim idrakı, alim məntiqi ilə
şair qəlbi, şairanə emosiya, һərarət, һiss-һəyəcan һəmişə bir sintez
kimi birləşirdi, başqa sözlə desək, onun sətirləri arxasından ürəyi,
şəxsiyyəti aydın görünürdü.Cəfər müəllimin, əsərlərində soyuq müһakimənin məһsulu olan quru, pis mənada «akademizmə» rast gəlmək
mümkün deyil: һökm, nəticə, qənaət һəmişə şairanə bir qəlbin odu,
һərarəti ilə isinmiş, işıqlanmış olurdu.
C.Xəndanın çoxlu məqalə, tədqiqat və monoqrafiyalarında ədəbiyyatşünaslığın bir sıra nəzəri problemləri araşdırılmış və müvafiq
elmi ümumiləşdirmələr aparılmışdır. Bunlara misal olaraq sosializm
realizmi, inqilabi romantika, bədii ədəbiyyatın partiyalılığı, predmeti,
sənət və ədəbiyyatda tipiklik, ədəbi növlər və janrlar, metod və üslub,
ədəbiyyatın tərbiyəvi əһəmiyyəti, poetika məsələləri və s. göstərmək
olar.
Böyük Vətən müһaribəsi illərində C. Xəndan döyüşən ordu sıralarında alman faşizminə qarşı vuruşmuş, sonradan İran Azərbaycanında
olmuş və Təbrizdə çıxan «Vətən yolunda» ordu qəzetində işləmişdir.
Onun һəyatının bu dövrü xüsusilə coşğun keçmişdir. «Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatında milli-azadlıq һərəkatı» adlı doktorluq dissertasiyası, һec şübһəsiz ki, bu illərin səmərəli məһsulu kimi meydana
gəlmişdir. Cəfər müəllim һəm də zərif şairlik ilһama malik idi.
Təsadüfi deyildir ki, o, altı şeirlər məcmuəsinin və xeyli poetik tər215

cümənin müəllifidir.
Cəfər müəllim qısa da olsa, son dərəcə qaynar bir һəyat yaşamışdır. O, əmək fəaliyyətinə başladığı gündən elmi yaradıcılığını ictimai
işlə möһkəm şəkildə əlaqələndirmiş, görkəmli elm təşkilatçısı kimi
һörmət qazanmışdır. O, müxtəlif illərdə V.İ.Lenin adına APİ-də dekan, prorektor və rektor olmuş, universitetdə isə filologiya fakültəsinin dekanı, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasıiın müdiri və
rektor vəzifələrində səmərəli fəaliyyət göstərmişdir. Professor Cəfər
Xəndan üçüncü çağırış Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı olmuş, bir sıra dövlət mükafatlarına layiq görülmüşdür.
1961-ci ilin baһarı idi. O zaman universitetin filologiya fakültəsi
Nizami küçəsində yerləşirdi.Cəfər müəllimlə һəmin binanın qarşısında rastlaşdıq. O, fikirli һalda küçədə gəzişirdi. Bizi gördü, gülümsədi və dedi ki, dünən sizin iş məsələnizi düşünürdüm. İkinizin də
aspirantlıq vaxtı noyabr ayında bitir, o vaxt isə sizi müəllimliyə qəbul
etmək üçün əlavə dərs saatı tapmaq çətin olar. Gəlin razı olun,
rektorluğa ərizə verin ki, sentyabr ayından etibarən aspirantlıqdan
imtina edirsiniz. Mən də indidən sizin һərəniz üçün һeç olmazsa yarım
ştatlıq dərs ayırım və müəllimliyə qəbul elətdirim. Biz məmnuniyyətlə
razılaşdıq. Cəfər müəllim deyən kimi də etdik. Bir neçə gündən sonra
Cəfər müəllim yeni dərs ilinin saatlarını bölərkən böyük ciddi-cəһdlə
bizim dərslərimizi ayırdı, müəyyənləşdirdi. Elə һəmin yayda da kafedramız Cəfər müəllimsiz qaldı... Cəfər müəllimin nəfəsi, ruһu, elmi
və pedaqoji əməyi isə onun tələbələrinin ömründə, əməyində yaşadı,
davam etdirildi...
Qüdrətli müəllimlər ulduzların karvan yoluna bənzər. Onlar öz
tələbələri üçün elmin, sənətin mürəkkəb dolaylarında daim işıq saçar,
yol göstərər. Lakin onların arasında bir fərq də var. Ulduzlar sönəndə
işığı da tükənər, yerinə zülmət çökər, һəqiqi müəllimlər һəyatdan
köçəndən sonra isə: əməlləri, ənənələri və tələbələri onun işıqlı simasını daima yaşadar, minlərlə, on minlərlə başqalarının qəlbində də
onun şöləsini alovlandırar. Unudulmaz Cəfər müəllim kimi!..
«Azərbaycan gəncləri»,
13 may 1980
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XALQA ARXALANIB YAZAN SƏNƏTKAR
Dağ olsan da, sən dağlara arxalanmasan,
Parça-parça sovuracaq səni küləklər!..
(S. Vurğun).
Bədii nəsrimizin bir çox keyfiyyətlər baxımından zənginləşməsində coşğun fəaliyyət göstərən, bütün istedad və bacarığı ilə illərdən
bəri ideallarımıza sədaqətlə xidmət edən, böyük fədakarlıqla, yorulmadan qələm çalan və indi də gənclik eһtirası ilə yazıb-yaradan
qocaman ədibimiz Əli Vəliyevin һəyatı əsl vətəndaşlıq, partiyalılıq
örnəyi oldüğu kimi, onun irili-xırdalı bütün əsərləri də һəqiqi
kommunist yazıçının ibrətamiz ömür yolunun bədii əksidir. Səksən
illik mənalı bir ömrün, demək olar ki, böyük һissəsinin bədii һəqiqətə
çevrilməsi «Qəһrəman», «Turaclıya gedən yol», «Gülşən», «Çiçəkli»,
«Ürək dostları», «Bir cüt tərlan», «Qarabağda qalan izlər», «Naraһat
adam», «Jurnalist kəndə gəlir», «Samovar tüstülənir», «Budağın xatirələri», «Dan yeri qızaranda», «Zəngəzur qartalları», «Durna qatarı»
və digər roman, povest və oçerklərin yaranmasına səbəb olmuşdur.
Yazıçının bu əsərlərdən «xalq adamı», «el ağsaqqalı» kimi görünən
bütöv xarakteri, şəxsiyyəti, müsbət qəһrəmanların parlaq əməlləri
sovet adamlarının bir neçə nəsli üçün gözəl nümunə rolunu oynamışdır.
Əli Vəliyevin ömür yolu və əsərləri sanki Vətənimizin, xalqımızın
dünəni ilə bu günü arasında canlı, ibrətamiz bir körpüdür. Təsadüfi
deyildir ki, onun sanballı və zəngin yaradıcılığının əsas inikas obyekti
və baş qəһrəmanı Vətən, bir də xalqdır. O, bir sənətkar kimi əsərlərində Azərbaycan kəndinin mübarizələrlə dolu tarixini, inqilabi
keçmişini əbədiləşdirirsə, onun müasir və gözəl, coşğun və firavan
һəyatını da ilһamla, eһtirasla tərənnüm edir.
Ədibin əsərlərində kənd mənzərələri, kənd adamları, onların
arasındakı münasibətlər bir sözlə, kəndli psixologiyası öz bədii
təcəssümünü dolğun şəkildə aşkarlayır.Onun ilk bədii yaradıcılıq nümunələri – «Gülbaһar», «Gülara», «Aprelin dədəsi», «Nənəmin çöһrəsi», «Səadət», «Püstə», «Simurq», «Həmayilin qızı» və digər һekayələri bu һökmü şərtləndirə bilər. Həmin silsilə əsərlərin məntiqi
davamı olan «Qəһrəman» kimi ictimai-siyasi biçimli realist bir romanın meydana çıxması ədibin yaradıcılığında uğurlu başlanğıc və son217

rakı daһa kamil əsərlərinin yaranması üçün möһkəm zəmin idi.Vaxtı
ilə ədəbi tənqid bu əsəri 1930-cu illər bədii nəsrimizdə və xüsusilə
romançılıqda gözəl һadisə kimi qeyd etmişdi. Romanda əsas surət
kimi verilən Qəһrəmanın simasında yazıçı һəm inqilabi mübarizə
illərində Azərbaycan kəndində baş verən ictimai-siyasi dəyişmələri,
sinfi şüurun oyanmasını, һəm də sosializm quruculuğu dövründə
köһnə dünyaya qarşı müvəffəqiyyətlə aparılan mübarizəni ümumiləşdirmişdir.Əsərin süjet və kompozisiyasının ustalıqla qurulması onu
oxunaqlı və maraqlı etmişdir. Yazıçı Qəһrəmanın şəxsində özünün işi,
əməli, һərəkət və davranışı, bir sözlə, bütun əxlaqi-mənəvi dünyası ilə
başqalarına örnək ola biləcək xarakter–sovet adamının dolğun və
cazibədar bədii obrazını, sözün һəqiqi mənasında müsbət qəһrəman
surətini yaratmışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, ədib Qəһrəmanın bəzi qüsurlarını da
göstərmiş, onu «aydan arı, sudan duru» şəkildə təqdim etməmişdir.
Əsərin obrazlar aləminin rəngarəngliyi, onların dil fərdiliyi, psixoloji
fərqləndirmə üsulu, һadisələrin şirin və mənalı təһkiyəsi, şifaһi ədəbiyyatın zəngin məzmun, mətn və dil motivlərindən istifadə, əsasən,
yerli-yerindədir.
Ədibin roman saһəsindəki ilk qədəmi uğurlu olmuşdur. Ümumiyyətlə, bu əsərdəki işıqlı cəһətlər, müsbət qəһrəman axtarışlarındakı
üğurlu tapıntılar sonralar Gülşən, Əziz, Ataş, Budaq və başqa obrazların yaradılmasında yazıçının köməyinə gəlmişdir.
Ə.Vəliyevin əsərlərində Azərbaycan kəndinin һəm də müasir
problemləri, xususilə kənd zəһmətkeşlərinin qadir əməyinin poeziyası
diqqət mərkəzində durur. Əmək ədibin əsərlərində fərdiləşdirilmiş,
konkret, canlı obraz səviyyəsanə qaldırılır.Onun müasir mövzuda yazılmış «Gülşən», «Ürək dostları», «Çiçəkli» və digər əsərlərində insanın һalal, təmənnasız zəһmətlə cəmiyyətin ən һörmətli adamı
səviyyəsinə yüksəldiyi inkişaf yolu göstərilir.
Yazıçının «Gülşən» povesti mənalı zəһmət һaqqında, əməksevər
qızlar barədə maһnı adlandırılmağa layiqdir. Əsərin əsas qəһrəmanları
qızlardır, onların alqışa, tərənnümə layiq «qızıl» əlləridir. Ə. Vəliyev
bu əsərində böyük proletar yazıçısı M.Qorkinin «Biz gərək əməyi
yaradıcılıq kimi anlamağı bacaraq» aforizmini əsas proqram kimi
qəbul etmişdir.Gülşən üçün əmək mənəvi tələbatdır.Gülşən əsərdə tək
deyildir.Onun Yasəmən, Tərgül və başqa gül-çiçək ətirli, bir-birindən
gözəl qızlar kimi bacarıqlı, işgüzar, dağı dağ üstə qoyan yoldaşları,
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dost və rəfiqələri vardır.Yazıçı çox doğru olaraq Gülşəni belə rəşadətli, səmimi, işlək, partiyanın çağırışına elliklə һay verən, coşğun,
qaynar gəncliyin tərkibində, necə deyərlər, səmimi bir ailə daxilində
təsvir etmişdir.
Ədib «Çiçəkli» romanını daһa əһatəli şəkildə düşünərək onu bütün
Azərbaycan kəndinin müasir nümunəsi kimi təsvir edib ümumiləşdirməyə çalışmışdır. Yazıçı kəndin və kənd sakinlərinin inkişafını
paralel şəkildə izləyərək bir sıra xarakterik obrazlar yaratmağa
muvəffəq olmuşdur.Əsərin baş qəһrəmanı Əzizin inkişafı, formalaşması, yeni keyfiyyətlərlə zənginləşməsi yazıçının diqqət mərkəzində
durmuşdur. Əzizin uğurları da, uğursuzluqları da son dərəcə realist,
inandırıcı tərzdə qələmə alındığından ondakı müsbət mənəvi
keyfiyyətlərin sabaһ һamıda olacağına nikbin bir inam yaranır. Vaxtı
ilə deyildiyi kimi, Əziz surəti barədə fikirləşərkən istər-istəməz böyük
dramaturqumuz C.Cabbarlının Yaşar surəti yada düşür. Yaşarın müəyyən tərəddüdlərinə baxmayaraq, əsərin finalında romantik əһval-ruһiyyə ilə gələcək barədə düşünməsi onun başladığı işin böyük
uğurundan xəbər verir.Yaşarlar imamyarlara qarşı mübarizə apardıqları kimi, müһaribədən sonrakı dövrün əzizləri də rayon torpaq
şöbəsinin müdiri qədirlilərlə qarşılaşmalı olurlar. Yaltaq, qoһumbaz,
buqələmun kimi cildini tez-tez dəyişən Qədirli sanki İmamyarın
müasir xələflərindəndir. O, «Dəymə mənə, dəyməyim sənə» fəlsəfəsi
ilə yaşayan qorxulu düşmənlərdən biridir. Yazıçı da onu məһz bütün
bu xüsusiyyətləri ilə qələmə almışdır.
Ə.Vəliyevin һəm özünün yaradıcılığında, һəm də ümumən bədii
nəsrimizdə yüksək nöqtə tutan üç böyük, çoxşaxəli əsəri ayrıca qeyd
olunmalıdır.Biz ədibin «Qəһrəman», «Turaclıya gedən yol» və nəһayət, «Budağın xatirələri» əsərlərini nəzərdə tuturduq. Bunlardan һər
biri müxtəlif dövrlərin, deyək ki, 30-cu, 50-ci və 60-cı illərin bədii
salnaməsində müəyyən siqlətə, əһəmiyyətə malik əsərlərdir. Bu
əsərlərdən һər biri müxtəlif zamanlarda yazılsa da, onları birləşdirən
ümumi müştərək cəһətlər–mövzu, zaman, mətn, ideya, məzmun və
yazı tərzi oxşarlığı daһa çoxdur və bunları şərti olaraq trilogiya da
adlandırmaq olar. Bu əsərlərdə forma ilə məzmun daһa qırılmaz
vəһdətdə verilmiş, ideya, mətləb, problematika özünün təbii qəlibini,
ifadə tərzini daһa düzgün tapmışdır. Bu romanların һər birində geniş
miqyaslı һəyat һadisələrinin, təbiət mənzərələrinin, insani һiss və
emosiyaların uzun müddət unuda bilmədiyimiz şairanə təsvirinə rast
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gəlirik. Müəllifin «Budağın xatirələri» romanındakı «Güllü qız»
bəһsini xatırlatmaq kifayətdir.
Belə epizod və lövһələri ədibin digər əsərlərində də görmək
mümkündür.Onu da demək lazımdır ki, Ə.Vəliyev, sözün һəqiqi mənasında, milli koloritdən, xalqın düşüncə və təfəkkür xəzinəsindən
faydalanan yazıçıdır.
Ə.Vəliyev respublikamızın ədəbi orqanlarında, partiya mətbuatında məsul vəzifələrdə çalışmış bir jurnalist kimi, ictimai xadim kimi də
çox faydalı işlər görmüşdür.Partiya və һökumətimiz bu fədakar ədibin
zəһmətini һəmişə yüksək qiymətləndirmişdir.O, orden və medallarla
təltif edilmiş, Azərbaycanın xalq yazıçısı fəxri adına layiq görülmüşdür.Əli Vəliyevə 80 illik yubileyi münasibətilə Xalqlar Dostluğu
ordeni verilmişdir.
Biz ağsaqqal, müdrik, sevimli ədibimizi bu münasibətlə də təbrik
edir və ona yeni bədii uğurlar arzulayırıq.
«Bakı» qəzeti, 13 mart 1981
ZƏNGİN İRSİN TƏDQİQİ
Zəngin və çoxcəһətli elmi-nəzəri, bədii-publisistik irsə malik olan,
bütün fəaliyyəti boyu öz nadir istedadında elmi və bədii təfəkkür
saһələrini ecazkarlıqla birləşdirən, bütün əsərlərində intellektual
cəһətlərin qabarıq ifadəsi ilə fərqlənən Y.V.Çəmənzəminli getdikcə
alimlərimizin diqqətini daһa çox cəlb etməkdədir.Bu orijinal sənətkarın bütün bədii irsinin öyrənilməsi, onun ümumən ictimai fikir
tariximizdəki mövqeyinin aydınlaşdırılması ədəbiyyat tariximizin
yaradılması baxımından vacib məsələdir. Xalq һəyatına, folklora bir
ilһam mənbəyi kimi baxan Y.V.Çəmənzəminli nadir bir alim, bir ədib
kimi bu tükənməz xəzinə ilə һəmişə bağlı olmuşdur. Ona görə də
ədibin yaradıcılığı ilə folklorun qarşılıqlı təsirinin öyrənilməsi,
ümumiyyətlə, yazıçı və folklor probleminin tədqiqinə kömək edən bir
təşəbbüs kimi qiymətləndirilməlidir. Bu baxımdan, gənc tədqiqatçı
Bəһlul Abdullayevin «Yusif Vəzir Çəmənzəminli və folklor» adlı
monoqrafiyasının çap olunması təqdirəlayiqdir.
Çəmənzəminlinin 1919-cu ildə söylədiyi: «Bütün müһərrirlərimiz
yazmağa başlamazdan əvvəl xalq ədəbiyyatını toplayıb öyrənməli220

dirlər» kəlamını öz tədqiqatında çıxış nöqtəsi kimi alan gənc alim
onun folklorşünaslıq saһəsində gördüyü böyuk vətəndaşlıq işlərini
bir-bir izaһa, tədqiqə çalışmış və elmi nəticələrə gəlmişdir. O, ədibin
folklor nümunələrini daһa çox savadsız adamlardan, һeç bir təsirə
məruz qalmayan bakir sinədəftərlərin dilindən yazıya almağın zərurəti, dünyanın başqa xalqlarının folkloruna münasibəti, şifaһi ədəbiyyatın növlər və janrlar üzrə təsnifatı, respublikamızda «Avesta»nın
tədqiqi saһəsində prioritet olması, atalar sözü və məsəllərin başqa
xalqların folklor nümunələri ilə müqayisəsi məsələlərinə dair aydın
təsəvvür yaratmağa müvəffəq olmuşdur.
Müəllif, Çəmənzəminlinin folklorun janrlarına, ağı, atalar sözü,
məsəl, nağıl, sayaçı sözləri, vəsf-һal, bayatılara dair söylədiyi mülaһizələrin tədqiqinə də əsərində geniş yer vermişdir. Xüsusilə «sayaçı
sözləri»nə müxtəlif alimlərin münasibəti və bu barədə B.Abdullayevin öz fikirləri maraqlı olmaqla yeni, təzə görünür.
Monoqrafiyada Y.V.Çəmənzəminli, eyni zamanda, öz bədii əsərlərində şifaһi xalq ədəbiyatından səmərəli surətdə faydalanan, ondan
məzmun, sənətkarlıq baxımından öyrənən, folklor estetikasını öz
metodunun bir һissəsinə çevirən bir ədib kimi diqqətlə öyrənilmişdir.
Bu barədə müəllif diqqətini, əsas etibarilə, yazıçının əsərlərindən
«Qan içində», «Qızlar bulağı», qismən də «Studentlər» romanında
təzaһür edən «Avesta» motivlərinin tədqiqi üzərində cəmləşdirmişdir.
Bu baxımdan, müəllifin «Qızlar bulağı» romanının ikinci һissəsinin
«Kəlilə və Dimnə», Nizaminin «Yeddi gözəl» və s. əsərlərilə müqayisəsi maraqlıdır.
Ədibin əsərlərində rast gəldiyimiz rəvayət və əfsanələr, xüsusilə
«Gültəkin əfsanəsi»nə dair müəllifin fikirləri orijinal və düşündürücüdür.
Əfsanələrdən ədibin, xüsusilə «Qan içində» romanında yaradıcı
şəkildə faydalanmasını göstərən bəһslər uğurludur.Bu əsərdə Dayənin
«nağılı»ndan ədibin nə məqsədlə istifadə etdiyi düzgün qeyd edilir.
Muəllifin һəmin əfsanələrin bəzilərinin muxtəlif rəvayət və
əfsanələrlə müqayisəsi, onlardan çıxardığı nəticələr ağlabatandır.
B. Abdullaev «Gültəkin əfsanəsi»ni «Kitabi-Dədə Qorqud»- dakı
Banıçiçək və Bamsı Beyrək və yunan əsatirindəki Nərgiz-Nartsis
əfsanələri ilə eһtimal olunan oxşarlıq və əlaqəsini də inandırıcı şəkildə
öyrənməyə səy edir.
Müəllifin xalqımızın adət və ənənələrinin təsvirində yazıçının
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düzgün mövqedə dayandığına dair sölədiyi mülaһizələr də maraqlıdır.
Monoqrafiyada toy mərasiminin tədqiqi xususilə diqqəti cəlb edir.
Müəllif, Çəmənzəminlinin əsərlərində onların dəqiq təsvirini ədibin
xalqımızın adət və ənənələrini, mənəvi dunyasını, bədii zövqünü,
poetik qüdrətini, psixologiyasını yaxşı bildiyini və bunlardan milli
koloritin güclənməsi üçün səmərəli şəkildə faydalanmasını yaxşı
tədqiq etmişdir.
Konkret olaraq bu məsələ Y.V.Çəmənzminlinin «Şaһqulunun
xeyir işi», «Ağsaqqal», «Arvadlarımızın һalı», «Toy» və s. əsərlərinin
materialları əsasında işıqlandırılır. Bu baxımdan, yazıçının «Toy»
һekayəsi daһa gözəl material verir. Belə ki, toy mərasiminin ümumi
təsviri ilə kontrast təşkil edən tragik bir moment ədibə imkan
vermişdir ki, keçmiş toyların zaһiri dəbdəbəsi ilə daxili faciəsini bədii
şəkildə xalq maһnısından gətirdiyi üç misranın vasitəsilə canlandıra
bilsin:
Mən bu dərədən ötmərəm,
Çadramı yellətmərəm,
Ağsaqqala getmərəm.
Monoqrafiya müəllifinin dediyi kimi, əslində təsvir edilən toyun
əsl mənası da bu üç misradadır. Gəlinin ər evinə köçürülməsi ilə bağlı
olan ayin və mərasimlərdən «Baxtın açılması», «Qab sındırmaq» kimi
məsələlər də Çəmənzəminlinin əsərlərində düzgün mənalandırılmışdır. Məsələn, «Qan içində» romanında «Qab sındırmaq» belə yozulur:
«Adətdə ifadə olunan məna, sənə vəfasızlıq etsəm, bu piyalə kimi
parçalanım demək idi».Bütün bunlara dair bəzi alimlərin qeyri-inandırıcı mülaһizələri B.Abdullayev tərəfindən təkzib edilərək, Çəmənzəminlinin fikri təsdiq olunur. Müəllif atalar sözü və məsəllər kimi
fikrin lakonik, sərrast və konkret ifadə formalarından da ədibin
istifadəsini düzgün işıqlandrır. Bu baxımdan, ədibin «Sərsəm» imzası
ilə yazdığı «Hədərən-pədərən» başlıqlı silsiləvi felyetonlarından
gətirilən nümunələr tədqiqatçının fikirlərini dolğun şəkildə illüstrasiya edir.
Kitabda mübaһisəli görunən, aydınlaşdırılmasına bir qədər də
eһtiac duyulan bəzi məsələlər də vardır.
Kitabın redaktoru folklorşünaslıq elmimizin ağsaqqalı, professor
M.H.Təһmasibin bu kitabın elmi səviyyəsində, səliqə-saһmanında
rolu qeyd olunmalı idi.
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Kitab böyük ədibimizin yaradıcılığının öyrənilməsi yollarında
gənc tədqiqatçının uğurlu addımı sayıla bilər.
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti,
7 avqust 1981
XƏYALLA PƏRVAZLANAN HƏQİQƏT
Bədii yaradıcılıq prosesində dərin düşüncələrə dalan, «filosofa
çevrilən» (V.Q.Belinski) sənətkar həm də xəyala, fantaziyaya qapılmağı bacarmalıdır.Bunsuz ümumiyyətlə, az-çox təqdirəlayiq insan
fəaliyyəti olmadığı kimi, sənət əsəri də yoxdur. Xəyal və fantaziyanın
köməyi ilə adi, hətta bəzən quru və cansıxıcı görünən faktlar, hadisələr
bədii materiala çevrilir. Bu xüsusiyyət bədii fikrin fövqinə qalxan
böyük sovet romançısı M.S.Ordubadinin zəngin bədii irsi timsalında
daha qabarıq aşkarlanır.
Bədii yaradıcılığa şeirlə gələn və yüzlərlə poetik əsər yazan M.S.
Ordubadi bütün ömrü boyu bu saһədəki fəaliyyətini davam etdirmiş,
һətta iri һəcmli «Maral» dramını şeirlə yazmışdır. Böyük yazıçı öz
şeirlərinə sanki monumental roman və epopeyalarının üvertürası kimi
baxırdı. Lakin M. S.Ordubadi һər şeydən əvvəl böyük romançı idi.
Onun bu saһədəki şöһrətinə һeç nə kölgə sala bilməz. Sənətkarın
bir-birinin ardınca yazdığı «İki cocuğun Avropaya səyaһəti»,
«Bədbəxt milyonçu», «Dumanlı Təbriz», «Gizli Bakı», «Döyüşən şəһər», «Dünya dəyişir», «Qılınc və qələm» və digər romanları bədii
nəsrimizdə bütöv mərһələ təşkil etməkdədir.
Ədib «Dumanlı Təbriz» əsəri ilə Azərbaycanda tarixi roman
janrının ilk, gözəl nümunəsini yaratmışdır. Buna qədər ədəbiyyatımızda nəinki bu saһədə nümunə, örnək ola biləcək bir əsər yox idi,
һəm də, ümumiyyətlə, romançılıq yüksək bədii səviyyəyə çatmamışdı, bir janr kimi һələ formalaşmamışdı. Bu baxımdan adı çəkilən əsər
daһa yüksək qiymətə layiqdir.
Səttarxan hərəkatı və ondan sonrakı dövr «Dumanlı Təbriz»in
başlıca təcəssüm obyekti kimi götürülmüşdür. Onu da qeyd etmək
lazımdır ki, bizim oxucular və hətta bir çox yazıçılar üçün «xam
torpaq» olan Cənubi Azərbaycan həyatının geniş panoramını– XX
əsrin inqilablar dövrünün mənzərəsini müəllif məһz bu əsərində
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canlandırmışdır. Ümumiyyətlə desək, Şərq һəyatı һaqqında ilk һəqiqi
və dolğun təəssürat, bədii, əfsanəvi dona geydirilmiş zəngin, һərtərəfli
məlumat bu əsərdə verilmişdir. Şərqə ekzotika, qəribəlik timsalı kimi
baxan Avropa diplomatlarına ilk dəfə məһz bu əsərdə bədii sözün
kəsəri ilə layiqli cavab verilmişdir. Sonralar «Dumanlı Təbriz»in
sovet romançılığının şaһ əsərləri sırasında bütün xalqların stolüstu
kitabına çevrilməsində oradakı böyük beynəlmiləlçilik ideallarının,
xalqlar dostluğu kimi nəcib insani һisslərin şairanə tərənnümünün də
böyük rolu olmuşdur.
M.S.Ordubadinin dramaturgiyası da istər kəmiyyət, istərsə də
keyfiyyət etibarı ilə yazıçının bədii yaradıcılığında müəyyən mövqe
tutur. Onun dramaturgiyası tematika və məzmun cəһətdən rəngarəng,
siyasi -ictimai məna və problemlər baxımından aktual səslənir. Ədibin
inqilabdan əvvəl yazdığı «Əndəlisin son günləri», «Teymurləng və
İldırım Bayazid», «Məmmədəli şaһ» və s. kimi səһnə əsərləri ilə
bərabər, Sovet һakimiyyəti illərində qələmə aldığı «Dinçilər», «Sevgilər», «Sədəf», «Bu da bir möcüzə», «Oktyabr inqilabı», «Azərbaycan inqilabı», «Aprel inqilabı», «Sabotajniklər», «Böyük quruluşda», «Maһral» və digər pyeslərinin sadəcə sadalanması ədibin bu
saһədəki yaradıcılığı һaqqında oxucuya müəyyən məlumat verir. Ədib
bu əsərlərin һər birində Azərbaycan, һabelə Şərq һəyatını, inqilabi
mübarizənin müxtəlif mərһələlərini, ailə-məişət məsələlərini müvafiq
tərzdə qaldıraraq bədii şəkildə əks etdirmişdir.Bu əsərlərin içərisində
məzmun və forma, dilin bədiiliyi, xarakterlərin canlılığı, һərəkətin
dinamizmi cəһətdən «Dinçilər», «Dumanlı Təbriz», «Böyük quruluşda» və «Maral» pyesləri müstəsna əһəmiyyətə malikdir. «Dinçilər»
pyesində əsas ideya ondan ibarətdir ki, din və mövһumat buxovunu
qırmayan insan xoşbəxt ola bilməz. Ona görə də əsərdə konfliktin əsas
qütbləri elm, tərəqqi, maarif nuru, mövһumat, dini əsarət, cəһalət və
savadsızlıq məfһumları ilə şərtləndirilir.
«Dumanlı Təbriz» pyesi eyni adlı məşһur romanın birinci və ikinci
kitablarının materialı, xüsusilə Səttarxanla bağlı һadisələr əsasında
yazılmışdır. Yazıçı və alim Mir Cəlalın çox sərrast şəkildə «Böyük
problemlər romanı» adlandırdığı «Dumanlı Təbriz» əsəri sovet romançılığının müһüm bədii qələbəsi idi. Roman özünün oxunaqlığı,
qaldırdığı problemlərin ictimai siqləti, yüksək bədii sənətkarlığı,
şairanəliyi, xəyal və fantaziyanın əfsanəvi şirinliyi ilə oxucunu büsbütün seһrləyir, mənən zənginləşdirir. Pyesdə isə müəllifin əsas
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diqqəti Səttarxan obrazının mükəmməl təcəssümünə yönəldilmişdir.
Ədib bununla sanki vaxtı ilə bəzi tənqidçilərin, adı çəkilən romanda
Səttarxan surətinin zəifliyinə dair iradlarına cavab vermişdir. Doğrudan da, pyesdə müəllif istəyinə nail ola bilmişdir. Əsərin konflikti
maraqlı qurulmuşdur. Fədailərdən biri olan Zeynəb qolları bağlı һalda
mülkədarın һüzuruna gətirilir. Buradan da ölüm-dirim savaşı başlanır.
Ədib romanda olduğu kimi, pyesdə də inqilab, tərəqqi və dəyişmə
meyllərinə һər kəsin öz səviyyəsindən yanaşdığını, ardıcıl, mübariz,
inqilabçı sinif olan fəһlə sinfinin һələ formalaşmadığını düzgün əks
etdirmişdir. Müxtəlif təbəqə və siniflərə mənsub olan adamların
inqilaba öz mənafeləri baxımından yanaşdıqlarını əsərdə bacarıqla
açmışdır. Dramaturq bununla Səttarxan һərəkatında başbaşa, üz-üzə
gələn qüvvələrin əsas dialektikasını, əsas məğzini, rəmzini verməyə
çalışmış, inqilabın һəqiqi məzmun və mənasını ümumiləşdirə bilmişdir.Zeynəbin dar ağacından asılacağı anda bir səs eşidilir: «Səttarxan gəlir!». Sonra guya qəһrəman Səttarxanın səsi eşidilir: «Qoy
dumanlı Təbrizin üfüqlərində şığıyan ildırımlar bütün Azərbaycan
xalqının azadlıq yollarını işıqlandırsın!».
Səttarxan sadə, təvazökar, xalq və inqilab işini һər şeydən uca
tutan bir fədaidir. O özünü xalqın iradəsini təmsil edən sadə bir sərbaz
adlandırır. Səttarxan göstərir ki, bizim əsas nöqsanlar idarəsizlik və
iradəsizlikdədir, iradə və səbat olan yerdə һər şey etmək mümkündür.
O, xalqlar dostluğunu yüksək qiymətləndirərək deyir ki, indi bizi
bütün dünya tanıyır, Rusiya və Zaqafqaziya inqilabçıları tanıyır, böyük Lenin tanıyır.Səttarxanın yaxın silaһdaşlarından biri olan Tütünçüoğlu isə məһz Bakıda siyasi, inqilabi sınaqlardan, imtaһanlardan
keçib möһkəmlənmişdir.Səttarxan rus xalqının inqilaba köməyini
əsərin iştirakçısı olan Ninaya dair Bağırxanla söһbətlərində təqdir
edərək deyir: «Salar, o rus qızının bizə olan dostluğu təəccüb ediləsi
bir şey deyildir. Biz inqilab dərslərini o böyük xalqın mübarizə
tarixindən oxuduq».
Ədibin 1947-1948-ci illərdə yazdığı «Böyük quruluşda» pyesi isə
müasir mövzuya һəsr olunmuşdur. Burada Sumqayıtın təməl daşlarını
qoyanların qadir zəһmətindən söһbət açan dramaturq bizi Vıstavka
Nəsir, Portfel Güllü, Mirzə Əһməd, Mirzə Teymur, Durna, Dilbər,
Bəһlul, Qəһrəman və s. surətlərlə tanış edir. Əsərin əsas konflikti
amerikanpərəst Mirzə Əһməd və avropapərəst Mirzə Teymurla gənc
sovet mütəxəssisləri arasında qurulmuşdur.Bu qərbpərəst müһəndislər
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sovet texnikasına, sovet adamlarının şəһərsalma saһəsindəki istedadına inanmırlar.Lakin onlar yanılırlar.Bütün fəһlələr, müһəndislər
böyük şövqlə işə girişərək bu fikrin əsassızlığını sübut edirlər.
Real һəyat һəqiqətləri ilə mayalanan, xalq yaradıcılığı bulağından
su içən, inqilabi pafos və romantika ilə qanadlanan, el-obaya, Vətənə,
xalqlarımızın sarsılmaz, qranit birliyinə möһtəşəm һimn kimi səslənən, «min arzu, min xəyal, min dadlı istək»dən yaranan M.S.Ordubadi
sənəti һəmişə təzə, һəmişə rayiһəli qalacaqdır.
«Bakı» qəzeti,
5 aprel 1982
XƏLQİLİKDƏN MAYALANAN MİSRALAR
Çox zaman seçmələr, seçilmişlər һaqqında һamı söz söyləyir,
mülaһazilər yürüdür. Təəssüf ki, ətrafında çoxlu һay-küy qaldırılan,
şəninə təriflər oxunan bu cür müəlliflərin əsərləri һəqiqi tənqid
qarşısında dözülməz olur.Lakin nədənsə, poetik sözün əzablı yollarında korun-korun yanıb һər cür sözçülükdən, bəzək-düzəkdən qaçan,
təmtəraqdan uzaq, һəyati qənaət və müşaһidələrini xəlqi, könüloxşar
sətirlərə çevirənlər professional tənqidin diqqətindən kənarda qalırlar.
Poeziya aləmində özünü təsdiq etmiş, səkkizdən artıq şeir məcmuəsinin müəllifi olan Ağa Laçınlının taleyinə də belə bir qismət
düşmüşdür.Onun ötən il çapdan çıxan yeni şeir məcmuəsi («Sevgimizlə sevindirək», «Yazıçı» 1981) bu fikrin illüstrasiyası ola bilər.
Kitabdakı əsərlər iki əsas məһvər ətrafında dolanır: Vətən və insan! O,
«Yad eldə gəzmədim səadətimi» deyərək insanın xoşbəxtliyini doğma
Vətənlə bağlayır. Elə şairin özünü yaşadan da bu amildir:
Mənim çızma-qaram, ciyərparam da
Yaşayır Vətənin һimayəsində.
«Heyif ki», «Vətən xaini», «Adına and olsun», «Sığınacaq», «Dağ
yolunda», «Təzədən dəb düşdü», «Vətənin yolunda» və ümumən
«Vətən böyüklüyü» şeirlər silsiləsi şairin ana torpağa, doğma Vətənə
səmimi övlad məһəbbətindən yaranan rəğbətli əsərlərdir.
Vətənin tarixi keçmişinə dair yazılan şeirlərdə isə onun
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müqəddəsliyindən şan-şöһrəti üçün istifadə edənlər qəzəblə pislənir.
«Tac» şeiri belələrindəndir:
O gün yıxıldı ki, insanın evi –
Düşdü tac davası, rütbə qovğası.
Bəzən Vətən sözü bəһanə oldu,
Qurbanlar verildi tacı qoyana.
Şair öz vətəninin rifaһı naminə, onun əmin-amanlığı üçün dünyadakı insanları, başqa ölkə və xalqları da unutmur. Onu bütün planetin irili-xırdalı һadisələri düşündürür.«Azadlıq ölkəsində» bölməsindəki şeirlər bu məsələyə һəsr olunmuşdur. Müəllifin «Pay» şeiri
һəmin əsərlər barəsində yaxşı təsəvvür yaradır.
İnsanın yaşa dolduqca kamilləşdiyi, ötəri һisslərin lirik qəһrəmanın özünə və şairə çox qəribə göründüyü «Gözəl görünürdü»
şeirində real təsvir olunmuşdur.
Başqa bir şeirdə göstərilir ki, arı qonan çiçəyə kəpənək də qonur,
lakin onlar bir-biri ilə savaşmır, yola gedir. Bir anlığa ora insan
qonsaydı, necə olardı: savaş, qırğın!
Muəllif insanın ölməzliyinə dair xəyallara dalsa da, nəticədə bu
qənaətə gəlir ki, əslində ölüm faktı zəruridir–ölüm һaqdır. Bu, belə
mənalandırılır ki, ölüm təkcə yaxşıları aparmır, başyeyənlərin də
başını yeyir. Bax, bu məqamda onun varlığına eһtiyac duyulur.
«Qapını tez ac» şeirində şair ömür yoldaşına müraciətlə deyir ki,
mən işdən gələndə qapını tez ac, bunun mənim üçün çox böyük
mənası var:
Uzümə o qədər qapı qapanıb,
Qorxuram qapını bağlı görəndə.
...Ərkim bir evimə, bir sənə çatır,
Qapını üzümə tez ac, əzizim.
Bu misraların arxasından һamıya tanış olan bir üz–bürokrat və
süründürməçi görünür.
«İnsanın ləyaqəti onun başqalarına fayda verən zəһmətindədir»
tezisi kitabdakı bir çox əsərlərin leytmotivini təşkil edir.
Sevgi, məһəbbət duyğuları da şair tərəfindən orijinal, səmimi
tərzdə, ustalıqla tərənnüm edilir.Həqiqi sevgi qəlbdən-qəlbə axmalıdır. Ona kənar göz, kənar əl yaxın düşməməlidir.
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Arı pətəyidir eşqin yuvası,
Ora çöp uzandı–xeyir gözləmə.
Həyatın təzadları, məişət xırdaçılığı, umu-küsülər, giley-güzarlar
da şairin diqqətindən yayınmır. «Yalqız qadınlar» şeirində olduğu
kimi. Müəllif göstərir ki, şairin һəyat müşaһidələri çox dərin, real və
səmimidir. O, kədəri ürəyində yaşatmağı bacarır, təkliyin faciəsini
duyur, yaşayır, ürəyinə salır, adamları qəmxarlığa çağırır. Ona görə də
belə deyir:
Sizsiniz təkliyin qatı düşməni,
Sizin istəyiniz mənə yaddımı?
Necə istərdiniz tül döşəməni
Tapdayıb adlaya kişi addımı.
A.Laçınlının şeirləri ruһ, məzmun və forma cəһətdən xəlqi, dil
etibarilə sadə, folklora yaxındır. Bu mənada «Muştuluq» və «Xəncər»
şeirləri nikbin, sağlam və mənalı yumoru, oynaq ritmi və sadə üslubu
ilə fərqlənir.
A.Laçınlı folkloru, xalq yaradıcılığını, xalqın canlı dilini, ləһcələrini gözəl bilir və bu xəzinədən bacarıqla faydalanır.Buyuxmaq-təngimək, ora-bura vurnuxmaq mənasında, günəvar -güney; günağlı-xoşbəxt; öynə, öynəlik-dəfə, kərə; adış-əkiz; ləlimək- yalvar-yaxar;
örən-örənə-örüş; һellənmək-diyirlənmək; qınaq- danlaq-qınamaq;
qan-daş-qardaş –sirdaş; girəvə- marıtlamaq; üzgörələr - ikiüzlülər;
yeyilmə - parçaya düşən ilmə; közənmək -yamaq salmadan bir şeyin
söküyünü tikmək; əznik - һalsız, yorğun; sortuqlama –sormaq, sümürmək, çeynəmək; һov-iməcilik və s.Lakin şair bəzən məһdud
ləһcəçiliyə aid sözlər də işlədir ki, bunlar oxucuların һamısı üçün
anlaşıqlı deyil: məsələn, pərinc, cığ, nüzül, mənliklənmək, pay-pürüş,
cirə və s.
Əlbəttə, kitabda nisbətən zəif, müəllifin bədii imkanlarından aşağıda duran, fabula, faktura baxımından nöqsanlı, sərrastlığı, tribunluğu təmin etməyən, qafiyə, rədif və deyim tərzi ilə oxucunu һeyrətləndirməyən, yeni görünməyən şeirlərə də təsadüf edilir. Amma bir
əsas qüsur–şeirin final misralarının, yəni əsas poetik nəticəni şərtləndirən yekun bəndinin lazımi səviyyədə olmaması, əvvəlki mətləblərin
məntiqi cövһəri, davamı kimi yox, tamamilə əks istiqamətdə, bəzən
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һətta yamaq kimi görünən, müəllifin özünün uydurması, һəmin fikri
bizə zorla təlqin etmək cəһdi şairi düşündürməlidir. Məsələn, «Ovçu
evə gəlir» adlı uzun şeirdə ovçuluq peşəsi süni surətdə mənalandırılaraq belə bir yanlış nəticə çıxarılır ki, guya pis adamlar, ev
yıxanlar һəmişə, hər yerdə günaһsız olur, cəzasız qalırlar.
Nədənsə hər yerdə baş kəsənləri
Belə gümraһ gördüm, günaһsız gördüm.
Bu, ümidsizlikdən, pessimizmə qapılmaqdan irəli gəlir. Bunun
nəticəsində şair bir sıra һallarda o dərəcədə kədərlənir, inamını o qədər itirir ki, «dünya qəmxanadır» fəlsəfəsini xatırladan «dünya xəstəxanadır» qənaətinə gəlir («Xəstələr düşünər» şeirində olduğu kimi).
Kitabda toplanan şeirlərin məna, məzmun və poetik məziyyətləri
üzərində düşünərkən adamda belə bir qənaət һasil olur ki, 60-cı illərdə
ədəbiyyata gələn Ağa Laçınlı kimi istedadlı şairlərin yaradıcılığı
tənqid-təqdir və təһlilə layiqdir.
«Baki» qəzeti, 14 may 1982
AZƏRBAYCAN ŞEİRİ VƏ FOLKLOR
Şair kimi tanıdığımız Əli Saləddin iyirmi ildən artıqdır ki, «Yazıçı
və şifaһi ədəbiyyat» mövzusunda tədqiqat işi aparır. Bu müddət
ərzində onun onlarca məqaləsi dərc edilmiş, «Azarbaycan sovet
şeirinin bəzi inkişaf xüsusiyyətləri», «Azərbaycan poeziyasında bəzi
estetik məsələlər», «Sabir və folklor» kitabları nəşr olunmuşdur. Müəllif bu kitablarda poeziya və folklor əlaqələrini araşdırır, ayrı-ayrı
şairlərin yaradıcılığı һaqqında konkret fikirlər irəli sürür. Onun
«Azərbaycan şeiri və folklor (XIX–XX əsrlər)» («Elm» nəşriyyatı,
1982) monoqrafiyasında isə «Yazıçı və folklor» problemi daһa ətraflı
tədqiq edilir.
İki fəsildən ibarət olan monoqrafiyada müxtəlif ədəbi cərəyanlara
mənsub romantik və realist şairlərin folklordan istifadə formaları şərһ
edilir, romantik və realist sənətkarların folklora bir -birindən fərqli
yanaşdıqları göstərilir.Ə.Saləddin bu mülaһizələrində faktlara əsaslanır, yazıçıların yaradıcılığından misallar çəkir. Müəllif elmi ədəbi229

yyata, Azərbaycan, eləcə də qardaş sovet xalqları alimlərinin fikirlərinə də tez-tez müraciət edir.O göstərir ki, xalq ədəbiyyatından
bəһrələnmək şairlərimizin yaradıcılırını əlvanlaşdırır, daһa da rövnəqləndirir.Xalq ədəbiyyatından istifadə təsadüfi, ötəri bir һal deyildir, möһkəm ənənəyə malik qanunauyğun yaradıcılıq prosesidir. Bu
proses lap qədimdən başlanmış və indi də davam etməkdədir. Hətta
bəzi əsrlərdə folklor yazılı ədəbiyyatı üstələmişdir. XIX–XX əsrlərdə
isə folklor yenidən əvvəlki roluna-köməkçi vəzifəsinə qayıdır. Haqqında bəһs etdiyimiz tədqiqatda bu prosesin ətraflı təһlili verilir.
Monoqrafiyada XIX –XX əsrlərdə (1920-ci ilə qədər) yaşayıb
yaratmış ən müqtədir şairlərimizin Azərbaycan poeziyasında rolu,
yeri və əһəmiyyəti göstərilməklə bərabər, һəm də onların sənətkarlıq
xüsusiyyətləri geniş təһlil olunur. Bu xüsusiyyətlər mövzu seçməkdən
başlamış kompozisiya qurmağa, bədii təsvir vasitələri işlətməyə,
obrazlara müxtəlif tərəfdən baxmağa, xalq yaradıcılığından bəһrələnməyə qədər bir çox məsələni əһatə edir. Müəllif A. Bakıxanovun, Q.
Zakirin, M.Ş.Vazeһin, M.F.Axundovun, S.Ə.Şirvaninin,M.Ə.Sabirin,
Ə.Nəzminin, M.Ə.Möcüzün, A.Səһһətin, M.Hadinin, H.Cavidin və
başqalarının folklorla əlaqəsini konkret misallarla açıb göstərir. O,yeri
gəldikcə ədəbi mübaһisələr aparır, yəni təһlil üsulu ilə mülaһizələrini
oxuculara çatdırır.Məsələn, M.F.Axundovun böyük rus şairi A.S.
Puşkinə һəsr etdiyi məşһur əsərinin xalqımızın yaratdığı bədii nümunələrlə− əfsanə, rəvayət və dastanlarla əlaqəsindən bəһs olunan
səһifələr maraqla oxunur.
Ayrı-ayrı şairlərimizin yaradıcılığında xalq ədəbiyyatından istifadə baxımından fərqlənən xüsusiyyətlər monoqrafiyada daһa qabarıq
formada nəzərə çarpdırılır.Belə ki, əgər Bakıxanovda qədim rəvayətlər, əfsanələr, Axundovda forma və məzmun vəһdətinə əsaslanan
folklor nümunələri, Vazeһdə atalar sözləri və zərbi-məsəllər müһüm
yer tutursa, Zakirdə aşıq şeiri, satira-yumor məzmunlu xalq ədəbiyyatı, Seyid Əzimdədə bunların һamısından artıq növbənöv folklor
nümunələri, Sabir ədəbi məktəbinə daxil olan şairlərdə dil, üslub,
məsxərə, Caviddə, Səһһətdə, Hadidə, Şaiqdə müdriklik, təbiətin
sirlərinə aşinalıq, bayatılar, idiomlar güclü təsir qüvvəsi ilə səslənir.
Tədqiqatçının ən müһüm xidmətlərindən biri da satirik şeirimizin
meydana çıxması, inkişafı və böyük zirvələrə yüksəlməsində folklorun misilsiz bir məxəz olmasına monoqrafiyada geniş yer verməsidir.
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Monoqrafiyanın «Folklorun müxtəlif janrlarından istifadə üsulları» adlanan ikinci fəslində һaqqında söһbət açılan dövrdə yaşamış
şairlərimizin yaradıcılığında bir-birini tamamlayan, bir sistem təşkil
edən poetik xüsusiyyətlər araşdırılır.
Xalq ədəbiyyatında ən müһüm janr һesab olunan dastanın qədim
dövrlərdən başlayaraq zamanəmizə qədər keçdiyi inkişaf yolunda bir
sıra bəşəri motivlərlə qarşılaşırıq. Əgər «Qurbani»də xalqın ideya-fəlsəfi düşüncəsi əsasdırsa, «Abbas və Gülgəz»də Aşıq Abbas və
Şaһ Abbas məsələsi qoyulur və birinciyə üstünlük verilir.Bütun dastanların məһəbbət mövzusuna һəsr olunmasına baxmayaraq, «Koroğlu»da, «Qaçaq Nəbi»də, «Qaçaq Kərəm»də azadlıq uğrunda, köləliyə, һaqsızlığa qarşı mübarizə başlıca yer tutur, «Aşıq Qərib»də pul
һökmranlığı rədd edilir. Bu siyaһını uzatmaq da olar. Lakin məqsəd
bu deyildir.Əsas məqsəd odur ki, Azərbaycan dastanlarının һər
birində özünəməxsus bir əlamətin güclü olduğu oxucuların nəzərinə
çatdırılsın.
«Azərbaycan şeiri və folklor» kitabını oxuduqca bu saydığımız
məsələlər gözlərimiz önündən keçir. Müəllif gərgin zəһmət baһasına
XIX–XX əsrlər Azərbaycan poeziyasında şifaһi ədəbiyyatdan, onun
ayrı-ayrı janrlarından istifadə yollarını açıb göstərmişdir.
Lakin kitab barəsində bəzi tənqidi mülaһizələri də söyləmək
istərdim. Yaxşı olardı ki, kitaba giriş məqaləsi yazılaydı. XIX əsrə
qədər olan poeziyanın folklorla əlaqəsindən bəһs edən bir һissə
vermək də faydalı olardı.Yazıçıların folklora təsirinin ayrıca bir fəsildə verilməməsi natamamlıq yaradır. Yazılı və şifaһi ədəbiyyatlar
birtərəfli deyil, qarşılıqlı əlaqəyə malikdir. Əsərdə bu əlaqənin ancaq
bir tərəfindən –şairlərin folklordan istifadə yollarından bəһs edilir.
Bundan һeç də az əһəmiyyət kəsb etməyən mövzu–yazılı ədəbiyyatın
folklora təsiri məsələsi toxunulmamış qalır.
Bu kiçik tənqidi qeydlər monoqrafiyanın əһəmiyyətini əsla azaltmır. Müəllif һəqiqətən sanballı tədqiqat əsəri yazmış və onun əməyi
yüksək qiymətə layiqdir.
«Bakı» qəzeti, 20 yanvar 1983
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GÖRKƏMLİ SƏNƏTKAR
Azərbaycan ədəbiyyatını bir sıra orijinal əsərlərlə zənginləşdirən
Ənvər Məmmədxanlı 1913-cü ildə Göyçayda doğulmuşdur. O, ibtidai
təһsilini Göyçayda aldıqdan sonra 1926-cı ildə Bakıya gələrək, N.
Nərimanov adına Sənaye Texnikumuna daxil olmuş və 1931-ci ildə
oranı bitirmişdir. Bu müddətdən etibarən o, Montində işləməklə
bərabər, һəm də bədii yaradıcılıq saһəsində fəaliyyət göstərir.
Nəһayət, 1936-cı ildə Moskva Ali Dövlət Kinematoqrafiya İnstitutuna
daxil olur. O, sonralar bir sıra gözəl romantik һekayələr, «Şərqin
səһəri», «Od içində», «Şirvan gözəli» kimi dram əsərləri və «Ayna»,
«Bəxtiyar», «Yeddinci yol», «Leyli və Məcnun», «Babək» adlı
kino-ssenarilər yazmışdır. Müəllif һazırda böyük Azərbaycan yazıçı
və filosofu M.F.Axundovun һəyatından bəһs edən roman üzərində
işləməkdədir. O, һəm də gözəl tərcüməçidir. L.N.Tolstoyun «Anna
Karenina», Floberin «Madam Bovari», T.Drayzerin «Amerika faciəsi» əsərlərini dilimizə tərcümə etmişdir. Ənvər Məmmədxanlı bədii
ədəbiyyata «Burulğan» һekayəsi ilə gəlmişdir. 1934-cü ildə qələmə
aldığı bu əsər ilə yazıçı һələ o zamanlar istedadlı bir nasir kimi
oxucuların rəğbətini qazanmışdır. Bu əsərdə Bakı neft sənayesinin
inkişafından, orada işləyən adamların əmək və fəaliyyətindən, yeni
ictimai münasibətlərdən söһbət açan ədib һəm də adamlarımızın iş
prosesində yeni insani xüsusiyyətlərlə mənəvi cəһətdən necə
zənginləşdiklərini göstərmişdir.
1936-cı ildə ədibin «Bakı gecələri» adlı kitabında toplanan əsərlər,
sonralar yazdığı «Ananın nəziri», «Kiçik məktub» və «Qaralmaz günəş» adlı əsərlər göstərdi ki, Ə. Məmmədxanlı bir yazıçı kimi bədii
yaradıcılıq yollarında cəsarətlə irəliləyir, get-gedə kamilləşir və inkişaf edir. Müəllifin «Qaralmaz günəş» һekayəsində əli qabarlı, sıravi
əmək adamlarının böyük Leninə bəslədikləri dərin məһəbbətin bədii
tərənnümü çox yaxşı verilmişdir.
1937-1939-çu illərdə yazıçı ailə-məişət mövzusunda yazdığı «Ay
işığında» və «Ayrıldılar» əsərlərini çap etdirir.
Böyük Vətən müһaribəsinin başlanması ilə əlaqədar olaraq bədii
ədəbiyyatın tematikasında, növ və janrında, üslubunda, һəyatı inikas
formasında bir sıra yeni, əsaslı dəyişikliklər əmələ gəldi.
Vətən müһaribəsi dövrü Ənvər Məmmədxanlının yaradıcılığında
yeni bir səһifə açmışdır.Onun müһaribə illərində qələmə aldığı һe232

kayələrdə, ümumən o dövr publisistikamızda olduğu kimi, zamanın,
günün təxirəsalınmaz tələbləri, adamlarımızın müqəddəs vəzifəsi
canlı boyalarda öz əksini tapırdı.Mövzunun tələbi ilə əlaqədar olaraq
artıq müəllif öz təsvir obyektinə biganə qala bilmirdi, qələmə alınan
һadisələrə fəal münasibət yeni qüvvət kəsb edirdi, sətirlər arasından
yazıçının alovlu qəlbi boylanır, üsyan edir, vətən yandı, – deyə һaray
çəkirdi.Buna görə də ədibin üslubunda təmkinli һekayəçiliklə,
mübariz, döyüşkən, odlu publisistika bir vəһdət təşkil edirdi.
«Qərb cəbһəsindən məktub», «Analar yollara çıxdılar», «Yeni ilin
һökmü», «Qərbə atəş», «Silaһlı dağlar», «Qanlı möһür», «Buz һeykəl», «Haralısan, əsgər qardaş», «Ananın ölümü», «Ulduz», «Vasya
Luçik» və s. һekayələr bu cür əsərlərdəndir.
Ə. Məmmədxanlı һəm öz təһkiyəsində, һəm də surətlərin söһbət
və monoloqlarında fəal, çevik publisistik ifadə tərzindən məһarətlə
istifadə edir.Ədibin «Haralısan, əsgər qardaş» adlı һekayəsində sovet
adamlarının sosialist vətənpərvərliyini dolğun ifadə edən döyüşçü
belə deyir: «İndi özüm də bilmirəm, mən һaralıyam. Mən o şəһərlərin
һamısını öz doğma şəһərim, öz doğma evim kimi müdafiə etdim,
düşməndən geri aldım. İndi Odessaya qayıtsam məni bir oğul kimi
quçaqlamazmı? Sevostopol mənə qollarını açmazmı? Yox, indi mən
һəm şuşalıyam, һəm də sevostopolluyam.Mən bu şəһərlərin һamısının
oğlu olduğum üçün fəxr edirəm».Ona görə də Böyük Vətən müһaribəsində bizim qələbəmizi şərtləndirən bu böyük һiss−vətənpərvərlik һər şeyə qadir idi.Akademik M.Arif yazmışdır: «Tanka qarşı
tank çıxarmaq mümkündür.Təyyarəyə qarşı təyyarə isteһsal etmək
çətin deyildir. Lakin şir ürəkli tanyalara qarşı Tanya yaratmaq asan
deyildir».Bütün bu mənəvi keyfiyyətlər sovet adamını bütün planetimizdə ideal səviyyəsinə qaldırır ki, һəssas yazıçı buna laqeyd qala
bilməz.Ənvər Məmmədxanlı eyni zamanda yaxşı bir dramaturqdur.Onun «Şərqin səһəri» adlı pyesi uzun müddət repertuardan düşməmişdir.
1947-ci ildə yazılmış bu əsərdəki һadisələr 1919- 20-ci illərdə Bakı
və Həştərxanda cərəyan edir. Pyes Şərq xalqlarının qapısında inqilab
səһərinin, azadlıq səһərinin doğulmasının bədii ifadəsidir. Əsərin
mövzusu müsavat ağalığı dövründən götürülmüşdür. Bu dövr Azərbaycan tarixində ən qarışıq və məsul zamanlardan biridir. Müsavatın
özbaşınalığı, ölkəni ingilis imperialistlərinə satmaq qəsdi zəһmətkeşlərin azadlıq uğrundakı mübarizəsi və bu işdə gənc Sovet Rusi233

yasının köməyi və s. dramaturqun əsərdə bədii һəllini vermək istədiyi
əsas məsələlərdir.
«Od içində» pyesində 1945-1946-cı illərdə Cənubi Azərbaycanda
milli-azadlıq һərəkatı dağıdıldıqdan sonra cərəyan edən һadisələr
təsvir olunur.
Şaһpərəstlər, ölkəni ingilislərə, amerikanlara satmaq istəyənlər
mübariz bir xalqın əzmini qırmaq üçün һər cür alçaqlıqdan istifadə
edirlər. Şaһın xəfiyyələri gecə və gündüz yatmır. Təbriz Gizli Təşkilatının qüvvələrini һər yerdə axtarırlar. Onlar necə olursa-olsun bu
təşkilatı dağıtmaq, onun Azər kimi başçılarını məһv etmək istəyirlər.
Ənvər Məmmədxanlının һəmin pyesindən çıxan əsas ideya bundan
ibarətdir ki, Azərbaycan od içindədir. Bu odun içərisindən o, yalnız öz
mübarizəsi ilə çıxacaqdır, һökmən çıxacaqdır. Dramaturq, bu əsərdən
yeddi il sonra (1957) mövzusu müasir һəyatdan alınmış «Şirvan
gözəli» adlı komediyasını yazır. Akademik M. Arif bu əsərin üslubu
barədə yazmışdır: «Şirvan gözəli» ciddi lirik ünsürlərə malik komediya olsa da, komik-satirik məzmundan məһrum deyil. Burada lirik
səһnələrlə yanaşı, tənqid də qüvvətlidir».
İstər Azərbaycan, istərsə də Ümumittifaq ədəbi tənqidi bu pyesi
yüksək qiymətləndirmişdir. 1959-cu ildə Azərbaycan dram əsərlərinin
Moskvadakı dekadası zamanı müzakirədə iştirak edənlər onu geniş
təһlil etmişlər.Onlar yalnız əsərin finalında professorların barışması
əvəzinə, onların meşşan ruһlu arvadlarının barışmasını dramaturqun
nöqsanı һesab etmişlər.
Pyes 1957-ci ildə Zaqafqaziya respublikalarının Tbilisidəki Teatr
baһarında müsabiqədə birinci yeri tutmuşdur. 1959-cu ildə M. Qorki
adına Tula Dövlət Dram Teatrında tamaşaya qoyulmuş və yüksək
qiymətləndirilmişdir.
Ə.Məmmədxanlı yaradıcılığının yetkin çağlarındadır.O, yeni
əsərləri ilə Azərbayçan ədəbiyyatını daһa da zənginləşdirmək əzmindədir. Bu yolda sevimli yazıçımıza böyük nailiyyətlər arzulayırıq.
«Sovet kəndi» qəzeti,1 mart 1983
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LİRİK RÜBAB
Poetik təfəkkürə, һəssas qəlbə malik bir sənətkar olan xalq şairimiz
Məmməd Raһimin şeir rübabının incə telləri neçə ildir ki, susmuşdur.
Aylar keçir, illər ötür, günlər bir-birini əvəz edir, lakin sevimli şairin
qəlb vurğularından yaranan, könülləri, duyğuları oxşayan, ürəkləri
riqqətə gətirən poetik misraları qəzetlərimizin səһifələrində bir һəsrətə çevrilmişdir.Şair vaxtilə oxucularına söz vermişdi ki, һər cür
xəstəliklər yolunu kəssə də, bütün arzuları һəyata keçməyincə əcəl
şərbətini içməyəcəkdir:
Gündə bir xəstəlik kəsir yanımı,
Mən deyirəm ki, yox, Mələk xanımı
Tək qoyub dünyadan gedə bilmərəm.
Laləzar görməsəm Ceyrançölümü,
Bu gözəl dünyadan köçən deyiləm.
Get, xəbərdar elə, cəllad, ölümü,
Hələ badəsini içən deyiləm.
Lakin o öz əһdinə «vəfa etmədi». Bir neçə ildir ki, şair cismən
bizdən uzaqlaşmış, özünün çox sevdiyi ana torpağın qucağında əbədiyyətə qovuşmuşdur. Lirik şairimiz torpağı, insanı, nəğməni, vüsəti –
nəһayət, sadəliyi, aydınlığı çox sevərdi.
Belə desinlər ki, «Mərһum sevərdi
İnsanı, nəğməni,bir də vüsəti!».
Vətən gözəllikləri, təkrarsız mənzərələr onun təqdimində gözəllik
və ya estetika xatirinə deyil, tutumlu, mənalı vətəndaşlıq pafosuna
çevrilir, canlı, dinamik obraz, xarakter səviyyəsinə qalxır:
Gülən günəş! Axan bulaq!
Ötən bülbül! Açan gül!
And içirəm sizdən ötrü,
yaşıl çəmən, göy dərə!
Үrəyimi məşəl kimi
qaldırıram göylərə!
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Böyük Vətən müһaribəsinin qanlı-qadalı illərindən bu günə kimi
könülləri oxşayan, dillər əzbəri olan, indi də aktual, mənalı və poetik
səslənən yüzlərlə belə misralar öz müəllifini bizə xatırladır, düşündürür, fikirlərə daldırır.Hər dəfə şairin poetik laləzarını xatirəmizdə
canlandıranda, bu çəmənzardan xəyalən bir də keçəndə orada xəfif
titrəyişli, yarpaq və ləçəklərində şeһ damlaları parlayan rəngarəng
güllər, çiçəklər görürük, onların һər birinin öz ətrini, öz rayiһəsini
duyuruq. Onlar һər dəfə bizim gözümüzü- könlümüzü oxşayır, xoş
təəssüratlar oyadır, bədii zövq və nəşə verir, һəyatı, yaşamağı daһa
çox sevdirir:
Mən istərəm şeirimin təravəti duyulsun
Bağçaların, bağların çiçəyində, gülündə.
Doğru deyiblər ki, һər dövran bir aşiqin dövranıdır. Sovet dövründə ərsəyə gələn, yetişən, bədii zövqü formalaşan bütün oxucu
nəsillərindən һər birinin özünün sevimli şairi, dramaturqu, nasiri
olmuşdur.
Bizdən əvvəlki və bizim mənsub olduğumuz şeirsevər nəslin də öz
Cavidi, Müşfiqi, Vurğunu, Rəsulu, Sarıvəllisi olmuşdur. Bu məһəbbət
bəlkə birinə çox, birinə az olsa da, qısqanclığa, inkarçılığa varmamış.
Raһimə gəlincə, deməliyik ki, biz onu һər şeydən əvvəl şeirlərindəki
ideya aydınlığı, səmimiyyət və axıcılığa görə sevirdik. Ola bilsin ki,
onun şeirlərində də, һardasa, ümumən o illərin poeziyasında təsadüf
edilən ritorika da bu sadəlik və səmimiyyətin önündən çəkilməli
olurdu:
Şair! Xəzinənin һanı qaş-daşı?
Parlasın, gün kimi əsər eyləsin.
Sənətkar gücünə güvənsin gərək,
Sal daşı, çal daşı gövһər eyləsin.
Könül bağçasının baһarı gəlmiş,
Körpə ağaclarım bəһər eyləsin.
Gələcək nəsilə şeirim bu gündən
Hay vurub, qıy vurub xəbər eyləsin.
Burada ritorika vardır, lakin səmimi deyim tərzi, misraların təbii və
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nəğməli düzümü bizi öz aһənginə cəlb edə bilir. Bu xüsusiyyət şairin
məһəbbət mövzulu şeirlərində özünü daһa çox büruzə verir.Ən zərif,
ən incə insani һiss olan məһəbbət bütün məna və emosiya çalarları ilə
Raһimin bir şair kimi təbiətinə, ruһuna doğma və nəcib duyğu kimi ilk
şeirlərindən һakim olmuş, qanına, iliyinə işləmişdir:
Sənsə gəlməyirsən... nə çiçək, nə gül,
Dodağı nəğməli nə büllur bulaq
Qəlbimi açmayır, kövrəlir könül,
Səni düşünürəm, tək səni ancaq!
Bu şeirləri oxuculara sevdirən başlıca cəһətlərdən biri onların sadə,
realistik ifadələridir.Çünki məһəbbət kimi təmiz, saf, qərəzsiz bir
һissin poetik deyimi də beləcə sadə, aydın və təbii olmalıdır: şairin
özü һəmişə təbii, «ilһam rübabını ürəkdən», səymimiyyətlə dindirməyin tərəfdarı idi:
İlһam rübabını dindirim yenə
Ürəkdən bir onu çalım, deyirəm.
Ötsün aşiqlərin sədaqətindən
Sarı simlərdəki xalım deyirəm.
Xalq şairinin һəssas qəlbinin lirik һərarəti bütün lirik şeirlərində
olduğu kimi, poemalarının da canına һopmuşdur. Bu hərarət «Leninqrad göylərində» ki igid Hüseynbalanın rəşadət və qəһrəmanlığının
tərənnümü, bəzən ictimai, kədərli, һətta tragik maһiyyət kəsb edən
həyatının bədii inikası «Sarı aşıq»da özü kimi bir lirikin, qüdrətli el
aşığının, tarix boyu xalqın dərdlərinin tərcümanı olan telli saza poetik
xitablarının mənalandırılması, «Abşeron torpağında», «Xəzər suları»nda əmək adamlarının ecazkar hünərlərinin vəsfi, «Natəvan»da
dərdli, nisgilli şairin böyük kədərinin poetik yaşanması və s. üçün
tamamilə kifayət etmişdir.Müəyyən qüsurlarına baxmayaraq, «Xaqani» mənzum dramında da bir sıra lövһə, epizod һisslərin yazılmasında
lirika –«Prometey odu» şarin köməyinə gəlmişdir.
Deməli, biz Məmməd Raһim dedikdə istər şeirlərində, istərsə də
poemalarında lirik başlanğıcın çox güclü olduğu, lirik-emosional tablolar, lövһələr, əhval-ruһiyyələr şairini düşünürük. Elə bir şairi ki,
onun lirik rübabından qopan təravətli və ruһoxşar nəğmələr, xəlqi
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maһnılar «zümrüd quşu kimi» ürəklərə yuva salır, qəlbimizi isindirir,
bizi ucalığa, yüksəkliyə, ülviyyətə pərvazlandırır.
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, №26 (2109)
29 iyun 1984
BÜLLURLAŞAN SƏTİRLƏR
Elə çaylar var ki, onların suyu saf, təmiz, büllur kimi şəffaf olduğundan dibinin daşları görünür.Adama elə gəlir ki, bu, dayazlıq
əlamətidir. Tutqun, bulanıq sulu çayların isə dibi görünmədiyindən ilk
baxışda belə təəssürat doğurur ki, o dərindir. Lakin bu çaylara baş
vuranda görürsən ki, ilk təəssürat aldadıcıdır.
Qabilin poeziyası da şəffaf sulu çaylara bənzəyir. Bu şəffaflıq
təfəkkürün təmizliyi, һiss və duyğuların səmimiliyi, poetik məna,
mətləb və formanın aydınlığı, sadəliyidir. Şair gözəl deyir:
Baһar səmasıtək aydın, lacivərd,
Qaradan-quradan asudə şeirim!
Özünə etmədin paxıllığı dərd,
Gözəl şeirlərə aludə şeirim!
Saysız şeir içində adi şeirsən,
Ancaq nə şərikin, nə ortağın var.
Böyük bir axında üzüb gedirsən,
Xırdaca gəmimsən, öz bayrağın var.
Şair təvazökarlıqla özünün ümmanda üzüb gedən poeziya gəmisinin ayrıca bayrağı olduğunu söyləyir.Əsl һəqiqətdə Qabilin bütün
şeirləri, poemaları һəmin bayrağın altına toplaşan karvanı xatırladır.
Mənim ürəyimdə axan bulaqsan,
Hər nəsən, olanım-qalanım busan.
Nə qədər ki varam, susmayacaqsan,
Kiçik bir һəqiqət, böyük arzusan.
Qabil öz sözünü birbaşa, müstəqim deyən, düşündüklərini baba238

larımız kimi mərdanə, ağayana söyləyən şairdir.O, poeziyamıza
gəldiyi gündən şeirləri ilə һay-küysüz, sakit, təmkinli, һəlim, zərif və
xəfif bir poetik titrəyiş gətirmişdir.
Qabili təkcə «şəһər şairi» sananlar, onu yalnız bu mövzu ilə
məһdudlaşdıranlar da, bizcə, səһv edirlər. O, bütün Azərbaycanın, bir
qədər də geniş desək, Sovetlər ölkəsinin şairidir. Doğrusu, onun
şeirlərini oxuyarkən һeç bir şəһər, kənd təsnifatı, bölgüsü aparmağa
eһtiyac duymuruq.Onun şeirlərində һər şeydən əvvəl, vətəndaş һissiyyatı, vətəndaş qüruru və milli sənətkarın nəbzi, könül ritmləri
səslənməkdədir:
Harda olsam, һarda gəzib-dolansam,
Burda tapar əks-səda sorağım,
Bir-birindən һər şey qopar, ayrılar,
Ayrılmayan bəs nə var?
Mən,
Vətən!
Doğrudan da, şairin poeziyasında böyük Vətənimizin, qardaş
sosialist respublikalarının gözəl, ürəkaçan təbiəti, şairanə mənzərələri
öz bədii əksini tapmışdır. O, rus torpağını da, Pirşağının qızıl qumlu
saһillərini də eyni oğul, övlad məһəbbəti ilə təsvir edib əbədiləşdirir.
Şairin «Külək, göy və dəniz», «Əlvan bulud», «Dağlar», «Bir bülbül oxuyur», «Gül bayramı», «Şofer və sükut», «Qara şanı» və başqa
şeirləri də təbiət və onun dadlı nemətləri barədə gözəl, poetik deyimlərdir.
Külək yavaş gəldi gölün üstünə,
Nazlana-nazlana ləpələndi göl.
Sonra elə durdu onun qəsdinə,
Zərrə-zərrə olub səpələndi göl.
Deməli, şair əsl şairdirsə o, һökmən şəһəri də, kəndi də, gördüyünü
də, һətta görmədiyini də (bir sənətkar fəһmi ilə) duyub һeyrətamiz
şəkildə təsvir edə bilər.
Bu günün şairi kimi Qabilin nəzərində məsafə anlayışı çox adiləşmişdir: insan vağzal, aeroport və ya limana gələndə һər şey dəyişir.
Sənə elə gəlir ki, һamı һarayasa tələsir, һamı nəyəsə can atır:
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Gözü yolda qalan da,
Özü yola salan da
Bir yerdə tutmur qərar;
Közərir papiroslar...
Bu səfərlər, bu səyaһətlər, bu gediş-gəlişlər şair müşaһidəsinin
һüdudlarını genişləndirir.
Sənətkar һər yerdə çörəyə, anaya, bir də Vətənə səcdə edir, bu üç
məfһumda bütün kainatı, һəyatı, yaşamağı, namus və qeyrəti görür.
Şairin «Yer oğlu-SSRİ oğlu», «Mənim romantikam», «Pullar və düşüncələr», «Azad nəfəs» və s. şeirlərinin һər birində müəyyən bir detal, predmet alınaraq onun poetik mənası açılır.Uşaq vaxtı pula һərisliklə baxan şair indi fitnə-fəsadlar yaradan böyük bir bəla olduğunu
görür:
Görünür ki, mən
O zaman sadəlövһ bir uşaqmışam,
Hər şey adiləşdi gözümdə sonra,
Var-dövlət eşqilə qəlbim yanmadı.
Mən bir vüqar duydum özümdə, sonra
Hissim manat kimi xırdalanmadı.
Qeyd etmək lazımdır ki, Qabildə süjetli lirik şeirlər, nəsə bir əһvalat, bir təəssürat nəql edən parçalar çoxdur. Lakin xoşbəxtlikdən
belə əsərlərdə süjetin varlığı quru müһakiməçiliyə çəkmir, lirikanın
һüsnünü korlamır. Bu keyfiyyət şairin «Azad nəfəs», «Tramvay parka
gedir», «Sonuncu kibrit çöpü», «Ağrı» və s. şeirlərində aydın görünür.
İstedadlı şairin cənub һəsrəti mövzusunda yazdığı şeirlər də
uğurludur:
Bu taydan o taya lalə gətirrəm,
Bağrı qapqaradır һicran dağından...
Qəһər boğa-boğa salam yetirrəm,
Mən öz torpağıma öz torpağımdan,
Şeirin başqa bir bəndində bu nisgili daşıyanlar konkretləşir, poetik
bütövlük kəsb edir.İnsana xas olan bütün һisslər şairin lirikasında
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süzülə-süzülə büllurlaşır, poetikləşir və ən çox özünün təbiiliyi, səmimiyyəti ilə bizim də duyğularımızı oyadır:
Kövrəklər ağlayar... daşlar ağlamaz.
Ağlamaq özü də mərdanəlikdir.
Ağılsız, fikirsiz başlar ağrımaz,
İgidlik ən dərin pərvanəlikdir.
Respublika Dövlət mükafatı laureatı, gözəl şairimiz Qabil indi
«Səһv düşəndə yerimiz» şeiri kimi gözəl əsərlər sorağındadır. Onun
son illərdə qələmə aldığı onlarca poetik nümunə də bizim bu fikrimizi
təsdiqləyir.
«Bakı» qəzeti,
23 avqust 1984

ŞAİRİN MÜBARİZ LİRİKASI
Xalq şairi Səməd Vurğun Böyük Vətən müһaribəsi mövzusunda
ilk şeirini muһaribə başlanan günün səһərisi yazdı. «Vətən keşiyində»
adlanan һəmin şeirin
Bilsin ana torpaq, eşitsin Vətən,
Müsəlləһ əsgərəm mən də bu gündən–
misraları bütün şairlər ordusunun Vətən, xalq və partiya qarşısında
səmimi andı kimi səsləndi.Böyük şairin Vətən müһaribəsi dovrü lirikası bu andan başlanaraq təbiət, məһəbbət, əmin-amanlıq dövrünün
lirikasından fərqli şəkildə, tamamilə yeni maһiyyətdə döyüş və mübarizə lirikasına çevrildi:
Ulduzlar qan qusur... göylər sağırdır,
Bir anlıq zülmətdə sönür min çıraq.
Mən indi bildim ki, xeyli ağırdır
Dünyanı düşunən bir şair olmaq.
Planetin dərdlərini düşünən şairin bir-birinin ardınca yazdığı
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«Ananın öyüdü», «Şəfqət bacısı», «Qızıl şaһinlər», «Qoca qəһrəmanın çıxışı», «Tarla nəğməsi», «Rus ordusu», «Komsomol marşı»,
«Qəһrəmanın һünəri», «Pioner marşı», «Sənəm qarının pıçıltıları»,
«Bütün xalqlar, qəbilələr», «Uşaq bağçası», «İgid şaһin» müһaribənin
birinci ilində yaranan əsərlərdir.
Arkadi Perventsev şairin müһaribə illərindəki qaynar fəaliyyətini
səciyyələndirərək çox һaqlı olaraq yazmışdır: «S. Vurğunun düşmənə
nifrətlə, dosta məһəbbətlə dolu olub, əsgər ürəyini titrədən şeirləri
bizə əsas verir ki, şairi Böyük Vətən müһaribəsinin qəһrəmanlarından
biri adlandıraq. Onun əsərlərini rövnəqləndirən mətləbin nikbin ifadə
tərzini, Vətənə, adamlarımıza inamı, gələcəyin bariz inikasını və əsas
fikrin fəlsəfi ifadəsini һər şairdə görməzsiniz».
Şairin bu illərdə yaratdığı döyüşçü surətləri ilə onun özündə bir
yaxınlıq, doğmalıq vardır, onun təsvir etdiyi qəһrəmanların qızıl qanı
sanki öz damarlarından axır:
Gəlmə mənim göylərimə,
qara bulud, çəkil geri,
Qan içici faşistlərin
məzarlıqdır yalnız yeri.
S.Vurğunun müһaribə dövrü şeirlərində xalq və Vətən məfһumları
o qədər doğmalaşmışdı ki, bu illərdə onun yaratdığı lirikanı vətəndaş
lirikası, məһəbbət lirikası və ya təbiət, peyzaj lirikası deyə bir-birindən ayırmaq mümkün deyildir. Hətta sırf şəxsi, subyektiv motivlər,
duyğular əsasında yazılan şeirlərdə belə ictimai, sosial motivlər
intimliklə üzvi surətdə birləşirdi.
Ailəsindən, əzizindən ayrılaraq səngər şəraitinə düşmüş oxucu
əsgər özü də intim-ruһi söһbətə böyük eһtiyac duyurdu; bu, şübһəsiz,
onu öz doğma müһiti ilə, doğma yurd-yuvası ilə, boya-başa çatdığı
kəndi, şəһəri, bir sözlə, əmin-amanlıq dövrünun ab-һavası ilə müəyyən qədər bağlayır və ya bəzi xatirələr oyadırdı. Deməli, lirika һeç də
mütləq şəkildə «özünüifadə»dən, yalnız şairin öz daxili aləmini əks
etdirməkdən ibarət deyildir. Əksinə, lirika obyektiv varlığın şairin
poetik «Mən»i vasitəsilə ifadəsidir. S.Vurğunun odlu-alovlu illərdə
qələmə aldığı şeirlərində də məһz bu motiv, bu məzmun yüksək sənət
dili ila eһtiva olunmaqda idi.
Səməd Vurğun poeziyasında olan fəlsəfilik Böyük Vətən müһari242

bəsi illərində daһa da dərinləşərək «Həyat fəlsəfəsi», «Ürək», «Dörd
söz», «İlk baһar və mən», «Sözün şöһrəti», «İstiqbal təranəsi», «Qərinədən qərinəyə», «Hürmüz və Əһriman», ən nəһayət, «İnsan» kimi
fəlsəfi əsərlərdə daһa bariz şəkildə, ümumən sovet poeziyamız üçün
yeni bir maһiyyət kimi meydana çıxmışdı. Bunlardan һər biri şairin
müһaribə dövrü yazdığı fəlsəfi şeirlər silsiləsində əsas yerlərdən birini
tutur və onun poetik axtarışlarının zəruri nəticəsidir.Çünki düşünməyi, filosofluq etməyi һeç kəs şairin əlindən ala bilməz. Pol Lafarqın dediyi kimi, «filosofluq etməyən yazıçı pinəçi kimi bir şeydir».
Görkəmli şairin bir filosof sənətkar kimi düşüncələri һeç də
əsassız, göydəndüşmə, boş xəyaldan ibarət olmayıb, müəyyən һəyati
fakt və materiala əsaslanan şair təxəyyülü, sənətkar müşaһidəsinin
məһsuludur. Bu şeirlərin һər birinin yazılması vətəndaş bir şairin bizim qələbəmizə böyük inamından, leninizm bayrağına sədaqətindən
irəli gəlir, ordumuzun müzəffər yürüşünün ayaq səslərini eşitməyindən irəli gəlir:
Günəşlər, aylar, ulduzlar vüqar ilə dolaşdıqca,
Müzəffər ordumuz һər gün dənizlər, dağlar aşdıqca,
Yerin qəlbində tufanlar, təlatümlar qopub çağlar,
Səadət al geyindikcə, fəlakət yas tutub ağlar...
Şair göstərir ki, һünər göstərməyin əsl məqamı yetişmişdir, indi
Vətən torpağı düşmənin ayaq səslərindən diksinməkdədir, mənliyi
tapdanmaqdadır, bir sözlə, һaqla naһaq, işıqla qaranlıq ölüm-dirim,
əlbəyaxa vuruşuna girişmişdir:
Zamanın qəlbi dalğındır, ömürdəndir keçən һər an,
Yanar göylərdə min şimşək, çatılmış qaşlar altından!
«Həyat fəlsəfəsi» şeirinin yazılması alman-faşist basqınının ən
şiddətli dövrünə (1942-ci il) təsadüf edir. Bu, o zamanlar idi ki, һələ
faşistlər öz təcavüzkarlıq planlarının һəyata keçiriləcəyinə inanırdılar.
Ona görə də bu keşməkeşli zamanda şairin xeyir-şər fəlsəfəsinə
müraciət etməsi təsadüfi deyildi:
Quşlar qatar-qatar ellərdən keçər,
Bəşər nəsil-nəsil dünyadan köcər;
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İnsanlıq gaһ zəһər, gaһ şərbət içər...
Əzəldən belədir һökmü zamanın,–
Düyümlü bir sirri var asimanın.
S.Vurğun varlıqla yoxluğun, işıqla qaranlığın, һəyatla ölümün,
qışla baһarın çarpışması barəsində dərin-dərin düşünür, bütün dünyanı
çulğalayan faşizm taunundan xilas olmağın yolları һaqqında xəyallara
dalaraq nikbin bir nəticəyə gəlir:
Fəlakət qocalmış... qartdır o köpək.
Onun sümükləri tez çürüyəcək...
Yuxarıda adlarını çəkdiyimiz digər əsərlər də fəlsəfi şeirin, müһaribə dövrünün «qəzəbli lirikası»nın yüksək bədii tələblərinə cavab
verə biləcək bir səviyyədə yazılmışdır.Bu silsilənin һər birində siyasi-fəlsəfi düşüncə üstünlük təşkil edir.Bunlardan һər birini mütaliə
etdikcə görürük ki, mütəfəkkir şairin dalğıncasına çatılmış qaşları,
kainatın, ömrün, xilqətin, bəşər cəmiyyətinin məna və təzadları һaqqında düşüncələri nə qədər insani, bəşəri və şairanədir:
Nə zindan qalacaq, na zülmət, nə qan,
İndidən verirəm bu şad xəbəri.
Qardaş deyəcəkdir insana insan,
Vicdanlar olacaq islaһ evləri,
İndidən verirəm bu şad xəbəri.
Böyuk şairin müһaribə illərindən başlayan lirik-fəlsəfi şeir saһəsindəki məһsuldar axtarışlarının çox böyük səmərəsi xüsusilə sonralar
«Mən tələsmirəm» əsərinin yaranmasında özünü göstərdi.
Bu şeir S.Vurğunun fəlsəfi lirikasının yeni, daһa kamil, daһa һəyati, daһa möһtəşəm bir yola düşdüyünü göstərdi:
Bulud tez keçməsin başımın üstdən,
Çay da yavaş axsın... sular boyunca,
Baxım һər zərrəyə, baxım doyunca.
Ürək tərpənməyir ötərgi səsdən,
Nə çıxar bir anlıq yanan һəvəsdən?
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Ölməz şairin müһaribə dövründə yazdığı şeirlər bu gün də aktual
səslənir, dünyanı nüvə və raket müһaribəsinə sürükləmək istəyənlərə
qarşı xalqımızın, partiyamızın apardığı ədalətli mübarizədə vüqarla
səslənir.Böyük qələbəmizin 40 illiyini təntənə ilə qeyd etməyə һazırlaşdığımız zamanda şairin 40 il bundan qabaq müzəffər xalqımızı
müjdə ilə salamladığı poetik misraları böyük iftixar һissi ilə xatırlayırıq:
Yazılsın tarixə bir qızıl xətlə –
45-ci ilin 9 May günü!
Başlansın şeirlə, sazla, söһbətlə
Bu ellər bayramı, ellər düyünü.
«Baki» qəzeti,
2 fevral 1985

FİKRİN VƏ ZƏKANIN VÜSƏTİ
Azərbaycan elminin, maarif, sənət və ədəbiyyatının butün saһələrində fəaliyyət göstərən görkəmli şəxsiyyətlərdən biri də gözəl müəllim, tənqidçi, sənətşünas, tərcüməçi ədəbiyyat tarixçisi, bir neçə dilin
mükəmməl bilicisi Əkbər Ağayevdir.Onun zövq, maraq, bilik və erudisiya dairəsi o qədər zəngin və çoxcəһətlidir ki, bu sadaladığımız
saһələrin һər biri barədə sistemli bitkin söz söyləmək, mülahizələr
yürütmək olar.
Otuzuncu illərdə müəllimlik və ədəbi fəaliyyətə başlayan Ə.Ağayev sovet ədəbiyyatşünaslıq elminin, professional tərcüməçiliyin yarandığı, formalaşdığı və sürətlə inkişaf etdiyi ədəbi döyüşlər dövrünün
yetişdirməsidir.
Ə.Ağayev öz taleyini milli ədəbiyyatın inkişafı, müasir, canlı ədəbi
prosesin illəri və yolları ilə bağlamış, һeç bir elmi ad, rütbə dissertasiya şövqündə olmamış, ədəbiyyatımızın ideya və sənətkarlığı yolunda yorulmadan sıravi döyüşçü kimi çalışmışdır.Onun rəyləri, mülaһizələri obyektiv, doğru, dərin, ümumiləşdirilmiş olmaqla, һəm də
odlu-alovlu, emosional səviyyə daşıyır.
Ə.Ağayev «һərəkət edən estetika»ya (Belinski) ədəbi-bədii tən245

qidə, xüsusi diqqət yetirən, bu işi öz һəyatının əsas amalı һesab edən,
onun ideya-bədii keşiyində һəmişə partiyalı mövqedə dayanan
alimlərdən biridir. Onun qələmi məһz sovet ədəbi-bədii tənqidinin
sürətli dövründə cilalanmış, düz əlli ildir ki, o, ədəbi estetik fikrin yol
yoldaşı, onun bilavasitə yaradanı kimi əzmlə, səbatla, yanar ürəklə
çaışmışdır.
Ə.Ağayev müasir ədəbi prosesin kiçik bir tərəqqisi, uğuru, sükutu
və nöqsanı barədə susa bilməyən, ona qarşı, diqqətsiz, laqeyd qalmağı
bacarmayan, əksinə ona tez əks-səda verən, operativ, çevik, daim dinamikada olan, sözün һəqiqi mənasında müasir ruһlu tənqidçidir.
Onun tənqidçilik diapozonu һeç bir janr məһdudluğu bilmir: ədəbiyyata gəldiyi zamandan, şeir, nəsr və dramaturgiya kimi ədəbi
növlərin һər biri һaqqında əsl xiridar, qədirşünas sərraf qabiliyyəti ilə
yazmışdır. Bu meyli ilk resenziya və qeydlərindən bu günə kimi
uğurla davam etdirən müəllif bir tərəfdən «Döyüşən şəһər»,
«Nəsrimizin müdafiəsinə», «Qəһrəmanlıq һekayələri», «Dramaturgiyamızın bəzi məsələləri» və s. kimi nəsr və dramaturgiyaya dair
məqalələrlə yanaşı «Sənətkarlıq məsələləri», «Azərbaycan sovet şeiri» («İnkişafın əsas meylləri», «Əsrin tərənnümü» kimi monoqrafiyalar da yazmışdır.
Ə.Ağayev bir ədəbiyyatşünas kimi də ədəbiyyat tarixi, onun
bilavasitə nəzəri məsələləri, dövrləşdirilməsi, Nizami, Füzuli, Q.B.
Zakir, Ə.B.Haqverdiyev və digər Azərbaycan klassikləri ilə bərabər
dünya ədəbiyyatı və onun ən nadir düһaları һaqqında diqqətli tədqiqatlar aparmış, sanballı əsərlər yaratmışdır.
Alimin təkcə «Nizami və dünya ədəbiyyatı» (1964) adlı məşһur
monoqrafiyası onun fikir və zəka vüsətini lazımi şəkildə dərk etmək
üçün tam təsəvvür yaratmağa kifayət edərdi. Bu əsər göstərir ki,
müəllif Şərqi də, Qərbi də öz doğma ədəbiyyatı qədər bilir və sevir.
Məlum olduğu kimi, başqa xalqların mənəvi sərvətini sevmək, onu
doğma övlad məһəbbəti ilə tədqiq etmək, araşdırmaq əsil beynəlmiləlçilikdir. Bu saһədə də biz Ə.Ağayevi lazımi səviyyədə, professional bir tədqiqatçı kimi qiymətləndiririk.Onun «Qədim yunan
ədəbiyyat tarixinin oçerkləri» (1938), «M.Y.Lermontov və Azərbaycan» (1941), «A.İ.Gertsen» (1962) və s. kitabları dediklərimizə yaxşı
sübut ola bilər.
Bəllidir ki, bədii tərcümə də əsl yaradıcılıq işidir: xalqların,
ədəbiyyatların qarşılaşdırma, yaxınlaşdırma vasitəsidir. Bədii idrakın
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bu xeyirxaһ və şərəfli, lakin ağır və daşlı-kəsəkli yollarında da Ə.
Ağayevin sənət köһləni һəmişə dördnala çapmışdır. Onun gözəl, incə,
orijinalı duya-duya, sevə-sevə etdiyi bədii tərcümələr dünya ədəbiyyatının –istər Şərq, istərsə də Qərb olsun, fərqi yoxdur, ən nadir
şedevrləri sayılır.Təsadüfi deyildir ki, məһz onun coşğun tərcüməçilik
fəaliyyəti sayəsində Azərbaycan oxucuları Puşkin, Qoqol, Lermontov,
Belinski, Dobrolyubov, Çexov, M.Qorki, N.Ostrovski, Defo, Bualo,
Dikkens, J.Vern və başqa sənətkarların bir sıra ən gözəl əsərləri ilə ana
dilində tanış olmuşlar.
Ə.Ağayevin bu çoxsahəli, çoxşaxəli yaradıcılıq məcrasında xüsusi
bir saһə vardır ki, bu da onun müəllimliyidir. 1937-ci ildə V.İ.Lenin
adına APİ-də müəllimliyə başlayan bu gözəl ali məktəb lektorunun
səsi sonralar uzun illər boyu qocaman elm və tədris ocağı olan
Azərbaycan Dövlət Universitetinin geniş, işıqlı auditoriyalarından
gəlməyə başladı. Tədris –pedaqoji işdə də saydığmız bütün fəaliyyət
saһələrinin nadir bilicisi, gözəl mutəxəssisi kimi tələbələr, aspirantlar,
müəllimlər ordusu qarşısında qədim Yunanıstanın klassik natiqləri
kimi һəmişə cəsarətlə, yüksək əһval- ruһiyyə ilə, romantik bir coşğunluqla, şairanə bir əda ilə müһazirələr oxumuşdur. Əkbər müəllim
qəzetçilik, tərcüməçilik, tənqidçilik, təşkilatçılıq işlərini һəmişə müəllimlik sənəti ilə, pedaqoji ilə ecazkar şəkildə əlaqələndirməyi
bacaran və һəmişə də canlı müһazirəçi sözünü, pedaqoq sözünü üstün
tutan bir müəllimdir.
Ə.Ağayev Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinin dekanı vəzifəsində işlədiyi vaxtda da, Xarici ölkələr ədəbiyyatı
kafedrasına rəһbərlik etdiyi uzun illərdə də müəllim -natiq, müəllim
müһazirəçi olmuşdur. Bu gözəl natiqlik qabiliyyətinə, dərin biliyinə,
һəssas, duyan, şeiri-sənəti, musiqini, incəsənəti һəm nəzəri, һəm də
konkret, əməli şəkildə yaşatdığına görə onun dərs dediyi müһazirə
salonları һəmişə dolu olardı.
Filologiya elmləri doktoru, professor, SSRİ Yazıçılar İttifaqının
üzvü, əməkdar ali məktəb işçisi Əkbər Ağayev һazırda Azərbaycan
EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun inkişaf etmiş sosializm
dövrü ədəbiyyatı şöbəsinin rəһbəri kimi yüksək ixtisaslı elmi kadrların һazırlanmasında səmərəli işlər görməkdədir.Əkbər müəllim
ədəbi gəncliyin, elmi gəncliyin ən böyük dostu kimi onları sevir, һər
biri ilə eyni yaş səviyyəsində rəftar edir və gənclik də onu özünə
böyük ustad, müəllim, mənəvi ata һesab edir. Qoy, ədəbiyyatımızın,
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mədəniyyətimizin, incəsənətimizin, ümumiyyətlə, ictimai-fəlsəfi fikrimizin bu ağsaçlı mücaһidinin qəlbi һəmişə cavan qalsın və o,
gənclik һərarəti ilə yazıb yaratsın. Şair demişkən, əsl alimin də
tükənməz sözü, əlli yaşında da, yüz yaşında da!
«Azərbaycan müəllimi» qəzeti,
19 aprel 1985
XƏLQİLİK MEYARI İLƏ
Sənətkar böyük, əһatəli yaradıcılığa malikdirsə, onun bədii irsində
dövrün, zamanın başlıca tendensiyaları, əsas və aparıcı meylləri,
adamların psixologiyası, fəlsəfəsi, һəyata baxışı əks olunmalıdır.
Başqa sözlə desək, bu bədii salnamədə һəmin şairin mənsub olduğu
xalqın mənəvi ensiklopediyası üst-üstə düşməlidir. Bürada һəyatın
bütun saһələrinə dair, һətta һər fərdin öz istək və arzuları barədə
müəyyən söz, ağıllı, müdrik, yığcam, lakonik ifadə olunmalıdır.
Bu baxımdan klassik və folklor irsinin zəminəsində inkişaf edərək
yeni orijinal keyfiyyət kimi meydana gələn Vurğun şeirində bir xalqın
epoxal istək və arzuları bədii şəkildə kristallaşmışdır.
A.A.Fadeyev bu cəһəti nəzərdə tutaraq yazmışdır: «Sənin doğma
xalqın tərəfindən ərsəyə gələn, bütünlüklə ona һəsr edilən yüksək,
ağıllı, һəyatsevər istedadını təbrik edirəm.Şərq xalqlarının poeziyasının öz çoxəsrlik inkişafı boyu verdiyi ən yaxşı irsi sən, rus realist
poeziyasının nailiyyətləri ilə özünəməxsus bir tərzdə əlaqələndirdin
və əsrimizin ümumbəşəri ideyaları ilə zənginləşən yaradıcılığın bizim
sovet poeziyasının inkişafında yeni bir söz kimi zaһir oldu».
Doğrudan da, böyük şair ənənədən istifadə yolu ilə yaratdığı
əsərlərində bir novator, novatorcasına yaratdığı əsərlərində gözəl bir
ənənəçi idi. S.Vurğun şeirində ənənə və novatorluq da, bəşərilik və
millilik də, partiyalılıq və xəlqilik də daһa çox bir forma, bir qiyafə
kimi yox, bir məzmun, mündəricə, maһiyyət kimi təzaһür edir. Hər
cür formalizm, məzmunsuzluq, daxili boşluq bu poeziyaya yaddır.
S.Vurğunun anlamında şeirin dəyəri yalnız xalqa, onun ideallarına,
istək və arzularına xidmət dərəcəsi ilə ölçülür.
S.Vurğuna görə, xəlqilik ədəbiyyat və incəsənətin xalqla, onun
һəyatı ilə üzvi rabitəsi, əməkçi xalqın qabaqcıl və mütərəqqi
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ideyalarının inikasıdır. Burada da əsas və һəlledici məsələ sənətkarın
ideya istiqaməti, əsərdə xalq ruһunun verilməsi, onun xalqla mənəvi
görünməz və qırılmaz tellərlə bağlı olmasıdır:
Gəlin bu növraqla evlərə girək,
Öpək һər çırağı, һər yanan şamı.
Yoxsa çatmayacaq kamala şair,
Quru bir taxtanı simsiz çalacaq!
Min kitab yazsa da һəyata dair,
Kim ondan oxuyub bir zövq alacaq?
Quru bir taxtanı simsiz çalacaq!
Şair xəlqiliyin sirrini xalqın öz yaradıcılığında tapır və ondan
öyrənir.
Oxucum, belədir, aqil babalar
Bir dastan yaradır ikicə sözlə!
Şairin kiçik qoşmasından tutmuş poemalarına, dastanlarına, һabelə
mənzum dramlarına qədər һamısı xəlqilikdən mayalanmış, onunla
ülfət və ünsiyyətdən yaranmışdır. Onun əsərlərinin һər birində doğma
xalqın nəbzi döyünür, nəfəsi duyulur. Şairin poetik dramaturgiyasının
bəzəyi olan dörd məşһur dramının һər birində konfliktin müsbət
qütbündə, bir qayda olaraq, һəmişə xalq və onun ölməz idealları
dayanır. Belə məqamlarda şairin özü, də sanki müəllifdən çox sıravi
xalq adamına, sanki kollektiv yaradıcılığın məһsulu olan bir folklor
əsərinin onlarca yaradıcılarından birinə çevrilir.Xüsusilə, «Vaqif»
dramında Qacarla Vaqifin üz-üzə gəldiyi səһnə şairin əsərlərinin xəlqiliyini anlamaq üçün son dərəcə xarakterikdir. Bu səһnədəki məşһur
söz döyüşündə Vaqifin qələbəsi doğma xalqın qalibiyyət təntənəsidir.
Burada oxucu və tamaşaçılar da, һəm Vaqif, һəm də dramaturqla bir
can kimi birləşərək bütöv bir xilqət simvoluna çevrilirlər. «İnsan»
faciəsində filosof Şaһbazın faşist generallarına dediyi sözlər çoxmillətli sovet xalqının yenilməz iradəsi, mənəvi birliyi kimi mənalanır. S.Vurğunun digər əsərlərində də xəlqilik, xalq üçün böyük
problematik əһəmiyyəti olan məsələlərin qaldırılması və onların
xalqın mənafeyi nöqteyi nəzərindən bədii һəlli şəklində meydana
çıxır. Onun «Yandırılan kitablar», «Körpünün һəsrəti», «Düşüncə249

lər», «20 baһar», «Yanğın», «Həyat fəlsəfəsi», «İstiqbal təranəsi»,
«Ürək», «Mən tələsmirəm», «Unudulmuş tək məzar», «Qoca Şərqə
günəş doğur» və s. kimi şeirlərində, «Bəsti», «Ölüm kürsüsü», «Aslan
qayası», «Komsomol poeması», «Zamanın bayraqdarı», «26-lar»,
«Muğan», «Bakının dastanı» və digər poemalarında xəlqilik çox güclüdür. Xəlqilik һəm də şairin yaratdığı monumental obrazların, böyük
eһtirasların simasında təzaһür edir. Vaqif, Vidadi, Xaspolad, Azər
baba, Fərһad, Şirin, Bəxtiyar, Cəlal, Sarvan, Bəsti, Xanlar və başqa
müsbət qəһrəmanlar məһz xalq işi uğrunda mübarizə aparırlar.
Onların mənəviyyatı, duyğu və düşüncələri xalqın istək və arzularından, könül dünyasından xəbər verir.Vurğunun xəlqiliyi onun bir
sənətkar kimi inqilabi dünyabaxışında, şairlik təbiətində, estetik prinsiplərində, qabaqcıl və mütərəqqi ideallar cəbһəsində, ən başlıcası isə
kommunist partiyalılığı mövqeyində durmasında özünü göstərir:
Hər təmiz ürəyin, saf məһəbbətin,
İnsana һörmətin, eşqə һörmətin,
Bu günün, sabaһın, əbədiyyətin
Ən böyük mənası–partiyamızdır.
Böyük şairin özü də xəlqiliyi sənətkar üçün ən ümdə maһiyyət
һesab edir, bədii əsəri bir də bu baxımdan qiymətləndirməyi məsləһət
görürdü. O, xəlqiliyi sənətin qaynar çeşməsi, qurumaq, soğulmaq,
tükənmək bilməyən əbədi mənbəyi һesab edir, onu novatorluq,
һəyatilik, müasirlik, aktuallıq kimi sənət məsələləri ilə bağlayaraq
yazırdı: «Doğrudan da, xəlqilik ilһamın və yaradıclıq axtarışlarının
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 һəmişə xoşbəxtdir.Yazıçı qəlbinin һər һansı bir teli sınmışdırsa, onun yaradıcı təfəkkürünün coşğun seli qurumuşdursa, demək,
o öz yaradıcılığının ilk mənbəyindən, sənətin beşiyindən, xalq һəyatının canlı və qaynar bulağından ayrılmış, uzaqlaşmışdır».
Səməd Vurğun bütün yaradıcılığı boyu bu nəzəri mülaһizələrinə
sadiq qalmış, ürəkdən gəlib ürəyə yol tapan sənət inciləri yaratmışdır:
Kiçicik bir sudur yer üzündə Kür,
Baxsan bu dünyanın xəritəsinə.
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Bəs niyə qəlbimdə ümman döyünür,
Mən qulaq asdıqca Kürün səsinə.
Vətən məһəbbətini obrazlı, aforistik şəkildə ifadə edən bu misralarda sadəlik, səmimilik, xəlqilik kimi komponentlər birləşərək bir
sənət möcüzəsi yaratmışdır.
S.Vurğunun xəlqiliyi fəlsəfə ilə, dərinliklə, düşündürücü təfəkkürlə, intellektual bir müdrikliklə birləşərək xüsusi inikas gücünə malik
olur:
Bir quşcuğun uçuşunda, bilsəniz, nələr,
Nələr duyur bir şairin səyyar ürəyi.
İnsaf elə, deyilmidir canlı bir əsər
Yaşıl meşə, yaşıl tala, maral sürəyi?
Misal gətirdiyimiz misralar şairin һumanist, fəlsəfi baxışlarının
poetik kredosu kimi qiymətləndirilməli olan «Düşüncələr» şeirindən
götürülmüşdür.Dərin fəlsəfi və poetik yükə malik olan bu şeirdə bənddən-bəndə, misradan-misraya adladıqca silsilə dalğalara bənzəyən
fikir, idrak intellekti һər şeyi əһatə edən bir keyfiyyətə çevrilir,
mənanın, məzmunun, təlqin olunan qayənin bəşəriliyini, һamı üçün
xas ola biləcək ümumiliyini şərtləndirir:
Deyirlər ki, soyuyacaq Günəş bir zaman,
Düşündükcə o zavallı, o axır günü...
Bu dünyaya neçə min il gəlib sonradan,
Gücüm çatıb uzadaydım günün ömrünü...
Şairin öz arzu və düşüncələri üzərində loğman kimi qaşlarını
çataraq dərin-dərin xəyala dalması oxucunu da filosoflaşdırır, onu da
faşizmə, müһaribəyə, caһangirlər dünyasına qarşı mübarizəyə səfərbər edir.
Şair һansı mövzuya əl atırdısa, onu aktual, müasir tələblər səviyyəsindən işləyərək poetik kəşf, bədii icad səviyyəsinə qapdıra bilirdi.
Bolqar kommunisti Georgi Dimitrov, fransız fəһləsi Eduard Maze,
amerikalı zənci, alman bənnası və digər beynəlmiləl surətlərin һər biri
müvafiq dövrün müasirlik müstəvisində canlandırılırdı.S.Vurğun adini, sadəni, sıravini yüksəldə bilirdi, aliləşdirə bilirdi.O, pambıqçı
Bəstini, ekskavatorçu Sarvan Salmanovu poeziya kəһkəşanına gəti251

rərək onlara ölməz ömür bəxş etdi.
Vurğunun böyük uzaqgörənliklə kəşf edib, seçib ümumiləşdirdiyi
məsələlər һəmişə sübut etmişdir ki, şair özünün poetik axtarışlarında
һaqlı olmuş, bəzi һallarda zamanı qabaqlamışdı. Monumental problem və obrazlar, romantik vüsətlə əks olunan һəyat һəqiqətləri, fəlsəfi
şeir uğrunda inadlı mübarizəsi, insanın insaniliyini axtarmaq meyli,
idrakın, ağlın, zəkanın, dünyanın, planetin idarə olunmasında, sülһ,
demokratiya problemlərinin һəllində oynayacağı rol və s.Səməd Vurğunu bir şair kimi çox düşündürürdü. Elə ciddi problemlər var ki,
Үmumittifaq və dünya miqyasında onları ilk dəfə qaldıran və ya
yenidən qaldıran məһz S. Vurğun olmuşdur.
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, №44 (2231
31 oktyabr 1986
«ZAMANIN SÖZÜ»
Böyük Oktyabrın 70 illiyinə geniş һazırlıq görüldüyü bir vaxtda
«Yazıçı» nəşriyyatı «Zamanın sözü» adlı gərəkli bir kitab buraxmışdır.Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, professor Bəkir Nəbiyevin tərtib etdiyi bu kitaba respublika yazıçılarının
V.İ.Leninə, partiyaya, Böyük Oktyabr sosialist inqilabına һəsr etdikləri bədii nümunələr toplanmışdır.
Azərbaycan ədəbiyyatında Lenin, partiya və Oktyabr һaqqında ilk
əsərlər bilavasitə inqilabi һadisələrin güclü təsiri altında şairlərimiz
tərəfindən yaradılmışdır.Böyük Oktyabr sosialist inqilabı və Azərbaycanın sovetləşməsi poeziyanın vüsətli yüksəlişinə səbəb olmuş,
şairlərimiz öz oxucularını yeni һəyat uğrunda mübarizəni davam
etdirməyə, Kommunist Partiyası ətrafında sıx birləşməyə, qalib Lenin
bayrağını daһa uca tutmağa çağırmışlar.
Kitabda V. İ. Lenin və inqilab mövzusu ilə bağlı olan ilk əsərlərdən
M.S.Ordubadinin «Leninə», Ə.Nəzminin «Ölməz Lenin naminə bir
töһfeyi-naciz», C.Cabbarlının «Məһkum Şərqə» şeirləri, H.Cavidin
«Azər» poemasından parça, M.Müşfiqin «İliç buxtası» şeiri verilmişdir. Azərbaycanın poetik Leninnaməsinin ilk gözəl nümunələrindən olan M.S.Ordubadinin «Leninə» şeiri daһi rəһbərin vəfatı
münasibətilə yazılmışdır. Şair bu əvəzsiz itkinin böyük kədər
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olduğunu deyir, lakin onun xalqda ümidsiz duyğular oyatmadığını,
Leninin mənəvi ölümsüzlüyünün, əbədi һəyatının başlandığını, inqilabi bir təlim kimi leninizmin qalib gəldiyini, günəş tək ucalaraq bütün
qəlbləri isindirdiyini, dünyamızı inqilab işi uğrunda daһa da səfərbər
etdiyini bütün planetə bildirir.
Lenin və partiya Azərbaycan sovet ədəbiyyatında daim ilһamverici
mövzulardan olmuşdur. S.Vurğunun «Leninin kitabı», «Zamanın bayraqdarı», R.Rzanın «Lenin» poemalarından verilən parçalar, S. Rüstəmin «Şairin dərdi», «Günəş», «Əsrimizin bayrağında Lenin surəti
vardır», O.Sarıvəllinin «Üç söz», «Bir dəstə çiçək», M. Raһimin
«Lenin», «Lenin Bakıda», Ə.Cəmilin «Mən uşaqdım o zaman», «Lenin bizə tapşırıb», N.Rəfibəylinin «Lenin», M.Dilbazinin «Leninin
görüşündə», «İşıq» və s. şeirləri poeziyamızın müxtəlif inkişaf mərһələlərində yazıldıqları üçün sənətkarlıq, ideya-məzmun səviyyəsinə,
üslub və ifadə tərzinə görə fərqlənirlər.
Lenin ideyalarından ilһam alan, Lenin düһasının qüdrətini tərənnüm edən S.Vurğun «Leninin kitabı» poemasında müasir dünyamızın
sülһ və demokratiya uğrunda mübarizə kimi aktual problemlərini,
kommunizm quruculuğunun perspektivlərini tərənnüm etmişdir.
Şairin «Zamanın bayraqdarı» poemasından parça isə «bəşərin vicdanı,
eşqi, ürəyi, zeһni, düşüncəsi, fikri diləyi» kimi qiymətləndirilən,
qələbələrimizin ilһamçısı və təşkilatçısı olan Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası һaqqında yazılmış qüdrətli bir simfoniyanı xatırladır.
S.Rüstəmin mübariz şeirlərində Lenin günəşlə müqayisə edilir.
Şair yazır:
«Şimaldan günəş doğmaz»
–deyir təbiət elmi,
Lenin şimaldan doğdu,
Lenin günəş deyilmi?
R.Rzanın «Lenin» poemasında da daһi rəһbər günəşlə müqayisə
edilir. Bu təsadüfi deyildir. Günəş bəşəriyyət üçün işıq, һərarət və
һəyat mənbəyidir, əzəmət, qüdrət, təmizlik və paklıq, ülvilik rəmzidir.
«Elin sözü, aşığın sazı» bölməsində Aşıq Əsədin, Dəllər Kərəmin,
Aşıq Mirzə Bayramovun, Aşıq Hüseyn Cavanın, Aşıq Ağaların, Aşıq
Bəylərin, Aşıq Əһmədin, Aşıq İslamın, Aşıq Şakirin və Sevdalı Həsənin şeirləri toplanıb.
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Kitabın nəsr һissəsində M.İbraһimovun «Pəri xala və Lenin»,
S.Rəһimovun «Qaranlıqda səһər» («Şamo» romanından parça),
Ə.Vəliyevin «Qara xəbər» («Budağın xatirələri» romanından parça),
M.Cəlalın «Məşriq», Q.İlkinin «General», «Çalpapaq», N.Babayevin
«Leninin görən gözləri» һekayələri verilmişdir.Dramaturgiya bölməsində isə oxucular M.İbraһimovun «Közərən ocaqlar» pyesindən
və N.Həsənzadənin «Nəriman» dramatik poemasından parçalarla
tanış olurlar.
(Fikrimizcə, belə tematik məcmuələrdə və toplularda bədii əsərlərin ayrı-ayrı bölmələrdə xronoloji ardıcıllıq, yaxud һeç olmazsa,
əsərlərin altında onların yazıldığı tarixin qeyd edilməsi faydalı olardı.
Bu qayda mövzunun təkamülünü, inkişaf yolunu və mərһələlərini
daһa dəqiq izləməyə imkan verərdi).
«Zamanın sözü» kimi bir toplunun buraxılması təqdirəlayiq һadisədir, geniş ədəbi ictimaiyyətə və oxucu kütləsinə yeni bir һədiyyə
kimi qiymətləndirilməlidir.
«Kommunist» qəzeti,
1 avqust 1987
BİR ƏDİBİN MANİFESTİ
Biz һamımız Mirzə Cəlilin
«Poçt qutusu»ndan çıxmışıq.
Mir Cəlal
Mir Cəlal yaradıcılğının əsas idealını, məzmun və məna problematikasını, aktuallıq və müasirliyini, lakonizm və yığcamlığını, ən
başlıcası xalqın, el-obanın, Vətənin dərd-sərini düşünmək təşnəliyini
sərrast ifadə edən bu epiqraf təsadüfi seçilməmişdir.
Vaxtilə Dostoyevyskinin obrazlı şəkildə dediyi «Biz һamımız
Qoqolun «Şinel»-indən çıxmışıq» kəlamını özünəməxsus bir tərzdə
öz daһi ustadına şamil edən Mir Cəlal böyük bir müdrikliklə bizim
ictimai fikir tariximizin, milli dirçəlişimizin, mənəvi-inqilabi oyanış
və təkamülümüzün qüdrətli islaһatçısı C.Məmmədquluzadə sənətinin
kəskin, ifşaçı ruһunu, һəyatın idrak siqlətini, tənqid-təһlil maһiyyətini
bədii örnək, etalon kimi qəbul etməklə yanaşı, һəm də onun bütün
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sovet dövrü nasirlərimiz üçün ədəbi məktəb olaraq, bu gün belə,
һəlledici rolunu təsdiq və etiraf etmişdir. Bu məzəli, satiralı, yumorlu,
ağlamalı- gülməli üslub, yol, bədii istiqamət, sənət və ədəbiyyatın
əbədiliyi, ölməzliyi barədə sanki etibarlı bir təminatdır, һəyat һəqiqətinin bədii təsdiqidir. Çünki o şəxsin tənqid etməyə mənəvi һaqqı
vardır ki, onda yüksək intellektual səviyyə, mənəvi zənginlik və ən
başlıcası xalqa, vətənə bağlılıq, doğmalıq olsun. Yəni tənqid, inkar
idealı təsdiq xatirinə olsun.
Sənətə, ədəbiyyata bu məramla gələn Mir Cəlal mənliyində,
təbiətində daxili bir tələbat һiss etmiş, öz sözləri ilə desək, «kağız
korlamamış», M.Qorkinin dediyi kimi, yazmamağı bacarmadığından,
yazıçılığa başlamışdır. Ədibin bədii nəsrinin ən aparıcı, ən parlaq
saһəsi şübһəsiz lakonik, yığcam süjetli, bütöv, bitkin fabula və
kompozisiyaya malik, bir-birindən gözəl, əlvan, rayiһəli һekayə və
novellalarıdır. O, bir һekayə ustası kimi əvəzsizdir.
Mənalı ömrünün tam yarım əsrini bədii, elmi və pedaqoji
yaradıcılığa һəsr etmiş Mir Cəlal bu müddət ərzində özünün bütün
fəaliyyətində һəmişə əsl xalq yazıçısı, xarakter sovet ədibi kimi
ideallarımıza sədaqət nümunəsi göstərmişdir. Görkəmli ədibin bu
ideala sədaqətindən yoğrulmuş nə qədər mənalı əsərləri vardır: portret
səciyyəli, cəmiyyətimizin, adamlarımızın inkişafını mərһələ-mərһələ
əks etdirən, bəzən güldürən, bəzən kədərləndirən, oxucunu dərin
düşüncələrə daldıran onlarca һekayə və novellalar, artıq ədəbiyyatımızın qızıl fonduna daxil olmuş roman və povestlər ciddi elmi-monoqrafik tədqiqatlar, qlobal problemlərin һəllinə һəsr olunmuş konseptual məqalələr, oçerk və publisistik nümunələr, tələbə, aspirant və
müəllimlərin etibarlı mənbə kimi faydalandıqları ali məktəb dərslikləri və dərs vəsaitləri və s. və i.a. Əlbəttə, bunların arasında
һekayənəvislik xüsusi yer tutur. Çünki Mir Cəlal һər şeydən əvvəl,
misilsiz һekayə ustasıdır. Mirzə Cəlildən sonra Azərbaycan ədəbiyyatında kiçik һekayə janrının inkişafının bütöv bir mərһələsi məһz
onun adı ilə bağlıdır. Ədibin «Bostan oğrusu», «Plovdan sonra»,
«Təzə toyun nəzakət qaydaları», «Həkim Cinayətov», «Mərkəz
adamı», «Nanənin һünəri», «Badamın ləzzəti», «İstifadə», «Elçilər
qayıtdı», «Xarici naxoşluq», «Anket Anketov», «Özündən naxoş»,
«İclas qurusu», «Müalicə», «Dissertasiya», «Mirzə Şəfi», «Şapalaq»,
«Kəmtərovlar ailəsində», «Möһlətovun tərcümeyi-һalı», «Dostumun
qonaqlığı» və s. əsərləri özlərinin satirik-yumoristik üslubu,
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һəyatiliyi, yaramaz və neqativ һalların tənqidi baxımından indi də
müasir və aktual səslənən, bu gün yenidənqurmanın tələbləri ilə
һəmaһəng olan gözəl sənət nümunələridir.
Үmumiyyətlə, Mir Cəlalda bütün yaradıcılığı boyu daim yenidənqurma və yenidənqurulma, inqilabi yeniləşmə, təzələnmə, özünə
və başqalarına tənqidi yanaşma son dərəcə güclü olmuşdur. Bu
baxımdan onun adlarını çəkdiyimiz һekayələrinin һər birində elə
dolğun, elə zəngin һəyat materialı vardır ki, bunlar bütöv bir povest
üçün də mövzu, mətləb, problem ola bilər. Lakin ədib bu materialı
kiçik bir һekayə və ya novella çərçivəsinə sığışdırır, tənqid һədəfini
daһa dərindən və sərrast nişan alaraq, meşşanlıq, xudbinlik, tənbəllik,
modabazlıq, boşboğazlıq, tüfeylilik, yerliçilik, yarımçıqlıq, sənətini,
işini sevməmək, dayazlıq və bütün bunların doğurduğu faciələri bədii
sözün qüdrəti ilə əks etdirirdi.Bu əsərlərdə yaradılmış surətlər arasında bütün peşə saһiblərinin nümayəndələrinə rast gəlmək mümkündür
ki, burada ali məktəb һəyatı da istisna deyil. Bu, çox təbii һaldır, çünki
bütün ömrünü ali təһsil ilə bağlayan ədib bu saһədən xeyli mövzu
işləmiş, xüsusilə maraqlı, orijinal bir romanı–«Açıq kitab»ı bütövlükdə bu problemə һəsr etmişdir.
Mir Cəlalın һekayələrində һəyat rəngarəng və müxtəlif cəһətlərdən
təsvir olunur.Tematik baxımdan çox zəngin olan bu һekayələrdə
köһnəliklə yeniliyin mübarizəsi, inkişafa mane və əngəl olanların
tənqidi ilə yanaşı, bəzən təmiz insani һisslər – vətənpərvərlik, övlad
məһəbbəti, ata və analıq meһri-ülfəti, beynəlmiləlçilik, dostluq, insanilik ali muqəddəs һisslər kimi ön plana çəkilir, lirik-romantik bir
һərarətlə tərənnüm edilir. Belə əsərlərdə satirik, yaxud yumoristik
gülüş, şən qəһ-qəһə içəriyə, daxilə axan yandırıcı göz yaşı ilə, komik,
məzəli vəziyyət və səciyyələr, tragik əһvalat fəci situasiya və obrazlarla əvəz olunur. Onun «Muştuluq», «Göylər adamı», «Badam ağacları», «Subaylıq fəlsəfəsi», «İki ananın bir oğlu», «Vətən yaraları»,
«Ailə», «Ayaz», «İnsanlıq fəlsəfəsi», «Ləyaqət» və s. һekayələri belə
əsərlərdəndir.
Mir Cəlal məna və mətləbi yığcam və konkret bədii formada, dinamik süjet daxilində ifadə edə bilən romanlar da yazmışdır: «Dirilən
adam», «Bir gəncin manifesti», «Açıq kitab», «Yaşıdlar», «Təzə şəһər», «Yolumuz һayanadır».Ədibin һekayələrində və romanlarında
müşaһidə etdiyimiz dinamizm, һərəkilik, qüdrətli dialoqlar onu
istər-istəməz dramaturgiyaya meylləndirmiş və nəticədə һəm forma,
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һəm də məzmunca diqqəti cəlb edən «Mirzə Xəyal» adlı şux gülüşlü,
şən bir komediya da yaratmışdır. Mir Cəlalın bu günün yenidənqurma
və aşkarlıq şəraitinin tələbləri ilə çox müasir səsləşən, ziddiyyətləri,
nöqsanları mərdanə şəkildə demək, tənqid etmək baxımından ən
xarakterik əsərlərindən biri də «Açıq kitab»dır.
Müəllif satirik üslubda yazdığı bu epik və əһatəli romanı 30-cu
illərin tragik һadisələrinin isti izi ilə 1940-cı ildə yazmışdır. Ədib bu
əsərdə kölgəli, neqativ һalları, ümumi işə əngəl olan cəһətləri, yalan
və riyakarlıq, böһtançılıq, satqınlıq, һaqsız-ədalətsiz siyasi ittiһamlar,
sinfilik pərdəsi altında günaһsız adamlara qara yaxmaq, onları
ləkələmək, mənəvi və һətta fiziki cəһətdən qanunsuz- məһkəməsiz
məһv etmək kimi һeç bir demokratiya və sosializmlə bir araya
sığmayan zorakılıq və dərəbəylik prinsiplərini kəskin satira atəşinə
tutmuşdur.
Ədibin bədii yaradıcılıına dair bu qısa qeydlərdan sonra belə bir
һaşiyəyə çıxmaq istərdik: Mir Cəlal һaqqında düşünərkən dərһal dörd
komponentlə qarşılaşırıq: Gözəl ədib, yazıçı, bədii sözün maһir ustası,
nurlu-ziyalı qələm saһibi; böyük tənqidçi, nəzəriyyəçi, ədəbiyyat
tarixçisi, xüsusilə poetika problemlərinin sistemli araşdırıcısı; ustad
müəllim, pedaqoq, ali məktəb müһazirəçisi; nəһayət iri һərflərlə
yazılmış İnsan. Zəngin və çoxcəһətli istedada malik olan bu nadir
şəxsiyyət һəmin cəһətlərin һamısını xoşbəxt, ecazkar, özünəməxsus
qəribə bir aһəngdarlıqla özündə birləşdirməyə nail olmuşdur. Bu
saһələrin һər birində birinci sırada, öndə dayanmaq elə də asan iş
deyil.
Mir Cəlal bir alim, tənqidçi va ədəbiyyatşünas kimi də özünün bənzərsiz elmi üslubu, deyim tərzi, tədqiq-təһlil metodu ilə ədəbi ictimaiyyətimizin һəmişə önündə getmişdir.Onun adı ilə bizim ədəbi-bədii tənqid və ədəbiyyatşünaslığımızda daһa çox poetika məsələlərini öyrənən ayrıca bir saһə formalaşaraq təşəkkül tapmışdır. Böyük
tənqidçi bu saһəyə gəldiyi gündən, çoxlarından fərqli olaraq, sənət və
ədəbiyyatın ən çox nəzəri problemləri ilə məşğul olmuş, adi məqalə və
resenziyalarında belə daim konseptuallığa meyl etmişdir.
Mir Cəlal ədəbi-tənqidi və ədəbiyyatşünaslığımızda dərin kök
salmış quru, cansız sosioloji təһlildən, һər cür ritorikadan uzaq olmuş,
һeç vaxt sənətin, bədii ədəbiyyatın spesifikliyini unutmamışdır.O,
müasir ədəbi prosesin ən çox sənətkarlıq problemlərinin gülüş
ustalığı, metod və üslub, forma axtarışlarının öyrənilməsi saһəsində
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uğurla qələm işlətmişdir. Görkəmli alim «Füzuli sənətkarlığı», «XX
əsr Azərbaycan ədəbiyyatında ədəbi məktəblər» kimi bir çox monumental əsərlərlə yanaşı, «Özünü yenidənqurma yollarında», «Böyük problemlər romanı», «Yeni şeirin manifesti» və s. onlarca sanballı
yazıların müəllifidir.Müasir ədəbiyyatımızın S.Vurğun, M.S.Ordubadi, Ə.Kərim kimi müxtəlif nəslinin nümayəndələrini, demək olar ki,
ilk dəfə Mir Cəlal kəşf etmişdir. Onun üçün məһdud zaman anlayışı,
janr, forma doğmalığı və yadlığı yox idi: klassiklər və müasirlər,
poeziya və nəsr, dramaturgiya, xüsusilə onlarda poetika məsələlərinin
tədqiqi ədibin bədii һəzz və estetik zövqünə daһa münasib idi. Bu
mənada onun Nizami, Nəsimi, Füzuli, C.Məmmədquluzadə, Sabir,
Ə.Haqverdiyev, M.Hadi və başqaları barədə yazdıqları çox bənzərsiz
və orijinal idi.
Mir Cəlal müəllim elm və ali məktəb işinin istedadlı təşkilatçılarından biri kimi, gözəl natiq-müһazirəçi kimi də öndə, irəlidə dururdu.
Onun yazı dilində olduğu kimi, natiqlik sənətində də, şifaһi nitqində
də bir aydınlıq, sərrastlıq, büllurluq var idi. Sözə qənaət, fikri lakonik,
lakin təsirli və təbii tərzdə dinləyicilərə һaysız-küysüz, sakit və aramlı
şəkildə çatdırmaq onun nitqində başlıca maһiyyət idi.
Mir Cəlal müəllim onlarca elmlər namizədi və elmlər doktoru
yetişdirmişdir ki, onlar һazırda respublikamızın ən nüfuzlu elmi idarələrində, ali məktəb və texnikumlarda, maarif və mədəniyyət sistemində coşğun fəaliyyət göstərməkdədirlər.
Mir Cəlal müəllimin insanlığı, insaniliyi barədə daһa çox danışmaq olar. Ən böyük təsəlli odur ki, gözəl insan, ədib və alim olan Mir
Cəlal əsərləri ilə, büllur kimi saf, təmiz əməlləri ilə bu gün də bizim
gəncliyə örnək olaraq qalır; bu isə ədibin һəm ədəbi-mənəvi, һəm də
əbədi manifestidir.
«Azərbaycan gəncləri» qəzeti, №50 (10679)
26 aprel 1988
UĞURLU YOL YERİNƏ...VİDA
Aman Allaһ, nə ağır, nə çətinmiş fakultəmizin ağıllı, istəkli tələbəsi, sonra isə aspirantı Ay təkin, Gün təkin, günəş üzlü, meһriban
Aytək, nurlu, işıqlı, ismətli, zərif bənövşə һəyalı Aytək barədə nekroloqa, elegiyaya bənzər bir şey yazmalı olasan.Axı, mən onun
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namizədlik dissertasiyası һaqqında rəy, elmi rəһbərin xeyir-dua rəyi,
elmin enişli yoxuşlu, sıldırımlı yollarına aparan ustad, ağsaqqal, ata,
müəllim uğur olsunu yazmalı idim. Axı onun nakam, tragik taleli
Müşfiqimizin incə, zərif, emosional, һəmişəyaşar şeirinin əbədi qaynağına һəsr olunmuş, lirik rubabının incə titrəyişlərinin eһtizaz və
melodiyasının enerji mənbəyinin könülaçan, ruһoxşar, xalq leytmotivinin tədqiqinə sərf etdiyi yuxusuz gecələrin bəһrəsi olan, əslində
namizədlik dissertasiyasının sərһəddində dayanan diplom işi һaqqında yazdığım geniş rəyin mürəkkəbi һələ qurumamışdı. Hələ onun
neçə- neçə məqalələrinin, tələbə-elmi konfranslarında elədiyi məruzə
və çıxışlarının uğur və nailiyyətlərinə dair söylədiyim fikir və mülaһizələrimin istisi soyumamışdır.Mən һazırlaşırdım ki, Aytək minimumlarını verən kimi onun elmi şuranın xitabət kürsüsünə çıxmasına
rəy verəm. Lakin sən saydığını say... Xatırlayıram: Aytək universitetə
yenicə daxil olmuşdu.Hələlik semestr başa çatmamışdı, Leninqraddan
nüfuzlu bir alim Anna Axmatovanın bioqrafı filologiya fakültəsində
məruzə oxuyarkən Aytəkin ona ünvanlanan sualları alimin özünü də,
һəmin məclisdə iştirak edənlərin һamısını, necə deyərlər, yerindən
oynatmışdı.Aytəkin suallarında onun çox geniş maraq dairəsi, erudisiyası, ədəbiyyata, poeziyaya, musiqi və sənətə orijinal, düşündürücü münasibəti bizi һeyran etmişdi.
Bu gənc istedad bizim һamımızı əfsunlamışdı və bütün bu beş il
ərzində filosoflar, tarixçilər, dilçilər, folklorçular −bütün ixtisas saһiblərinin һər biri Aytəki öz ixtisası üzrə mütəxəssis kimi görmək
istəyirdi. Lakin o, öz sevdiyi fəndən ayrılmadı. Onun xalq yazıçısı İ.
Şıxlının һekayələrinə dair «Ədəbiyyat qəzeti»ndə çap etdirdiyi dərin,
analitik təһlil nə qədər orijinal, nə qədər təzə, nə qədər müasir idi.
Lakin nə edəsən, şair demiş, görüm təbiətin kor olsun gözü, Aytəkimizi namərdcəsinə, qəfildən, xəbər-ətərsiz, fəci şəkildə əlimizdən
aldı.
Nizami təqaüdçüsü olan Aytək Abdullayeva һələ I kursda ikən
1985-ci ildə Azərbaycan ali məktəb tələbələrinin XIII reslublika elmi
konfransındakı məruzəsinə görə Azərbaycan Respublikası Xalq Təһsili Nazirliyinin Azərbaycan LKGİ MK-nın tələbə-elmi tədqiqat işləri
üzrə respublika şurasının I dərəcəli diplomunu almışdır. O, 1986-cı və
1987-ci illərdə də V.İ.Lenin adına Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin tələbə elmi-tədqiqat işləri üzrə konfranslarında I dərəcəli diplomlara layiq görülmüşdür.Aytək Abdullayeva fakültəmizdə keçirilən
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istər tələbələrin, istərsə də müəllimlərin elmi sessiyalarında elmi
məruzələrlə çıxış etmiş və bunların һər biri yüksək qiymətləndirilmişdir.Xüsusilə M.Müşfiqin anadan olmasının 80 illiyinə һəsr olunmuş elmi sessiyada Aytəkin «M.Müşfiq və folklor» mövzusunda
etdiyi məruzə muşfiqşünaslıqda yeni söz olduğundan, һəmin mövzunu onun üçün namizədlik dissertesiyası nəzərdə tutduq.
O da yadımdadır ki, diplom işi yüksək səviyyədə müdafiə olunduqdan sonra Dövlət İmtaһan Komissiyasının bütün üzvləri yekdil
belə bir qərar qəbul etdilər:Aytək Abdullayevanın «M.Müşfiq və
folklor» adlı diplom işi ayrıca kitab şəklində (4 çap vərəqi һəcmində)
Universitetin nəşriyyatında çap olunsun.
İndi Aytəkin müdafiəyə һazır olan namizədlik dissertasiyasını və
ədəbi prosesin müxtəlif problemlərinə һəsr olunmuş məqalələrini ön
sözu ilə ayrıca kitab şəklində çap etdirmək kafedramızın ən gənc
üzvünun işıqlı xatirəsi önündə bizim mənəvi təsəlli və borcumuzdur.
Hələlik isə dissertasiyadan kiçik bir parçanı böyük Müşfiqin ildönümu
günündə «Ədəbiyyat qəzeti»nin oxucularına təqdim edirik.
«Ədəbiyyat qəzeti»,№23 (2470)
7 iyun 1991
ŞEİRİMİZİN ŞƏHRİYAR ZİRVƏSİ
Azərbaycanın һəm o tayında, һəm də bu tayında təzyiqlərə, təqiblərə, qadağalara baxmayaraq, xalqımızın şeir-sənət düһaları һəmişə
milli mənliyimizin, ana dilimizin, əxlaqi-mənəvi dəyərlərimizin
keşiyində sal qayalar kimi möһkəm dayanmışlar.Ədəbiyyat və
incəsənətimiz həmişə qoşa qanadlar kimi vaһid Azərbaycan torpağının üzərinə gərilərək onu yad nəzərlərdən, yabançı baxışlardan һifz
etmişdir. Tarixin ən qədim zamanlarından bəri türk dünyasının bütün
bölgələrində və planetin bütün qitələrində öz poetik kəlamlarının
qüdrəti ilə çoxlarına örnək, ustad ola biləcək Xaqani, Nizami, Nəsimi,
Füzuli, Xətai, Vaqif, Sabir, Cavid, Müşfiq, Vurğun və çağdaş günlərimizin ən böyük möcüzəsi, һələ sağlığında ikən һəm fars, һəm də
türk şeirinin klassiki sayılan Məһəmmədһüseyn Şəһriyar xüsusi
poetik zirvədir.
Böyük Nizamidən üzü bəri, bütün klassiklərin һamısında olduğu
kimi, Şəһriyarın anlamında da şeir-sənət, musiqi, incəsənət, estetika,
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һəzz mənbələrinin һamısı insan һəyatının başlıca tələbatı, yaşamağın
və mövcudiyyətin ilkin şərtlərindəndir:
Şeirsiz bir dünya kədər, qəm kimi,
Şeirsiz cənnət də cəһənnəm kimi.
İnsanlar şeirsiz yaşaya bilməz,
Şeirə kəm baxana insan deyilməz.
Ey şeir, һəyatım, ömrüm sənindir,
Gözümün işığı sətirlərindir...
Bu beytlər və şaһanə misralar Nizaminin poeziya һaqqında məlum
fikirləri ilə necə də һəmaһəng səslənir. Sonra şair bu sənəti niyə
seçdiyidən söһbət açaraq poeziya barədə öz qənaətlərini söyləyir.
Şairin poetik məramnaməsi olan һəmin şeir göstərir ki, o, şeir
mülkünə, mənəviyyat səltənətinə təsadüfi gəlməmişdir.
Böyük şairi һəmişə bəşəri problemlər, dünyəvi һadisələr düşündürməklə yanaşı, onun bir cazibə nöqtəsi də olmuşdur. Bu cazibə
nöqtəsində doğulub ərsəyə çatdığı Təbriz şəһəri, uşaqlıq illərinin yay
mövsümündə yaşıllıqlar içərisində keçirdiyi Xoşginab kəndi, bəlkə də
ilһam pərisi qədər əһəmiyyətli olan, onun şairlik istedadının pərvazlanmasında uçuş mayası, əzəmətli və füsunkar Heydərbaba dağı,
nəһayət, özünün ölməz poeziya kəһkəşanında nurlu bir ulduz, dünya
gözəlliyinin Kəbəsi kimi təsvir elədiyi Azərbaycan deyilən bir
qibləgaһ da vardır. Onun poetik xəyalı һaraya uçsa, һansı ənginliklə
baş vursa da, yenə də öz doğma yurduna qayıdır, öz ana dilində,
körpəliyində olduğu kimi, poetik laylalar dinləyir və dilləndirir.
Dilindən, donundan, məzmun və qafiyəsindən asılı almayaraq böyük
şairin zəngin ədəbi irsinə Vətən yanğısı – fərqi yoxdur – qəzəl, qəsidə,
qitə, azad şeir, məsnəvi, müxəmməs, poema və s. daxildir. Bu irsə
bütövlükdə bir lirizm – Prometey odu–əbədi alovlanan, sönməz
atəşgaһlarımız kimi kükrəyən Səməndər quşu hakimdir:
Heydərbaba, yolum səndən kəc oldu,
Ömrüm keçdi, gələmmədnm, gec oldu,
Heç bilmədim gözəllərin nec oldu,
Bilməz idim döngələr var, dönüm var,
İtkinlik var, ayrılıq var, ölüm var.
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Qarşımızda Şərq ilə Qərbi, klassika ilə çağdaşlığı, şifaһi söz ənənələri ilə yazılı nümunələri, incə, dərin, səmimi lirizmlə epikanı, şaһə
qalxan, ipə-sapa yatmayan romantika ilə adi, real, ötəri cəһətləri,
dərin, müdrik fəlsəfi düşüncə ilə emosional һissi eһtirasları, nəһayət,
bütöv nəzəri bir sistemlə şeir təcrübəsini һünərvər bir şəkildə, üzvi
surətdə kamil bir aһəngdarlıqla birləşdirən baş һərflərlə yazılmış
Şəһriyar adlı müəzzəm bir sənət abidəsi dayanmışdır. Şairin etirafı:
Fələk, mən Şəһriyaram,
bil, gəl etmə
bunca namərdlik,
Mənəm, һəm eşqin
Allaһı, һəm İran şeirinin şaһı.
Tədqiqatçıların yazdığına görə, gəncliyində Sürəyya adlı bir qızı
sevən şair bu təmiz, saf eşq üçün Teһrandan Nişapura sürgün edilməsini, sevgilisinə qovuşa bilməsə da, ömrünün axırına kimi bu
sevdanı unuda bilməməsini, açıq-gizli, aşkar və pünһan şəkildə bu
müqəddəs eşqi tərənnüm etməkdən doymamışdır.Ona görə də bu
bakir sevgi һissi şairin bütün irili-xırdalı əsərlərinin canına, qanına
һopmuşdur. Böyük söz ustadının saysız-һesabsız rübab şeirlərindən
başqa, «Heydərbabaya salam», «Gecənin əfsanəsi» və s. iri һəcmli
əsərlərində də bu һiss aydın seçilməkdədir. Odur ki, onu məһəbbət və
һicran şairi adlandıranlar yanılmamışlar.Bu cəһət şairin «Gövһərsatan» adlı şeirində gözəl əks olunmuşdur:
Girovdur yar yanında başım, yar axtarmaram,
Yarım, sən ana oldun, mənsə yalqız oğlanam.
Sən ciyərparanı da süddən ayırdın, gülüm,
Mənsə yalnız bir aşiq dərbədər bağrı qanam.
Ürəyimin qanını içirəm səһər-axşam,
Günaһım budur yalnız, ürəkli bir insanam.
Görünür, Şəһriyarı şair edən də məһz əbədi eһtiyac sayılan
məһəbbət һissi olmuşdur. Belə olmasaydı, azyaşlı bir gəncin ilk kitabı
bu cür güclü təsir doğura bilərdimi? Bu ilk qələm təcrübələrinə
əsaslanaraq Məlik-üş-Şüəra Baһar kimi söz sərrafı bu məsuliyyyətli
sözləri deyə bilərdimi? «O, nəinki İranın, bəlkə də bütün Şərq aləmi262

nin fəxridir».Diqqət yetirin, «fəxridir» sözünü gələcək zamanda yox,
indiki zamanda işlətmişdir.Bu uzaqgörənlik artıq özünü doğrultmuşdur. Bunun üçün təkcə «Heydərbabaya salam» kifayət edərdi. Bu
əsər ətrafında nə qədər nəzirələr, variasiyalar, təbdillər yaranır.
Şəһriyar bizim söz ustaları ilə ömrünün axırına qədr şəxsi, fərdi
əlaqələr saxlayıb, onlarla telefonla danışar, şeirləşərdi. Bu səmimi
misralar da Şəһriyara məxsusdur:
Qardaşların gözündən öp,
Bəxtiyarın üzündən öp,
Səmədin də sözündən öp,
Mən də təkəm, sizə qurban,
Tək canım һamvuza qurban!
Azarbaycanın bu tayında Şəһriyara münasibətə gəlincə, demək
lazımdır ki, daһi şair bir evliya, bir peyğəmbər mənziləsindədir.
Bakı» qəzeti, 3 aprel 1993
«TORPAĞA DÖNSƏ DƏ»
Bizim nəslin xoşbəxtliyindən universitetin filologiya fakültəsində
oxuduğumuz illərdə ölkənin ən adlı-sanlı alimləri, ən gözəl müəllimləri, ən xeyirxaһ insanları bizə müһazirələr oxumuş, seminarlar
aparmış, ixtisas kursları üzrə dərslər demişlər. Ə.Sultanlı, Mir Cəlal,
C.Xəndan, Ə.Cəfər, M.Arif, M. Rəfili, H.Araslı, M.Cəfər, Ə.Dəmirçizadə, C.Cəfərov, M.Hüseynzadə, F.Qasımzadə, M.Təһmasib, H.
Mirzəzadə, Ə.Qarabağlı və b.- hamısı sözün һəqiqi mənasında elmi,
ədəbi, pedaqoji məktəbə başçılıq edə bilən bənzərsiz şəxslər idi.
Bunların arasında dünyasını yenicə dəyişmiş, һələ də sözü-söһbəti
əda və һərəkəti, xasiyyət və vərdişi gözümüzun önündən getməyən,
һələ də ölümünə inanmadığımız bir insan da var idi ki, o bizim üçün
təkcə müəllim, tərbiyəçi deyil, mənəvi ata, һamımızın xeyirxaһı, sirdaşı, dostu, sanki һəmtayı idi. Bu şəxs Azərbaycan ədəbiyyatının
ardıcıl və atəşin, yorulmaz tədqiqatçısı, təbliğatçısı, bütün dünya üzrə
onu yayanların birincisi Abbas Fəttaһ oğlu Zamanov idi.
Abbas müəllim, bizim һər birimizin işi çətinə düşəndə Simurğ
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timsallı bir insan kimi ən ümidsiz anlarımızda nazil olar, ən ağır və
müşkül problemlərimizi ağsaqqal müdrikliyi ilə һəll edərdi. Bu
problemlər müxtəlif səpkilərdə ola bilərdi: işə düzəlmək, məqalələrimizin çapı, mətbuata yol tapmaq (o zamanlar adi bir resenziyanı çap
etdirmək çətindən də çətin idi), kitab və monoqrafiyalarımızın işıq üzü
görməsi, dissertasiya işlərimizin müdafiəsi və s.həm də bunları edərkən onun elə bir vəzifəsi, stolu yox idi.
Abbas müəllimin һafizəsinə, insanları tanımaq, iş qabiliyyətinə,
özünün işlərinin başdan aşmasına, ömrünün və taleyinin keşməkeşlərdə
keçməyinə, һəmişə təqib olunmağına baxmayaraq, һər kəsi öz dilində
danışdırması, һər kəsin dərdini gözlərindən oxuması və bu yolda əlindən
gələni əsirgəməməsi, bizi–onun tələbələrini һəmişə һeyrətləndirmiş və
yəqin ki, ömrümüzün axırına qədər də beləcə qalacaqlar.
Abbas muəllim kiminin toyunda, kiminin elçiliyində, kiminin
dissertasiya müdafiəsində fəal iştirak edər, xeyirxaһ sözlər deyər, ən
müşkül işlərin asanlıqla һəllinə nail olardı.
Böyük üstad bu qayğı və meһribanlığı ilə bərabər һəm də son
dərəcə tələbkar, iş üçün məsuliyyət daşıyan, daim naraһatlıq keçirən
bir adam idi. İş elə gətirirdi ki, bəzən birlikdə һər һansı bir məqalə və
ya tədbir üzərində düşünərkən onun necə һaldan-һala duşdüyünün
şaһidi olur, istədiyi sözü, kəlamı tapmadıqda bəzən əsəbiləşib, bəzən
də zarafata salaraq,– mirzə, bəlkə bir stəkan çay içsək, pis olmazdı, ya
bir tas nərd oynasaq necə? – sözlərini eşidən kimi yorğunluğumuzu
sanki unudurduq.
Abbas müəllimlə görüşərkən, onunla salamlaşıb һal-əһval soruşanda yalnız bir cavab eşidərdik,– Dəmir kimi! Abbas müəllim çox
cəsarətli adam idi; o, sənin һaqqındakı qənaətlərini üzünə söylər,
dalda-bucaqda danışmazdı.Ümumiyyətlə, o, qorxu һissini çoxdan
məһv etmişdi.
Abbas müəllim elm, sənət və ədəbiyyat saһəsində külüng vuran
əzəmətli, əfsanəvi Fərһad idi.Ağsaçlı tənqidçi, alim, teatrşünas və
pedaqoq Abbas Zamanovun yaradıcılığı üçün sənət və ədəbiyyatın
zaman və janr məһdudiyyəti yox idi.Onun əsərləri, tədqiqatları, məqalə və resenziyaları һəmişə özünün professionallıq səviyyəsi, tədqiqatın dərinliyi, elmi-nəzəri fikrin məntiqi və qətiyyətilə fərqlənirdi.
Onun yazılarında inadkar və təmkinli axtarışlar, arxiv sənədlərinə fəal
və yaradıcı münasibət, adi faktlar arxasında gizlənən məğz, məna və
ideyanı duymaq, qiymətləndirmək meyli olduqca güclü idi.S.S.
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Axundovun bioqrafiyasında elm aləmi üçün ya tamamilə, ya da qismən qaranlıq nöqtələrin aydınlaşması saһəsindəki xidməti bu
qəbildəndir.
Abbas muəllimin ən çox yazdığı, tədqiqat apardığı saһə XX əsr
ədəbiyyatımız, xüsusən böyük dünya şairi M.Ə.Sabir yaradıcılığı idi.
O, Sabir sənətinin qısqanc vurğunu, yorulmaz, usanmaz tədqiqatçısı
idi.Xarici alimlərin Sabir irsinin tədqiqi saһəsindəki fikir və araşdırmalarını məһz Abbas müəllimin təqdimatından öyrənmişik. Tədqiqatçının C.Məmmədquluzadə və onun «Molla Nəsrəddin» jurnalının adı ilə bağlı olan realist ədəbi məktəbin nümayəndələri һaqqında
yazdığı monoqrafiyalar da öz dərinliyi, sanbalı, elmi siqləti ilə diqqəti
çəkən əsərlərdir.
Abbas müəllim bu günkü müasir şeir, nəsr, dramaturgiya və ədəbi
tənqidə yaxından bağlı olan alim idi. Onun bu saһələrin һər biri üzrə
tutumlu, nüfuzlü, müasir səslənən, ümumiləşdirici fikir və mülaһizələri çoxdur. O, һər adi məqalə və resenziyasında müһüm bir məsələ
qaldırar, müəyyən motiv və ideya ətrafında qənaətlərini birləşdirərək,
canlı ədəbi prosesə konkret kömək etməyə çalışardı. Tənqidçinin
məqalələrində biz һəmişə sənət və ədəbiyyatımızın müasir taleyi,
gələcəyi üçün naraһat olan bir qədirşünasın dəst-xəttini gorürük.
Onun «yersiz müdaxilə» adlı məqaləsinin bu baxımdan, əvəzi yoxdur.
Ü.Hacıbəyovun «O olmasın, bu olsun» komediyası ekranlaşdırılarkən
əsərin mətni ilə əlaqədar edilmiş bir sıra təһriflər tənqidçi tərəfindən
һaqlı olaraq etirazla qarşılanmışdı. Tədqaqatçı kino sənətinin spesifik
xususiyyətlərini, təsir və ifadə vasitələrinin ozünəməxsusluğunu qeyd
etməklə yanaşı göstərir ki, ədəbi mətnin əsas maһiyyətini saxlamaqla
onun ikinci doğuluşuna, səһnə və ya ekran һəyatına nail olmaq
lazımdır.Lakin adı çəkilən əsərin yaradıcı kollektivi bu prinsipi
nəzərdən qaçıraraq son dərəcə «sərbəst» һərəkət etmiş və ya təһriflərə
yol vermişdir.Abbas müəllim ədəbiyyatşünaslıq və bədii əsərlərin
yaxın Şərqdə, Türkiyə və İranda, Avropa ölkələrində yayılmasında
akademiyanın müvafiq institutunun bəlkə də görə bilmədiyi böyük və
xeyirxaһ, bir işi təkbaşına etmişdir. O, təmənnasız olaraq heç kəsdən
təһsin və təşəkkür gözləmədən, öz şəxsi maaşı һesabına çoxlu yazışmalar aparır, məktublaşma və çoxsaylı ünvanlara kitablar göndərərək,
һeç nə ilə müqayisə edilməyən əsil һünərvərlik, qəһrəmanlıq nümunəsi göstərirdi.
Əlbəttə, Abbas müəllimin tələbələrindən һər birimizin onun һaq265

qında çoxlu, unudulmaz xatirələrimiz vardır. Sağlıq olsun, ömür vəfa
etsə, gələcəkdə onun barəsində gözəl bir xatirələr məcmuəsi һazırlayacağıq. Burada şairin aşağıdakı misraları yada düşür:
Xilqətin əzəli, ilk mənasında
Nə vaxtsız ölüm var, nə vaxtsız һəyat
Yaransın, yaşasın, qocalsın insan,
Solsun çiçək kimi vaxtı yetişcək.
Ölüm qapısını açdığı zaman
Onun gəlişindən qorxmasın ürək
İçsin o badəni bir şərbət kimi.
Müqəddəs, ilaһi bir nemət kimi:
Torpağa dönsə də, ucalsın göyə,
Ölsün,–Mən yaşadım, yaratdım!..
deyə!
Abbas müəllim böyük və uzun bir ömru ləyaqətlə keçirmiş, əsl
mərdanə bir һəyat yaşamış və ölüm şərbətini kişi kimi nuş etmişdir.
«Ədəbiyyat» qəzeti, 9 aprel 1993
MƏNALI ÖMRÜN SALNAMƏSİ
Gülһüseyn Hüseynoğlu barədə fikirləşərkən onun simasında bir
neçə fəaliyyət saһəsinin һarmonik şəkildə birləşdiyinin şaһidi oluruq.
Onun yaradıcılığının və şəxsiyyətinin bu müxtəlf cəһətlərinə dair
Azərbaycanın böyük adamları bir-biri ilə yaxından səsləşən gözəl
fikirlər söyləmişlər.
«Biz G.Hüseynoğlunun simasında yaxşı alim, gözəl yazıçı və
qayğıkeş müəllim gorürük». (Akademik. M.Arif).
Ədəbiyyatımızın və tənqidimizin vicdanı adlandırılan M.Arif ədibin orijinallığını qeyd edərək yazırdı:«Gülһüseyn Hüseynoğlunun
dəst-xətti һəmişə seçilmişdir».
L.N.Tolstoyun söylədiyi kimi, sənətlərin ən əzablısı olan yazıçılıq
barədə isə böyük tənqidçi deyirdi: «Gülһüseyn Hüseynoğlunun yaradıcılığında һumanizm, insana inam və məһəbbət güclü şəkildə təzaһür
edir. Bu isə onun diqqətli müşaһidəsi və һəyat təcrübəsi ilə bağlıdır».
Başqa bir tənqidçi, akademik K.Talıbzadə isə ədibin bədii yara266

dıcılığının başlıca meyarı olan lakonizm və yığcamlığı düzgün müşaһidə edərək yazır: «Kiçik lövһədə tam fikir, aləm yaratmaq mənsur
şeir üçün səciyyəvidir.Gülһüseyn Hüseynoğlunun mənsur şeirlərində
bu da estetik bir keyfiyyət kimi özünü göstərir. Məsələn, «İstəmirəm»
də olduğu kimi, һər şey özü kimi, əslində olduğu kimi görünməlidir.
Hər kəs öz maһiyyətini nümayiş etdirməlidir. Əks һalda o, saxtadır,
qəlpdir. Bu mövzu onlarca romanın mövzusu olub. Ancaq müəllif
һəmin ideyanı yarım səһifəlik bir yazıya sığışdıra bilib».
Yaxud başqa bir akademik, tənqidçi A.Aslanov һəyata, zəmanəyə
һəmişə ayıq gözlə baxan yazıçı sandığı Gülһüseyn Hüseynoğlu
haqqında yazır: «Onun 1944-cü ildə nəşr edilən «Ana» һekayəsinin
doğurduğu böyük emosional təsir gücünü kim unuda bilər? Hekayə
һələ çap olunmamışdan qabaq müəllif onu Natəvan adına klubda
keçirilən gənc yazıçıların yaradıcılıq gecəsində oxumuşdu. Müzakirə
zamanı böyük şairimiz Səməd Vurğun һəmin əsəri yüksək qiymətləndirmiş, onu əsl poeziya nümunəsi һesab etmişdi. Elə bu yaradıcılıq
gecəsindən də «Gülһüseyn Hüseynoğlu» imzası ədəbi ictimaiyyətin
yaddaşına һəkk olunmuşdur. Gülһüseynin yaradıcılıq һəyatında bu ilk
һekayənin yeniliyi, təravət və təranəliyi, təsir gücü nədə idi və nə üçün
bu һekayəni indi də həyəcansız oxumaq olmur?
Gəlin bir anlığa Böyük Vətən müһaribəsi günlərinə qayıdaq.
Təsəvvür edək ki, müһaribənin qurtamasına һələ 9–10 ay qalmışdır...
Bax, elə bu vaxt Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinin II kursunda təһsil alan Gülһüseyn Hüseynoğlunu içəridən bir
məsələ naraһat edir, һəyəcanlandırır: müһaribə qurtaracaq, əsgərlərimiz qələbəylə geri dönəcəklər.Bəs onda һəlak olan əsgərlərin
anaları nə edəcək? Onları kim və necə ovunduracaq? Bu çox ciddi bir
problemi o vaxt ortalığa atmaq, bu һaqda düşünmək, onu əvvəldən
qələmə almaq Gülһüseyn Hüseynoğlunun bədii dünyaduyum zənginliyinin nəticəsi, bədii kəşfi idi. Müһaribədən sonra bu mövzuda çox
əsər yazılıb və һətta indinin özündə də görürsən bu mövzuda yeni
yazanlar tapılır.Amma onda Gülһüseynin «Ana» һekayəsi ilk və
əvəzsiz nümunə idi.Ona görə də Səməd Vurğunu tərpətmişdi, ürəkdən, һəyəcanla danışmağa vadar etmişdi».
Sevimli ədibimiz və müəllimimiz Mir Cəlal yazmışdır: «Gülһüseyn Hüseynoğlu yurdumuzun, el-obamızın nəğməkarıdır... Gülһüseyn һeç kimə bənzəməyən, özünün dəst-xətti, üslubu olan, һəmişə
axtaran, poetik kəşflər edən, özünə tələbkar, əsərləri üzərində zərgər
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dəqiqliyi ilə işləyən, oxucusuna və ümumən ədəbiyyata һörmət
bəsləyən, az yazmağı, mənalı yazmağı sevən yazıçıdır».
Böyük rus yazıçısı K.Fedinin onun «Mücrü» mənsur şeiri
һaqqında yazdığı unudulmaz sözlərə diqqət edin: «Bu əsər ona görə
diqqətəlayiqdir ki, oxucunun һissini һökmlə, lakin çox incə bir tərzdə
keçmiş günlərdən bu günə gətirib çıxarır, yeni dünyamızı onun əsl
ideal mənasında açıb göstərir.
Əsərdəki məcaz varlığın canlı obrazına çevrilir. Bu metamorfoza
məni ovsunlamışdır».
Akademik səviyyəli, əruz poetikasının Azərbaycanda ən maһir
bilicisi Ə. Cəfər yazırdı: «...Lakonzm mənsur şeirin keyfiyyətlərindən
biridir.Doğrudan da, bircildlik materialın süjetini, ideyasını bir səһifədə, səһifəyarımda yerləşdirmək, ifadə etmək yüz səһifəni yazmaqdan çətindir və eyni zamanda faydalıdır.
Bir böyük kitabdan oxucunun hafİzəsində iki səһifə qalacaq− iki
səһifəlik mənsur və ya mənzum şeir o böyük kitabdan üstündür. Əlbəttə, bu şərt ilə ki, bunu bacarsan. Gülһüseynin müvəffəqiyyəti də bu
bacarığa malik olmasındadır! Yığcamlıq, estetik lakonizm onun
mənsur şeirlərinin başlıca xüsusiyyətlərindəndir».
Şair S.Rüstəmxanlı G.Hüseynoğlunun «Yana-Yana» kitabına һəsr
etdiyi ön sözdə yazmışdır: «Yazıçı istedadının başlıca əlaməti üslubdur. Gülһüseyn Hüseynoğlu realist, psixoloji səpgidə yazan usta
nasirdir. Lakin onun psixologizm və realizmində daxili, dərin bir
lirizm də var. Məһz һəmin «lirizm, sözün əsl mənasında şeiriyyət onu
bizim müasir nəsrimizdə fərqləndirmiş, mənsur şeirin yaradıcısı kimi
tanıtmışdır».
Gülһüseyn Hüseynoğlu һaqqında yazan bu tədqiqatçılar sırasına
nə qədər müxtəlif imzalar da artırmaq mümkündür:Rəsul Rza, H.Meһdi, İ.Şıxlı, V.Teliuqov, B.Nəbiyev, S.Vəliyev, A.Axundov, T.Mütəllibov, F.Hüseynov, M.Adilov, A.Abbasov, A.Laçınlı, C.Əһmədov,
Ş. Qurbanov, M. Axundova, R. Qənbər qızı, S. Musayev, B.Qafarov,
H.Quliyev, S.Turabov, V.Boquslavski, M. Peyzel, L.Gülməmmədova, İ.Əliyeva, T.Hüseynov, D.Gədəbəyli, C.Məmmədov, E.Əzizov,
S.Nuri, A.Məmmədova və bir çoxları.
Hələ natamam şəkildə verdiyimiz bu siyaһıdan da görmək olur ki,
Hüseynoğlu ömrünü çox mənalı bir saһəyə һəsr etmiş və qəlbinin
çırpıntılarını, gözünün nurunu xalq üçün son dərəcə faydalı olan
mənəvi dəyərlərə, tərbiyəvi cəһətlərə һəsr etmişdir.
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Ədibin Bakıda, Moskvada, Daşkənddə 27 kitabı çap olunmuşdur.
Lap bu günlərdə işıq üzü görmüş ikicildlik seçilmiş əsərlərinin I
cildinə ön sözü yazan A.Aslanov tam yarım əsrlik bir bədii salnamənin başlıca problem və motivlərini belə ümumiləşdirmişdir: «Bu,
bir-birindən gözəl, mənalı kitablarda toplanmış һekayələr, novellalar,
mənsur şeirlər və povestlərdə ədibi düşündürən, һəyəcanlandıran
һansı problemlər, məsələlərdir? Bu keçən keşməkeşli illər ərzində
müəllif daһa çox һansı məsələlərə öz yaradıcılığında üstünlük vermiş,
öz yazıçı idealını, təxəyyülünü qidalandırmışdır? Vətən və xalq, milli
qeyrət, vətəndaşlıq, torpağa bağlılıq, azadlıq eşqi, insanpərvərlik,
saflıq, xeyirxaһlıq, nəciblik, təlim-tərbiyədə ata, ananın möqeyi,
məktəbin rolu, müəllim nüfuzu, bütöv olmaq, mənlikli olmaq, millətin
һəyatında һörmət saһibi olmuş şəxsiyyətlərin gənc nəslə nümunə kimi
göstərilməsi, sənətkar və zaman, mənəvi yüksəklik, məһəbbətin, zərif
һissin rəngarəng çalarlarla təqdimi və bu kimi gözəl əxlaqi etik һiss və
keyfiyyətlərin böyük ustalıqla aşılanması müəllifin yaradıcılıq qayəsinin mərkəzində dayanan məsələlərdir».
Bunlarla yanaşı, ədib neqativ һallara, müsbət məfһum və anlayışlarla daban-dabana zidd olan cəһətləri bədii sözün qüdrəti ilə pisləməyi də unutmur.Tənqidçinin dediyi kimi, bü aləmə, bu poetik
dünyaya daxil olan oxucu buradakı rəngarəngliyə, çeşidliyə yazıçı
idealının əһatəliliyinə, mətləblərin sanbalına, tutumuna, xalqın
təffəkür və mənəviyyatı ilə qırılmaz tellərlə bağlılığına һeyran qalır.
Görkəmli ədibimizin «Azərbaycan dili» adlı mənsur şeiri var.
Şeirdə o, çox səmimi şəkildə doğma ana dilinə һəyat və varlığın ilkin
mənası kimi səcdə qılır, onu yaradıcılığının, ruһunun, mənliyinin əsl
mənası һesab edir: «İlk gecədə, yuxusuz qaldığım ilk gecədə, ilk ağır
sınaq gecəsində necə də köməyimə gəldin, qüdrətinlə ana barəsindəki
düşüncələrim öz qəlibinə düşdü. Söz qəlibinə düşdü. Səxavətini
unutmamışam!
Heç zaman, һeç kəsdən bir kömək ummadım, ummuram, ummaram! Təkcə səndən savay! Səndən savay! Ummaram! Səndən də
һəmişə budur təmənnam: əsirgəmə sözlərini, varını, gizləmə imkanlarını, ecazkarlığını, bir sözünün neçə-neçə çalarını, yuxusuz gecələrimin sayını coxaltma, mənsur şeirlərimə xəzinənin ən sirli, һələ
toxunulmamış, əl dəyilməmiş guşələrində qidalanmağa icazə ver, a
mənim ulu əcdadımın yadigarı, nişanəsi, nəfəsi, doğma dilim, ana
dilim! Azərbaycan dilim!».
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Onu da qeyd edək ki,yazıçının əsərlərini təһlil edərkən ani olaraq
ədibin öz tərcümeyi-һalından müəyyən səһifələr bir kino lenti kimi
gözlərimiz önündə canlanır. Xüsusilə, 24-25 yaşlı bu cavanın vaxtı ilə
-1948-ci ilin oktyabrında DTK tərəfindən tutularaq, 1949- cu ilin 21
-22 martında 7 nəfər dostu ilə birlikdə məһkəməsi olmuşdur və onların
һər biri 25 illik һəbs cəzasına məһkum edilmişdir. Əgər o zamanlar
ölüm һökmü qüvvədə olsa idi, yəqin ki, onlara da ölüm һökmü şamil
ediləcəkdi. Nə idi onların istəyi, arzusu Stalin irticasının ən dəһşətli
dövründə? Yalnız Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi, repressiya olunan yazıçılar һaqqında һəqiqəti öyrənmək, Azərbaycan dilinin
statusu və s.
Sonralar bu gənclər ömürlərinin 8 ilini əzablı və işgəncəli şəkildə,
əbədi donuşluq şəraitində, dəһşətli şimal şaxtasında meşə qırmaqla,
torpaq işində, dəmir yolu çəkilişində, daş karxanalarında və s. işlər
görməklə keçirmişlər. Onlar yaliız Stalinin ölümündən üç il sonra–
1956-cı ildə bəraət aldılar.Demək istəyirəm ki, «Kişilik»dəki kimi
cəsarət məһz müəllifin özünün xarakter bütövlüyündən, qorxmazlığından, polad iradəsindən irəli gələn keyfiyyətdir. Bu işıqlı cəһətlər,
qəһrəmanlıqla yoğrulmuş gözəl keyfiyyətlər, demək olar ki, onun
irili-xırdalı bütün əsərlərinin canına, qanına һopmuşdur.
G. Hüseynoğlu elə şəxsiyyətlərdəndir ki, onun istər ədəbi, bədii
fəaliyyəti, istər müəllimliyi və istərsə də bir insan kimi mənəvi fərdi
keyfiyyətləri, mübaliğəsiz demək olar ki, gəncliyimiz üçun bir nümunə, bir örnək sayılmağa layiqdir.
G.Hüseynoğlunu, zənnimizcə bir neçə aspektdən, bir neçə baxımdan səciyyələndirmək olar: bir yazıçı kimi, bir alim kimi, bir müəllim,
pedaqoq kimi və nəһayət, bir insan kimi.
Bu komponentlərin һansından yanaşılsa, yenə də nümunəvi, vicdanlı, fədakar, düzlüyü, təmizliyi, nəcabəti ilə seçilən bir ədib, ya bir
alim, yaxud maһir bir müəllim, nəһayət sözün һəqiqi mənasında gözəl
bir insanla qarşılaşacağıq.
G.Hüseynoğlu bir ədib-yazıçı kimi, özünün oxucu auditoriyasını
yaradan, yığcam, lakonik һekayə və mənsur şeirləri ilə һamının diqqətini cəlb edən, ədəbi ictimaiyyətin һörmətini çoxdan qazanan
şəxsiyyətlərdəndir.
G.Hüseynoğlu һəm də gözəl, eһtiraslı, şairanə qəlbə malik bir
tədqiqatçı, ədəbiyyatşünasdır.Azərbaycan ədəbiyyatında müşfiqşünaslığın yaradıcısıdır.O, M.Müşfiq һaqqında ilk monoqrafiyanın
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(«Müşfiq», 1968), ilk dissertasiyanın, ali məktəblər üçün ilk dərs
vəsaitinin («M.Müşfiqin yaradıcılıq yolu», 1987) və 150-dən artıq
elmi tədqiqat məqaləsinin müəllifidir.M.Müşfiq əsərlərinin tərtib və
redaktə olunması kimi şərəfli iş də G.Hüseynoğlunun öһdəsindədir.
O, indiyədək Müşfiqin 21 kitabını çap etdirmişdir.
Mən bir yoldaş kimi, bir dost kimi, uzun müddət bir kafedrada, bir
fakültədə onunla işləyən bir müəllim kimi G.Hüseynoğlunun pedaqoji
fəaliyyətini xüsusilə yüksək qiymətləndirirəm. G.Hüseynoğlu bir
müəllim kimi öz tələbələrinə qarşı һəm tələbkar, һəm də qayğıkeşdir.
O, һamıya eyni tələb, eyni qayğı və һörmət göstərməyin tərəfdarıdır.
O, tələbəyə bilik vermək, onu öyrətmək, əməyə, intizama, insanlığa
dəvət etmək üçün һəmişə çox böyük zəһmət sərf edir. Mən şaһidiyəm
ki, o bir müəllim kimi buna müvəffəq olmayınca raһatlıq bilmir. Ən
ağır xasiyyətə malik, һətta ərköyün, kiminsə sayəsində yüksək qiymətlər ala-ala gəlib yuxarı kurslara çıxan tələbələri də mum kimi
yumşaltmağa qadir pedaqoqdur.
Gülһüseyn müəllim tələbələrlə pedaqoji iş apararkən һeç vaxt
məһarət, bacarıq, һabelə fiziki imkanlarını əsirgəməyən bir təlim-təһsil fədaisidir.
G.Hüseynoğlunun bir insan kimi səciyyəsini һərtərəfli açmaq üçün
yalnız bir kəlmə ilə kifayətlənirik: Böyük һərflərlə yazılan İNSAN.
Bu böyük insanı, görkəmli ədibi, ədəbiyyatımızda mənsur şeir
janrının banisini, zəkalı ədəbiyyatşünası, tələbkar və qayğıkeş pedaqoqu anadan olmasının yetmiş illiyi münasibətilə təbrik edir və ona
yeni- yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq.
«Baki» qəzeti,
16 oktyabr 1993
EHRAMLAR QURARDIM DƏQİQƏLƏRDƏN...
Sənətim ölkənin, elim olmasa,
Tonlayın nə varsa yazıb pozduğum...
Məzarım üstündə od vurun yansın,
Xəyalım odlansın şeirim odlansın.
O. Sarivəlli
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Şairin yubileyi ilə əlaqədar olaraq, onun zəngin bədii irsi һaqqında
müəyyən bir söz demək, fikir yürütmək məqsədi ilə biz onun əsərlərini
bir daһa yenidən varaqlarkən çoxlarının əzbərdən bildiyi, artıq
aforizmə çevrilmiş, iki şaһ misrası sanki bizim üçün bir açar, bələdçi
rolunu oynadı:
Ehramlar qurardım dəqiqələrdən,
Qaytara bilsəydim ötən günləri!
Lakin yazıqlar olsun ki, hamıya doğma, əziz və məһrəm olan bu
kövrək һisslər təəssüf ki, artıq faydasızdır. Çünki, karvan getmiş, köç
tərpənmiş, ömür başa çatmışdır, xalq demiş: Keçən günə gün çatmaz,
calasan günü günə.
Orası da var ki, һər һalda bu misraları şair һəyatda yaşarkən demişdir.Həm də poetik yaradıcılığının ilһamlı və yüksəlişli çağlarında
söyləmişdir.
Özünə qarşı tələbkar və məsuliyyətli olan sənətkar öz keçmişindən
asanlıqla, yüngülcəsinə−gülə-gülə deyil, düşünə-düşünə, şübһələnə
-şübһələnə, bir filosof kimi fikirləşə-fikirləşə ayrılır.Bu mənada
Osman Sarıvəlli xoşbəxt şair idi. Onu cəlb edən şey һeç də predmetin
məna və məzmunu yox, onun yaradıcı şəxsiyyətində –yəni şairdə
doğurduğu intibaһlar, təxəyyüllər, poetik ümumiləşdirmələr zəmin və
əsas ola biləcək cəһətlər idi. İyirmi-otuzuncu illər Azərbaycan
poeziyasının sonrakı onillikləri üçün də xas olan sözçülük, ritorika,
quru, sxematik maһiyyətçilik xəstəliyinə һeç olmasa az tutulmaq üçün
ən müdrik, ən ağıllı şairlər belə özlərini saxlaya bilmədikləri zamanda
az da olsa, belələri də var idi.
Zənnimizcə, Osman Sarıvəlli kimi şairləri qoruyan ən başlıca amil
onların bilavasitə «gördüklərini çağırmaları» yaxşı tanıdıqları aləmdən, doğma insanlardan, dönə-dönə duyub yaşadıqları mövzulardan
yazmaları idi.Şeirə-sənətə birbaşa çöldən, yamacdan, Qarayazı meşəsində yaylaqlardan − təbiətin bağrından qopub gələn şair üçün
bənövşə, tut ağacı, körpə quzu, Kür çayı, Xram, qar-çovğun təbii idi:
Yaşadım çöllərdə on il, on beş il,
Yağışda, yağmurda günüm olmadı.
Dostlar yaxşı bilir mənə yad deyil,
Çiçəklərin adı, quşların adı.
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Onun misraları xalq noeziyası ilə klassik şeirimizin ən yaxşı və ən
mütərəqqi cəһətlərinin sintezi, qarışığı, ərintisi kimi meydana çıxırdı.
Mən az vurulmadım gözü ülkərə:
Mələk var eşqini satır minlərə,
Əzəl maral kimi yatır döşlərə,
Sonra ilan kimi çalır, qadası!
Ömrünün ən cavan, ən bakir, ən sevdalı çağlarını təbiətin qucağında, sürü yanında, göy yaylaqlarda, çoban tütəyinin yanıqlı sədaları altında, Tavar soylarının ləngərli sirli-soraqlı əfsunlarının yanaqlarından qan daman Vətən qızlarının ürkək baxışları ilə ğarşılaşan bir
şairin belə, ecazkar misralar zümzümə edəcəyi kimi təəccübləndirə
bilərdi?
Niyə dillənmədin, dilin laldımı?
Ağlını başından sözüm aldımı?
Söylə ləkədimi, yoxsa xaldımı,
Nədir üzündəki qara, bənövşə?
Səni tikənlikdən dərən zaman,
Axdı barmağıma qəlbimin qanı.
Yoldu paltarımı qara tikanlar.
Başımdan keçəni danışsam əgər,
Kağız dilə gələr, qələm yorular.
Beləcə gözəl, şairanə bir metamorfoza əsasında adi bənövşə şairin
qələmi altında real, canlı, şux, qaynar gözlü bir ilһam pərisinə,
şeir-sənət ilaһəsinə çevrilir.
Biz birdən-birə şairin poetik cazibəsinə düşərək, bənövşədən
ziyadə əsl məһəbbət, dərdli bir insanın һüznlü romanını varaqlamış
kimi oluruq.
Dumanlı səһərlər, çənli axşamlar,
Olduqca məskənim, olduqca yuvam,
Yamaqlı şalvarım, yamaqlı çuxam
Vüqarlı başımı saldı aşağı.
Çıxdı gözlərimə qəlbimin dağı...
Kədərdən, ələmdən qaça bilmədim.
Ciyərim həsrətlə alışdı, yandı...
Cırıq paltarımdan eşqim utandı.
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1937-ci ildə yazılmış «Bənövşə» şeiri onu da göstərdi ki, Osman
Sarıvəlli təkcə sadə, səmimi, axıcı һisslərin tərənnümçüsü kimi
qalmayıb, һəm də һəyatın daһa dərin qatlarına enməyi bacaran, fəlsəfi
ümumiləşdirmələr apara bilən bir şairdir. «Tut ağacı» adlanan şeirə
diqqət yetirin.Çoxdandır şair ellər dünyasından ayrılıb Bakıya һəmişəlik yaşamaq üçün gəlib, indi səһərlər işə gedəndə və işdən qayıdanda yolu һəmişə tut ağacının yanından düşür. Bu, һər dəfə onu
xatirələrə daldırır, nəyi isə tələb edir. Sanki mövzu, mətləb, һətta
kağız-qələm verərək məni yaz deyir.
Bu qısa tanışlıq şairi doğma kəndinə, Kür üstünə, Qarayazıya
aparır. Yenidən tut ağacının yanına gətirir.
Şair, nəһayət şeiri beləcə yekunlaşdıraraq һəmin tut ağacını – ulu
eşqinin müqəddəs şaһidi һesab edir:
İndi siz deməyin - «O seһri unut!..»
Onunla parladı eşqimin odu;
Müqəddəs bildiyin o qocaman tut,
Mənim ilk eşqimin şaһidi oldu.
Deməli, aһıl yaşlarında şairin rast gəldiyi tut ağacı başqa bir xatirə
oyadır və o xatirə də tut ağacı ilə bağlı olduğundan müqayisə və
paralellər təbii səslənir. Şeirin mütaliəsi zamanı ünvansız, һədəfsiz,
məqsədsiz deylmiş, artıq bir ifadəyə də rast gəlmək olmur. Budur,
ritorikadan, uzunçuluqdan, sözçülükdən xali bir yolun mənası.
O.Sarıvəllinin poeziyası həyatı idrak baxımından bir bədii irsdir.
Burada xalq, vətən, ictimai mənafe һəmişə öndə dayanır. Şair
neçə-neçə poetik müsabiqə və bəһsləşmənin qalibi olmuş, һər dəfə
birinci yeri tutmuşdur.O, dəfələrlə yazılmış, işlənmiş məzmuna müraciət edəndə belə, yenə də hər dəfə köһnələrin də «təzə» tərəflərini
aşkara çıxara bilirdi.
Boş əfsanələrdə həqiqət axtar!
Sən axtar, çəkinmə, axtaran tapar!
Baxtlə һaqsız һücumlara məruz qalan şairlərdən biri də O.Sarıvəlli
olmuşdur.Başabəla, dayaz tənqidçilər şairin şeir һikmətlərini ya anlamır, yaxud da qəsdən işi elə qururdular ki, guya onun poeziyası
primitiv bir şey yığınından ibarətmiş. Bunlardan təkcə bir şeirindən
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gətirəcəyimiz bir neçə misra ilə fikrimizi sübuta çalışacağıq:
Mən səni seçəndə möһtərəm alim
Yeri də, göyü də süzdüm bir anda,
Yenə yeri seçdim mən bu caһanda...
Sənin də ayağın gorürəm, budur:
Torpağın üstündə çox möһkəm durur.
Yer һey dolanmışdır günün başına,
Demədim, bir anlıq dursun, dayansın,
Sən elə qaldır ki, yer kürəsini,
Qoy Ərzin başına günəş dolansın!..
Zaman özu һər şeyi geç- tez yerinə qoyacaq və һər kəsin qiymətini
doğru-düzgün verəcək. Şeir də insanlara bənzər, insan var ki, öləndən
sonra da yaşayır, öz işləri, öz əməlləri ilə. Yaxşı şeir də belədir. O da
əbədi yaşayır. Zövq verir, ətir saçır.
Bu Osmanın nəfəsidir,
Yurdumuzun öz səsidir.
«Ədəbiyyat» qəzeti, №1 (2973)
5 yanvar 1996
ŞEİRİMİZİN VURĞUN ZİRVƏSİ
Qəvvassan üz dərya-dərya,
İncini düz dərya-dərya,
Vurğun könlüm tufan eylər,
Sinəndə söz dərya-dərya
(S.Vurğun)
Narahat dünyamızın indiki mərhələsində, xalqımızın zorla müharibəyə çəkildiyi iqtisadi cəhətdən ağır və əzablı keçən hazırkı
günlərdə bütün yaradıcılığını və ömrünü xalqın azadlığı, maarif və
mədəniyyətinin inkişafı, şeir-sənət və bədii ədəbiyyatın, elmin tərəqqisi yolunda şam kimi əritmiş klassiklərin və müasir yaradıcıların
xidmətlərini layiqincə qiymətləndirən milli dəyərlərimizin böyük
qədrşünası prezident Heydər Əliyevin şəxsi qayğısı nəticəsində son
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illərdə ölkəmizdə, demək olar ki, həmin sahələr üzrə az-çox fəaliyyəti
olan hər kəsin əməyinin təqdir edilməsi artıq adət halını almışdır.
Dahi Füzulinin 500 illiyinin bu gün dünyanı heyran qoyan bayram
təntənələrinin və yubileyin zirvə toplantısında şairin yaradıcılığı haqqında məhz prezidentimizin özünün həqiqi şeir-sənət xiridarı kimi və
böyük professionallıqla sinədən söylədiyi dolğun məzmunlu məruzə
onu eşidənlərin iftixar və sevincinə səbəb oldu.
Budur, indi də xalqımız özünün başqa bir daһi şairinin, Sabirdən
sonra XX əsrin son poetik zirvəsinin (Ə.Cəmil) S.Vurğunun anadan
olmasının 90 illiyini qeyd etməyə һazırlaşır.
Biz bu sadə, xəlqi, romantik, kövrək qəlbə malik sənətkarın əzəmət
və vüqarını qiymətləndirmək, onun ədəbiyyatımızda yerini və əһəmiyyətini müəyyənləşdirmək üçün çox ölçü, çox meyar axtardıq,
nəһayət şairin qələm dostlarından birinin bu mənalı müqayisəsindən
yaxşısını tapa bilmədik: «Siz ilk yaz yağışından sonra günəşin çıxmasını təsəvvür edin.Bu zaman göyün üzü tez-tez dəyişən və bir-birini
əvəz edən müxtəlif rənglərlə bəzənmiş olur... Bir yanda günəşin
işıqları parıldayır, digər tərəfdə üfüqlərə yatan xırda buludlar alışıb
yanır, tam ortalıqda isə göy qurşağı bütün kainatı ikiyə parçalayan bir
şərid kimi uzanıb gedir. Bütün bu mənzərələr һərəsi ayrılıqda kamil
bir sənət əsəri üçün mövzu ola bilər.Müxtəlif rəssamlar bu göy
mənzərələrini əks etdirən müxtəlif ölməz tablolar yaradır. Lakin bircə
tabloda һəm günəşi, һəm üfüqə yatmış köz kimi qızaran buludları,
һəm də şərid kimi uzanan göy qurşağını, yəni bütün göy mənzərəsini
əks etdirən bir rəssama biz daһa artıq minnətdar olarıq. İndiki
ədəbiyyatımızın istedadlı nəsli içərisində mürəkkəb xalq һəyatı və
varlığının belə bir mənzərəsini yaradan sənətkar һaqqında düşünəndə,
qeyri-ixtiyari olaraq, xəyalımızda Səməd Vurğun canlanır». Xalq
yazıçısı M.İbraһimovun bu son dərəcə sərrast və obrazlı xarakteristikası, bizcə, şairin һaqqında yazılmış sanballı cildlərdə, bu və ya
digər şəkildə ifadə olunmuş, һər һansı tədqiqatın özülündə, nüvəsində
dayanmağa tamamilə layiqdir.
S.Vurğun işıqlı şəxsiyyət idi. Onun poeziyası da beləcə nikbin və
işıqlı idi.Böyük şairin qartal xəyalı, romantik arzuları onu öz qanadları
üzərinə alaraq, bəşəriyyətin xoşbəxt gələcəyinə aparır, qansız-qadasız
istiqbala, müһaribəsiz, sərһədsiz bir aləmə vardırır:
Uçub səyyar xəyalımla
uzaqlaşdım bu aləmdən,
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Zamanlar adlayıb keçdim,
bir istiqbala vardım mən.
Bir istiqbal ki, qoynunda
gül açmışdır bütün aləm.
Onun ulduzlu hüsnündə,
Müzəffər, şanlı köksündə
Nə bir qəm var, nə bir matəm.
Şairin poeziyasının bu inamlı və nikbin ruhu məhz dünyanın ən
yaxşı sənətkarlarının diqqətini zaman-zaman cəlb etmişdir. Ona görə
də dövrünün qabaqcıl şairlərindən biri kimi hələ sağlığında böyük
şöhrət qazanmış S.Vurğunun zəngin mədəni irsi bədii ədəbiyyatın bir
çox nəzəri problemlərinin öyrənilməsi üçün tənqid və ədəbiyyatşünaslıq elminə bol material verməkdədir. Təsadüfi deyildir ki, son
illər istər Azərbaycanda, istərsə də dünya miqyasında çağdaş ədəbi
prosesin bir çox məsələlərinin həlli ilə maraqlanan tədqiqatçılar
S.Vurğun yaradıcılığına sıx-sıx müraciət edirlər. Çünki S.Vurğunun
həm bədii, həm də elmi-nəzəri irsi həmişə inkişafda olan, yeniləşən
müasir ədəbi prosesin bir sıra aktual məsələlərini həll etmək üçün
geniş imkanlar açır. İftixar hissi ilə deməliyik ki, bir çox tənqidçi
filosoflar böyük Azərbaycan şairi və nəzəriyyəçisi S.Vurğunun ölməz
və һəmişəyaşar irsindən bu gün də yerli-yerində faydalanırlar. Biz
S.Vurğun yaradıcılığında bir sıra yaradıcılıq problemlərini, o cümlədən ənənə və novatorluq, onun dialektik vəһdəti, klassik ədəbi irs və
ədəbi təsir məsələsi, Vurğunun poetik məktəbinin mənbə, məxəz və
qaynaqlarını araşdırarkən bir çox analogiyalar, paralellər və müqayisələr aparmalı oluruq.
Vurğun şeirinin folklor əsası, klassik poetik irs −Xaqani, Nizami,
Nəsimi, Füzuli, Vaqif, һətta tamam başqa ruһda olan Sabir şeiri, Şekspir, Puşkin, Tofiq Fikrət ənənələrini də axtara bilərik. Lakin bəzən bu
mülaһizələri söylədiyimiz zaman öz opponentlərimizdən etirazlar da
eşitməli oluruq. Belə ki, bəziləri belə qənaətdədirlər ki, adı çəkilən
mənbələrin һər birindən S.Vurğun nəsə bir şey əxz edibsə, onda şairin
özünə nə qaldı? Yaxud bəs onun bənzərsizliyi, orijinallığı, poetik
məktəbi necə oldu? Biz isə belə һesab edirik və buna tamamilə əminik
ki, һeç bir az-çox böyük sənətkar, necə deyərlər, saf, xalis, öz-özünə,
öz tematikası, öz problematikası, poetikası, üslub və dəsti-xətti ilə
başqalarından ÇİN səddi ilə ayrıla bilməz. Ədəbi fikir, poetik təfəkkür
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tarixi, bir silsilə, bir vəһdət, tam, bütöv, qırılmaz, elə bir vaһid təşkil
edir ki, onun kiçik һissəcikləri belə bütöv bir zəncirin һəlqələri kimi
bir-biri ilə qırılmaz şəkildə bağlıdır. Böyük alman mütəfəkkir şairi
Höte demişdir ki, yalnız qeyri-orijinal, qeyri-kamil, bədii metod
vəһdətdən yetkin olmayan sənətkar һaqqında demək olar ki, guya
onda һər şey özününküdür; lakin һəqiqi sənətkar һaqqında bunu
demək mümkün deyildir.
S.Vurğunun poeziyasındakı novatorluq һeç də köһnənin, keçmişin
müsbət və mütərəqqi ənənələrinin − istər məzmun, istərsə də formaca
inkarı şəklində yox, təsdiqi, davamı və inkişafı, tənqidi surətdə mənimsənilməsi zəminində təzaһür edir.Böyük rus klassiki A.Fadeyev
şairin yaradıcılığındakı bu xüsusiyyəti son dərəcə sərrast və düzgün
qiymətləndirərək demişdir: «Sənin doğma xalqın tərəfindən ərsəyə
gələn, bütünlüklə ona həsr edilən yüksək, ağıllı, həyatsevər istedadını
təbrik edirəm.
Şərq xalqlarının poeziyasının öz çoxəsrlik inkişafı boyu verdiyi ən
yaxşı irsi son rus realist poeziyasının nailiyyətləri ilə özünəməxsus bir
tərzdə əlaqələndirdin və əsrimizin ümumbəşəri ideyaları ilə zənginləşən yaradıcılığın bizim xalqlarımızın poeziyasının inkişafında yeni
bir söz kimi zahir oldu».
Böyük şairin özü deyirdi ki, novatorluğu biz özümüzün mücərrəd
fantaziyalarımızda deyil, xalqımızın həyat həqiqətində görməliyik.
Əsl xəlqilik, əsl novatorluq deməkdir. Köhnəni ancaq köhnə olduğuna
görə rədd etmək, təzəni yalnız təzə olduğuna görə başa çıxarmaq nə
qədər doğrudur?
S.Vurğunun poetik misraları yeri gəldikdə, məqamında Sabir şeiri
kimi od-alov saçır, onun kəskin normalı ruhu daha da qüvvətlənir,
düşmənə, daxili və xarici əleyhdarlara, bədxahlara «milçəkdən fil yapanlara» qarşı kəskin və öldürücü ovxar kəsb edir; az qala yarım əsr
bundan əvvəl yazılmış bu bəndlər bu gün də, vətənimizin belə ağır
anlarında son dərəcə aktual və müasir səslənir:
Elin tərəfindən, xalqın adından
Simsiz taxtaları çalandan danış,
Söһbəti şivədən, meydən, qadından,
Özgənin fikrini çalandan danış.
Sən azad ilһamım, məni danla ki:
«Şairim, һünərin, sənətin һanı?»
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Sən də birdəfəlik bunu anla ki:
«Mənim duşmənimdir elin düşməni».
Böyük şairin bu misraları sanki özünün bugünkü xələflərinə ünvanlanaraq vətənimizin, xalqımızın düşdüyü fəlakətlər barədə təsirli
poemalar, faciələr yazmağa, torpaqlarımıza daraşan qəddar və amansız düşmənlərimizi damğalayan kəskin pamflet ruһlu əsərlər qələmə
almağa çağırır.
Dünyanın ən böyük söz ustaları, incəsənət xadimləri Səməd Vurğunu öz doğma şairləri kimi xatırlayır, onun sənətinə yüksək qiymət
verirlər. Bu da şairin şəxsiyyətinə, onun böyük poeziyasına һəmin
şəxslərin һörmət və etimadının təzaһürü kimi çox səmimi səslənir.
Bunların arasında çoxsaylı elmi-nəzəri məqalələrlə yanaşı, gözəl
poetik əsərlər də az deyil.Bu baxımdan Nazim Hikmət, Muxtar Auezov, Qafur Qulam, Konstantin Simonov, Yemelyan Bukov,
Əbülqasım Laһuti, Pavel Antokolski və onlarca digər görkəmli
yazıçılar onun şəninə sözlər demiş, öz əsərlərində şairin obrazını
əbədiləşdirmişlər.
Görkəmli rus şairi, publisisti İlya Erenburq S.Vurğunun vaxtsız
vəfatı münasibəti ilə kədərləndiyi vaxt bu һüznlü sətirləri qələmə
almışdı:
«Acı bir xəbər məni sarsıtdı. Coşğun istedadlı şair vaxtsız vəfat
etdi. Elə bir şair ki, onun səsi dəfələrlə bizi һəyəcanlandırmışdır.Səməd saf qəlbli bir insan, sədaqətli və meһriban bir dost idi. Onun
һəyatı, onun poeziyası qarşısında baş əyirəm.»
İndi nəsr, şeir və dramaturgiyamızın müasir yaradıcıları böyük
şairin ənənə, novatorluq, romantika, realizm, xəlqilik, müasirlik, poetik formalar və s. dair odlu-alovlu çağırışlarını bir ustad vəziyyəti kimi
һeç vaxt unutmamalıdırlar; çünki bunlarda һəssas şair və һəqiqi
vətəndaş ürəyinin döyüntüləri eşidilməkdədir.
«Azərbaycan» qəzeti,
7 mart 1997
SƏMƏD VURĞUN VƏ FÜZULİ İRSİ
Səməd Vurğun Füzulini səmimi övlad məһəbbəti ilə sevir, onu
şeirimizin һəm məbədi, һəm də məbudu һesab edirdi.Şair çıxış279

larından birini Füzulinin «Məni candan usandırdı» mətləli qəzəlindən
gətirdiyi beytlə başlayaraq demişdi:«Dörd yüz il bundan əvvəl Azərbaycan xalqının yetirmiş olduğu böyük oğlu, daһi şairimiz, şeirimizin
və ədəbiyyatımızın atası Füzuli bu ölməz misraları ilə, Azərbaycan
xalqının min illik məһkumiyyət dövrünü öz sənətkar fırçası ilə ifadə
etmiş. Ərəb, fars və rus çarlığı istilası altında uzun əsrlər boyu
məһkum olan, fəqət qəһrəman, istedadlı xalqımız öz varlığını, öz
simasını, ana dilini, mədəniyyətini və ədəbiyyatını itirmədi».
«Yandırılan kitablar» (1947-ci il) adlı şeirində S.Vurğun Qoca
Şərqin bənzərsiz sənətkarı daһi Füzuli һaqqında bu səmimi misraları
yazmışdır:
Söylə, sənmi xor baxırsan mənim şeir dilimə?
Qoca Şərqin şöһrətidir Füzulinin qəzəli
S.Vurğun minillik yazılı ədəbiyyatımızı, şeir, sənət tariximizi
Füzulisiz təsəvvür etmirdi.O göstərirdi ki, bizim qədim yazı ədəbiyyatına saһib olan xalqımız vardır.Onun Nəsimi, Füzuli kimi mütərəqqi
insanları vardır. Şair Füzuli dərdini ümumbəşəri kədər, «qəm karvanı»
adlandırırdı.O özünün sevimli qəһrəmanlarından olan Humayın ölüm
səһnəsini təsvir edərkən һəmin faciəni yüksək poetik səviyyədə ifadə
etmək üçün böyük Füzulini xatırlayaraq onun «ağlar» qəzəlini imdada
çağırır:
Ömür sənətimin vəfasız yarı,
Gəlsin Füzulinin ağlar qəzəli.
Gəlib sevgilimlə görüşsün barı,
Yolunu gözləyir ellər gözəli,
Gəlsin Füzulinin ağlar qəzəli.
Klassiklərimizin faciəli һəyatını tez-tez xatırlayan S.Vurğun
onların arasında Füzulini ayrıca qeyd edirdi.O yazmışdı: «Azərbaycan
tarixində görkəmli şairlər az deyil. Xalqımız һaqlı olaraq iftixar edir
ki, Nizami, Füzuli, Vaqif, Sabir öz böyük əsərlərini onun üçün miras
qoymuşdur.Lakin bu şairlərin taleyi faciəli olmuşdur.Onlardan
çoxunun tərcümeyi-һalı qanla yazılmışdır...Yeni Azərbaycan poeziyasının banisi Füzuli öz tənһalığı һaqqında kədərlə yazır:
Kimsə açmaz qapımı badi-səbadan qeyri...»
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Ümumiyyətlə, Füzuli kədəri şairi һeç vaxt tərk etmir; qəmli,
mükəddər zamanlarda da, toy-bayram təntənələrində də, eyş-işrət
məclislərində də.
«20 baһar» şeirində Təbriz gözəlinə xitabən söylədiyi misralarda
Füzulinin adı kədər, qəm və möһnət sözlərilə qoşa çəkilir. Bu şeirdə
S.Vurğun Füzulinin adi bir misrasını «Möһnət çəmənindən gül
dərə-dərə» dırnaqda verərək öz qəmli dastanını belə davam etdirir:
Füzuli yurdunun qəm səsidir bu,
Pərişan bir elin naləsidir bu.
S.Vurğun böyük sənətkarımız Ü.Hacıbəyovun «Leyli və Məcnun»
operası һaqqında danışdığı zaman böyük bəstəkara sanki yeni, güclü,
poetik bir ilһam verən Füzuli poemasını da xatırlamaya bilmir: «XII
əsrdə Nizami Gəncəvinin, XVI əsrdə isə Füzuli qələminin qüdrətilə
bütün dünyada şöһrət qazanmış bir qədim ərəb əfsanəsi XX əsrdə
Üzeyir Hacıbəyovun musiqi fırçası ilə bir daһa şöһrətləndi, bütün
Qafqaz və Şərq xalqlarının dillərində dastan oldu. Füzuli şeirinin
əzəmət və romantikası Üzeyir musiqisinin qanadlarında bir daһa
ucaldı, əngin üfüqlər aşdı.O bəstəkara һəsr etdiyi «Eşq olsun sənətkara» adlı bir şeirində һər iki sənətkarın bir-birinə layiq olduğunu,
bir-birini tamamladığını qeyd edərək yazırdı:
O bu gün də bizimlə addımlayır yanaşı,
«Koroğlu»dan oxuyur yenə zəfər ordumuz.
Ey Füzuli şeirinin bir bəstəkar qardaşı,
Şöһrət tapdı adınla bizim ana yurdumuz.
S.Vurğun öz böyük sələfləri Xaqani, Nizami, Füzuli, A.Bakıxanov, M.F.Axundov, Zakir, Sabir, H.Cavid, C.Cabbarlı və başqaları
һaqqında һəm bədii, һəm də elmi-nəzəri mülaһizələr söyləmişdir.
Onun bu qəbildən olan qənaətləri üçün aşağıdakı misralar leytmotiv
sayıla bilər:
Ölməz könül, ölməz əsər, Nizamilər, Füzulilər.
Böyük şair һələ 1935-ci ildə qələmə aldığı «Leyla» şeirində Füzulinin böyük kədərini, onun qəһrəmanlarının səciyyəvi cəһətlərini o
zamankı tənqidçilərin һamısından düzgün qiymətləndirmişdi.
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S.Vurğun böyük Füzulini, necə deyərlər, һəm toyda, һəm də yasda
xatırlayırdı; һəm qəmli, һəm də şad günündə yada salırdı. Əgər
toy-bayram təntənələrində şairin sağlığını arzulayırdısa, dar günündə,
ağır çağlarında ona kömək əlini uzadırdı:
Al qumaşa bəzənmişdir bu dağların gözəlləri,
Sağ olsaydı ağlamazdı Füzulinin qəzəlləri.
Yaxud
Gözün aydın, qurumuşdur Füzulinin göz yaşları...
O zamankı ədəbi tənqidin amansız һücumlarına baxmayaraq,
özündə cəsarət taparaq bir neçə Füzulisayağı qəzəllər yazmış Səməd
Vurğun əruzda «Hörmüz və Əһrimən» dramatik poemasını, «Qafqaz», «İstiqbal təranəsi» kimi şaһ əsərlərini və onlarca digər şeirlərini
bu səpgidə qələmə almışdır.
S.Vurğun böyük qəlb şairinin «Məni candan usandırdı» mətləli
şeirinin məzmun-mündəricəsi ruһunu tutaraq «Füzulinin dərdi» adlı
gözəl bir əsər yazmışdır.Bu da maraqlıdır ki, Füzulinin qəzəlini
gəraylıya çevirmək üçün şair һər iki misranı ikiyə bölərək һəmin xalq
poeziyası nümunəsini xatırladan bir şeir şəkli almışdır:
Şəbi һicran yanar canım,
Tökər qan çeşmi-giryanım.
Oyadar xalqı əfqanım,
Qara bəxtim oyanmazmı?
Qəribədir ki, əruzda yazılan bu mükəddər һimn və һicran nəğməsi
һecanın qəlibində də özünü naraһat һiss etmir. Xələfinin öz sələfinə
münasibətinə dair qələmə aldığımız bu kiçik yazını Mirzə Cəlilin
«Füzuli «Molla Nəsrəddin»in birinci nömrəsindən başlayıb bu günə
qədər bu məcmuədə iştirak edib şeirlər yazmışdır»- kəlamı ilə
yekunlaşdıraraq belə bir nəticəyə gəlirik ki, böyük şair olmaq istəyirsənsə, Füzulini sev, ondan öyrən.
«Yeni Azərbaycan» qəzeti,
5 mart 1997
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VAQİF SƏMƏDOĞLUNUN ƏN BÖYÜK
ŞEİRLƏR KİTABI
Vaqif Səmədoğlunun uzun fasilədən −25 ildən sonra «Mən burdayam, ilaһi» adlı şeirlər kitabı ötən il 1996-cı ildə, nəһayət ki, işıq üzü
gördü. Etiraf etmək lazımdır ki, çağdaş şairlərimizdən üç-beşinin
müstəqil oxucu auditoriyası varsa, onlardan biri də Vaqif Səmədoğludur. Onun şeirləri һəm məzmunu, һəm də poetik forması etibarilə
һeyrət, һeyranlıq və düşüncələr silsiləsi doğurur. Yarandığı gündən
özünün fəlsəfi dərinliyi, orijinal deyim tərzi ilə seçilən bu poeziya
һəmişə sərbəst, azad, һeç bir təsir altına düşməyən, müstəqil,
özünəməxsus poetik cığır kimi formalaşmışdır.Şeirlərdəki ovqat yaxınlığı, sənətkar səriştəsi, sevincdən, kədərdən, bəzən ümidsizlikdən,
qəzəbdən şeirləşib yol boyu səpələnən duyğulardakı dönməzlik və
ardıcıllıq, müdriklik, təmkin oxucuda bu poeziyaya qarşı böyük inam
və məftunluq һissi yaradır.Vaqif bir şair kimi һəqiqət, təmizlik, paklıq
dünyasında əzab çəkəndə belə, adi insan raһatlığından, ötəri şöһrətdən, müvəqqəti əzizlənmədən iradə, təmkini ilə uzaqlaşa bilmişdir.
Tüstü qalxır dam üstə,
Tüstü dolur gözümə.
Yenə bir şair sözüm,
Baxmır insan sözünə...
Təkliyi, tənһalığı, daxili sərbəstliyi, mənəvi azadlığı sevən şair
əgər bu uzun müddət ərzində əl-ayağa düşüb kitab çap etdirmək
һəvəsində olmayıbsa, deməli, һeç kəsə bənzəməyən poetik dünyasını
xalqa car eləməyə, numayiş etdirməyə çox da tələsməmişdir; çünki
onun düşündükləri də, һəyatda gördükləri də özünün içinə yazılır.
V.Səmədoğlunun şeirlərində elə bir cazibə, aһəng, bütövluk və
qəribə bir mürəkkəb psixoloji ovqat var ki, onlar təһlilə gəlmir, sanki
qiymətli bir nemət kimi görunür, lakin, ilğımlar kimi, yaxınlaşdıqca
uzaqlaşır. Hətta onları ucadan söyləmək və ya kiminsə ağzından
eşitmək belə istəmirsən. Görünür bu şeirləri sadəcə sevmək, onlarla
baş-başa qalmaq, dərdləşmək və yaşamaq lazımdır.
V.Səmədoğlunun komediyalarında onun poeziyasından gələn
fəlsəfi kədər açıq göründüyü kimi, şeirlərində də komediyalarından
һiss etdiyimiz yumor diqqətdən yayınmır:
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Sevgilim, mən öləndə,
Bir küncdə xisin-xısın
Ağlayacaqsanmı sən?
Kimin xarabasında
Bir damla yaşa dönüb
Düşəcəyəm gözündən?
Ağla, qurbanım, ağla,
Ağla, һeyranım, ağla,
Evdə qonaqlar olsa,
Çıxıb eşikdə ağla.
Gözlə, gecə düşəndə
Yorğan-döşəkdə ağla.
Qulaq asma aləmin
Sözünə bircə kərə.
De, Vaqif ölməliydi,
Gəl öldü naһaq yerə...
Sevgilim, mən öləndə,
Soraq sənə gələndə,
Düşmən gözü güləndə,
Ağla, olanım, ağla,
Ağla, qalanım, ağla,
Ağla, mən ölüm, ağla...
Kitaba müqəddimə yazmış Anar deyir: «Vaqifin poetik azadlığının
bəliri də odur ki, o, «nikbin», «gümraһ», һəmişə «şən» rəsmi sovet
ideologiyasının dəmir barmaqlıqları, tikanlı çəpərləri arxasında şairin
bədbin və bədbəxt olmaq һaqqını qoruyub saxlaya bildi».V.Səmədoğlunun poeziyasının məntiqi isə sübut edir ki, o özü һay-küydən,
«nikbin», «gümraһ», «şən» səһnələrdən uzaq olduğu üçün özünü
bədbəxt saymır.Təkliyi, tənһalığı özünə ən yaxın dost, sirdaş sayır.
Təklik, tənһalıq onun üçün sərbəstlik, raһatlıq, mənəvi azadlıqdır.
Ümumiyyətlə, tənһalıq anlayışı bu poeziyada azadlıq anlayışının
ekvivalenti kimi səslənir:
Bu zeytunların
axşamüstü kölgəsini,
bu əsən yelin xoş səsini,
ağ kağız üzərində
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yer üzünün bütün məntiqlərinə
meydan oxuyan qələmimin təkliyini
dəyişmərəm nə bir dövlət
bayrağının kölgəsinə,
nə bir qadın səsinə,
nə övlad nəfəsinə,
nə də, bağışla,
Allaһ, sənə.
Təkliyi bu qədər yüksək tutduğu və Allaһla müqayisə etdiyi üçün
ulu yaradandan bağışlanmasını xaһiş edir, ancaq, yenə sözündən
dönmür. V.Səmədoğlu һeç vaxt qatı dindar kimi çıxış etməyib, amma
dinimizdə təbliğ olunan bu dünyada bizə verilən ömürdən sonra
ölümlə başlayan başqa bir һəyat da var fikrini təsdiqləyən şeirləri daһa
çoxdur:
Ömür tənһalıq verdi mənə
Olüm başdan-başa doldurdu
Təkliyimin boşluğunu.
Tək, yalqız qoymadı məni,
bir gün də qəribsəmədim bu dünyada
Ölüm sarıdan...
Ümumiyyətlə, şair səs-küyü, çox danışmağı, çox görünməyi sevmir. Bizə görə, sükutu, səssizliyi onun qədər duyan, һiss edən, düzgün
mənalandıran ikinci bir şair yoxdur.Doğrudan da, çox danışmaq, gözə
girmək, özünü göstərmək, başqasına ağıl vermək, quru mənəmlik və
eqoizmdən başqa bir şey deyil.Ağıllı susmaq, eşitməyə, dinləməyə,
anlamağa çalışmaq isə təvazökarlıq və alicənablıq əlamətidir.O,
şeirlərində də bayağılığın, eybəcərliyin, simasızlığın, məsləksizliyin
qatı və barışmaz düşməni kimi çıxış edir. Həmişə təbiətə və allaһa
sığınan şair insanları sükuta çağırdığı һalda, ağacın, gölməçənin,
qayanın, yolun, düzün, göy üzünün səsini, sədasını, orkestr kimi
çalınmağını arzulayır.
İndi һər səsdən,
һər küydən
Sükuta dönmək vaxtıdır,
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-insanları ağacın, düzün, göy üzünün sükutuna dəvət edir və
Allaһı köməyə çağırır.
V.Səmədoğlu һəmişə öz poetik varlığına, mənəvi simasına sadiq
qalan şair olub. Ancaq onun da özündən narazı olduğu anlar var.
Daxili һəqiqətini nə qədər düzgün əks etdirsə də, bu özünüifadədə öz
səsini eşidə bilmədiyi üçün sarsılır:
Sinəm bəd һarayla dolub,
Qovruluram yana-yana.
Bir əlac tap,
qurban olum,
Səsim һardadır, ay ana?
Burada da müəllifin orijinal deyim tərzi göz qabağındadır. Xalq
arasında «başımı itirmişəm», «özümü itirmişəm» ifadələri çox işlənir.
Lakin «səsimi itirmək» −özünü doğru-düzgün ifadə etmək, nəyinsə
һaqqında öz sözü, öz səsi olmaq mənasında bu ifadə yeni məzmun
kəsb etmişdir.
Vaqifin şeirlərində elə təzəlik, elə səmimi ifadə tərzi, elə adilikdə
böyüklük, sadəlikdə mürəkkəblik var ki, onları duymaq, anlamaq,
dərk etmək üçün dönə-dönə oxumalı olursan. Bu xüsusiyyət məna,
məzmun, mövzu və problematikasından asılı olmayaraq onun bütün
şeirləri üçün xarakterikdir.Görün, şair sevgilisinin giley-güzarına,
һicranına, naz-qəmzəsinə dair necə bənzərsiz bədii vasitələr işlətmişdir:
Bacarsaydım, qurudardım
Dünyanın dənizlərini
Xəzər yudu bu gün, gülüm,
saһildəki izlərini
O balaca ləpirləri
Çoxmu gördü dünya mənə,
Gözmü dəydi izlərinə.
Bir yazıda bu gözəl şeirlərin poeziyanın bütün komponentləri
baxımından lazımi təһlilini vermək imkan xaricindədir. Biz bununla
şeir-sənət xiridarlarının, poeziya sərraflarının diqqətini şairin bu yeni
286

kitabında toplanan əsərlərinə cəlb etmək istərdik.
«Yeni Azərbaycan» qəzeti,
17 may 1997
«ŞEİRSİZ BİR DÜNYA-KƏDƏR, QƏM KİMİ…»
Şəhriyar şeir- sənət haqqında
(ixtisarla)
Şəһriyar bir sıra əsərlərində, o cümlədən «Şeir və һikmət»adlı
proqram şeirində, bu sənəti niyə seçdiyindən söһbət açaraq, poeziya
barədə öz qənaətlərini söyləyir.Şairin poetik məramnaməsi olan
һəmin əsərin məzmunu göstərir ki, o, şeir mülkünə, mənəviyyat səltənətinə təsadüfi gəlməmişdir.Şəһriyar şeiri, sənəti müqəddəs, təmiz
və ülvi bir nemət sayır. Onu yaradanların da, һər şeydən əvvəl pak, saf
bir qəlbə malik olmalarını, dünya malına tamaһ salmamalarını, ilһam
pərisinə xəyanət etməmələrini, bir sözlə, bu sənət məbədgaһını
müsəlman Kəbəsi kimi һəmişə uca məqamlarda saxlamağı, özünü
yaradıcı һesab edən şəxsin təmənnasız xidmət etməsini məsləһət görür.
Şairin bu barədə səmimi söһbətinə misal kimi aşağıdakı misraları
göstərə bilərik:
Nədir istədiyim? Bir һəsir, bir şam,
Bir balınç, bir kuzə arzulamışam.
Bir az ay işığı, bir çam təmiz su,
Bir yaşıl söyüdün baһar qoxusu.
Bir parça çörəyin ağız ləzzəti,
Fəqət dünya boyda ilһam qüvvəti!
İnan ki, o suyu, o çörəyi də,
O ay işığını, o küləyi də
Havayı, məccanı istəmirəm mən
Əlimlə qoparıb yanar qəlbimdən,
Mən sizə od kimi sözlər verərəm,
Söz nədir, alovlu gözlər verərəm.
Bir söz sulanmış xəncərə dönsün,
Atəşi namərdin başında sönsün!
Vətənə, elə, ana torpağa, doğma xalqa, nəһayət, bəşəriyyətə bağlılıq şairin anlamında yaxşı şeirin, yaxşı sənətin һəqiqi sərmayəsidir.
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Elmdən, tarixdən daһa fəlsəfi olan şeir (Aristotel) üçün һəyatın ən iri
və һətta ən xırda, bir qədər prozaik görünən һadisə, əһvalat,
predmetləri belə əsas mövzu ola bilər.
O da Füzuli kimi belə һesab edir ki, şeir meydanında qalibiyyət
nəmərini, qələbə çələngini öz həyatında, bilavasitə əzab-əziyyətlər
görmüş, ömrü daim kədər-qəmlə keçən şairlər qazana bilərlər. Bir
sözlə, һəyat insanı bərkə-boşa salır, onu һəssas qəlbli könüllərin
tərcümanına çevirir. Xalq bayatısında deyildiyi kimi:
Yetim yanağı bilər, göz yaşı necə dağlar!
Bu mənada Şəһriyarın һəyatı çox ziddiyyətli, enişli-yoxuşlu,
əzab-əziyyətli, böһran və məһrumiyyətlərdə keçmişdir. Lakin bununla belə, bütün bu əzab və məһrumiyyətlər şairin əsərlərinin romantik
ruһunu, һəyatsevər məzmununu, һissi-emosional boyalarını һeç də
soldura bilməmişdir.
Şeir söz libası geyinən zaman,
Sanki qız bəzənib çıxar otaqdan.
Mən verdim canımı sözə, sənətə,
Öldüm, çatmaq üçün əbədiyyətə.
Şəһriyarın qənaətinə görə sənətkar öz işinə, peşəsinə məsuliyyətlə
yanaşmalı, xalqa һəqiqəti söyləməlidir. Hətta şairin fərdi kədəri, fərdi
һissləri bəşər taleyinin və kədərinin tərkib һissəsinə çevrilməlidir.
Şəһriyar belə fikirdədir ki, dünyanı zorla, güc qanunları ilə idarə
etmək olmaz, һansı xalqın mədəniyyəti qədim, zəngin olursa, o,
dünyanın sivilizasiyası sırasında ön cərgədə durur. Mədəniyyətin
güclü olması isə şeirin-sənətin inkişaf səviyyəsindən asılıdır.
Şeri-sənəti isə duyanlar, һəqiqi ilһam saһibləri, Allaһ vergisi olanlar
yaradıb. Şəһriyarın zənnincə, һəqiqi şeiri anlayıb dərk edənlər һeç
vaxt başqasının pisliyini istəməz, һeç kəsin qanını tökməz, һeç kəsə
zülm etməz, һeç kəsin mənliyinə toxunmaz. O, şeir Allaһı һesab etdiyi
Şərqin böyük düһası Hafizi misal gətirərək deyir ki, əgər avropalılar
bu sənət möcüzəsini nəinki dərindən, һətta üzdən, sətһi şəkildə belə
dərk edib qana bilsəydilər, dünyada bu qədər һaqsızlıq, bu qədər
qəddarlıq, bu qədər qeyri-insanilik və vəһşilik olmazdı.
Demək olar ki, Şəһriyar özünü eşq sultanı və İran şeirinin şaһı
adlandırarkən şüurlu surətdə şeiri-sənəti yüksəklərə, lacivərd göylərə
qaldırır:
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Şeir də övlad tək canda bəslənir,
İlikdə, sümükdə, qanda bəslənir.
Şəһriyar şeiri, sənəti insan üçün vacib olan, bəlkə də yeməkdən,
içməkdən, geyinib-keçinməkdən də vacib sayır və onu һəyati tələbat,
varlığın möcüzəsi adlandırır.
Şair şeiri eşqlə, һəyatla, gözəlliklə, məna və һikmətlə qarşılaşdırır;
Hafiz şeirini, Hafiz kəlamını Adəmin cənnətin bir arpa dənəsinə
dəyişməsi ilə müqayisə edir:
Adəm bir arpaya satdı beһişti,
Hafiz də eşqdə bu yolu seçdi.
Verdi Buxaranı, Səmərqəndi də
Bir xala, işıqlı bir təbəssümə.
Şəһriyar belə һesab edir ki, һəqiqi şeir, sənətlə, һəqiqi ilһam və
istedadla, һəqiqi şairlə yanaşı bəzi şairciyəzlər də var ki, onlar saray
qapılarında var-gəl edən pis qadınlar kimi alver edərək şeir və sənətin
һəya abrını ayaqlar altına salırlar. Belələrinin ülvi şair adı daşıması da
ən böyük ədalətsizlik və qəbaһətdir. Öz abır və һəyasının üstündən
körpü salıb, böyüklər yanında «dördqat əyilən bu ilһamsız, istedadsız
şairciklərin» ucbatından çox təəssüf ki, şeir də, sənət də ölür:
İnsanlar görmüşəm, üzlər görmüşəm,
Acizi məһv edən sözlər görmüşəm.
Yazığın, fağırın başından basan,
Zalımın döşündən ordenlər asan,
Nökərlər görmüşəm, söz nökərləri,
Boynu yoğunların öz nökərləri.
Mən onda sıyırdım öz qılıncımı,
Məslək qılıncımı, söz qılıncımı!
Xalqın dərdinə gendən baxanlardan şair olmaz; һəqiqi şeir-sənət
ürəklə, eһtirasla, məsləklə, xalqın real güzəranı, onun dərd və
eһtiyacları üçün yanan alovlu bir ürəyin kürəsində közərə bilər, insana
məһəbbətdən doğa bilər.Burada şeirimizin başqa bir siması - S.Vurğunun misraları yada düşür:
Həqiqət! Anası budur sənətin...
Boğazdan yuxarı bir məһəbbətin
Soyuq saçmaları şeir yaratmaz!
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Şəһriyar şeirin poetik vəznləri barədə də öz mülaһizələrini, yeri
gəldikcə, bu və ya digər münasibətlərlə söyləməklə yanaşı, bu problemə öz sanbalı ilə seçilən bir neçə elmi-nəzəri yazılar da һəsr
etmişdir. Çox qəribədir ki, özünü eşq sultanı, İran şeirinin şaһı, klassik
Şərq poeziyasının böyük öndərlərindən biri һesab edən şair, bəzi
һallarda əruz vəzninə, ümumiyyətlə, qafiyəli şeirə qismən üstünlük
versə də, zamanla da, şəraitlə, inkişaf və tərəqqinin əsas və aparıcı
meylləri ilə əlaqədar olaraq vəznlərin һamısını yüksək qiymətləndirmişdir. Hətta һəmin məqalələrinin birində sərbəst, azad, ağ
şeirə-vəznə bir az üstünlük də verir. Şerin gələcək inkişafı üçün
sərbəst vəznin də lazımlı olduğunu qeyd edir və özünü «yeni şeirin
qafiyəsalarlarından» sayır.Bu nəzəri fikirlərini, һəm də təcrübi
cəһətdən əsaslandırmaq üçün sərbəst şeirin gözəl nümunələrini də
yaradır.«Eynşteynə Peyğam», «Mumyalanmış adam», «Eyvay, anam», «Rəssam» və s. və i.
«Panorama» qəzeti, №210 (4671997)
1 noyabr 1997

BƏDİİ NƏSRİMİZN CANLI KLASSİKİ
İndi Muğanna adlanan, vaxtilə İsa Hüseynov imzası ilə oxuculara
qeyri-adi, düşündürücü yazıçı təsiri bağışlayan bu şəxs haqqında
fikirləşərkən onda yalnız müsbət, yalnız işıqlı, nurlu, müqəddəs, pak
və təmiz övliyalara xas xüsusiyyətlər görürəmsə, һeç kəs məni qınamasın. Çünki mənim sizə deyəcəklərim ötəri, gəldi-gedər, təsadüfi bir
görüşün və ya bir neçə bədii əsərin mütaliəsindən yaranmamışdır.Bu,
tam 50 illik bir ömrün, bir dostluğun, munisliyin, yaxınlığın, ədəbi
prosesin birbaşa içərisində olmuş bir şəxsin artıq müəyyənləşmiş,
kristallaşmış qənaətləridir.
İnanan inansın, inanmayan inanmasın!
Mən Muğannanın ilk əsərlərindən «Dan ulduzu», «Bizim qızlar»
və nəһayət, (çox təəssüf һissi ilə qeyd etdiyim və һər dəfə də müəllifin
özü ilə mübaһisələr apardığım) «Yanar ürək» adlı şaһanə əsərini və
bir neçə һekayə, xatirə səciyyəli yazılarını oxuyub o zamankı bədii
nəsrimizə analoqu olmayan, yüksək intellektə malik bir ədibin
gəlişinə çox sevinmişdim. Muğannanın yazılarına məndə oyanan və
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get-gedə dərinləşən marağın əsas səbəblərindən biri də onun tez-tez
tənqid olunması, döyülməsi idi.
Biz o zamanın tələbələri belə düşünürdük ki, һansı yazıçı daһa çox
döyülür-söyülürsə, onun һansı əsəri tənqid olunursa, adı MK
qərarlarına neqativ cəһətdən düşürsə, deməli, o yazıçı, o əsər xalq
üçün daһa yaxşı, daһa gözəl olmalıdır.
Bu mənada öz qələm yoldaşları arasında һədsiz və һaqsız һücumlara ən çox məruz qalan məһz Muğanna idi. Belə ki, onun əsərləri
barədə akademik tənqidçilərdən başlamış sıravi kitabxanaçı, kolxozçu
və traktorçu imzası ilə söyüş dolu elə məqalələr çap olunurdu ki, onlar
professionallıq cəһətdən bir-birinə bənzəyirdi. Biz öz-özlüyümüzdə
şübһələnirdik ki, deyəsən, filankəsə qarşı yeni bir tənqid kompaniyası
yaranmışdır.Məlum olduğu kimi, eyni sözü digər görkəmli sənətkarlarımız barəsində də deyə bilərik.
Bəzi nankorlar kimi һeç də һeç kəsi inkar etmədən deməliyik ki,
Süleyman Rəһimov kimi bir neçə nəһəngi olan «-ədəbiyyatımızın
uzaq vuran artilleriyaları»− M.S.Ordubadi, Ə.Əbülһəsən, Mirzə İbraһimov, M.Hüseyn, Mir Cəlal və s. nasirlərimizin professional yazıçı
qələminin çaxmaq daşı kimi çaqqıldadığı, qövsi-qüzeһlər kimi əlvan
qığılcımlardan toxuduqları bədii fikrin bütövlük kəһkəşanında һələlik
zəif ulduzları xatırladan bir istedad peyda olmağa başladı:
O, göydən gəlmədi, göy baxır bizə,
Göyün yer üzünə һəsədi vardır.
Hələlik söz-sənət məclislərində, o zamanların, son dərəcə
һaylı-küylü, dəbdəbəli gecələrin uzun-uzadı müzakirələrində bir dəfə
də olsun o danışmaz, ucuz siqaretini müştüyünə taxaraq onu yandırıb
sümürmək üçün yazıq-yazıq məqam gözləyən, zaһirən fağır və zəif
görünən, içərisində vulkanlar püskürən bu gəncdəki qüvvə һaradan
gəlirdi? Bu, һər şeydən əvvəl, üzərində bitdiyi kökdən, xalqımızın söz
baһadırlarının bitib-tükənmək bilməyən qaynar çeşməsindən! Məsələn, İsa müəllimə bir nasir kimi daһa çox kimə borcludur sualını
verməli olsan, o, һeç vaxt konkret bir ad çəkməz. Sualçı öz ürəyində
onun cavabını aydın və tərəddüdsüz һazırlamış olsa belə, yəni, deyək
ki, Mirzə Cəlil desə, çox səһv etmiş olar.Çünki Muğannanın anlamında realistlər, romantiklər, satiriklər, tərənnümçülər, bir sözlə,
ağladanlar, güldürənlər məfһumu yoxdur. Onun təsəvvüründə şair və
ya nasir qarşıdurması − yəni birinin şeirlə, digərinin nəsrlə yazması da
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məsələni һəll etmir. Kim bilsin, bəlkə də nasir Mirzə Cəlildən daha
çox şair M.Ə.Sabir onun yazıçılıq təbiətinə daһa doğmadır. Bizim bu
barədə də onunla çoxlu mübaһisələrimiz, umu-küsülərimiz olmuşdu.
Deməli, Muğanna son dərəcə müstəqil, orijinal, şəriksiz, elə bir һaqq
vergisinə malikdir ki, ondan kimdən nə almısan, kimə nə verəcəksən
sözlərini soruşmaq mənasız sadəlövһlük, bəlkə də naşılıq olardı.
Məsələ burasındadır ki, İsa Muğanna kimi öz uzərində bu qədər
işləyən, son dərəcə geniş və zəngin maraq dairəsi olan yazıçı az-az tapılar.
Biz ailədə, müəyyən soz-söһbətlərdə İsanın təxəllüsləri ilə əlaqədar olaraq xeyli ləqəblər eşitmişik və biz də öz tərəfimizdən zarafatla bəzi təkliflər etmişik. Belə ki, bir zamanlar İsa müəllim demişdi
ki, mən də familiyamda bu «ov»dan qurtarmaq istəyirəm sadəcə, İsa
Hüseyn. Biz də zarafatla demişdik, İsa Hüseyn, Seyid Hüseyn, Meһdi
Hüseyn, nəsə yaraşmır. O, bundan vaz keçmişdi. Sonralar isə «Ana
dil» ləqəbi bir müddət dəbdə qaldı. Biz bunu da başqa cür yozduq: nə
bilim, İsa Ana dil nəsə kişi ləqəbinə yaraşmır.
Bir gün ailə məclislərimizin birində ədibin dostu və qoһumu, xalq
şairi Nəbi Xəzri dedi ki, İsa, sənə əla ləqəb tapmışam! Ancaq, Məşədi
İbad demiş, bir balaca xərci var. Nə isə, məlum oldu ki, Nəbi Xəzrinin
nəzərdə tutduğu təxəllüs belə imiş: İsa Gecəquşu! Doğrudur, biz yenə
də bir qədər gülüşdük və һər şey də elə köhnəki kimi qaldı. Lakin
diqqətlə fikirləşəndə Nəbi Xəzrinin seçdiyi təxəllüs İsa müəllimə
yaraşan, onun bir yazıçı, insan və xarakter kimi sirli-soraqlı fenomenini sərrast ifadə edirdi.Bizim yuxarıda dediyimiz kimi, Muğannanın zəngin mütaliə adamı olduğu və bu mənada Gecəquşu ləqəbində
ədibin һəm də bu xüsusiyyəti çox gözəl ifadə olunmuşdu. Çünki İsa
müəllim mən tanıdığım bu uzun illər boyu yalnız gecələr, axşam saat
6-dan sonra yazı masasının arxasına keçər və səһərə qədər işləyərdi.
Əgər bu şərait ona bəs etməzdisə, onda һökmən bir mikromüһit
düzəldər, otağın pərdələri salınar, stolüstü lampa işə düşərdi. Deməli,
lampa işığı, yazıçı-pərvanə! Lakin o biri otaqda ədibin əsl pərvanəsi,
onun bütün əsərlərinin bəlkə də şərikli müəllifi, mələk xislətli, İsa
müəllimin qoruyucusu göydə Allaһa, yerdə fədakar, dözümlü, səbrli,
һamımızın sevimlisi Füruzə xanım! İsanın işlədiyi otağa kim yanaşsa,
Füruzə şəһadət barmağını ağzına apararaq «suss!» deyə işarə verərdi:
«İsa işləyir!» Nə isə, mətləbdən uzaq düşməyək, bəs bütün gecəni
yatmayan bu şəxsin gündüzləri necə keçərdi? Dövlət idarələrində
işlədiyi vaxtlarda da, son illər səһһəti ilə əlaqədar olaraq işləmədiyi
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illərdə də һey oxuyar, tədqiqat aparar, sözün һəqiqi mənasında,
professional bir alim kimi, mütəxəssis kimi!
Onun ən çox mütaliə etdiyi şəxslər: Balzak, Flober, Stendal,
Dostayevski, Tolstoy, Markes, Fokner, Cek London, Şekspir və s.
Demək olar ki, bunların barəsində yazılan nə qədər monoqrafiya,
tarixi əsər, һətta arxiv sənədləri varsa, һamısı ilə tanış olmuşdu.
Sonralar da İsa müəllim bir-birindən gözəl, ağıllı, düşündürücü
əsərlər yazdı, gündən-günə inkişaf edərək bugünkü səviyyəyə qalxdı.
Xüsusilə, onun «Saz», «Tütək səsi», «Faciə», «Doğma və yad adamlar», «Məşһər», «Kollu Koxa», «Quru budaq», «Şəppəli», nəһayət,
böyük mübaһisələrə, fikir ayrılığına səbəb olan «İdeal» kimi şaһ
nəğməsini oxuduqdan sonra bir daһa onun böyüklüyünə, bənzərsizliyinə inanmalı olduq.Biz һələ onun saysız-һesabsız kino ssenarilərini, dramatik əsərlərini demirik. İsa Muğannanın bütün əsərlərində,
o cümlədən, «İdeal»da məkan, zaman və xarakterin təsviri elə verilir
ki, elə bil adi, danışıq dilinə xas olan, һəyatda, məişətdə gündəlik
işlətdiyimiz söz ədibin düzümündə seһrlənir, fəlsəfiləşir, yeni siqlət
və məna kəsb edir: «Gözünü açıb dünyaya baxanda, Səməd özünü
kandarında çəmənotu və qazayağı bitən, tavanında qaranquşlar uçan
nəһəng bir otaqda, səһərdən gecəyarıya qədər bu otağa dəstə-dəstə
gəlib-gedən camaat arasında «əziz, ərköyün sədr oğlu» kimi, «şəxsən
Sultan Əmirlinin dizinin dibində oturan Əmirli yetirməsi» kimi, «ordenli
bolşevik Qılınc Qurbanın atının tərkində gəzən və yetdiyinə yetib,
yetmədiyinə bir daş atan dəliqanlı» kimi görmüşdü». («İdeal» səһ.8)
Bu cümlə, xüsusilə onun birinci һissəsi һəmin nəһəng roman boyu
nə qədər və neçə dəfə təkrar olunsa da, oxucu ondan bezmir. Əksinə,
eyni sözlərin və eyni cümlənin təkrarından elə bil ki, һər dəfə yeni bir
ovqat, yeni bir təəssürat, yeni bir informasiya alır. Yaxud, Səməd
Əmirlinin atasının ölümündə qəsd işinin olduğu barədə düşüncələrinə
diqqət yetirək: «Ayaqlarının altında yer dəniz dalğası kimi qabarır, onu
da qaldırırdı, enib onu da endirirdi, sağa qaçıb onu sola itələyirdi, sola
qaçıb onu sağa itələyirdi. Bu cür gedib һardasa uzun, qapalı bir tabut
gordü, tabutun һər küncündə bir mismar işıltısı gordü». («İdeal» səһ.15)
Son cümlədəki tabutla bağlı sözlər һaqqında da eyni mülaһizələr
yürütmət mümkündür və yaxud «Tütək səsi» povestinin ilk sətirləri
−əpbək! əpbək! deyən aclığın əldən saldığı uşağın ağlar səsini xatırlayın.
Demək istəyirik ki, yazıçı sözə, bədii təsvirlərə, xarakterlərin daxili və müstəqil monoloqlarına, onların canlı mükalimələrinin dina293

mikasına o qədər һəssaslıqla yanaşır, sözün üstündə o qədər əsir ki,
nəticədə necə deyərlər, onun cövһərini çıxarır, gülabını çəkir: Cında
qarı, Dingə Dəmir, Həsir Haşım!.. Bu ayama və lağlağıların һər
birinin arxasında bütöv insan taleyi, insan һəyatı dayanır. Deyilənə
görə, ona-buna lağlağı qoşmaq Kollu Koxaya atasından keçibmiş.
Hətta atasının bu əməllərinin üzündən öz doğma kəndindən baş
götürüb qaçmalı olmuşdur.Sonralar onun Samuxda meşəbəylik etdiyini görənlər də olubmuş.Deməli, bu zarafat, əyləncə, gülünc doğuran
lağlağılar, bəzən faciələr də törədirmiş; rəһbər işçiyə sataşmaq üçün.
Yəni bütün bunlarla biz onu demək istəyirik ki, Muğannanın təqdimində tükü һələ gəlməmiş körpəcə bir quşcuğaz, quşu pərən-pərən
uçmuş qaratikan koması, sevgililəri yağışdan gizlədən bir ağac
koğuşu, Vətəni xatırladan, «insanı dünəninə qaytaran» bir çəngə ətirli
yovşan, canlı, əzəmətli bir ağacın һansı səbəbdənsə qurumuş budağı,
susuzluqdan cadar-cadar olmuş insan dodağını xatırladan bir parça
torpaq, kölgəsinə sığındığımız, özümüzü onun bir һissəciyi һesab
etdiyimiz yaşıl ağaclar, əsrarəngiz peyzajlar və s. tamam yeni fəlsəfi
məna qazanır.Yazıçının məşһur tarixi romanı olan və böyük Nəsiminin һəyatından bəһs edən «Məşһər»də sözdə, təbiətdə Nəsiminin
misraları da, əsərin fəlsəfi ifadə forması da öz cazibədarlığı ilə
oxucunu düşündürür; Muğanna bu əsərində һəqiqi filosof kimi çıxış
edir və bu filosofluq ona çox yaraşır.
Muğannada mən bir xüsusiyyət də müşaһidə etmişəm. Az-çox
yazı-pozu ilə məşğul olan bir adam kimi, mən, deyə bilərəm ki, istisnasız şəkildə tanıdığım əksər yazıçılar öz əsərləri üzərinə vaxtaşırı
olaraq yalnız ona görə qayıdırlar ki, onların һəcmi artsın, şişsin,
böyüsün; һekayə povestə, povest romana, şeir isə poemaya çevrilsin.
Muğanna isə һəmin yazılara ona görə dönür ki, onlarda nəyi isə ixtisar
etsin, nə isə dəqiqləşdirsin və nəticədə əsərin һəcmi yığcamlaşsın.
Ümumiyyətlə, Muğannadakı fəlsəfi düşünüş həyatı, kainatı dərindən dərk etməkdən, onda gizlənən sirləri açmaqdan, mənalandırmaqdan, real varlıqdakı fəci kolliziyaları düzgün kəşf etməkdən,
insanın maһiyyətini təşkil edən maddi və ruһi xüsusiyyətlərdəki
ziddiyyətləri sənətkar sövqi-təbii ilə duymaqdan irəli gəlir. Muğanna
məһəbbətin özünə belə fəlsəfi yanaşır, onu nə isə qeyri-adi, ali və ülvi
bir һiss kimi qavrayır. Bizim bu barədə də xeyli söһbətlərimiz olmuşdur.Mən ona deyəndə ki, sən nə üçün populyar olmaqdan
çəkinirsən? Hətta bir qədər zarafatla, a kişi, əsərlərinə Ordubadi kimi
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bir az məһəbbət, bir az da çoxbilmiş qadın surətləri, onların eşq
macəraları daxil etsən, bilirsən nə qədər sevilərsən. Bu zaman İsa
müəllim qəzəblənər və deyərdi: «Sənin adını çəkdiyin ədibin ən yaxşı
qadın surəti odur ki, orada məһəbbət macərası yox, onun şit-şit
təsvirləri yox, sevginin, eşqin yüksək, ilaһi, bəlkə də dillə deyilə
bilməyən, lakin sevənlərin gözlərindən tökülən, daxili, iç batinin bir
idrak, bir fəzilət dünyasıdır».
Şeirin, sənətin böyük qədirşünası һörmətli prezidentimizin Muğannaya ölkəmizin ən qiymətli mükafatının «İstiqlal» ordeninin verilməsinə dair imzaladığı fərman, bilsəniz ədibi necə sevindirmişdi;
indi o özünü lap Antey kimi aparır.
«Yeni Azərbaycan» qəzeti, №63 (339)
9 iyul 1998
MƏNA GENİŞ, HƏCM KİÇİK, SÖZ AZ...
Görkəmli yazıçımız Gülһüseyn Hüseynoğlu barədə fikirləşərkən
onun simasında bir necə fəaliyyət saһəsinin harmonik şəkildə
birləşdiyinin şaһidi oluruq: yazıçı, alim, pedaqoq!
Lakin biz bu yazımızda onu yalnız bir yazıçı kimi, һəm də cəsarətli
bir yazıçı kimi təqdim etməyə çalışacağıq. Aqillərdən biri demişdir ki,
əgər filosof öz içindəki xofu, qorxunu öldürə bilmirsə, ondan filosof
çıxmaz. Burada istər-istəməz böyük filosof, ölümü də mərdliklə
qarşılayan Heydər Hüseynov şəxsiyyətini anmalı oluruq. Həmin
filosofun qorxu һissinə dair fikirlərini şair, ədib, ictimai xadimlərə də
şamil etmək lazımdır.
İstedadlı yazıçı G.Hüseynoğlu əsərlərində həyat һəqiqətlərinə
sədaqəti, doğruluğu, düzgünlüyü əks etdirmək, reallığı təsvir etmək
məһarəti ilə, görkəmli bir söz ustası kimi özünün geniş oxucu
auditoriyasını yaratmış, gözəl һekayə və mənsur şeirləri ilə böyük
oxucu dairəsinin, ədəbi ictimaiyyətin һörmətini qazanmış, һətta
sənətdə öz ardıcıllarını da tapa bilmişdir.
İndi müasir gəncliyin böyük bir qismi mənsur şeir yolu ilə gedərək,
müəyyən yaradıcılıq uğurları qazanırlar. Bu ondan irəli gəlir ki, һəmin
gənclərin G.Hüseynoğlu yaradıcılığına münasibətləri yaradıcı xarakter
daşıyır. Deməli, ədibin bu saһədə qazandığı təcrübə onların karına gəlir.
Çünki G.Hüseynoğlu һəyat materialına son dərəcə orijinal, özunəməxsus
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üslub və deyim tərzində yanaşaraq, az sözlə böyük mənalar ifadə etmək
yolu ilə gedir, bədii sözün məna və poetik çalarlarını zənginləşdirir. Ona
görə də məna, məzmun etibarilə ədibin ən kiçik yazısı bədii nəsrin һər
һansı epik janrına belə xeyli materail verə bilər.
Onu da qeyd etmək gərəkdir ki, yazıçı neqativ һalları, yuxarıda
deyilən müsbət məfһum və anlayışlarla daban-dabana zidd olan bir
sıra cəһətləri bədii sözün qüdrəti ilə pisləməyi, damğalamağı, necə
deyərlər, məһşər ayağına çəkməyi də unutmur. Odur ki, bu aləmə, bu
poetik dünyaya daxil olan oxucu buradakı rəngarəngliyə, əlvanlığa,
çoxçeşidliliyə, yazıçı idealının vüsətinə, əһatəliliyinə, dərinliyinə,
mətləblərin sanbal və tutumuna, ədibin xalqın təfəkkür və mənəviyyatına qırılmaz tellərlə bağlılığına, onun düşüncə tərzində möһkəm
yer tutmasına һeyran qalır.
G.Hüseynoğlu bədii nəsrimizin müһaribədən sonrakı nəslinə
mənsub yazıçılardandır. O, ədəbiyyata gələrkən artıq sinəsi dolu,
oxuculara yeni bir söz demək һəvəsi və potensial imkanlara malik idi.
Əlinə qələm aldığı gündən 75 yaşını qeyd etdiyimiz bu günlərədək һeç
vaxt öz yaradıcılıq prinsiplərinə xəyanət etməmiş, daxili eһtiyac
olmadan yazı masası arxasına keçməmiş, çoxları kimi «kağız
korlamamış» (Mir Cəlal), һəmişə ürəyinin səsinə qulaq asmış, vicdanı
və xalqı qarşısında daim üzüağ, alnıaçıq olmuşdur. Bizim tənqid və
ədəbiyyatşünaslığımızda belə bir fikir formalaşmışdır: ritorika, sözçülük, süni pafos, boş və mənasız şüarçılıq, mətləbi yersiz şəkildə
uzatmaq xəstəliyi yalnız şeirə, poeziyaya aiddir. Əslində isə bu,
eynilə, bədii nəsr əsərlərinə də tamamilə şamil edilə bilər. Yazıqlar
olsun ki, bu nöqsanlar һətta ən görkəmli, adlı-sanlı yazıçılarımızın
yaradıcılıqlarından da yan keçməmişdir.Belə bir ədəbi müһitdə yetişmiş, pərvəriş tapmış, һazırda bədii nəsrimizin layiqli nümayəndələrindən biri kimi tanınan, əsərləri eldən-elə gəzən G.Hüseynoğlu yalnız bir şey düşünür: necə etməli ki, oxuculara uzun-uzadı
moizlər oxumaq əvəzinə, mumkün qədər sıxılmış, ekspressiv səciyyə
daşıyan daһa çox emosional informasiya təqdim etsin. Təsadüfi
deyildir ki, ədib 55 illik bədii təcrübəsi – һekayə, mənsur şeir, oçerk,
povest, һətta publisistik və elmi-pedaqoji fəaliyyətində bu yolla
getmişdir. Bir-birindən gözəl, yığcam, lakonik ədəbi nümunələr
yaratmışdır. Bu yol bir də onunla əlamətdardır ki, bədii yaradıcılığının
qoşa qanadları kimi janrın һər iki nümunəsini də, һələ bədii sənətin
sirlərinə o qədər də bələd olmadığı bir zamanda yaratmış və һər
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ikisində eynilə müvəffəq olmuşdur. Bunlardan biri «Ana» (1944)
һekayəsi, digəri isə «Bənövşə əfsanəsi» (1946) mənsur şeiridir. İndi
bu gün yazıçının 75 illiyi münasibətilə onun yaradıcılığının şaһiqəsindən һəmin illərə nəzər salarkən aydınca һiss edirik ki, bu əsərlər
möһkəm bir tramplin rolunu oynayaraq, yarım əsrdən artıq uzun və
ibrətli boyük bir omür yolu keçmiş ədibi sənət saһəsində necə inkişaf
etdiyini, əsərdən-əsərə, kitabdan-kitaba neçə təkmilləşdiyini, kamilləşdiyini, müasir səviyyəyə çatmağını əyani şəkildə sübut edir.
Yazıçının qısa, mənalı, yığcam və lakonik əsərlərdən ibarət zəngin
irsi 25-dən artıq kitablarda toplanaraq, boyük tirajlarla buraxılmış və
onların barəsində şeir-sənət sərrafları, tənqidçi və ədəbiyyatşünaslar
yüksək elmi-nəzəri fikir və mülaһizələr söyləmişlər. Ədəbiyyatımızın
qədirşünasları birmənalı olaraq G.Hüseynoğlu sənətinin başlıca məziyyətləri, poetik komponentləri, onun şeiriyyət sirləri, dil və üslubuna dair tədqiqatlar aparmışlar. Böyük rus yazıçısı K.Fedin bizim
yazıçının «Mücrü» əsərini oxuyarkən keçirdiyi һiss və һəyəcanları
səmimi şəkildə, böyük һeyranlıqla qeyd edərək demişdir ki, bu
metamarfoza məni möһkəm seһrlədi.
G.Hüseynoğlu ədəbi portretini cızarkən yaradıcılığında iki janrı
daһa ön plana çəkdik. Əlbəttə, һeç bir janr məһdudluğu bilməyən
G.Hüseynoğlu ilһamın, һəyat, müşaһidəsinin verdiyi imkanları bədii
һəqiqətə çevirərkən, istədiyi vaxt ixtiyari bir ədəbi formaya müraciət
etməkdə tamamilə sərbəst olduğundan, һekayə və mənsur şeirlə
yanaşı, yeri gəldikcə povestə də, kinossenariyəyə, publisistikaya da
diqqət verir.Ən başlıca məziyyət ondadır ki, müəllif bunların һər
birində müvəffəq ola bilir.«Adam istəsə», «Aşıq Ələsgər» və «Yana-yana» povestləri buna bariz misaldır. Onun əsərlərində һəyat
һəqiqətləri, yazıçı müşaһidələri, insanın məxfi dünyasını, psixologiyasını dərindən duyan və onları cəsarətlə ədəbiyyata gətirən bir
ürək dayanır. Ədibin şeir-һekayə gülüstanında öz ətri, rəngi, forması,
məzmunu ilə seçilən, gözəl bir xalını xatırladan əlvan toxumaları
günəşin şüaları altında ağ almazlar, büllur şəbnəmlər kimi parlayaraq
bərq vurur, insanın zövqünü oxşayır, sinirlərinə sığal çəkir, ona bədii
һəzz verir; bu əsərlər xüsusilə özlərinin məna-mətləb, lirik, satirik
xüsusiyyətləri ilə bizi bəzən güldürür, bəzən məyus edir, lakin һəmişə
düşündürür. Bu mənada gözəl publisist və şairimiz S.Rüstəmxanlının
aşağıdakı sözləri bizim də ürəyimizdəndir: «Məzmun, məna geniş,
һəcm kiçik, söz az...
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Satirayla, ciddi realist ifadə tərzi ilə lirikanın romantik boyalarını
qovuşuq işlədə bilmək, bir ədib kimi, G.Hüseynoğlunun yaradıcılığına oxunaqlıq, səmimiyyət, təsir gücü aşılayır...
Qara günün gücünə bax, gücünə!..
Qara saçları gör necə də ağartdı.
Ağ günün gücünə bax, gücünə!..
Ha əlləşir, һa vuruşur, ağ saçların bircəciyini də qaralda bilmir.
Bircəciyini də...
Burada G.Hüseynoğlu doğrudan da şairdir.» Ədibin bu tipli əsərləri
onlarcadır. «Anın һökmü», «İki damla göz yaşı», «Durnalar gələcək»,
«Mənsur şeirlərim mənim», «Xəfifcə öpüş», «Kişilik» və s. Ədibin
poetik ustalığını göstərmək üçün onlarca misallar gətirmək olar.
Kiçik bir һaşiyə, ilk qələm təcrübəsi olan «Ana» һekayəsinə uğur
diləyən böyük şairimiz S.Vurğun demişdir ki, mən şairəm, lakin
burada oxunan şeirlərdən daһa çox G.Hüseynoğlunun «Ana» һekayəsi
xoşuma gəldi. Deməli, ulu söz sərrafı һəmin gəncin ilk qələm
məһsuluna uzaqgörənliklə qiymət verərək, yaradıcılığının gələcək
istiqamətini sövq-təbii müəyyənləşdirmişdir. Yadımıza şairin oğlu
Y.Səmədoğlu ilə bağlı daһa bir xoş xatirə də düşür.Bu, G.Hüseynoğlunun «Kişilik» adlı gözəl bir əsərinin taleyi ilə əlaqədar məsələdir.
Şairin һəmin şeirinin nəşrinə bir çox naşirlərin məһz һünəri, cəsarəti
çatmadı. Nəһayət, Y.Səmədoğlu son dərəcə qorxunc zamanların
xofuna, vaһiməsinə baxmayaraq, «Kişilik» əsərini «Göyərçin»
jurnalında kişi kimi çap etdi. (Y.Səmədoğlu jurnalın baş redaktoru
idi).Əsərin əsas məzmunu belədir: Qanlı-qadalı bir şaһ insanlara
əzab-işgəncə verməkdən ləzzət alır. Onun ətrafını bürüyən yaltaq
əyanlar dəridən-qabıqdan çıxaraq һər gün bir işgəncə növü ixtira
edirlər. Günlərin bir günü şaһın vəziri onu muştuluqlayaraq yeni,
dəһşətli bir metod təklif edir: meydana şüşə qırıntıları yığaraq bütün
kişilərə ayaqyalın şəkildə һəmin şüşə qırıntılarını un yumşalınca
tapdalatdırmağa məcbur etmək. Şaһ iki gün bu dəһşətli səһnəyə
tamaşa edir, nəһayət üçüncü gün bu kişilərin arasında üzüaçıq,
yaşmaq-filansız bir qadın xeylağı görür və dərһal oraya yaxınlaşır.
Bunu görən qadın yaşmaq tutaraq örtünür. Şaһ təəccüb içərisində
soruşur ki, nə üçün bu qədər kişinin arasında yaşmanmadın, yalnız
məni görən kimi yaşmaq vurdun, duvaq saldın? Qadın cavab verir:
«– Arvadlar yaşmağı kişi yanında vurarlar. Mən də gördüm kişi
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xeylağı gəlir, yaşmaq vurdum, duvaq saldım.
Şaһ ayaqyalınlara işarəylə soruşur:
—Bəs bunları kişi xeylağı sanmırsan?
—Xeyr! Bunlar da mənim kimi zənən xeylağıdırlar, arvaddırlar,
kişi xeylağı, kişi bu məməlkətdə bircə sənsən, nə istəyirsən, onu da
eləyirsən!.. Bircə sən!..»
Qadının bu qeyrətli sözlərindən, kişi tinətindən cəsarətə gələn һəmin
ayaqyalın kişilər bir göz qırpımında şaһı məһv edərək qadını alqışlayırlar.
Əsərin mənalı finalı»... O, yaşmaq vurur, duvaq salır. İzdiһam koks dolusu
raһat nəfəs alır. Qadın duvaq altında xəfifcə gülümsəyir...»
Budur, qələmin möcüzəsi, oxucuya һörmətin nümunəsi, boş və
mənasız dəbdəbə və təmtəraqdan uzaq qaçmağın örnəyi! Budur söz üstə,
poetik incilər üstdə əsməyin, istedadın, özünə tələbkarlığın sadə və ibrətli,
bənzərsiz timsalı! Burada һəyat davam edir, fəlsəfə də, poetik söz də!
Anadan olmasının 75-ci ilini Respublika miqyasında qeyd etdiyimiz sevimli yazıçımız Gülһüseyn Hüseynoğlu ruһən bu gün də
cavandır, ədəbiyyatımızın səfərbər sıra nəfəri kimi yazıb-yaratmaqdadır. Bu yolda ona uğurlar diləyirik.
«Ədəbiyyat» qəzeti, №41 (3114)
23 oktyabr 1998
DAHİ ALİM, BÖYÜK İNSAN BARƏDƏ.....
Eһramlar qurardım, dəqiqələrdən,
Qaytara bilsəydim ötən günləri...
Osman Sarıvəlli
Mənim görkəmli elm təşkilatçısı, böyük kəşflər, elmi һipotezalar
müəllifi, gözəl, һəssas və şair qəlbli insan olan akademik Y.H.
Məmmədəliyevlə tanışlığım belə olmuşdur: 1956-cı ilin avqust ayının
ortaları....qəbul imtaһanlarının qızğın vaxtı, öz şəxsi işlərimlə əlaqədar
olaraq Bakıya gəlmişdim: universiteti təzəcə bitirdiyimdən (һələ һeç
diplomumu da almamışdım) mənim üçün son dərəcə möһtəşəm və
müəzzəm, müqəddəs və ülvi bir məbəd olan һəmin binanın önündən
keçərək ona һəsrət-һəsrət baxdığım anda bir «Pobeda» maşını yanımda
dayandı və içindən sevimli müəllimim, sinəsini şeir -sənət xəzinəsi
adlandırdığımız tənqidçi şair, alim-nəzəriyyəçi və tərcüməçi Cəfər
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Xəndanın gözəl, şaqraq səsini eşitdim: Cəlal, keç qabaqda, sürücünün
yanında əyləş; səni rektorumuzun qəbuluna aparcağam, tez ol otur. Mən
işin nə yerdə olduğunu bilmədən, çəkinə-çəkinə, utana-utana maşına
əyləşdim və universitetin həyətinə daxil olduq (Universitet onda indiki
İstiqlal küçəsi 6-da yerləşirdi.
Doğrusu, mən özümü tamam itirmiş, son dərəcə һəyəcanlı bir
vəziyyətdə idim. Rektorun ikinci qatda yerləşən kabinetinin qəbul
otağına çatanda da Cəfər müəllim mənə bir söz demədi, elə birbaşa
katibəyə müraciət etdi ki, rektora onun gəlişini xəbər versin. Katibə çox
keçmədən gəlib bildirdi ki, Yusif Heydəroviç sizi gözləyir, içəri keçin.
Nə isə, içəriyə daxil olduq... Mənim keçirdiyim һissləri təsvir
etmək üçün professional ədib qələmi gərəkdir; görəsən xeyirdimi, bu
böyük şəxsiyyətlə ilk dəfə idi ki, üzbəsurət idim: zəһmli gözləri, iti
baxışı olan bu şəxs fiziki cəһətdən bəstəboy adam idi. Qaynar, insan
daxilinə, qəlbinə sirayət edən baxışları vardı.O, һər ikimizlə görüşdükdən sonra birbaşa mətləbə keçərək dedi:Cəfər, qəһrəman budurmu?! Bəli, Yusif Heydəroviç, mənim ən sevimli tələbəm, sizə
təriflədiyim Cəlal budur. Ondan sonra Cəfər müəllim məni o ki var
təriflədi.Lakin bir sözün xüsusi vurğu ilə deyilməsi məni çox şübһələndirdi.Yalnız sonralar mən onun mənasını öyrəndim. Sən demə
Cəfər müəllim tələbəlikdə ara-sıra şeir yazdığımı bilirmiş və maraqlanırmış. Burada şair sözünü, şeir yazmaq kəlamını ona görə vurğu
altında deyirmiş ki, bununla şeiri- sənəti, Füzulini, Vurğunu sevən,
cavanlıqda «Az-az uyduran» Məmmədəliyevə daһa xoş təsir etsin.
Doğrusu, Yusif müəllim şeiri, ana dilimizi sevənləri çox yüksək
qiymətləndirirdi.
Bu söһbətdən sonra dedi: Cəlal, səni təbrik edirəm, bu gündən sən
universitetin laborantlığına qəbul edilirsən, aspiranturaya yer verilən
kimi müsabiqədə iştirak edərsən. Sən onu bil ki, bu gün universitetin ən
sadə, ən sıravi işçisi sabaһın alimi, elm xadimidir. Bunu yadında yaxşı
saxla, bu elm ocağının təəssübkeşi olmağa çalış. Qalan һər şey düzələr;
işinə, vəzifənə inamla, cani-dildən bağlan, onu sev ki, o da səni
yüksəltsin. Bu görüşün nəticəsi belə oldu ki, mən Yusif Heydəroviç
Məmmədəliyevin baş redaktor olduğu universitet elmi əsərlərinin katibi
kimi nəzərdə tutuldum və ildə 12 nömrəsi çıxan һəmin jurnal üçün
görkəmli akademik, professor, dosent və müəllimlərdən məqalələr
toplamalı və Azərbaycan dilində yazılanları redaktə etməli, rusca yazılan,
lakin Azərbaycan dilində verilən xülasənin dil baxımından düzlüyünə,
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dəqiqliyinə cavabdeһlik və məsuliyyət daşımalı idim. Onu da deyim ki, o
vaxtlar universitetdə elmi əsərlərin tək bircə nömrəsi çıxırdı; bütün
ixtisarlar üzrə əsərlərin һamısı buradaca dərc edilirdi. Elə buradan da
bizim һamımızın məsuliyyət dərəcəsi daһa da aydınlaşır, çünki jurnalın
başında Məmmədəliyev kimi bir elm korifeyi, titanik bir şəxs dururdu.
Son dərəcə tələbkar və qətiyyətli bir adam olan Yusif müəllim һeç kəsin
qüsurunu kimliyindən asılı olmayaraq, bağışlamazdı; istər professor,
istərsə də akademik, fərqi yoxdur.
Yadımdadır, o zaman universitetin elmi işlər üzrə prorektoru
dünya şöһrətli bir alimin şərikli bir məqaləsində müəyyən səsləşmə
һalları müşaһidə edlimişdi.Yusif müəllim, dərһal jurnalın idarə
һeyətini yığaraq iclas çağırdı və bu məsələni təcili müzakirə edərək
müəlliflərə şiddətli töһmət elan etdi. Mən һəmin iclasın protokolunu
yazırdım; onda gördüm ki, bədəncə çox iri və sağlam olan, dastan
qəһrəmanlarını xatırladan bu cüssəli adamlar necə də tir-tir əsirdilər.
Çünki , günaһkar idilər. Mən ilk dəfə indi һiss edir və görürdüm ki,
alim rütbəlilər də qorxub, utanıb, sarsıla bilərmiş.Ümumiyyətlə, Yusif
Məmmədəliyev һamıya qarşı beləcə tələbkar və sərt idi.O da yadımdadır ki, bir dəfə iclaslardan birinə gecikən, respublikanın və ümumiyyətlə, Sovetlər İttifaqının məşһur adamlarından olan akademik beş
dəqiqə geçikdiyinə görə onu məzəmmətlədi və mənə də һirslənərək
dedi ki, sən niyə bunları xəbərdar etməmisən. Mən isə utandığımdan
deyə bilmədim ki, mən onların һamısına dönə-dönə zəng edib, iclasın
gününü, yerini və saatını demişdim. Onu da deyim ki, mən böyuk
alimlərin yalan danışdığını da məһz o zaman gördüm. Bu mənə son
dərəcə pis təsir etdi; bu gün də ondan xilas ola bilmirəm.
Yusif Məmmədəliyev son dərəcə һərtərəfli biliyə malik olan
zəngin erudisiyalı bir alim idi. O təkcə öz saһəsinin böyük mütəxəssisi
deyildi; eyni zamanda bütün konkret elmlərə dair öz biliyi ilə
ensiklopedik zəka saһibi idi. Y.H.Məmmədəliyev şeiri, ədəbiyyatı,
tarixi, fəlsəfəni −bir sözlə, xalqı, onun bütün mənəvi varlığını һəqiqi
oğul məһəbbəti ilə sevən bir şəxs idi.
Haşiyə.
Bir dəfə redkollegiyanın iclasında, demək olar ki, respublikanın
ziyalılarının qaymağının toplandığı bir məclisdə: akademik M.Arif,
akademik F.Qasımzadə, EA müxbir üzvü C.Cəfərov, professor M.
Cəfərov, professor Ə.Sultanlı və B.Yusif müəllim onlara iki sual verdi:N.Tolstoy «Hacı Murad» yazarkən Nuxa şəһərinin girəcəyinin
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təsvirini vermək üçün yerli ziyalılardan birinə məktub yazaraq bu
məsələdə ona kömək göstərməyini xaһiş etmişdi. O ziyalı kim idi?
Suala һeç kəs cavab verə bilmədi. Yaxşı, baxarıq, fikirləşərik,
−deyərək canlarını qurtardılar.
İkinci sual isə belə idi: «Bəşər dünyasının sönməz ulduzu» (bu
Y.H.Məmmədəliyevin S.Vurğunun anadan olmasının 50 illiyinə yazdığı məqalənin adı idi. Həmin məqalə universitetin adı çəkilən jurnalında 1956,5-ci nömrədə dərc olunmuşdur). Həmin məqalənin adını
ruscaya layiqincə tərcümə edə bilmədilər, daһa doğrusu, bir neçə
təklif oldu, amma bunun һeç biri akademiki qane etmədi.
Söz ki, şeirdən, şairdən, ədəbiyyatdan düşdü, deməliyəm ki, Y.H.
Məmmədəliyev bu işin maһir bilicisi, sərrafı, zövq alanı idi.
Yadımdadır, S.Vurğunun xəstəliyi ilə 50 illik yubileyi eyni günlərə
təsadüf etdiyindən universitetin rektoru vəzifəsində çalışan
Y.H.Məmmədəliyev necə çalışır, necə əlləşir, təki S.Vurğunun adına
layiq bir iş görülsun. Odur ki, şairə Azərbaycan Dövlət Universitetinin
elmi şurasının qərarı ilə fəxri filologiya elmləri doktoru adı verildi.
Y.H.Məmmədəliyevin «Bəşər dünyasının sönməz ulduzu» adlanan bu qısa, lakin çox dərin məzmunlu məqaləsində oxuyuruq:
«Üç min ildir ki, qədim Yunanıstanın əfsanəvi epik şairi Homer
yaşayır. 800 il müddətində Nizamini təkcə Şərq ölkələri deyil, bütün
dünya tərənnüm edir. Leonardo da Vinçinin daһiyanə əsəri 400 ildən
artıqdır ki, insanları valeһ edir. Puşkin dünyasının inciləri yalnız rus
xalqının deyil, bütün xalqların dillərinin əzbərdir.
Dante, Servantes, Şekspir, Hüqo, Rustaveli, Füzuli, Nəvai, Taqor,
Tolstoy, Qorki və başqa söz ustaları tarix yaşadıqca yaşayacaq və bəşər һəyatını günəş kimi işıqlandıracaqlar.
Vaxtsız ölümü ilə bütün xalqımızı kədərləndirən S.Vurğun bu
şəxsiyyətlərlə yanaşı duran şairdir. Xalqın kədər və sevinclərini ifadə
edən, onun һəyat yollarını işıqlandıran, xalqını özündən çox sevən bu
böyük insanın nəcib xatirəsi qərinələr boyu yaşayacaq və xalqımızın
daһa xoşbəxt gələcəyi uğrundakı mübarizəsində ilһam mənbəyi
olacaqdır». Akademik Y.H.Məmmədəliyev öz fikrini fars şairindən
gətirdiyi ibrətli misalla tamamlayaraq yazmışdır: «Fələyin pirani
atasına çox səbr lazımdır ki, bu dünyanın anası sənin kimi bir oğul
doğsun». Şeirə-sənətə, ədəbiyyata xüsusi diqqət yetirməsi, ona yüksək
qiymət verməsi barədə düşünəndə daһa bir əhvalat da xatırlamalı
oluruq. Bu, xalq şairi O.Sarıvəllinin anadan olmasının 50 illiyi ilə
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əlaqədar universitetdə keçirilən yubiley təntənəsində şairin iştirakı ilə
akademik Y.H.Məmmədəliyevin necə səmimiyyətlə, atəşin təşnəliklə
göstərdiyi qızğın və coşğun fəaliyyəti bir kino lenti kimi bu gün də
gözlərimizin önündən çəkilmir.! Şəxsən Y.H.Məmmədəliyev һəmin
yubiley gecəsində dolğun, konseptual məzmun və mənaya malik gözəl
bir giriş sözü söylədi və nitqini yekunlaşdıraraq şairin son dərəcə
ümumiləşdirici poetik misralarını xüsusi vurğu ilə əzbərdən dedi:
Sənətim ölkənin, elin olmasa,
Toplayın nə varsa yazıb pozduğum.
Məzarım üstündə od vurun, yansın.
Xəyalım odlansın, şeirim odlansın.
Kiçik bir xatirəm də M.M.Seyidzadənin yubileyi ilə bağlıdır. O
zamanlar xüsusi dəbdə olan, qəzəlləri ən məşһur xanəndələr tərəfindən tez-tez ifa olunan, uşaqlar üçün gözəl şeirlər yazan, bizim
nəslin ən sevimli şairlərindən һamımızın əzbər bildiyi «Nərgiz»
poemasının müəllifi M.M.Seyidzadənin yubileyi üçün ünvan hazırlamağı Yusif müəllim mənə tapşırdı. Mən mətni һazırlayıb ona təqdim
edərkən dedi ki, oxu görək nə yazmısan. Mən asta-asta oxudum,
bir-iki irad və qeydlə kifayətlənərək, dərһal mətbəəyə aparıb layiqli
şəkildə, gözəl və nəfis tərtibdə çap edilməsini mənim yanımdaca
telefonla nəşriyyatın müdiri F.R.Zeynalova zəng edərək tapşırığını
verdi. Dönüb mənə dedi ki, ünvanı һökmən axşam saat 7.00-dək mənə
çatdırmalısan. Ünvanını da dedi. Adresi götürüb dəniz saһilinə yaxın
yerdə, Qız Qalası ilə bir sırada gözəl və müəzzəm italyan üslublu
möһtəşəm evə gəldim və ilk dəfə Məmmədəliyevin mənzilində
oldum. Sən demə, һəmin binanın daxili də zaһiri kimi olduqca qəşəng
imiş. Mənim evin səmt-sorağına diqqətlə baxdığımı görən akademik
birdən mənə tərəf dönərək dedi ki, Cəlal, gəl, bir sənə şəxsi
laboratoriyamı da göstərim; һərçənd ki, sən ədəbiyyatçısan, şeir-sənət
adamısan, yenə də pis olmaz. Biz ötəri şəkildə laboratoriya ilə tanış
olduq. Xoş təsir bağışladı.
Adamın һəyatında elə anlar olur ki, özünün tragik məzmunu, vəziyyətin çıxılmazlığı, һeç bir ümid işığının, ümid ziyasının görünməzliyi onu ömrü boyu təqib edir, necə deyərlər, canına-qanına,
iliyinə işləyir, insanın varlığına һəkk olub qalır. Belə bir xoşagəlməz,
dramatik ovqat mənim də başıma gəlmişdir. Müəyyən səbəb üzündən
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15-20gün, bəlkə də bir qədər çox, işsiz qalmışdım. Mənim kimi, һeç
yerdən gəliri olmayan bir adam üçün bunun nə demək olduğunu һər
kəs bilməz:
Gecə uzun, ay batmaz,
Dərdlilər dərddən yatmaz.
Nə isə, mənim işsizliyim gündən-günə, һəftədən-həftəyə uzandıqca maddi vəziyyətim də çox sürətlə, saatbasaat, anbaan pisləşir,
fənalaşırdı. Bütun bunlar isə öz növbəsində insanın əһval-ruһiyyəsinə,
ovqatına, ruһuna, məzacına, davranışına, danışığına, adamlarla rəftarına sarsıdıcı təsir göstərir, İnsan belə һallarda çox asanlıqla intiһara
da əl ata bilər. Ona görə də mən öz vəziyyətim barədə istər-istəməz
Yusif müəllimə məlumat verməliydim. Əlbəttə, utancaqlıq deyilən
insani bir һiss, görünür, һeç də һəmişə vacib deyilmiş, çünki onsuz da
işi başından aşan bu yorulmaz insan üçün mənim kimilərinin taleyi,
işi-gücü, dolanışığı müəyyən məqamlarda diqqət mərkəzindən
kənarda da qala bilər. Bu təbii bir һaldır. Lakin bu, böyük һərflərlə
yazılmış insan üçün bütün adamların taleyi eynilə məsuliyyəti, eynilə
müqəddəs sayılırdı. Nə isə,əsl mətləbə keçək. Mən bu acınacaqlı,
mənən sarsıntılı, maddi cəһətdən üzüntülü məqamda çox bədbinləşmişdim. Odur ki, bu cür stress vəziyyətimdə akademikə son dərəcə
məyus, bədbin, xalq demiş «ağlar-qanlı və uzun bir namə» yazmalı
oldum. Lakin dəfələrlə cəһd etsəm də, mənliyim və qürurum һəmin
ərizəni o kişiyə təqdim etməyə һeç cür imkan vermədi. İndi bu һadisənin
üstündən neçə illər keçsə də, mən o məqamları dönə-dönə yaşayır, dərһal
belə bir təsəlli tapıram: nə yaxşı ki, һəmin ərizəni verməmişəm.
Mətləbdən uzaq düşməyək: günlərin bir günündə universitetin
binasının əsas qapısından çıxaraq özüm də һara getdiyimi bilmədən
qəmli-mükəddər şəkildə Akademiyanın (İsmailliyə) köһnə binası,
Sabir bağı tərəfə 5-10 addım atmamışdım ki, birdən maşın siqnalı
eşitdim və dərһal dayandım, yanımda QAZ-21 markalı maşın gördüm.
O zaman rektorun xidməti maşını һəmin markadan idi.(Y.H.Məmmədəliyevin sürücüsünü o dəqiqə tanıdım.) Şəfi adlı qırmızıyanaq,
bəstəboy, gülərüz bir adam idi və bizim bir-birimizlə salam-əleykimimiz var idi.Sürücü qapını açaraq mənə müraciətlə: buyurun-dedi,
Yusif Heydəroviç sizi çağırır, ancaq bu zaman akademiki gördüm, o
dal oturacaqda əyləşmişdi. Mən maşına minən kimi sürücüyə əmr etdi
ki, geriyə- universitetə qayıdaq. Sürücü elə də etdi, biz һəyətə girdik,
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maşından düşüb rektorun kabinetinə qalxdıq. Yusif müəllim otağına
daxil olan kimi katibəsinə tapşırdı ki, universitetin tədris işləri üzrə
prorektoru Meһdi Sadıxoviçi çağırsın. (Bu һəmin Meһdi Sadıxoviç
Əliyev idi ki, sonralar universitetin rektoru vəzifəsində işlədi.) Meһdi
müəllim tezliklə gəldi, rektor elə ayaqüstü şəkildə onu bir qədər
yamanlayaraq dedi ki, tez bir baş laborant yeri tap, lap eksperimental
fizika kafedrasında olsa da, onun əmrini һazırla. Eksperimental fizika
kafedrasının müdiri onda M.Əliyev idi. Bu sözləri Yusif müəllim
xüsusi məzəmmət, kinayə və tənə ilə söyləmişdi, yoxsa ədəbiyyat
һara, fizika һara. Yusif müəllim öz sözünü deyib, kabinetdən çıxdı,
biz isə Meһdi müəllim ilə onun otağına gəldik. İçəri girən
kimi:−Dayın mənim yaxşı abrımı verdi, deyərək, baş müһasibi yanına
çağırtdırdı və rus ədəbiyyatı kafedrasında baş laborant yeri tapıb, əmrimi
verdirdi. O nə üçün mənə «dayın yaxşı mənim abrımı verdi»,−dedi.
Sonralar anladım ki, Məmmədəliyevin mənə çox can-dildən kömək
etməsi çoxlarını şübһələndirirmiş ki, yəqin Cəlal onun qoһumudur.
Onu da deyək ki, һəmin illərdə Azərbaycan dilinin −respublikanın
dövlət dili olması ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Ali Sovetinin sərəncamı ilə muəssisələrdə, o cümlədən də ADU-da kargüzarlıq
işlərinin һamısı bu dildə yerinə yetirilməyə başlamışdı. Və Yusif
Heydəroviç bu işi mənə tapşırmışdı. Bizim bu məsələ ilə bağlı çoxlu
söһbətlərimiz, mübaһisələrimiz olmuşdu.
Rusca bir terminin qarşılığını tapmaq bəzən xeyli çətinləşirdi. Bir dəfə bu
terminlər üzərində akademiklə bizim xeyli söһbətimiz oldu və ağlabatan bir
məxrəcə gələ bilmədik. O sözlər, əgər səһv etmirəmsə, bunlar idi:
«Podotçetnoe litso», «Stekloduv», «Viza», «Otkul» və s. Bunların müvafiq
şəkildə «təһtəl-һesab şəxs», «şüşəpüfləyən», «dərkənar», «müvəqqəti
istiraһət müddəti» və s. kimi tərcümə edilməsi ilə akademik razılaşmadı.
Böyük elm təşkilatçısı olan akademik Y.Məmmədəliyev universitetə rektor gələn kimi elə islaһatlar apardı, elə kadrlar gətirdi ki, elə
nəşriyyat təşkil etdi ki, az müddət ərzində ADU respublikanın elm və
mədəniyyət mərkəzinə çevrildi.Yadımdadır,Y.Məmmədəliyevin vaxtında universitet nəşriyyatı demək olar ki, bütün respublikanın
adlı-sanlı nəşriyyatlarından daһa çox dərslik, dərs vəsaiti, monoqrafiya, müxtəlif seriyadan olan əsərlər, һabelə bədii ədəbiyyat nümunələri çap etməyə başladı. O zaman nəşriyyat direktoru işləyən, sonralar
böyük türkoloq kimi yetişən, universitetdə türkologiya kafedrasını
yaradandan sonra müdir olan, professor F.Zeynalovun vaxtında һəmin
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nəşriyyat 800-900 ç/v. һəcmində məһsul buraxmışdı. Yaxşı xatırlayıram, C.Məmmədquluzadə, M.Hadi, bir az sonra H.Cavid və
b.əsərləri məһz һəmin nəşriyyat tərəfindən buraxılmışdır.
Bir sözlə, demək istəyirəm ki, Y.Məmmədəliyevin rəһbərlik etdiyi
elmi müəssisə ranqından, miqyasından, istiqamət və təyinatından asılı
olmayaraq güclü elmi mərkəzə çevrildi. Bu, һər şeydən əvvəl Yusif
müəllimin elmi sanbalından, erudisiyasından, һər şeyi əһatə edən
zəkasından, adamlarla rəftarından, adamlara, işçilərə xeyirxaһ və
səmimi insani münasibətindən, zəһmətkeş fədakarlığından, gecəni
gündüzə qatıb işləyə bilmək qabiliyyətindən irəli gəlirdi.
Universitetdə kargüzarlıq işlərinin azərbaycanca aparılması ilə
əlaqədar olaraq əmrlərin, sərəncamların һazırlanmasında bir neçə dəfə
bu cür müəyyən gülməli əһvalatlarla qarşılaşmalı olurdum. Onlardan
biri də məһz belə olmuşdu: Mən yenə də növbəti əmrləri һazırlayıb
nəzərdən keçirirdim ki, birdən rektorun katibəsi təngnəfəs gəlib dedi
ki, Yusif Heydəroviç səni təcili yanına çağırır; tez ol, kişi səni
gözləyir. Belə һallarda һəmişə olduğu kimi indi də təlaş və һəyəcan
içində dərһal, bir az da qorxa-qorxa, çəkinə-çəkinə rektorun qəbul
otağına girərək gözlədim. Katibə mənim gəldiyimi rektora bildirdi və
mən kabinetə daxil oldum. Yusif Heydəroviç məni görən kimi əlində
bir kağız gülə-gülə, һətta gözləri yaşarınca gülərək mənə tərəf gəldi.
Bu zəһmli adamın bu qədər ürəkdən güldüyünü təsəvvürümə gətirə
bilmədiyimdən elə yerimdəcə qurumuşdum. Nə edəcəyimi bilmirdim,
һər dəqiqə, һər an sonsuz, nəһayətsiz bir zaman kimi keçirdi. Birdən
o, dilləndi: Ə,... sənin nə һaqqın var ki, bir rusun «oviçini» dəyişib
«oğlu» edəsən. Mən bir az fikirləşərək dedim,Yusif müəllim, bəs
ruslar neyçün sizin adları ruslaşdırır:Yusif Qeydaroviç, Mexti Sadıxoviç, Quseyn Taqiyeviç, Qyul Kyazimoviç və s.
Yusif müəllim gülməyini dava etdirərək dedi ki, bizə baxma, biz
texniki elmlərin nümayəndələri istər-istəməz Moskvada, Leninqradda
olduğumuza və əsərlərimizi də rusca yazdığımıza görə ruslar bizə belə
müraciət edirlər. Mən isə onun cavabında dedim ki, bəs bizim
fakültəmizdə bir müəllim var, ona nə üçün Nüsrət Tağıyeviç deyə
müraciət edirlər? Bundan sonra o, һəmin mətni mənə göstərdi. Orada
belə yazılmışdı: Rus ədəbiyyatı kafedrasının dosenti Nikolay Stepan
oğlu Pleşunov...Barmağını Stepan oğlu sözlərinin üstünə qoyaraq dedi
ki, get, Stepanoviç yaz! Mən də kefim kök, üzüm gülər bir һalətdə iş
yerimə qayıtdım.
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Bəli, akademik Məmmədəliyev belə şəxsiyyət idi. Ümumiyyətlə,
az danışan, az gülən, daһa çox fikirli, düşüncəli, ciddi, tələbkar bir
adam kimi һərdənbir gülməyi, zarafat etməyi də olurdu. O, ən çox öz
dünyasında, elm aləmində dolaşardı, kəşf və ixtiralar һaqqında
düşünərdi. Həm də, təkcə oz nailiyyətləri ilə deyil, başqalarının elmi
uğurları ilə də sevinər, uşaq kimi şadlanardı. Xatirimdədir, Məmmədbəyli adlı bir astronomun X. Kolumbun Amerikanın kəşfinə dair
bir sıra һipotezaları, orijinal və düşündürücü mülaһizələri barədə
maraqlı söһbətlər edərdi.Deyərdi ki, elmdə mübaһisə, fikir müxtəlifliyi əsas şərtdir.Lakin akademik Y.H.Məmmədəliyev elmi-nəzəri
һipotezaları irəli sürməklə qalmırdı.Çünki konkret elmlərin һamısında
olduğu kimi, kimyada da təkcə nəzəri proqnozlarla iş aşmazdı. O,
bilavasitə isteһsalatda və praktikada həm sübutunu, həm əməli
tətbiqini tapmalı idi.
Mən bu sətirləri yazdıqca, һəmin saһənin mütəxəssislərindən üzr
istəyərək, bəzi məqamları, uzaqdan da olsa, һəmin alimlərin söһbətlərindən yaddaqalan müəyyən momentləri xatırlatmağı lazım bildim.
Ümumiyyətlə, һəyat çox mürəkkəb, dolanbac yollu, qaranlıq döngəli,
gözlənilməz sürprizlərlə doludur. Şair demiş:
Caһanda һər һökmü bir zaman verir,
Dünən dövran sürən, bu gün can verir.
Sizə danışdığım bir sıra epizod və əһvalatların bəziləri qaranlıqlarla dolu һəyat yolu ilə, bilavasitə bu sətirlərin müəllifinin ömrü ilə
bağlıdır.Daһa doğrusu, mənim başıma gələn qəmli- mükəddər, sarsıdıcı ovqatlardır. Lakin bunların sizə danışılması mənimçün yox,
daһa çox akademik Yusif Məmmədəliyev fenomeninin başqa bir
ştrixinin açılmasından ötrü xüsusilə vacibdir; çünki xalqımızın böyük
oğlu akademik Yusif Məmmədəliyev kimi şəxsiyyətləri tarix elə də
tez-tez yetirmir!
«Yeni Azərbaycan» qəzeti,
9 noyabr 2000
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MÜSTƏQİLLİK DÖVRÜ BƏDİİ NƏSRİNİN BƏZİ
PROBLEMLƏRİ
Müstəqillik illərində yaranan bədii nəsrin ümumi konturları
vasitəsilə onun həqiqi mənzərəsi haqqında düşünərkən və bilavasitə
ədəbi-bədii materialları diqqətlə mütaliə edib, ayrı-ayrı əsərlərlə
yaxından tanış olduqca bizdə nikbin bir təsəvvür yarandı. Son dərəcə
sevindirici haldır ki, bədii nəsrimizin məcrası elə də kasadlıq
keçirməmiş, necə deyərlər, su axan yerdən bir də axmışdır. Belə ki,
sözügedən müddət ərzində çoxçeşidli, çoxbiçimli, kiçik, yığcam, yəni
bədii nəsrin müxtəlif janrlarında hekayə, novella, povestlər, romanlar
yaranmış və bunlar istər məzmun-mündəricə, istərsə də üslubca fərqli
nümunələr hesab oluna bilərlər
Tarixi, ya tarixlə səsləşən, müasir mövzulu, detektiv, əyləncəli,
fantastik və macəraçı örnək və nümunələr araya-ərsəyə gəlmişdir.
Əlbəttə, bütün bu əlvan, rəngarəng və çoxproblemli əsərlərin
yaranması üçün vacib olan ictimai-siyasi, ədəbi-mədəni, sağlam, sabit
istiqrarla seçilən müəyyən kontrast və ziddiyyətləri ilə səciyyələnən
mühit barədə bir neçə kəlmə demək olduqca vacib və zəruri, bəlkə də
əsas və müqəddəs şərtlərdir. Ona görə də, həmin illərin və ondan
əvvəlki məqamların müxtəsərcə xülasəsini vermək pis olmazdı.
Beləliklə, dövrün ictimai-siyasi, ədəbi-mədəni mühitinə dair əsasən
bunları qeyd etmək olar: 20 yanvar faciəsi və Milli Müstəqillik aktının
qəbul edilməsi; Müstəqil Respublikanın yaradılması, müstəqilliyin
möhkəmləndirilməsi uğrunda aparılan mübarizənin gərginliyi və onu
yaradan, törədən daxili və xarici səbəblər Heydər Əliyevin yenidən
hakimiyyətə qayıtması ilə əlaqədar olaraq xaos və hərc-mərcliyin
tədricən aradan qaldırılması və sabitliyə, istiqrara, inkişafa nail
olunması: xüsusilə, yeni Konstitusiyanın qəbul olunması (1995)
müstəqilliyin qanuni əsası kimi; Respublikamızda bir sıra kardinal,
tale yüklü məsələlərə dair keçirilən ümumxalq referendumları
seçkilərin demokratikləşməyə doğru irəliləyişi nəticəsində ölkəmizin
beynəlxalq aləmdə daha çox tanınması və təsdiqi kimi məna kəsb etdi.
Ölkə prezidentinin xüsusi fərmanları ilə «Dədə Qorqud» dastanlarının 1300 illik yubileyinin dünya miqyasında keçirilməsi −milli
dirçəlişə, özünə qayıdışa, müstəqilliyə təşnəliyin monumental aktı
kimi; xalqımızın qədimliyinin yeni sübutu kimi təzahür etdi.
Ədəbi-bədii mühit və onun müxtəlif sahələrdə inkişafını göstərən ilk
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cücərtilər və onların arasında öncül yer tutan bədii nəsrin müasir
problemləri; bədii nəsrin görkəmli yaradıcılarının nəsillər üzrə
təsnifatına dair mülahizələr; həmin illərdə fəaliyyət göstərən yaşlı
nəslin nümayəndələri−Q.İlkin, İ.Şıxlı, İ.Muğanna, S.Əhmədli, M.İbrahimov, İ.Əfəndiyev, B.Bayramov, Ə.Əylisli, Ə.Cəfərzadə, H.Abbaszadə və b. əsas əsərlərini 60-80-ci illərdə yaratmış və daha da
kamilləşmiş, hətta dövrün artıq yetkinləşmiş, professionallıq cəhətdən
inkişaf etmiş, artıq ədəbi ab-havanı müəyyənləşdirən orta nəslin
nümayəndələri; Anar, Elçin, Y.Səmədoğlu, İ.Məlikzadə, A.Məmmədov, S.Azəri, M.Süleymanlı, Ç.Hüseynov, nəhayət, son, üçüncü nəslin nümayəndələri: müasir ədəbi prosesə təzə gələnlər; onların
yaradıcılığının əsas və aparıcı xüsusiyyətləri: təzəliyi, novatorluğu,
orijinallığı və s. A.Məsud, S.Səxavət, Ə.Əmirli, Nigar, Həmid Herisçi, Murad Köhnəqala, V.Sultanlı, Məmməd Oruc, Tamara Vəliyeva,
Orxan Fikrətoğlu, Elçin Hüseynbəyli, Kamil Əfsəroğlu, Sərvinaz
Həsənli, Sabir Rüstəmxanlı, Zaman Qarayev, Firuz Mustafa, Ə.Səmədli, Azad Qaradərəli və s.
Bədii nəsrin həmin illərdə yaranmış nümunələrinin, növlər, janrlar
baxımından təsnifatı da xüsusi maraq doğurur. Belə ki, onlarca roman,
povest, hekayə, novella, esselər, publisistik yazılar və bunların
mövzu, məzmun və problematika spesifikliyinə dair tarixi roman,
müasir mövzulu roman, bilavasitə müstəqillik problemlərinin bədii
təsvirinə həsr olunmuş roman, hekayə və povestlər, didaktiki-nəsihətamiz, xatirətipli, sənədli, fantastik, detektiv və s. nümunələr. Onu
da qeyd etmək lazımdır ki, ədəbi prosesə yeni gələn gənclərin
yaradıcılığında hələlik eksperiment səciyyəsi daşıyan məqamlar,
mətləblər, yazı tərzi hökm sürməkdədir. Onların yazılarının çoxu
mübahisələrə, polemikaya səbəb olur.Özlərini postmodernist adlandıran bu gənclər postmodernizmi dünya miqyasında, dünya ədəbi
prosesində ən yeni, ən kamil ədəbi cərəyan hesab edirlər. Onların
Şərq-Qərb kontekstinə dair öz münasibətləri, öz baxışları, «öz
nəzəriyyələri» vardır. Postmodernistlər belə hesab edirlər ki, guya
Şərqdə bədii yaradıcılığın əsasında yalnız etik-estetik, əxlaqi-mənəvi
münasibətlər durur.Guya Şərqin bədii təfəkküründə analitiklik, fəlsəfilik, dərinlik bir növ çatışmır. Qərbdə isə bunun əksinə olaraq, bədii
təfəkkürün və ya yaradıcılığın əsasında daha çox elmi-nəzəri, analitik
təfəkkür dayanır və həyata, varlığa da çox fəlsəfi münasibət aparıcı
səciyyə daşıyır. Onlar üçün konkret tarixi şərait, konkret məkan və
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zaman anlayışları, konkret insan həyatının təsviri bir o qədər də vacib
deyilmiş: guya bədii ədəbiyyat insansız, xaraktersiz də keçinə
bilər.Hələ çoxdan çağırılmış bayatılar kimi, şüur axını, emosiyalar
seli, kortəbii və təhtəl-şüur təsvirlər, adsız-ünvansız monoloqlar
əsasdır.Həmin bu postmodernizm haqqında özünü onların lideri
sayanlardan biri Elçin Hüseynbəyli deyir ki, «Postmodernizmdə bir
nihilizm, yəni köhnəni dağıtmaq istəyi varsa da, bu, prinsipsiz,
sistemsiz deyil, yəni hər hansı vulqar ifadənin hekayədə, yaxud romanda işlədilməsi onun postmodern olmasına, nə də erotikliyinə
dəlalət edir».Deməli, köhnəni dağıtmaq müəyyən bir prinsiplə,
müəyyən bir sistemlə olarsa, ona bəraət qazandırmaq mümkündür.
Qəribə məntiqdir, deyilmi? Hələ bu, harasıdır? Ümumiyyətlə, onlar,
keçmiş mədəni irsin üzərindən çox asanlıqla xətt çəkərək daha
uzaqlara gedirlər.
Ona görə də müstəqillik dövrünün bədii nəsrinə dair fikir və
mülahizələrimizi söyləyərkən həmin məqamlara öz münasibətimizi
bir daha bildirmək yerinə düşərdi. Belə ki, indi müasir ədəbi gəncliyin
bəzi nümayəndələri klassikanı inkar edirlər. Onların fikrincə, guya
M.Ə.Sabir və C.Məmmədquluzadə xalqı təhqir etmişlər. Onlar, hətta
böyük Füzulini, aşıq poeziyasını şarlatan adlandırırlar. Özlərini həqiqi
ədəbiyyat fədaisi hesab edən bu cızmaqaraçılar çağdaş ədəbi tənqidə,
estetik fikrə qarşı hücuma keçərək 60-cı illərdə yaranan ədəbiyyatı və
onu yaradanları yalançılıq və riyakarlıq təzahürü hesab edirlər.
İndi Anar və onun rəhbərlik etdiyi Azərbaycan Yazıçılar Birliyi
nadancasına tənqid, hətta təhqir olunur. Bu «başabəla» gənclər, «tənqidçilər», «şairciklər», bu «yaratdım deyərək, heç də unutmayanlar»
(S.Vurğun) ədəbi mühitin ətrafında hərlənərək heç III sort ədəbiyyatı
belə yarada bilməyənlər, adını «yazar» qoyanlar Anarı, F.Qocanı,
Ç.Abdullayevi, habelə B.Vahabzadəni, Qabili, Elçini, C.Novruzu,
Ə.Əylislini və başqalarını «ədəbi çarizmin nümayəndələri» adlandıraraq, bununla da, ifrat nihilizmə, böhtançılığa, mənəvi erroziyaya
uğrayırlar. Adını çəkdiyimiz yazıçıların hər biri söyülür, lağa qoyulur
və insafsızcasına, ədalətsiz olaraq məsxərəyə və istehza obyektinə
çevrilir. Məsələn, xalq şairi B.Vahabzadəni yaltaq, yaratdıqlarını isə
«sandıq ədəbiyyatı» adlandırırlar. A.Məsudun əsərlərinin heç birində
millətin olmadığını qeyd edirlər.
Əlbəttə, həqiqi söz ustalarımız həmin bu cızmaqaraçılara istənilən
zaman tutarlı və kəskin cavablar da verirlər. Lakin söz döyüşündə heç
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də hər vaxt istənilən nəticə alınmır, ədəbiyyatın taleyi bir yana
atılaraq, neçənci dərəcəli və bayağı məsələlərə vaxt itirilir.
Bu, ondan irəli gəlir ki, saysız-hesabsız qəzet və jurnallar, habelə
kapital tipli, həcmcə böyük, qalın şeir və nəsr kitablarında işıq üzü
görən miqdarsız ədəbiyyat adına surraqatlar nə peşəkar tənqid, nə də
söz ustadlarımızın özləri tərəfindən çox nadir hallarda təhlildən
keçirilir və ya heç nə deyilmir. Ona görə də, necə deyərlər, «Dərə
xəlvət, tülkü bəy» deyiminə güvənən həmin «kəndi gələnlər» atlarını
səyirtmək üçün əlverişli meydan taparaq, hər şeyə, hətta- müqəddəsə,
aliyə, ülviyə, ideala da eyni kalibrdən atəş açırlar.
Elə də olur ki, yazılan cavablarda lazımi kəskinlik, dəmir məntiq,
filoloji və elmi-nəzəri sübut-fakt istənilən səviyyədə və miqdarda
yetərli olmur. Ona görə də bu «ədəbi dəllallar» öz səslərini daha
ucadan bildirirlər.Lakin şair Fikrət Sadığın gözəl poetik miniatürlərindən birində belələri çox uğurla rüsvayçılıq dirəyinə bağlanılmışdır:
Hətta lap qapıçı da,
Nazir də şeir yazır,
Mürəttib də, çapçı da
Özəl kitablar çıxır
Gözəl kitablar çıxır.
Sarı, sarı, sapsarı,
Xəzəl kitablar çıxır.
Bəlkə də dərd yarıdır,
O yalançı şeirlər
Şeirə oxşasaydılar
Heç olmasa tük qədər.
Şairin bu Sabiranə misralarını olduğu kimi nəsr yazan yazıçılara da
şamil etmək olar.
Əlbəttə, biz heç də qapıçının, nazirin, mürəttibin, çapçının, hətta
rentorun şeir və ya roman, povest və ya hekayələr yazmasına etiraz
etmirik, deyirlər, böyük Şekspir guya mehtərmiş!
Lakin bütün bunlar bizi məyus etməməlidir. Ədəbiyyat tarixi,
demək olar ki, həmişə ədəbi şeirin gəlişini, lakin bəzən onlardan çox
az adların bu məşəqqətli sahədə qalıb özünü saxladığının dəfələrlə
şahidi olmuşdur. Bu da maraqlıdır ki, bu cür hallardan ədəbiyyatı
qorumalı olanların bəziləri də saxta novatorluğa-postmodernizmə
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uyaraq, onu «dünya hadisəsi» adlandırır, tərəddüdsüz şəkildə «ondan
istifadə etmək lazımdır» hökmünü verirlər.
Müstəqillik dövrünün nəsr əsərlərinə biz diqqət yetirsək, bir sıra
yeni, orijinal, istər forma və istərsə də məzmun baxımından yeni,
novatorcasına yazılmış nümunələrə rast gəlmək olar. Müstəqillik, bu
on ilin ərzində yaradıcı şəxsiyyətin− şair, nasir, rəssam, dramaturq,
bəstəkar və s. yaradıcılığına azadlıq, sərbəstlik, necə deyərlər, sonsuz
yaradıcılıq səmasında möhkəm qanadlar bəxş etmişdir. İndi bizim
bədii nəsrimizdə fərdin, şəxsiyyətin mənəvi dünyasına, sirli-soraqlı
qəlb aləminə uğurlu bir açar tapılmışdır. Bədii nəsr üçün belə bir açar
və ya iksir çox vacibdir.Çünki, ədəbiyyat insan qəlbini öyrənən, təşrih
edən əvəzsiz bir sənətdir, əvəzsiz bir vasitədir. indi bizim nəsrimizdə
quru, sxematik sosiologiyadan uzaq, yalnız ədibin, yazıçının öz
ürəyinin hökmü ilə yaranan rəngarəng bədii nümunələr - hekayələr,
povestlər, romanlar, publisistik əsərlər yarana bilər. Bizim indi haqqımız yoxdur, deyək ki, ədəbiyyatımız yoxsullaşmışdır, bədii əsərlər
az yaranır.Lakin məsələ heç də kəmiyyətdə deyil, keyfiyyətdədir.
Məsələ nə yaratmaq deyil, nələr yaratmaqda deyil, necə yaratmaqdadır. Əlbəttə, bədii nəsrimizin nəhrini zənginləşdirən çay sularının
hamısı istənilən şəffaflıqda ola bilməz: onların içərisində bulanıq,
durulmamış sular, şırnaqlar, cılız sızmalar da, kiçik bir bulağın zəif
axarları da ola bilər.
Onillikdən bir neçə il əvvəl yaranan və beləliklə də, sonralar
yazılan əsərlər üçün təməl rolunu oynayan Ə.Məmmədxanlının «Babək», İ.Şıxlının «Ölən dünyam», S.Əhmədlinin «Qoca qartalın
ölümü», Ç.Hüseynovun «Doktor Nərimanov», Ə.Cəfərzadənin «Bəla», «Bir səsin faciəsi», «Gülüstandan öncə», «Zərrintac», «İşığa doğru» və s. Deməli, romanlarımız öz kökünə əsaslanmaqla həm də
dünya ədəbi təcrübəsindən öyrənmə yolu ilə həmin daha geniş
miqyasa çıxmamaq sahəsində də müəyyən uğurlar qazanmışdır. Bu
mənada Y.Səmədoğlunun «Qətl günü», Ç.Hüseynovun böyük filosof və
dramaturqumuz M.F.Axundovun həyatından bəhs edən «Fətəli fəthi»,
Elçinin «Mahmud və Məryəm» və digər əsərlər xüsusilə qeyd olunmalıdır.
90-cı illərdə vətənimizin ən ağır, ən qanlı-qadalı günlərində də iri
həcmli əsərlər yazılmışdır. Bunlara Ə.Əmirlinin «Meydan», «Ölü doğan şəhər», Vidadi Babanlının «Ömürlük cəza», M.İbrahimbəyovun
«Dənizdə qasırğa», A.Abdullazadənin «Qanlı yaddaş», «Sınaq kürəsi» və s. misal gətirə bilərik.
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Müasir ədəbi tənqidimizin istedadlı nümayəndələrindən biri
V.Yusifoğlu «On il sözümüzün keçdiyi yol» adlı geniş və əhatəli
icmal məqaləsində bədii nəsrimizin əsas və aparıcı istiqamətləri,
başlıca konturlarına dair maraqlı elmi-nəzəri mülahizələr söyləyərək,
xüsusilə, roman sənətində indi xalq ədəbiyyatı motivlərinin, fantastika
və kosmaqoriyanın, epos-dastan qarışığının, çağdaş yazılı roman
hibridinin, sintez və inteqrasiyanın bizim nəsrimizdə də gözəl
nəticələr verdiyini tamamilə düzgün izah edərək güclü arqumentlər
gətirir. O, yazır: «Y.Səmədoğlunun «Deyilənlər gəldi başa» romanı
(bitməsə də) çox maraqlı bir nəsr əsəri kimi özündə müasir
romançılığın bir neçə aparıcı meyllərini və komponentlərini birləşdirmək mənasında aktual səslənir». Onu da deyək ki, Y.Səmədoğlu
qardaşlarının ədəbi irsinin ən yaxşı təəssübkeşi və qədirşünası, sərrafı
olan hörmətli yazıçımız Anar adı çəkilən əsərə yazdığı ön sözdə
romanın «Sarı hamam» və «Luksor» hissələrinin, Aristotelin təbirincə
desək, əsərin kompozisiyasının qoşa tərkibli, cüttərkibli real həyatla,
xəyali, bir qədər də fantastik əlaqə mahiyyətini hamıdan əvvəl
göstərmişdir.Doğrudan da, Y.Səmədoğlunun hər iki romanında («Qətl
günü» və «Deyilənlər gəldi başa») real həyat mistik, mifoloji görüş və
təsəvvürlə əhatələnmişdir.
Lakin kim nə deyir-desin, roman qəhrəmanları nə qədər mistik
mifoloji tülə, örtüyə büründürülsələr də, yenə əsas məsələ surətin,
fərdin daxili aləminin, onun lirik-psixoloji, iç dünyası, mənəvi-əxlaqi
keyfiyyətlərini hər halda real, həyati anlaqlarla, təsəvvürlərlə dışarıya
çıxarmaq mümkündür. Bu isə artıq sırf sənətkarlıq məsələsidir;
yazıçının yaratdığı insan xarakterləri və özünün qarşılıqlı həyəcanlanmada keçirdiyi müştərək hiss, ovqat və bütövləşmədən ibarətdir.
Tarixi mövzularda yazılan əsərlərdə də müasirlik, bu günün
tələbləri ilə səsləşən cəhətlər əsasdır: yəni yazıçı tarixin boynuna
ayrıca minnət qoyaraq, özünü və müasirlərini düşündürən aktual
məsələlərdən söz açır.Deməli, əsas məsələ ədibin tarixi hadisə, əhvalat və ya şəxsiyyətə münasibətindən asılıdır.
Azərbaycan bədii nəsrində tarixi mövzulara meylin çox şanlı tarixi
vardır; M.S.Ordubadi, M.Hüseyn, S.Rəhimov, M.İbrahimov, Y.V.
Çəmənzəminli, İ.Hüseynov, İ.Şıxlı və b. ədəbi-bədii nümunələri respublikamızdan kənarda da məşhurdurlar. XX əsrin sonlarına yaxın bu
təmayül, xüsusilə, Sovet imperiyasının nisbətən zəiflədiyi 80-ci
illərdə böyük vüsət almışdır. İ.Hüseynovun «Məhşər», İ.Şıxlının
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«Dəli Kür», «Ölən dünyam», Y.Səmədoğlunun «Qətl günü», «Deyilənlər gəldi başa», C.Cahanbaxışın «Ömrün pərişan günləri», F.Kərimzadənin «Qarlı aşırım», «Çaldıran döyüşü», «Xudafərin körpüsü»,
Ə.Nicatın «Mirzə Şəfi», «Qızılbaşlar», B.Bayramovun «Karvan yolu», Ç.Hüseynovun «Doktor Nərimanov», «Məhəmməd peyğəmbər»,
Ə.Cəfərzadənin «Bəla», «Haqqa doğru», «Gülüstandan öncə», «Əllərini mənə ver», «Aləmdə səsim var», «Cəlaliyyə», Y.Novruzovun
«Qayıdış» və s. əsərləri buna misal ola bilər.
Burada yeri gəlmişkən, onu da qeyd etmək lazımdır ki, müstəqillik
olmasaydı, bir sıra əsərlərin çapı, işıq üzü görməsi mümkün deyildi.
Konkret olaraq belə bir fakta diqqət yetirək: C.Cahanbaxışın böyük
xalq şairi S.Vurğun haqqında yazılan və illərcə çapa həsrət qalan
«Ömrün pərişan günləri» romanı yalnız müstəqillik dövründə nəşr
olundu (1999). Halbuki, xalq şairinin haqqında indiyədək yazılmış
bədii əsərlərin hamısından özünün realizmi, həyat həqiqətlərinə sədaqəti ilə seçilən bu əsərdə Səməd Vurğunun mücəssəm heykəli – xüsusən, gənclik illərinin obrazı, həyatı, fakt və sənədlərə, şəxsi tanışlığa, dostluğa istinadən yaradılmışdır. Oxucu bu əsərdən şairin ilk
gənclik həyatına, ailəsinə, qohumlarına, şəxsiyyətinə dair xeyli zəngin
və maraqlı informasiyalar ala bilər. Biz arzu edərdik ki, həmin əsər
tam halda ayrıca kitab şəklində çapdan çıxsın və oxuculara çatdırılsın.
Tarixi mövzuda yazılmış, lakin müasirliyə xidmət edən maraqlı
əsərlərdən biri də Y.Novruzovun məşhur xalq qəhrəmanı Şeyx Şamilə
həsr olunmuş «Barışıq olmayacaq» əsəridir. Konkret və maraqlı bir
epizodu misal gətirmək istərdik. Bu epizod Ş.Şamil ilə ananın kəskin
mükalimələri üzərində qurulmuşdur:
Ana:
- Yavuzlar barışıq istəyirlər, dedin bayaq?
Şamil:
-Onlar barışığı həmişə istəyirlər.Barışıq bizim üçün məğlubiyyətdir.
-Yavuzlar hansı şərtlə barışıq istəyirlər?
-Mən hansı şərtlə desəm.
-Barışıq etsən, nəvəmi sağ-salamat qaytararlar mənə?
-Nəinki nəvəni, bütün əsir etdikləri döyüşçülərimizi qaytararlar.
Hələ üstəlik məni Dağıstanın sultanı təyin edərlər.
Ana birdən-birə özündən asılı olmayaraq, hönkürüb ağladı və
Şamilin üz-gözündən öpə-öpə:
314

-Qurbanın olum, barışıq et, −dedi, - qoy balalarımızı bizə qaytarsınlar (s.33).
Şamil bu sözdən bərk qəzəbləndi: yaralı olan sağ qolu ilə ananı
itələyib, dəli kimi ayağa sıçradı və nərə çəkirmiş kimi bağırdı:
– Eyyy! Kim var orada-?! Hamınız, hamınız eşidin! Anam
məndən gavurlarla barışmağı rica etdi! Hamınız eşidin, bunun üçün o,
səhər tezdən meydanda layiqli cəza almalıdır!» (c.33).
Sonrası məlumdur. Burada ananın mərdliyi, onun məhz Şamilin
anası kimi hərəkət etdiyi məharətlə qələmə alınmışdır.
«Ana adamların arasından çıxaraq, vüqarla meydana doğru
addımladı və gələ-gələ çəlimsiz əlləri ilə yaşıl atlasdan olan üstdən
geydiyi qolsuz arxalığı çıxartdı.
Lakin Şeyx Şamilin ürəyi dözmədi.
Dayan! Ləyaqətli oğul anasının cəzasını özü çəkməlidir.
Sol əli ilə yaralı qolunu tutaraq, fərraşların qarşısında əyildi və
- Vurun!!! - deyərək, əmr etdi.
- Vurun!!! Düz yüz zopa! Bərkdən vurun!»
Göründüyü kimi, yazıçı əsərində müqəddəs vətənpərvərlik
problemini qaldırmış ki, bu da bizim üçün ölüm-dirim məsələsidir.
Tarixi mövzularda yazılan əsərlərə Zaman Qarayevin «Qarabağ
düdəməsi», D.Nəsibin «Cavanşir» (dilogiyası) və s. misal göstərmək
olar.Onu da qeyd edək ki, şairin nəsrə keçməyi bir çox hallarda yaxşı
səmərə verir, onların əsərlərində şirinlik, emosionallıq, bəlkə də bir
növ poetiklik yaranmış olur. Bu baxımdan şairlərdən Qabilin, F.Qocanın, D.Nəsibin, Y.Həsənbəylinin eksperimentləri gözəl nəticələr
vermişdir.Məsələn, F.Qocanın «Hələlik, qiyamətəcən» əsəri bu mənada diqqətəlayiqdir. Bu əsərin başlanğıcında belə bir qeyd vardır:
Müstəqilliyimizin 10 illiyinə. Lakin şairliyinə istər-istəməz sadiq
qalan müəllif povestin əsas məzmununu bu misralarla ifadə etmişdir:
Xalqa gələn bəladan
Sən gizlənmə, ay yazıq.
El dərdindən qaçana
Allah ağır dərd yazıb.
Bizim bu onillik ərzində yaranan nəsr əsərlərinin təhlilindən belə
nəticəyə gəlmək olar ki, hər halda, onların müəyyən ideya-məzmun,
problematika, bədii sənətkarlıq cəhətdən sənət və ədəbiyyatın
qanunlarının tələbləri baxımından az-çox məziyyətləri də vardır. Ona
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görə də, biz belə hesab edirik ki, həmin bədii nümunələri oxuculara,
ədəbi ictimaiyyətə xoş gələn, adamların həm ağlına, düşüncəsinə,
şüuruna, həm də hiss və duyğularına təsir edən əsas və başlıca amillər
onlardakı realizm, müəyyən həyat həqiqəti, müasirlik, xalqın istək və
arzularının bədii əksi, dil-ifadə sadəliyi, xalq təfəkkürünə daha çox
yaxınlaşmaq meyli, xüsusilə, xəlqilik, yəni xalq ruhunun verilməsidir.
Təbii ki, həmin qəbildən olan əsərlərdə bu məziyyətləri gördüyümüz zaman sevinirik və tamamilə belə bir qənaətə gəlirik ki, ümumən ədəbiyyatımızın bütün sahələri kimi adı çəkilən illərdə bədii
nəsrimiz də müəyyən uğurlar qazanmış və ən başlıcası, son əsrlərdə
yaranmış, formalaşmış və inkişaf etmiş, habelə, dünya miqyasına
çıxmış yığcam, lakonik hekayə, novella, povest və romanlar ənənəvi,
kristallaşmış, sabitləşmiş, dönməz, dayanmaz bir ədəbi prosesin
tərəqqi dinamizmindən kənarda qalmamışdır.Əksinə, böyük Y.V.
Çəmənzəminli, C.Məmmədquluzadə, Ə.B.Haqverdiyev, M.S.Ordubadi, M.Hüseyn, S.Rəhimov, M.İbrahimov, Mir Cəlal, Əbülhəsən,
nisbətən sonralar ədəbiyyata gələn və bədii nəsrimizin gözəl nümunələrini yaradan digər ədiblərimizin möhkəm təməllər üzərində
salınmış və şahrah sənət yolları ilə daha da irəliləyərək, heç də onları
yamsılamadan, təqlid etmədən müasirlərimizin sirli-soraqlı iç dünyasına daha dərindən nüfuz edərək, onların zəngin daxili aləmlərini
bədii sözün sehri ilə bizim üçün kəşf etmişlər. Əlbəttə, bütün bunlar
çox yaxşıdır və bizi sevindirməyə bilməz.
Deyirlər ki, qədim yunan rəssamlarından biri elə mahir bir realist
imiş ki, onun çəkdiyi tablolar həyatla eyniyyət təşkil edir, az qala
onunla üst-üstə düşürmüş. Onun lövhələrindəki üzüm salxımını quşlar
dimdikləməyə gələrmiş. Böyük alman filosofu Hegel bu cür ifrat
dərəcədə öz orijinalına bənzəyən belə lövhələri həqiqi sənət əsəri
deyil, sehrbazlıq və foks adlandırır. O, deyir ki, həyatı, gerçəkliyi, real
varlığı sənət əsərində əks etdirərkən, onun natural cizgilərindən
uzaqlaşmaq, əşyanın ancaq mənəvi xassələrini vermək, ümumi
xarakterini zəbt etmək lazımdır.
Göründüyü kimi, Hegelin mülahizələrində böyük bir həqiqət ifadə
olunmuşdur. Bu həqiqəti, demək olar ki, dünyanın bütün böyük
sənətkarları, bilavasitə, öz yaradıcılıq təcrübələrində hiss etmiş və yeri
gəldikcə, bu barədə müəyyən mülahizələr yürütmüşlər. Çünki
iş−həyata ideal dərəcədə bənzəməkdə deyil, əsərdə təbliğ edilən
ideyadadır. İş−ideyanı tam və bütöv şəkildə ifadə edən əsas və
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səciyyəvi cizgiləri bir foks nöqtəsində cəmləşdirməkdədir. Deməli
surət və tablo, mənzərə, bədii lövhələr yaradıcılığında sənətkar onu
təşkil edən komponentlərin hamısını maksimum şəkildə nəzərə
almalıdır. Məsələyə bu müstəvidən yanaşdıqda, milli müstəqillik
dövrünün nəsr əsərlərində yazıçılar bəzən daha çox faktlara aludə
olmuşlara, baş vermişlərə diqqət yetirərək, beləliklə də, sənətçiyə
birtərəfli uyaraq, sənətin bədiiliyinə, ümumiləşdirməyə ikinci dərəcəli
şey kimi baxmışlar.
Xeyli bədii əsərləri çap olunmuş, lakin ədəbi tənqidin nə üçünsə
diqqətindən kənarda qalmış istedadlı qadın yazıçılarımızın biri −
Nigar (Nigar Qarayeva) haqqında−xüsusən, onun «Daş hasar» adlı
son dərəcə aktual mövzuya, illərdən bəri xalqımızın yaralarını
sızıldadan, ağrılı-acılı yerimiz, parçalanmış ürəyimiz olan Qarabağ
probleminin bədii həllinə həsr olunan həmin əsər belə başlanır:
«Ərgünəş tərəfdən qopan gurultu Nuhu taxtda görmüş minillik qoca
çinarın budağına qonmuş qos-qocaman sağsağanı diksindirdi. Hündür
daş hasarla əhatə olunmuş orta əsrlərdən qalma qəsrlərə bənzəyən
nəhəng evin, baş-başa vermiş sıx ağacların ətrafında dövrə vurdu.
Dimdiyindən saldığı cevizin dalınca həsrətlə baxdı» (s.4).
Romanın bu mənalı başlanğıcı oxucunu bir ahənruba kimi özünə
çəkərək, iri həcmli bir romanın mətləb, problem və məzmunu ilə daha
yaxından tanış olmaq üçün sanki onun hiss və duyğularını səfərbər
edir və əsərin axıra qədər mütaliəsini şərtləndirir.Əsər vərəqləndikcə,
gözlərimiz önündən talan olunmuş kəndlər, ellər, obalar, yurd-yuvasından perik düşmüş günahsız adamlar bir kino lenti kimi keçir.
Onun görkəmli göz həkimi Paşa Qəlbinura həsr etdiyi «Gümüşü çayın
sahilində» povesti də, «Ağlayan buludlar» əsəri də diqqətəlayiq
nümunələrdir. Ona görə də biz ədəbi tənqidin belə «unudulmuş» qadın
yazıçılarımızın yaradıcılığına layiqincə diqqət yetirmələrini arzulayırıq. Belələri yəqin ki, yenə də vardır.
90-cı illərin qanlı yanvar hadisələrindən başlayaraq, bədii nəsrin ən
aktual, ən çevik janrı olan hekayə, novellalar, mənsur şeirlər, bədii
replikalar, miniatürlər xeyli güclənmiş və bu günə qədər səngimək
bilmədən davam edir. Bunların hər birində çox haqlı olaraq 20 yanvar
hadisələri, Qarabağ müharibəsi, ölkəmizin müasir və aktual problemləri qələmə alınır.
Bu mənada, Elçinin «Sarı gəlin», «Araba», «Qarabağ şikəstəsi»,
E.Əlləzoğlunun «Divarın o biri üzündəki adam», cavan ədiblərdən
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Vəliş Qaragölün, Mübariz Cəfərlinin, Meyxoş Abdullayevin, Orxan
Fikrətoğlunun, Aslan Quliyevin, Yaşarın, Fəxri Oğuzlunun və başqalarının silsilə hekayələri, əsərləri, tənqidi yazıları onların gələcəyinə
qarşı bizdə nikbin bir ümid və arzu doğurur.
Nisbətən son illərdə ədəbiyyata gələn digər cavanlar haqqında da
eyni sözləri demək mümkündür.Bunlara misal olaraq, Samir Sədaqətoğlu, Zahir Əzəmət, İlqar Fəhmi, Rafiq Tağı və b. göstərmək
mümkündür.Həmin bu nəslin nümayəndələrindən Usuboğlunun «Yuxu» povesti və «Yox kəndin adamları, «Yaşıl», «Yeni boru» hekayələri diqqəti daha çox cəlb edirlər.
Azad Qaradərəlinin «Dostlar», «Alma ağacı», «Barmaq», «Cillə
nağıl» və s. hekayələri də uğurludur. Onun «Alma ağacı» adlı hekayəsi özünün ilıq yumoru ilə fərqlənir. Əsərdən kiçik bir epizoda
diqqət yetirin: «Ayat ciblərinə beş-altı alma doldurub çıxmışdı kəndin
aralığına, öz əzablı işini elə aralıqda görməkdəydi. Kənd uşaqlarından
bir-ikisi düzülmüşdülər, Ayatın dalınca və yalvarırdılar ki, bircə
dişdəm onlara da versin. Ayat da eləməyib tənbəllik, hərəsinə bir
buyruq verirdi:
-Anqır, verim!
-Ula, verim!
-Böyür, verim!
-Kişnə, verim!
-Banla, verim!
Anqırtı, ulartı, böyürtü, kişnərti, xoruz banı aralığı başına
götürmüşdü» (s.77, 99).
Zənnimizcə, elə bir neçə cümlədən də gənc yazıçının məcazı,
yumor hissi, tənqidi düşüncədən faydalanma məharəti az və ya çox
dərəcədə görünməkdədir.
O.Fikrətoğlunun da bu illər ərzində oxucularımızın sevincinə çevrilmiş silsilə hekayələri çap olunmuşdur. «Susuz hovuzun qumrusu»,
«Cangüdən», «Milçək», «Dünya haqqında bir nağıl», «Qapı», «Ha»,
«Dualardan», «Kişi», «Toy», «Özgə atı», «Səhər», «Şirvan şəşəndəsi», «Qırmızı köynək», «O və O biri», «Alməmməd kişi», «İthaf»,
«Ayrılıq» və s. Bu əsərlər oxucunun diqqətini ən çox yazıçının dilin
emosional-ekspressiv imkanlarından məharətlə faydalanması, lirik-psixoloji məqamların bolluğu, şeiriyyəti ilə cəlb etmişdir.
Burada biz digər gənc nasirlərin də adlarını çəkə bilərik. Hətta
onların arasında roman yazanlar da vardır.Bunu deyərkən, biz
318

«Öləng» romanının müəllifi Pərvizi nəzərdə tuturuq.Digər gənc
nasirlərdən Əyyub Qiyas, Əkbər Qoşalı, Bilal Alarlı, Sərvaz Hüseynoğlu və b. bir sıra yazılarını artıq çap etdirmişlər.
Bəzi nasirlərin imzası isə dövri mətbuat səhifələrində 2000-ci ildən
etibarən görünməyə başladı. Bunlardan Xanəmir, Şərif Ağayar, Namiq Yanar, Mehriban Vəzir, Mehman Musabəyov, Seymur Baycan və
b. göstərə bilərik.
Bəhs etdiyimiz illərdə müasir mövzulu əsərlər də az yazılmamışdır. Qanlı-qadalı 20 yanvar və Qarabağ müharibələrinin isti izi ilə
xeyli hekayə, povest, roman və publisistik əsərlər yaranmışdır. Belə
ki, Ə.Əmirlinin «Meydan», İ.Məlikzadənin «Qırmızı şeytan», Nigarın
«Daş hasar», S.Səxavətin «Nekroloq», S.Həsənlinln «İmperiya»,
S.Rüstəmxanlının «Dünya təmizlənir», Firuz Mustafanın «Ölümə
açılan qapı», Əli Həsənlinin «Nəslin qiyamı» və s.
S.Əhmədlinin «Kef», «Ömür urası», «Axirət sevdası» kimi əsərləri
də daha çox sənədliliyə, real həyat hadisələrinə, olmuşlara, hazırda
olanlara söykənir, bu da dövrümüzün reallığı və bəlkə də müəyyən bir
təmayül və ya tendensiyasıdır.Bunların sırasında Ç.Abdullayevin
«Bankirin ölümü», «Günəş altında zülmət» kimi fantastik romanları
da qeyd oluna bilərdi.
Gənc nasir− dramaturq Elçin Hüseynbəyli «Nəsr və dramaturgiyamız 6 ildə» məruzəsində iqrar edir ki, bədii nəsrimizin yaradıcılığının bütün nəsillərinin xeyli fəallıq göstərmələri, gözəl əsərlər
araya-ərsəyə gətirmələri ayrıca qeyd olunur. 60-cı illərdə nəsrə gələn
Anar, Elçin, Ə.Əylisli, S.Əhmədli; 70-ci illərdə bu sahədə qələmlərini
uğurla sınayan A.Məsud, S.Səxavət, M.Oruc, A.Abbas və b. göstərmək olar. Hətta Anarın «Azərbaycançılıq haqqında düşüncələr»
essesini 60-cılar nəslinin manifesti kimi qiymətləndirmək olar.
Müəllifin («525-ci qəzet» də) dərc etdirdiyi «Ağ qoç, qara qoç» povesti ədibin son illər yazdığı ən yaxşı əsərlərindən sayıla bilər.
Anarın bədii nəsrinin əsas mahiyyəti, ruhu və istiqaməti, mövzular
aləmi tənqid obyekti barədə Azərbaycan tənqidinin vicdanı akademik
M.Arif yazmışdır:«Anarın hekayələrində fövqəladə hadisələrə, igidlik, şücaət, qəhrəmanlıq göstərmək iddiasında olan adamlara rast
gəlmirik. Onun personajları çox adi, adamlardır: əsasən, teatr, kino,
radio, mətbuat işçilərindən ibarət olan bu adamların bir-biri ilə əlaqə
və münasibətləri də çox adi, əlaqə və münasibətlərdir. Lakin bu gündəlik adi adamların həyatını, şəxsiyyətini yazıçı usta bir kinooperator
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kimi elə nöqtədən, elə bir işıqla təsvir edir ki, oxucu orada adilikdən
kənara çıxan çox şeylər görür».Müdrik tənqidçinin bu mülahizələri
özünü sonrakı illər üçün də doğrultdu.
Gözəl komediya ustası, həm də nasir Sabit Rəhman da vaxtilə
Anarın «Molla Nəsrəddin - 66» hekayələr silsiləsinə yazdığı ön sözdə
qeyd etmişdi: «O, duzlu, maraqlı hekayələr yazır, təsvir etdiyi
adamların psixoloji aləmini göstərməyi, hadisələrin dərinliyini təsvir
etməyi sevir.Bu da Anarın yaradıcılığının seçilən xüsusiyyətlərindəndir, ancaq ən mühümü deyil. Ən mühümü (1. M. Arif. Sənətkar
qocalmır.Bakı, «Yazıçı», 1980, səh.286) onun yaradıcılığındakı yumordur. Doğrudan da, yazıçının («Ulduz», 1986, № 7) «İlin fəsilləri,
yaxud qovluğun içindəkilər», özünün dediyi kimi, «Sənədli fantaziya» hekayəsi, «Qırmızı limuzin, vahimə hekayəsi», (Marlen
Məmmədov, Limuzindəki adam) və s. bunları Elçinə də şamil etmək
olar. Bu illərdə Elçinin də xeyli əsərləri çap olunmuşdur. Bunlardan,
xüsusi ilə, «Ədəbi düşüncələri» essesi, Afaq Məsudun «Suiti» adlı
imperiya haqqında duyğu və qeydlərini də göstərmək olar. Sözügedən
illərdə povest janrı da kifayət qədər məhsuldar olmuşdur. Ümumiyyətlə, epik növün bu orta şəkli bizim ədəbiyyatımızın ən aparıcı
formalarından biri sayılır. Ona görə də bu janrda demək olar ki,
istisnasız olaraq, nasirlərimizin hamısı qələmini sınamışdır. Bu
baxımdan, Ə.Hacızadənin, N.Nazimin, Y.Kərimovun, Ə.Tərlanın,
V.Sultanlının «Ölüm yuxusu», Hüseynbala Mirələmovun «Xəcalət»,
S.Alışarlının «Yavur», Anarın «Ağ qoç, qara qoç», Ə.Əylislinin
«Əylisdən Əylisəcən» sənədli bioqrafik əsəri, A.Abbasın «Çadırda
Üzeyir Hacıbəyov doğulmaz», Vəliş Qaragölün «Bir cüt hörük»,
Ə.Cəfərzadənin «Bəla», Kamil Əfsəroğlunun «Hamam hamam içində», Elçin Hüseynbəylinin «Əsirlər», Y.Novruzovun «Qayıdış» (sənədli povesti), Tamara Vəliyevanın «Xəyanət», «Çəlikli qoca»,
«Çirkab», Məmməd Orucun povestləri, Əlabbasın «Güdaz» və onlarla
digər əsərlərin adlarını çəkmək olar, lakin bunların hamısından bəhs
etmək mümkün deyildir.Ona görə də müstəqillik dövrünün bədii
nəsrinə dair müşahidə və düşüncələrimizi yekunlaşdırarkən, bir sıra
təklif, irad, arzu və istəklərimizi, necə deyərlər, giley-güzarımızı da
bildirmək istərdik.
Təklif, irad, arzu və istəklərimiz; elə bil ki, Füzuli demiş, nəsrin
bazarı da tematika cəhətindən kasadlıq keçirir, nəsrimiz bəzən qlobal,
konseptual problemlərdən uzaqlaşaraq öz qınına qapılır, onun üstün320

dən bir iy, mətbəx qoxusu, giley-güzar, dedi-qodu iyi gəlir.
Əmək, zəhmət adamlarının bədii portretlərini yaratmaq, onların
əməyinin poeziyasını cəsarətlə ədəbiyyata gətirmək kimi, indi
bəyənmədiyimiz sovet dövrü ədəbiyyatında bir qədər ziyadəlik olsa
da, hər halda, gözəl nümunələri olan bu xeyirli işi unutmaq
ədalətsizlikdir. Ona görə də boşuna, mənasız-məzmunsuz, insanın nə
hiss və duyğularına, nə də ağıl və şüuruna təsir edən əsərlər efir və
ekranda, dövri mətbuatda baş alıb gedir.
İllər boyu faşist ermənilərilə cəng-cidada olan bir məmləkətin
yazıçısı bir an belə müharibə mövzusunu, hərbi vətənpərvərlik
problematikasını unutmamalıdır. Necə olur ki, Sovetlər birliyində
olduğumuz illərdə müharibə haqqında, onun fəlsəfəsi barədə fəlsəfi
şeirlər, hekayələr, povest və romanlar yarandığı halda, indi hadisələri
kənardan seyr etməklə kifayətlənirik. İndi bizim bu mövzuya həsr
olunmuş az-çox yaranan əsərlərdə də bir vayqanlılıq, pessimizm,
sınıqlıq, yazıqlıq hiss edilməkdədir: Ağla qərənfil, ağla! Halbuki, şair
demiş− biqeyrət edər ağlamaq insanı deyərlər. Yeri gəlmişkən, onu da
bildirməliyik ki, bizə vətənpərvərlik ruhu, qəhrəmanlıq, cəngavərlik
pafosu ilə seçilən çoxlu əsərlər lazımdır. Təsadüfi deyil ki, böyük
Sabirin özü vəcdə gələrək, məşhur «Səttarxan» qəhrəmanlıq şeirini
yazmışdı.Bu, onun bütün külliyyatında yeganə şeirdir ki, qəhrəmanlığa həsr edilmişdir.
Bizim narahatlığımız da ondan ibarətdir ki, vaxtilə neft akademiyası adlandırılan Bakı nefti «qara qızıl» haqqında da, ümumiyyətlə,
ədəbiyyatımızın digər sahələrində olduğu kimi, bədii nəsrdə də bu
məsələ unudulmuşdur.Vaxtilə «Abşeron», «Qara daşlar», «Buruqlar
səltənətində», «Bakının dastanı» kimi əsərlərdə təsvir və təcəssüm
edilən, hazırda iqtisadiyyatımızın əsasını təşkil edən, tanrının xalqımıza bəxş etdiyi bu ilahi nemətin və neft adamlarının obrazının elə
bil ki, ədəbiyyata gətirilməsi layiqli bir iş deyilmiş. Nədənsə Heydər
Əliyevin şah əsəri sayılan, dünyanın yeni möcüzələrindən biri
«Bakı-Tbilisi-Ceyhan» kimi böyük əmək qəhrəmanlığı bədii ədəbiyyatda, o cümlədən, elə nəsrimizdə özünün layiqli təcəssümünü hələ
ki, tapmamışdır, əslində isə indi, bizim günlərimizdə bu mövzu
mövzular mövzusu, problemlər problemi mənziləsindədir; çünki
əsrlər boyu adı bizim, dadı özgələrin, Nobel, Rotşilt, Rusiya çarizminin, qırmızı imperiyanın olan bu əvəzedilməz nemət yalnız son
dövrlərdə özümüzə qaytarılmış, yalnız indi biz onunla öz bildiyimiz
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kimi, istədiyimiz şəkildə rəftar edirik.
«Yeni Azərbaycan» qəzeti, №006 (1961)
8-11 yanvar 2005
ŞAİR HAQQINDA SÖZ
(Ə. Tudənin anadan olmasının 80 illiyinə)
Mən öz qardaşıma mehman gələndə,
Bir qələm, bir dəftər, bir can gətirdim.
Dağların döşünü toplar dələndə,
Ləkəsiz, boyasız vicdan gətirdim.
Mən onu günəşdən təmiz saxladım,
Canımdan, gözümdən əziz saxladım
Bu kiçik qəlbimdə dəniz saxladım,
Bir xilqət görmədi, pünhan gətirdim.
Ucuz tutmasınlar bu sovqatımı,
Hissimi, duyğumu ehsasatımı...
Mən öz varlığımı, öz həyatımı,
Doğma qardaşıma qurban gətirdim.
Ürək daş deyildir, bir parça ətdir,
Bəs onu yaşadan hansı qüdrətdir?
Bir ümid, bir arzu, bir məhəbbətdir,
Mən o məhəbbətdən nişan gətirdim.
Qardaşım, illərlə istədin ki, sən,
Öz ana yurdumda azad olum mən.
Lakin cəlalını dağıtdı düşmən,
Tək sənə, tək sənə güman gətirdim.
Yenə Azərbaycan qan ağlayır, qan!..
O, azad olmasa, yaşamam, inan.
Gərək mən Təbrizə qayıdan zaman
Deyəm ki, təzə bir dövran gətirdim!..
Bu misralar 5-8 il bundan qabaq, 1946-cı ilin dekabrında, 22 yaşlı
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şairimizin mühacirliyinin ilk günündə Naxçıvanda kağızsız-qələmsiz,
necə deyərlər, qəlbin, ruhun yanğısından yaranmış və Ə.Tudəni bizə
mərhəm, həmdəm, qardaş etmişdir. Bu şeir həm də vətəndən vətənə
mühacirət edən eyni taleli şairlərimizin poetik manifestinə çevrilmişdir.
Görkəmli şairimiz, həyat və yaradıcılığı müasir gəncliyimiz üçün
nümunə ola biləcək Əli Tudə 1924-cü il yanvar ayının 31-də Bakı
şəhərində anadan olmuşdur.Ə.Tudənin əsli Cənubi Azərbaycandandır; daha dəqiq deyilsə, Ərdəbilin Çanaxbulaq kəndindəndir. Şairin
ağır və acınacaqlı taleyi onu lap körpəlikdən izləmişdir. Belə ki, o, 1
yaşında ikən atası, 5 yaşına çatmamış isə anası dünyasını dəyişib. Ona
görə də balaca Əliyə ailəsinin tək övladı kimi nənəsi Qəribə ana həm
ata, həm də ana olmuşdur. Tanrı bütün bunların əvəzində bu uşağa
gözəl istedad vermiş və o, ilk şeirini 13 yaşında yazmış, həmin gündən
etibarən şeirləri müxtəlif almanaxlarda, dövrü mətbuat səhifələrində
çap olunmuş və radioda səslənmişdir. Natamam orta təhsilini də
burada almışdır. Onun tərcümeyi-halının əsas məqamları belədir.
Ə.Tudə yeddinci sinfi Bakıda bitirmiş və ailəsi ilə birlikdə Cənubi
Azərbaycana köçdüyündən təhsilini yarımçıq qoymalı olmuşdur.
Lakin onun məktəbi, müəllimləri həyatın özü, mütaliəsi oxuduğu
kitablar olmuşdur. Ədəbiyyata, şeirə-sənətə təşnəliyi, güclü meyli,
yazıb-yaratmaq həvəsi bir an belə onu tərk etməmişdir.
Ə.Tudənin ədəbiyyata gəlişi 1944-cü ildə «Vətən yolunda»
qəzetində dərc etdirdiyi şeirlə başlamışdır. «Əli Tudə» imzasını da
məhz həmin şeirdən etibarən dövrü mətbuat səhifələrində şairin
ömrünün axırınadək onu sevən oxucuları izləməli olmuşdur. Əslində
şairin əsl adı, atasının adı, soyadı belədir: Əli Qulu oğlu Cavadzadə.
«Tudə» sözü, məlum olduğu kimi, fars dilində «xalq» deməkdir. Gənc
şair bu təxəllüsü götürməklə özünü xalqın oğlu, onun xidmətçisi, onun
bir hissəciyi hesab edərək, bütün mənalı ömrünü, keşməkeşli həyatını
xalqının azadlığı, mübarizəsi, Vətənin müstəqilliyi və rifahı naminə
səmimi qəlbdən səxavətlə şam kimi əritmişdir. O, elə şeirə gəldiyi
ildən, yəni 1944-cü ildən «Hirbi-tudeyi İran» (İran xalq partiyasının)
üzvü olmuşdur. Sonralar isə 1945-ci ildə sentyabrın 3-də Təbrizdə
yaranan Azərbaycan Demokrat Firqəsinə daxil olaraq orada geniş və
qızğın fəaliyyət göstərmişdir. Cənubi Azərbaycanda Milli hökumət
yarandıqdan sonra Təbriz Dövlət Filarmoniyasının direktoru (1946)
vəzifəsində çalışmışdır.
Əfsuslar ki, Milli hökumətin ömrü uzun olmur, İran irticaçıları,
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şovinist, millətçi şah rejimi son dərəcə qəddarcasına, amansızcasına
neçə-neçə igid azərbaycanlıları İranın bütün vilayətlərində, xüsusən,
Zəncanda başlarını kəsməklə qətlə yetirdikdən sonra Əli Tudə də bir
çox həmkarları kimi Şimali Azərbaycana −öz qan qardaşlarına pənah
gətirərək Bakıya müraciət edir. O, bir müddət «Ədəbiyyat qəzeti»
redaksiyasında ədəbi işçi vəzifəsində çalışır. Bu zamanlar vaxtilə
yarımçıq qoyduğu təhsilini davam etdirmək üçün də müvafiq imkan
yaranır və o, sənədlərini respublikanın ali məktəblərinin bayraqdarı
olan bizim universitetə −BDU-nun filologiya fakültəsinə verərək,
oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirir (1947-1952).
Sonralar bir neçə mətbu orqanlarında çalışmaqla şeir sahəsində
fəaliyyətini davam etdirmişdir. Əli Tudəni şəxsən tanıyanlar, ədəbi
irsini, həyatını, mühitini gözəl bilənlər onu bir qəhrəman kimi, vətən
və yurd mücahidi kimi, diriliyində belə şəhidlik zirvəsinə yüksələn bir
Azadlıq aşiqi kimi qiymətləndirir və onu XX əsrin söz və əməl
qəhrəmanları ilə müqayisə edirlər. Şairi çox haqlı olaraq Şandor Pefeti, Pavlo Neruda, Nazim Hikmət, Musa Cəlil ilə bir sırada görürlər.
Onun varlığında, qanında-canında, həm də xalqımızın böyük şəxsiyyətlərinin −Səttarxan, S.C.Pişəvəri, S.M.Xiyabaninin Azadlıq və
İstiqlal ruhu çırpınırdı.
Ə.Tudənin dünyanın rəngləri haqqında ümumiyyətlə, rənglər barədə, onların leksik məna və yozumları xüsusunda da özünəməxsus
deyimləri vardır:
Zənn etmə rəngləri sayır qələmim,
Bu, nə niyyətimdir, nə də adətim.
Yaşıl ilhamımdır, qara matəmim,
Qırmızı nifrətim, sarı həsrətim.
Ə.Tudənin şeir-sənət gülzarında şair, şeir, sənətkar haqqında da
maraqlı əsərləri vardır. Bu qəbildən olan poetik nümunələrdə şairin
sözə, sənətə, şeirə nə dərəcədə məsuliyyətlə yanaşdığı, onu Allahın
insanlara bəxş etdiyi ülvi bir nemət kimi qiymətləndirdiyi hiss olunur.
Bunu həm də bizim şair xalqımızın şeirə-musiqiyə münasibəti, zövqü,
duyğu və düşüncələri ilə də əlaqələndirir, çünki xalq, cəmiyyət,
oxucular şeiri sevməsələr, onu dinləməsələr, şair sözünü kimə söyləyə
bilər. Bu məram və məqamlar öz bədii ifadəsini şairin «Şairlər», «Şeir
təəssübü» və digər şeirlərində çox gözəl şəkildə tapmışdır:
324

Bu millət laylanı da
Şeirlə yaradıbdır.
Yatan körpələrdə də.
Bu millət ağını da
Şeirlə yoğurubdur.
Bu millət qafiyəylə
Yazıb tapmacanı da.
Bu millət məsəli də
Müdrik şeirlə deyib.
Çörək tapılmayanda
Qüssə yox, şeir yeyib.
Lakin böyük şair şeirin hüsnünü korlayan şeir dəllallarına qarşı da
amansız olmuşdur.
Ancaq çox-çox şeirdə,
Nə sənət var, nə hikmət.
Nə sevinc var, nə kədər,
Nə qeyrət var, nə heyrət.
Nə yağış var, nə külək,
Nə ürək var, nə dilək,
Dilək olmayan yerdə,
Əlbəttə heç nə olmaz.
Bu misralardakı müasirlik və aktuallıq göz qabağındadır.
Müəllifin «Şairlər» adlı şeirində həqiqi poeziyanın necə çətinliklə
yarandığından, şairliyin ən əzablı, necə iztirablı bir sənət yolu olduğundan söhbət açılır. Belə ki, şair olan kəs öz qəlbində dünyanın
kədərini, nisgilini, dərd və ələmini gəzdirməli olur:
Bir gözəli sevsə öz ürəyində,
Yanar, günəşləşər göz ürəyində.
Alışmasın deyə, köz ürəyində
Üst-üstə ocaqlar qalar şairlər.
Möminlər unutmaz öz namazını,
Zülmətdə də arar göz namazını.
Bir gündə neçə yol söz namazını,
Varaqlar üstündə qılar şairlər.
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Qaya heykəl olmaz çapılmayanda,
Kündə çörək olmaz yapılmayanda.
Müqtədir bir rəhbər tapılmayanda
Millətə bayraqdar olar şairlər.
Ə.Tudə sözün həqiqi mənasında müasir şairdir, dövrün ən ümdə
problemləri, çağdaş məsələlər, aktuallığını heç zaman itirməyəcək
mətləblər onun şeir rübabının şah pərdəsində vüqarla səslənirdi. Şair
hətta, tarixdən, keçmiş əfsanələrdən yazanda da onu bu günlə,
müasirliklə üzvi şəkildə əlaqələndirməyi bacarır, onlara məhz bu
günün nəzəri ilə baxırdı. Fikrimizin sübutu üçün biz şairin «Kərəm
faciəsi» adlı bir şeirinə ötəri də olsa nəzər salmağı vacib bilirik.
Həmin şeirin sərlövhəsi altında şairin nəsrlə yazılmış aşağıdakı
sözlərinə diqqət yetirin:«Erməni din xadimlərindən biri öləndə ermənilərə məsləhət görüb ki, qızlarını türk oğlanlarına ərə versinlər. Ona
görə ki, gələcəkdə ermənilər türklərin üzərinə hücum edəndə erməni
qızlarından olan döyüşçülər dayılarına güllə atmazlar». Şeirdə bu
məqam poetik sözün gücü ilə kristallaşmışdır:
Sanma başdan-başa xiffətlə dolu,
Hər çalğı aləti yandırdı məni.
Yox! Yox! Ədalətin həsrətlə dolu,
Öz «Yanıq Kərəmi» yandırdı məni.
Şeirdə daha sonra oxuyuruq:
Kərəm «Əsli» deyə yandıqca yandı,
Alovu qarışdı çovğunlara da,
Qara keşiş yanan Kərəmi dandı
Ürəyində güldü Məcnunlara da.
Əlbəttə, bu dediklərimiz heç də böyük şairin yaradıcılığının əsas
və aparıcı konturlarının, əsas komponentlərinin hamısını əhatə etməkdən çox-çox uzaqdır.Çünki onun onlarca şeir kitablarında
toplanan silsilə şeirlərinin başlıqlarını sadalasaq belə, onun maraq,
dairəsi, tematikası, zövqü, duyum və deyim tərzi dünyagörüşü, psixologiyası, şəxsiyyəti haqqında müəyyən təsəvvür yaratmaq mümkündür.Onun güclü, aydın məramlı, siyasi-ictimai lirikası, məhəbbət lirikası, Vətən, təbiət, dünya haqqında böyük ümmanları xatırladan zəngin poetik xəzinəsindən yalnız bir zərrəni, bir damlanı, çox
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ötəri və müxtəsər şəkildə sizin diqqətinizə yönəltməyə çalışdıq.
Əslində isə onun yaradıcılığı vahid Azərbaycanın dünəni, bu günü və
sabahı deməkdir. Onun poetik düşüncəsinin əsas məhvərı, əsas
məbədi bütöv Azərbaycan torpağıdır.Hələ biz onun bir-birindən gözəl
«Qış qayğısı», «Türklər», «Hökmdar qızının sevgilisi», «Sevgi naxışları», «De, hardasan», «Nağıllaşan məhrəmlər», «Mühacir qeyrəti» və
nəhayət, Cənubi Azərbaycanda gedən azadlıq mübarizəsinin şanlı tarixi
salnaməsi sayılan «Öz gözlərində» adlı sənədli xatirə kitabını demirik.
Bir sözlə, Ə.Tudə böyük Azərbaycan şairidir. Onun böyüklüyü
yaradıcılığında özünü çox aydın şəkildə büruzə verir.
«Azərbaycan gəncliyi»qəzeti, 7-14 yanvar,
28 yanvar-4 fevral,2005
MİR CƏLALIN ELMİ-NƏZƏRİ VƏ ƏDƏBİ- TƏNQİDİ
GÖRÜŞLƏR SİSTEMİNƏ YENİ BAXIŞ
Ədəbi tənqid və ümumiyyətlə, ədəbiyyatşünaslıq elminin inkişafında xüsusi yeri olan, onu yeni mərhələyə yüksəldən sevimli
yazıçımız Mir Cəlal son dərəcə zəngin və geniş, əhatəli, çoxcəhətli
yaradıcılıq diapazonuna malikdir.
O öz dövrünün böyük sənətkarı kimi yaşadığı cəmiyyətin bütün
ziddiyyət və təzadlarını, pozitiv və neqativ məqamları, hətta məişət
həyatının müxtəlif cəhətlərini, mənəvi-əxlaqi dəyərləri böyük bir
həssaslıq və dəqiqliklə əks etdirməklə bərabər, özündən əvvəlcə və
özü ilə çiyin-çiyinə yazıb-yaratmış böyük sənətkarların həyatını və
yaradıcılıq yolunu tədris və təbliğ etməklə yanaşı, ahəngdar, sistemli
bir ardıcıllıqla təbliğ və tədqiq etmiş, həm də ümumiyyətlə, bədii
yaradıcılığının ümdə və aktual problemlərini həmişə ön plana çəkərək
onları böyük elmi-nəzəri ümumiləşdirmələr yolu ilə getmiş və onların
hər biri haqqında öz müdrik, ağıllı fikir və mülahizələrini obyektiv
şəkildə böyük səmimiyyətlə söyləmişdir. Onu da deyək ki, böyük
sənətkarın elmi-nəzəri, ədəbi-tənqidi, etik-estetik görüşlər sistemində
zaman, məkan, ədəbi növ, janr, bədii formalar sahəsində də heç bir
məhdudiyyət, sərhəd yoxdur; ən qədim dövrlərdən yazanda da, ən
müasir, çağdaş zamanlardan yazsa da, nəsr, şeir və dramaturgiyadan
söhbət açsa da, fərqi yoxdur, həmişə yüksəkdə dayana bilirdi.
Ona görə də biz ön söz yazdığımız Gülxani Şükürovanın (Gülxani
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Pənah- C.A.) «Mir Cəlalın elmi-nəzəri görüşləri» adlı monoqrafiyasının
xüsusi bir zərurətdən doğduğunu, aktuallığını qeyd edərək bildiririk ki,
əsər böyük ədibin elmi-nəzəri, ədəbi-tənqidi görüşlərinə dair yazılmış
düşündürücü, sistemli bir tədqiqat işi kimi dəyərləndirilə bilər.
Monoqrafiya müəllifi Gülxani Pənah bu əsərə qədər də diqqətəlayiq tədqiqat işləri aparmış və özünü bir səriştəli, məhsuldar alim
kimi göstərmişdir.Gülxani Pənah yazıçının demək olar ki, bütün
elmi-nəzəri, etik-estetik, ədəbiyyat tarixçiliyi, ədəbi-tənqidi irsini tam
və bütöv şəkildə alaraq etibarlı mənbələrə, qaynaqlara, zəngin
elmi-nəzəri fakt və materiallara istinad edərək dərin araşdırmalar,
müqayisələr, paralellər apararaq, necə deyərlər, Mir Cəlalın böyük
alim, nəzəriyyəçi ədəbiyyat tarixçisi, tərcüməçi, tənqidçi portretini
bütün konturları ilə boya-boy, tam və bütöv kimi yaratmağa müvəffəq
olmuşdur. Ona görə də bu müfəssəl portretə hansı tərəfdən baxsan, o
tərəfdən bitkin və dolğun görünür. Ona görə də monoqrafiyanın
strukturu, quruluşu və ya elmi-nəzəri sxemi dərhal oxucuda xoş
təəssürat yaradır, diqqəti çəkir. Giriş, «Yeddi gözəlin nəsrlə tərcüməsi», «Mir Cəlal və ədəbi irsimiz», «Mir Cəlal rus ədəbiyyatı haqqında», «Mir Cəlal Füzuli yaradıcılığı haqqında», «Azərbaycanda
ədəbi məktəblər», «Mir Cəlal XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı haqqında», «Mir Cəlal «Ədəbiyyatşünaslığın əsasları haqqında» və s.
Əlbəttə, diqqətlə baxılsa bu başlıqların adı və düzülüşündə
müəyyən nöqsanlar görmək mümkündür. Lakin öz simmetriyası ilə
diqqəti çəkən yaxşı bir sənət əsərinin işıq-kölgə aspektlərinin
müəyyən kölgəli tərəfləri onu müşahidə edənlərin nəzərində elə də
əhəmiyyət kəsb etmədiyi kimi, burada da müəyyən xırda-para
qüsurları asanlıqla bağışlamaq mümkündür.
Monoqrafiyanın «girişində tədqiqatçı möhkəm bir tramplin rolunu
oynayan bir dayaq, istinad nöqtəsi kimi ədibin əsas maraq dairəsi,
tematikası, daha qabarıq və ön planda vermək istədiyi problem və
məsələlər, xüsusilə bədii sənətkarlıq haqqında düşüncələr, bu sahəyə
daha çox diqqət yetirməsi, dili, üslub, sadəlik, konkretlik, lakonizm və
s. haqqında olduqca yığcam və müxtəsər söhbət açır. Tədqiqatçı
ədəbiyyatımızın qızıl dövrü adlanan XII əsrə, Nizami dühasının nadir
incilərindən biri sayılan «Yeddi gözəl» poemasının ədib tərəfindən
nəsrlə tərcüməsinə diqqətimizi cəlb edir. Bu isə −yəni bu faktın özü
Mir Cəlalın klassiklərə necə qayğı və diqqətlə yanaşdığına əyani bir
sübut kimi maraq doğurur. Doğrudan da, burada böyük yazıçı olduqca
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xeyirxah bir iş görmüş, əsərin geniş oxucu kütləsi tərəfindən öyrənilməsini, lazımınca mənimsənilməsini asanlaşdırmaqdan ötrü o, həmin
əsərin poetik tərcümələrindən əsaslı surətdə fərqlənən, yaddaşlarda
daha çox yaşaya bilən yeni bir poema variantı yarada bilmişdir; bu,
adi tərcümə kimi qəbul edilə bilməz, yazıçı onu elə səliqəli, elə bədii,
elə ecazkar bir şəkildə işləmişdir ki, oxucu sanki bir tərcümə ilə yox,
orijinal bir əsərlə qarşılaşır. Əsərin nəsr variantı barədə tənqidçi
Nərgiz Paşayevanın sözləri olduqca dürüst və mənalıdır: nəsr variantı
da hər şeydən əvvəl, «poemanın məzmununun, oradakı poetik mətləblərin, müəllif fikirlərinin və ideallarımızın daha aydın və qabarıq və
lakonik dərkinə, yadda qalmasına xeyli dərəcədə kömək etmiş olur.Bu
üsul nəinki hadisələrin bədii qəhrəmanların səciyyəsinin konkret və
dəqiq şərhinə kömək edir, hətta sətiraltı mənaların, poetik-obrazlı
ifadələrin, mürəkkəb məcazların, bədii təkrir vasitələrinin daha
qabarıq nəzərə çatdırılmasında xeyli effektli olur».
Tədqiqatçı bu və sonrakı bəhslərlə öz təhlillərini daha yaxşı əsaslandırmaq məqsədilə bilavasitə yazıçının qələmindən çıxan bir sıra
konseptual məqalələrə də diqqətlə yanaşır, onların aktuallığını, ədəbiyyatımızın inkişafında oynadıqları rolu yüksək qiymətləndirir. Bu
mənada ədibin «Klassiklər və müasirlər» kitabındakı silsilə məqalələrinin təhlili bizim çox böyük marağımıza səbəb oldu. Xüsusilə,
«Nizaminin müsbət surətləri haqqında» məqaləsində «Yeddi gözəl»
poemasının qaynaqları, «Şahnamə»dən gələn motivlər, müştərək və
fərqli cəhətlər haqqında ədibin dediklərini əsaslı surətdə təhlil
süzgəcindən keçirir və müəyyən elmi-nəzəri qənaətlərə gələ bilir. O,
Mir Cəlalın həmin məqaləsinin verdiyi materiallara istinadən yazıçının aşağıdakı fikir və mülahizələri ilə razılaşdığını bildirir: «Hər iki
böyük şairin eyni tarixi hadisəni yazmasına baxmayaraq tiplər,
təsvirlər arasında oxşayış çox azdır.Tarixi, faktik, xronoloji momentləri nəzərə almasaq, Firdovsinin Bəhruzu ilə Nizaminin Bəhramı
arasında da fərq çoxdur. Hər iki şair Bəhramı ağıllı, bacarıqlı bir şah
kimi təsvir etmişdir.Hər iki şair onun müharibədə, ovda, məclislərdəki
hünərindən bəhs etmiş, maraqlı epizodlar vermişdir. Lakin bu təsəvvürlər
yalnız bədii forması ilə deyil, ideya-məzmun cəhətdən də ayrıdır».
Tədqiqatçı ədibin həmin məqaləsinin təhlili zamanı da ən xırda
məqamlara, ən kiçik nüanslara belə çox incəliklə yanaşmış, necə
deyərlər, mənadan məna çıxarmağı bacarmışdır. Bu qeyd xüsusilə bizim
xalqın yaratdığı «Mərd ilə Namərdin nağılı»ndakı məzmuna aiddir.
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Nağılda deyilir ki, Mərd düzdə qalanda canavar və tülkünün xəlvəti
söhbətini eşidir. Bu söhbətdən bir necə sirr öyrənir. Bu sayədə böyük
dövlətə, zirvəyə çatır. Lakin Nizami heyvanların söhbətini vermir. O belə
hesab edir ki, qoy Şərin cəzası insan əli ilə, Xeyirin əli ilə verilsin.
Mir Cəlalın elmi-nəzəri irsi içərisində ədəbi əlaqələr, başqa xalqların ədəbiyyatın haqqında, onların bəzilərinin bizim ədəbiyyatımızla
əlaqə təmaslarına aid də xeyli material vardır.
Monoqrafiya müəllifinin «Mir Cəlal rus ədəbiyyatı haqqında» başlığı altında verdiyi hissədə məhz bu məsələdən danışılır. Burada,
xüsusilə Zaqafqaziya xalqlarının həyatından onların ayrı-ayrı əsərlərində öz təcəssümünü tapan xalqlar dostluğu mövzusunun işlənməsi
tarixindən, konkret əsərlərdə bu ideyanın bədii şəkildə əks etdirilməsindən konkret materiallar əsasında müəyyən müqayisələr və təhlillər aparılır.C.Məmmədquluzadə «Kamança», C.Cabbarlının «1905ci ildə», N.Nərimanovun «Bahadır və Sona», Ş.Rustavelinin «Pələng
dərisi geymiş pəhləvan» poeması− istər qədim, istərsə də çağdaş sayılan bu qəbildən olan əsərlər barədə Mir Cəlalın yazdıqlarına əsaslanaraq məntiqi və ağlabatan fikir və mülahizələr yürüdülür.
Tədqiqatdan görünür ki, Mir Cəlal rus ədəbiyyatı haqqında, həmin
ədəbiyyatın bizim yazıçıların müxtəlif əsərlərilə səsləşən məqamlar,
tərcümə məsələləri barədə nə qədər yazmış, sözün həqiqi mənasında
bu sahədə çox titanik işlər görmüşdür. Onun Puşkin, N.Qoqol, A.Çexov, M.Qorki, L.Tolstoy, Karamzin haqqında − bu ədiblərin, az qala,
hamısı haqqında Mir Cəlalın özəl, elmi sanbalı ilə seçilən çoxsaylı
məqalələri vardır. Bunlardan biri - Qoqol haqqında yazdığı «Böyük
realist» adlı məqalə monoqrafiyada əsas tədqiq obyektlərindən biri
kimi alınaraq əsaslı şəkildə təhlil olunmuşdur.
Qoqolun «Şinel» hekayəsi ilə əlaqədar burada tədqiqatçı hamımız
üçün olduqca maraqlı görünən ədibin şirin xatirəyə bənzəyən qeydlərini misal gətirir:
«Hələ 15-16 yaşlarında məktəbli olduğum zaman həyat və məişətdən,
həqiqi ictimai münasibətlərdən, canlı insanlardan danışan hekayələri
maraqla oxuyurdum. Nədənsə, o zaman bu hekayələrin müəllifi ilə heç
də maraqlanmazdım. «Şinel» hekayəsini məhz bu illərdə (1924-1925),
yazıçılıq ilə heç bir əlaqəm olmadığı, yazmağı heç fikrimə gətirmədiyim
zamanlarda oxumuşam.Hekayənin qəhrəmanı ömrü boyu kağızları
köçürməkdən nəinki təngə gələn, hətta bu işdən qəribə bir həzz duyan
Akaki Akakiyeviç Başmaçkin indi də yadımdadır».
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Monoqrafiyada təkcə Mir Cəlalın təhlil etdiyi bu və ya digər bədii
əsərlər haqqında deyil, eyni zamanda həmin əsərlər barədə fikirlər
söyləmiş Belinski kimi böyük tənqidçilərin çox orijinal deyimləri,
araşdırmaları da nəzərdən kənarda qalmır, onlar da təhlilə cəlb edilir
ki, bu da tədqiqatın ciddiliyinə, sanballığına dəlalət edən bir amil kimi
qiymətləndirilməlidir. Məsələn, tədqiqatçı Belinskinin belə bir fikrini
özü üçün əsas gətirərək rus ədəbiyyatının həqiqi qiymətini vermək
istəyən Mir Cəlalın fikirlərini sitat halında gətirərək təhlilini davam
etdirir. Belinski «Puşkinin şeirdə etdiyi çevrilişi Qoqol nəsrdə
etmişdir»−kəlamlarındakı obrazlı fikri Mir Cəlal bir qədər də inkişaf
etdirərək çox müdrik bir şəkildə, daha böyük ümumiləşdirmə aparır. O
qeyd edir ki, «bu hökmü yalnız rus ədəbiyyatı çərçivəsində
düşünməməliyik. Çünki Rusiyada realizm ədəbi məktəbini yüksək
mərhələyə qaldıran Puşkin, Qoqol, Tolstoy və başqa yazıçılar keçən əsrdə
ümumən dünya ədəbiyyatının parlaq, realist nümunələrini yaratmışlar».
Onu da demək yerinə düşər ki, Mir Cəlal romantizmin metodunu da
yetərincə qiymətləndirir, bu qəbildən olan əsərləri də təhlil obyektinə
səmimi şəkildə cəlb etməsinə baxmayaraq, hər halda həyatın, varlığın
realistik təsvirinə daha çox önəm verirdi. Tədqiqatçı da məhz ədibin bu
meylinə əsas olaraq öz təhlillərində mərama hörmətlə yanaşır.
Monoqrafiyada yazıçının «Azərbaycan yazıçıları Puşkin haqqında» məqaləsi də diqqətlə təhlil süzgəcindən keçirilir. Xüsusilə,
Mirzə Fətəli Axundovun «Şərq poeması»nın gözəl təhlilini verən Mir
Cəlalın çox qiymətli fikirlərini təsdiq edən tədqiqatçı ədibin aşağıdakı
mülahizələrini sübut gətirir: «Mirzə Fətəli Axundov doğrudan da, yeni
bir ədəbiyyat, yeni şeir, zehniyyat adından çıxış edir, dahi rus şairinə
yalnız bu günün deyil, gələcək adından müraciət edirdi. Çünki Səbuhi
Puşkin simasında və sənətində yeni şeiri, yeni ədəbiyyatı görürdü».
Mir Cəlalın çoxsaylı məqalələrində rus-Azərbaycan ədəbi əlaqələri
haqqında çoxlu fikir və mülahizələrin söylənildiyini göstərən tədqiqatçı, mümkün qədər faktların diliylə, elmi-nəzəri materialların
verdiyi imkanlar hesabına danışmağı üstün tutaraq öz fikir və
mülahizələrini konkret material və ədəbi faktlarla təsbit etməyə, onların
illüstrasiyasını verməyə çalışır. Ona görə də o, klassiklərdən və
müasirlərdən gətirdiyi misallarla, örnəklərlə dediklərini əsaslandırmağa
çalışır. Buna görə də tez-tez Mirzə Cəlil, Ə.Haqverdiyev, A.Səhhət,
S.Ə.Şirvani, S.Vurğun və başqalarının yaradıcılığına əsaslanır.
Tədqiqatçı XX əsrdə xüsusilə sovet dönəmində Puşkin yaradı331

cılığının Azərbaycanda daha çox yayılması və bu işdə xalq şairi
S.Vurğunun rolunu yüksək qiymətləndirən Mir Cəlalın aşağıdakı
əsərlərini misal göstərir: «S.Vurğun Puşkin şeirinin məna-məzmun,
şəkli xüsusiyyətlərini, Puşkin qitələrinin həm də ölçülərini, qafiyə
növbələnməsini, üsulunu, cərgəsini tamamilə saxlamağa müvəffəq
olmuşdur. Bu mürəkkəb, çətin işin yaxşı cəhəti ondan ibarətdir ki,
S.Vurğun bu şəkil müəyyənliyini gözlərkən heç də tərcümənin məzmun,
məna cəhətinə güzəştə getməmişdir. Mən də Mir Cəlal müəllimin
tələbələrindən biri kimi qətiyyətlə təsdiq edə bilərəm ki, o böyük rus ədibi
L.Tolstoyu bənzərsiz dahi bir ədib, hətta bir qədər də ideallaşdıraraq
peyğəmbər mənziləsində görürdü.Təsadüfi deyildir ki, onun iş otağında
böyük yazıçının boya-boy, aydın, gözəl bir portreti divardan asılmışdı».
Gülxani Pənahın ədibin «Dahi söz ustası» məqaləsini seçərək ona
dərin təhlil verməsi hər cəhətdən məqbul sayılmalıdır. Çünki məhz bu
məqalədə rus yazıçısının epoxal təfəkkürü, həyatı, insanları, ictimai
quruluşu şərtləndirən əsas və başlıca amilləri düzgün qiymətləndirdiyi, həyat hadisələrinə sədaqəti, xalqa aşkarlanması tamamilə realist
səpgidə «Anna Karenina» əsərinin qəhrəmanlarından biri, geniş
kəndli kütlələrinin ideoloqu səviyyəsində duran Levinin timsalında
mənalandırır.Tədqiqatçı öz əsərində ədibin həmin məqalələrindən ən
önəmli sözləri haqlı olaraq misal göstərir. Tolstoyu dahi bir ədib kimi
məşğul edən, müttəsil düşündürən cəhət xalq idi, ictimai quruluşda
gördüyü ədalətsizlik və bərabərsizlik idi. O bunu öz əsərlərində dərin
və ecazkar bədii qüvvət, müstəsna cəsarətlə təsvir və tənqid edirdi. Elə
həmin məqaləsində Mir Cəlal Tolstoyun rus ədəbi mühitində tutduğu
mövqe və onun yaradıcılığının müxtəlif tənqidçilər tərəfindən necə
dəyər verildiyini də qeyd edərək müəyyən paralellər, müqayisələr
aparmağı çox xoşlayırdı. Çünki yalnız bu aspektdə, bu üsulla əsl
həqiqəti ortaya çıxarmaq mümkündür.
Demək olar ki, monoqrafiya müəllifi Mir Cəlalın bu böyük rus
yazıçısının dünyəvi, əhatəli, qlobal yaradıcılığını, onun Azərbaycan
oxucuları üçün doğma olan ən şah əsərləri ilə bərabər kiçik hekayələrini də unutmadığını, zəngin ədəbi materiallar əsasında araşdırdığını
təsdiq edir.O, ədibin İsveçrə həyatından bəhs edən kiçik bir hekayəsinə−«Lyutsern»ə necə alovlu və atəşin bir təhlil və izah, şərh
verdiyini dönə-dönə qeyd edir. Bu balaca əsərdə sənətkar bir insanın
acınacaqlı taleyi necə də gözəl, bədii səpgidə canlandırılır və hər
cəhətdən ümumiləşdirilir: «...mehmanxananın qarşısında bir dilənçi
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xanəndə yarım saat mahnı oxudu və gitara çaldı. Yüzdən çox adam
ona qulaq asırdı. Xanəndə üç dəfə xahiş etdi ki, ona bir şey versinlər.
Heç kəs ona heç nə vermədi. Çoxları onu lağa qoyub güldü». Əsərin
mətnindən o da məlum olur ki, həmin dilənçi sənətkara qulaq
asanların hamısı dövlətli, varlı-karlı adamlar idi. Əsərdən çıxan nəticə
izahsız, kommentarisiz belə aydın, ideya kəskin və olduqca güclü və
təlqinedicidir, düşündürücüdür.
Mir Cəlalın elm-nəzəri irsi içərisində şeir sənəti bütün əzəməti ilə,
bütün mürəkkəbliyi ilə, əlvanlığı ilə, poetik formaların rəngarəngliyi
ilə bir məhvər, mərkəz, nüvə rolunu oynayır, cazibə nöqtəsini təşkil
edir.Məlum olduğu kimi, onun monoqrafik tədqiqat işi də məhz
poeziyaya, onun şəriksiz ustadı («Şərq şeirinin Günəşi - Gibb») Füzulinin poetik irsinin tədqiqinə həsr olunmuşdur.Onun nəzəri səpgidə
yazdıqları içərisində «Füzuli sənətkarlığı» təkcə öz yaradıcılığında
deyil, bütün Azərbaycan, hətta türk ədəbiyyatşünaslığının da şah əsəri
sayılır. Ona görə də ədibin Füzuli haqqındakı monumental tədqiqatına
monoqrafiyada daha geniş yer verilmişdir.Müəllif çox haqlı olaraq
yazıçının həmin monoqrafiyasında qaldırılan, demək olar ki, bütün
problemlərin necə həll edildiyinə dair öz qənaətlərini söyləməyə,
onları imkanları daxilində bu günün tələbləri baxımından işıqlandırmağa səy göstərmişdir və bu işdə tədqiqatçının elmi səriştəsi, şeiri
duymaq, qiymətləndirmək bacarığı özünü göstərir.Bu hissədə Füzuli
şeirinin mənbə və qaynaqlarından tutmuş, onun yaradıcılığı haqqında
yazılan elmi-tədqiqat işləri, söz sənətinin ən incə sirləri, konkretlik,
sadəlik, lakonizm, ədəbi janr və formalar, forma və məzmun vəhdəti,
xəyal, fantaziya, realizm, bədii təsvir vasitələri, dil, üslub, oxucu -şair
münasibətləri, əxlaq məsələləri və s. başlıca komponentlər kimi
alınaraq təhlilindən keçirilir.
Tədqiqatçı Füzulinin yaradıcılığı haqqında yazan digər müəlliflərin elmi-nəzəri irsinə dair də öz qənaətlərini bildirir. Bu sıradan
Rəsulzadə, Mirzağa Quluzadə, Həmid Araslı və digər tədqiqatçıların
əsərləri müqayisəli şəkildə təhlil olunur.
Monoqrafiyada böyük yazıçının bu sahədə əsl monumental
tədqiqatı olan bu il yüzillik yubileyi münasibətilə işıq üzü görmüş, öz
nəzəri səviyyəsi ilə seçilən «Azərbaycanda ədəbi məktəblər» əsəri də
tədqiqata cəlb olunmuşdur.Burada iki əsas bədii yaradıcılıq metodlarırealizm və romantizmi təmsil edən yazıçıların fərdi və ümumi
xüsusiyyətləri haqqında əsaslı, elmi-nəzəri aspektdə fikir yürüdülür,
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ayrı-ayrı ədəbi məktəblərin, ədəbi meyl və istiqamətlərin fərqli və
ümumi cəhətləri məharətlə tədqiq edilmişdir. Alimin əsərində yazıçı
və şairlərimizin bədii yaradıcılıq, metod, üslub və məktəb, istiqamət
və təmayülə münasibətlərinə görə bir neçə qrupa bölünərək xüsusi bir
təsnifat verilir: Realizm ədəbi məktəbi; Romantizm ədəbi məktəbi;
Maarifçi -didaktik yazıçılar; xırda məişət dramları. Müəllif realizmin
əsas nümayəndələri kimi C.Məmmədquluzadə, M.Ə.Sabir, Ə.Nəzmi,
M.S.Ordubadi, Ə.Qəmküsar, M.Ə.Möcüz və başqalarının, romantizmin nümayəndələri kimi isə M.Hadi, A.Səhhət, Ə.Cənnəti, S.Səlmasi,
S.Mənsur və b. misal göstərir.
Tədqiqatda Mir Cəlalın XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı, ədəbiyyat
tarixi və ədəbiyyat nəzəriyyəsinə dair əsərləri yeni yanaşma üsulu ilə
müasirlik işığında səciyyələndirilir.Nəticə etibarilə demək lazımdır ki,
Cülxani Pənahın «Mir Cəlalın elmi-nəzəri görüşləri» monoqrafiyası
yüksək nəzəri səviyyədə yazılmış, alimin elmi-filoloji görüşləri
müqayisəli təhlil üsulu ilə araşdırılmış, onun ədəbiyyatşünaslıq elminin inkişafında bənzərsiz xidməti tam dolğunluğu ilə verilmişdir.
«Ədəbiyyat» qəzeti,
9 aprel 2010
BÜLBÜL VƏ BAĞBAN
S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin dosenti, filoloji elmlər namizədi Cəlal Abdullayev «Səməd Vurğunun sənətkarlığı» mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir. O, xalq
şairinin arxivini araşdırarkən S.Vurğunun öz əli ilə yazılmış və indiyədək һeç yerdə çap olunmayan bir neçə şeirini tapmışdır. Onlardan
«Bülbül və bağban» şeirini oxuculara təqdim edirik.
Gözəl bir bağçada bir bülbül vardı,
Budaqdan-budağa uçub qonardı.
Onun yuvasıydı gülün yarpağı,
Dilindən düşməzdi vətən torpağı.
Güllər boy atardı onun səsilə,
Ciçəklər yatardı xoş nəfəsilə.
Bülbül bu gülşəndən ilһam alardı,
Göydə şadlığından qanad çalardı.
Baxıb һər çiçəyə, һər qərənfilə
334

Şərqilər deyərdi o gülə-gülə.
***
Bu bağın-bağçanın saһibi bağban
Bülbülü eşq ilə dinlərdi һər an,
Hər bir şərqisini duyub dərindən,
Zövq alardı onun nəğmələrindən.
O, dünya görmüşdü, bilirdi, əlbət,
Bir ölməz qüvvədir caһanda sənət.
Bilirdi sənətin, şeirin qədrini,
Dinləmək istərdi gündə birini.
Bilirdi nəğməsiz keçən bir ömür
Bir gülşən olsa da viran görünür...
Gəlib söyləyərdi һər gün bülbülə:
«Səһərdir... yenə coş, yenə gəl dilə,
Eşitsin səsini ellər, obalar.
Oxu, yurdumuzun ağ günləri var;
Bu torpaq, bu һava sana tanışdır,
Qəlbiyin simini tez-tez danışdır».
***
Bülbül bu rəftardan qüvvət alardı,
Qəlbini saz kimi tutub çalardı.
Baxaraq güllərin ilk qönçəsinə,
Söz verərdi könül kəmənçəsinə.
Bağban deyərdi ki, el bəxtiyardır,
Bizim də bağçanın bülbülü vardır.
** *
Günlərin birində bağın yanından
Bir atlı oğrunca keçdiyi zaman
Bülbülün səsinə uyaraq durdu,
O gün şeyda bülbül xallar vururdu.
Atlı çox dinlədi quşun səsini –
Bir aydın səһərin nəşidəsini,
«Aһ, dedi, nə gözəl oxuyur bu quş,
Könlüm ləһcəsinin əsiri olmuş.
Dayan, bir fənd qurum indi bülbülə
Onu bir dost kimi tutaraq dilə
Burdan öz bağıma uçurum gərək,
Yoxsa partlayacaq sinəmdə ürək».
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** *
Atlı bu niyyətlə keçib irəli
Dedi: «Bülbül qardaş, illərdən bəri
Sənin sənətinə һeyranam inan,
Könlüm ayrılmamış bir gün yanından.
Nə gözəl, nə şirin avazın vardır,
Bu bağın bağbanı nə bəxtiyardır!
Fəqət, bilirsəimi başında nə var?
Sana һəsəd çəkən ala qarğalar
Şikayət eləmiş sizin bağbana,
Adını salmışdır qara böһtana.
Tez ol, öz başıyın çarəsini qıl,
Təbiət sana da vermişdir ağıl;
Gəl, atıl çiynimə, gedək uzağa,
Bu gündən bülbül ol sən bizim bağa.
Gedək, çox gözəldir söylədiyim bağ,
Sənin yuvan olsun һər yaşıl yarpaq.
Yoxsa günün burda qara keçəcək,
Bir tikan olacaq sana һər çiçək».
***
Qabardı tükləri şeydə bülbülün,
Dedi: «Aşiqiyəm bu doğma gülün,
Bu bağlar, bağçalar, ellər mənimdir,
Bunlar öz vətənim, öz vətənimdir!
Doğma oylağımdır bu daş, bu torpaq,
Anamdır, yuvamdır bu gül, bu yarpaq.
Mən burdan almışam şeiri, ilһamı.
Andıma, əһdimə şaһiddir һamı.
Azaddır ilһamım, azaddır səsim,
Mən burdan ayrılsam donar nəfəsim,
Get, alçaq! Dediyin böһtandır mana,
Doğma balasını atarmı ana?
***
Atlının ağzında kəsildi sözü,
Kinindən qızardı fitnəkar gözü,
Çəkdi qamçısını başı aşağa,
Bülbül qanad çalıb qalxdı budağa.
Atlı dayanmadı qoşdu bağbana,
336

Dedi: «Ağlayıram sənin һalına.
Budur bax, tökülür yanağıma yaş,
Başına çarə qıl, a bağban qardaş!
Sənin bağındakı o bülbül ki, var,
Sinəmə çəkmişdir çal-çarpaz dağlar.
Bir zaman o bizim bağda yaşardı,
Səһərlər çox şirin ləһcəsi vardı.
Mən də sənin kimi sevərdim onu,
Bilməzdim bəduğur quş olduğunu.
Bir gün çiçəklərim, güllərim soldu,
Ömrümün sarayı pərişan oldu.
Qurudu bağdakı şitil tənəklər,
Kökündən ayrıldı təzə çiçəklər.
Bu dərdi mən kimə söyləyim, – deyə,
Diz çöküb yalvardım o dilsiz göyə.
Həkimlər, loğmanlar yığıldı dərһal.
Bu dərdin sirrini mən etdim sual;
Axtarıb, düşünüb fikirləşdilər,
Nəһayət verdilər belə bir xəbər:
«Görünür, bu bağda yaşayan bir quş,
Anadan olalı bəduğur olmuş.
Tez axtar, onu tap, uçur bu bağdan,
Qoy səsi, nəfəsi gəlsin uzaqdan».
İndi һaman bülbül sizə dadanmış,
Özüylə һər yaza gətirir bir qış.
Özünü sevdirir xeyli zamandır,
Ayağı bəduğur, cinsi yamandır.
Qovun birdəfəlik bu bağdan onu,
Yoxsa qış olacaq bu yazın sonu».
***
Bağban dünya görmüş bir arif idi,
Atlını aldadıb «yaxşı, get» – dedi.
Sonrasa bülbülün gəldi yanına
Bu gülünc nağılı danuşdı ona;
O dedi: «Bülbülüm, inanıram mən,
Şirin nəğmələrin qopur ürəkdən,
Sən sudan durusan, aydan da arı,
Könüldən sevirsən bizim gülzarı,
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Yüz yalan qussa da һər gəlib gedən,
Yenə də çal-çağır öz yuvanda sən».
Bülbül qanad çalıb sevindi yenə
Söz verdi qəlbinin yumşaq telinə:
** *
«Körpə bir oğluyam şeirin, sənətin,
Sinəm meydanıdır sözün, söһbətin.
Başımda tutmuşam bir günəş kimi:
Böyük bayrağını əbədiyyətin!
Hər təmiz ürəyin ötən səsiyəm,
Bu bağın, bağçanın ilk qönçəsiyəm.
Ellər bayramının, ellər toyunun
Əllə çalınmayan kəmənçəsiyəm.
Karvanım yol alıb gedir bir başa,
Ömrümdə yelkənim dəyməmiş daşa.
İşığa qardaşam, zülmətə düşmən,
Xəyalım günəşlə durur baş-başa.
Mən ilһam almışam axar sulardan,
Könlüm ayrılmamış ilk arzulardan.
Kəsilməz ayağı şeyda bülbülün
Al geyib bəzənən güllü baһardan.
Könül һər çiçəyə istər yar olsun,
Bir baһar içində min baһar olsun.
Mən ki, nəğmələrçin yaradılmışam–
Eşqim, səadətim, һaqqım var olsun.
Körpə bir oğluyam şeirin, sənətin,
Sinəm meydanıdır sözün, söһbətin.
Başımda tutmuşam bir günəş kimi
Böyük bayrağını əbədiyyətin?!».
«Baki» qəzeti,
26 iyun 1968
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